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العني يبداأ مرحلة االعداد الثانية 
للمو�سم اجلديد يف مع�سكر النم�سا 

عربي ودويل

خليفة للأعمال االإن�سانية تختتم 
م�رشوعها الرم�ساين يف فل�سطني 

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

خطباء االإخوان يحر�سون 
على اجلي�ص امل�رشي 

•• اإ�سالم اأباد-وام:

يف  الالجئني  ل�����ش���ؤون  املتحدة  الأمم  مف��شية  ممثل  راي���ت  نيل  اأ���ش��اد 
بها  ت�شطلع  التي  امل�شب�قة  املتميزة وغري  باجله�د  باك�شتان  جمه�رية 
دولة الإمارات العربية املتحدة بقيادة �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن 
الإن�شانية  الأو���ش��اع  لتح�شني  اهلل  الدولة حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
والك�ارث  الفي�شانات  جراء  الباك�شتاين  ال�شعب  يعي�شها  التي  ال�شعبة 
والعطاء  اخل��ري  م�شرية  وثمن  باك�شتان.  لها  تتعر�س  التي  الطبيعية 
اأر�شى دعائمها املغف�ر له ال�شيخ  لدولة الإم��ارات العربية املتحدة التي 
زايد بن �شلطان اآل نهيان رحمه اهلل والتي مل ترتك دولة يف العامل اإل 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  نهجه  على  وي�شري  و�شملتها 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل الذي ير�شخ بت�جيهات �شم�ه املت�ا�شلة 
هذه امل�شرية املباركة يف ظل منظ�مة العمل اخلريي والإن�شاين لدولة 

اأنباء الإم���ارات )وام( اإىل  الإم���ارات. وق��ال راي��ت يف حديث مل�فد وكالة 
الإمارات  دولة  نفذتها  التي  امل�شاريع  وتقدير  بفخر  يتابع  اإنه  باك�شتان 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  وم���ب���ادرات  بت�جيهات  باك�شتان  يف 
وت�فري  ال��رائ��دة  امل�����ش��اري��ع  م��ن  باعتبارها  اهلل  حفظه  نهيان  اآل  زاي���د 
ومدار�س  وج�ش�ر  معبدة  طرق  من  ال�شرورية  التحتية  البنى  خدمات 
املياه  وت�فري  اأ�شا�شية  وخ��دم��ات  �شحية  وم��راك��ز  وم�شت�شفيات  حديثة 
ال�شن�ات  خ��الل  للغاية  �شعبة  ظ��روف��ا  واج��ه���ا  ال��ذي��ن  للباك�شتانيني 
املتحدة  الأمم  الكرمية. ون�ه ممثل  �شبل احلياة  املا�شية ما يكفل لهم 
جليلة  خ��دم��ات  م��ن  باك�شتان  مل�شاعدة  الإم��ارات��ي  امل�����ش��روع  يقدمه  مب��ا 
الفعلية  الباك�شتانيني  اإدراك��ه لحتياجات  ي�ؤكد  ما  الباك�شتاين  لل�شعب 
ومقدرته على تبني املبادرات اخلالقة التي تعني على حتقيق اأكرب قدر 

من ال�شتقرار لهم .
)التفا�شيل �س5(

   

املعار�سة التون�سية ت�ستعد 
لإعالن حكومة اإنقاذ بديلة

•• تون�س-رويرتز:

انقاذ بديلة هذا  انها �شتعلن حك�مة  املعار�شة يف ت�ن�س ام�س  قالت 
ال�شب�ع يف خط�ة تهدف لتحدي احلك�مة التي يق�دها ا�شالمي�ن 
منذ  البالد  تهز  التي  ال�شيا�شية  الزم��ة  حل  جه�د  تعقد  قد  لكنها 

اغتيال معار�س علماين ال�شهر املا�شي.
وت�شعى املعار�شة العلمانية الغا�شبة من اغتيال اثنني من اع�شائها 
والتي اكت�شبت جراأة بعد ان عزل اجلي�س بالرئي�س ال�شالمي املنتخب 
حركة  تق�دها  التي  باحلك�مة  الط��اح��ة  ايل  م�شر  يف  دميقراطيا 
والقت�شادية  المنية  الو���ش��اع  ت��ردي  ب�شبب  ال�شالمية  النه�شة 
وتطالب اي�شا بحل املجل�س التاأ�شي�شي املكلف ب�شياغة د�شت�ر جديد 

للبالد.
ع�ش�  امل��ع��ار���س  ال�شيا�شي  اغ��ت��ي��ال  منذ  ي�ميا  اح��ت��ج��اج��ات  وتنظم 
املجل�س التاأ�شي�شي حممد الرباهمي يف 25 ي�لي� مت�ز بعد ح�ايل 

�شتة اأ�شهر من اغتيال معار�س ي�شاري اخر
وقال املنجي الرح�ي القيادي باجلبهة ال�شعبية التي ت�شم اكرث من 
النقاذ  جبهة  اطراف  بني  م�شتمرة  امل�شاورات  معار�شة  احزاب   10

ال�طني لختيار مر�شح لرئا�شة احلك�مة فيه امل�ا�شفات املطل�بة.
وي�اجه الت�ن�شي�ن اأ�ش�اأ اأزمة �شيا�شية منذ الطاحة بالرئي�س ال�شابق 
2011 يف انتفا�شة فجرت انتفا�شات يف  زين العابدين بن علي يف 
الزمة  وتفاقمت  العربي.  بالربيع  يعرف  فيما  اخ��رى  عربية  دول 
ب�شبب عدم ال�شتقرار املتزايد بينما ي�شعد ا�شالمي�ن مت�شددون من 

هجماتهم
قام  املعار�شة  ل�شالح  الق�ى  ميزان  حت���ل  قد  مفاجئة  خط�ة  ويف 
رئي�س املجل�س التاأ�شي�شي م�شطفى بن جعفر بتعطيل عمل املجل�س 
اىل اأن تبداأ احلك�مة التي يق�دها ال�شالمي�ن ح�ارا مع املعار�شة 
حل  لت�شهيل  املجل�س  بتعطيل  اأم��ر  ان��ه  جعفر  بن  وق��ال  العلمانية. 

الزمة ال�شيا�شية يف ت�ن�س.

مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني ت�سيد بجهود الإمارات
 وتوجيهات رئي�س الدولة لتح�سني الأو�ساع الإن�سانية لل�سعب الباك�ستاين

•• القاهرة-وكاالت:

اإن��ه��ا ب���داأت ات�����ش��الت مكثفة  ق��ال��ت م�شيخة الأزه���ر 
م�شر  يف  ال�طنية  امل�شاحلة  م��ب��ادرات  اأ�شحاب  م��ع 
الطيب  اأحمد  الأزه��ر  �شيخ  برئا�شة  ام�س  لالجتماع 

لبحث م�شار امل�شاحلة.  
اأ�شحاب  اأن  الأزه�����ر  م�شيخة  م��ن  م�����ش��ادر  واأك�����دت 
املبادرات ا�شتجاب�ا للدع�ة التي وجهت لهم. ويهدف 
التي طرحت  املبادرات  اإىل مناق�شة جميع  الجتماع 
يف  امل�شاحلة  اإىل  لل��ش�ل  تهدف  ب�شيغة  للخروج 
تاأزم  ا���ش��ت��م��رار  اأن  الأزه����ر  وذك���ر م�شدر يف  ال��ب��الد. 
ال��شع فى م�شر ينعك�س �شلبا على خط�ات التقدم 
الدميقراطي الذى ينتظره اجلميع، وعلى النه��س 

بال��شع القت�شادى للدولة وم�اطنيها.
مبنا�شبة  الطيب  اأحمد  الدكت�ر  الأزه��ر  �شيخ  ودع��ا 
اخلالفات  ونبذ  ال�حدة  اإىل  امل�شريني  الفطر  عيد 
والت�شامح. كما اأكد اأن امل�شريني قادرون على جتاوز 
الأزم��ة واإغ��الق الباب يف وجه التدخل اخلارجي يف 

ال�شاأن امل�شري الداخلي.
انتهاء  اأعلنت  قد  امل�ؤقتة  امل�شرية  احلك�مة  وكانت 
جه�د ال��شاطة، واأ�شار رئي�س ال�زراء امل�شري حازم 
اأم���ام  ي��ن��ف��د  ال����ق���ت  اأن  اإىل  ل���ه  ال��ب��ب��الوي يف ك��ل��م��ة 
اأمله  العدوية والنه�شة، معربا عن  معت�شمي رابعة 

يف اأن متر الأحداث املقبلة باأقل خ�شائر ممكنة. 
و�شائل  اأك���دت  الدبل�ما�شية،  التحركات  �شياق  ويف 
اأنباء تفيد بقرب و�ش�ل مبع�ثني  اعالم عن وج�د 

من الأمم املتحدة اإىل م�شر لبحث الأزمة.

ويف هذا ال�شياق دعا الأمني العام لالأمم املتحدة اىل 
منع املزيد من اخل�شائر يف الأرواح يف �شف�ف ال�شعب 
ملتزمة  �شتظل  الدولية  املنظمة  اأن  م�ؤكدا  امل�شري، 

بدعم م�شر.
وح��ث الأم���ني ال��ع��ام ل���الأمم امل��ت��ح��دة- يف ب��ي��ان �شدر 
اأعمال  اأي  امل�����ش��ري��ني ع��ل��ى جت��ن��ب  م�����ش��اء اجل��م��ع��ة- 
اأنها  الآخرين على  قبل  اإليها من  ينظر  واأق���ال قد 
الذي  امل�����ش��ري،  ال�شعب  اأن  اإىل  م�شريا  ا�شتفزازية، 
ميثل واحدة من اأكرب واأعرق ح�شارات العامل �شيجد 
الأم��ام طاملا جتنب طريق  اإىل  بنجاح و�شيلة للتقدم 

العنف.
اإن  م�ش�ؤولة  ق�شائية  م�شادر  قالت  اخر  �شعيد  على 
النيابة العامة امل�شرية ت��شلت اإىل اأدلة تثبت اإدانة 
الرئي�س املعزول حممد مر�شي بالتحري�س على قتل 
اأح��داث ق�شر الحتادية، على خلفية  املتظاهرين يف 
اإ����ش���داره الإع����الن ال��د���ش��ت���ري، ع��ن��دم��ا ك���ان رئي�شاً 

للبالد.
اأن  اإىل  اإ�شارتها  ونقلت �شحيفة امل�شري عن امل�شادر 
نيابة �شرق القاهرة، التي تت�ىل التحقيق يف ال�اقعة، 
طلبت من النائب العام، امل�شت�شار ه�شام بركات، انتداب 

قا�س للتحقيق مع مر�شي، ل�شت�شعارها احلرج.
واأك�����دت امل�����ش��ادر اأن ال��رئ��ي�����س امل���ع���زول ي���اج��ه تهم 
امل��ح��ت��ج��زي��ن خالل  ال��ق��ب�����س ع���ل���ى  ال������ش�����رتاك يف 
وترويع  ال��ق���ة،  وا�شتعرا�س  وتعذيبهم،  الأح����داث، 
الدولة.  رئي�س  ك�نه  القتل،  يف  وال�شروع  امل�اطنني، 
اإىل حمكمة  الق�شية  اإح��ال��ة  �شتتم  اأن��ه  اإىل  واأ���ش��ارت 

اجلنايات، خالل اأيام، بعد النتهاء من التحقيق.

مقتل الع�سرات ب�سل�سلة تفجريات يف بغداد
•• بغداد-وكاالت:

�شيعية يف  اأغلبية  ذات  ب�شيارات ملغ�مة يف مناطقة  �شل�شلة تفجريات  ان  اأمنية وطبية عراقية  قالت م�شادر 
بغداد اأدت اىل مقتل 50 �شخ�شا وا�شابة 140 اخرين ام�س ال�شبت. واأ�شافت امل�شادر ان ت�شع هجمات منف�شلة 

ا�شتهدفت ا�ش�اقا و�ش�ارع جتارية مزدحمة يف العا�شمة.
و�شربت التفجريات �شبه املتزامنة احياء عدة يف العا�شمة العراقية معظمهما ذات غالبية �شيعية.

وقتل اكرث من 800 �شخ�س يف اعمال عنف يف العراق خالل �شهر رم�شان، وفق تعداد ل�كالة فران�س بر�س.
وهاجم متطرف�ن ي�شتبه بانتمائهم اىل جمم�عات مرتبطة بتنظيم القاعدة م�شاجد ومقاهي وا�ش�اقا.

ويف وقت �شابق ال�شبت، قتل خم�شة ا�شخا�س وا�شيب ما ل يقل عن 18 اخرين بجروح يف هجمات ا�شتهدفت 
مناطق متفرقة يف العراق، بح�شب ما افادت م�شادر امنية وطبية.

الهايل يبحث�ن عن ناجني حتت الأنقا�س بعد ق�شف للنظام على منطقة �شكنية يف حمافظة الرقة  )رويرتز(

•• عوا�سم-وكاالت:

�شبعة  ب��ي��ن��ه��م  م��دن��ي��ا   13 ق��ت��ل 
غ�����ارة ج�ية  ال�����ش��ب��ت يف  اط���ف���ال 
ن��ف��ذه��ا اجل��ي�����س ال�������ش����ري على 
م��دي��ن��ة ال��رق��ة )���ش��م��ال( ال��ت��ي ل 
م�شلحي  ���ش��ي��ط��رة  حت����ت  ت������زال 

املعار�شة.
واف�������اد امل���ر����ش���د ا���ش��ت�����ش��ه��د 13 
م����اط���ن���ا يف م��دي��ن��ة ال���رق���ة من 
وطفل  اإن���اث  اط��ف��ال  �شتة  بينهم 
�شيدات  وث��������الث  ذك��������ر،  واح��������د 
واآخر  اله�ية  جمه�ل  وم���اط��ن 
مبحافظة  القام�شلي  مدينة  من 
العمر  من  يبلغ  و�شاب  احل�شكة، 
اإ�شابتهم  وذلك جراء  عاما،   28
املروحي  ل���ل���ط���ريان  ق�����ش��ف  ق���ي 
بالرباميل  امل���دي���ن���ة  يف  مل��ن��اط��ق 

املتفجرة.
جاء هذا يف ال�قت الذي �شيطرت 
ال�ش�رية  املعار�شة  فيه ق�ات من 
يف  حك�مية  م��ب��ان  على  امل�شلحة 
دير الزور، يف ال�قت الذي ارتفع 
ق�شف  نتيجة  القتلى  ع���دد  ف��ي��ه 
على  ال�ش�ري  احل��رب��ي  ال��ط��ريان 
الالذقية  ب��ري��ف  �شلمى  م�شيف 
�شخ�شا،  ع�شرين  م��ن  اأك���رث  اإىل 
حي  ال��ن��ظ��ام  ق����ات  ق�شفت  فيما 
الع�شايل بدم�شق ب�ش�اريخ اأر�س 

اأر�س.
يف حني اتفقت م��شك� ووا�شنطن 
م�ؤمتر  ت��ن��ظ��ي��م  �����ش����رورة  ع���ل���ى 
اأق������رب  يف  ال��������دويل  جميف2- 

اأي��ام ما �شمته معركة  ب��داأت قبل 
اأيام  بعد  وباتت  ال�شاحل،  حترير 
ع�شرين  م�شافة  على  القتال  من 
بلدة  م����ن  ت���ق���ري���ب���ا  ك���ي���ل����م���رتا 
الرئي�س  راأ���س  م�شقط  القرداحة 

ال�ش�ري ب�شار الأ�شد.
الف�شائل  ف���اإن  لنا�شطني  ووف��ق��ا 
على  �شيطرت  املعار�شة  املقاتلة 
عدد من القرى يف ريف الالذقية 
ال�شمايل بيد اأنها ت�اجه ق�ة نارية 

كبرية من اجلي�س النظامي.
اإن  ال�����������ش������ري  امل����ر�����ش����د  وق��������ال 
ق������ات  ب�����ني  دارت  ا�����ش����ت����ب����اك����ات 
امل���ع���ار����ش���ة ورت�������ل م����ن ال����ق�����ات 
ج�شر  من  متجها  ك��ان  النظامية 
النبي  قمة  نح�  ب��اإدل��ب  ال�شغ�ر 
ي���ن�����س ب��ال��الذق��ي��ة، واأ�����ش����ار اإىل 
دبابات،  ث���الث  امل��ق��ات��ل��ني  ت��دم��ري 

ومقتل وجرح جن�د نظاميني.
ع�شكري  م�شدر  ق��ال  جهته،  من 
دم����رت  ال��ن��ظ��ام��ي��ة  ال����ق�����ات  اإن 
م�����ش��ت���دع اأ���ش��ل��ح��ة و����ش����اري���خ يف 
م�شريا  ال�شمايل  الالذقية  ري��ف 
ممن  ك����ب����ري  ع�������دد  م���ق���ت���ل  اإىل 
و�شفهم امل�شدر ذاته بالإرهابيني 
�شلمى  ق��رى  يف  ك�يتي-  -بينهم 
وال�����ش��ي��خ ن��ب��ه��ان وع����ني اجل�����زة 

واحلمب��شية والدرة.
اخلارجية  وزي�����ر  ق����ال  ���ش��ي��ا���ش��ي��ا 
ال�����رو������ش�����ي �����ش����ريغ����ي لف�������روف 
ب���ع���د ل���ق���ائ���ه ن���ظ���ريه الم���ريك���ي 
اآراوؤن����ا  وا�شنطن  ك��ريي يف  ج���ن 
متطابقة: مهما ح�شل، يجب ان 

م��شك� ووا�شنطن تعدان مل�ؤمتر جنيف - 2

جمزرتان للنظام يف الالذقية والرقة واملعار�سة تتقدم بدير الزور

وق��ت ممكن لي��ج��اد ح��ل �شيا�شي 
لالزمة.

املعار�شة  ق�����ات  ���ش��ي��ط��رت  ف��ق��د 
ومبنى  البعث  ح��زب  مقري  على 
ك��ان��ت تتمركز  ال��ت��اأم��ي��ن��ات ح��ي��ث 

ق�ات كبرية من اجلي�س.
اأه���م���ي���ة حي  اإىل  احل�����اج  واأ�����ش����ار 
احل����ي���ج���ة ك����ن���ه ي�������ش���رف على 
امل���ع���رب ال��رئ��ي�����ش��ي م����ع ال����ع����راق، 
وفيه جتمعات من ق�ات اجلي�س 

النظامي.
و������ش�����ه�����دت اأح�������ي�������اء احل�����ي����ج����ة 
املدينة  يف  وامل���ظ��ف��ني  واجلبيلة 

ا���ش��ت��ب��اك��ات ع��ن��ي��ف��ة اأ����ش���ف���رت عن 
�شنت  ف���ي���م���ا  امل����ع����ار�����ش����ة،  ت����ق����دم 
طائرات النظام غارات ج�ية على 
املعار�شة  ا�شتطاعت  وقد  املدينة، 
قتل عقيد يف احلر�س اجلمه�ري 
اآخرين  وعدد من عنا�شره واأ�شر 

كما ا�شت�لت على دبابة.
املر�شد  اأع��ل��ن  مت�شل  اإط����ار  ويف 
ارتفاع  الإن�شان  حلق�ق  ال�ش�ري 
اإثر  ال�شهداء الذين �شقط�ا  عدد 
الطائرات  نفذته  ال��ذي  الق�شف 
بجبل  �شلمى  بلدة  على  احلربية 
الأكراد اأم�س لأكرث من ع�شرين.

وجاء الق�شف مع ا�شتداد القتال 
غربي  ال��الذق��ي��ة  ب��ري��ف  امل�شتمر 
����ش����ري���ا، وق���ال���ت ���ش��ب��ك��ة ���ش��ام اإن 
اأي�شا  ا�شتهدفت  اجل�ية  الغارات 
ودوري���ن  وا���ش��رتب��ة  كن�شبا  ق���رى 
املعار�شة  ع��ل��ي��ه��ا  ت�����ش��ي��ط��ر  ال��ت��ي 
بلدات  يف  ا���ش��ت��ب��اك��ات  دارت  ك��م��ا 
وكتف  واخلراطة  وعرام�  اأوب��ني 

ال�شهاونة. 
م�����ش��ل��ح��ة بينها  ف�����ش��ائ��ل  وك���ان���ت 
ح���رك���ة اأح������رار ال�����ش��ام وال���دول���ة 
وال�شام  ب���ال���ع���راق  الإ����ش���الم���ي���ة 
وك��ت��ائ��ب م���ن اجل��ي�����س احل���ر قد 

النيابة تت��شل اإىل اأدلة اإدانة مر�شي يف اأحداث االحتادية

الأزهر يرعى جهود م�ساحلة وطنية للخروج من الأزمة
يف  �سفاراتها  تفتح  اأمريكا 
ال�سرق الأو�سط با�ستثناء اليمن

•• وا�سنطن-وكاالت:

قررت ال�ليات املتحدة اإعادة فتح 
�شفاراتها التي كانت اأغلقتها قبل 
الأو�شط  بال�شرق  دول  يف  اأ�شب�ع 
من  ل��ه��ج��م��ات  حت�شبا  واأف��ري��ق��ي��ا 
ا�شتثنت  لكنها  ال��ق��اع��دة  تنظيم 
من هذا القرار �شفارتها ب�شنعاء 

التي �شتظل مغلقة م�ؤقتا.
وقال متحدث با�شم اخلارجية اإن 
�شفارات بالده يف 18 دولة �شتفتح 
اأب���اب��ه��ا جم���ددا ال��ي���م الأح���د ما 
اليمنية  بالعا�شمة  �شفارتها  عدا 
�شنعاء وقن�شليتها مبدينة له�ر 

الباك�شتانية. 
اأن التهديد يف اليمن ما  واأ�شاف 
يزال قائما ب�شبب ا�شتمرار القلق 
احتمال  اإىل  ي�����ش��ري  ت��ه��دي��د  م���ن 
وق�ع هجمات اإرهابية من تنظيم 

القاعدة يف جزيرة العرب.
واأ����ش���ار امل��ت��ح��دث الأم���ريك���ي اإىل 
تقييم  ���ش��ت���ا���ش��ل  وا���ش��ن��ط��ن  اأن 
التهديدات يف ما يخ�س �شفارتها 

ب�شنعاء وقن�شليتها باله�ر.
قد  الأم���ريك���ي���ة  الإدارة  وك���ان���ت 
�شفاراتها  املا�شي  الأح���د  اأغلقت 
باملنطقة  اأخ����رى  ودول  ب��ال��ي��م��ن 
وك�����ذل�����ك ق��ن�����ش��ل��ي��ت��ه��ا ب���اله����ر 
و�شحبت عددا من م�ظفيها غري 

الأ�شا�شيني.  )التفا�شيل �س9(

ب�����ارزاين ي��ه��دد ب��ال��دف��اع 
ع�����ن اأك����������راد ����س���وري���ا

•• اربيل-ا.ف.ب:

كرد�شتان  اق���ل���ي���م  رئ���ي�������س  ه�����دد 
ب������ارزاين ام�س  ال���ع���راق م�����ش��ع���د 
بالتدخل للدفاع عن اكراد �ش�ريا 
للقتل  ت��ع��ر���ش��ه��م  ث��ب���ت  يف ح���ال 
على ايدي اجلماعات الرهابية يف 
اطار ال�شراع الذي تعي�شه �ش�ريا 
منذ �شنتني ون�شف تقريبا. ونقل 
اقليم  لرئا�شة  اللكرتوين  امل�قع 
ك��ر���ش��ت��ان ال����ع����راق ع���ن ب�����ارزاين 
ق�له تق�م بع�س و�شائل العالم 
قيام  ع��ن  ان��ب��اء  بن�شر  ف��رتة  منذ 
الره��اب��ي��ني ب��ال��ن��ف��ري ال��ع��ام �شد 
اره���اب���ي  وان  ال����ك����رد  امل����اط���ن���ني 
ال���ق���اع���دة ي��ت��ع��ر���ش���ن ل���الك���راد 
امل���دن���ي���ني الب�����ري�����اء وي���ق����م����ن 
وا�شاف  والط��ف��ال.  الن�شاء  بذبح 
خم����اط����ب����ا الح������������زاب ال����ك����ردي����ة 
العراقية، من اجل اظهار احلقائق 
باجراء  اطالبكم  النباء  من هذه 
كرد�شتان  ل��زي��ارة  خ��ا���س  حتقيق 
الغربية )�شمال �ش�ريا( والتحقق 
من هذه النباء. واكد بارزاين انه 
اذا ظهر ان هذه النباء �شحيحة، 
فان اقليم كرد�شتان العراق �ش�ف 
عن  للدفاع  امكانياته  كل  ي�شخر 
وامل�اطنني  والط����ف����ال  ال��ن�����ش��اء 
كرد�شتان  يف  ال����ك����رد  الب�����ري�����اء 

الغربية يف �ش�ريا.

مواقــيت ال�سالة
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مينيني  جنديني  مقتل 
اليمن  جنوب  مبواجهات 

•• �سنعاء: يو بي اأي:

مينيان  ج�����ن�����دي�����ان  ق����ت����ل 
اآخ������������رون   3 واأ��������ش�������ي�������ب 
ال�شبت،  ام���������س  ب�����ج�����روح، 
يف م����اج���ه���ات ب����ني رج����ال 
الأمن وجمم�عات م�شّلحة 
جن�ب  حل�����ج  مب���ح���اف���ظ���ة 

اليمن.



حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل املهنئني بعيد الفطر 
•• راأ�س اخليمة-وام:

�شقر  ب��ن  �شع�د  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل 
ال��ق��ا���ش��م��ي ع�����ش��� امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��اك��م راأ�����س 
�شع�د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شم�  بح�ش�ر  اخليمة 
بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س اخليمة �شباح 
ام�س املهنئني بعيد الفطر املبارك الذين ت�افدوا 
والتربيكات  ال��ت��ه��اين  لتقدمي  خ���زام  ق�شر  على 

بهذه املنا�شبة الإ�شالمية.

ال�����ش��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة وال��ع��م��ر امل��دي��د وع��ل��ى �شعب 
الإمارات مبزيد من التقدم والرقي والزدهار.

ح�����ش��ر ال���ش��ت��ق��ب��الت ال�����ش��ي��خ اأح���م���د ب���ن �شقر 
املنطقة  رئي�س  اجلمارك  دائ��رة  رئي�س  القا�شمي 

احلرة 
دائرة  رئي�س  القا�شمي  كايد  بن  حممد  وال�شيخ 
اأحمد بن �شع�د بن  التنمية القت�شادية وال�شيخ 
�شقر القا�شمي وال�شيخ خالد بن �شع�د بن �شقر 

القا�شمي وعدد من ال�شي�خ وامل�ش�ؤولني . 

اخليمة  راأ����س  ح��اك��م  ال�شم�  �شاحب  تقبل  فقد 
من  التهاين  ال�شعيد  الفطر  عيد  اأي���ام  ث��ال��ث  يف 
ال�����ش��ي���خ وع�����دد م���ن ك���ب���ار ال�����ش��خ�����ش��ي��ات وكبار 
الحتادية  ال��دوائ��ر  ومديري  وروؤ���ش��اء  امل�ش�ؤولني 

واملحلية ومن �شي�خ واأبناء القبائل.
وعرب اجلميع عن �شادق م�شاعرهم بهذه املنا�شبة 
ال���ش��الم��ي��ة امل��ب��ارك��ة .. داع���ني اهلل ع��ز وج���ل اأن 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  على  يعيدها 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل مب�ف�ر 

حاكم عجمان يوا�سل ا�ستقبال املهنئني بالعيد
وال�شركات العاملة بالدولة.

 وتقبل �شم�ه التهاين من كبار رج��الت الدولة واأعيان البالد وجم�ع 
بهذه  وتهنئته  �شم�ه  على  لل�شالم  ح�شروا  الذين  واملقيمني  امل�اطنني 

املنا�شبة الكرمية. 
ح�شر ال�شتقبالت ال�شيخ ال�شيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �شاحب 
بن  وال�شيخ عبدالعزيز  والداري��ة  املالية  لل�ش�ؤون  ال�شم� حاكم عجمان 
حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�شياحية بعجمان وال�شيخ را�شد بن 
حميد النعيمي رئي�س دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ومعاىل ال�شيخ 
بعجمان  الأم���ريي  ال��دي���ان  رئي�س  النعيمي  �شعيد  ب��ن  ماجد  الدكت�ر 

وعدد من ال�شي�خ وامل�ش�ؤولني. 

•• عجمان-وام:

املجل�س  النعيمي ع�ش�  را�شد  بن  ال�شيخ حميد  ال�شم�  ا�شتقبل �شاحب 
الأعلى حاكم عجمان �شباح ام�س بح�ش�ر �شم� ال�شيخ عمار بن حميد 
الذين  املبارك  الفطر  بعيد  املهنئني  جم�ع  عجمان  عهد  ويل  النعيمي 
الإ�شالمية  املنا�شبة  بهذه  التهاين  لتقدمي  الزاهر  ق�شر  على  ت�افدوا 
اجلليلة. وتبادل �شاحب ال�شم� حاكم عجمان التهاين مع مهنئيه من 

ال�شي�خ واملعايل ال�زراء وكبار امل�ش�ؤولني. 
الدوائر  وم��دي��ري  روؤ���ش��اء  عجمان  حاكم  ال�شم�  �شاحب  ا�شتقبل  كما 
وامل�ؤ�ش�شات الحتادية واملحلية والهيئات الثقافية والريا�شية وال�شبابية 

خريية ال�سارقة توزع 100 األف 
فطرة على م�ستحقيها 

•• ال�سارقة-وام:

وزعت جمعية ال�شارقة اخلريية يف ختام حملتها الرم�شانية اأكرث من 100 األف فطرة على م�شتحقيها باملقر الرئي�شي وجميع فروعها 
بالذيد وخ�ر فكان ودبا احل�شن وكلباء. واأو�شح عبداهلل �شلطان بن خادم املدير التنفيذي للجمعية رئي�س اللجنة العليا حلملة رم�شان 
اأن اجلمعية تعد ال��شيط ما بني املح�شنني وامل�شتحقني لت��شيل زكاة الفطر مل�شتحقيها ممن اأدرجت اأ�شماوؤهم يف ك�شف اجلمعية التي 
عملت على اأن تك�ن الكميات كبرية وكافية ل�شد احتياجات هذه الأ�شرة . وثمن ابن خادم دور ق�شم امل�شاعدات وق�شم اخلدمات وجميع 
املتط�عني الذين �شاهم�ا يف اإجناز هذا العمل اخلريي . واأ�شار اإىل اأن عملية الت�زيع كانت �شل�شة للغاية ومل ت�شهد اأية �شع�بات تذكر 

.. مقدما ال�شكر للمح�شنني �شائال اهلل ان يجعل ذلك يف ميزان ح�شناتهم.
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العدد  10866 بتاريخ 2013/8/11     
          يف الدعوى رقم 2013/22 مدين كلي 

املدعي: تريوفينجادار امان�جام فين�ج�بال املدعي عليه: �شركة تي ام �شي ال�شرق  للتجارة 
العامة واملقاولت ذ.م.م. يعلن اخلبري احل�شابي/ عقيل حممد هادي ح�شن واملعني من قبل 
حمكمة دبي  البتدائية خبري ح�شابيا يف الدع�ىر قم 2013/22 مدين كلي واملقامة من 
املدعي/ تريوفينجادار امان�جام فين�ج�بال وتنفيذا للمهمة فان املدعى عليه: �شركة تي 
ام �شي ال�شرق للتجارة العامة واملقاولت ذ.م.م وميثلها ال�شيدة/ كيه اوماثي� او من ميثلها 
مدع� حل�ش�ر الجتماع اخلربة احل�شابية ب�شخ�شه او ب�ا�شطة وكيل معتمد منه واملقرر 
عقده ي�م اخلمي�س امل�افق 2013/8/15 يف متام ال�شاعة الرابعة ع�شرا مبقر مكتب اخلبري 
العربية  املالحة  �شركة  بج�ار  �شنرت-  بزن�س  ال��شل  بناية  ب�ر�شعيد-  ديرة-  يف:  الكائن 
وفاك�س   04-2954833 هاتف/   )902( رقم  مكتب  التا�شع-  الطابق  روتانا-  رحاب  وفندق 

2955990-04 لذا نرج� منكم التكرم باحل�ش�ر يف امل�عد املحدد اعاله.

اخلبري احل�سابي/ د.عقيل حممد هادي ح�سن         

 حتديد موعد اجتماع
اخلربة احل�سابية
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03
حاكم الفجرية يوا�سل ا�ستقبال املهنئني بعيد الفطر ال�سعيد

•• الفجرية-وام:

وا�شل �شاحب ال�شم� ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ش� املجل�س الأعلى حاكم الفجرية �شباح ام�س 
بق�شر �شم�ه يف الرميلة ا�شتقبال املهنئني بعيد الفطر ال�شعيد. فقد تقبل �شم�ه التهاين والتربيكات 

متن�ا  الذين  وامل�اطنني  البالد  واأعيان  القبائل  ووجهاء  والتجار  العمال  ورجال  كبارامل�ش�ؤولني  من 
من اهلل العلي القدير ان يعيد هذه املنا�شبة على �شم�ه مب�ف�ر ال�شحه وال�شعادة وعلى حك�مة و�شعب 

الإمارات باليمن واخلري والربكات.
بالفجرية  والقت�شاد  ال�شناعة  دائ��رة  رئي�س  ال�شرقي  حممد  بن  �شالح  ال�شيخ  ال�شتقبالت  ح�شر   

وال�شيخ را�شد بن حمد بن حممد ال�شرقي رئي�س هيئه الفجرية للثقافه والعالم وال�شيخ مكت�م بن 
حمد بن حممد ال�شرقي وال�شيخ �شيف بن حمد بن �شيف ال�شرقي رئي�س هيئه املنطقه احلرة بالفجرية 
وال�شيخ املهند�س حممد بن حمد بن �شيف ال�شرقي مدير احلك�مه اللكرتونيه بالفجرية وعدد من 

ال�شي�خ وكبار امل�ش�ؤولني.

خليفة لالأعمال الإن�سانية تختتم م�سروعها الرم�ساين يف فل�سطني 
•• القد�س-وام:

اختتمت م�ؤ�ش�شة خليفة بن زايد 
الإن�شانية  ل��الأع��م��ال  نهيان  اآل 
ع�شية عيد الفطر ال�شعيد لهذا 
اإن�شانية  فعاليات  �شل�شلة  العام 
رائ��دة يف معظم مناطق ال�شفة 
والتي  غ�����زة  وق����ط����اع  ال���غ���رب���ي���ة 
اقت�شادي  و����ش���ع  م����ن  ت���ع���اين 

مرتدي.
حظيت  امل��ي��داين  امل�شت�ى  فعلى 
هذا  م��ن  رم�����ش��ان  يف  فل�شطني 
ال��ع��ام ب��ربن��ام��ج اإن�����ش��اين حافل 
جت�شد يف العديد من الفعاليات 
حمافظات  ع�����ش��ر  يف  امل��ت��ن���ع��ة 
فل�شطينية يف مقدمتها القد�س 
خميما  ع�شرين  م��ن  اأك���رث  ويف 
ومبناطق الرياف التابعة لهذه 

التجماعات ال�شكانية.
الفعاليات  ه����ذه  اأب������رز  وك���ان���ت 
الغذائية  ال��ط��رود  اآلف  ت���زي��ع 
ع���ل���ى ال����ع����ائ����الت امل���ح���ت���اج���ة يف 
وت�زيع  الف�شيل  ال�شهر  بدايات 

وجبات اإفطار ال�شائم يف املناطق 
واملهم�شة  ال��ف��ق��رية  والأح����ي����اء 
وخا�شة مدينة القد�س ال�شريف 
الإفطارات  العديد من  وتنظيم 
والأم�����������ش�����ي�����ات ال���رم�������ش���ان���ي���ة 
اخل������ريي������ة ل����������ذوي الأ�������ش������رى 
اخلا�شة  والحتياجات  والأيتام 
اختتام  ف��ع��ال��ي��ات  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
امل�شروع بهدية العيد مما اأ�شهم 
التخفيف من  ب�شكل حقيقي يف 
كاهل  تثقل  التي  املادية  الأعباء 
اأدخل  ومبا  الفل�شطينية  الأ�شر 
الطفال  على  وال�شرور  البهجة 

وذويهم.
التمثيلي  امل���ك���ت���ب  واأ�������ش������رف 
فل�شطني  يف  الإم�������ارات  ل���دول���ة 
اأربعة  م���ن  اأك�����رث  ت����زي���ع  ع��ل��ى 
الأ�شر  على  غ��ذائ��ي  ط��رد  الف 
قدمتها  املحتاجة  الفل�شطينية 
م���ؤ���ش�����ش��ة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي�����د اآل 

نهيان لالعمال الإن�شانية.
ك����م����ا اأ�������ش������رف م����رك����ز احل����ي����اة 
ل���ت���ن���م���ي���ة امل���ج���ت���م���ع امل��������دين يف 

اللجنة  م��ع  بالتعاون  فل�شطني 
للتكافل  الإ���ش��الم��ي��ة  ال���ط��ن��ي��ة 
ت���زي��ع طرود  الج��ت��م��اع��ي على 
غ��ذائ��ي��ة ووج���ب���ات اإف���ط���ار على 
الفل�شطينية  والتجمعات  الأ�شر 
متعددة  م����اق���ع  يف  امل��ح��ت��اج��ة 

خميمات  خا�شة  فل�شطني  م��ن 
ايتام  ت�����ش��م  ال���ت���ي  ال���الج���ئ���ني 
وم��ع��اق��ني وغ��ريه��م م��ن ال�شر 
امل�شروع  ه��ذا  وح��ظ��ي  املتعففة. 
و�شرائح  فئات  وتقدير  باحرتام 
حمله  مبا  الفل�شطيني  املجتمع 

ان�����ش��ان��ي��ة عظيمة  ر����ش���ال���ة  م���ن 
ال�شرائح  خ��الل��ه��ا  م���ن  ع����ربت 

خليفة لالعمال الإن�شانية التي 
اخلريية  امل���ؤ���ش�����ش��ات  ت�����ش��درت 

امل�شتفيدة عن �شكرها وتقديرها 
ومل�ؤ�ش�شة  الإم�����������ارات  ل����دول����ة 

م�����ش��اع��دات��ه��ا لال�شر  ت��ق��دمي  يف 
املتعففة . 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 174447     بتاريخ : 2012/05/29م
تاريخ اإيداع الأول�ية:   /   /           م

با�ش��م: �ش�لن �شيك�لته جيدا �شاناي يف تيكاريت اأن�ني�م �شريكيتي
وعن�انه: 2. اورجانيزي �شانايى ب�جلي�شي 83221 منرب. ال ي� كاد. منرب:28 �شيهيتكاميل غازيانتاب / تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
احلل�يات، ال�ش�ك�لتة، الب�شك�يت، الب�شك�يت اله�س وال�يفر )ب�شك�يت رقيق(، الكعك او الكيك، التارت )كيك 

حم�ش� باملربى او الف�اكه(
بالفئة: 30

و�شف العالمة: كلمة MİLONGO لي�س لها معنى بالرتكية او الأجنليزية
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  11  اأغ�سط�س 2013 العدد 10866

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 174714     بتاريخ : 2012/06/04م
تاريخ اإيداع الأول�ية:   /   /           م

با�ش��م: جي اإي ا�س تيكنك كليما ك�نرتول يف اوت�ما�شي�ن �شي�شتملريى �شانايى تيجاريت ليمتد �شريكيتى
منرب:17،  بل�ك،  ايه  �ش�كاك،  اإرم��اك  �شيتي�شى،  �شانايى  ك�ج�كياىل  مالتيبى  ماهالي�شى،  جريين  وعن�انه: 

كيه:2 - 3 مالتيبى - ا�شطنب�ل / تركيا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

ولالأغرا�س  املياه  وت�ريد  والته�ية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وت�ليد  والتدفئة  الإن��ارة  اأجهزة 
والرتكيبات ال�شحية 

بالفئة: 11
 all باأحرف اللغة الجنليزية بالل�ن الأخ�شر ا�شفلها كلمات  smallart و�شف العالمة: عبارة عن كلمة

الأخ�شر بالل�ن  الجنليزية  اللغة  باأحرف   smart
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  11  اأغ�سط�س 2013 العدد 10866

العدد  10866 بتاريخ 2013/8/11     
          يف الدعوى رقم 2013/22 مدين كلي 

املدعي: تريوفينجادار امان�جام فين�ج�بال املدعي عليه: �شركة تي ام �شي ال�شرق  للتجارة 
العامة واملقاولت ذ.م.م. يعلن اخلبري احل�شابي/ عقيل حممد هادي ح�شن واملعني من قبل 
حمكمة دبي  البتدائية خبري ح�شابيا يف الدع�ىر قم 2013/22 مدين كلي واملقامة من 
املدعي/ تريوفينجادار امان�جام فين�ج�بال وتنفيذا للمهمة فان املدعى عليه: �شركة تي 
ام �شي ال�شرق للتجارة العامة واملقاولت ذ.م.م وميثلها ال�شيدة/ كيه اوماثي� او من ميثلها 
مدع� حل�ش�ر الجتماع اخلربة احل�شابية ب�شخ�شه او ب�ا�شطة وكيل معتمد منه واملقرر 
عقده ي�م اخلمي�س امل�افق 2013/8/15 يف متام ال�شاعة الرابعة ع�شرا مبقر مكتب اخلبري 
العربية  املالحة  �شركة  بج�ار  �شنرت-  بزن�س  ال��شل  بناية  ب�ر�شعيد-  ديرة-  يف:  الكائن 
وفاك�س   04-2954833 هاتف/   )902( رقم  مكتب  التا�شع-  الطابق  روتانا-  رحاب  وفندق 

2955990-04 لذا نرج� منكم التكرم باحل�ش�ر يف امل�عد املحدد اعاله.

اخلبري احل�سابي/ د.عقيل حممد هادي ح�سن         

 حتديد موعد اجتماع
اخلربة احل�سابية
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اأخبار الإمارات

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 174446     بتاريخ : 2012/05/29م
تاريخ اإيداع الأول�ية:   /   /           م

با�ش��م: �ش�لن �شيك�لته جيدا �شاناي يف تيكاريت اأن�ني�م �شريكيتي
وعن�انه: 2. اورجانيزي �شانايى ب�جلي�شي 83221 منرب. ال ي� كاد. منرب:28 �شيهيتكاميل غازيانتاب / تركيا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
احلل�يات، ال�ش�ك�لتة، الب�شك�يت، الب�شك�يت اله�س وال�يفر )ب�شك�يت رقيق(، الكعك او الكيك، التارت )كيك 

حم�ش� باملربى او الف�اكه(
بالفئة: 30

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة AMADA كتبت باحرف تركية بالل�ن ال�ش�د
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  11  اأغ�سط�س 2013 العدد 10866

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 159041     بتاريخ : 2011/06/23م
تاريخ اإيداع الأول�ية: 2011/2/11م

با�ش��م: ريخرت فارما ايه جي
وعن�انه: فيلدجا�شه 19، ايه 4600 فيلز، النم�شا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

امل�شافة اىل لالعالف لغايات  امل�اد  م�شتح�شرات �شيدلية وبيطرية، م�اد حمية معدة لال�شتعمال الطبي، 
طبية؛ املكمالت للعلف لغايات طبية 

بالفئة: 5
و�شف العالمة: عبارة عن كلمة RICHTER باحرف اللغة الملانية بالل�ن ال�ش�د 

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  11  اأغ�سط�س 2013 العدد 10866

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ : 2011/06/23م امل�دعة حتت رقم : 159042 
تاريخ اإيداع الأول�ية: 2011/2/11م

با�ش��م: ريخرت فارما ايه جي
وعن�انه: فيلدجا�شه 19، ايه 4600 فيلز، النم�شا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأطعمة  وحتديدا  الأليفة،  للحي�انات  احلي�انية  الغذائية  امل���اد  املا�شية؛  اغذية  احلي�انية؛  الغذائية  امل���اد 
الكلب؛ الكل�س لعلف احلي�ان؛ احلب�ب لال�شتهالك احلي�اين؛ وجبة للحي�انات؛ امل�اد امل�شافة اإىل الأعالف 

ولي�س لالأغرا�س الطبية، التنب )علف(؛ املكمالت للم�اد الغذائية للحي�ان لي�شت لالأغرا�س الطبية
بالفئة: 31

و�شف العالمة: عبارة عن كلمة RICHTER باحرف اللغة الملانية بالل�ن ال�ش�د 
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  11  اأغ�سط�س 2013 العدد 10866

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 163439     بتاريخ : 2011/10/06م
تاريخ اإيداع الأول�ية: 2011/4/6م

با�ش��م: الك�ه�ل كاونرتميجر �شي�شتمز )انرتنا�ش�نال( انك
وعن�انه: 60 انرتنا�ش�نال ب�ل�فارد، ت�رونت�، اونتاري� ام9دبلي� 6جيه2، كندا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة لتعطيل املركبات ا�شتجابة لكت�شاف الكح�ل يف دم م�شغلها املزع�م؛ مثبتتات املركبات من ن�ع اأقفال 
عندما  الكح�ل  لقيا�س  ا�شتجابة  يعمل  ال��ذي  للنف�س  كح�ل  اختبار  تت�شمن  اللكرتونية  الآلية  املحركات 

تتجاوز مرحلة الأمان يف الدم مل�شغلها املزع�م؛ اأجهزة اختبار الكح�ل للنف�س
بالفئة: 9

ر�شمة  مع  ال�ش�د  بالل�ن  الجنليزية  اللغة  باأحرف   ALCOLOCK كلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�شف 
دوائر وخط�ط
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  11  اأغ�سط�س 2013 العدد 10866

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 163440     بتاريخ : 2011/10/06م
تاريخ اإيداع الأول�ية: 2011/4/6م

با�ش��م: الك�ه�ل كاونرتميجر �شي�شتمز )انرتنا�ش�نال( انك
وعن�انه: 60 انرتنا�ش�نال ب�ل�فارد، ت�رونت�، اونتاري� ام9دبلي� 6جيه2، كندا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات ا�شالح وتركيب اأجهزة تعطيل املركبات ا�شتجابة لكت�شاف الكح�ل يف دم م�شغلها املزع�م بالفئة: 37

ر�شمة  مع  ال�ش�د  بالل�ن  الجنليزية  اللغة  باأحرف   ALCOLOCK كلمة  عن  عبارة  العالمة:  و�شف 
دوائر وخط�ط
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  11  اأغ�سط�س 2013 العدد 10866

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 162634     بتاريخ : 2011/09/19م
تاريخ اإيداع الأول�ية:  2011/7/1م

با�ش��م: فروني�س انرتنا�ش�نال جي ام بي ات�س
وعن�انه: ف�ر�شدورفار �شرتا�شه 40، ايه 4643 بيتنباخ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الغازات ال�اقية لجل اللحام؛ ع�امل حلام )جميع ال�شلع املذك�رة غري واردة يف فئات اأخرى(

بالفئة: 1
و�شف العالمة: عبارة عن كلمات SHIFTING THE LIMITS باحرف اللغة الجنليزية بالل�ن 

ال�ش�د
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  11  اأغ�سط�س 2013 العدد 10866

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 162636     بتاريخ : 2011/09/19م
تاريخ اإيداع الأول�ية:  2011/7/1م

با�ش��م: فروني�س انرتنا�ش�نال جي ام بي ات�س
وعن�انه: ف�ر�شدورفار �شرتا�شه 40، ايه 4643 بيتنباخ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
اأجهزة اللحام اأو القطع )غري الكهربائية(؛ م�شاعل حلام؛ )جميع ال�شلع املذك�رة غري واردة يف فئات اأخرى(

بالفئة: 7
و�شف العالمة: عبارة عن كلمات SHIFTING THE LIMITS باحرف اللغة الجنليزية بالل�ن 

ال�ش�د
ال�ش��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  11  اأغ�سط�س 2013 العدد 10866

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / قم�شية للملكية الفكرية
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

امل�دعة حتت رقم : 162635     بتاريخ : 2011/09/19م
تاريخ اإيداع الأول�ية:  2011/7/1م

با�ش��م: فروني�س انرتنا�ش�نال جي ام بي ات�س
وعن�انه: ف�ر�شدورفار �شرتا�شه 40، ايه 4643 بيتنباخ، النم�شا

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املعادن ال�شائعة غري النفي�شة و�شبائكها او كل خليط منها؛ الكابالت املعدنية )ولي�س لالأغرا�س الكهربائية(؛ 
زجاجات  باللحام؛  والرتبيط  اللحام  لجل  ب�شكل خا�س  الكهربائية(،  لالأغرا�س  )ولي�س  املعدنية  الأ�شالك 
اأخرى(؛  فئات  يف  واردة  غري  امل��ذك���رة  ال�شلع  )جميع  امل��ع��ادن  من  اللحام  ق�شبان  امل�شغ�ط؛  للغاز  معدنية 

اخلراطي�س وخزانات معدنية
بالفئة: 6

و�شف العالمة: عبارة عن كلمات SHIFTING THE LIMITS باحرف اللغة الجنليزية بالل�ن 
ال�ش�د

ال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكت�باً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( ي�ماً من تاريخ هذا الإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
الأحد  11  اأغ�سط�س 2013 العدد 10866

•• دبي - الفجر:

 9 املا�شي  اجلمعة  ي�م  العربية  للك�ميديا  دبي  ليايل  عرو�س  اأول  حققت   
 VOX اأغ�شط�س، جناحاً منقطع النظري، حيث امتالأت �شالة عر�س �شينما
ال�شع�دي،  ك��ان معظمه من اجلمه�ر  وال��ذي  باحل�ش�ر،  الإم���ارات  م���ل  يف 
خالل  من  املت�ا�شل  ال�شحك  من  �شاعتني  بح�ايل  اجلميع  ا�شتمتع  حيث 
الك�ميدي  الفن  مب�هبة  متيزوا  ك�ميديني  فنانني  لثالثة  عرو�س  ثالثة 

الإرجتايل والتفاعل مع اجلمه�ر.
الأوىل،  للمرة  تنظم  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة،  للك�ميديا  دب��ي  ل��ي��ايل  فعالية  وت��ع��د 
..حتماً  ال�شيف  حلملة  املتعددة  والأن�شطة  املتن�عة  الفعاليات  من  واح��دة 
دبي التي انطلقت يف 7 ي�ني� املا�شي وت�شتمر لغاية 7 �شبتمرب املقبل. وبعد 
العر�س الأول الناجح، ت�شتمر الفعالية بتقدمي عرو�شها التي تنظم خالل 

اأغ�شط�س  16 و23 و30  بتاريخ  اأغ�شط�س وذلك  �شهر  اأي��ام اجلمعة ط�ال 
ال��ك���م��ي��دي��ا الإرجتالية  وي��ح��ي��ي��ه��ا جن����م خ��ل��ي��ج��ي���ن م��ع��روف���ن يف جم���ال 
النج�م حفالت مميزة  ه���ؤلء  ويقدم  املنطقة.  وا�شعة يف  ب�شعبية  ويحظ�ن 
يعاجل�ن فيها العديد من الق�شايا الإجتماعية باأ�شل�ب نقدي �شاخر يزرع 

الب�شمة وال�شحكة على وج�ه اجلميع.
املنظمة  اجلهة  والتجزئة،  للمهرجانات  دبي  مل�ؤ�ش�شة  الإعالمي  املركز  واأكد 
 ... ال�شيف  حملة  فعاليات  �شمن  العربية  للك�ميديا  دب��ي  ليايل  لعرو�س 
الك�ميدي  الفن  اأهمية  اأدرك  م��ن  اأوائ���ل  م��ن  ه��ي  امل�ؤ�ش�شة  اأن  دب��ي،  حتماً 
الإرجت��ايل، حيث قامت بتنظيم عدة عرو�س من خالل مهرجاناتها، حيث 
اأ�شهر  و2013،   2011 لعامي  للت�ش�ق  دب��ي  مهرجان  خ��الل  ا�شت�شافت 
النج�م العامليني يف جمال الك�ميديا الإرجتالية اأو فن ال�� �شتاند اأب ك�ميدي 

Stand Up Comedy، وحققت هذه احلفالت جناحاً كبرياً.

اأن دعم م�ؤ�ش�شة دبي للمهرجانات والتجزئة لتنظيم فعالية  واأ�شاف املركز 
ليايل دبي للك�ميديا العربية ياأتي انطالقاً من حر�س امل�ؤ�ش�شة الدائم على 
دعم الفن�ن املحلية والعربية، واأن هذه الفعالية الفريدة من ن�عها والتي 
اإم��ارة دبي كمدينة  اإىل تعزيز مكانة  املنطقة تهدف  الأوىل يف  للمرة  تنظم 
حتت�شن الفن�ن الراقية وتطلق الفعاليات املبتكرة التي متثل من�شة هامة 
اإمارة  العربية وتقدمي كل ما ه� جديد للزوار واملقيمني يف  امل�اهب  لدعم 
دبي.  واأ�شاد الفنان�ن امل�شارك�ن يف اأوىل ليايل دبي للك�ميديا العربي، وهم 
بدر �شالح وه�شام فقيه وثامر احلازمي بالإ�شافة اإىل مقدم احلفل ج�تارو، 
بامل�شت�ى التنظيمي للحفل وبالت�شهيالت الكاملة التي وفرها املنظم�ن مما 
اأن هذه  اأكد الفنان�ن الثالثة على  �شاهم ب�شكل مبا�شر باإجناح احلفل، كما 
احلفلة كانت من اأجنح احلفالت التي قدم�ها على الإطالق ب�شبب تفاعل 
وحر�س  امل���رات.  ع�شرات  العر�س  تخلل  ال��ذي  احل��اد  والت�شفيق  اجلمه�ر 

الفنان�ن الثالثة على لقاء جمه�رهم بعد احلفل والتقاط ال�ش�ر التذكارية 
معهم يف اأج�اء من املرح وال�شحك.

وقال بدر �شالح، الفنان الك�ميدي الذي يحظى ب�شعبية وا�شعة على قن�ات 
يت�شدر  الذي  اللي  اإي�س  امل�شه�ر  برناجمه  الإجتماعي من خالل  الت�ا�شل 
ال��ربام��ج ال�����ش��ع���دي��ة ع��ل��ى ق��ن��اة ي���ت��ي���ب، وال����ذي ك���ان ل��ه م�����ش��ارك��ة ناجحة 
وا�شعاً من خمتلف  خالل مهرجان دبي للت�ش�ق املا�شي ا�شتقطبت جمه�راً 
املهياأة لإجناح  امل��دن  اأك��رث  دب��ي هي من  اأن مدينة  ق��ال: ل �شك  اجلن�شيات، 
به  تتمتع  ملا  وذل��ك  املنطقة،  على  ن�شبياً  احلديث  الفعاليات  من  الن�ع  ه��ذا 
من  تعزز  وال��ت��ي  احل��دي��ث��ة،  التحتية  ببنيتها  تتميز  للفعاليات  م���اق��ع  م��ن 
فر�س جناح اأي عر�س يتم تقدميه على م�شارحها، كما اأن اجلمه�ر متن�ع 
الت�اجد  على  نحر�س  يجعلنا  م��ا  وه��ذا  ك��ب��رية،  ب��درج��ة  وذواق  اجلن�شيات 

امل�شتمر يف مدينة دبي.

•• دبي -وام:

اأعلنت هيئة الطرق وامل�ا�شالت بدبي 
ك���ي���ل����م���رتات من   104 اإجن������از  ع���ن 
م�����ش��ارات ال���دراج���ات ال��ه���ائ��ي��ة �شمن 
ت�شمح  بدائل منا�شبة  لت�فري  خطتها 

مبمار�شة هذه اله�اية.
عدي  ب��ن  ميثاء  املهند�شة  واأو���ش��ح��ت 

امل���دي���رة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة مل���ؤ���ش�����ش��ة امل����رور 
وامل�ا�شالت  الطرق  والطرق يف هيئة 
ال�����دراج�����ات  م���������ش����ارات  م�������ش���روع  اأن 
�شاملة  درا���ش��ة  نتيجة  ج��اء  ال��ه���ائ��ي��ة 
خطتها  ����ش���م���ن  ال���ه���ي���ئ���ة  اأع�����دت�����ه�����ا 
الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ح��ي��ث غ��ط��ت حماور 
�شمن  ال�اقعة  امل�شارات  منها  عديدة 
وم��ع��اي��ري ف�شلها عن  ال��ط��ري��ق  ح���رم 

املناطق  يف  وم�شاراتها  امل�شاة  مم��رات 
ال��رتف��ي��ه��ي��ة وامل��������اد امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 
املتعلقة  املرورية  والعالمات  اإن�شائها 
الأم��اك��ن ذات  اخ��ت��ي��ار  بها ف�شال ع��ن 
اأول�ية  واإعطائها  اخلا�شة  الطبيعة 
م�ا�شفات  ع���دة  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ال��ت��ن��ف��ي��ذ 
منها البيئة ال�شياحية و�شهرة املنطقة 
و�شه�لة ال��ش�ل اإىل حمطات املرتو 

وال�شالمة  اجلماعي  النقل  وو���ش��ائ��ل 
والناحية اجلمالية.

امل�شارات  تلك  اجن��از  اأن  اإىل  واأ���ش��ارت 
23 كلم يف �شارع جمريا  ا�شتمل على 
7 الذي  و 1.40 كلم يف ال�شارع رقم 
ي��شل �شارع جمريا مع �شارع املنخ�ل 
و 1.60 كم يف حمطة م�ل الإمارات 
و67 كم يف منطقة �شيح ال�شلم و�شارع 

ال���ق���درة ���ش��ام��ال ب����اب���ة م�����ش��م��ار دبي 
امل��راف��ق العامة  ال��ه���ائ��ي��ة  ل��ل��دراج��ات 
اله�ائية  الدراجات  لتاأجري  وحمالت 
والأدوات املتعلقة بها اإىل جانب عيادة 
اإىل  اإ�شافة  التجهيز  متكاملة  طبية 
11 كم يف منطقة بر دبي املركزية يف 
الغبيبة  الفالح  الفهيدي  مثل  �ش�ارع 

واحل�شن.

مل�ؤ�ش�شة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  امل���دي���رة  ول��ف��ت��ت 
اأن  اإىل  ال��ه��ي��ئ��ة  يف  وال����ط����رق  امل������رور 
�شتبا�شر  م��ق��رتح��ة  م�������ش���ارات  ه��ن��اك 
املناطق  من  عدد  يف  بتنفيذها  الهيئة 
الرب�شاء  هي   2014  2013 خالل 
واخل���ان��ي��ج وال���رق��اء وال��ق���ز الثالثة 
املمزر  وح���دي���ق���ة  ال�������ش���ف����ح  و�����ش����ارع 

وحديقة م�شرف وه�ر العنز �شرق.

بت�فري  تهتم  الهيئة  اأن  اإىل  ون���ه��ت 
م�����ش��ارات ل��ل��دراج��ات ال��ه���ائ��ي��ة �شمن 
الطرق  ر����ش���ف  ا���ش��ت��ك��م��ال  م�����ش��اري��ع 
املناطق  يف  والأر�����ش����ف����ة  ال���داخ���ل���ي���ة 
ال�����ش��ك��ن��ي��ة ل����رب����ط م���ن���اط���ق اجل����ذب 
الت�ش�ق  وم��راك��ز  ال��ع��ام��ة  ك��احل��دائ��ق 
املنطقة  يف  ال��ت��ج��م��ي��ع��ي��ة  ب���ال���ط���رق 

امل�شم�لة بامل�شارات. 

•• دبي-الفجر: 

الثان�ية  ال�شيافة  م��در���ش��ة  حتتفي 
تاأ�شي�شها  ع��ل��ى  ع���ام���اً   30 مب�����رور 
تخطط  ال�����ق����ت  ذات  ويف  ب����دب����ي، 
لفتتاح اأوىل فروعها باأب�ظبي حتت 
الدولية  ال�شيافة  م��در���ش��ة  م�شمى 
املدر�شة  ال��ق��ادم.  �شبتمرب  يف  وذل���ك 
الربيطانية  املناهج  تعتمد  اجلديدة 
التعليم  نهاية  وح��ت��ى  ال��رو���ش��ة  م��ن 
الأ����ش���ا����ش���ي، ك��م��ا ت����ف���ر اأي�������ش���اً عدد 
التي  الراقية  الت�شهيالت  من  كبري 
للمعاير  ت�شاعدهم على التعلم وفقاً 
املدر�شة  وت���ب���داأ  احل��دي��ث��ة.  ال��ع��امل��ي��ة 
الألتحاق  طلبات  تلقي  يف  اجل��دي��دة 

العام  ب��داي��ة  ق��ب��ي��ل  وذل����ك  الآن  م��ن 
ال���درا����ش���ي والف���ت���ت���اح ال��ر���ش��م��ي يف 

�شبتمرب 2013.
املدر�شة  اإدارة  ف��اإن  اأخ��رى  ومن جهة 
حري�شة على تقدمي اأف�شل اخلدمات 
من  ال��درا���ش��ي��ة  وامل��ن��اه��ج  التعليمية 
الدولية  ال�����ش��ي��اف��ة  م��در���ش��ة  خ���الل 
الأخ���رى  الت�شهيالت  ع��ن  ن��اه��ي��ك   ،
بالعل�م  ُملماً  التلميذ  يتخرج  حتى 
م�ؤهاًل  وي���ك����ن  ال���الزم���ة  وامل���ع���ارف 
التف�ق  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ح��ق��ي��ق��ي  ب�����ش��ك��ل 
املدر�شة  ت�شتعني  ومهنياً.  اأك��ادمي��ي��اً 
تت�شمن  والتي  الربيطانية  باملناهج 
العديد من املحفزات وا�شرتاتيجيات 
عاملياً  واملعروفة  الناجحة  التدري�س 

العل�م  حت�شل  للطلبة  يت�شنى  حتى 
بكل ي�شر. كما �شيعتمد املعلم�ن على 
النقدي  التفكري  ا���ش��ل���ب  ا���ش��ت��خ��دام 

وتعزيز  الج���ت���م���اع���ي���ة  وامل������ه������ارات 
�شخ�شية  يف  الي��ج��اب��ي��ة  اجل����ان���ب 
لديه  ال�شتقاللية  وتعزيز  الطالب، 
ال��ف��ر���ش��ة لإظ���ه���ار م�اهبه  وم��ن��ح��ه 
ريا�شية،  مهارات  من  به  يتمتع  وم��ا 

تعليمية، م��شيقية وغريها. 
وي���ن���در مدير  ب��ي��رت  ل����  ت��ع��ق��ي��ب  ويف 
املدر�شة التنفيذي قال فيه،: ي�شعدنا 
اأن نعلن عن افتتاح مدر�شة ال�شيافة 
املقبل  �شبتمرب  باأب�ظبي يف  الدولية 
وا�شتعدادها ل�شتقبال طلبة مرحلة 
املدر�شة  �شتقدم  الأ�شا�شي.  التعليم 
يلبي طم�حات  اجل���دة  ع��ايل  تعليم 
واأهداف الطلبة وذويهم وي�شاعدهم 
العاملي  التعليم  ب��رك��ب  الل��ت��ح��اق  يف 

الربيطاين.  املنهج  يتبع  لأن��ه  وذل��ك 
وبهذا فاإن هذا التعليم مينح الطلبة 
تعليم  ع��ل��ى  ال��ف��ر���ش��ة يف احل�����ش���ل 
راق������ي من  م�����ش��ت���ى  ذا  ب���ري���ط���اين 
ولغاية  الأ���ش��ا���ش��ي  التعليم  م��رح��ل��ة 
ال��ث��ان���ي��ة ال��ع��ام��ة. ك��م��ا اأن��ن��ا �شنقدم 
ف���ر����س كبرية  ال���دار����ش���ني  ل��ل��ط��ل��ب��ة 
وخمتلفة،  مم��ي��زة  اأج�����اء  يف  للتعلم 

جتمع بني الرتفيه والتعلم .
افتتاح  اإن قرار  واأ�شاف بيرت قائاًل: 
ف����رع ل��ن��ا ب��ال��ع��ا���ش��م��ة اأب����ظ���ب���ي، ه� 
املدر�شة  ُم�ؤ�ش�شة  روؤي���ة  على  ت��اأك��ي��د 
ال�شيدة ويني دي ك�نها والتي رحلت 
قبل عدة �شن�ات، نح� تقدمي اأف�شل 
الربامج التعليمية للطلبة، وبالتايل 

فاإن طلبة املدر�شة يف ال�قت الراهن 
ل��دي��ه��م ال���ق���درة ع��ل��ى م���اك��ب��ة عل�م 
الع�شر والعمل بكل ثقة وا�شتقاللية. 

ومن جانب اآخر فاأود ال�شارة هنا اإىل 
ح�شل�ا  لدينا  الطلبة  م��ن  ع��دد  اأن 
مما  دولية  واعتمادات  �شهادات  على 

ي�ؤكد ريادة املدر�شة، كما اأننا على ثقة 
باأن فرع اأب�ظبي �شيحقق النجاحات 

الكبرية التي حققها فرع دبي. 

اأول ع��رو�س ليال��ي دب���ي للكوميدي���ا العربي��ة حتق��ق جناح���ًا فاق التوقع�����ات

الطرق تنجز 104 كيلومرتات من م�سارات الدراجات الهوائية يف دبي

مدر�سة ال�سيافة الثانوية حتتفي مبرور 30 عامًا على تاأ�سي�سها وتفتتح اأوىل فروعها باأبوظبي 
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اأخبـار الإمـارات

05

مفو�سية الأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني ت�سيد بجهود الإمارات وتوجيهات رئي�س الدولة لتح�سني الأو�ساع الإن�سانية لل�سعب الباك�ستاين
•• اإ�سالم اأباد-وام:

ن��ي��ل راي���ت مم��ث��ل مف��شية  اأ����ش���اد 
الالجئني  ل�����ش���ؤون  املتحدة  الأمم 
باجله�د  ب��اك�����ش��ت��ان  ج��م��ه���ري��ة  يف 
التي  امل�����ش��ب���ق��ة  امل���ت���م���ي���زة وغ�����ري 
ت�شطلع بها دولة الإمارات العربية 
ال�شم�  ���ش��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  امل��ت��ح��دة 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ 
رئي�س الدولة حفظه اهلل لتح�شني 
التي  ال�شعبة  الإن�شانية  الأو���ش��اع 
جراء  الباك�شتاين  ال�شعب  يعي�شها 
الطبيعية  وال��ك���ارث  الفي�شانات 
التي تتعر�س لها باك�شتان. وثمن 
وال���ع���ط���اء لدولة  اخل����ري  م�����ش��رية 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة التي 
ال�شيخ  ل��ه  املغف�ر  دعائمها  اأر���ش��ى 
رحمه  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د 
اهلل والتي مل ترتك دولة يف العامل 
نهجه  ع��ل��ى  وي�����ش��ري  و�شملتها  اإل 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل الذي ير�شخ بت�جيهات �شم�ه 
املباركة  امل�����ش��رية  ه���ذه  امل��ت���ا���ش��ل��ة 
اخلريي  ال��ع��م��ل  منظ�مة  ظ��ل  يف 
الإم��ارات. وقال  والإن�شاين لدولة 
اأنباء  وكالة  مل�فد  حديث  يف  راي��ت 
اإنه  ب��اك�����ش��ت��ان  اإىل  وام  الإم�������ارات 
يتابع بفخر وتقدير امل�شاريع التي 
نفذتها دولة الإم��ارات يف باك�شتان 
�شاحب  وم�����ب�����ادرات  ب��ت���ج��ي��ه��ات 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شم� 
من  باعتبارها  اهلل  حفظه  نهيان 
خدمات  وت�فري  الرائدة  امل�شاريع 
ال��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة ال�����ش��روري��ة من 
ومدار�س  وج�����ش���ر  م��ع��ب��دة  ط���رق 
ح���دي���ث���ة وم�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات وم���راك���ز 
وت�فري  اأ�شا�شية  وخدمات  �شحية 
املياه للباك�شتانيني الذين واجه�ا 
ظ�����روف�����ا ����ش���ع���ب���ة ل���ل���غ���اي���ة خ���الل 
ال�����ش��ن���ات امل��ا���ش��ي��ة م��ا ي��ك��ف��ل لهم 
ون�ه ممثل  الكرمية.  �شبل احلياة 
امل�شروع  املتحدة مبا يقدمه  الأمم 
من  باك�شتان  مل�شاعدة  الإم���ارات���ي 
خدمات جليلة لل�شعب الباك�شتاين 
لحتياجات  اإدراك����������ه  ي�����ؤك����د  م����ا 
ومقدرته  الفعلية  الباك�شتانيني 
التي  املبادرات اخلالقة  تبني  على 
من  ق��در  اأك���رب  حتقيق  على  تعني 
اإجناز  .. وا���ش��ف��ا  ل��ه��م  ال���ش��ت��ق��رار 
وال�شحية  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل�����ش��اري��ع 
خمتلف  يف  ال���ت���ح���ت���ي���ة  وال���ب���ن���ي���ة 
باأنه  الباك�شتانية  واملناطق  القرى 
املخل�س  ال��ع��م��ل  ع��ل��ى  م���ث���ال ح���ي 
واجل������اد وامل���ت���ج���رد ل��ت��ع��زي��ز ق���درة 
ال�شكان املحليني وم�شاعدتهم على 
الجتماعية  ظروفهم  مع  التكيف 
الطبيعية  والك�ارث  والقت�شادية 
التي  الإق��ت�����ش��ادي��ة  وال�����ش��ع���ب��ات 

ت�اجههم.
واأع���������رب امل���������ش�����ؤول ال��������دويل عن 

فهناك  للخطر  تعر�ش�ا  اأك��رثه��م 
وهناك  اأزواج�����ه�����ن  ف���ق���دن  ن�����ش��اء 
دعم  اإىل  بحاجة  ومر�شى  اأط��ف��ال 
التي  امل�شاعدات  فان  وعلية  �شديد 
وتق�شيمها  ت�شنيفها  ي��ت��م  ت��ردن��ا 
واملجالت  الأن�����ش��ط��ة  خم��ت��ل��ف  يف 
للنازحني  �����ش�����اء  وال����ق����ط����اع����ات 
وغريها  ال��ت��ع��ل��ي��م  اأو  لل�شحة  اأو 
اإن���ه���ا ع��م��ل��ي��ة ���ش��ام��ل��ة ل��ك��ن يجب 
ت����ف���ري م�����ش��ادر م�����ش��ت��م��رة. وعن 
�شيع�د  ال����ت����ي  ل���ل���م���دة  ت����ق���ع���ات���ه 
بعدها النازح�ن اأو الالجئ�ن اإىل 
عند  قان�نيا  رايت  قال  اأوطانهم.. 
ع��ب���ر ال��الج��ئ م��ن ب��اك�����ش��ت��ان اإىل 
�شفة  عنه  ترفع  ف��اإن��ه  اأفغان�شتان 
ال��ل��ج���ء وه����ذا ل ي��ع��ن��ي اأن����ه لي�س 
ه���ن���اك ح���ل����ل ول���دي���ن���ا خ��ط��ة مع 
والإقليمية  الفيدرالية  احلك�مة 
بع�س  اأن  م��شحا  ه����ؤلء..  لع�دة 
يع�دون  وال���ن���ازح���ني  ال���الج���ئ���ني 
اآخرين  ل��ك��ن  ق��راه��م  اإىل  ���ش��ري��ع��ا 
قد  ع�دتهم  وبعد  �شن�ات  يق�ش�ن 
للع�دة  ط���ي��ال  وق��ت��ا  ي�شتغرق�ن 
اإىل حياتهم الطبيعية.. اإذن هناك 
اأم�����ر ك��ث��رية ج���دا م��ع��ق��دة و نحن 
مع  ون��ح��اول  ع���دت��ه��م  يف  ن�شتثمر 
ال��ذي��ن ي��ع���دون م��ن ال��الج��ئ��ني او 
ال��ن��ازح��ني ل��ك��ي ي��ق��ف���ا م��ن جديد 
على اأقدامهم. وح�ل اجله�د التي 
الالجئني  ���ش��ئ���ن  م��ك��ت��ب  ي��ب��ذل��ه��ا 
ب�����الإمم امل��ت��ح��دة م���ن اأج����ل تلبية 
ح��اج��ات ال��الج��ئ��ني وال��ن��ازح��ني يف 
اأو�شح  ال���ع���امل  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف 
الالجئني  اأن  ال������دويل  امل�����ش��ئ���ل 
امل�شاعدات  ج��ان��ب  اإىل  ي��ح��ت��اج���ن 
الي�مية تعلم مهارات وتاأهيل من 
اأجل اإتقان بع�س املهن وال�شناعات 
ي��رغ��ب���ن يف  ال�����ش��ك��ان  ك���ان  واإذا   ..
واإذا  التعلم فنحن ن�فر لهم ذلك 
كان�ا بحاجة اإىل التطبيق العملي 
املتخ�ش�شة  امل����راك����ز  ل��ه��م  ن����ف���ر 
تفاوؤله  ع���ن  واأع�����رب   . وال��ف��ر���س 
لمناف�شة  اأن���ه  م���ؤك��دا  بامل�شتقبل 
�ش�اء  املجال  العاملني يف هذا  بني 
اأو  الإن���������ش����اين  ال���ع���م���ل  يف جم�����ال 
نفعل  اأن  اأرى  وق���ال   .. ال��ت��ن��م���ي 
امل�شرتك  العمل  الكثري من خالل 

لتحقيق املزيد.. 
ويجب علينا اطالع كل طرف وهذا 
الأماكن  م��ع��رف��ة  اأج����ل  م���ن  امل��ه��م 
امل�شاعدات ل�شمان  التي ت�شتحقها 
والتغلب  وا���ش��ع  ب�شكل  ال���ش��ت��ف��ادة 
على معاناة النا�س واأنا �شعيد حقا 
مب�شاركة دولة الإم��ارات يف جميع 
املنظمة  التي تعقدها  الجتماعات 
الالجئني  مف��شية  اأو  ال��دول��ي��ة 
واأعرب  اأن�شطتنا.  لنا  وم�شاركتها 
راي���ت يف خ��ت��ام ال��ل��ق��اء ع��ن تطلعه 
مل���زي���د م���ن ال��ع��م��ل م���ع الإم�������ارات 
العربية املتحدة عام 2014 اأكرث 

من ذي قبل. 

والتعاون  ال�����ش��راك��ة  بتعزيز  اأم��ل��ه 
مل�شاعدة  الإم����ارات����ي  امل�����ش��روع  م��ع 
باك�شتان على ال�شاحة الباك�شتانية 
ال����ت����ي ت�����اج����ه ����ش���ح���ا ����ش���دي���دا يف 

اخلدمات ال�شرورية الأ�شا�شية.
اجلانبني  جه�د  ت�شافر  اإن  وق��ال 
ومف��شية  الإم����������������ارات  دول���������ة 
مكت�شبات  ���ش��ت��ح��ق��ق  ال���الج���ئ���ني 
ل���ل���م�������ش���ت���ف���ي���دي���ن من  اإ�����ش����اف����ي����ة 
و�شت�شيف  باك�شتان  يف  براجمهما 
ن�عية  ون����ق����ل����ة  ج������دي������دا  ب�����ع�����دا 
مل�شاريعهما امل�شتقبلية. و�شدد على 
الهدف وتبادل اخلربات  اأن وحدة 
اجلانبني  بني  والأفكار  والتجارب 
جدير باأن مي�شي الطرفان يف هذا 
غاياتهما  حت��ق��ي��ق  ح��ت��ى  ال��ط��ري��ق 
ال�شعب  ����ش���ال���ح  يف  ت�����ش��ب  ال���ت���ي 
للدور  الباك�شتاين. وح�ل تقييمه 
الإماراتي  امل�شروع  به  يق�م  ال��ذي 
خدمة  يف  ب���اك�������ش���ت���ان  مل�������ش���اع���دة 
األف   63 وزع  وال����ذي  ال��الج��ئ��ني 
���ش��ل��ة غ��ذائ��ي��ة ع��ل��ى ال��الج��ئ��ني يف 
عامني  خ���الل  ج���ال����زاي  مع�شكر 
الإماراتي  امل�شروع  مب�شاهمة  اأ�شاد 
ب���اك�������ش���ت���ان م����ن خالل  مل�������ش���اع���دة 
مدى  على  الغذائية  ال�شلة  ت�زيع 
اإىل م��زي��د من  داع���ي���ا  ع���ام���ي���ني.. 
املعنية  الأط�������راف  ب���ني  ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
ك��ل��ه��ا ل��ت������ش��ي��ل امل�������ش���اع���دات من 
ومعرفة  وغ��ريه��ا  الغذائية  امل����اد 
ت�زعه  مب��ا  ومقارنتها  تفا�شيلها 
برنامج  م��ث��ل  الأخ�����رى  امل��ن��ظ��م��ات 
ال��غ��ذاء ال��ع��امل��ي وال��ت��ع��رف على ما 
اأو  الباك�شتانية  احلك�مة  به  تق�م 
ال�شدد.  هذا  الدولية يف  املنظمات 
تاأ�شي�س  مت  ل���ذل���ك  اأن�����ه  واأو�����ش����ح 
جمم�عات  ع��ل��ى  حت���ت����ي  م��ظ��ل��ة 
عمل لتجنب الت�شارب يف التنفيذ.. 
الغذاء  ت���زي��ع  ي��ت���ىل  م��ن  فهناك 
وهناك  ال���غ���ذائ���ي���ة  غ���ري  امل�������اد  و 
الطارئ  الإي�����اء  عملية  يق�د  م��ن 
ذلك.  وغ����ري  ال�����ش��ري��ع  ال���دع���م  اأو 
يف  الالجئني  راي��ت حاجة  وو�شف 
باك�شتان باأنها ما�شة جدا وامل�شادر 

���ش���ات وط��ري��ق ال�شيخ  ن��ه��ر  ع��ل��ى 
�شتان  زاي�����د يف وزي�����ر  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
الإم������ارات  م�����ش��اري��ع  اأن  ..او�����ش����ح 
ال��ت��ن��م���ي��ة ال��ت��ي مت ت��ن��ف��ي��ذه��ا من 
مل�شاعدة  الإم��ارات��ي  امل�شروع  خالل 
لحتياجات  ملبية  جاءت  باك�شتان 
تاأثرت  ال��ت��ي  وامل��ن��اط��ق  الأق���ال���ي���م 
اأدت  التي  الكارثة  وم�اكبة حلجم 
املت�شررين  اأو�����ش����اع  ت���ده����ر  اإىل 
هذه  اأن  واأك���د  ماأ�شاتهم.  وت��ف��اق��م 
اجل�ش�ر  خا�شة  احلي�ية  امل�شاريع 
لكي  اأ�شا�شية  مرافق  تعد  والطرق 
تت�فر  مل  اإن  لأن���ه  املجتمع  يحيا 
التنقل  ب�شعب  واجل�����ش���ر  ال��ط��رق 
بال�شلل..  وت�شاب  احلياة  وتتعقد 
مل�شاعدات  اإم��ت��ن��ان��ه  ع���ن  واأع������رب 
دول�����ة الإم���������ارات وج���ه����ده���ا على 
خالل  م��ن  الباك�شتانية  ال�����ش��اح��ة 
�ش�ات  ن��ه��ر  ع��ل��ى  ج�����ش��ري��ن  ت�شيد 
زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  ج�شر  هما 
وج�شر ال�شيخ زايد اللذين ا�شبحا 
ال��ي���م م��ن امل��ع��امل احلي�ية مل��ا لها 
حيث  وجت���اري  اقت�شادي  دور  م��ن 
اقليم  بني  ال��شل  حلقة  ا�شبحت 
الأقاليم  وبقية  خيرببخت�نخ�ا 
والقرى الباك�شتانية. وفيما يتعلق 
ب��احل��م��ل��ة ال��ت��ي ن��ف��ذت��ه��ا الإم�����ارات 
لتطعيم 20 األف طفل �شد مر�س 
اإقليم  احل�شبة و �شلل الأطفال يف 
جمه�رية  يف  ب��خ��ت���ن��خ���ا  خ��ي��رب 
اأ����ش���اد   .. الإ����ش���الم���ي���ة  ب��اك�����ش��ت��ان 
الإمارات  بجه�د  ال��دويل  امل�ش�ؤول 
العامل  اأط����ف����ال  اإن����ق����اذ  اأج�����ل  م���ن 
ولي�س يف باك�شتان وحدها.. مثمنا 
للجه�د  امل�����ش��ت��م��ر  الإم������ارات  دع���م 
الق�شاء  اإىل  ال���رام���ي���ة  ال���دول���ي���ة 
والعمل  امل�شت�طنة  الأمرا�س  على 
الدائم على حت�شني وتط�ير نظام 
هناك  اإن  وقال  ال�شحية.  الرعاية 
وا�شتئ�شال  للق�شاء  ما�شة  حاجة 
�شلل الأطفال وكل الأمرا�س التي 
يعاين منها الأطفال .. م��شحا اأن 
هناك ا�شتثمارا كبريا جدا من قبل 
احلك�مة يف هذا الإطار ومن قبل 

ال��الج��ئ��ني ي��ح��ي���ن حياة  ه�������ؤلء 
ك���رمي���ة وذل�����ك يف اإط������ار اأه�����داف 
الآمنة  ال���ع����دة  ت��اأم��ني  امل��ف������ش��ي��ة 
ل��ه��م وال��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى م��ع��ان��اة 1.6 
م��ل��ي���ن لج���ئ اأف���غ���اين.. واأك����د اأن 
اإختارت  ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة  احل��ك���م��ة 
الل�����ت�����زام ب���امل���ع���اي���ري ال���دول���ي���ة يف 
اأوطانهم  اإىل  ال���الج���ئ���ني  ع������دة 
لكنها  ذل����ك  ع��ل��ى  اإج���ب���اره���م  دون 
باإ�شتقرار  ت��ت��ع��ل��ق  وق����ت  م�����ش��األ��ة 
واأ�شاف  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان.  يف  ال������ش��ع 
النازحني  ب��شع  يتعلق  فيما  اإن��ه 
انتهاء  ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى  ف��ه���  داخ��ل��ي��ا 
ومعاجلة  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ع��م��ل��ي��ات 
للفي�شانات  ال�����ش��ل��ب��ي��ة  الأث���������ار 
هناك  اأن  م��شحا  ال�شكان  ون�شبة 
معظمهم  باك�شتاين  ن���ازح  ملي�ن 
مت  م��ا  واإذا  بخت�انخ�اه  خيرب  يف 
�شيتم  وق��راه��م  مناطقهم  ت��اأم��ني 
ومناطقهم  ق��راه��م  ب��اأن  اإعالمهم 
التي ترك�ها اآمنة وميكنهم الع�دة 
عن  البحث  ه���  ال��ه��دف  اإذن  اإليها 
احل���ل����ل امل��ن��ا���ش��ب��ة مل�����ش��اع��دت��ه��م يف 

الع�دة اإىل مناطقهم.
نفذتها  التي  امل�شاريع  وعن ماهية 
مف��شية �ش�ؤون الالجئني التابعة 
ل�����الأمم امل���ت���ح���دة خل���دم���ة ه�����ؤلء 
رايت  ن�����ه  الآن  ح��ت��ى  ال��الج��ئ��ني 
املخيمات يف عام  اإن�شاء  اأنه مت  اإىل 
الالجئ�ن  ن����زح  ع��ن��دم��ا   1979
بعدها  اإن��ت��ق��ل���ا  ال���ذي���ن  الأف����غ����ان 
اإغ�����الق  ومت  ال����ق����رى  يف  ل��ل��ع��ي�����س 
امل��ائ��ة م��ن��ه��ا.. وق���ال نحن  80 يف 
لتزال  لكن  امل�شاعدات  لهم  نقدم 
اآخر  خ��ي��ارا  لمت��ل��ك  ن�شبة  ه��ن��اك 
ال��ع��ي�����س يف خميمات  ل���ذا وا���ش��ل��ت 
وني��شراي  ج��ال���زي  خم��ي��م  م��ث��ل 
ال��ذي يقطنه ح���ايل 10 يف املائة 
ال�قت  يف  الأف��غ��ان  الالجئني  م��ن 
ال���راه���ن وال���ب���اق���ي ومي��ث��ل���ن 90 
اأو  الأق���ارب  عند  يعي�ش�ن  املائة  يف 
الأ�شدقاء يف ترقب فر�شة منا�شبة 
للع�دة. وعن روؤيته مل�شتقبل العمل 
اخل�����ريي والإن�������ش���اين ب����ج���ه عام 

غري مت�فرة للمف��شية.
وردا على �ش�ؤال ب�شاأن اجناز امل�شروع 
الإماراتي مل�شاعدة باك�شتان وت�شليم 
49 مدر�شة يف اقليم خيرب بخت�ن 
اطار  �شتان يف  وزي��ر  اخ���ا وجن�ب 
خ�ش�س  التي  التعليمية  م�شاريعه 
وتت�شمن  دولر  م��ل��ي���ن   27 ل��ه��ا 
بناء  وم��ع��ه��دا  وكلية  م��در���ش��ة   53
على ت�جيهات من �شاحب ال�شم� 
ومدى  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
يف  الأم��ي��ة  حم��ارب��ة  يف  م�شاهمتها 
بها..  التعليم  ون�شر  املناطق  تلك 
ق���ال راي���ت ان ه���ذه امل���دار����س التي 
�شيدتها الإمارات �شتخلد يف ذاكرة 
ب�شكل  و�شت�شهم  القادمة  الأجيال 
ف���اع���ل يف ن���ظ���ام ال��ت��ع��ل��ي��م احل���ايل 
امل��دار���س �شت�شاهم  اأن ه��ذه  م���ؤك��دا 
يف ت�فري تعليم جيد لأبناء ال�شعب 
على  ان��ه  اىل  م�شريا  الباك�شتاين 
الرغم من اجله�د الدولية لدعم 
التعليم يف باك�شتان ال انه ليزال 
الأطفال يف باك�شتان يجل�ش�ن على 
تعليمهم  تلقيهم  خ���الل  الأر������س 
يجل�ش�ا  ل��ك��ي  ال����ق���ت  ح����ان  وق����د 
ع��ل��ى امل��ق��اع��د اأم�����ام ال���ط���اولت يف 
اأن  م��شحا  الدرا�شية..  ف�ش�لهم 
ت�فري  تتطلب  التعليمية  البيئة 
ال��������ش���ائ���ل ال����الزم����ة ل��ل��ن��ج��اح مع 
العناية  اأهمية  احل�شبان  يف  الخذ 
اإىل  ذهابه  قبل  بالطفل  ال�شحية 
امل��در���ش��ة وب��ع��ده��ا . وا���ش��اد بجه�د 
امل���راأه بباك�شتان  الإم���ارات يف دع��م 
من خالل ان�شاء اول مركز تدريب 
�شي�شكل  ال�����ذي  ل��ل��ن�����ش��اء  وت��اه��ي��ل 
اإ�شافة مهمة و�شرورية يف حت�شني 
ظ���روف الأ����ش���رة وامل�����راأه يف اقليم 
عن�شرا  وجعلها  بخت�نخ�ا  خيرب 
فعال يف املجتمع قادرة على تعزيز 
نف�شها  على  والإع��ت��م��اد  م��ه��ارات��ه��ا 
ذاتها.  وتط�ير  ا�شرتها  وم�شاعدة 
وح�ل روؤيته ملدى حي�ية م�شاريع 
دولة  نفذتها  التي  التحية  البنى 
ج�شر  وه��ي  باك�شتان  يف  الإم����ارات 
خليفة  ال�شيخ  وج�شر  زاي��د  ال�شيخ 

و�شندوق  العاملية  ال�شحة  منظمة 
الأمم املتحدة للطف�لة ي�ني�شيف 
م���ن اأج�����ل ت��ق��ل��ي��ل اإ����ش���اب���ات �شلل 
يعترب  ال��ذي  باك�شتان  يف  الأطفال 
واح���دا م��ن الأم��را���س ال��ت��ي يجب 
حم��ارب��ت��ه��ا وم��ق��اوم��ت��ه��ا ع��رب ن�شر 
الأطفال  ���ش��ري��ح��ة  ���ش��م��ن  امل��ن��اع��ة 
واملف��شية تاأمل بالق�شاء على هذا 
دور  وا�شفا  التطعيم  ع��رب  امل��ر���س 
الإمارات العربية املتحدة يف �ش�ات 
باأنه م�شاهمة متميزة يف حل هذه 
هذا  ت���ا���ش��ل  اإىل  داع��ي��ا  امل�شكلة.. 
حتى  الأط���ف���ال  جل��م��ي��ع  التطعيم 

يت�شنى الق�شاء على هذا املر�س.
املتحدة  الأمم  مف��شية  دور  وعن 
اأكد  ل�ش�ؤون الالجئني يف باك�شتان 
رايت اأن املف��شية لها دور كبري يف 
حماية اأكرب عدد من الالجئني يف 
يف  الأفغان  الالجئ�ن  وهم  العامل 
بهذا اخل�ش��س  وقال   .. باك�شتان 
بعد ح���ايل ع�شرين �شنة من بدء 
ن����زوح الأف���غ���ان وم���ن ب���ني ح�ايل 
اأف��غ��اين ل يزال  6 ماليني لج��ئ 
اف����غ����اين يف  م���ل���ي����ن لج�����ئ   1.6
باك�شتان كما اأن لدينا عددا كبريا 
م���ن ال��ن��ازح��ني ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ني يف 
املناطق القبلية ب�شبب الفي�شانات 
امل������ش��م��ي��ة.. ون��ح��ن ن��دع��م ه����ؤلء 
ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ني حتى  ال���ن���ازح���ني 
وق���راه���م.  م��دن��ه��م  اإىل  ع����دت���ه���م 
اأع���م���ل يف جمال  ك�����ين  وا�����ش����اف 
البدء  اأف�شل  الإن�شانية  امل�شاعدات 
بالأفراد يف العائلة ومنحهم الأمل 
اأف�شل وه��ذا الهدف ه� ما  يف غد 
بلد  ك��ل  امل��ف������ش��ي��ة يف  ت��رك��ز عليه 

تعمل فيه. 
وب�شاأن عدد الالجئني يف باك�شتان 
 2011 اأكت�بر  منذ  اأن��ه  اإىل  ن���ه 
الالجئني  م����ن  ال���ع���دي���د  ه����ن����اك 
هناك  و  ب����الدن����ه����م  اإىل  ع���������ادوا 
ب���ل���دان ت�����ش��اع��دن��ا م��ث��ل ال����لي���ات 
وغريها  وا�شرتاليا  وكندا  املتحدة 
لالجئني  مغرية  عرو�س  ولديها 
ل��ب��دء ح��ي��اة ج��دي��دة اآم��ن��ة وبع�س 

ال��ن��ا���س ه��م امل�شتقبل  ..ق���ال راي���ت 
النا�س ل ميلك�ن القدرة  واإذا كان 
البالد  اقت�شاد  يف  امل�شاهمة  على 
فعلى  ت��ن��م��ي��ت��ه��ا  يف  وامل���������ش����ارك����ة 
ب��اك�����ش��ت��ان الن���ت���ظ���ار ل����ق���ت حتى 
والنا�س  امل��رج���..  امل�شتقبل  نحقق 
م�شتقبل  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع���ن  دائ���م���ا 
فر�س  ه�����ن�����اك  وط�����امل�����ا  اأف���������ش����ل 
كل  ال�شكان..  ف�شي�شتغلها  مت�فرة 
اأبناوؤهم  يتعلم  اأن  ي��ري��دون  الآب���اء 
وت��ت��ح�����ش��ن م�����ش��اك��ن��ه��م وب���الده���م 
رغبة  ه�����ي  وجم�����ت�����م�����ع�����ه�����م..اإذن 
خالل  م��ن  التح�شني  يف  ج��احم��ة 
جه�د الدول املانحه مثل الإمارات 
وغريها كمف��شية الالجئني التي 
التنم�ية  امل�����ش��اري��ع  وت��ن��ف��ذ  ت��ق��دم 
م�شاعدة  يف  وت�����ش��اه��م  احل���دي���ث���ة 
ال������دول������ة وامل����ج����ت����م����ع والأف������������راد 
والتطلع  وال���رق���ي  ال��ت��ط���ر  ع��ل��ى 

للم�شتقبل امل�شرق.
وعن اأبرز التحديات التي ت�اجهها 
املف��شية يف باك�شتان اأكد رايت اأن 
وهناك  للغاية  معقدا  ب��ات  العامل 
ي�شهدها  واأزم���������ات  ك��������ارث  ع�����دة 
العامل مثل �ش�ريا وغريها وهناك 
املف��شية  ت�اجهها  تنم�  حتديات 
يف  هنا  حاجاتها  تلبية  يف  وترغب 
العديد  اأن  وي�����ش��ع��دين  ب��اك�����ش��ت��ان 
الإمارات  خا�شة  اخلليج  دول  من 
ب��اك�����ش��ت��ان ودور  ل��ه��ا م�����ش��اه��م��ة يف 
م�شه�د ون�شاط خا�س ومثال ذلك 
اجنازات امل�شروع الإماراتي مل�شاعدة 
باك�شتان والدول خمرية يف تقدمي 
امل�����ش��اع��دات ل��ل��دول الأخ�����رى مثل 
لكن   .. وغ���ريه���ا  وم�����ايل  ����ش����ري���ا 
طيبة.. ب���ادرة  باك�شتان  م�شاعدة 

الإمارات  دول��ة  ورح��ب مب�شاهمات 
ال��ق��ائ��م��ة ع��ل��ى م����ب����ادىء الأخ������ة 
املحتاجني  ج��ان��ب  اإىل  وال����ق����ف 
اأب�����رز  اإن  واأ������ش�����اف  وامل����ع�����زي����ن. 
التحديات التي ي�اجهها النازح�ن 
مثل  �شيء  كل  اإىل  يفتقرون  اأنهم 
الغذاء واحلماية وامل�ارد الأ�شا�شية 
والأم�������ال وت���ف��ري الأم����ن ب��ل اإن 



اخبار ال�ساعة.. روؤيتنا واحدة وهدفنا واحد
من اأجل النه��س بال��شع املعي�شي وت�فري احلياة الكرمية للم�اطنني 
يف جمتمع يرتقي اإىل م�شاف املجتمعات املتقدمة بل واملحافظة على 
هذا التف�ق لل��ش�ل اإىل الرقم واحد الذي يعترب هدفا تعمل الدولة 
من اأجله. رابعا الإمي�ان املطلق باأهمي�ة دور ال�شباب باعتبارهم ال�ق���د 
الأ�شا�شي للتقدم والتط�ر الذي يرغب املجتمع يف اإدراكه ملا ميتلك�نه 
من طاقات مفجرة للحي�ية والبتكار وقد عرب �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكت�م عن ذلك قائال اأنتم يا مع�شر ال�شباب مهم�ن 
بالن�شبة اإيل واإىل اأخي �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة حفظه اهلل وما قمتم به من عمل وطني نعرفه جيدا.. 
واأو�شلتم  عليه  ت�شكرون  جهدا  بذلتم  الذين  املجه�ل�ن  اجلن�د  اأنتم 

دولتنا وم�ؤ�ش�شاتنا اإىل املراكز الأوىل عامليا . 

هذا  رفعة  اأجل  معا من  ويعمل�ن  اأي�شا  وال�شعاب  التحديات  م�اجهة 
ال�شيخ  ال�شم�  ل�شاحب  الت�شريح  ه��ذا  ان  وا�شافت  وتقدمه.  ال�طن 
حممد بن را�شد اآل مكت�م جاء خالل ا�شت�شافة �شم�ه م�ؤخرا يف ق�شره 
يف منطقة زعبيل يف دبي جمم�عة مك�نة من 100 �شاب وفتاة �شمن 
بهذه  �شم�ه  الذي جمع  اللقاء  الدولة هذا  التميز احلك�مي يف  فريق 
على  حك�مية  وم�ؤ�ش�شة  هيئة   43 متثل  التي  ال�شباب  من  املجم�عة 
م�شت�ى الدولة كلها ياأتي �شمن الفعاليات التي حتر�س الدولة على 
القيم  وهي  القيم  تر�شيخ جمم�عة من  اأج��ل  من  با�شتمرار  تنظيمها 
خالل  مكت�م  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شم�  �شاحب  اأكدها  التي 
احلك�مي  التميز  مفه�م  تر�شيخ  اأول  راأ�شها  على  ياأتي  والتي  اللقاء 
وامل���ؤ���ش�����ش��ي وج��ع��ل��ه مب��ن��زل��ة ال��ن��ه��ج والإط�����ار ال��ك��ل��ي ال���ذي تعمل حتت 

مظلته جميع امل�ؤ�ش�شات احلك�مية على م�شت�ى الدولة باعتبار التميز 
احلك�مي رافدا اأ�شا�شيا وا�شرتاتيجيا للتميز يف جميع قطاعات العمل 
احلك�مية  امل�ؤ�ش�شات  ب��ني  التكامل  مفه�م  تر�شيخ  ثانيا  ال��دول��ة.  يف 
الحتادية وامل�ؤ�ش�شات املحلية واأن��ه ل فرق بني ما ه� احت��ادي وما ه� 
حملي ول فرق بني اإمارة واأخرى اأي�شا بل اإن اجلميع يكمل�ن بع�شهم 
بع�شا ويعمل�ن معا يف تنا�شق وتكامل تامني. ثالثا تعميم ثقافة التميز 
كثقافة وطنية يف جمتمع الإمارات ب�شكل عام وقد عرب �شاحب ال�شم� 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م عن ذلك بكلمات م�جزة بتاأكيده اأن 
التميز بات نهجا اأ�شا�شيا واأ�شل�ب حياة نعي�شه كل ي�م من اأجل ال��ش�ل 
اإىل حتقيق روؤية الإمارات 2021 .. وهي الروؤية التي متثل نقلة مهمة 
على طريق التنمية ال�شاملة وامل�شتدامة التي ت�شعى الدولة اإىل اإدراكها 

•• ابوظبي-وام: 

للدرا�شات  الم��ارات  ت�شدر عن مركز  التي  ال�شاعة  اخبار  ن�شرة  قالت 
الإم���ارات  يف  جميعنا  ام�����س  افتتاحيتها  يف  ال�شرتاتيجية  وال��ب��ح���ث 
اأجل  م��ن  يعمل  فالكل  واح��د  وهدفنا  واح���دة  وروؤي��ت��ن��ا  واح��د  اجتاهنا 
م�شلحة ال�طن واإعالء �شاأنه بهذه الكلمات �شاغ �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
اآل مكت�م نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء  حممد بن را�شد 
حاكم دبي رعاه اهلل العن�ان الأ�شا�شي ل�شمري الأمة يف دولة الإمارات 
اأفراد  يربطان  اللذين  وال�حدة  التما�شك  عن  وعرب  املتحدة  العربية 
الإمارة  اأو  املنطقة  اختلفت  ومهما  فئاته  مبختلف  الإماراتي  املجتمع 
يف  متكاتفني  يقف�ن  الإم��ارات��ي��ني  اأن  ع��ن  وع��رب  فيها  يعي�ش�ن  ال��ت��ي 

اأهايل راأ�س اخليمة يتقا�سمون فرحة العيد مع نزلء امل�ست�سفيات

م�ست�سفى خليفة بعجمان ي�ستقبل طبيبي عظام زائرين وجتهز وحدة خا�سة بالكتف

اإ�سالمية دبي تنظم عددا من الدورات واملحا�سرات 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

الفطر  ل��ع��ي��د  الأول  ال���ي����م  م��ن��ذ 
املبارك يت�افد امل�اطن�ن يف راأ�س 
ي�شحبهم  ون�شاء  رج���ال  اخليمة 
اأطفالهم على امل�شت�شفيات لزيارة 
املر�شى لالطمئنان على �شحتهم 
بهذه  ل���ه���م  ال����ت����ه����اين  وت�����ق�����دمي 

املنا�شبة ال�شعيدة .
الذي  �شامل  امل�اطن حميد  وق��ال 
ك��ان يف زي���ارة اىل امل��ر���ش��ى نزلء 
املر�شى  زيارة  اأن  م�شت�شفى �شقر 
ديننا  ع���ل���ي���ه���ا  ي���ح�������س  واج�����ب�����ة 
احل��ن��ي��ف واأي�������ش���ا ت���اأت���ي يف اإط����ار 
الت�ا�شل  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  احل��ر���س 
مع املر�شى يف امل�شت�شفيات الذين 

الأ�شرة باملرور على اجلميع بغ�س 
لتهنئتهم  جن�شياتهم  عن  النظر 
 . العاجل  بال�شفاء  لهم  وال��دع��اء 
لكن اأحمد ال�شحي يرى ان زيارة 
على  تقت�شر  األ  ينبغي  امل��ر���ش��ى 
منا�شبات الأعياد وامنا القيام بها 
ن�عا  ت�شكل  الأوق���ات لأنها  يف كل 
من الرتاحم املجتمعي والن�شاين 
وادخ�������ال ال��ب��ه��ج��ة وال�������ش���رور يف 
�شاءت  ال��ذي��ن  الأ�شخا�س  نف��س 
باأمرا�س  ا�شابتهم  اللهي  القدر 
حت��رم��ه��م امل�������ش���ارك���ة يف الأع���ي���اد 
وغ�������ري الأع�������ي�������اد وق��������ال الأم�������ر 
امل�ؤ�شف الن ه� قيام الكبار بتلك 
ال��زي��ارات م��ن غ��ري حر�س منهم 
ما  وه���  ال�شغار  ا�شطحاب  على 

املبارك  الفطر  لعيد  الأول  الي�م 
حيث  رائ��ع��ة  ان�شانية  لفتة  ك��ان��ت 
اأ�شاعت الفرح وال�شرور يف نف��شنا 
اح�شا�شا  ومنحتنا  املر�شى  نحن 
مبناأى  العيد  فرحة  نعي�س  باأننا 
ع��ن اأه��ل��ن��ا ون�����ش��ك��ره��م ع��ل��ى ذلك 
ومن جانبي �شاأحر�س على القيام 
ب��ت��ل��ك ال�����زي�����ارات ع��ن��دم��ا اأغ�����ادر 
املر�س  م���ن  م��ع��اف��ى  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
جمتمعيا  واج��ب��ا  منها  و���ش��اأج��ع��ل 
الأعياد  منا�شبات  على  يقت�شر  ل 
ف��ح�����ش��ب وامن����ا يف ك���ل الأوق������ات. 
لعبداهلل  بالن�شبة  احل��ال  وكذلك 
حينما  انه  ي�ؤكد  الذي  املن�ش�ري 
ي�����زور امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ي��ح��ر���س على 
يف  يتج�ل  عديدة  �شاعات  ق�شاء 

ان يك�ن�ا يف  املر�س من  حرمهم 
بي�تهم وبالتايل م�شاركة اأ�شرهم 
واأاإقربائهم الفرح مبنا�شبة العيد 

ال�شعيدة .
م�شت�شفى  اىل  �شعيد  اأم  وج���اءت 
بع�س  معها  حتمل  وك��ان��ت  �شيف 
ماأك�لت العيد وذكرت ان زيارتها 
امل�شت�شفيات  يف  امل���ر����ش���ى  اىل 
ال�شغر  م��ن��ذ  تعلمتها  ع����ادة  ه��ي 
ح��ي��ث ك���ان وال��ده��ا ي��ح��ر���س على 
الأ�شرة  اأف����راد  جميع  ا�شطحاب 
الأول من  ال��ي���م  م��ن��ه��م يف  وه���ي 
الأع���ي���اد ل��زي��ارة امل��ر���ش��ى م�شرية 
يقت�شر  ل  ال��زي��ارات  تلك  ان  اىل 
على الأقارب الذين يك�ن�ن �شمن 
ن����زلء امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات وامن����ا تق�م 

زوالها  ث���م  ت��ق��ل�����ش��ه��ا  اىل  ي�����ش��ري 
الم�ر  اأول��ي��اء  مطالبا  م�شتقبال 
احلر�س على ا�شطحاب اأطفالهم 
م���ع���ه���م خ���ا����ش���ة ع���ن���د زي���ارت���ه���م 
مبا  اأ�ش�ة  امل�شت�شفيات  يف  املر�شى 
اأما   . اأب��اوؤن��ا يف املا�شي  ك��ان يفعل 
خ��ال��د ال�����ش��ح��ي وه���� اأح����د نزلء 
يعاين  حيث  عبيداهلل  م�شت�شفى 
فيق�ل  طارئة  �شحية  وعكة  من 
: تلك هي املرة الأوىل التي اأك�ن 
خالل  املر�س  فرا�س  طريح  فيها 
م�شاركة  م��ن  اأمت��ك��ن  ومل  ال��ع��ي��د 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  ف��رح��ت��ه��م  الأه�����ل 
ال�شعيدة ولكن من واقع جتربتي 
ال��ت��ي قام  ال��زي��ارات  ف��ان  احلالية 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ن��ا���س ال��ي��ن��ا منذ 

كل  م��ن  الأرب��ع��اء  ي���م  بامل�شت�شفى 
اأ�شب�ع للك�شف عليهم ، وجتهيزهم 
واجراء   ، ال��زائ��ر  الطبيب  ملقابلة 
ول�شيما  لهم  ال��الزم��ة  العمليات 

•• عجمان ـ الفجر 

خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى  مي�شي 
لالنتهاء  قدما  بعجمان  زاي��د  بن 
بالكتف  خا�شة  وح��دة  جتهيز  من 
بجامعة  الطب  كلية  بالتعاون مع 
م��شان  وم�����ش��ت�����ش��ف��ى  باري�س7 
وجيه  ال���دك���ت����ر  اأو�����ش����ح  ح��ي��ث   ،
ق�شم  ورئي�س  ا�شت�شاري  ال�شي�شي 
العظام يف م�شت�شفى ال�شيخ خليفة 
بن زايد بعجمان اأن جراحة الكتف 
تعترب من اأدق اجلراحات يف الطب 
، وال�شابات عادة تك�ن  الريا�شي 

ا�شابات ركبة اأو كتف.
وذكر ال�شي�شي اأن م�شت�شفى ال�شيخ 
زاي��د �ش�ف ي�شتقبل يف  خليفة بن 
القادم  �شبتمرب  �شهر  من  الثامن 

ن�ري�شت  جفري  الدكت�ر  الأ�شتاذ 
ب�ا�شطة  ال��ك��ت��ف  ج���راح���ة  اأ���ش��ت��اذ 
بجامعة  ال���ط���ب  ب��ك��ل��ي��ة  امل���ن���ظ���ار 
م�شت�شفى  ي��زور  وال���ذي  باري�س7 
خليفة للمرة الأوىل وذلك �شمن 
ت��شيع  يف  ال��ع��ظ��ام  ق�شم  �شيا�شة 
ق���اع���دة اجل����راح����ات ال��دق��ي��ق��ة يف 
الق�شم ، ومنها جراحة الكتف التي 

تعترب من ا�شابات املالعب.
كما ي�شتقبل امل�شت�شفى يف اخلام�س 
ع�����ش��ر م��ن ���ش��ه��ر دي�����ش��م��رب القادم 
الدكت�ر  الأ����ش���ت���اذ  اأ����ش���ب����ع  ومل�����دة 
جراحة  اأ�شتاذ  ايكري�س  فران�ش�ا 
جامعة  ط�����ب  ب���ك���ل���ي���ة  امل����ن����اظ����ري 
باري�س7 يف فرن�شا ، ودعا ال�شي�شي 
�شيما  ول  امل�������ش���اب���ني  امل����ر�����ش����ى 
العظام  ق�شم  ملراجعة  الريا�شيني 

مع  التعاون  جانب  اإىل   ، وفرن�شا 
جامعة نانت لتدريب الأطباء على 
الفقري  العم�د  ت�ش�هات  جراحة 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى نيكري  م���ع  وك���ذل���ك   ،
جلراحة الأطفال حيث مت تدريب 
ال�شنتني  خ���الل  الأط���ب���اء  م���ن   3

املا�شيتني.
التدريب  اأن  ال���ث���ال���ث  واجل����ان����ب 
الق�شم  اأط��ب��اء  ب��ني  تتم  وامل��زام��ل��ة 
والأط���ب���اء ال��زائ��ري��ن ال��ذي��ن يتم 
الدولة  خ����ارج  م���ن  ا���ش��ت�����ش��اف��ت��ه��م 
يف جم������الت ال���ع���م����د ال���ف���ق���ري ، 
وت�ش�هات قدم الأطفال ، والركب 
وغ���ريه���ا ، ح��ي��ث ي���ق����م الأط���ب���اء 
بالقاء حم��ا���ش��رات عن  ال��زائ��ري��ن 

اأحدث العالجات يف هذا املجال.
واأكد مدير طبية عجمان على اأن 

ال�شليبي  ال��رب��اط  ترقيع  ح���الت 
الأمامي.

م����ن ج���ان���ب���ه اأ������ش�����ار ح���م���د ت���رمي 
عجمان  منطقة  مدير  ال�شام�شي 
التدريب  جم���ال  اأن  اإىل  الطبية 
م�شت�شفى  يف  ال���ع���ظ���ام  ق�����ش��م  يف 
 ، اجت��اه��ات  ع���دة  يف  ي�شري  خليفة 
الق�شم  اأط��ب��اء  ت��دري��ب  اأهمها  م��ن 
الدورات  خالل  من  الدولة  داخ��ل 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��م ع��ق��ده��ا مع 
تدريب  مت  حيث  ال�شارقة  جامعة 
تدريب  ه��ن��اك  اأن  كما   ، اأط��ب��اء   3
ي��ت��م خ����ارج ال���دول���ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
هذا  ويف   ، عريقة  عاملية  جامعات 
الق�شم  اأط��ب��اء  ت��دري��ب  امل��ج��ال مت 
اجلراحية  العمليات  اج���راء  على 
يف جمال الطب الريا�شي يف اأملانيا 

•• دبي-وام:

الإ�شالمية  ال�ش�ؤون  دائ��رة  نظمت 
والعمل اخلريي يف دبي من خالل 
م�شروع الثقافة الإ�شالمية العاملية 
دي��ن��ي ه���ي��ت��ي ع���ددا م��ن ال����دورات 
واملحا�شرات من بينها 50 دورة يف 
وجمل�شني  الكرمي  القراآن  تف�شري 
اإف�����ت�����اء اجل����ال����ي����ات و30  مل��ل��ت��ق��ى 

حما�شرة دينية.
القع�د  �شعيد  ي�����ش��رى  واأو���ش��ح��ت 
والت�جيه  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  م��دي��ر 
العام  امل�����ش��رف  ب���الإن���اب���ة  ال��دي��ن��ي 

واملعامالت يف هذا ال�شهر الكرمي. 
ع��ب��داهلل تنفيذي  اإمي����ان  واأ����ش���ارت 
ديني  وت����ج���ي���ه  ت��ث��ق��ي��ف  رئ��ي�����ش��ي 
امل�شروع  اأن  اإىل  التنفيذية  امل�شرفة 
نفذ 50 دورة يف تف�شري كتاب اهلل 
عز وجل بالتعاون مع مراكز الهدى 
فرحات  الدكت�رة  برئا�شة  العاملية 
ها�شمي والتي قامت باإلقائها نخبة 
تف�شري  فيها  تناولن  املعلمات  م��ن 
مدار21  ع��ل��ى  ال���ك���رمي  ال����ق����راآن 
امل��ال بالزا  قاعات  ي�ما يف كل من 
الباك�شتانية  الأكادميية  واملدر�شة 
الباك�شتانية  اجل��م��ع��ي��ة  ون�������ادي 

التجارية يف م�شجد الغرير ا�شتفاد 
من الفعالية 1200 �شخ�س.

ثقافية  م�����ش��اب��ق��ات  ع��م��ل  مت  ك��م��ا 
ال��ف��ائ��زون ج���ائ��ز مالية  ن��ال فيها 
الدينية  املعل�مة  تر�شيخ  اأج��ل  من 
 9 تنظيم  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ل��دي��ه��م 
العمل  ف�����ش��ل  ت����ؤك���د  حم���ا����ش���رات 
باللغات  رم�شان  �شهر  يف  ال�شالح 
والب�شيت�  والردوي�������ة  ال��ف��ار���ش��ي��ة 
اخليمة  يف  امل�����ش��ل��م��ة  ل��ل��ج��ال��ي��ات 
احمد  لل�شيد  التابعة  الرم�شانية 
ال�شيخ  األ��ق��اه��ا  ال���زروع����ين  ح�شن 
اإىل  بالإ�شافة  ا�شماعيل  احل�شيني 

ال������دورات  اأن ه����ذه  امل�������ش���روع  ع��ل��ى 
ت��اأت��ي �شمن اخلطة  وامل��ح��ا���ش��رات 
بتثقيف  اخل��ا���ش��ة  الإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
عل�م  وتر�شيخ  امل�شلمة  اجل��ال��ي��ات 
والتعريف  لديهم  الكرمي  ال��ق��راآن 
عز  اهلل  ك����ت����اب  درا������ش�����ة  ب���اأه���م���ي���ة 
الإ�شالمية  ال��ث��ق��اف��ة  ون�����ش��ر  وج���ل 
القراآن  الديني من خالل  وال�عي 
ال�شريفة  النب�ية  وال�شنة  الكرمي 
للم�شلم  املطل�بة  املعايري  بجميع 
مبادىء  معرفة  م��ن  يتمكن  حتى 
وت��ع��ال��ي��م وم��ف��اه��ي��م دي��ن��ه احلنيف 
بالإ�شافة اإىل معرفة فقه العبادات 

وم���������ش����ج����د ع����م����ر ب������ن اخل����ط����اب 
احمد  وم�����ش��ج��د  ع��ن��ه  اهلل  ر����ش���ي 
الفرتة  يف  وذل���ك  ال�شغري  م��شى 
ال�شباحية والفرتة امل�شائية لربات 
البي�ت لتعم الفائدة والتعاي�س مع 
كتاب اهلل ومعرفة معانيه والتاأمل 

والتدبر يف اآياته العظمية.
اأي�����ش��ا جمل�شني  امل�������ش���روع  ون���ظ���م 
على  ل��ل��رد  وذل���ك  للجاليات  اإف��ت��اء 
بلغات عدة  وال�شتف�شارات  الأ�شئلة 
وقام بتقدميهما ال�شيخ �شاه جيهان 
وال�شيخ حبيب الرحمان حتت �شعار 
ا�شتف�شارات يف العبادات واملعامالت 

ويخرج  غ��رف��ة  ي��دخ��ل  امل�شت�شفى 
بال�شفاء  اأخرى مهنئا وداعيا  اىل 

للمر�شى وقال : مما ل �شك فيه 
فان ما اأق�م به ه� امتثال ل�اجب 

املر�شى  زي��ارة  على  ديني يح�شنا 
لتخفيف متاعب املر�س عنهم.

زايد  بن  خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى 
له تعاون وثيق مع جامعة اخلليج 
الطبية بعجمان حيث يتم تدريب 
امل�شت�شفى  يف  ال��ط��ب  كلية  ط��الب 

الرابعة  ال�شنة  ط���الب  �شيما  ول 
المتياز  اأط��ب��اء  اإىل  ب��ال���ش��اف��ة   ،
ق�شم  داخ���ل  تدريبهم  يتم  ال��ذي��ن 
العظام يف م�شت�شفى خليفة ب�شفة 

اأطباء   3 ت��دري��ب  ، كما مت  دوري���ة 
ن�اب زائرين وتعيني اثنني منهم 
الذي  لالمتحان  اج��ت��ي��ازه��م  بعد 

اأجرته لهم وزارة ال�شحة.

تاك�شي  م�ؤ�ش�شة  يف  حما�شرات   3
احلليم  عبد  ال��دك��ت���ر  نفذها  دب��ي 

وف�شل  ال����زك����اة  وت���ن���اول���ت  ح�����ش��ن 
ليلة القدر كما األقى الدكت�ر عبد 

بعن�ان  حما�شرة  الأني�س  احلكيم 
الع�شر الأواخر .

العدد  10866 بتاريخ 2013/8/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/309 تنفيذ عقاري
احمد    �شيد  �شعيد  �شعدالدين  ن���ر   -2 ال�ش�يكي  حميدان  عامر  ح�شام  �شدهما/1-  املنفذ  اىل 
ع  ومي��ث��ل��ه: ع�شام  م  ���س  للتم�يل  ام���الك  التنفيذ/  ط��ال��ب  ان  الق��ام��ة مب��ا  جم��ه���يل حم��ل 
عبدالمري حمادي الفا�شلي التميمي نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2012/693 عقاري 
كلي ي�م الربعاء بتاريخ 2013/1/23 باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك :بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره 
او خزينة املحكمة خالل 15 ي�ما من تاريخ  التنفيذ  )710233.31 دره��م( وت�شليمه اىل طالب 
ن�شر هذا العالن 2- ف�شخ اتفاقية الجارة امل��ش�فة يف الذمة و امل�ؤرخة 2008/6/1  واملربمة 
بني املدعية واملدعى عليهما 3- �شطب القيد العقاري ال�ارد يف �شهادة امللكية والذي ين�س على 
انه ) تخ�شع ملكية العقار لرتتيبات الجارة املنتهية بالتملك وملحقاته وامل�دع لدى الدائرة.    
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10866 بتاريخ 2013/8/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/321 تنفيذ عقاري
اىل املنفذ �شدهما/1- مد�شر ر�شا حممد علي م�جي 2- فاطمة حممد �شا�ش� جمه�يل حمل 
حمادي  عبدالمري  ع�شام  وميثله:  ع   م  �س  للتم�يل  ام��الك  التنفيذ/  طالب  ان  مبا  الق��ام��ة 
الفا�شلي التميمي نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2012/678 عقاري كلي ي�م الربعاء 
بتاريخ 2013/1/30 باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك :بف�شخ العقد م��ش�ع الدع�ى. 2- رد حيازة 
العقار املدعية مع �شطب عبارة ) تخ�شع ملكية العقار اىل ترتيبات اليجارة املنتهية بالتملك 
طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته امل�دع لدى الدائرة ( ال�اردة على �شهادة امللكية 
ال�شادر عن دائ��رة  الرا�شي والم��الك . 3- بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )657414.11 درهم( 
العالن.       ن�شر هذا  تاريخ  ي�ما من   15 املحكمة خالل  او خزينة  التنفيذ  وت�شليمه  اىل طالب 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10866 بتاريخ 2013/8/11     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2013/334 تنفيذ عقاري
ن�ر  بنك  التنفيذ/  ان طالب  الق��ام��ة مب��ا  وات�����س جمه�ل حم��ل  ���ش��ده/1- جيفري  املنفذ  اىل 
ال�شالمي �س م ع ) �شركة م�شاهمة عامة( وميثله:  ع�شام عبدالمري حمادي الفا�شلي التميمي 
نعلنكم باحلكم ال�شادر يف الدع�ى رقم 2012/421 عقاري كلي ي�م الربعاء بتاريخ 2013/1/16 
باعتباره �شندا تنفيذيا وذلك :بالزامكم ب�شداد مبلغ وقدره )36440 درهم( وت�شليمه اىل طالب 
الع��الن. 2- ف�شخ عقد الجارة  ن�شر هذا  تاريخ  ي�م من  املحكمة خالل 15  او خزينة  التنفيذ 
املنتهية بالتمليك وملحقاته لقطعة الر�س. 3- �شطب العبارة ال�اردة يف �شهادة ملكية العقار 
ترتيبات  العقار اىل  التي تن�س على  ) تخ�شع ملكية  الرا�شي والم��الك  دائ��رة  ال�شادرة عن 
اليجارة املنتهية بالتملك طبقا لعقد الجارة املنتهي بالتملك وملحقاته امل�دع لدى الدائرة ( 
وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذك�ر 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10866 بتاريخ 2013/8/11     

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم 2012/463 تنفيذ عقاري

طالب التنفيذ: حبيب بنك ايه جي زي�ريخ  عن�انه: امارة  دبي- ديرة- �شارع بني يا�س املنفذ �شده: حممد 
امني ابراهيم اكاتي واآخ��رون عن�انه: امارة دبي-منطقة الثنية الوىل- بنايات الرو�شه- بالقرب من نادي 
المارات للج�لف- على �شارع ال�شيخ زايد - مبنى ج�لف تاور- ال�شقة رقم 2105 انه يف ي�م الربعاء امل�افق 
2013/8/21 ال�شاعة 6.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجر بيع العقار امل��شحة او�شافه 
ادن��اه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اج��راءات املزايدة مع اجلهة التي انيط بها )�شركة الم��ارات للمزادات 
ال�شا�شي   الثمن  تاأمني ل يقل 20% من  ايداع  ال�شراه  راغبي  ( على   www.emiratesauction.ae
قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع.ولكل �شخ�س غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل ايام الع�شرة التالية. لر�ش�م املزاد ب�شرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يق�م 
بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات. او�شاف العقار: 
ال�حدة ال�شكنية رقم 2105 قطعة الر�س رقم 33 منطقة : الثنية الثالثة املبنى رقم 1 ا�شم املبني ج�لف تاورز 

T1 م�شاحتها : 117.89 مرت مربع. الثمن ال�شا�شي: 1650000  مالحظة: يدفع املبلغ ف�راً.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10866 بتاريخ 2013/8/11     
اعالن بيع  عقار بالن�سر     

فى الدعوى رقم 2012/29 تنفيذ عقاري
طالب التنفيذ: بنك اخلليج الول  عن�انه: امارة  دبي- ديرة- ب�ر�شعيد - مقابل �شيتي �شنرت  املنفذ �شده: 
دي�شكفري  منطقة   -  MOG207 با�شم   -1 رق��م  املبنى  علي-  جبل  دب��ي-  ام��ارة  عن�انه:  خ��ان  جنيب  حممد 
جاردنز- �س رقم 215- ط رقم 2  انه يف ي�م الربعاء امل�افق 2013/8/21 ال�شاعة 6.00 م�شاء ويف اليام الثالث 
التالية ان اقت�شى احلال �شيجر بيع العقار امل��شحة او�شافه ادناه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اجراءات 
املزايدة مع اجلهة التي انيط بها )�شركة المارات للمزادات www.emiratesauction.ae ( على راغبي 
ال�شراه ايداع تاأمني ل يقل 20% من الثمن ال�شا�شي  قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع 
التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 
من قان�ن الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية 
جلل�شة البيع.ولكل �شخ�س غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد على الثمن خالل ايام الع�شرة التالية. لر�ش�م املزاد 
ب�شرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة 
املحكمة. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات. او�شاف العقار: قطعة الر�س رقم 4873 منطقة : جبل علي املبنى 
الثمن  الثاين ال�حدة رقم 215 وتبلغ م�شاحتها : 957/99 قدم مربع  MOG207  الطابق  املبنى    ا�شم   )1(

ال�شا�شي : 623000 درهم مالحظة: يدفع املبلغ ف�راً.
 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10866 بتاريخ 2013/8/11     

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم 2012/463 تنفيذ عقاري

طالب التنفيذ: حبيب بنك ايه جي زي�ريخ  عن�انه: امارة  دبي- ديرة- �شارع بني يا�س املنفذ �شده: حممد 
امني ابراهيم اكاتي واآخ��رون عن�انه: امارة دبي-منطقة الثنية الوىل- بنايات الرو�شه- بالقرب من نادي 
المارات للج�لف- على �شارع ال�شيخ زايد - مبنى ج�لف تاور- ال�شقة رقم 2105 انه يف ي�م الربعاء امل�افق 
2013/8/21 ال�شاعة 6.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجر بيع العقار امل��شحة او�شافه 
ادن��اه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اج��راءات املزايدة مع اجلهة التي انيط بها )�شركة الم��ارات للمزادات 
ال�شا�شي   الثمن  تاأمني ل يقل 20% من  ايداع  ال�شراه  راغبي  ( على   www.emiratesauction.ae
قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع.ولكل �شخ�س غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل ايام الع�شرة التالية. لر�ش�م املزاد ب�شرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يق�م 
بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات. او�شاف العقار: 
قطعة الر�س رقم 2530 املنطقة: منطقة وادي ال�شفا 6 املبنى رقم 138 م�شاحتها 517.74 مرت مربع الثمن 

ال�شا�شي: 3300000 درهم مالحظة: يدفع املبلغ ف�راً.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10866 بتاريخ 2013/8/11     

اعالن بيع  عقار بالن�سر     
فى الدعوى رقم 2012/463 تنفيذ عقاري

طالب التنفيذ: حبيب بنك ايه جي زي�ريخ  عن�انه: امارة  دبي- ديرة- �شارع بني يا�س املنفذ �شده: حممد 
امني ابراهيم اكاتي واآخرون عن�انه: امارة دبي-منطقة الثنية الوىل- بنايات الروو�شه- بالقرب من نادي 
المارات للج�لف- على �شارع ال�شيخ زايد - مبنى ج�لف تاور- ال�شقة رقم 2105 انه يف ي�م الربعاء امل�افق 
2013/8/21 ال�شاعة 6.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجر بيع العقار امل��شحة او�شافه 
ادن��اه على الراغبني يف ال�شراء اتخاذ اج��راءات املزايدة مع اجلهة التي انيط بها )�شركة الم��ارات للمزادات 
ال�شا�شي   الثمن  تاأمني ل يقل 20% من  ايداع  ال�شراه  راغبي  ( على   www.emiratesauction.ae
قبل دخ�ل املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات قبل 
اجلل�شة املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 301 من قان�ن الجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع.ولكل �شخ�س غري ممن�ع من املزايدة ان يزيد 
على الثمن خالل ايام الع�شرة التالية. لر�ش�م املزاد ب�شرط ان ل تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على ان يق�م 
بايداع كامل الثمن املعرو�س وامل�شروفات خزينة املحكمة. وفيما يلي بيان او�شاف املمتلكات. او�شاف العقار: 
قطعة الر�س رقم 38 منطقة: الثنية الثالثة 2 املبنى رقم 2 ا�شم املبنى الثيال 2  رقم العقار 319  م�شاحتها 

121.97 مرت مربع الثمن ال�شا�شي: 1500000 درهم مالحظة: يدفع املبلغ ف�راً.

 رئي�س الق�سم      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10866 بتاريخ 2013/8/11     
 اعالن  بالن�سر يف الدعوى منازعات  ايجارية رقم 2013/333م  
علي  خالد  عليه:  املدعى  عزب  اب�  ا�شماعيل  الدين  عالء   : املدعي 
البحري     فانت مكلف باحل�ش�ر امام جلنة ف�س املنازعات اليجارية 
مبحكمة العني �شخ�شيا او ب�كيل عنك ي�م الثنني امل�افق 2013/9/23 
ال�شاعة 12 ظهرا لالجابة على الدع�ى املقامة �شدك ومبا ان هذا 
التاريخ حمدد للف�شل يف الدع�ى فعليك ان تقدم مذكرة بدفاعك 
و�ش�را مل�شتنداك خالل خم�شة ايام من تاريخ ت�شلم العالن. واعلم 
انه يف حال عدم ح�ش�رك او ح�ش�ر وكيال عنك يف امل�عد �شيف�شل يف 

الدع�ى يف غيابك. �شدر بت�قيعي وختم القلم بتاريخ 2013/7/30.
قلم املنازعات اليجارية

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء)
      حمكمة العني البتدائية
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اأخبار الإمارات

امل�شت�شفيات احلك�مية 
اأب�ظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى اب�ظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى ت�ام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكت�م                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى ال��شل                    2193000

ال�شارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الك�يتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال ك�مبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام الق�يني

م�شت�شفى ام الق�ين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأب�ظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى الن�ر                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بله�ل الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�شارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى ال�احة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  اب�ظبى

�شيدلية الن�ر اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بالزا  6669240

عجمان
�شيدلية عجمان                     7446031 
�شيدلية مكة                           7446343 
�شيدلية املدينة                       7468424
�شيدلية المارات                    7474900
�شيدلية الأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية الأحتاد                      3935619
�شيدلية ابن �شينا -  بر دبى   3556909 
�شيدلية جراند بن �شينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شالم اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الك�رني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام الق�ين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�شرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

االأميــن
تليف�ن :                           8004888 04 
 04 فاك�س  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

•• اأبوظبي -الفجر: 

اأع��ل��ن��ت ج��ام��ع��ة اأب���ظ��ب��ي ع��ن ب���دء ق��ب���ل الطلبات 
احتفالها  يج�شد  �شعار  ت�شميم  مب�شابقة  اخلا�شة 
مبرور ع�شرة اأع�ام على تاأ�شي�شهاوم�شريتها احلافلة 
وتبني  والب��ت��ك��ار  وال��ري��ادة  التميز  ثقافة  غر�س  يف 

الأفكار والأعمال الإبداعية اجلديدة.
مدير  اإبراهيم،  الدكت�رنبيل  ق��ال  املنا�شبة،  وبهذه 

ل��ه��ذه امل�شابقة  ت��ت��ع��دى روؤي��ت��ن��ا  اأب���ظ��ب��ي:  ج��ام��ع��ة 
لميثل  ال��رم��ز  فهذا  لل�شعار،  العري�شة  اخل��ط���ط 
و�شام �شرف يبل�ر م�شرية ع�شر �شن�ات وح�شب، واإمنا 
تلك  خالل  الأك��ادمي��ي  التميز  �شعيد  على  ر�شيدنا 
والإجن���ازات  �شرن�شمها  التي  والنجاحات  ال�شن�ات 

التي �شنحققها يف امل�شتقبل.
اأو  الأف����راد  جلميع  متاحة  امل�شابقة  اأن  اإىل  وي�����ش��ار 
املن�شاآت التي تقع يف دولة الإمارات العربية املتحدة، 

ح��ي��ث مي��ك��ن ل��ل��راغ��ب��ني ت���ق���دمي م�����ش��ارك��ت��ه��م من 
باجلامعة  اخلا�شة  الفي�شب�ك  �شفحة  زي��ارة  خالل 
جامعة  م�شابقة  التطبيقي  الربنامج  يف  والت�شجيل 
اأغ�شط�س اجلاري.   31 نهاية  ، وذلك قبل  اأب�ظبي 
ال���ف���ائ���زة ب��ج��ائ��زة م��ال��ي��ة وقدرها  و���ش��ي��ت��م ت��ك��رمي 

10.000 اآلف درهم.
الفائز  ينال  اأن  املمكن  من  واأ�شافالدكت�راإبراهيم: 
�شهرة عاملية وذلك لأن اجلامعة ت�شم حتت مظلتها 

ما يرب� على 60 جن�شية، واأن ال�شعار �شيتم م�شاهدته 
عاملية.  وم�ؤ�ش�شات  ج��ه��ات  م��ع  �شراكتنا  خ��الل  م��ن 
ونعترب  دويل  باعتماد  نحظى  اأن��ن��ا  ذل��ك  اإىل  اأ���ش��ف 
يف  مرم�قة  جامعة   550 اأف�شل  قائمة  �شمن  من 
ه��م مبثابة  اأن خريجينا  ذل��ك  م��ن  ال��ع��امل.والأه��م 
�ش�ق  يف  مكانتنا  من  وتعزز  متثلنا  مميزة  �شعارات 
العمل الذي ي�شهد اإقباًل متزايداً على ت�ظيفهم يف 

غ�ش�ن عام من تخرجهم. 

•• ابوظبي- الفجر
اط��ل��ق جم��م���ع��ة م��ن اط��ب��اء القلب 
ال��ع��امل��ني مب���ب���ادرة ام���ارات���ي���ة حملة 
الهدايا  جل���م���ع  م��ل��ي���ن��ي��ة  ع���امل���ي���ة 
الطفال  من  وامل�شتعملة  الفائ�شة 
ت�زيعها  واع��ادة  وفرزها  املي�ش�رين 
اىل الط��ف��ال ال��ف��ق��راء م��ن مر�شى 
ال���ع���امل يف  ال��ق��ل��ب يف خم��ت��ل��ف دول 
الجتماعي  مميزللتالحم  من����ذج 
العطاء  ح���م���ل���ة  اط��������ار  يف  وذل��������ك 
ل��ع��الج ملي�ن  ال��ع��امل��ي��ة  الن�����ش��ان��ي��ة 
طفل والتي ا�شتطعت خالل ال�شن�ات 
ان�شانية  مبادرات  تبني  من  املا�شية 
معاناة  م��ن  التخفيف  ع��ل��ى  عملت 
ان  وا�شتطاعت  املحرومني  الطفال 
ت�شل بر�شالتها الن�شانية للماليني 

من الب�شريف خمتلف دول العامل.
وتعد مبادرة هدية مللي�ن طفل من 
ال��ف��ق��راء م�����ش��روع ان�����ش��اين تط�عي 
العمل  ث��ق��اف��ة  ت��ر���ش��ي��خ  اىل  ي��ه��دف 
التالحم  مفه�م  وي��ع��زز  التط�عي 
خالل  من  الن�شىء  بني  الجتماعي 
م�شاهمت الطفال بالعابهم الزائدة 
لتقدميها  اواجل���دي���دة  وامل�شتعملة 
لالطفال الفقراء وبالخ�س مر�شى 
وا�شعاد  البهجة  ر�شم  بهدف  القلب 
و���ش��ي��ت��م تطبيق  ال��ع��ل��ي��ل��ة  ق��ل���ب��ه��م 
امل����ب����ادرة م���ن ق��ب��ل الط����ب����اء يف كل 
منطقة جغرافية من مناطق العامل 
من  امل�شي�رين  الطفال  ومب�شاركة 

نف�س الدولة.
وت��ن��ط��ل��ق امل�����ب�����ادرة م����ن الإم��������ارات 
وم�شرواملغرب وال�ش�دان واندوني�شيا 
اللف  مب�شاركة  الوىل  املرحلة  يف 
من املتط�عني من البلدان اخلم�شة 
باإ�شراف حملة امللي�ن متط�ع جلمع 
املي�ش�رين  الط���ف���ال  م���ن  الل���ع���اب 
يف  الفقراء  الطفال  على  وت�زيعها 
لالطفال  اواه��دائ��ه��ا  ال��دول��ة  نف�س 

املع�زين يف خمتلف دول العامل .
مللي�ن  ه��دي��ة  م��ب��ادرة  تنفيذ  ي��ت��م  و 
الأوىل  مرحلتني  على  ت��ك���ن  طفل 
جتريبية وت�شتمر ملدة ثالثة اأ�شابيع 
�شيتم  تطبيقية  ال��ث��ان��ي��ة  وامل��رح��ل��ة 
امللتقى  ���ش��م��ن  ر���ش��م��ي��ا  ت��د���ش��ي��ن��ه��ا 
العمل  يف  ال�شباب  لتمكني  ال��ع��رب��ي 

والذي  الرابعة  دورت��ه  يف  التط�عي 
�����ش����ي����ربزال����دور الن���������ش����اين ال������دور 
الن�����ش��اين ل��دول��ة الم�����ارات والذي 
اهلل  ب��اذن  ل��ه  املغف�ر  دعائمه  اأر���ش��ى 
نهيان  ال  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
م�شريته  وي��ت��اب��ع  ث�����راه  اهلل  ط��ي��ب 
ال�شيخ  ال�����ش��م���  ����ش���اح���ب  ال���ع���ط���اء 
ن��ه��ي��ان رئي�س  ال  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
الدولة واأخيه �شاحب ال�شم� ال�شيخ 
حم��م��د ب��ن را���ش��د ال م��ك��ت���م نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال�زراء 
ح��اك��م دب���ي وي��ع��ك�����س روؤي����ة الفريق 
اأاول �شم� ال�شيخ حممد بن زايد ال 
للق�ات  العلى  القائد  نائب  نهيان 
لتعزيز  اب�ظبي  عهد  ويل  امل�شلحة 
والن�شاين  التط�عي  العمل  مفه�م 
م�����ش��ارك��ة خم��ت��ل��ف فئات  وت��ف��ع��ي��ل 
يف  وامل�ؤ�ش�شات  الف���راد  من  املجتمع 

اخلدمة املجتمعية امل�شتدامة.
لالجنازات  ا�شتكمال  املبادرة  وتاأتي 
والتي  العطاء  زاي��د  مل��ب��ادرة  العاملية 
تر�شيخ  ب��ه��دف   2002 ع��ام  د�شنت 
والعمل  الن�����ش��اين  ال��ع��ط��اء  ث��ق��اف��ة 
يف  الجتماعي  والتالحم  التط�عي 
وان�شجاما  وع��امل��ي��ا  حمليا  املجتمع 
له  للمغف�ر  الن�����ش��ان��ي��ة  ال����روح  م��ع 
نهيان  ال  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 

العربية  الإم�������ارات  دول����ة  م���ؤ���ش�����س 
وامتداد  ث����راه  اهلل  ط��ي��ب  امل��ت��ح��دة 
العطاء  زاي���د  جل�����ش���راخل��ريلأب��ن��اء 
ال���ذي���ن ح��ر���ش��� ع��ل��ى ان���ت���ه���اج نهج 
ال��ق��ائ��د وخ��ط��ي خ��ط��اه م���ن خالل 
ذات  ان�شانية  مبادرات  وتبني  ابتكار 

ابعاد م�شتدامه
واك�������د ج�������راح ال���ق���ل���ب الإم������ارات������ي 
الرئي�س  ال�����ش��ام��ري  ال��دك��ت���رع��ادل 
العطاء  زاي������د  مل����ب����ادرة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اأن  للقلب  الإم������ارات  م��رك��ز  رئ��ي�����س 
الفكرة جاءت خالل عملنا الإن�شاين 
العديد  يف  امل��ا���ش��ي��ة  ال�������ش���ن����ات  يف 
م��ن ال����دول ل��ع��الج ق��ل���ب الطفال 
من  فيها  ا�شتطعنا  والتي  وامل�شنني 
يزيد عن  ملا  املجاين  العالج  تقدمي 
ملي�ن طفل وم�شن واجراء ما يزيد 
عن 4000 عملية قلب يف خمتلف 

دول العامل .
الكبرية  ال��ف��رح��ة  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
ملر�شى القلب الفقراء من الأطفال 
كانت  ه��داي��ا  على  يح�شل�ن  ال��ذي��ن 
ك���ب���رية وم������ازي�����ة ل���ف���رح���ة الأب������اء 
ب��اإج��راءع��م��ل��ي��ة ق��ل��ب لأب��ن��ائ��ه��م مما 
فكرة  لتبني  ال��ط��ب��ي  ال��ط��اق��م  دف���ع 
قل�ب  يف  ال�����ش��ع��ادة  لإدخ����ال  مبتكرة 
الأط��ف��ال م��ن خ��الل م��ب��ادرة عاملية 

ان�����ش��ان��ي��ة ي��ت��م ف��ي��ه��ا ت��ب��ن��ي تقدمي 
وبالأخ�س  الفقراء  لالطفال  هدايا 
ل� قدمت من ا�شقائهم من الأطفال 
ويدخل  ب��ال��ف��رح��ة  �شي�شعرهم  مم��ا 
وذلك  الفرحة  العليلة  قل�بهم  على 
حياتهم  م��ن  حرجة  حلظات  خ��الل 
انتظارم�عد  ف���رتة  حل��ظ��ات  وه���ي 
ال���ع���الج او ال��ع��م��ل��ي��ة اجل��راح��ي��ة او 

بعدها يف فرتة النقاهه .
وقالت الدكت�رة �شم�شة الع�راملدير 
التنفيذي لأطباء الفقراء اأن املبادرة 
الطفال  جل��م��ي��ع  ت��ع��م��ي��م��ه��ا  ���ش��ي��ت��م 
املر�شى واملحرومني يف خمتلف دول 
املبادرة  ت��ط���ي��ر  �شيتم  ك��م��ا  ال��ع��امل 
ت�����ش��م��ي��م حافلة  ت��ب��ن��ي  م���ن خ����الل 
املرحلة  يف  الل��ع��اب  جل��م��ع  متنقلة 
كمركز  ت�����ش��ت��خ��دم  ح���ني  يف  الأوىل 
الثانية  املرحلة  يف  متنقل  ترفيهي 
حتت�ي على املئات من الألعاب تتيح 
ال��ف��ر���ش��ة ل��الط��ف��ال امل��ح��روم��ني يف 
الأحياء الفقرية واملخيمات يف اماكن 
ت�اجدهم من التمتع كنظريهم من 
الطفال املي�ش�رين بالألعاب حديثة 

وجم�شمات ترفيهية .
امل�شري  ال���ق���ل���ب  ج������راح  واأ������ش�����اف 
ال���دك���ت����ر م��ر���ش��ي ام����ني ان����ه تبني 
اطالق م�شروع مبادرة هدية مللي�ن 

لفكرتها  ن����ظ����راً  م�������ش���ر  يف  ط���ف���ل 
املحافظة  على  تعمل  والتي  املبتكرة 
ع��ل��ى ال��ب��ي��ئ��ة ال�����ش��ح��ي��ة م���ن خالل 
اع���ادة ت���زي��ع الل��ع��اب ب��ني الطفال 
اىل  ا�شافة  واملحرومني  امل�شي�رين 
التالحم  م��ع��اين  م��ن  تت�شمنه  م��ا 

الجتماعي بني الطبقات .
الأطفال  م�شاهمة  اأن  اإىل  اأ���ش��ار  و 
األعابه  اح���دى  ب��ت��ق��دمي  امل��ي�����ش���ري��ن 
ي��ع��د يلعب بها  ال��ق��دمي��ة وال��ت��ي مل 
وح��م��ل��ه��ا واع��ط��ائ��ه��ا لأ���ش��ق��ائ��ه من 
الأط�����ف�����ال امل���ح���روم���ني ����ش���ي���زرع يف 
قل�بهم ح�س العطاء و�شع�رالتعاون 

.
و من جانبه اأكد جراح القلب املغربي 
الدكت�ر ان�س �شال�ي اأن مبادرة هدية 
مللي�ن طفل يف املغرب �شتح�شل على 
دعم �شعبي ور�شمي من قبل خمتلف 
املبادرة من  ملا حتمله  املجتمع  فئات 
اطفال  فيها  ي�شارك  جميلة  معاين 
الطبقات املغربية الغنية واملت��شطة 
املحرومني  الط��ف��ال  م��ن  ا�شقائهم 
النف�شي  العامل  ان  فرحتهم م�ؤكدا 
م��ن خ���الل ادخ����ال ال��ف��رح��ة لقل�ب 
الطفال ي�شاهم ب�شكل كبري يف تلقي 

العالج و�شرعة ال�شفاء .
وا����ش���ار ه�����ش��ام ري����دة رئ��ي�����س املركز 

اأن ج��م���ع من  ال�����ش���داين ل��ل��ت��ط���ع 
�شي�شارك�ن  ال�ش�دانيني  املتط�عني 
يف حملة الهدايا امللي�نية لالطفال 
ملا حتمله من معاين ان�شانية ت�شاهم 
م��ع��ان��اه مر�شى  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  يف 

القلب من الطفال .
العجمي  اليازية  املتط�عة  واأعربت 
ب��امل�����ش��ارك��ة يف مبادرة  ف��رح��ت��ه��ا  ع��ن 
�شت�شكل  وال��ت��ي  طفل  مللي�ن  ه��دي��ة 
ر�شمها  يتم  ان�شانية  و�ش�ر  م�شاهد 
ب�ش�اعد متط�عة من ابناء الإمارات 
واخراجها للعامل لزرع الب�شمة على 
قل�ب الطفال املحرومني م�ؤكدًة اأن 
املبادرة �شتعمل على زرع قيم العمل 
الإن�شاين الإبداعي بني ال�شباب من 
الن�شىء  الأط��ف��ال  وب��ني  املتط�عني 
امل�����ش��اه��م��ني يف من�������ذج مميز  م����ن 

للتالحم الجتماعي
امل�شاركة  ثقافة  تر�شيخ  خ��الل  م��ن 
اخلري  مب�شاعر  والتعبري  والإبتكار 
والتعاون عمليا جتاه فئة من فئات 
الطفال  م���ن  امل���ح���روم���ة  امل��ج��ت��م��ع 

وبالخ�س مر�شى القلب
�شيتم  امل��ب��ادرة  اأن متط�عي  واف���ادت 
ت���اأه���ي���ل���ه���م وت���دري���ب���ه���م ب����اإ�����ش����راف 
اك��ادمي��ي��ة الم������ارات ل��ل��ت��ط���ع حتت 
للتط�ع  ال���ع���رب���ي  الحت�������اد  م��ظ��ل��ة 

م���ن خ����الل ال���ع���دي���د م���ن ال������دورات 
القيادة  يف  العمل  وور���س  التدريبية 
فرق  وادارة  الجتماعية  وال���ري���ادة 

العمل والت�ش�يق .
اأن  اإىل  ال��ع��ج��م��ي  ال��ي��ازي��ة  وا����ش���ارت 
مبادرة زايد العطاء طرحت العديد 
منذ  املجتمعي  للتط�ع  الأفكار  من 
وقدمت   2002 ع����ام  ان��ط��الق��ه��ا 
التط�عية  ل��ل��ح��رك��ة  مم��ي��ز  من�����ذج 
ي��ح��ت��ذى ب���ه حم��ل��ي��ا وع��امل��ي��ا والتي 
ال�����ش��ن���ي مل�ؤمتر  ال��ت��ن��ظ��ي��م  اأب���رزه���ا 
جائزة  واط����الق  للتط�ع  الم�����ارات 
المارات للتط�ع وتاأ�شي�س اكادميية 
املهرجان  وتبني  للتط�ع  الإم����ارات 
امللتقى  وت��ن��ظ��ي��م  ل��ل��ت��ط���ع  ال��ع��امل��ي 
العمل  يف  ال�شباب  لتمكني  ال��ع��رب��ي 
الأعمال  رواد  واط����الق  ال��ت��ط���ع��ي 
الإ�شتثمار  ومبادرات  الإجتماعي�ن 
امل�شتدامة  وم�شاريعها  الإجتماعي 
العربي  ال��ع��ط��اء  ملتقى  واح��ت�����ش��ان 
�شن�يا بح�ش�ر رواد العمل التط�عي 
فيه  يتم  وال��ذي  الإن�شاين  والعطاء 
من  العربي  العطاء  فر�شان  تكرمي 
العمل  ال��دول ورواد  املل�ك وروؤ���ش��اء 
التنظيم  اىل  ا���ش��اف��ة  الإج��ت��م��اع��ي 
للعمل  ال��ع��رب��ي  للملتقى  ال�����ش��ن���ي 

الإن�شاين .

•• اأبوظبي - الفجر:

 اأ�����ش����اد ����ش���ع���ادة ع���ب���داهلل را����ش���د بن 
ل��ق��ي������س ال�����ش��ح��ي رئ��ي�����س  جمل�س 
للرتاث  ال�����ش��ح���ح  ج��م��ع��ي��ة  الدارة 
الدارة  واع�����ش��اء جم��ل�����س  ال�����ش��ع��ب��ي 
بالرعاية والدعم الالحمدود الذي 
ي�ليه �شاحب ال�شم� ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  ال  زاي����د  ب��ن 
المارات  حكام  واخ�انه  اهلل  حفظه 
للعمل  احلكيمة  الثاقبة  وب��ال��روؤي��ة 
ال�شيخ  �شم�  اأول  للفريق  التط�عي 
حممد بن زاي��د ال نهيان ويل عهد 
اب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات 
امل�����ش��ل��ح��ة وح����ر�����س ���ش��م���ه��م على 
والفتيات  ال�شباب  ابنائهم  ت�شيجع 
ا�شتثمارا  التط�عي  العمل  ملمار�شة 
ملهاراتهم  وت��ن��م��ة  ف��راغ��ه��م  لأوق����ات 

ولرد جميل ال�طن عليهم .
ان��ع��ق��اد الجتماع  ج���اء ذل���ك خ���الل 
اجل���دي���د  الدارة  مل��ج��ل�����س  الول 
للجمعية الي�م  الذي اعتمد ت�زيع 
املنا�شب الدارية كالتايل : عبد اهلل 
را�شد عبد اهلل بن لقي��س ال�شحي- 
حممد   - الدارة  مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ا 
ال�شحي-  �شعيد  اهلل  ع��ب��د  خمي�س 
علي  زيد  �شامل   - للرتاث  م�شت�شارا 
م�����ش��ت�����ش��ارا للرتاث  ال�����ش��ح��ي  امل����ري 
نائب  ال�شحي  �شعيد  عبداهلل  مرمي 
رئي�س اجلمعية ل�ش�ؤون املراأة  - عبد 
ال�شحي  ال��ه��دي��ه  حممد  ح�شن  اهلل 
نائب رئي�س اجلمعية رئي�س حترير 
را�شد  حممد  را�شد   - الندبة  جملة 
العام -  ال�شر  اأمني  ال�شحي  حمدوه 
زيد �شعيد حممد حرميي�س ال�شحي 
را�شد  حم��م��د   - ال�����ش��ن��دوق  اأم�����ني 

���ش��ل��ي��م��ان احل�����ش��ن��ي ال�����ش��ح��ي مدير 
�شعيد  زي����د  اهلل  ع��ب��د   - اجل��م��ع��ي��ة 
ح�شن ال�شحي نائب مدير اجلمعية 
اليتيم  اهلل  ع��ب��د  ���ش��ع��ي��د  حم��م��د    -
العالمية  اللجنة  رئي�س  ال�شحي 
ال�شحي  احل��ري��ف  اأح��م��د  - حم��م��د 
رئي�س جلنة الن�شطة - را�شد �شعيد 
ال�شحي - �شعيد حروز  علي�ه را�شد 
ع��ل��ى ال�����ش��ح��ي- ���ش��ع��ي��د ع��ل��ي را�شد 
�شعيد  را���ش��د   - ال�شحي  ال��ع��ن��ب���ري 
ح��م��ي��د ال��ق��ي�����ش��ي ال�����ش��ح��ي-  �شعيد 
حممد علي املري ال�شحي - حممد 

را�شد �شعيد ال�شحي .
واأ�شار ال�شيد حممد خمي�س ال�شحي 
جمعية  ادارة  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
احل�شاري  الإرث  اىل  ال�������ش���ح����ح 
التط�ع  واأ�ش�س  مفاهيم  يف  الكبري 
ب�شل�كه  م���ي���دان���ي���ا  اأر�����ش����اه����ا  ال���ت���ي 
ال�طنية  ال�شخ�شية  ومم��ار���ش��ات��ه 
ال��ت��ي ك��ان��ت مت��ث��ل مدر�شة  امل��م��ي��زة 
الأمه  للقيم لفقيد  رائ��دة  ح�شارية 
نهيان  ال  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ 
معامل  ير�شم  وه���  ال��ب��اين  امل�ؤ�ش�س 
والتط�ر  وال��ن��م���  امل�شتقبل  ط��ري��ق 
ل��الإم��ارات فح�شب  لي�س  والإزده����ار 

بل ولالأمة العربية جمعاء ومي�شي 
عليها ويدعمها الي�م �شاحب ال�شم� 

رئي�س الدولة وويل عهده المني .
واو���ش��ح��ت ال�����ش��ي��دة م���رمي عبداهلل 
�شعيد ال�شحي نائبة الرئي�س ل�ش�ؤون 
للرتاث  ال�شح�ح  جمعية  يف   امل���راأة 
ال�طني انه من هنا انطلق م�ؤ�ش�ش� 
والإهتمام  تاأ�شي�شها  يف  اجل��م��ع��ي��ة 
ال�شعبي  ال������رتاث  اإح����ي����اء  ب���ربام���ج 
واحل������ف������اظ ع���ل���ي���ه م�����ن الإن������دث������ار 
ق���ي���ادات وط��ن��ي��ة ع�شقت  مب�����ش��ارك��ة 
ال��ق��ائ��د روح����ا ون��ه��ج��ا ل��ت��ت���ج بلقاء 
ب��اإدن اهلل ال�شيخ زايد بن  املغف�ر له 
���ش��ل��ط��ان ال ن��ه��ي��ان ال����ذي ���ش��د على 

اأيدينا ودعمنا والذي رحب باملبادرة 
الكبري  ال�شعبي  ب��ال���ف��اء  وو���ش��ف��ه��ا 

للرتاث ال�طني.
واك���دت ان دي���دن جمتمع الم���ارات 
قبل ظه�ر النفط وبعده يف التط�ع 
يف ف��زع��ة وخ���دم���ة الآخ�����ر م���ن كان 
واينما كان �شريا على خطى العربي 
اخ�ته  جن����دة  يف  الأ����ش���ي���ل  امل�����ش��ل��م 

ونخ�تهم .
التط�ع  ارت���ب���اط  اىل  اأك�����دت  ف��ي��م��ا 
�شك  القدم ول  املنطقة منذ  برتاث 
كبرية  اأهمية  التط�عي  للعمل  اأن 
وج��ل��ي��ل��ة ت����ؤث���ر ب�����ش��ك��ل اإي���ج���اب���ي يف 
حياة الفرد والأ�شرة واملجتمع، ومن 

ت��ل��ك الإي��ج��اب��ي��ات والآث�����ار حت�شني 
والجتماعي  القت�شادي  امل�شت�ى 
على  واحلفاظ  املعي�شية،  والأح����ال 
مبداأ  وجت�شيد  الإ���ش��الم��ي��ة  ال��ق��ي��م 
اأوقات  وا�شتثمار  الجتماع،  التكافل 
العمل  ويعترب  ام��ث��ل  ب�شكل  ال��ف��راغ 
ملبداأ  ع��م��ل��ي��ا  جت�����ش��ي��دا  ال��ت��ط���ع��ي 
التكافل الجتماعي، باعتباره ميثل 
عن جمم�عة من الأعمال اخلريية 
الأ�شخا�س  ب��ع�����س  ب��ه��ا  ي��ق���م  ال��ت��ي 
النا�س  اآلم  ي��ت��ح�����ش�����ش���ن  ال����ذي����ن 
وحاجاتهم الأمر الذي يدفعهم اإىل 
واأوقاتهم  بجه�دهم  التربع  تقدمي 
النا�س،  ه�����ؤلء  واأم���ال��ه��م خل��دم��ة 

طلبا لتحقيق اخلري والنفع لهم. 
ال�شحي  حرميي�س  زيد  ال�شيد  واكد 
العمل  ان��ه يعترب  ال�����ش��ن��دوق:  ام��ن 
كل  يف  للطاقات  ت�ظيفا  التط�عي 
والجتماعية  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل��ج��الت 
الفئات  ج���م���ي���ع  ب����ني  مت���ي���ي���ز  دون 
الج���ت���م���اع���ي���ة ب���غ���ر����س الرت�����ق�����اء 
باملجتمع دون انتظار مردودا ماديا، 
وع��ل��ى ه��ذا الأ���ش��ا���س ي��ح��دد تعريف 
وا�شحا  اإط������ارا  ال��ت��ط���ع��ي  ال��ع��م��ل 
مل�����ش��األ��ة ال��ت��ط���ع وف���ق ع���دة ق�اعد 
والختيار  ال��رغ��ب��ة  ب��ت���ف��ر  ت��ت��م��ث��ل 
احلر بالعمل التط�عي و اإن التط�ع 
الب�شرية  ل��ل��ط��اق��ات  ام��ث��ل  ت���ظ��ي��ف 

خلدمة  وت�����ش��خ��ريه��ا  امل����ادي����ة  اأو 
التط�عي  العمل  اإن  و  املجتمعات 
الجتماعية  ال��ف��ئ��ات  ب��ني  مييز  ل 
وينطلق من مبداأ امل�شاواة العدالة 
يعطي  ال���ت���ط����ع���ي  ال���ع���م���ل  واأن 
بالطرق  وتنميته  لالإن�شان  اأهمية 
الرتقاء  ت��ك��ف��ل  ال��ت��ي  الإي��ج��اب��ي��ة 

والنه��س به. 
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال�����ش��ي��د حممد 
احل���������ش����ن����ي م�����دي�����ر اجل����م����ع����ي����ة : 
مي��ث��ل ال��ع��م��ل ال��ت��ط���ع��ي مبنهجه 
�شل�كا  والإن���������ش����اين  الج���ت���م���اع���ي 
املجتمعات  ب���ه  ت��رت��ق��ي  ح�����ش��اري��ا 
الزمان،  ق����دم  م��ن��ذ  واحل�������ش���ارات 
للتكاتف  رم�������زا  مي���ث���ل  وا����ش���ب���ح 
والتعاون بني اأفراد املجتمع �شمن 
ارتبط  حيث  م�ؤ�ش�شاته،  خمتلف 
العمل التط�عي ارتباطا وثيقا بكل 
معاين اخلري والعمل ال�شالح عند 
كل املجتمعات الب�شرية منذ الأزل 
اإن�شانية.   ممار�شة  باعتباره  وذل��ك 
ول �شك اأن للعمل التط�عي اأهمية 
اإيجابي  كبرية وجليلة ت�ؤثر ب�شكل 
واملجتمع،  والأ���ش��رة  ال��ف��رد  حياة  يف 
القت�شادية  امل�شت�يات  ك��اف��ة  وم��ن 
والجتماعية والتنم�ية، حيث ميثل 
ال��ت��ط���ع��ي جت�����ش��ي��دا عمليا  ال��ع��م��ل 
باعتباره  الجتماعي،  التكافل  ملبداأ 
الإن�شانية  الأع���م���ال  م��ن  جم��م���ع��ة 
ويف    . وامل���ج���ت���م���ع���ي���ة  واخل������ريي������ة 
يحظى  املعا�شرة  العامل  جمتمعات 
ال��ع��م��ل ال��ت��ط���ع��ي ب��اه��ت��م��ام خا�س 
له من  ملا  ويحتل حيزا كبريا فيها، 
تنمية  خ��ا���ش��ة يف جم����الت  اأه��م��ي��ة 
التنمية  وجم����ال  ع��م���م��ا  امل��ج��ت��م��ع 

الجتماعية على وجه اخل�ش��س. 

متثل حمطة لتحفيز امل�اهب والقدرات االإبداعية

جامعة اأبوظبي تطلق م�سابقة لت�سميم �سعار مبنا�سبة الذكرى العا�سرة لتاأ�سي�سها

يف اطار حملة العطاء لعالج ملي�ن طفل

اطباء القلب يطلقون حملة مليونية جلمع هدايا لالأطفال الفقراء من مر�سى القلب

وزعت املنا�شب االدارية برئا�شة لقي��س

اإدارة جمعية ال�سحوح للرتاث الوطني ت�سيد بدعم خليفة وحممد بن زايد لربامج احياء الرتاث وربطها بالعمل التطوعي

هطول اأمطار خفيفة 
على املنطقة الغربية 

•• املنطقة الغربية-وام:

بالأتربة  حمملة  �شديدة  برياح  م�شح�بة  خفيفة  اأمطار  هطلت 
زايد  مدينتي  من  كل  على  ال�قت  لبع�س  ا�شتمرت  ام�س  ع�شر 

ولي�ا باملنطقة الغربية.
من  امل��زي��د  بهط�ل  يب�شر  مم��ا  بالغي�م  ملبدة  ال�شماء  وم��ازال��ت 

الأمطار خالل ال�شاعات القادمة مب�شيئة اهلل. 
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لقيت فتاة م�شرعها اإثر قيام �شائق بده�شها بعد 
ال��ت��ح��ر���س ب��ه��ا ومت��ك��ن��ت م��دي��ري��ة اأم���ن حمافظة 

الغربية امل�شرية من �شبط ال�شائق.
اأمن الغربية قد  تلقى اإخطارا  كان الل�اء مدير 
من م�شت�شفى طنطا اجلامعى يفيد م�شرع فتاة 
قبل  الأخ����رية  اأنفا�شها  ولفظت  ���ش��ي��ارة  ده�شتها 
ال��ش�ل للم�شت�شفى.على الف�ر انتقلت القيادات 
�شنة   28 ر  م  ال�اقعة  اأن مرتكب  وتبني  المنية 

-�شائق �شيارة ميكروبا�س- قام بالتحر�س بفتاتني 
وبعدها وقفت اإحداهما اأمام ال�شيارة لرتدعه عن 
من  لينقذها  ب�شقيقها  الإت�شال  وحاولت  اأفعاله 
بده�شها  ال�شائق  فقام  بهما،  وحتر�شاته  اأفعاله 
وفر  احل��ال  مل�شرعها فى  اأدى  �شيارته مما  اأ�شفل 
ه���ارب���ا ، مت��ك��ن��ت الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة م���ن �شبطة 
الالزم  املح�شر  حترر  ال�اقعة  بارتكاب  واع��رتف 

واأخطرت النيابة للتحقيق .

كان مايكل تلنج البالغ من العمر 34 �شنة اإن العائلة ثرية للغاية تتاجر يف اللح�م وكان 
يح�شل اأ�شب�عيا على نح� 200 جنيه اإ�شرتليني كم�شروف جيب عالوة على اأن العائلة 

تق�م بدفع ف�اتريه وم�شرتياته مهما بلغت .
ولذلك كان ي�شرتي كل ما ي�شتهيه �شيارات �شباق �شريعة دراجات نارية اأ�شلحة واأجهزة 
اأو  يتمكن من احل�ش�ل عليه  واح��دا مل  �شيئا  اأن  الخ غري  كمبي�تر وه�اتف حمم�لة 

�شرائه وه� احلب.
عا�س ما يكل طف�لة بائ�شة كان والده عدوانيا �شكريا يعامل والدته بق�ش�ة وقد �شهدت 
الأم نف�شها اأثناء املحاكمة اأن الأب نبذ ابنها واأر�شلها يف �شن مبكرة اإىل مدر�شة داخلية 
املدر�شة  يف  احلرائق  وي�شعل  ي�شرق  راح  وعندما  لتط�يعة  قا�شية  معاملة  ع�مل  حيث 
اأبيه  اأو يتغيب عن ح�ش�رها جلاأ معلم�ه اإىل �شربه بناء علي تعليمات  ويهمل درو�شه 

وقد مت طرده من املدر�شة مرتني قبل حت�يله اإىل اإ�شالحية لالأحداث.
اأما يف املنزل فقد كانت تربيته م�كلة منذ ال�شغر اإىل اخلادمات ويف �شن التا�شعة كان قد 
بداأ يتعاطى املخدرات ويدخن ب�شراهة كما كان يحتفظ باملدى يف غرفته وذات مرة هدد 
والدته باإحداها زوجته الأوىل ويف النهاية تزوج ما يكل زوجته الأوىل األي�ش�ن وكانت يف 
الثامنة ع�شر من عمرها كان قد قابلها يف ا�شرتاليا واأجنب منها طفال قبل اأن ينف�شال 

واأنت تق�ل عنه باأنه ل ي�شتطيع حتمل امل�ش�ؤولية .
بعد ذلك �شافر مايكل اإىل اأمريكا ل�شراء دراجة نارية حديثة واأثناء جتربتها يف �ش�زامليت� 
بالقرب من �شان فران�شي�شك� ت�قف عند اإحدى اإ�شارات املرور واأجرى حديثا عابرا مع 
ال�شيد وال�شيدة زوم�شتج انتهي بعر�شها على ما يكل مقابلة ابنتهما م�نيكا بعد ثالثة 
اإىل اإجنلرتا واأخ��رب زوجته بعزمه  اللقاء احلميم مع البنة م�نيكا عاد  اأي��ام على هذا 
على طالقها لأنه وجد زوجة اأف�شل منها وبالفعل مت الطالق وتزوج ما يكل من م�نيكا 

وجاء بها اإىل اجنلرتا حيث مكان اإقامته.

ماأ�شاة زواجه من م�نيكا
الك�كايني  تتعاطى  جن�شيا  مه��شة  فهي  م�نيكا  عن  املحاكمة  اأثناء  الكثري  قيل  وق��د 
ب�نتياك  ط��راز  من  حديثة  �شيارة  وتق�د  م�شد�شا  يدها  حقيبة  يف  حتمل  واملاريج�انا 

فايريربد .
بحمام  م��زود  فخم  منزل  يف  م�شري  بكنجها  وي�شت�ايك�مب  يف  زوجها  مع  تعي�س  كانت 
ي�شلح  ل  اإن��ه  فتق�ل  �شي�فها  اأم��ام  بزوجها  ت�شهر  م�نيكا  كانت  حيث  لل�شباحة  كبري 

كانت اأم�اله هي اجليدة كما كانت تهينه ك��زوج واإن 
عندما ت�شارحه باأ�شماء ع�شاقها من 

اجلن�شني.

من اأجل اأم�اله
عائلة  اأ�شدقاء  اأح��د  قال 
ريت�شارد  ال�شيد  تلنج 

�ش�ن باأن م�نيكا قالت له ذات ي�م باأنا ل تن�ي ال�شتمرار مع مايكل ولكنها �شتتحمله 
ملدة عامني حتى حت�شل منه على ما تريد من اأم�اله ثم ترتكه وتع�د اإىل اأمريكا.

واأنها  الي�ف  اأم��ام  وتذله  يكل  ما  ت�شئ معاملة  كانت  ب��اأن م�نيكا  �ش�ن  ريت�شارد  و�شهد 
اأمرته ذات مرة اأمام �شي�فها وهي ت�جه اإليه الإهانات باأن يذهب ويعد لها القه�ة وقد 
رجاها ما يكل اأمامه اأن ل تهينه اأمام النا�س وقال ريت�شار د�ش�ن اأي�شا باأن ما يكل كان 
يع�شق م�نيكا ويحب الأر���س التي مت�شي عليها واأن ما يكل كان يزور ابنه من زوجته 

الأوىل �شرا لأن م�نيكا كانت تعار�س ذلك.
كما �شهدت الزوجة الأوىل اأيل �ش�ن كذلك �شهادة مماثلة ل�شهادة ريت�شارد �ش�ن وقالت 
الذي  امل��ال  على  لتح�شل  مايكل  من  طفل  لإجن��اب  تخطط  اأنها  اأخربتها  م�نيكا  ب��اأن 

تريد.
كما �شهدت الزوجة الأوىل األي�ش�ن كذلك �شهادة مماثلة ل�شهادة ريت�شارد �ش�ن والت باأن 
م�نيكا اأخربتها اأنا تخطط لإجناب طفل من مايكل لتح�شل على املال الذي تريده منه 

من قبل اأن ترتكه وتع�د اإىل اأمريكا.
اأما مايكل نف�شه فقد روى حكايات كثرية عن تعمد م�نيكا اإذلله واإهانته والطعن يف 
بهذه  العامة عندما ترفع �ش�تها  الأماكن  واملعارف وحتى يف  الأ�شدقاء  اأم��ام  رج�لته 

الإهانات برغم من حبه لها واإغداقه عليها باملال والهدايا.
وقال اأي�شا اأنها قاطعته يف الفرا�س ط�ال الأ�شهر ال�شبعة الأخرية قبل م�شرها.

م�نيكا ال ت�شتطيع الدفاع عن نف�شها الأنها اأ�شبحت قتيلة
مل تتمكن م�نيكا بالطبع من الدفاع عن نف�شها يف قاعة املحكمة يرى اأن والدها كذب 
األ�شنة ال�شه�د �شد ابنته واأنهى كالمه بالق�ل بالطبع  تلك الروايات التي جاءت على 
ابنتي مل تكن قدي�شه بيد اأنها مل تكن �شيطانه كما �ش�رها ال�شه�د لقد كانت م�نيكا 

امراأة ذكية جدا حتب املرح واحلياة وهي لطيفة وح�شا�شة جدا.

قمة املا�شاأة
اأين احلقيقة ل اأحد يعرف غري اأنه من امل�ؤكد اأن قمة املاأ�شاأة حدثت يف اأحد اأيام �شهر 

مار�س بعد حياة زوجية غري م�فقة ا�شتمرت 17 �شهرا ل غري.
كانت م�نيكا يف ذلك الي�م ح�شب رواية ما يكل متار�س ه�ايتها يف �شبه والتهكم عليه 
وال�شخرية منه كرجل �شرخت تناديه من الغرفة املجاورة وقالت باأنه يجب اإر�شاله اإىل 

اأردف قائال تركت غرفتها وجاءت م�شحة عقلية ثم 
وهي  وج���ه���ي  يف  ���ش��ب��اب��ه��ا  ردد 
فظنت  جت����اه����ي  م���ن���دف���ع���ة 
فاأخذ  �شتهاجمني  اأن��ه��ا 
م�شد�شي واأطلقت عليها 
ر�شا�شات  ث���الث  ال��ن��ار 
يف �شدرها وعنقها بعد 
ف�قها  انحنيت  ذل��ك 
وق��ب��ل��ت��ه��ا وق��ل��ت لها 
اآ�شف ملا حدث  باأنني 
اأع���رف  ك��ن��ت  لكنني 
ب�����اأن�����ه�����ا ف����ارق����ت 

احلياة. 

يقبلها وهي ميتة
ل� ت�قفت الأم�ر عند هذا احلد لكانت اجلرمية غري اأنها حت�لت يف ال�اقع اإىل حكاية 

مرعبة ل ميكن ت�شديقها.
ترك ما يكل اجلثة مكانها ملدة ي�م من قبل اأن ينقلها قبل اأن تتحلل اإىل حجرة الن�م ثم 

يق�ل مايكل كنت كل ي�م انظر اإليها واأقبلها. 
اإىل حجرة يف طرف  م��ن جديد  �شحبها  وال��ت��ي  اأم��ام��ه  امل��م��دة  اإىل اجلثة  يتحدث  ك��ان 
احلديقة حيث بقيت هنا ملدة خم�شة �شه�ر.وعندما كان اأ�شدقاوؤه ي�شاأل�نه عن م�نيكا 
خا�شا  حمققا  ا�شتاأجر  التم�يه  يف  وزي��ادة  اأمريكا  اإىل  وع��ادت  هجرته  اإنها  يق�ل  ك��ان 

للبحث عن زوجته والتاأكد من و�ش�لها اإىل اأهلها.

حتلل اجلثة
وخالل هذه ال�شه�ر كانت جثة الزوجة تتحلل وتف�شد وت�شدر عنها رائحة ل تطاق راح 
مايكل يقابل �شديقته ال�شابقة ال�شيدة ليندا بالك�شت�ك التي ق�شت عنده ثالث ليال 
لقد  املخدرات  وتتعاطى  و�شحاقية  �شكرية  اإنها  قال  �شيء عن م�نيكا  فيها كل  اأخربها 

عادت اإىل بلدها واأهلها واأنا �شعيد بذلك.
اإ�شارة تدل على  اأية  اأمل تلحظي  ال�شيدة بال ك�شت�ك  �شاألت املحكمة فيما بعد  وعندما 
مايكل  بالطبع ل خرج  اأجابت  املنزل  بقاء جثتها على مقربة منك يف  اأو  م�ت م�نيكا 
كذلك خالل تلك الفرتة مع �شديقته ال�شيدة �ش�زان برايت وق�شى معها �شاعات ط�يلة 
خالل عدة اأيام خارج املنزل وداخله قالت هي الأخرى عنه كان يتكلم كثريا وكان ع�شبيا 

جدا �شاألته عن م�نيكا فقال اإنه يعتقد باأنها يف اأمريكا وطنها.

بعد عام من اختفاء م�نيكا العث�ر على جثتها 
وبعد عام من اختفاء م�نيكا ا�شتاأجر مايكل �شيارة فان حمل فيها جثة زوجته اإىل ديف�ن 
حيث قطع راأ�شها عند اإحدى التالل وترك اجلثة هناك غري اأنه مل ي�شتغن عن راأ�شها 
فاأعاده معه ولفه ب�شريط ل�شق من البال�شتيك وخباأة يف اجلراج بعد ي�مني عرث اأحد 
الأهايل يف ديف�ن على اجلثة املتحللة داخل رداء مغربي وا�شح املعامل وبع�س الأ�شنان 

ولكن بال راأ�س.
لدى  اأن  تعرف  كانت  التي  �ش�ن  ريت�شارد  ال�شيدة  �شك�ك  فاأثار  اخلرب  ال�شحف  ن�شرت 
م�نيكا ث�با مغربيا كالذي حتدثت عنه ال�شحف ف�شارعت اإىل مركز ال�شرطة واأخربتهم 
بالأمر ت�جه رجال ال�شرطة اإىل منزل مايكل وهناك عرثوا على الراأ�س وقب�ش�ا على 

الزوج القاتل .

االعرتاف االأخري
اعرتف مايكل بكل ما فعله وعندما �شاأل�ه ملاذا قتلتها قال هناك مئة �شبب ..و�شبب ل 
اأ�شتطيع يف احلقيقة اأن اأ�شري اإىل �شبب بعينه لقد دفعتني اإىل قتلها دفعا لقد كانت من 

جميع ال�ج�ه ت�شتحق القتل .
اإىل  بالأمر  عائلتي  تعرف  اأج��اب حتى ل  به  واحتفظ  راأ�شها  مل��اذا قطع  �شاأل�ه  وعندما 

جانب اأنني اأحبها وحتى بعد اأن ماتت اأردتها اأن تبقى معي. 
مل يكن اأحد ي�شك يف اأن ما يكل قد قتل زوجته فه� اعرتف بذلك غري اأن ال�شك�ك اأخذت 
ت�شاور ال�شحف وهيئة املحكمة ح�ل ق�اه العقلية وهل ميكن اعتباره م�ش�ؤول عن اأفعاله 
اأم ل.لقد طالب املدعي العام باعتباره الق�شية قتل عمد مع �شبق الإ�شرار بخا�شة بعد 
اأن اعرتف مايكل لأحد اأطباء النف�س باأنه خطط للجرمية قبل اأربعة اأيام من ارتكابها 
لكن مايكل قال يف ال�قت نف�شه اإنه غري مذنب .وعندما جاءت والدته اإىل املحكمة 
لتع�شه يف  ن�شاأت من وحدته وطف�لته  ابنها  اإن م�شكالت  قالت  الق�شية  لت�شهد يف 
ظل اأب قا�شي ل يعرف احلب ول احلنان لطفله لقد كان ي�شهد يف �شغره �شجاري 
النتحار  اأن��ه ح��اول  ع��اري��ا كما  ال�شارع  اإىل  ه��رب  م��رة  وال���ده وذات  م��ع  امل�شتمر 
حماميه  من  طلب  ثم  يبكي  راح  والدته  �شهادة  يكل  ما  �شمع  عندما  مرتني. 

اإخراج والدته من قاعة املحكمة واإبعادها عن هذه الق�شية الرهيبة .
كما اأنه تاأثر وكادت دم�عه تنهمر عندما �شهد اأحد اأ�شدقاء الدرا�شة الذي 
كان والديه يعي�شان يف جن�ب اأفريقيا لقد كنت اأ�شعر بحب والداي ياأتيني 
عرب اآلف الأميال من جن�ب اأفريقيا ومل يكن مايكل ي�شعر باأي عاطفة 

حب من والديه يف الغرفة املجاورة .
بعد املداولة التي ا�شتغرقت �شاعني ون�شف ال�شاعة ت��شل املحلف�ن اإىل 

اإدانته بتهمة القتل غري املتعمد وحكمت املحكمة.

من �سدة حبه لزوجته قطع راأ�سها واحتفظ به 

م�سرع فتاة حتت عجالت �سيارة 

زوجي يريد الزواج من ابنتي ولذلك قتلته
اأم��ام املحكمة تق�ل : نعم قتلت زوجي  وقفت الزوجة 
وزاد  منها  وحرمني  �شابق  زواج  من  ابنتي  اأح��ب  لأن��ه 
على ذلك باأنه اأف�شح يل عن رغبته يف طالقي والزواج 
وتاأجلت  ال���ع��ي  وف��ق��دت  عليها  مغ�شيا  وان��ه��ارت  منها 

اجلل�شة.
وق�شة الأم احلزينة اأن زوجها ت�يف وكانت على جانب 
التجار  ك��ب��ار  اأح���د  كبري م��ن اجل��م��ال وال��غ��ن��ي ون�شب 
 6 عمرها  اب��ن��ة  لديها  وك���ان  وت��زوج��ه��ا  ح�لها  �شباكه 
الزوجة  تنجب  ومل  البنة  برتبية  ال��زوج  ق��ام  �شن�ات 

اأولدا واكتفيا بالبنة.
وتربز  تبكر  الب��ن  ان  الأم  ولحظت  ال�شن�ات  وت�الت 
اأن�ثتها اإىل جانب جمالها الذي ي�شبه جمال اأمها وهي 
زوجها  ن��ظ��رات  اأن  الأم  لحظت  عمرها  مثل  يف  �شابة 
لالبنة تتغري فكان ي�شرتي لها الهدايا ويق�شي معها 
معظم اأوقات وج�ده باملنزل ومل يكن يخطر ببالها ال 
تف�شري واحد وه� حرمان الزوج من الأبناء ف�شبه كله 

يف ابنتها.
وتخرجت البنة من اجلامعة وتقدم لها عري�س يطلب 

يدها فرف�س زوج الأم ب�شدة كما لحظت الأم اأي�شا اأن 
عالقة الزوج بها تكاد حتت�شر وعالقته بابنتها تزداد 

غرابة وت�شبب لها قلقا �شديدا.
الدول  باإحدى  اإىل عمها  الذهاب  البنة  وفجاأة قررت 
لفكرة  الأم  برف�س  تعباأ  ومل  ه��ن��اك  للعمل  العربية 
وف�جئت  و�شافرت  �شممت  ولكنها  زواج  بدون  �شفرها 
ويخريها  اأعماله  ي�شفي  الكبري  التاجر  بزوجها  الأم 
وكان  فيه  لال�شتثمار  عربيا  بلدا  ي�شافر  �ش�ف  ب��اأن��ه 
جن�نها  وج��ن  الب��ن��ة  اإليها  �شافرت  التي  البلد  نف�س 
و�شيقت اخلناق على زوجها مت�شائلة وملاذا ل جتعلني 

اأ�شافر معك طاملا �شت�شتقر هناك؟
ولكن الزوج كان �شادما باعرتافه لها باأنه يحب ابنتها 
ول يطيق البعد عنها و�ش�ف يطلقها ويذهب لبنتها 
بنف�شها  الأم  ت�شعر  ومل  يتزوجها  ف�ش�ف  وافقت  واإن 
وهي حتمل متثال برونزيا ثقيال وته�ي به على راأ�س 
اأن وق��ع على  راأ���ش��ه فظل ينزف بعد  ال��ذي �شج  ال���زوج 
الأر�س حتى مات ومل تفق الأم بعدها اإل وهي يف ق�شم 

ال�شرطة ت�اجه تهمة قتل زوجها. 

حوادث  و ق�ضايا
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متكنت ق�ات الإنقاذ البحري الإ�شبانية ام�س من اإنقاذ 59 مهاجرا 
غري �شرعي ينحدرون من دول اإفريقيا لدى حماولتهم ال��ش�ل اإىل 
ال�ش�احل الإ�شبانية على منت ت�شعة ق�ارب مطاطية يف مياه م�شيق 

جبل طارق.
واأفادت م�شادر من ق�ات الإنقاذ البحري باأنه مت اإنقاذ املهاجرين يف 
ال�شاعات الأوىل من �شباح ام�س بعد تلقي ال�شلطات يف مدينة تاريفا 

جن�بي اإ�شبانيا مكاملات حتذر من وج�د املهاجرين يف املنطقة.
و�شاركت يف العملية ثالث �شفن ومروحية قامت بنقل طفل كان بني 
انخفا�س  اأعرا�س  عليه  بدت  امل�شت�شفيات حيث  اأحد  اإىل  املهاجرين 
الإن��ق��اذ عمليات  ق���ات  �شديد يف درج��ة ح��رارة ج�شمه فيما ت�ا�شل 

البحث يف املنطة اإزاء احتمالية العث�ر على مزيد من الق�ارب.

قالت احلك�مة املحلية ام�س ان م�شلحني خطف�ا اأربعة تايالنديني 
اأثناء ت�جههم اىل مزرعة يف ولية ريفرز بنيجرييا.

وقال وزير الزراعة بال�لية اميان�يل ت�شينداه هاتفيا ان م�شلحني 
اأوقف�ا �شيارتهم اأثناء ت�جهها اىل مزارع اأوميدا يف منطقة ب�ج�ما 
اأنهم خطف�ا التايالنديني واثنني من  يف ال�لية اجلمعة. واأ�شاف 

زمالئهم النيجرييني.
وتابع جرى الفراج عن النيجرييني على الف�ر. ولكن يف هذا ال�قت 

اأ�شيب اأحدهما بذعر وقفز يف املاء وغرق. 
ونيجرييا واحدة من اأ�ش�اأ دول العامل فيما يتعلق بجرائم اخلطف 
ع��ائ��دات �شناعة  ري��ف��رز حيث جت��ذب  وامل��ع��دلت مرتفعة يف ولي���ة 

النفط يف ال�لية الع�شابات الجرامية.
وتك�شب الع�شابات ماليني الدولرات �شن�يا عن طريق الفدية التي 

يطلب�نها مقابل الفراج عن الرهائن.

باإقليم  ب����لن  مقاطعة  يف  اأم��ن��ي��ة  عملية  خ���الل  م�شلحني   6 ق��ت��ل 
بل��ش�شتان ب�شمال غرب باك�شتان.

ال�شبت،  ق�له  حملي،  م�ش�ؤول  عن  الباك�شتانية  )�شما(  قناة  ونقلت 
اإن عنا�شر من ال�شرطة نفذوا عملية يف ب�لن، حيث ح�شل ا�شتباك 

بينهم وبني م�شلحني، اأدى اإىل مقتل 6 م�شلحني.
من  كمية  م�����ش��ادرة  م��ن  مت��ك��ن���ا  الأم��ن��ي��ة  العنا�شر  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 

الأ�شلحة كانت بح�زة امل�شلحني.

�شتفتح الثكنة الع�شكرية ال�شابقة يف تارغ�في�شتي التي اعدم فيها 
الرئي�س الروماين ال�شابق نيك�لي ت�شاو�شي�شك� وزوجته يف كان�ن 
الول دي�شمرب 1989، امام اجلمه�ر اعتبارا من ايل�ل �شبتمرب 

املقبل.
وقال اوفيدي� كار�شتينا مدير جممع متحف تارغ�في�شتي ل�كالة 
النباء املحلية ميديافاك�س ان الزوار �شيتمكن�ن من روؤية اجلدار 

الذي اعدم امامه ت�شاو�شي�شك� وزوجته رميا بالر�شا�س .
 وا�شاف انه اعيد طالء داخل املبنى بالل�ان نف�شها التي كانت يف 
1989 و�شيك�ن الثاث نف�شه ، م��شحا انه يجري اعداد الغرفة 
التي جرت فيها حمكمة الزوجني وتلك التي ام�شيا فيها ليلتهما 

الخرية . 
بطلب  للزيارات جاء  امل�قع  هذا  فتح  ان  املحلية  ال�شلطات  وقالت 

من جمم�عات �شياحية اجنبية، كما ذكرت ال�كالة نف�شها.
1989 الفرار  22 كان�ن الول دي�شمرب  وكان الزوجان قررا يف 
بينما حت�لت  رومانيا على منت مروحية  ب�خار�شت عا�شمة  من 
تظاهرة �شد ال�شلطة امام مقر اللجنة املركزية للحزب ال�شي�عي 

اىل اعمال �شغب.
وقد اوقفهما اجلي�س الذي وقف يف �شف املحتجني على بعد نح� 
ع�شكرية  ثكنة  اىل  وقادهما  العا�شمة  �شمال  كيل�مرتا  ع�شرين 

اعدما فيها بعد ثالثة ايام على اثر حماكمة ق�شرية.

عوا�سم

مدريد

ا�سلم اباد

بوخار�ست

بورت هاركورت

مقتل اأربعة يف
 انفجار ذخائر بال�سودان 

•• اخلرطوم-ا.ف.ب:

انفجار ذخرية يف  ا�شخا�س يف  اربعة  ال�شبت مقتل  املتحدة  اعلنت المم 
ولية جن�ب كردفان التي ت�شهد معارك بني املتمرين واجلي�س.

ن�شرته  يف  الن�شانية  ال�����ش���ؤون  لتن�شيق  امل��ت��ح��دة  المم  مكتب  واو���ش��ح 
ال�شب�عية يف ديلينغ قتل اربعة ا�شخا�س يف انفجار ذخرية اثناء عملهم 

يف الزراعة .
ومل يحدد املكتب تاريخ وق�ع احلادث ال ان الن�شرة تغطي ال�شب�ع الذي 

بدا يف 4 اب اغ�شط�س اجلاري.
بني  ديلينغ  م��ن  بالقرب  املا�شي  ي�لي�  مت���ز   27 يف  ا�شتباكات  وج��رت 
ائ��ت��الف جم��م���ع��ات ت�شعى اىل  ال�����ش���دان��ي��ة،  ال��ث���ري��ة  م��ت��م��ردي اجلبهة 

الطاحة بنظام اخلرط�م، وبني الق�ات احلك�مية.
ومنذ ني�شان ابريل املا�شي ت�شهد املنطقة احلدودية بني جن�ب كردفان 
و�شمال كردفان، التي يعربها الطريق الرئي�شي امل�ؤدي للعا�شمة، تكثيفا 

لن�شاط املتمردين.
ويف نهاية مت�ز ي�لي� قتل ت�شعة اطفال يف هذه املنطقة يف انفجار قنبلة 
يدوية عرثوا عليها وفقا مل�قع ن�به ريب�رت�س اللكرتوين الذي ان�شاأوه 

م�اطن�ن �شحافي�ن يف جن�ب كردفان.
ا�شيب�ا  ا�شخا�س  �شبعة  ان  املتحدة  او�شح مكتب المم  من جهة اخرى 
مرت  عندما  كردفان  و�شمال  كردفان  جن�ب  بني  احل��دودي��ة  املنطقة  يف 

ال�شاحنة التي كانت تقلهم ف�ق لغم.
وا�شاف ردا على ذلك تق�م املنظمة الهلية الدولية �شيف ذي ت�شيلدرن 

�ش�يدن بتط�ير برامج ت�عية ب�شان خماطر اللغام يف املنطقة .

الحتالل يك�سف عن تدريبات نوعية يف اجلولن املحتل

قتلى وجرحى بهجمات وتفكيك مفخخة يف العراق
•• بغداد-وكاالت:

حمافظة  �شرطة  يف  م�شدر  اأف���اد 
ال�شبت،  ام�����س  ال��ع��راق��ي��ة،  وا���ش��ط 
�شيارة  ف��ك��ك��ت  اأم���ن���ي���ة  ق�����ة  ب�����اأن 
عا�شمة  ال��ك���ت،  �شمال  مفخخة، 

املحافظة.
امل�����ش��در يف ت�����ش��ري��ح مل�قع  وق����ال 
ال�ش�مرية ني�ز : اإن ق�ة من جهاز 
م�شاء  فككت،  املتفجرات  مكافحة 
اأم�������س، ���ش��ي��ارة م��ف��خ��خ��ة حمملة 
املتفجرات،  م��ن  ك��ب��رية  ب��ك��م��ي��ات 
���ش��ارع بق�شاء  م��رك���ن��ة يف  ك��ان��ت 
اأية  ت�شجيل  دون  م��ن  ال�����ش���ي��رة، 

خ�شائر .
عدم  طلب  ال��ذي  امل�شدر  واأ�شاف 
الك�شف عن ا�شمه، اأن الق�ة فتحت 
حتقيقاً ملعرفة اجلهات التي تقف 

وراء تفخيخ ال�شيارة.
وا�����ش����ط  حم����اف����ظ����ة  اأن  ي�����ذك�����ر 
تعتب��������ر  الك�ت،  مدينة  ومركزها 
ال����ش���ت���ق���رار  ذات  امل���ن���اط���ق  م����ن 
ال�شمالية  املناط�����ق  لكن  الأمني، 
واأطرافها  ال�����ش���ي��رة  ق�شتاء  يف 
والآخ���ر  احل��������ني  ب��ني  ت�ش�������هد 
م�شلحني  ب����ني  ع���ن���ف  ع���م���ل���ي���ات 
الأجهزة  اأمنية، كما تنفذ  وق���ات 

جذعة،  ق��ري��ة  يف  باجلي�س  م��ق��دم 
)90 كم جن�ب امل��شل(، وفتح�ا 
النار عليه، ما اأ�شفر عن مقتله يف 

احلال .
اأمنية  ق����ة  ان  امل�����ش��در  واأ����ش���اف 
ونقلت  احل�������ادث،  م���ك���ان  ط����ق���ت 
اجل��ث��ة اإىل ال��ط��ب ال��ع��ديل، فيما 
بحثا  وتفتي�س  دهم  عملية  نفذت 
بالقرار  لذوا  الذي  املنفذين  عن 

عقب احلادث .
اآخر  يف غ�ش�ن ذل��ك ق��ال م�شدر 
عب����ة  اإن  امل��ح��اف��ظ��ة  ���ش��رط��ة  يف 
على  م������ش���ع��ة  ك��ان��ت  نا�ش�����فة 
ان��ف��ج��رت، بدورية  ج��ان��ب ط��ري��ق 
ل��ل��ج��ي�����س ال���ع���راق���ي، يف ح  ���ر عن 
اإ����ش���اب���ة اأح������د اف�������راد ال����دوري����ة، 
ومدنيني اثنني �شادف مرورهما 

حلظة التفجري .
م��ن ج��ه��ة اأخ����رى ق���ال م�����ش��در يف 
ق�ة  ان  وا���ش��ط  حمافظة  �شرطة 
املتفجرات  م��ك��اف��ح��ة  ج��ه��از  م���ن 
�شيارة  اأم�����������س،  م�������ش���اء  ف���ك���ك���ت، 
كبرية  بكميات  حمملة  مفخخة 
يف  مرك�نة  كانت  املتفجرات،  من 
 120( ال�ش�يرة،  بق�شاء  ���ش��ارع 
كم �شمال ق�شاء الك�ت(، من دون 

ت�شجيل اأي خ�شائر .

اجلي�س  يف  م���ق���دم  ق���ت���ل  ب��ي��ن��م��ا 
اأ���ش��ي��ب جندي  ال���ع���راق���ي ،ف��ي��م��ا 
ح��ادث��ي عنف  اث��ن��ني يف  ومدنيني 

مبحافظة نين�ى .
�ش�����رطة  يف  م�����ش�����������������در  وق�������ال 
املحافظة ان م�شلحني جمه�لني 
اق��ت��ح��م���ا، ���ش��ب��اح ال���ي����م، منزل 

وتفتي�������س  ده��م  حمالت  الأمنية 
خاللها  تعتقل  املناط������ق،  تلك  يف 
ع�شرات املطل�بني بتهم جنائية و 

اإرهابية .
ال�شرطة  ذك�����������رت  الث������ن������اء  يف 
قتال،  �ش������خ�شني  اأن  ال��ع��راق��ي��ة 
ال�شبت،  ب��ج��روح،  ام���راأة  واأ�شيبت 

���ش��ن��ه م�����ش��ل��ح���ن على  يف ه���ج����م 
جن�بي  احلله  مدينة  يف  منزلهم 

بغداد.
وهاجم م�شلح�ن منزًل يف مدينة 
وابنه،  الأب  بقتل  وقام�ا  احللة، 
واأ����ش���اب����ا زوج��ت��ه ب��ج��روح ولذو 

بالفرار .

•• وا�سنطن-وكاالت:

ق���ررت ال���لي��ات امل��ت��ح��دة اإع����ادة فتح 
قبل  اأغلقتها  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ���ش��ف��ارات��ه��ا 
الأو����ش���ط  ب��ال�����ش��رق  دول  يف  اأ����ش���ب����ع 
واأفريقيا حت�شبا لهجمات من تنظيم 
ال���ق���اع���دة ل��ك��ن��ه��ا ا���ش��ت��ث��ن��ت م���ن هذا 
القرار �شفارتها ب�شنعاء التي �شتظل 

مغلقة م�ؤقتا.
وق���ال م��ت��ح��دث ب��ا���ش��م اخل��ارج��ي��ة اإن 
18 دول���ة �شتفتح  ب���الده يف  ���ش��ف��ارات 
اأب�����اب����ه����ا جم������ددا ال����ي�����م الأح�������د ما 
اليمنية  ب��ال��ع��ا���ش��م��ة  ���ش��ف��ارت��ه��ا  ع���دا 
له�ر  مب��دي��ن��ة  وقن�شليتها  �شنعاء 

الباك�شتانية.
ال��ي��م��ن ما  ال��ت��ه��دي��د يف  اأن  واأ����ش���اف 
القلق  ا���ش��ت��م��رار  ب�شبب  ق��ائ��م��ا  ي���زال 
وق�ع  احتمال  اإىل  ي�شري  تهديد  من 
القاعدة  اإرهابية من تنظيم  هجمات 

يف جزيرة العرب .
اأن  اإىل  الأم���ريك���ي  امل��ت��ح��دث  واأ����ش���ار 
وا�شنطن �شت�ا�شل تقييم التهديدات 
ب�شنعاء  ����ش���ف���ارت���ه���ا  ي��خ�����س  م����ا  يف 

وقن�شليتها باله�ر.
اأغلقت  قد  الأمريكية  الإدارة  وكانت 
الأحد املا�شي �شفاراتها باليمن ودول 
قن�شليتها  وك��ذل��ك  باملنطقة  اأخ���رى 
باله�ر و�شحبت عددا من م�ظفيها 
بعثتيها  م�����ن  الأ�����ش����ا�����ش����ي����ني  غ�����ري 

وباك�شتان  باليمن  الدبل�ما�شيتني 
القاعدة  ف���روع  م��ن  ه��ج��م��ات  خ�شية 
بجزيرة  القاعدة  فيها  مبا  باملنطقة 
املغرب  ب����الد  يف  وال���ق���اع���دة  ال���ع���رب 

الإ�شالمي.
بعد  ال��ق��رار  ه��ذا  وا�شنطن  وات��خ��ذت 
ر���ش��د ات�����ش��الت ب��ني زع��ي��م القاعدة 
اأمي��������ن ال�����ظ������اه�����ري وم���������ش�����ؤول����ني 
املغرب  ب��الد  يف  ال��ق��اع��دة  بتنظيمات 
الإ�شالمية  وال�����دول�����ة  الإ�����ش����الم����ي 
اأوزبك�شتان  وحركة  وال�شام  بالعراق 

الإ������ش�����الم�����ي�����ة، وح������رك������ة ط���ال���ب���ان 
النيجريية  وب�ك� حرام  الباك�شتانية 
�شيناء  ج��زي��رة  �شبه  م��ن  وم�شلحني 
امل�����ش��ري��ة وف����ق م����ق���ع دي���ل���ي بي�شت 
الأم�����ريك�����ي. وب����ال����ت�����ازي م����ع ق����رار 
اإعادة فتح جل البعثات الدبل�ما�شية 
الأمريكية باملنطقة، حذرت ال�ليات 
امل���ت���ح���دة رع���اي���اه���ا م���ن ال�����ش��ف��ر اإىل 

باك�شتان حت�شبا لهجمات.
وك��ان��ت ال�����ش��ل��ط��ات ال��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة قد 
ع��ززت اإج����راءات الأم���ن يف ال��ب��الد يف 

���ش���ء ال��ت��ح��ذي��رات الأم���ريك���ي���ة من 
ع��ط��ل��ة عيد  ه���ج���م���ات حم��ت��م��ل��ة يف 
الفطر. وقالت ال�شلطات اليمنية اإنها 
اأحبطت خمططا من تنظيم القاعدة 
بجزيرة العرب لل�شيطرة على مدينة 
�شرقي  ح�شرم�ت  مبحافظة  املكال 
البالد، و�شهد اليمن يف الأيام القليلة 
املا�شية غارات بطائرات اأمريكية بال 
طيار اأوقعت ما ل يقل عن 12 قتيال 
م�شادر  وف��ق  �شع�ديني  �شبعة  بينهم 

اأمنية مينية.

تركيا ت�سحب ق�سما من قواتها يف جنوب لبنان
انقرة بال�شغط لالفراج عن زوار لبنانيني خمط�فني منذ اكرث من 

عام لدى جمم�عة م�شلحة يف �ش�ريا.
وبعد �شاعات على العملية، دعت تركيا رعاياها اىل مغادرة لبنان، وعدم 

الت�جه اليه ال يف حال ال�شرورة.
الن�شحاب  ق��رار  ان  املتحدة  المم  وم�شادر  الرتكية  امل�شادر  واك��دت 

اتخذ فعال قبل خطف الطيارين.
وقال املتحدث با�شم الي�نيفيل اندريا تينينتي ل�كالة فران�س بر�س انه 
يف ال�شاد�س من اآب اغ�شط�س، تبلغنا من ق�شم عمليات حفظ ال�شالم ان 
احلك�مة الرتكية قررت �شحب وحدة الهند�شة والبناء من الي�نيفيل، 

مع ابقاء ح�ش�رها يف الق�ة البحرية.
 60 ان نح�  ان تركيا لن تن�شحب يف �شكل كامل م�شريا اىل  واو�شح 

نح�  �شيغادر  حني  يف  البحرية،  الق�ة  يف  مهماتهم  �شيتابع�ن  عن�شرا 
الهند�شة. كتيبة  عديد  ي�شكل�ن  عن�شرا   280

ان  للدول  يع�د  انه  م�ؤكدا  الرتكي،  القرار  �شبب  تينينتي  يحدد  ومل 
تعد  كهذه  ق���رارات  ان  معرفة  املهم  من  لكن  م�شاهمتها،  م��دى  تقرر 
م�شارا معتادا يف كل مهمات حفظ ال�شالم. و�شدد على ان القرار املتخذ 

لي�س جزءا مما حدث اجلمعة يف ا�شارة اىل خطف الطيارين.
يف  ياخذ  الن�شحاب  ه��ذا  ف��ان  الرتكي  الدبل�ما�شي  امل�شدر  وبح�شب 

العتبار احتياجات الي�نيفيل.
وقال مهمة ق�تنا و�شعت يف مت�ز ي�لي�. ويف تلك الفرتة تقرر اي�شا 
انه �شتح�شل تغيريات يف ت�شكيلة كتيبتنا لكن هذا القرار اتخذ مب�جب 
احتياجات الي�نيفيل ولي�س له اي عالقة بالحداث الخرية. و�شتبقي 

•• انقرة-ا.ف.ب:
تعتزم تركيا �شحب ق�شم من ق�اتها امل�شاهمة يف ق�ة المم املتحدة يف 
وكذلك من  تركية  ام�س م�شادر  اعلنت  كما  )ي�نيفيل(  لبنان  جن�ب 
املنظمة الدولية، لكنها رف�شت الربط بني هذا القرار وعملية خطف 

الطيارين الرتكيني قرب مطار بريوت الدويل.
وقال م�شدر دبل�ما�شي تركي رف�س ك�شف ا�شمه ل�كالة فران�س بر�س 
�شين�شحب�ن  الع�شكرية  الهند�شة  كتيبة  من  �شخ�شا   250 ح�اىل  ان 

قريبا من الي�نيفيل ق�ة المم املتحدة املنت�شرة يف جن�ب لبنان.
وياأتي هذا العالن غداة خطف طيارين من اخلط�ط اجل�ية الرتكية 
على طريق مطار بريوت يف خط�ة تبنتها جمم�عة جمه�لة طالبت 

وا�سنطن تفتح �سفاراتها بعد غلقها اأ�سبوعا 

اأوف  ت����امي����ز  ����ش���ح���ي���ف���ة  وق�����ال�����ت 
م�شدر  اإىل  ا����ش���ت���ن���ادا  اإ����ش���رائ���ي���ل 
عنه  تف�شح  مل  اإ�شرائيلي  حك�مي 
عملية  وق��ف  ا�شتهدف  الهج�م  اإن 
يف  كانت  متط�رة  �ش�اريخ  �شحن 

طريقها اإىل ميلي�شيات حزب اهلل.

ال�ش�ري،  الإع�������الم  وزي�����ر  وه�����دد 
ب�����ال�����رد على  ال����زع����ب����ي،  ع�����م�����ران 
الهج�م، ما دفع اإ�شرائيل اإىل ن�شر 
القبة  م��ن��ظ���م��ة  م���ن  ب��ط��اري��ت��ني 

احلديدية امل�شادة لل�ش�اريخ.
الإخبارية  ان  ان  �شي  �شبكة  كانت 

املفاجاأة  عن�شر  ان  دق��ي��ق��اً.  ي��ك���ن 
ال��ذه��اب للحرب خ��الل حلظة  ه� 

اإ�شعار . 
التدريب  ان  ع��ل��ى  ل��ي��ربت��ي  و���ش��دد 
ل��ي�����س ل���ه ع���الق���ة مب���ا ي�����دور على 
ال�������ش���اح���ة ال���������ش�����ري����ة.ي����ذك����ر ان 
قلقها  ع��ن  م���رارا  اعلنت  ا�شرائيل 
ال�شلحة  و����ش����ل  اح���ت���م���ال  اإزاء 
ايدي  اىل  ال�����ش���ري��ة  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
وب�شفة خا�شة  منظمات مت�شددة، 

حزب اهلل اللبناين.
واعرتف رئي�س ال�زراء الإ�شرائيلي 
ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ن��ي��اه��� يف ���ش��ه��ر اي���ار 
)ماي�( املا�شي باأن ا�شرائيل عملت 
اإىل  اأ�شلحة  و�ش�ل  ملنع  املا�شي  يف 
�شت�ا�شل  اأن���ه���ا  واأك�����د  اهلل،  ح���زب 
القيام بذلك، يف اإ�شارة اإىل اإمكانية 
�شن املزيد من الغارات اجل�ية على 
اقت�شت  م��ا  اإذا  الأ�شلحة  �شحنات 

ال�شرورة.
عقب  نتنياه�  ت�شريحات  ج���اءت 
اإ�شرائيل  ق���ي���ام  ����ش����ري���ة  اع������الن 
العلمية  للبح�ث  مركز  مبهاجمة 
بالعا�شمة  ج���م���راي���ا  م��ن��ط��ق��ة  يف 
ايار  �شهر  مطلع  دم�شق  ال�ش�رية 

)ماي�(. 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ال�شتطالع  ك��ت��ي��ب��ة  ق���ائ���د  ك�����ش��ف 
عن  ال�شرائيلي  للجي�س  التابعة 
اإجراء تدريب مفاجئ يف مرتفعات 
اجل�لن ال�ش�رية املحتلة ال�شب�ع 

املا�شي.
ميني  ك�ل�نيل  الليفتنانت  وق��ال 
ال�شتطالع  كتيبة  ق��ائ��د  ل��ي��ربت��ي 
ل�شحيفة  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  ن���اه���ال 
روؤ����ش���اءه  اإن  ب������ش��ت  ج���ريوزال���ي���م 
التدريب  ان  ال��ب��داي��ة  يف  اأب��ل��غ���ه 
وانه  ال��ق��ادة  على  ق��ا���ش��را  �شيك�ن 
�شيتعلق فقط با�شتخدام اخلرائط، 
اأع��ل��ن الث��ن��ني املا�شي عن  وف��ج��اأة 

تدريب قتايل وا�شع النطاق.
وو�شف ليربتي التدريب باأنه كان 
ير  اأن��ه مل  ، م�شيفا  للغاية  فريدا 
خالل �شن�اته الط�يلة يف اخلدمة 

يف اجلي�س تدريبا بهذه الطبيعة.
الدبابات  م���ن  وح�����دات  اأن  وت���اب���ع 
التدريب،  يف  ���ش��ارك��ت  وامل��دف��ع��ي��ة 
ا���ش��اف��ة اىل وح����دة ���ش��ك��اي راي���در 
للطائرات بدون طيار )وهي وحدة 
املدفعية  ���ش��الح  م��ن  ج��ن���دا  ت�شم 
بدون  ط��ائ��رات  بت�شغيل  ي��ق���م���ن 

ال���ق����ات  اىل  وي���ن�������ش���م����ن  ط���ي���ار 
الربية يف حالة �شن هج�م(.

وقالت �شحيفة جريوزاليم ب��شت 
غ�ش�ن  يف  ل���ي���ربت���ي:  ع����ن  ن���ق���اًل 
منطقة  يف  ك���ن���ا  ق��ل��ي��ل��ة  ����ش���اع���ات 
ب�شرعة  وحت����رك����ن����ا  الن������ط������الق، 
ال���روت���ني اىل م�قف  م���ق��ف  م���ن 
ال�����ط������ارىء. ت��ل��ق��ي��ن��ا امل��ه��م��ة من 
املعدات.  وتفقدنا  ال��ل���اء،  )ق��ي��ادة( 
جاهزين  ك���ن���ا  ل���ي���اًل  ال�10  ويف 
ال�شيناري�هات  وك��ام��ت  للتحرك. 
التي تعني علينا م�اجهتها حتاكي 
حالة ط���ارىء يف منطقة �شمالية 
ال�شرائيلية:  ال�شحيفة  ا�شافت   .
ال�ش�ء،  م���ن  الول  اخل��ي��ط  ع��ن��د 
بالذخرية  ت��دري��ب��اً  ال���ق����ات  ���ش��ن��ت 
نريانها  الدبابات  واطلقت  احلية 
جن�د  ال����ت����دري����ب  اىل  وان���������ش����م 
امل��دف��ع��ي��ة بينما حت���رك م��ئ��ات من 

افراد امل�شاة اىل المام . 
ليربتي  ع���ن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
ال����ق�����ل: ان�����ه حت����د ك���ب���ري اج�����راء 
ت�شاري�س  على  ه��ذا  مثل  ت��دري��ب 
اذا  م���ث���ل م���رت���ف���ع���ات اجل�����������لن. 
ا�شابيع  اع��م��ال ق��ب��ل  ت��درب��ن��ا ع��ل��ى 
تنفيذها  ف���ان���ه���ا  ح����دوث����ه����ا،  م����ن 

�شهر  يف  ذك������رت  ق����د  الأم����ريك����ي����ة 
اي���ار )م��اي���( نقال ع��ن اث��ن��ني من 
تك�شف  مل  الأمريكيني  امل�ش�ؤولني 
املتحدة  ال�ليات  اإن  ا�شميهما  عن 
غارة  ���ش��ن��ت  اإ���ش��رائ��ي��ل  اأن  ت��ع��ت��ق��د 

ج�ية داخل الأرا�شي ال�ش�رية.

الداخلية اللبنانية توؤكد �سعيها 
لالإفراج عن الرتكيني

•• بريوت-ا.ف.ب:

اكد وزير الداخلية اللبناين مروان �شربل ام�س ان ال�شلطات اللبنانية تبذل 
كل ق�اها من اجل لتحرير الطيارين الرتكيني اللذين خطفا اجلمعة قرب 

مطار بريوت الدويل.
وقال �شربل لل�شفري الرتكي يف بريوت اينان اوزيلديز ح�ل حادث خطف 
الطيارين الرتكيني ان التحقيق يكمل يف هذا ال�شاأن، وعندما نعرف مكان 
نق�ل  ول��ن  اخل��ط��ف،  يرف�س  لبنان  بهما.  و�شناأتي  نق�شر  ل��ن  وج���ده��م��ا 
باأن هذا مقابل ذاك او �شنتبادل هذا مع ذاك كما اوردت ال�كالة ال�طنية 

لالعالم.
ق�انا  بكل  نعمل  لبنانية  ك��دول��ة  نحن  اللبناين  الداخلية  وزي��ر  وا���ش��اف 
لتحريرهما ونتمنى على كل �شخ�س ي�ؤثر على حترير اللبنانيني الت�شعة 
املخط�فني يف اعزاز مبن فيهم الدولة الرتكية م�شاعدتنا ون�شكرها على 

امل��ش�ع .
الرتكية  اجل�ية  اخلط�ط  من  طيارين  اجلمعة  خطف�ا  م�شلح�ن  وك��ان 
على طريق مطار بريوت يف خط�ة تبنتها جمم�عة جمه�لة طالبت انقرة 
بال�شغط لالفراج عن زوار لبنانيني �شيعة خمط�فني منذ اكرث من عام 

لدى جمم�عة م�شلحة يف �ش�ريا.
وعدم  لبنان،  مغادرة  اىل  رعاياها  تركيا  دعت  العملية،  على  �شاعات  وبعد 

الت�جه اليه ال يف حال ال�شرورة .
الن�ع  ه��ذا  من  خطف  عمل  اي  ت�شتنكر  اللبنانية  ال��دول��ة  ان  �شربل  واك��د 
على الرا�شي اللبنانية وهذا ما ابلغته اىل ال�شفري الرتكي م�شيفا تكلمنا 
عن حماية الت��راك يف لبنان، فنحن جمربون على حماية اجلميع وحتى 

اللبنانيني .
2012 يف  اي��ار ماي�  ال�شيعة للخطف يف  ال��زوار  وتعر�شت جمم�عة من 

طريق ع�دتهم من زيارة اىل العتبات املقد�شة يف ايران.

����س���ف���ن ���س��ي��ن��ي��ة
ج���زر م����ي����اه  يف   
�س���نكاك�و الياباني���ة

•• طوكيو-ا.ف.ب:

ان  الياباين  ال�ش�احل  خفر  اعلن 
اربع �شفن حك�مية �شينية ت�غلت 
ال�شبت يف املياه القليمية املحيطة 
باجلزر التي ت�شيطر عليها اليابان 
وتطالب بها بكني يف بحر ال�شني 
ط�كي�.. اعلنت  ما  على  ال�شرقي، 
ال�ش�احل  خفر  با�شم  ناطق  وق��ال 
منهم  طلبنا  بر�س  فران�س  ل�كالة 
م����غ����ادرة امل��ن��ط��ق��ة ، م������ش��ح��ا ان 
ه���ذا ال��ت���غ��ل اجل���دي���د زق���ع بعيد 
ت��غ(..  00،00( التا�شعة  ال�شاعة 
وت��ر���ش��ل ال�����ش��ني ب��ا���ش��ت��م��رار �شفنا 
حك�مية اىل حميط جزر �شنكاك� 
جزر  با�شم  بكني  بها  تطالب  التي 
دي���اوي���� ب��ع��دم��ا ق��ام��ت ال��ي��اب��ان يف 
بتاأميم   2012 �شبتمرب  اي��ل���ل 
ثالث من جزر الرخبيل اخلم�س 
���ش��رائ��ه��ا م��ن مالكيها  م��ن خ���الل 
اخلط�ة  ه��ذه  اليابانيني..واثارت 
لليابان  معادية  ت��ظ��اه��رات  م�جة 
ا���ش��ت��م��رت ا���ش��ب���ع��ا يف ال��ك��ث��ري من 
بع�شها  وات�����ش��م  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  امل�����دن 

بالعنف.
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الحتاد الأوروبي هدف رئي�سي للتج�س�س الأمريكي 
•• برلني-ا.ف.ب:

الملانية  �شبيغل  دير  جملة  اكدت 
الوروب����������ي  الحت����������اد  ان  ام���������س 
الرئي�شية  اله�����داف  �شمن  ك���ان 
الق�مي  الم���ن  وك��ال��ة  لتج�ش�س 
وثائق  اىل  م�شتندة  الم��ريك��ي��ة، 
للم�شت�شار ال�شابق يف ال�شتخبارات 
الذي  ���ش��ن���دن  ادوارد  الم��ريك��ي��ة 

جرحى وانهيار بنايات 
بفي�سانات اجلزائر

•• اجلزائر-يو بي اأي:

اأ�شيب 11 �شخ�شاً بجروح اأحدهم 
ج��ّراء في�شانات  يف حالة خطرية، 
غ��ري م������ش��م��ي��ة اج��ت��اح��ت منطقة 
برج باجي خمتار يف اأق�شى جن�ب 

اجلزائر بال�شحراء.
احلك�مية  اجلزائر  اإذاع��ة  وذك��رت 
ام�س ال�شبت، اأن الفي�شانات ت�شّببت 
اأي�شاً يف انهيار عدة بنايات وت�شّدع 
اأّدى اإىل  اأخ��رى ما  ج��دران بنايات 
كما  العائالت.  من  العديد  ت�شّرد 
انقطاع  يف  ال��ف��ي�����ش��ان��ات  ت�����ش��ّب��ب��ت 
الكهرباء عن بع�س الأحياء ب�شبب 

�شق�ط اأعمدة الكهرباء.
واأ�شار نف�س امل�شدر اإىل اأن ال�شلطات 
املحلية قامت بت�زيع اخليم وامل�اد 

الغذائية على املت�شررين.
ال�شحراوية  امل���ن���اط���ق  وت�����ش��ه��د 
�شق�ط  ج���ّراء  مفاجئة  في�شانات 
اأم���ط���ار غ���ري م������ش��م��ي��ة ت������ؤدي يف 
قتلى  اإىل  الأح����ي����ان  م���ن  ال��ك��ث��ري 

وخ�شائر مادية معتربة.
وكانت اآخر اأخطر تلك الفي�شانات 
التي  ال�������ش���ي���ف  يف  وق����ع����ت  ال����ت����ي 
 600( غ��رداي��ة  م��دي��ن��ة  �شهدتها 
4 �شن�ات  كلم جن�ب البالد( قبل 
وخ�شائر  القتلى  ع�شرات  وخلفت 

مادية كبرية.

املت�شلة بالتكن�ل�جيات اجلديدة 
الغذاء  وم�����ش��ائ��ل  ال��ط��اق��ة  وام����ن 
اول�يات  �شمن  املقابل  يف  لي�شت 
الم��ريك��ي��ني ال��ذي��ن ادرج���ه��ا يف 

الدرجة اخلام�شة.
ومن بني البلدان التي ي�شتهدفها 
المن  ل�كالة  التج�ش�س  برنامج 
ال��ق���م��ي الم��ريك��ي��ة ح��ل��ت املانيا 
وفرن�شا واليابان يف امل�شت�ى نف�شه 
وا�شبانيا.  ايطاليا  على  متقدمة 
واعطيت اول�ية لق�شايا ال�شيا�شة 
وال�شتقرار  لمل��ان��ي��ا  اخل��ارج��ي��ة 
القت�شادي والخطار التي تهدد 
امل���ايل وال��ت��ي �شنفت يف  ال��ق��ط��اع 

الدرجة الثالثة.
وكانت دير �شبيغل اكدت يف نهاية 
ح����زي����ران ي����ن���ي����، ا����ش���ت���ن���ادا اىل 
وثائق لدوارد �شن�دن، ان ال�كالة 
بالتج�ش�س  امل��ت��ه��م��ة  الم��ريك��ي��ة 
عاملية  الكرتونية  ات�شالت  على 
يف اطار برنامج بريزم، ا�شتهدفت 
م���ك���ات���ب الحت��������اد الوروب����������ي يف 
الدبل�ما�شية  والبعثة  بروك�شل 
اىل  لفتة  وا�شنطن،  يف  لالحتاد 
بعثة  اي�����ش��ا  ط���اول  التج�ش�س  ان 
الحت������اد الوروب��������ي ل����دى المم 

املتحدة.
واثار ك�شف هذه املعل�مات ا�شتياء 

كبريا يف بروك�شل.

واوردت  رو�����ش����ي����ا.  اىل  جل�����������������������اأ 
الق�مي  الم���ن  وك��ال��ة  ان  املجلة 
تقرير  يف  ا������ش�����ارت  الم����ريك����ي����ة 
املا�شي  اب��ري��ل  ني�شان  اىل  يرجع 
اخلارجية  ال�شيا�شة  ق�����ش��اي��ا  ان 
ل����الحت����اد الوروب���������ي وال���ت���ج���ارة 
القت�شادي  وال�شتقرار  الدولية 
الرئي�شية  اله��داف  تندرج �شمن 

للمراقبة.

ويف ه��ذا الط���ار، اق��ام��ت ال�كالة 
الم���ريك���ي���ة م��ق��ي��ا���ش��ا م���ن درجة 
اوىل )اك���رب اه��ت��م��ام مم��ك��ن( اىل 
حمدود(  )اهتمام  خام�شة  درج��ة 
الثالث  امل�����ش��ائ��ل  �شمنه  ادرج����ت 
الثالثة، وفق  الدرجة  املذك�رة يف 
انه  ا�شار اىل  ال��ذي  امل�شدر نف�شه 

اطلع على وثائق �شن�دن.
وتابعت املجلة الملانية ان الق�شايا 

•• القاهرة-يو بي اأي:

اأن�����ش��ار ب��ي��ت امل��ق��د���س اجلهادي  اأع���ل���ن ت��ن��ظ��ي��م 
�شيناء مب�شر مركزا لنطالق  الذي يتخذ من 
4 من اأع�شائه قتل�ا اجلمعة  عملياته ام�س ان 
يف غ����ارة ���ش��ن��ت��ه��ا ط���ائ���رة اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة م���ن دون 
على  �ش�اريخ  لإط��الق  ا�شتعدادهم  اأثناء  طيار 
اإ�شرائيل من منطقة م�شرية قريبة من احلدود 
بني البلدين. وقال التنظيم يف بيان ن�شره م�قع 
�شحيفة الد�شت�ر ال�شلي : ارتقى اأبطالنا ملرتبة 
تاأديتهم ل�اجبهم اجلهادي �شد  اأثناء  ال�شهداء 

املغت�شبات  اإطالق �ش�اريخ على  بعملية  اليه�د 
اليه�دية القريبة من حدود الأرا�شي املحتلة . 
وكان الناطق با�شم اجلي�س امل�شري العقيد اأحمد 
حممد علي نفى ما اوردته بع�س و�شائل العالم 
من ان ا�شرائيل هاجمت بطائرة من دون طيار 

عنا�شر ارهابية داخل احلدود امل�شرية .
لتلك  انطلق  اجلهادية  املجم�عة  بيان  واأ�شاف 
اأن�شار  رجال  بخم�شة من  و�شفتهم  ما  العملية 
قائدهم  ومعهم  الأرب��ع��ة  ال�شهداء  املقد�س  بيت 
و���ش��ل���ا مل��ك��ان الإط����الق امل��ح��دد وب�����داأوا بن�شب 
يف  اهلل  ويقدر   ، لإطالقها  ا�شتعداداً  ال�ش�اريخ 

فقامت طائرة  ر�شدهم ج�ا  يتم  اأن  ذلك  اأثناء 
�شهي�نية بدون طيار باخرتاق احلدود امل�شرية 
واإطالق  كيل� مرتات  تزيد عن خم�شة  ومل�شافة 
ل�شت�شهاد  اأدي  مم��ا  اأبطالنا  على  �ش�اريخها 
العملية  قائد  جناة  اهلل  وق��در  الأربعة  الأبطال 

ليع�د �شاملاً بف�شل اهلل .
وت���ع��د ال��ب��ي��ان ا���ش��رائ��ي��ل ب��ا���ش��ت��م��رار الهجمات 
وبينكم  بيننا  �شجال  فاحلرب  اليه�د  اأما  قائال 
النار  يف  وقتالكم  اجلنة  يف  فقتالنا  ���ش���اء  ول 
ولكننا ل ننام على ال�شيم وندرك ثاأرنا ول� بعد 

حني فانتظروا اإنا منتظرون .

جماعة جهادية تعلن مقتل 4 من عنا�سرها يف �سيناء

مباحثات بني وزير اخلارجية امل�سري ونظريه الفرن�سي

•• عوا�سم-وكاالت:

ال�������ش���اح���ة  ت�������ط��������رات  ت���������زال  ل 
�شدارة  يف  امل�����ش��ري��ة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
الربيطانية  ال�����ش��ح��ف  ت��غ��ط��ي��ة 

لق�شايا ال�شرق الأو�شط.
ففي �شحيفة الندبندنت نطالع 
تقريرا عن حماولة رجال اأعمال 
رئي�س  اإق���ن���اع  م�����ش��ر  ب���ارزي���ن يف 
م�ايف،  م���راد  ال�شابق،  امل��خ��اب��رات 

بالرت�شح للرئا�شة. 
وت����ن����اول ال��ت��ق��ري��ر، ال�����ذي اأع����ده 
القاهرة  يف  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  م��را���ش��ل 
ع�شاء  م����اأدب����ة  ب��ي��ت�����س،  ال��ي�����ش��رت 
ج��م��ع��ت اأخ������ريا حم��م��د الأم�����ني، 
����ش���اح���ب ق����ن����اة ����ش���ي ب�����ي ����ش���ي ، 
واأحمد بهجت، �شاحب قناة درمي 
البارز  الأعمال  الف�شائية، ورجل 
املخابرات  رئي�س  رات��ب مع  ح�شن 

ال�شابق.
ح�شر  م�شدر  عن  التقرير  ونقل 
اللقاء اأن رئي�س املخابرات ال�شابق 
تناول�ا  ال��ت��ي  امل���اأدب���ة،  اإىل  ُدع����ي 
والك��شة، لأن رجال  الكباب  فيها 
اإقناعه  يحاول�ن  ك��ان���ا  الأع��م��ال 
الرئا�شية  الن��ت��خ��اب��ات  ب��خ������س 

املقبلة.
ال���ذي ف�شل عدم  امل�����ش��در،  وق���ال 
ذك���ر ا���ش��م��ه: ق��ال���ا اإن���ه �شيحظى 
ب��دع��م��ه��م ب�����ش��ك��ل ك���ام���ل ل���� قرر 

خ��س النتخابات .

اأن م����ايف مل  واأ���ش��ار امل�����ش��در اإىل 
ل��الآخ��ري��ن عزمه  ي��ن��ف  اأو  ي���ؤك��د 
واأ���ش��اف: بدا  الأم���ر.  التفكري يف 
ال��رف�����س، لكنه مل  اإىل  اأن��ه مييل 
مبا�شرة.  ب�������ش����رة  ���ش��ي��ئ��ا  ي���ذك���ر 
الت�شال  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  وح����اول����ت 
ب��رج��ال الأع��م��ال ال��ذي��ن ح�شروا 
رد.  ي�����ش��ل��ه��ا  مل  ل���ك���ن  ال����ل����ق����اء، 
اأحاديث  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
�شخ�شيات  خ��س  احتمالية  عن 
النتخابات  اأخ�������رى  ع�����ش��ك��ري��ة 

الرئا�شية. 
عن  ت���ق���اري���ر  وردت  اإن�����ه  وق���ال���ت 
الدفاع  وزي����ر  ت��ر���ش��ح  اح��ت��م��ال��ي��ة 

احلايل عبد الفتاح ال�شي�شي.

امل�شري  ال�شعب  والتزام  ب�شجاعة 
ب���ال���ت���غ���ي���ري ال�������ش���ل���م���ي م���ن���ذ ب���دء 
التظاهرات الحتجاجية يف يناير 

.  2011
ا����ش���ت���ع���داده لدعم  واأب�������دى م�����ن 
حل�ل غري عنفية من اأجل حتقيق 
تطلعات ال�شعب امل�شري ، داعيا كل 
التحركات  جتنب  اإىل  امل�شريني 
يعتربها  ال���ت���ي  وال��ت�����ش��ري��ح��ات 
وحماولة  ا����ش���ت���ف���زازي���ة  اآخ�������رون 
البحث بابتكار عن و�شائل جديدة 
على طريق عملية �شيا�شية �شاملة 
البيان  وقال   . ترت�شخ مب�شاحلة 
با�شم بان  امل��ت��ح��دث  ال�����ش��ادر ع��ن 
العام يدع�  الأم��ني  اإن  م���ن،  كي 

اأنه من بني الأ�شماء  واأ�شارت اإىل 
اأي�����ش��ا رئي�س الأرك���ان  امل��ط��روح��ة 
واملر�شح  ع���ن���ان  ���ش��ام��ي  ال�����ش��اب��ق 
الرئا�شي ال�شابق ح�شام خري اهلل.

من جهته دعا الأمني العام لالأمم 
امل��ت��ح��دة ب��ان ك��ي م���ن امل�شريني 
ال�شتفزازية  الأعمال  جتنب  اإىل 
للتخفيف  احل����ار  ت�شجيع  واإىل 
من الت�تر الذي ت�شهده ال�شاحة 

امل�شرية .
املتحدث  ني�شريكي  م��ارت��ن  واأك���د 
ب���ا����ش���م الأم���������ني ال�����ع�����ام ل�����الأمم 
بان  اأن  �شحفي  ب��ي��ان  يف  امل��ت��ح��دة 
ا�شتمرار  ك��ي م���ن قلق ج��دا م��ن 
املاأزق ال�شيا�شي يف م�شر ، ورحب 

قادة جميع الأطراف يف م�شر اإىل 
ممار�شة قيادتهم وم�ش�ؤوليتهم يف 
القيام بكل ما ميكن القيام به ملنع 
املزيد من اخل�شائر يف الأرواح يف 

�شف�ف ال�شعب امل�شري. 
�ش�ء  يف  اأن������ه  ال���ب���ي���ان  واأ������ش�����اف 
خلطر  ونظرا  احلالية  الت�ترات 
ال��ع��ن��ف امل��ح��ت��م��ل، ي����رى الأم����ني 
ال���ع���ام اأي�����ش��ا اأن����ه م���ن امل��ه��م جدا 
ع��ل��ى ج��م��ي��ع الأط������راف يف م�شر 
-من هم يف مراكز ال�شلطة عالوة 
يف  يحتج�ن  ال��ذي��ن  اأول��ئ��ك  على 
النظر على وجه  اإع���ادة  ال�����ش��ارع- 
ولغتهم  اأف���ع���ال���ه���م  يف  ال�����ش��رع��ة 

احلالية . 

متر الأحداث املقبلة باأقل خ�شائر 
ممكنة.

ال�ليات  دع���ت  ���ش��اب��ق  وق���ت  ويف 
امل����ت����ح����دة ج���م���ي���ع الأط�����������راف يف 
م�شر لتحقيق امل�شاحلة، واعترب 
الأبي�س  ال��ب��ي��ت  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث 
العنف  املزيد من  اأن  ك��ارين  جاي 
اأن����ه م���ا زال  اإىل  اإ����ش���ارة  ���ش��ي��ك���ن 
واملعار�شة  احلك�مة  على  يتعني 
ال��ع��ث���ر ع��ل��ى ط��ري��ق��ة م��ا لتغيري 
م�شريا  القائم،  اخلطري  ال��شع 
اإىل اأن التفاق على طرح اإجراءات 
بالن�شبة  اأ�شا�شي  اأم��ر  الثقة  بناء 

لأمريكا.
ك��م��ا ع��رب ب��ي��ان اأم��ريك��ي اأوروب����ي 

عل�������ى  امل�شريي�������ن  ب���ان  وح���ث 
اأع���م���ال  اأي  جت��ن�����ب  اأو  ت��ن��ح��ي��ة 
اإليها  ينظ�������ر  ق��������د  واأق��������ال، 
اأنه����ا  ع��ل��ى  الآخ����ري����ن  ق��ب��ل  م���ن 
ا�شتفزازية، م�شريا اأىل اأن ال�شعب 
واح��دة من  ال��ذي ميثل  امل�شري، 
العامل،  ح�ش���������ارات  واأع��رق  اأك��رب 
للتقدم  و���ش��ي��ل��ة  ب��ن��ج��اح  ���ش��ي��ج��د 
طريق  يتجنب  ط��امل��ا  الأم����ام  اإىل 

العنف.
ت�شريحات  بعد  م�ن  بيان  وياأتي 
رئ��ي�����س ال���������زراء امل�������ش���ري ح���ازم 
ينفد  ال�����ق����ت  ب�������اأن  ال����ب����ب����الوي 
العدوية  راب��ع��ة  معت�شمي  اأم����ام 
باأن  اأم��ل��ه  ع��ن  معربا  والنه�شة، 

ت�شريحات  بعد  -�شدر  م�شرتك 
احل����ك�����م����ة امل���������ش����ري����ة امل�����ؤق����ت����ة 
ال��ت��ي ت��ع��ل��ن ع����دم جن����اح اجله�د 
ال�ليات  قلق  عن  الدبل�ما�شية- 
املتحدة والحت��اد الأوروب���ي لعدم 
ت������ش��ل الأط������راف يف م�����ش��ر اإىل 
امل�شدود  ال���ط���ري���ق  م����ن  خم�����رج 
اأثناء  الأم�����ر  اإل��ي��ه  و�شلت  ال���ذي 
امل���ح���ادث���ات ل���ن���زع ف��ت��ي��ل الأزم�����ة 
يف  وذل���ك   ، ال��ب��الد  يف  ال�شيا�شية 
ظل ا�شرار بلطجية الإخ�ان على 
ومزيد  الف��شى  اىل  ال��ب��الد  ج��ر 

من الدماء .
الفرن�شي  وك���ان وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
ل�ران فابي��س �شدد -يف مباحثات 
م���ع ج��م��ي��ع الأط��������راف ك��م��ا ورد 
ع��ل��ى �شرورة  ل���ل����زارة-  ب��ي��ان  يف 
انتهاج كل الأطراف �شبيل احل�ار 
ت���اف��ق��ي، وهما  والبحث ع��ن ح��ل 
اأم��ران ل ي��زالن ممكنني، ع��شا 
عن تاأجيج الت�تر اأو اإثارة اأعمال 

العنف .
ويف وق��ت ث��ار فيه ج��دل يف م�شر 
ب���������ش����اأن ج�������دوى ك������رثة ال�����ف�����د 
اإىل  ال����ت����ي حت�������ش���ر  الأج����ن����ب����ي����ة 
االقاهرة يف حماولة حلل الأزمة، 
اخلارجية  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  اأك����د 
ب����الده ل مت��ان��ع يف  اأن  امل�����ش��ري��ة 
طاملا  الأجنبية  ال���ف���د  ا�شتقبال 
مت ذلك يف اإطار الحرتام املتبادل 

وحفظ ال�شيادة ال�طنية.

بان كي م�ن يدع� اىل م�شاحلة وح�ار �شلمي 

حماولت لإقناع ع�سكريني م�سريني بخو�س انتخابات الرئا�سة

•• القاهرة-د.ب.اأ:

بحث وزير اخلارجية امل�شري نبيل فهمي تط�رات الأو�شاع 
يف م�شر مع نظريه الفرن�شي ل�ران فابي��س.

امل�شرية  اخلارجية  وزارة  با�شم  الر�شمي  املتحدث  و�شرح 
اأجراه  ال��ذي  الت�شال  اأع��رب خالل  الفرن�شي  ال�زير  ب��اأن 
بفهمي، عن قلقه اإزاء حالة ال�شتقطاب القائمة يف ال�شارع 
مبا  الأمني  الن�شباط  حتقيق  ب�شرورة  مطالباً  امل�شري، 
يحقق الأمن لكافة امل�اطنني. واأو�شح املتحدث اأن فابي��س 
تطرق اإىل اجله�د وامل�شاعي احلميدة التي تبذل من اأجل 
وقف العنف وتخفيف حالة ال�شتقطاب، معرباً عن اأمله يف 
اأن تنجح م�شر يف اخل��روج من الأزم��ة الراهنة بال��شائل 
ال�شيا�شية وال�شلمية، اإن اأمكن ذلك. واأكد ا�شتعداد بالده يف 

امل�شاهمة باأية اإج��راءات اأو خط�ات تعيد البالد اإىل امل�شار 
ال�شيا�شي الدميقراطي الذي يجمع كافة الق�ى ال�شيا�شية. 
وتابع املتحدث اأن فهمي اأعرب عن �شكره لنظريه الفرن�شي 
واأهمية  امل���ق��ف،  حلقيقة  وتفهمه  الهاتفي،  ات�شاله  على 
اأمنياً، م�ؤكداً يف ال�قت ذاته  ح�شم الأو�شاع غري امل�شتقرة 
الق�شايا  مب��ع��اجل��ة  ملتزمة  امل�����ش��ري��ة  احل��ك���م��ة  اأن  ع��ل��ى 
القائمة، من خالل احل�ار وبالطرق ال�شلمية، كلما اأمكن 
الت�شال  خ���الل  اأك���د  اأن فهمي  امل��ت��ح��دث  واأ����ش���اف  ذل���ك. 
مت�شك احلك�مة بالتنفيذ الكامل خلريطة الطريق التي 
ت�شمل جميع امل�شريني بت�جهاتهم ال�شيا�شية املختلفة دون 
اإق�شاء، طاملا التزم اجلميع بال�شلمية و�شارك�ا  اأو  ا�شتثناء 
ع�شرية  دميقراطية  دول��ة  بناء  بغية  ال�شيا�شي  العمل  يف 

ت�شمل اجلميع.

ال�سفارة الأمريكية بالقاهرة توؤكد عدم 
وجود اأي دور لها يف اأحداث الثورة امل�سرية 

•• القاهرة-يو بي اأي:

اأّكدت ال�شفارة الأمريكية بالقاهرة، ام�س ال�شبت، عدم وج�د اأي دور لها خالل 
الرئي�س  اأطاحت بنظام  التي   2011 يناير  الثاين  25 كان�ن  مظاهرات ث�رة 
اإنه  ام�س  اأ���ش��درت��ه  بيان  يف  ال�شفارة،  وق��ال��ت  م��ب��ارك.  ح�شني  الأ�شبق  امل�شري 
اأو  الأم��ريك��ي��ة  ال�شفارة  م�ظفي  تتهم  التي  للتقارير  حقيقة  اأي  هناك  لي�س 
الدبل�ما�شيني بامل�شاركة باأي �شكل من الأ�شكال يف مقتل اأو اإ�شابة املتظاهرين 
نفت  كما  لل�شفارة.  ع��ائ��دة  م��رك��ب��ات  با�شتخدام  ب��ال��ق��اه��رة،   2011 يناير  يف 
غطاء  حتت  م�شر  اإىل  الأمريكية  ال�شفارة  مركبات  تهريب  ح�ل  الت�شريحات 
الإجراءات  ب�شرامة  تتبع  الأمريكية  ال�شفارة  اأن  م��شحة  ع�شكرية،  مناورات 
اجلمركية امل�شرية والل�ائح التي تنطبق على ا�شترياد ال�شيارات الدبل�ما�شية.

الربادعي: م�سر يف معركة للق�ساء على ال�ستبداد 
•• القاهرة-وكاالت:

الدولية  للعالقات  امل�شري  الرئي�س  نائب  اأعلن 
اأن بالده تخ��س حالياً  حممد الربادعي، ام�س، 
اأ�شكاله  بكافة  ال���ش��ت��ب��داد  على  للق�شاء  معركة 

و�ش�ره.
وقال الربادعي، عرب ح�شابه على م�قع الت�ا�شل 
الجتماعي )ت�يرت( اأم�س اإن معركتنا الي�م هي 

الق�شاء على ال�شتبداد بكافة اأ�شكاله و�ش�ره.
وقيمنا  عقلنا  لن�شتعيد  قامت  ث�رتنا  اإن  واأ�شاف 
ال��ب��اط��ل وي���ح���ق احلق  واإن�����ش��ان��ي��ت��ن��ا، ومي����ح اهلل 

منت�شف  من�شبه  ت�ىل  الربادعي  وكان  بكلماته. 
ال�شابق  الرئي�س  ع��زل  عقب  الفائت  ي�لي�  مت���ز 
حممد مر�شي م�شاء الثالث من ال�شهر ذاته عقب 

ث�رة �شعبية اندلعت يف 30 حزيران ي�ني�.
اأخرى، قالت م�شادر ق�شائية م�ش�ؤولة  من جهة 
اإن النيابة العامة امل�شرية ت��شلت اإىل اأدلة تثبت 
اإدانة الرئي�س املعزول حممد مر�شي بالتحري�س 
على قتل املتظاهرين يف اأحداث ق�شر الحتادية، 
الد�شت�ري، عندما  الإع��الن  اإ�شداره  على خلفية 

كان رئي�شاً للبالد.
ونقلت �شحيفة امل�شري الي�م عن امل�شادر اإ�شارتها 

اإىل اأن نيابة �شرق القاهرة، التي تت�ىل التحقيق 
امل�شت�شار  ال��ع��ام،  ال��ن��ائ��ب  م��ن  ال���اق��ع��ة، طلبت  يف 
ه�شام بركات، انتداب قا�س للتحقيق مع مر�شي، 

ل�شت�شعارها احلرج.
تهم  ي���اج��ه  امل��ع��زول  الرئي�س  اأن  امل�شادر  واأك���دت 
ال����ش���رتاك يف ال��ق��ب�����س ع��ل��ى امل��ح��ت��ج��زي��ن خالل 
الق�ة، وترويع  وا�شتعرا�س  الأحداث، وتعذيبهم، 
ال��ق��ت��ل، ك���ن��ه رئي�س  امل����اط���ن���ني، وال�����ش�����������روع يف 
الدولة. واأ�شارت اإىل اأنه �شتتم اإحالة الق�شية اإىل 
النتهاء من  بعد  اأي��ام،  اجلنايات، خالل  حمكمة 

التحقيق

توقف ثاين بريد اإلكرتوين م�سفر يف اأمريكا 
•• وا�سنطن-وكاالت:

الربيد  خدمة  تقدمي  عن  �شتت�قف  اإنها  ال�شامتة(  )الدائرة  �شريكل  �شايالنت  �شركة  قالت 
وتقدم  العمالء.  املطالبة مبعل�مات عن  ملنع احلك�مة من  بها  امل�شفرة اخلا�شة  الإلكرتوين 
ال�شركة خدمات بريد اإلكرتوين اآمنة مثل تلك التي يعتقد اأن م�شرب املعل�مات ال�شتخباراتية 
اإدوارد �شن�دنكان ي�شتخدمها. وجاء القرار عقب خط�ة مماثلة يف وقت �شابق من جانب خدمة 
ب�شن�دن.  مبا�شرة  ُربطت  اإلكرتوين  بريد  خدمة  وهي  لفابيت  امل�شفرة  الإل��ك��رتوين  الربيد 
ول ي�جد ارتباط وا�شح بني �شايالنت �شريكل و�شن�دن. وقالت �شايالنت �شريكل اإن الدافع 
الك�شف  على  جتربها  اأن  ميكن  احلك�مة  ا�شتدعاء  مذكرات  اأن  من  اخل���ف  ه�  قرارها  وراء 
اأمن خدمة الربيد الإلكرتوين  اإنها ل ت�شتطيع �شمان  اأي�شا  عن ات�شالت عمالئها. وقالت 
اخلا�س بها. واأ�شافت ال�شركة على م�قعها قررنا اأنه من الأف�شل بالن�شبة لنا اإغالق �شايالنت 
ميل )الربيد ال�شامت( الآن، مل نت�شلم اأي مذكرات ا�شتدعاء اأو اإخطارات اأو خطابات اأمنية اأو 

اأي �شيء اآخر من اأي حك�مة، وهذا ه� ال�شبب يف حتركنا الآن.
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•• بلفا�ست-وكاالت:
56 �شرطيا يف احتجاجات  ا�شيب 
ب��ع��د ان����دلع اأع��م��ال ع��ن��ف طائفي 
ب���ل���ف���ا����ش���ت  م�����دي�����ن�����ة  و�������ش������ط  يف 
على  ال�شمالية  اي��رل��ن��دا  عا�شمة 
للجدل  م���ث���رية  م�������ش���رية  خ��ل��ف��ي��ة 
ال�شرطة  ون�����ش��رت  للجمه�ريني. 
مدفعني للمياه واطلقت اكرث من 
حماولة  يف  بال�شتيكية  طلقة   20
تعر�شت  بعدما  ال�شطرابات  ل�اأد 
الثانية  لليلة  باملقذوفات  للر�شق 

على الت�ايل.
اأن  ال  طفيفة  ال���ش��اب��ات  ومعظم 
اأربعة من رجال ال�شرطة نقل�ا اىل 

امل�شت�شفى بعد ال�شتباكات.
ون�������ددت ت����ريي����زا ف���ي���ل���ريز وزي�����رة 
بريطانيا ل�ش�ؤون ايرلندا ال�شمالية 
باأعمال العنف وو�شفتها باأنها  اأمر 

خمز .
وا�شيب ثمانية من رجال ال�شرطة 
ع���ن���دم���ا ال����ق����ى ح�������ش���د زج����اج����ات 

ومقذوفات على ال�شرطة.
وبلفا�شت مق�شمة بني الربوت�شتانت 
والكاث�ليك  لربيطانيا  امل���ال��ني 
ال����ذي����ن ي��ف�����ش��ل���ن ال������ح�����دة مع 
اي���رل���ن���دا رغ����م ات���ف���اق ����ش���الم عام 
ال�شلطة  اقت�شام  وات��ف��اق   1998

العثور على جثث �ستة 
مهاجرين يف �سقلية 

•• روما-ا.ف.ب:

املالحة  ادارة  يف  م�������ش����ؤول  اع��ل��ن 
ال��ب��ح��ري��ة ل���ك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
والدرك  ال�شرطة  م��ن  عنا�شر  ان 
عرثوا  اليطايل  ال�ش�احل  وخفر 
�شاطىء  ع���ل���ى  ج���ث���ث  ����ش���ت  ع���ل���ى 
بالقرب من كاتانيا حيث تت�ا�شل 
اآخرين  نح� خم�شني  انقاذ  عملية 
يبدو.. ما  �ش�ريا على  و�شل�ا من 
وق�����ال امل�������ش����ؤول ان م���ظ��ف��ني يف 
باليا  يف  اجل����ث����ث  راأوا  م��ن��ت��ج��ع 
املدينة  م���ن  ب��ال��ق��رب  ك��ات��ان��ي��ا  دي 
ال�����ش��ق��ل��ي��ة ال��ك��ب��رية، م������ش��ح��ا ان 
خم�شني  لن����ق����اذ  جت�����ري  ع��م��ل��ي��ة 
وج�د  اآخرين..واكت�شف  مهاجرا 
. وا�شاف نق�م  اجلثث فجر ام�س 
بنقل الركاب الآخرين من مركب 
���ش��ي��د ���ش��غ��ري ك��ان���ا ف��ي��ه ونعتقد 
بدون   ، ���ش���ري���ن  جميعهم  ان��ه��م 
ان ي��ذك��ر امل��رف��اأ ال���ذي و���ش��ل اليه 
املهاجرون. وقالت و�شائل العالم 
اليطالية ان املهاجرين ال�شتة مل 
ومات�ا  ال�شباحة  يجيدون  يك�ن�ا 
ال��ش�ل اىل  غرقا وهم يحاول�ن 
يف  ال���زورق  علق  عندما  ال�شاطىء 
ال���رم���ال ع��ل��ى ب��ع��د 15 م���رتا عن 

ال�شاطىء.

ا�شطرابات  اأ�����ش�����اأ  اأن���ه���ى  ال�����ذي 
وكان  ال�شمالية.  ايرلندا  وقعت يف 
م�شرية  ع��ار���ش���ا  ال��ربوت�����ش��ت��ان��ت 
م�شاء اجلمعة يف ال�شارع الرئي�شي 
الق�مي�ن  ن��ظ��م��ه��ا  امل���دي���ن���ة  يف 
وعندما و�شلت ال�شرطة لبعادهم 
والزجاجات  ب��احل��ج��ارة  ر���ش��ق���ه��ا 

واللعاب النارية.

م��ا ك��ان ي��ع��رف  بال�شطرابات  يف 
ايرلندا ال�شمالية.

اق��ت��ح��م اجلن�د  ال����ق���ت  ذل���ك  ويف 
واعتقل�ا  ال��ك��اث���ل��ي��ك��ي��ة  الح���ي���اء 
�شعي  �شخ�شا مع   340 اك��رث من 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة اىل وقف  احل��ك���م��ة 
ع��ن��ف اجل��ي�����س اجلمه�ري  ت��ن��ام��ي 
اليرلندي امل�جه �شد حكم لندن.

اخلمي�س  ليل  العنف  اعمال  ب��داأت 
وتركزت على ا�شعال نار يف منطقة 
عليها  ي�شيطر  ال��ت��ي  ديفيز  ���ش��ارع 
الكاث�ليك يف بلفا�شت حيث قالت 

ال�شرطة انها تعر�شت لهج�م.
ادخال  لذكرى  احياء  النار  ا�شعلت 
العتقال  الربيطانية  ال�شلطات 
بدون حماكمة عام 1971 خالل 

ع�سرات اجلرحى يف ا�ستمرار العنف الطائفي باإيرلندا

اإجالء 1800 �سخ�س ب�سبب حريق يف كالفورنيا

ا�سبانيا تفكك �سبكة لتهريب املهاجرين 
•• مدريد-ا.ف.ب:

اعلنت ال�شرطة ال�شبانية ام�س عن �شن حملة وا�شعة يف 
ا�شبانيا وفرن�شا ا�شفرت عن اعتقال 75 من افراد �شبكة 
وال�ليات  اوروب��ا  اىل  �شرا  ال�شينيني  املهاجرين  تنقل 

املتحدة من خالل تزويدهم بج�ازات �شفر مزورة.
مع  التحقيقات  اجرت  التي  ال�شبانية  ال�شرطة  وقالت 
نظريتها الفرن�شية، يف بيان القي القب�س اجمال على 
بينهم  فرن�شا،  يف  و24  ا�شبانيا  يف   51 �شخ�شا،   75
ال��رئ��ي�����ش��ي���ن يف اوروب�����ا ع��ن ه���ذه ال�شبكة  امل�����ش���ؤول���ن 
اع�شاء  ان  ال�شرطة  واو�شحت   . بر�شل�نة  يف  املتمركزة 
ي�رو  ال��ف  و50  ال��ف   40 يتقا�ش�ن بني  ال�شبكة  ه��ذه 
لنقل ال�شينيني اىل ال�ليات املتحدة واىل دول اخرى 
وبريطانيا  وايطاليا  وال��ي���ن��ان  وفرن�شا  ا�شبانيا  مثل 
وايرلندا وتركيا . واو�شحت اي�شا ان هذه ال�شبكة كانت 
يف بع�س الحيان ت�شتغل ه�ؤلء املهاجرين جن�شيا معلنة 
انها �شادرت 81 ج�از �شفر مزورا لبلدان ا�شي�ية مثل 
تاي�ان وك�ريا اجلن�بية وماليزيا واليابان وه�نغ ك�نغ 

و�شنغاف�رة.
بداأ  ال��ذي  ال�شبكة  ب�شان هذه  التحقيق  ان  اىل  وا�شارت 
2011 معقد جدا . واو�شح البيان ان  يف مت�ز ي�لي� 
ت�شكيلة هذه ال�شبكة اجليدة التنظيم والرتاتبية والتي 

يف  واملقيم  فيها  م�����ش���ؤول  اعلى  م��ن  ت��ام  بتن�شيق  تعمل 
ال�شني اىل اخلاليا امل�شتقلة امل�ج�دة يف دول خمتلفة، 
ال�شبكة  وك��ان��ت   . ال�شع�بة  �شديدة  التحقيقات  جعل 
تتقا�شى يف ال�شني من الراغبني يف الهجرة ما بني 40 
�شفر  ب��ج���ازات  ي���رو مقابل تزويدهم  ال��ف  ال��ف و50 
خ��الل مهربني  الرحلة من  ط���ال  ومرافقتهم  م��زورة 
. واو�شحت ان ه���ؤلء املهربني وهم ا�شا�شا من ال�شني 
وعلى معرفة  املنظمة  بهم يف  اع�شاء م�ث�ق  وماليزيا 
ب��امل��ط��ارات وامل����دن الوروب���ي���ة ال��ت��ي ت�شتخدم يف  ت��ام��ة 

اي�شال املهاجرين .
ف���را اىل  امل��ه��رب���ن  ه����ؤلء  يع�د  انتهاء مهمتهم  وف���ر 

دولهم جلعل مهمة حتديد مكانهم اكرث �شع�بة .
واو�شحت ال�شرطة ان ا�شبانيا كانت حمطة الرتانزيت 
الخرية يف هذه الرحلة قبل ال�جهة النهائية التي عادة 

ما تك�ن بريطانيا او ال�ليات املتحدة .
وعند ال��ش�ل اىل مطار بر�شل�نة ي�شتقبلهم متعاون�ن 
م���ع ال�����ش��ب��ك��ة وي�����ف����رون ل��ه��م م�����ش��اك��ن ام��ن��ة بانتظار 
ا�شتكمال الرحلة. وا�شارت اىل ان خطة �شري النطالق 
يف  امل�شتخدمة  والوراق  ال�شفر  وج����ازات  ال�شني  م��ن 
الرحالت  جن��اح  او  ف�شل  م��ع  با�شتمرار  تتغري  الرحلة 
او و�شائل جتنب  ال�ش�ق  ال�شابقة ومت�شيا مع �شرورات 

ر�شد املهربني .

العام  بداية  منذ  الأفغاين  التعليمي  القطاع  من  قتيل   100
كاب�ل-وكالت:

عدد  ق��در  بعدما  قلقها  ع��ن  الأف��غ��ان��ي��ة  التعليم  وزارة  ع��ربت 
التعليمي بح�ايل  القتلى من املعلمني وامل�ش�ؤولني يف القطاع 

احلايل. العام  بداية  منذ   100
من  القتلى  ع��دد  ان  ام�����س  الأف��غ��ان��ي��ة  خ��ام��ا  �شحيفة  ونقلت 
قارب  باأفغان�شتان  التعليمي  ال��ق��ط��اع  يف  وامل����دراء  امل���ظ��ف��ني 

ال�100 �شخ�س منذ بداية العام احلايل.
وقال املتحدث با�شم ال�زارة اأمان اهلل اأمين ان الهجمات على 
مار�س  اآذار  اأوائ����ل  يف  ب���داأت  التعليمي  ال��ق��ط��اع  يف  امل�����ش���ؤول��ني 
ذلك  منذ  وت�شاعفت  الأفغانية،  ال�شنة  ب��داي��ة  وه��ي  املا�شي، 

احلني.
عب�ات  انفجار  نتيجة  �شقط�ا  القتلى  غالبية  ان  اإىل  ولفت 

نا�شفة، وتبادل اإطالق النار والقتل امل�جه.
وذك����ر اأمي����ن ان امل�����ش��ل��ح��ني ي�����ش��ع���ن خل��ل��ق ح��ال��ة م���ن الذعر 
واخل�ف يف اأو�شاط التالميذ واملدر�شني وامل�ش�ؤولني يف القطاع 

التعليمي من خالل تكتيك جديد وه� الغتيالت يف خمتلف 
اأنحاء البالد.

القتل هذه، لكن  اأية جهة م�ش�ؤوليتها عن عمليات  ومل تعلن 
الفتيات  منعت  التي  طالبان  حركة  اإىل  ت�جه  التهام  ا�شابع 

من الت�جه اإىل املدار�س خالل حكمها للبالد.
يف غ�ش�ن ذلك، قتل 5 اأ�شخا�س من عائلة واحدة يف انفجار 

عب�ة نا�شفة يدوية ال�شنع باإقليم فرح يف غرب اأفغان�شتان.
اأفغاين  م�ش�ؤول  عن  ال�شبت  الأفغانية  خاما  �شحيفة  ونقلت 
�شيارة  م��رور  انفجرت عند  قنبلة مزروعة يف طريق  ان  ق�له 
من طراز ك�رول ما اأ�شفر عن مقتل 5 اأ�شخا�س ينتم�ن اإىل 

عائلة واحدة.
واأو�شح ان القتلى هم رجل وامراأتان وولدان، وكانت ال�شيارة 

يف طريقها اإىل و�شط فرح.
ومل تعلن اأية جهة بعد م�ش�ؤوليتها عن احلادث، لكن امل�ش�ؤول 
قال ان العب�ة النا�شفة زرعت بغية ا�شتهداف الق�ات الأمنية 

الأفغانية اأو ق�ات التحالف.
ووجهت اأ�شابع التهام اإىل حركة طالبان التي غالباً ما ت�شعى 
���ش��ق���ط �شحايا  ال��ق���ات الأم��ن��ي��ة م��ا ي�شفر ع��ن  ل���ش��ت��ه��داف 

مدنيني.
العا�شمة  يف  ال�شينية  ال�شفارة  ا�شدرته  بيان  ذك��ر  الثناء  يف 
يف  مقت�لني  �شينيني  ثالثة  على  ع��رث  ان��ه  ك��اب���ل  الفغانية 

�شقة يف كاب�ل كما فقد اثنان.
ان  ر�شمية  �شينية  ان��ب��اء  وك��ال��ة  ن�شرته  ال��ذي  التقرير  وق��ال 
الثالثة قتل�ا ي�م اخلمي�س ولكنها مل تقل مااذا كان ال�شحايا 
رجال ام ن�شاء. وا�شاف ان البيان ا�شدرته ال�شفارة ال�شينية يف 

�شاعة متاأخرة من م�شاء ام�س الأول.
ومل يعرف ه�ية ال�شحايا ودافع اجلرمية.

ال�شبت  الهاتفية  الت�شالت  الفغان على  امل�ش�ؤول�ن  يرد  ومل 
ب�شبب عطلة عيد الفطر.ومل ترد ال�شفارة ال�شينية اي�شا على 

الت�شالت املتكررة او على الربيد اللكرتوين.

••لو�س اجنلي�س-ا.ف.ب:

1600 عن�شر يف فرق الطفاء يف اخماد  ي�شارك اكرث من 
حريق اندلع يف �شرق ل��س اجنلي�س وا�شفر عن �شق�ط �شتة 
جرحى وا�شطر 1800 �ش������خ�س اىل الرحيل عن منازلهم، 

كما اعلنت ال�شلطات .
وامتد احلري���������ق الذي ل�������م يعرف �ش��������ببه، م�ش����������اء اجلمعة 
كان  التي  امل�شاحة  �شعف  اي  هكتار   7200 م�ش�احة  على 

يغطيه���������ا قبل ي�م. 

ومل تتمكن فرق الغاثة من ال�شريطة على اكرث من اربعني 
باملئة منه.

وقالت مديرية الطفاء يف مقاطعة ريفر�شايد هناك خم�شة 
ا�شاباتهم،  م���دى خ��ط���رة  ن��ع��رف  م�����ش��اب��ني، ل  اط��ف��ائ��ي��ني 

ا�شافة اىل مدين .
وبح�شب ج�ن هاوكينز مدير الطفائيني فان املدين ا�شيب 
احلروق  لعالج  مركز  اىل  مروحية  ب�ا�شطة  ونقل  الربعاء 

الكربى.
كلم   150( بانينغ  منطقة  يف  مبنى  ثالثني  ح���اىل  ودم��ر 

�ش��������رق ل��س اجنلي�س(. وا�شط��ر ح�اىل 1800 �ش���������خ�س 
منطقة  بل������������دات  من  العدي����������د  يف  منازلهم  مغ�����������ادرة  اىل 
املخ�ش�س  ال��ط��ب��ي��ع��ي  م���اون���نت  ب����الك  م��ت��ن��زه  ويف  ب��ان��ي��ن��غ 

للتخييم.
وو���ش��ل ال��دخ��ان الناجم ع��ن احل��ري��ق اىل امل��ط��ار ال���دويل يف 
مدينة بامل �شربينغز املجاورة ولكن حتى اخلمي�س مل تكن 

حركة املالحة قد تاأثرت فيه.
وزادت درجات احلرارة املرتفعة وانخفا�س معدلت الرط�بة 

وهب�ب رياح ق�ية من �شع�بة عمل فرق الطفاء.

ا�شتئناف  ����ش���رورة  ع��ل��ى  و����ش���ددت 
اأق������رب وقت  اأع���م���ال���ه يف  امل��ج��ل�����س 
املهام  طبيعة  اإىل  بالنظر  ممكن، 
وامل�������ش����ؤول���ي���ات امل���ك��ل��ة اإل���ي���ه، مع 
الت�شديد على �شرورة الت�شريع يف 
وترية عمله وحتديد �شلم اأول�يات 

وا�شحة لأ�شغاله.
عمل  ج���دول  النه�شة  واق���رتح���ت 

الأول القادم، والتفاق على اإجراء 
ال��ق��ادم��ة ق��ب��ل نهاية  الن��ت��خ��اب��ات 

ال�شنة اجلارية.
هيئة  ت�شكيل  اأي�شا  اق��رتح��ت  كما 
احلك�مة،  لعمل  مرافقة  �شيا�شية 
ذات �شالحيات متفق عليها، ت�شم 
عامة  و�شخ�شيات  �شيا�شية  اأحزابا 

وهيئات من املجتمع املدين.

ل��ل��م��ج��ل�����س ب���امل���رح���ل���ة ال���ق���ادم���ة 
الهيئة  ت�����ش��ك��ي��ل  مب��ق��ت�����ش��اه  ي��ت��م 
امل�������ش���ت���ق���ل���ة ل���الن���ت���خ���اب���ات خ���الل 
املجل�س  ا���ش��ت��ئ��ن��اف  م����ن  اأ����ش���ب����ع 
الد�شت�ر  على  وامل�شادقة  اأعماله، 
�شبتمرب  قبل  النتخابي  والقان�ن 
اأيل�ل، وا�شتكمال املهام التاأ�شي�شية 
ت�شرين  اأكت�بر   23 ي�م  للمجل�س 

•• تون�س-وكاالت:

من�شحب�ن  ت���ن�����ش��ي���ن  ن�����اب  ق���ال 
التاأ�شي�شي  ال���ط��ن��ي  املجل�س  م��ن 
الرحيل  اع��ت�����ش��ام  اإن  )ال���ربمل���ان( 
اأهدافه  حت��ق��ي��ق  ح��ت��ى  م��ت���ا���ش��ل 
التاأ�شي�شي  املجل�س  بحل  املتعلقة 
وح��ل احل��ك���م��ة احل��ال��ي��ة وت�شكيل 
ح���ك����م���ة اإن�����ق�����اذ وط�����ن�����ي، وذل�����ك 
الهيئة  رئ��ي�����س  م���ن  ب��ع��د حت���ذي���ر 
اجلمه�ري  ل��ل��ح��زب  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي��ة 
امل��ع��ار���س يف ت���ن�����س اأح��م��د جنيب 
ا���ش��ت��ج��اب��ة حركة  اأن  م��ن  ال�����ش��اب��ي 
الئتالف  ت���ق����د  ال���ت���ي  ال��ن��ه�����ش��ة 

الثالثي احلاكم للح�ار متاأخرة .
واأك�������د ال����ن�����اب امل��ن�����ش��ح��ب���ن من 
ف�س  حم����اول����ة  اأن  ال���ت���اأ����ش���ي�������ش���ي 
عيد  اأي��������ام  ث������اين  يف  الع���ت�������ش���ام 
الفطر قد ف�شلت، وزادت يف ت�حيد 
املعت�شمني ورفع معن�ياتهم، وفق 

البيان.
م�شادر  ن���ف���ت  اأخ�������رى  ج���ه���ة  م����ن 
اأمنية ب�زارة الداخلية قيامها باأي 

حترك لف�س اعت�شام الرحيل اأمام 
املجل�س التاأ�شي�شي مبنطقة باردو، 
يف العا�شمة ت�ن�س، وقالت امل�شادر 
اإن الأمر يتعلق بتدخل لإزالة خيام 

اأُقيمت ع�ش�ائيا.
ال�شابي  اأع���رب  اأن  بعد  ذل��ك  ي��اأت��ي 
ال���ي����م اجل��م��ع��ة ع���ن خ�����ش��ي��ت��ه من 
حركة  ا�شتجابة  خ��ط���ة  ت��ك���ن  اأن 
الئتالف  ت���ق����د  ال���ت���ي  ال��ن��ه�����ش��ة 
 ، الثالثي احلاكم للح�ار متاأخرة 
مبديا تخ�فه من تفاقم الأو�شاع 
وذلك عقب تعهد احلك�مة باعتماد 
احل�ار حلل الأزمة ال�شيا�شية بعد 

تعليق اأعمال الربملان.
عن  الأملانية  الأنباء  وكالة  ونقلت 
ل�شحيفة  ت�����ش��ري��ح��ات��ه  ال�����ش��اب��ي 
فيها  اعترب  التي  الأو�شط،  ال�شرق 
اأن الدع�ة املتاأخرة للح�ار �شتفاقم 
خارجا  وجتعله  ت�ن�س،  يف  ال��شع 

عن ال�شيطرة ل قدر اهلل .
حزبا  ي��ق���د  -ال���ذي  ال�شابي  وراأى 
اأن  ال���ي�������ش���ار-  و����ش���ط  اإىل  ي��ن��ت��م��ي 
الأط�������راف ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ل��ي�����ش��ت يف 

�ش����خ�شية  ت��راأ���ش��������������ه��ا  ك����ف����اءات 
م�شتقلة .

وت����اأت����ي ت�����ش��ري��ح��ات ال�������ش���اب���ي يف 
ال����ق���ت ال����ذي ت�����ش��ه��د ف��ي��ه البالد 
اأزمة �شيا�شية خانقة، و�شط دع�ات 
ب�شرورة  املعار�شة  م��ن  مت�ا�شلة 
ح��ل احل��ك���م��ة وامل��ج��ل�����س ال�طني 
�شلطة  اأعلى  ُيعد  الذي  التاأ�شي�شي 

منتخبة يف البالد.
ويف حماولة منه مل�اجهة الأو�شاع 
الراهنة، اأكد رئي�س احلك�مة علي 
اخلمي�س  ل���ه  ب���ي���ان  يف  ال��ع��ري�����س 
الأمثل  ال�����ش��ب��ي��ل  ه����  احل�������ار  اأن 
وحلل  املاثلة  ال�شع�بات  لتخطي 
م�شيفا  ال���ق���ائ���م���ة،  الإ����ش���ك���ال���ي���ات 
اأن احل��ك���م��ة ل��ن ت��دخ��ر ج��ه��دا يف 
ت�شريع  على  والعمل  احل����ار  دع��م 

وتريته.
لرئي�س  الأول  ه�  ال��رد  ه��ذا  وُيعد 
احل����ك�����م����ة م���ن���ذ ت��ع��ل��ي��ق اأع����م����ال 
بقرار  الثالثاء  التاأ�شي�شي  املجل�س 
بن  م�شطفى  رئي�شه  م��ن  مفاجئ 
ب����دء ح������ار بني  ج��ع��ف��ر اإىل ح���ني 

اإىل و���ش��ي��ط ل داخ��ل��ي ول  ح��اج��ة 
ق����رار  اإىل  ب����ل  ل���ل���ح����ار  خ����ارج����ي 
على  م�����ش��ددا  النه�شة  ح��رك��ة  م��ن 
�شرورة اأن يخ��س احل�ار املنتظر 
مبداأ  يف  ل  احل��ك���م��ة  ت��رك��ي��ب��ة  يف 

ت�شكيلها.
واع���ت���رب ال�����ش��ي��ا���ش��ي امل���ع���ار����س اأن 
ي����ق�����ده����ا علي  ال����ت����ي  احل����ك�����م����ة 
ال���ع���ري�������س ���ش��ق��ط��ت ف��ع��ل��ي��ا ي����م 
النائب  الرباهمي،  حممد  اغتيال 
امل��ع��ار���س ال���ذي ق��ت��ل اأم����ام منزله 
رميا بالر�شا�س، يف حادثة اغتيال 
اأ�شهر  اأقل من �شتة  الثانية يف  هي 
بعد مقتل املعار�س الي�شاري البارز 
�شباط  ف��رباي��ر  يف  بلعيد  ���ش��ك��ري 

املا�شي.
اإن  ال�شابي  ق��ال  لذلك  تف�شريه  يف 
حك�مة العري�س بينت مرة اأخرى 
عجزها عن �شمان اأمن امل�اطنني، 
دولة  لكل  احلي�ية  ال�ظيفة  وهي 
املدنية  ال���ق����ى  ك���ل  اأن  م������ش��ح��ا 
اأجمعت على  وال�شيا�شية يف ت�ن�س 
�شرورة ال�شتعا�شة عنها بحك�مة 

الأزم���ة  حل��ل  وامل��ع��ار���ش��ة  ال�شلطة 
اأكد  ال��ذي  ال���ق��ت  ويف  ال�شيا�شية. 
فيه حزب حركة النه�شة -ال�شريك 
الأك����������رب ب�����الئ�����ت�����الف احل����اك����م- 
ق��رار تعليق عمل  الأرب��ع��اء، قب�له 
التاأ�شي�شية، وانفتاحه على احل�ار، 
للنه�شة  الربملانية  الكتلة  انتقدت 
بحدة يف بيان �شدر اخلمي�س هذا 
�شرعي  غ��ري  اأن���ه  معتربة  ال��ق��رار، 
ب�شكل  اتخذ  واأن���ه  د�شت�ري  وغ��ري 

اأحادي ومن دون ا�شت�شارات.
غ��ري اأن ال��ك��ت��ل��ة ذات��ه��ا ع���ربت عن 
املبادرة  ه��ذه  ت�شاهم  اأن  يف  اأم��ل��ه��ا 
يف دعم احل�ار للت��شل اإىل حل�ل 

ت�ش�ية.
دعت  قد  النه�شة  حركة  اأن  ُيذكر 
الأربعاء اإىل ت�شكيل حك�مة وحدة 
وط���ن���ي���ة ت�����ش��م ج��م��ي��ع الأح�������زاب 
على  احل���ف���اظ  واإىل  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
التاأ�شي�شي  ال����ط���ن���ي  امل���ج���ل�������س 
باعتباره ال�شلطة الأ�شلية ومرتكز 
النظام الدميقراطي ال�ليد الذي 

ارت�شاه الت�ن�شي�ن.

املعار�شة تتم�شك بحل املجل�س التاأ�شي�شي واحلك�مة

نواب تون�سيون من�سحبون يوؤكدون ا�ستمرار اعت�سام الرحيل

مر�سحة ا�سرتالية تن�سحب بعد اعتقادها باأن الإ�سالم بلد 
••�سيدين-ا.ف.ب:

اعلنت مر�شحة للحزب الق�مي ال�شرتايل وان ني�شن )امة واحدة( 
لالنتخابات العامة املقبلة التي �شتجرى يف ايل�ل �شبتمرب، ام�س 
عن  مقابلة  يف  حت��دث��ت  بعدما  تر�شحها  ع��ن  تخلت  ان��ه��ا  ال�شبت 

ال�شالم على انه بلد.
من  ي�مني  قبل  حملتها  ع��ام��ا(   27( باني�شرت  �شتيفاين  وب���داأت 
مقابلة ارتكبت فيها هذه الهف�ة مع �شبكة التلفزي�ن ال�شرتالية 

�شيفن.
وانت�شر املقطع ب�شرعة على النرتنت حيث اطلق عليها م�شتخدم� 
نائب  ملن�شب  كانت مر�شحة  التي  ال�شرتالية  بالني  �شاره  ال�شبكة 

ك�ينزلند عن احلزب الق�مي وان ني�شن يف النتخابات العامة يف 
ال�شابع من ايل�ل �شبتمرب املقبل.

واكدت هذه الم ل�لدين التي ا�شبحت م��شع �شخرية وتهكم يف 
و�شائل العالم ال�شرتالية ولدى جزء من م�اطنيها انها �شحية 

عملية م�نتاج للمقابلة يهدف تقدميها على انها بلهاء.
وقال لل�شحافيني اود ان اقدم اعتذاري اىل وان ني�شن وا�شدقائي 
وعائلتي على الزعاج الذي �شببته ..من جهته، نفى زعيم احلزب 

جيم �شافيج ان يك�ن دفع املر�شحة اىل الن�شحاب.
و�شدها  عائلتها  �شد  التهديدات  ب�شبب  قررت  �شتيفاين  ان  وقال 

و�شد اولدها وب�شبب ال�شتائم، �شحب تر�شحها ملقعد رانكني .
وا�شاف قبلنا طلبها اآ�شفني .

انتخابات  امل��ت��ح��دة يف  ال����لي���ات  م���ع ج�����رج م��اك��ني يف  ال��رئ��ي�����س 
.2008

�شىء  لدي  لي�س  الربعاء  �شجلت  التي  املقابلة  باني�شرت يف  وقالت 
�شد ال�شالم كبلد لكنني اأعتقد فعال ان ق�انينهم يجب األ تقبل 

هنا يف ا�شرتاليا .
واكدت ال�شابة ان 2 باملئة فقط من ال�شرتاليني يتبع�ن مبادىء 
احلرام - ويبدو انها كانا تعني بذلك القراآن -، وزادت المر �ش�ءا 

بتاأكيد تاأييدها لطعام اليه�د احلالل )ك��شري(.
وقالت ان اليه�د ل يتبع�ن احل��رام.. لهم ديانتهم اخلا�شة التي 

تتبع ي�ش�ع امل�شيح.
ولية  يف  نيابي  ملقعد  تر�شحها  عن  تخلت  انها  باني�شرت  واعلنت 
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ال�سجن 20 عاما ل�ساب خطط لتفجري يف نيويورك

تدريبات جديدة بني كورية اجلنوبية واأمريكا 

خ������الل ت�������الوة احل�����ك�����م، اع�����رتف 
دمار  ا�شلحة  ا���ش��ت��خ��دام  مب��ح��اول��ة 
����ش���ام���ل، وه�����ي ع���ب����ة ت�����زن 450 
ال�اقع  �شاحنة كانت يف  داخ��ل  كلغ 
تخ�شع  ع��م��ل��ي��ة  اط�����ار  يف  م��زي��ف��ة 

للمراقبة.
احد عنا�شر مكتب  واف�شل خطته 
التحقيقات الفدرايل )اف بي اآي( 
ق���دم ن��ف�����ش��ه ع��ل��ى ان���ه و���ش��ي��ط من 
مهمته.  لت�شهيل  القاعدة  تنظيم 
وبدون ان يدري ان اق�اله ت�شجل، 
ك���رر ن��ف��ي�����س م����رات ع���دة ان���ه جاء 

حذر  بف�شل  اح��ب��ط��ت  ق��د  نفي�س 
ق�ات المن .

ال�شن�ات  الن  �شيم�شي  وا�شافت 
ال��ث��الث��ني امل��ق��ب��ل��ة يف امل��ك��ان الذي 

قادته اليه اعماله اي يف ال�شجن .
وع����ربت حم��ام��ي��ة ال���دف���اع هيدي 

�شيزار عن خيبة املها.
بروكلني  يف  املحكمة  خ��ارج  وقالت 
ال�����راأف�����ة  ب���ع�������س  ن�����اأم�����ل يف  ك����ن����ا 
والعرتاف ب�شغر �شنه ومراهقته 

وحماولته تخلي�س نف�شه .
الول  ت�شرين  يف  اعتقل  وع��ن��دم��ا 
اكت�بر املا�شي، و�شفت عائلة نفي�س 
ال�شاب بانه ابن وحيد مل�ش�ؤول كبري 
يف م�شرف وتخرج من واحدة من 
اكرث جامعات بنغالد�س ليربالية. 
وقال والده قا�شي حممد اح�شان 
اهلل ل�كالة فران�س بر�س حينذاك 
انه  العمل  ق��ام بهذا  ان��ه  ل ن�شدق 

م�شدر فخرنا وفرحنا .
بتاأ�شرية  دخ����ل  ق���د  ن��ف��ي�����س  وك����ان 
يناير  ال���ث���اين  ك���ان����ن  يف  ط���ال���ب 
املتحدة  ال�����لي����ات  اىل   2012
ات�شالت  اج����راء  اىل  �شعى  ح��ي��ث 
مع القاعدة على امل ت�شكيل خلية 
بهم  ات�شل  الذين  واح��د  ارهابية. 
خمربا  ال�اقع  يف  ك��ان  لتجنيدهم 
الذي  الفدرايل  التحقيقات  ملكتب 
و�شع بالتعاون مع ال�شرطة، نفي�س 

حتت املراقبة.
وق�����ال امل����دع�����ن ان����ه اق�����رتح عدة 
اهداف بينها م�ش�ؤول�ن امريكي�ن 
ومبنى  ن�����ي������ي������رك  وب������ر������ش�����ة 
العريق  ال����ف����درايل  الح���ت���ي���اط���ي 
ال����ذي ي�����ش��م اك���رب اح��ت��ي��اط��ي من 

الذهب يف العامل.
ال���ذي  اآي  ب���ي  الف  ع��م��ي��ل  وزود 
القاعدة،  م���ن  و���ش��ي��ط  ان����ه  ادع����ى 
نفي�س باملتفجرات ل�شتخدامها يف 
الهج�م بينما كان ال�شاب يجهل ان 

كل ما يق�له يتم ت�شجيله.
اكت�بر،  الول  ت�����ش��ري��ن   17 ويف 
اآي  ب��ي  الف  عميل  نفي�س  التقى 
وت�جها معا ب�شاحنة اىل م�شت�دع 
الخ��رية على ما  اللم�شات  وو�شعا 
 450 ت��زن  قنبلة  انها  يعتقد  ك��ان 
كلغ و�شعها يف ال�شاحنة لنقلها اىل 
���ش��ارع ليربتي  ال���اق��ع يف  ال��ه��دف 

�شرتيت املكتظ.

الأمريكية والك�رية اجلن�بية، م�شيفاً انها تق�م على �شيناري�هات واقعية 
ومتكن من القيام بتمرين اأ�شا�شي مع مقاربة حك�مية كاملة.

وطبيعتها  التدريبات  مب�عد  يانغ  بي�نغ  اب��الغ  مت  ان��ه  اىل  البيان  ولفت 
الروتينية.

و�شرتاقب جلنة حيادية التدريبات مع 7 دول من قيادة الأمم املتحدة هي 
اأ�شرتاليا وبريطانيا وكندا وني�زيلندا والدمنارك والرنوج وفرن�شا.

ي�شار اإىل ان ال�شمال يعرت�س على هذه التدريبات ويعتربها مقدمة حلرب 
�شده، لكن وا�شنطن و�شي�ل ت�ؤكدان انها دفاعية.

يذكر ان الك�ريتني يف حالة حرب من الناحية التقنية بعد انتهاء احلرب 
بينهما يف العام 1953 بهدنة ولي�س اتفاقية �شالم، ويتمركز يف اجلن�ب 

اأمريكي. جندي  و500  األفا   28

•• نيويورك-ا.ف.ب:
حكمت حمكمة امريكية على �شاب 
بتنظيم  م��رت��ب��ط  ب��ن��غ��الد���س  م���ن 
بعد  ع��ام��ا   30 بال�شجن  ال��ق��اع��دة 
قنبلة  ت��ف��ج��ري  ادان����ت����ه مب���ح���اول���ة 
امام مقر الحتياطي الفدرايل يف 

ني�ي�رك العام املا�شي.
الح�شان  ر���ش���ان  حممد  وقا�شي 
كان  ال�����ذي  ع���ام���ا(   22( ن��ف��ي�����س 
يف  الفدرالية  املحكمة  يف  حا�شرا 
ني�ي�رك  ���ش��رق  بجن�ب  بروكلني 

هج�م  ل�شن  املتحدة  ال�ليات  اىل 
ارهابي.

وي����ق����ع الح����ت����ي����اط����ي ال�����ف�����درايل 
ب���ع���د خ��م�����س دق����ائ����ق �شريا  ع���ل���ى 
ع��ل��ى الق����دام ع��ن م��رك��ز التجارة 
العاملي الذي دمرت اعتداءات 11 
برجيه   2001 ���ش��ب��ت��م��رب  اي���ل����ل 

الت�اأمني.
ل�ريتا  ال���ع���ام���ة  امل���دع���ي���ة  وق���ال���ت 
القا�شية  اب��ل��غ��ت��ه  ب��ع��دم��ا  ل��ي��ن�����س 
ان حماولة  احل��ك��م  ام�����ن  ك����ارول 
قبل  م��ن  ان��ت��ح��اري��ة  عملية  تنفيذ 

•• �سيول-يو بي اأي:

اأعلنت قيادة الق�ات امل�شرتكة الك�رية اجلن�بية ام�س ان الق�ات الأمريكية 
اآب  و30   19 بني  م�شرتكة  ع�شكرية  تدريبات  �شتبداأ  اجلن�بية  والك�رية 
ك�ريا  م�اجهة  يف  الدفاعي  و�شعها  لتح�شني  منها  م�شعى  يف  اأغ�شط�س، 
الق�ات  عن  )ي�نهاب(  اجلن�بية  الك�رية  الأنباء  وكالة  ونفلت  ال�شمالية. 
ا�شم  عليها  ويطلق  الك�مبي�تر  مب�شاعدة  التدريبات  ان  ق�لها  امل�شرتكة 
 30 وح����ايل  جن�بي  ك����ري  عن�شر  اآلف   5 مب�شاركة  �شتجرى  اأوجل���ي 
اأخرى يف منطقة  3 اآلف من امريكا وق�اعد  األف عن�شر اأمريكي بينهم 
املحيط الهادئ. وقال قائد الق�ات الأمريكية يف ك�ريا اجلن�بية اجلرنال 
جيم�س ت�رمان ان تدريبات اأوجلي اأ�شا�شية للحفاظ على جه�زية الق�ات 

•• بريوت-يو بي اأي:

اتهمت دائرة �شئ�ن الالجئني يف حركة حما�س، ام�س 
الفل�شطينيني يف  الالجئني  اللبنانية مبنع  ال�شلطات 
�ش�ريا من دخ�ل لبنان، ودعتها اىل التعامل الإن�شاين 

معهم.
ي����ن���اي���ت���د بر�س  ت��ل��ق��ت  ب���ي���ان  ال�����دائ�����رة يف  وق����ال����ت 
خرب  بالغ  بقلق  تلقينا  منه،لقد  ن�شخة  انرتنا�ش�نال 
فل�شطينيي  دخ�ل  على  اللبنانية  ال�شلطات  اعرتا�س 
�ش�ريا اإىل اأرا�شيها، م�شددة على �شرورة التعامل مع 
م��ش�ع فل�شطينيي �ش�ريا من منطلق اإن�شاين ولي�س 

�شيا�شي.
يف  امل��ق��ي��م��ني  الفل�شطينيني  ال��الج��ئ��ني  اآلف  وك����ان 
وتعر�س  امل�شلحة  ال�شتباكات  ج��راء  غ��ادروه��ا  �ش�ريا 

خميماتهم لال�شتهداف، باجتاه تركيا ولبنان، وم�شر 
وغ��زة، فيما ل ت��زال اأع��داد منهم حت��اول اخل��روج مع 

ا�شتمرار التده�ر الأمني.
دخ�لهم  ت��رت��ي��ب  ميك���������ن  اإن����ه  ال���دائ���رة  وقال���������ت 
والف�شائ������ل  الأون���������روا  ب��اإ���ش��������������راف  )ال���الج���ئ���ني( 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة مب���ا ي�����ش��م��ن األ ي��ت��م ت���ط��ني ه�����ؤلء 
ع��ل��ى �شالمتهم  ي����ؤث���ر  ل��ب��ن��ان ومب���ا ل  امل��ه��ج��ري��ن يف 
الأمنية، معربة يف نف�س ال�قت عن اإدراكها التخ�فات 
امل��رت��ب��ط��ة مب������ش���ع ال�ج�د  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

الفل�شطيني.
واأ�شافت نثمن جه�د م�ؤ�ش�شات الالجئني والف�شائل 
التي  احلق�قية  واملنظمات  والأون�����روا  الفل�شطينية 
اإىل تاأمني ه�ؤلء املهجرين و�شمان ح�ش�لهم  ت�شعى 

على حق�قهم الإن�شانية.

•• القاهرة-وكاالت:

ت�قعت ال�شحف امل�شرية ال�شادرة 
���ش��ب��اح ام�������س ال�����ش��ب��ت، اق����رتاب 
ميداين  من  بكل  امل�اجهة  م�عد 
راب���ع���ة ال���ع���دوي���ة وال��ن��ه�����ش��ة، مع 
الفطر،  اإج����ازة عيد  ان��ت��ه��اء  ق��رب 
اأب��رزت ا�شتمرار اجله�د على  كما 

امل�شار ال�شيا�شي.
ون�شرت امل�شري الي�م يف عن�انها 
تقرتب،  احل�شم  حلظة  الرئي�س 
وه� ما اأ�شارت اإليه اأي�شا �شحيفة 
�شاعة  "حانت  عن�انها  يف  ال���ف��د 
والنه�شة،  رابعة  اعت�شامي  ف�س 
ف��ي��م��ا ق���ال���ت ال���ي����م ال�����ش��اب��ع اإن 
ما  ل�����ش��ي��ن��اري���  ت�شتعد  احل��ك���م��ة 
ال�شروق  وكتبت  رابعة،  ف�س  بعد 
ع����ن خ����ط�����ات ج����دي����دة لإن����ه����اء 

اعت�شامات الإخ�ان �شلميا.
خطباء  اأن  ال�شابع  الي�م  ون�شرت 
اجلي�س  على  يحر�ش�ن  الإخ����ان 
التي  اجلمعة  �شل�ات  يف  امل�شري 
اأقيمت مبقر العت�شامات، اإ�شافة 
ل��ق��ي��ام الإخ������ان يف راب��ع��ة ب��شع 
اأختام مر�شي رئي�شي على ملي�ين 
جنيه، وه� ما اعتربه م�شرفي�ن 
اإهدارا للماليني وجرمية يعاقب 

عليها القان�ن.
اأن  اإىل  ال�����ش��اب��ع  ال���ي����م  واأ�����ش����ارت 
ع�شرين  ن��ف��ذت  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة 
جتربة عملية على مناذج م�شابهة 
مليداين رابعة والنه�شة، بت�قعات 
بن�شبة  ب�����ش��ري��ة  خ�����ش��ائ��ر  ���ش��ق���ط 

.10%

واأكدت امل�شادر للجريدة امل�شتقلة 
اأنه قبل ال�شروع يف عمليات ف�س 
املرافق  قطع  �شيتم  العت�شامات 
عن منطقة بني ال�شرايات ورابعة 
العدوية، من ماء وكهرباء وغاز، 
هذه  �شكان  على  للتنبيه  اإ���ش��اف��ة 
م��غ��ادرة م�شاكنهم  ب��ع��دم  امل��ن��اط��ق 
واإغ�����الق ال���ن����اف���ذ، ح��ف��اظ��ا على 

حياتهم.
ال�زراء  مبجل�س  م�شادر  وك�شفت 
وزارة  بدء  ال�شروق عن  ل�شحيفة 
الداخلية فعليا يف اتخاذ الإجراءات 
العت�شامات  ل��ف�����س  ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
عيد  اإج���ازة  عقب  ال�شلمية،  غ��ري 
ال�����زارات  ت�شديد  منها  ال��ف��ط��ر، 

ال�شيا�شية،  وامل��ب��ادرات  ال��شاطة 
فنقلت ال�شروق ت�شريحات مل�شدر 
م��ط��ل��ع ب����اأن ج��ه���د ال������ش��اط��ة مل 
كما  م�����ش��دود  ط���ري���ق  اإىل  ت�����ش��ل 
النقا�شات  واأن  الكثريون،  يعتقد 
املبدئية  احلل�ل  لبع�س  ت��شلت 
الأر�س  على  خط�ات  ت�شهد  وقد 
خالل اأيام، مع �شك�ى امل�شدر من 
تق�م  الإع����الم  و���ش��ائ��ل  بع�س  اأن 
ين�شف  ال�شلبية  غ��اي��ة  ف��ى  ب���دور 
من  اإليه  الت��شل  يتم  ما  معظم 

تفاهمات.
ن�شرت  اأخ�����������رى  اأخ�������ب�������ار  وف�������ى 
الرتكي  الرئي�س  ط��رح  ال�����ش��روق 
ع��ب��د اهلل غ���ل م���ب���ادرة م���ن اأرب����ع 

واجلهات املعنية باملحافظات على 
العمل،  ف��ى  لالنتظام  امل���ظ��ف��ني 
خطة  تنفيذ  ال�فد  ت�قعت  فيما 
العيد،  اإج���ازة  نهاية  قبل  الف�س 

وع�دة امل�ظفني للعمل بعدها.
بح�شب  �شيا�شية  ق����ى  وط��ال��ب��ت 
الي�م  امل�شري  من  كل  ن�شرته  ما 
بف�س  ب��الإ���ش��راع  ال�شابع،  وال��ي���م 
ما  اأن  واع���ت���ربت  الع��ت�����ش��ام��ات، 
قطع  من  مر�شي  اأن�شار  به  يق�م 
وتخريب  واع��ت�����ش��ام��ات  ال���ط���رق 
اأم�����ر ل ميكن  ال���ع���ام���ة  امل��ن�����ش��اآت 

ال�شك�ت عليه.
العديد  اأ���ش��ارت  فيما  ذل��ك  ي��اأت��ي 
ا�شتمرار جه�د  اإىل  ال�شحف  من 

ال�شيا�شية  الأزمة  لإنهاء  خط�ات 
ف��ي��ه��ا احلك�مة  ف���ى م�����ش��ر، دع����ا 
�شريعا  ب��ال��ب��الد  ل��ل��ع���دة  امل�شرية 
وال�شماح  دمي��ق��راط��ي،  ح��ك��م  اإىل 
جل��م��ي��ع الأط������راف ب��امل�����ش��ارك��ة يف 
العملية ال�شيا�شية، واإطالق �شراح 
الرئي�س املعزول، اإ�شافة ملطالبته 
جميع الأط��راف يف م�شر ب�شبط 
ال��ن��ف�����س وجت��ن��ب ال��ع��ن��ف، وذلك 
ن�شرته �شحيفة  له  بح�شب مقال 

فاينن�شال تاميز.
فى ال�قت ذاته ا�شتمرت الدع�ات 
امليادين  اإخ���الء  لفرملة  الغربية 
للم�شاحلة  ف���ر����ش���ة  واإع������ط������اء 
امل�شري  ق��ال��ت  ك��م��ا  وال��ت�����ش���ي��ة، 
ال��ي���م، والأه����رام نقال ع��ن دع�ة 
احلك�مة  الأم����ريك����ي����ة  الإدارة 
املعار�شة  والأح�����زاب  الن��ت��ق��ال��ي��ة 

للم�شاركة يف عملية م�شاحلة.
ون�شرت ال�فد ما قالت اإنه خطة 
�شباب الث�رة للخروج من الأزمة 
ت�شمنت  ال���راه���ن���ة،  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
ت�شريع  اإ�شدار  منها  بن�د،  ع�شرة 
امل����ت�����رط����ني ف����ى قتل  مل��ح��ا���ش��ب��ة 
يناير   25 ث�رة  املتظاهرين منذ 
الف�ري  وال��ق�����ش��اء  الآن،  وح��ت��ى 
على الب�ؤر امل�شلحة، ورف�س العف� 
ال��ع��ام وال��ع��ق��اب اجل��م��اع��ي، وحل 
تاأ�شي�شها  واإعادة  الإخ�ان  جماعة 
الن�شاط  حم���������دودة  ك���ج���م���ع���ي���ة 
ع���ن م�شادر  والإع������الن  وامل���ج���ال 
التيار  دم����ج  واإع��������ادة  مت���ي��ل��ه��ا، 
ال�شيا�شية  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف  ال��دي��ن��ي 

وفقا للد�شت�ر.

ال�شحف امل�شرية تتحدث عن اقرتاب احل�شم 

خطباء الإخوان يحر�سون على اجلي�س امل�سري 

حواىل الفي رواندي يفرون من تنزانيا 

حما�س تدعو لبنان اإىل التعامل 
الإن�ساين مع الالجئني الفل�سطينيني 

•• كيغايل-ا.ف.ب:

ا�شرع ح�اىل الفي روان��دي يعترب 
تنزانيا،  يف  قان�ين  غري  وج�دهم 
الي�����ام  يف  روان��������دا  اىل  ع���ائ���دي���ن 
الخ�������رية، خ����ف���ا ك��م��ا ق���ال����ا من 
ت�تر  اطار  يف  التنزانية  ال�شلطات 
ال��ب��ل��دي��ن، ك��م��ا ق���ال م�ش�ؤول  ب��ني 
فران�س  ل���ك��ال��ة  ال�شبت  روان����دي 

بر�س.
واعلن جان-كل�د رواهاما امل�ش�ؤول 
يف وزارة الالجئني الرواندية منذ 
اجلمعة،  م�����ش��اء  وح���ت���ى  الث���ن���ني 
ا�شتقبلنا ح�اىل 1900 �شخ�س.

ه�������ؤلء  م��ع��ظ��م��ه��م  ان  وا������ش�����اف 
ال��روان��دي��ني ذه��ب ل��دى اق���ارب يف 
لكن  رواندا"،  م��ن��اط��ق  خم��ت��ل��ف 
ترانزيت  م��رك��ز  اق���ام���ت  ك��ي��غ��ايل 
الرواندية  ك��ريي��ه��ي  م��ن��ط��ق��ة  يف 
التي تبعد ع�شرة كلم عن احلدود 

التنزانية ل�شتقبالهم.
ال��ت��ن��زاين جاكايا  ال��رئ��ي�����س  وك���ان 
ك���ي���ك����ي���ت���ي اع����ل����ن اواخ���������ر مت����ز 
يطرد  ان  ع���ل���ى  ع����زم����ه  ي����ل���ي���� 
 29 م��ن  اب��ت��داء  ا�شب�عني  خ��الل 
املهاجرين  ج��م��ي��ع  ي���ل��ي���  مت�����ز 
على  امل���ج���دي��ن  القان�نيني  غ��ري 
اآب  بداية  التنزانية. ويف  الرا�شي 
اغ�����ش��ط�����س، ك���رر ال��ق���ل ان���ه طلب 
الهجرة  ودائ��������رة  ال�������ش���رط���ة  م����ن 
القيام  ال����ش���ت���خ���ب���ارات  واج����ه����زة 
الع�شابات  ملكافحة  خا�شة  بعملية 
واملهاجرين غري القان�نيني. لكنه 
ال���روان���دي���ني فقط  ي�����ش��ت��ه��دف  مل 

اي�شا مثل  اخ��رى  بلدان  بل رعايا 
الك�نغ�  وج��م��ه���ري��ة  ب�����رون����دي 

الدمي�قراطية.
الروانديني  ان  رواه����ام����ا  وق�����ال 
يعي�ش�ن  ك����ان�����ا  ع��������ادوا  ال����ذي����ن 
يف ت��ن��زان��ي��ا م��ن��ذ ���ش��ن���ات وول����دوا 
غري  يعتربون  وه��م  احيانا.  فيها 
ت��ن��زان��ي��ا ل��ك��ن بع�شا  ق��ان���ن��ي��ني يف 
م�شتندات  ل��دي��ه  ان  ي���ؤك��د  منهم 

ر�شمية.
غادر  منهم  ال��ب��ع�����س  ان  وا����ش���اف 
لن����ه����م خ������اف م�����ن الن����������ذار ... 
وال��ب��ع�����س الآخ����ر ي��ق���ل ان���ه ارغم 

على املغادرة.
مع  روان���دا  اىل  ع�دتهم  وتتزامن 

فرتة ت�تر بني تنزانيا ورواندا.
م����اي�����اق����رتح  اي��������ار  اواخ����������ر  ويف 
ك��ي��ك���ي��ت��ي ع���ل���ى ع�����دد م����ن ق����ادة 
الرئي�س  ومنهم  امل��ج��اورة  البلدان 
ال������روان������دي ب������ل ك���اغ���ام���ي ب���دء 
متمردة  جمم�عات  مع  حمادثات 
امل���ن���ط���ق���ة لر�����ش����اء  ن���ا����ش���ط���ة يف 
ت�اجه  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال����ش���ت���ق���رار 

ا�شطرابات مزمنة.
وق���د دع���ي ك��اغ��ام��ي ل��ل��ت��ح��دث مع 
ال��دمي���ق��راط��ي��ة لتحرير  ال��ق���ات 
رون����������������دا، اح�����������دى جم����م�����ع����ات 
ال��ك��ث��رية يف اق��ل��ي��م �شمال  ال��ت��م��رد 
الك�نغ�  ج��م��ه���ري��ة  ���ش��رق  ك��ي��ف��� 
كيغايل  وتالحق  الدمي�قراطية. 

ال��دمي���ق��راط��ي��ة لتحرير  ال��ق���ات 
روان��دا التي ينتمي عنا�شرها اىل 
املتمردين اله�ت� منذ نهاية ابادة 

الت�ت�شي يف رواندا يف 1994.
وو�شف القرتاح باأنه انحراف من 
الرواندية  اخلارجية  وزي���رة  قبل 
ل�يز م��شيكيادو وغذى منذ ذلك 
احل���ني احل���م���الت ال��ك��الم��ي��ة بني 

الرئي�شني كاغامي وكيك�يتي.
خا�شة  كتيبة  يف  تنزانيا  وت�شارك 
الق�شاء  مهمتها  امل��ت��ح��دة  ل��المم 
على املجم�عات املتمردة النا�شطة 
الك�نغ�  ج���م���ه����ري���ة  �����ش����رق  يف 
الدمي�قراطية، لكن رواندا تنظر 

اليها بريبة. حظر التجوال جنوب ك�سمري عقب اأحداث عنف 
•• نيودلهي-وكاالت:

اإقليم  التج�ال جن�بي  الهندية منع  ال�شلطات  فر�شت 
ان���دلع  ع��ق��ب  ال��ه��ن��دي��ة  الإدارة  حت��ت  ال����اق���ع  ك�شمري 

اأحداث عنف.
ا�شتباكات  يف  الع�شرات  وج��رح  قتال  قد  �شخ�شان  وك��ان 

وقعت بني م�شلمني وهندو�س يف الإقليم.
واأ���ش��رم��ت ال���ن���ريان يف ب��ن��اي��ات وحم���ال جت��اري��ة اأثناء 
ال�شدامات التي اندلعت اجلمعة يف بلدة كي�شت�ار التي 
ال�شيفية  ك�شمري  عا�شمة  ع��ن  كيل�مرتا   150 تبعد 

�شريناجار .
من  امل�شلمني  مئات  ب��داأ  اأن  بعد  ال�شدامات  وان��دل��ع��ت 
عقب  للهند  مناه�شة  ���ش��ع��ارات  ب��رتدي��د  ال��ب��ل��دة  �شكان 

اأع�شاء  من  باملئات  ال�شلطات  وا�شتعانت  العيد.  �شالة 
اندلع  بعد  ال�شلطات  تتبع  ال��ت��ي  امل�شلحة  امليلي�شيات 

اأحداث العنف.
امل�شلحني،  اإن  كي�شت�ار  بلدة  يف  م�شلم�ن  �شكان  وق��ال 
الذين ينتم�ن ب�شكل اأ�شا�شي اإىل الهندو�س، ا�شتخدم�ا 
وقال  اجلمعة،  ي�م  وقعت  التي  امل�اجهات  يف  اأ�شلحتهم 

م�ش�ؤول يف ال�شرطة اإنهم �شيحقق�ن يف الأمر.
واأغلقت املحالت التجارية يف �شريناجار احتجاجا على 

الأحداث التي وقعت يف بلدة كي�شت�ار .
الق�ات  على  هجمات  ت�شن  م�شلحة  جماعات  اأن  يذكر 
الهندية يف الإقليم منذ عام 1989 مطالبة با�شتقالله 
اأو �شمه اإىل باك�شتان، وقد قتل ع�شرات الآلف يف النزاع 

على الإقليم، معظمهم من املدنيني.

املحققون الكينيون ي�ستجوبون عنا�سر من ال�سرطة بعد احلريق يف مطار نريوبي 
•• نريوبي-ا.ف.ب:

ي�شتج�ب املحقق�ن الكيني�ن عنا�شر من ال�شرطة واخرين يف دائرة الهجرة وم�ظفني مدنيني يف مطار نريوبي الدويل، ي�شتبه بانهم ا�شتغل�ا 
احلريق الهائل الذي اندلع الربعاء لرتكاب اعمال نهب، وفق ما اعلن حمقق ال�شبت.

وقال املحقق لفران�س بر�س راف�شا ك�شف ه�يته المر حمرج لن بع�س ه�ؤلء ان�شرف�ا اىل النهب بدل التحذير من احلريق، م�شيفا نق�م 
با�شتج�ابهم جميعا: �شباط يف ال�شرطة وم�ظف�ن يف الهجرة وم�ظف�ن اخرون )يف املطار( وحتى �شائق� �شيارات اجرة. واو�شح ان كامريات 
مراقبة ر�شدت القيام باأعمال نهب، م�شددا على انه ينبغي حما�شبة البع�س لن هناك ادلة. واوردت �شحيفة ني�شن يف عددها ال�شبت ان �شبعة 
�شرطيني ي�شتبه بقيامهم باأعمال نهب قد ميثل�ن اعتبارا من الثنني امام الق�شاء. وقد �شبط ه�ؤلء ويف ح�زتهم م�شروقات بينها ام�ال 

وكميات من الكح�ل، علما بان متاجر يف املطار تعر�شت للتدمري جراء احلريق.
ومل يتم حتى الن ك�شف �شبب احلريق الذي اندلع الربعاء قبيل ال�شاعة اخلام�شة )2،00 ت غ( يف قاعة و�ش�ل الرحالت الدولية يف مطار 
ال�شالم،  ودار  نريوبي  يف  املتحدة  ال���لي��ات  �شفارتي  على  الهج�مني  من  ي�ما   15 بعد  احلريق  وح�شل  نريوبي.  يف  ال��دويل  كينياتا  ج�م� 

العا�شمة القت�شادية لتنزانيا املجاورة. وا�شفر الهج�مان اللذان نفذهما تنظيم القاعدة عن 224 قتيال.

قوات الأ�سد تدمر اجلامع الكبري يف القابون 
•• عوا�سم-وكاالت:

اأكد نا�شط�ن �ش�ري�ن، اأن ق�ات النظام دمرت اجلامع الكبري يف القاب�ن 
بريف دم�شق، متحدثني عن تعر�س ريف دم�شق لق�شف عنيف.  وبح�شب 
تقرير ن�شره م�قع العربية فاإن ق�ات النظام ا�شتهدفت اجلامع الكبري 
واأحدثت به دماراً كبرياً وهدمت مئذنته جراء الق�شف.  وتعر�شت اأحياء 
اأخرى يف دم�شق لق�شف عنيف اأي�شاً، حيث قامت ق�ات النظام باإطالق 
�شاروخي اأر�س-اأر�س على حي الع�شايل، ما اأحلق دمارا كبريا باملمتلكات 
العامة واخلا�شة.  ويف �شياق مت�شل، قام طريان النظام بغارات مركزة 
اأ�شفر عن �شق�ط قتلى وجرحى.  كما  على حي برزة وحي ج�بر، مما 
اأعلن املركز الإعالمي ال�ش�ري عن �شق�ط قتلى، بينهم ن�شاء واأطفال يف 

مدينة زملكا بريف دم�شق ب�شبب الق�شف املدفعي. 
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•• مانيال-د.ب.اأ:

اأع�شاء  مع  ال�شبت،  ام�س  الفلبينية  الق�ات  ا�شتبكت 
ال�شلطات  حتملها  م�شلمة،  انف�شالية  متمردة  حركة 
التي  التفجريية  الهجمات  �شل�شلة من  امل�ش�ؤولية عن 

اأودت بحياة 17 �شخ�شاً.
الك�ل�نيل  الفلبيني،  اجلي�س  با�شم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
حركة  على  اجلي�س  ه��ج���م  اإن  هريم��ش�:  ديك�ش�ن 
حترير باجن�شام�رو الإ�شالمية، جاء عقب تفجريات 
يف م��ن��ط��ق��ة م���ي���ن���دان���او ال����اق���ع���ة ج���ن����ب ال����ب����الد، يف 

الأ�شب�عني املا�شيني .
ت��ف��ي��د ب��ح��دوث ق��ت��ال يف بلدة  ال��ت��ق��اري��ر  اأن  واأ����ش���اف 

باإقليم ماج�ينداناو جن�ب مانيال، لكن مل  األي��شان 
ترد اأنباء ب�شكل ف�ري عن وق�ع خ�شائر .

الثالث،  اأك��ي��ن���  بينين�  ال��ف��ل��ب��ي��ن��ي،  ال��رئ��ي�����س  وح��ّم��ل 
���ش��ي��اف املرتبطة  اأب�����  اخل��م��ي�����س، احل���رك���ة وج��م��اع��ة 
بتنظيم القاعدة، م�ش�ؤولية التفجريات التي قال اإنها 
مع  م�شارها  ع��ن  ال�شالم  حم��ادث��ات  اإخ���راج  ت�شتهدف 

جبهة حترير م�رو الإ�شالمية .
وت��ع��ك��ف ج��ب��ه��ة حت��ري��ر م�����رو ، ال��ت��ي ت��ع��د اجلماعة 
امل��ت��م��ردة الأك����رب يف م��ي��ن��دان��او، ع��ل��ى و���ش��ع اللم�شات 
�شهر  يف  وقع  مبدئي  �شالم  اتفاق  لتفا�شيل  النهائية 
تاأ�شي�س  اأج��ل  من  احلك�مة؛  مع  املا�شي  اأول  ت�شرين 

كيان جديد م�شتقل ذاتياً بحل�ل عام 2016.

القوات الفلبينية ت�سن هجومًا على حركة متمردة 

تنامي العالقة بني احلوثيني واحلراك اجلنوبي باليمن 

قتيل و7 جرحى 
باإطالق نار يف طرابل�س 

•• طرابل�س-يو بي اأي:

قتلت امراأة واأ�شيب �شبعة اأ�شخا�س 
�شاعة  يف  ن����ار  اط�����الق  يف  ب���ج���روح 
ال�شبت  اجلمعة  ليل  م��ن  م��ت��اأخ��رة 
بالعا�شمة  لالألعاب  مدينة  داخ��ل 

الليبية طرابل�س.
اأن  اأم��ن طرابل�س  وذك��رت مديرية 
عن  خ��ارج��ني  م�شلحني  جمم�عة 
القان�ن قام�ا بالرماية الع�ش�ائية 
مبدينة  امل���خ���ت���ار  ع���م���ر  �����ش����ارع  يف 
،م�شرية  العا�شمة  و���ش��ط  م��اله��ي 
اإىل اأن هذه املجم�عة قامت بجلب 
بعد  امل��دي��ن��ة  داخ�����ل  اإىل  ال�����ش��الح 
ال�شيء  ل�شل�كهم  نتيجة  ط��رده��م 
وت��ه��ج��م��ه��م ع��ل��ى م���رت���ادي مدينة 

اللعاب .
وبدوره اأكد رئي�س اللجنة الأمنية 
ب�شر  ها�شم  طرابل�س  ف��رع  العليا 
الأ�شخا�س  على  التعرف  مت  ب��اأن��ه 
احلادثة  يف  املُ��ت�����ش��ب��ب��ني  ال���ث���الث���ة 
اأ�شحاب  م��ن  ه����ؤلء  اأن  ،م��شحا 

ال�ش�ابق .
 2000 م��ن  اأك���رث  ن�شر  وك���ان مت 
مقاتل بكامل اأ�شلحتهم يف طرابل�س 
وما  العيد  اأج���ازة  خ��الل  لتاأمينها 
الأخرتاقات  ت�شاعد  ب��ع��د  ب��ع��ده��ا 
الأمنية وخا�شة اقتحام مع�شكرات 
امل�شلح  وال�شط�  و�شرقتها  اجلي�س 

على امل�اطنني و�شياراتهم .

مايل تنتخب رئي�سا من اأجل فتح �سفحة جديدة 

العميل  جل������ء  ب���ع���د  وم��������ش���ك���� 
����ش���ن����دن -ال������ذي ف���ر م���ن ب���الده 
التي  م��شك�  اإىل  اأي���ار-  م��اي���  يف 
ي�لي�  يف  امل���ؤق��ت  اللج�ء  منحته 

مت�ز.
ق��د ك�شف يف ماي�  ���ش��ن���دن  وك���ان 
اأمريكي  برنامج  املا�شي عن  اأي��ار 
يتجاوز  رمب���ا  للتج�ش�س  ���ش��خ��م 
ح���دود ال����لي���ات امل��ت��ح��دة، واأث���ار 
رو�شيا  يف  ال��ل��ج���ء  على  ح�ش�له 

غ�شب اإدارة اأوباما.
وق�������ال اأوب������ام������ا خ������الل امل�����ؤمت����ر 
ال�شحفي اإنه ل يعتقد اأن �شن�دن 
وطني، م�شيفا اأن يف و�شعه الع�دة 
ملحاكمة  واخل�������ش����ع  ب����الده  اإىل 

عادلة.
اأعلن  نف�شها،  الت�شريحات  ويف 
العالقة  اأن  الأم���ريك���ي  ال��رئ��ي�����س 
ب���ي���ن���ه وب������ني ن����ظ����ريه ال���رو����ش���ي 
فالدميري ب�تني لي�شت �شيئة، كما 
الألعاب  تقاطع بالده  اأن  ا�شتبعد 
الأوملبية ال�شت�ية املقرر تنظيمها 
هذا  الرو�شية  �ش�ت�شي  مدينة  يف 
املنا�شب  اإن من غري  وق��ال  العام. 
التي  الإج�����راء  ه���ذا  اإىل  ال��ل��ج���ء 
�شابقا  املتحدة  ال���لي��ات  اتخذته 
حني قاطعت الألعاب الأوملبية يف 

•• وا�سنطن-وكاالت:

باراك  الأم��ريك��ي  الرئي�س  انتقد 
لل�ليات  ال��ع��داء  ت�شاعد  اأوب��ام��ا 
ا�شتبعدت  التي  رو�شيا  يف  املتحدة 
ع�������دة احل������رب ال�����ب�����اردة. ووع����د 
اأوباما كذلك بتد�شني عهد جديد 
املخابرات  ب���ك��الت  يتعلق  فيما 
الأم��������ريك��������ي��������ة، ومب�������زي�������د من 
نافيا  ال�شياق  ه��ذا  يف  ال�شفافية 
امل�اطنني  على  للتج�ش�س  نية  اأي 
العاديني داخل بالده اأو خارجها.

وق���ال اأوب��ام��ا يف م���ؤمت��ر �شحفي 
مع  ب��ال��ت��زام��ن  الأب��ي�����س،  بالبيت 
خارجية  وزراء  ب���ني  حم����ادث����ات 
ورو�شيا  املتحدة  ال���لي��ات  ودف���اع 
مناه�شا  خ��ط��اب��ا  اإن  ب���ا���ش��ن��ط��ن، 
ل���ب���الده يف رو���ش��ي��ا ت�����ش��اع��د منذ 
ع�دة الرئي�س الرو�شي فالدميري 
ب�تني اإىل الكرملني يف ماي� اأيار 

املا�شي.
اإىل جتدد  ال�شياق  ه��ذا  واأ���ش��ار يف 
ما �شماها خطابات امل�اجهة التي 
الباردة  احل����رب  ع��ه��د  اإىل  ت��ع���د 
ب��ني ال����لي���ات امل��ت��ح��دة والحت���اد 
الت�تر  وب��داأ  ال�شابق.  ال�ش�فياتي 
احلايل يف العالقة بني وا�شنطن 

دورة م��شك� لعام 1980.
األغت  ال��ت���ت��ر احل�����ايل،  وب�����ش��ب��ب 
وا����ش���ن���ط���ن م����ن ج����ان����ب واح������دة 
اأوباما  �شيجمع  ك��ان  ال��ذي  اللقاء 
جمم�عة  ق���م���ة  ق��ب��ي��ل  ب���ب����ت���ني 
 5 ي�مي  عقدها  املقرر  الع�شرين 
والتي  املقبل،  اأيل�ل  �شبتمرب  و6 

وبالتزامن مع ت�شريحات اأوباما، 
الرو�شي  اخل���ارج���ي���ة  وزي�����ر  ق����ال 
وا�شنطن  يف  لف�����روف  ���ش��ريغ��ي 
بنظريه  اج���ت���م���اع���ه  مب���ن���ا����ش���ب���ة 
الأم����ريك����ي ج�����ن ك����ريي اإن�����ه ل 
ب�����اردة  ح�����رب  ت����ق���ع  اإىل  ���ش��ب��ي��ل 

جديدة بني البلدين.

�شيح�شرها اأوباما.
الرئا�شة  م����ن  م���������ش�����ؤول  وق������ال 
ال��رو���ش��ي��ة اإن ب���ت��ني واأوب���ام���ا لن 
يلتقيا على هام�س القمة، م�شيفا 
اإج���راءات ردا  ب��الده لن تتخذ  اأن 
املقرر  اللقاء  وا�شنطن  ق��رار  على 

بني الرئي�شني.

كما ا�شتبعد لفروف تاأزم العالقة 
ملف  اإن  وق������ال  ال���ب���ل���دي���ن،  ب����ني 
يف  مبديا  عليها،  ي�ؤثر  ل  �شن�دن 
هذه  مب�شتقبل  ت��ف��اوؤل��ه  الأث���ن���اء 
العالقة. من جهته، و�شف كريي 
الرو�شية  الأم���ريك���ي���ة  ال��ع��الق��ة 
اتفاق  نقاط  اإىل  م�شريا  باملهمة، 

واختالف بني البلدين.
الأبي�س،  بالبيت  ت�شريحاته  ويف 
بتد�شني  الأمريكي  الرئي�س  وعد 
عهد جديد يف ما يتعلق ب�كالت 
ومبزيد  الأم���ريك���ي���ة،  امل��خ��اب��رات 
ال�شياق،  ه���ذا  يف  ال�����ش��ف��اف��ي��ة  م��ن 
على  ل��ل��ت��ج�����ش�����س  ن��ي��ة  اأي  ن��اف��ي��ا 
امل���اط��ن��ني ال��ع��ادي��ني داخ��ل بالده 

اأو خارجها.
واأ�شاف اأنه �شيعمل مع الك�نغر�س 
ع��ل��ى اإ����ش���الح ال��ب��ن���د ال�������اردة يف 
قان�ن مكافحة الإرهاب )باتري�ت 
ل�كالة  بال�شماح  واملتعلقة  اآك���ت( 
بيانات  ب��ج��م��ع  ال���ق����م���ي  الأم������ن 
عميل  ت�شريبات  وكانت  هاتفية. 
�شن�دن  ال�����ش��اب��ق  ال���ش��ت��خ��ب��ارات 
الأمريكي  التج�ش�س  برنامج  عن 
كبريا  ج���دل  اأث����ارت  ق��د  ال�شخم 
داخل ال�ليات املتحدة، وانتقادات 
رو�شيا  م����ن  ت��������ش���ي���ح  وط���ل���ب���ات 

واأوروبا ودول اأمريكا الالتينية.

الفروف ينفي وج�د حرب باردة

اأوباما ينتقد رو�سيا ويعد بعهد ا�ستخباراتي جديد 

�شامل  ع���ل���ي  الأ�����ش����ب����ق  اجل���ن����ب���ي 
ب�شيافة  مت��ت  ب���ريوت  يف  البي�س 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل�ج�د  م���ن احل��ك���م��ة 

حرية اإعالم هناك .
القيادي يف احلراك  ي�ؤكد  باملقابل 
العقلة  م�����ش��ع��د  حم��م��د  اجل��ن���ب��ي 
البي�س مع  لف�شيل  وج���د عالقة 
هناك  اإن  وق���ال  احل���ث��ي،  جماعة 
للعمل  ال���ط���رف���ني  ب����ني  ����ش���راك���ة 
ال�شاحة  م�����ش��ت���ى  ع��ل��ى  امل�����ش��رتك 
اجلن�ب  يف  ولي�س  عم�ما  اليمنية 

فقط.
واأكد العقلة وج�د عالقة للطرفني 

اإي��ران ع��شا عن اأن جتمعهما  مع 
�شيما  ل  م�����ش��رتك��ة  م�����ش��ال��ح  ب��ه��ا 
���ش��ع��ي ال��ط��رف��ني ل��الن��ف�����ش��ال عن 
احل�ثي�ن  يطالب  حيث  �شنعاء، 
باإقامة حكم ذاتي، وي�شعى احلراك 

ل�شتعادة دولة اجلن�ب.
اأن���ه ل م��ان��ع م��ن وج�د  ون��ب��ه اإىل 
اأ�شا�س  اإي���ران على  م��ع  ع��الق��ة  اأي 
عن  وب��ع��ي��دا  ال�شيا�شية  امل�شلحة 
�شتن�شر  ك��ان��ت  اإن  امل��ذه��ب��ي  البعد 
الق�شية اجلن�بية وت�شعى ل�شتعادة 
الدولة دون �شروط م�شبقة ، واأكد 
اأن احل��راك �شيتعامل مع اأي جهة 

دون  ال��دول��ة  ا���ش��ت��ع��ادة  على  تعينه 
قيد اأو �شرط.

املنتدى  رئ��ي�����س  ي����رى  م���ن ج��ه��ت��ه 
البكريي  نبيل  للدرا�شات  العربي 
نفعية  الطرفني  ب��ني  العالقة  اأن 
التي  املظل�مية  ح��ال��ة  وتفر�شها 

يدعيها كل منهما .
الدافع  ال���ح��ي��د  ال�����ش��ر  اإن  وق����ال 
ل���ت���ل���ك ال�����ع�����الق�����ة ه������� ال����ط����رف 
اإيران  وه�  لهما  الداعم  الإقليمي 
للطرفني  امل�شرتك  ال��ه��دف  واإن   ،
ه� النف�شال، واإن كان خفيا لدى 

احل�ثيني، على حد ق�له.

ويف ختام حملة انتخابية ق�شرية جدا وباهتة انتهت اجلمعة، 
عرب املر�شحان عن ثقتهما يف الف�ز لكنهما حذرا من ح�ش�ل 

اعمال تزوير ميكن ان ت�ش�ب القرتاع.
ويعترب ابراهيم اب� بكر كيتا الذي يتقدم بفارق 20 نقطة 
على مناف�شه، الوف��ر حظا يف الف�ز ل �شيما وان��ه نال دعم 
22 من املر�شحني ال25 الذين مت ا�شتبعادهم من الدورة 

الوىل.
من  اق����ى  تعبئة  على  كبري  ح��د  اىل  ي��راه��ن  مناف�شه  لكن 
%48،98 وهي  امل�شاركة  ن�شبة  بلغت  ال��دورة الوىل حيث 
الف   400 م��ايل وعلى ق�شم من ح���اىل  تاريخية يف  ن�شبة 
بطاقة اعتربت لغية يف 28 مت�ز ي�لي� اي ح�اىل 10% 
من ا�ش�ات املقرتعني. وقال �ش�مايال �شي�شي المر ل يتعلق 

با�شتكمال نتائج الدورة الوىل، انها انتخابات جديدة .
ويتمتع  الي�شار  ان��ه من �شف�ف  يق�ل  ال��ذي  كيتا  بكر  واب��� 
القادر  ووح��ده  ق�يا  دول��ة  رج��ل  ان�شاره  يعتربه  باجلاذبية 

على انها�س مايل.
اما ان�شار �شي�شي املعروف با�شم �ش�مي وه� خبري اقت�شادي 
معروف فريكزون على كفاءاته الدارية. ويق�ل احدهم لقد 

انتهت احلرب، والن يجب العمل بكد .
ومهمة ال�شخ�س الذي �شيف�ز يف النتخابات الحد �شتك�ن 

�شعبة جدا لن مايل ت�شهد ا�ش�اأ ازمة يف تاريخها احلديث.
 2012 وبداأت هذه الفرتة ال�شعبة يف كان�ن الثاين يناير 
عرب هج�م �شنه املتمردون الط�ارق على �شمال البالد وتبعه 
يف اذار مار�س 2012 انقالب اطاح بالرئي�س املنتخب امادو 
ت�ماين ت�ريه ثم ا�شتيالء جمم�عات م�شلحة وجهادية على 
ال�شمال وقامت باذلل اجلي�س وارتكبت عدة جت��اوزات قبل 
ان تطرد منه اثر تدخل ع�شكري دويل مببادرة من فرن�شا 

ول يزال جاريا.
وهذا النزاع ادى اىل نزوح جماعي لل�شكان حيث هناك 500 
الف لجىء ونازح داخل البالد كما اغرق البالد يف انكما�س 
ازداد اي�شا ب�شبب الفقر، واثار الحقاد القدمية بني خمتلف 
واملتمردين  م��ن جهة  وال��ع��رب  ال��ط���ارق  ال��ب��الد  جمم�عات 

واجلهاديني من جهة اخرى.
انها�س  م�ش�ؤولية  اجلديد  الرئي�س  على  بالتايل  و�شتلقى 
البالد اقت�شاديا واعادة الثقة فيها وبدء عملية م�شاحلة ل 
اقلية الط�ارق. ويقيم ط���ارق مايل الذين يقدر  �شيما مع 
عددهم مبئات اللف من ا�شل �شعب يعد 14 ملي�ن ن�شمة، 
ا�شا�شي الذي �شهد عدة  البالد ال�شحراوي ب�شكل  يف �شمال 
منهم  وق�شم   :1960 يف  مايل  ا�شتقالل  منذ  مترد  اعمال 

يحلم بال�شتقالل او باحلكم الذاتي على القل.

•• باماكو-ا.ف.ب:

احد  لختيار  الح��د  الي�م  رئا�شية  لنتخابات  مايل  ت�شتعد 
لهذا  �شي�شي  و���ش���م��اي��ال  كيتا  بكر  اب���  اب��راه��ي��م  مر�شحني 
�شيا�شية ع�شكرية  ازمة  ان تط�ي �شفحة  امل  املن�شب على 

م�شتمرة منذ 18 �شهرا اغرقت البالد يف الف��شى.
الحد  املرتقبة  الرئا�شية  النتخابات  من  الثانية  وال���دورة 
مت�ز   28 يف  ناجحة  اوىل  دورة  على  ا�شب�عني  بعد  ت��ات��ي 
ي�لي� رغم ال�شرعة التي جرى فيها تنظيمها واملخاوف من 
وق�ع اعتداءات ينفذها جهادي�ن، ويرتقب ان تعيد النظام 
اذار   22 يف  الع�شكري  الن��ق��الب  منذ  املت�قف  ال��د���ش��ت���ري 
ايدي  يف  ال��ب��الد  �شمال  �شق�ط  �شرع  ال��ذي   2012 م��ار���س 

جمم�عات ا�شالمية م�شلحة مرتبطة بالقاعدة.
احلياة  يف  خم�شرمني  مر�شحني  ب��ني  النتخابات  وجت��ري 
رئي�س  عاما(   68( كيتا  بكر  اب�  ابراهيم  املالية،  ال�شيا�شية 
املالية  وزير  عاما(  �شي�شي )63  و�ش�مايال  ال�شابق  ال���زراء 
والنقدي  القت�شادي  الحت��اد  يف  ال�شابق  وامل�ش�ؤول  ال�شابق 
يف غ���رب اف��ري��ق��ي��ا، وق���د ت�����ش��درا ن��ت��ائ��ج ال����دورة الوىل من 
 39،79% على  ال��ت���ايل  على  ح�ش�لهما  م��ع  النتخابات 

و%19،70 من ال�ش�ات.

ق�شيتّي �شعدة واجلن�ب .
وع�����ن ال���ع���الق���ة م����ع اإي���������ران قال 
ج���ذب���ان اإن���ه���ا ع��الق��ة ط��ي��ب��ة كاأي 
عالقة  تربطها  اإ���ش��الم��ي��ة  ح��رك��ة 

مع اإيران .
وات���ه���م ج���ذب���ان و����ش���ائ���ل الإع�����الم 
ال�شيا�شية  املك�نات  لبع�س  التابعة 
مب��ح��اول��ة ال��ن��ي��ل م���ن اأن�����ش��ار اهلل 
واحلراك لإثارة الفتنة واتهامهما 
الذي  ال���ق��ت  يف  لإي���ران  بالعمالة 
ترتبط فيه تلك املك�نات بعالقات 
لتدمري  ت��ع��م��ل  اأخ������رى  دول  م���ع 

اليمن واإثارة الفتنة الطائفية.
ول ت��ب��دو م����اق���ف ق����ادة احل���راك 
ت��شيف  م����ن  واح�������دة  اجل���ن����ب���ي 
ال���ع���الق���ة م����ع ج���م���اع���ة احل����ث���ي 
)اأن�شار اهلل(، ففيما ينفي الأمني 
للحراك  الأع��ل��ى  للمجل�س  ال��ع��ام 
عالقة  اأي  ج����ربان  ع�شكر  ق��ا���ش��م 
احل�ثي  بجماعة  احل���راك  ت��رب��ط 
ات�شالت  اأو  ل���ق���اءات  اأي  ووج�����د 
بني الطرفني، يرى قيادي اآخر اأن 

هناك عالقة بني الطرفني.
وقال جربان اإن م�شاركة احلراك يف 
ت�شييع احل�ثي عمال فرديا لبع�س 
القيادات ول ميثل احلراك، كما اأن 
الت�شييع  اجل��ن���ب��ي يف  ال��ع��ل��م  رف���ع 
فالعلم  احل���راك،  على  حجة  لي�س 

يرفع يف اأي مكان .
كما نفى ج��ربان وج���د اأي عالقة 
ب��ني احل����راك واإي�����ران وح����زب اهلل 
الرئي�س  اإقامة  اإن  وق��ال  اللبناين، 

•• عدن-وكاالت:

و�شيا�شي�ن  حم���ل���ل����ن  ي���ر����ش���د 
ميني�ن تنامي العالقة بني جماعة 
واحلراك  اهلل(،  )اأن�����ش��ار  احل���ث��ي 
جن�بي  بانف�شال  املنادي  اجلن�بي 

اليمن عن �شماليه.
وي�����ش��ري م��راق��ب���ن اإىل ت��اأي��ي��د كل 
ل���الآخ���ر يف كثري  ال��ف��ري��ق��ني  م���ن 
م�شاركة  ع��ن  امل���اق��ف، ع��شا  م��ن 
احلراك يف ت�شييع ح�شني احل�ثي 
اأن�شار  جلماعة  ال��روح��ي  ال��زع��ي��م 

اهلل يف ي�ني� حزيران املا�شي.
ول ي��خ��ف��ي ع�����ش��� جل��ن��ة احل�����ار 
ال���ط��ن��ي ع��ن ج��م��اع��ة اأن�����ش��ار اهلل 
الكرمي جذبان وج���د عالقة  عبد 
اجلن�بي  واحل����راك  جماعته  ب��ني 
واأنها  ب���� اجل���ي���دة  ي�����ش��ف��ه��ا  وال���ت���ي 
من  للظلم  تعر�شا  طرفني  جتمع 
قبل ال�شلطة بدليل و�شع الق�شية 
اأعمال  راأ�س جدول  اجلن�بية على 
م���ؤمت��ر احل����ار ال���ط��ن��ي، وق�شية 

�شعدة احل�ثيني كبند ثان.
واأ����ش���اف ت��رب��ط��ن��ا ع��الق��ات طيبة 
والأحزاب  ال�شيا�شية  املك�نات  بكل 
اأن  اإل  وخ�������ارج�������ه،  احل�����������ار  يف 
اأق������ى بحكم  ع��الق��ت��ن��ا ب���احل���راك 
ال�شرتاك بالظلم، ورمبا �شتخفف 
ال��ع��الق��ة م��ن ن��غ��م��ة الدع�ة  ت��ل��ك 
���ش��ق��ف كل  اأن  ل��الن��ف�����ش��ال، ح��ي��ث 
اليمنية  ال����ح���دة  ه����  ال���ع���الق���ات 
ب�شرط اأن ت�شمن احلق�ق وتن�شف 

 •• هاراري-رويرتز:

انتخاب  اع���ادة  ال��دمي��ق��راط��ي يف زمي��ب��اب���ي يف  التغيري  طعنت ح��رك��ة 
ال��رئ��ي�����س روب����رت م���ج��اب��ي ام���ام املحكمة ال��د���ش��ت���ري��ة وط��ل��ب��ت اعادة 

النتخابات التي جرت يف 31 ي�لي� مت�ز والتي تق�ل انها زورت.
رئي�س  يتزعمها  ال��ت��ي  ال��دمي��ق��راط��ي  التغيري  ح��رك��ة  حم��ام���  وق���دم 
ال�زراء م�رجان ت�شاجنرياي الذي هزم يف النتخابات وثائق للمحكمة 
ال��د���ش��ت���ري��ة يف ه����اراري ت��ط��ال��ب ب�����ش��رورة ال��غ��اء الن��ت��خ��اب��ات ب�شبب 

املخالفات املزع�مة ال�ا�شعة النت�شار وترهيب الناخبني.
و�شككت احلك�مات الغربية يف م�شداقية النتخابات.

نريد  املحكمة  ام��ام  لل�شحفيني  التغيري  حركة  با�شم  متحدث  وق��ال 

الدميقراطي تعد اي�شا لطعن قان�ين يف اغلبية الثلثني التي فاز بها 
احلزب احلاكم يف الربملان. وقال مارك روزنربج املحلل الكبري ل�ش�ؤون 
املحكمة  ق��ادة  بع�س  املا�شي  ال���ش��ب���ع  ي�را�شيا  جمم�عة  يف  افريقيا 
يف  مبقاعد  الدميقراطي  التغيري  حركة  مطالب  ي�شاندون  قد  العليا 
دوائر انتخابية حمددة ولكن �شيطرة حزب الحتاد ال�طني الفريقي 
ال���ط��ن��ي��ة ع��ل��ى جل��ن��ة الن��ت��خ��اب��ات واملحكمة  ال��زمي��ب��اب���ي-اجل��ب��ه��ة 

الد�شت�رية رمبا جتعل اي اعادة لالنتخابات امر غري حمتمل .
ال�طنية  الزميباب�ي-اجلبهة  الفريقي  ال�طني  الحتاد  ونفى حزب 
باأنها  ت�شاجنرياي  التي و�شفها  النتخابات  ال�ش�ات يف  تزوير يف  اي 
ي����ؤدي م�جابي  ول��ن  النتخابات.  خ��الل  م��ن  وان��ق��الب  حتايل �شخم 

اليمني ال بعد ح�شم الق�شية.

انتخابات جديدة يف غ�ش�ن 60 ي�ما. الطلب الذي ن�شعى اليه اي�شا 
اعالن بطالن والغاء النتخابات.

ان  املا�شي  ال�شب�ع  مطلع  يف  زميباب�ي  يف  النتخابات  جلنة  واعلنت 
م�جابي اقدم زعماء افريقيا يف ال�شلطة والذي يبلغ عمره الن 89 
املئة من  61 يف  اكرث من  ت�شاجنرياي بح�ش�لi على  فاز على  عاما 
النتيجة  ه��ذه  ومت��د  خل�شمه.  تقريبا  املئة  يف   34 مقابل  ال���ش���ات 

خم�شة اع�ام اخرى يف حكم م�جابي الذي بداأ قبل 33 عاما .
ويق�ل د�شت�ر زمياب�ي ان املحكمة لبد وان ت�شدر حكمها يف الق�شية 
خالل 14 ي�ما. ويت�قع حملل�ن عدم جناح الطعن القان�ين حلركة 
التغيري لنهم يق�ل�ن ان حزب م�جابي احلاكم ي�شيطر على ال�شلطة 
التغيري  ان حركة  املحامي  وقال  الدولة.  الق�شائية وعلى وم�ؤ�ش�شات 

الطعن يف اإعادة انتخاب رئي�س زميبابوي 
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•• دبلن-ميدل اإي�ست نيوز واير: 

مايل�شت�ن  جم���م����ع���ة  اأع����ل����ن����ت 
الرائدة  ال�شركة  وه��ي   ، للطريان 
الطائرات  تاأجري  جم��ال  يف  عاملّياً 
امل��روح��ي��ة، ام�����س اأن��ه��ا وّق��ع��ت على 
�شفقة للح�ش�ل على خط اإئتماين 
متجدد جديد بقيمة 600 ملي�ن 
�شن�ات،  خم�س  ملدة  اأمريكي  دولر 
يت�شمن اإمكانية زيادة غري مم�لة 
قدرة  لت��شيع  ال�����دّوار  ل��الئ��ت��م��ان 
ح�����اىل  اإىل  ل��ت�����ش��ل  الق�����رتا������س 

اأمريكي. دولر  ملي�ن   750
ومي����ث����ل ه������ذا اخل������ط الئ���ت���م���اين 
املتجدد اأكرب ت�شهيل ائتماين على 
�شركة  اإىل  م��ن��ح��ه  ي��ت��م  الإط�����الق 
و�شي�شتخدم  م���روح���ي���ات  ت���اأج���ري 
وعمليات  النم�  م��ب��ادرات  لتم�يل 

ال�شتح�اذ.
وق���ال ري��ت�����ش��ارد ���ش��ان��ت���يل، رئي�س 
ومديرها  مايل�شت�ن  ادارة  جمل�س 
التنفيذي: فيما نحتفي بالذكرى 
�شركة  لإب�����ش��ار  ال��ث��ال��ث��ة  ال�شن�ية 
هذا  �شي�شمح  ال���ن����ر،  م��اي��ل�����ش��ت���ن 
لل�شركة  املتجدد  الئتماين  اخلط 
بتزويد عمالئنا بالقدرة على اإمتام 
ومبزيد  اأ����ش���رع  ب�شكل  امل��ع��ام��الت 
م���ن امل����رون����ة. ك��م��ا ���ش��ي��ع��زز اأك���رث 

فاأكرث قدرتنا ال�شرتاتيجية على 
امل�شتثمرين  مع  الأ�ش�ل  مطابقة 

املالئمني على املدى الط�يل .
واأ�����ش����اف ���ش��ان��ت���يل: ي�����ش��ك��ل هذا 
الت�شهيل دلياًل اآخر على العرتاف 
ب�مكانة �شركة مايل�شت�ن يف ال�ش�ق، 
عاملياً  ال��رائ��دة  ال�شركة  اأن��ه��ا  على 
ل�شركة  ي�شبق  مل  امل��ج��ال.  ه��ذا  يف 

على  ح�شلت  اأن  مروحيات  تاأجري 
ت�شهيالت من هذا احلجم – والتي 
متت زيادتها لتلبية الطلب املتزايد 
– وعلى م�شاركة وا�شعة ملقر�شني 
م���ن اأم���ري���ك���ا ال�����ش��م��ال��ي��ة واأوروب������ا 
واآ�شيا على حد �ش�اء، الأمر الذي 
يعك�س ثقة املجتمع ال�شتثماري يف 
واإدارتها   ، مايل�شت�ن  ا�شرتاتيجية 

من  هامة  كفئة  مروحياتها  وق���ة 
الأ�ش�ل. 

قائاًل:  حديثه  �شانت�يل  واختتم 
ب��ع��د م�����ش��ي ث����الث ����ش���ن����ات على 
اإطالق ال�شركة، ل ي�شعني اأن اأك�ن 
عمل  فريق  حققه  ملا  حما�شاً  اكرث 
ينتظر  وملا  الي�م،  حتى  ماي�شلت�ن 

ال�شركة يف امل�شتقبل.

حت�����ش��د ال�������دورة اخل��ام�����ش��ة من 
م��ع��ر���س ف��ران�����ش��اي��ز الإم��������ارات، 
فران�شايز  ���ش��رك��ة  تنظمه  ال����ذي 
ال�شرق الأو�شط يف الفرتة املمتدة 
مت�ز  ي����ل���ي����   26  –  25 م����ن 
جن�م   3 ت�شنيف  ع��ل��ى  اجل����اري، 
من قبل م�ؤ�ش�شة خدمات تط�ير 
حق�ق الإمتياز يف اململكة املتحدة. 
واإ���ش��اف��ة ل��ه��ذا ال��ت��ن���ي��ه ال���دويل 
املعر�س  ي��دع��م  احل���دث،  باأهمية 
الب�شتان  ف��ن��دق  يف  �شيعقد  ال���ذي 
روت���ان���ا ك��ل م��ن ���ش��ن��دوق خليفة 
وم�ؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية 

امل�شاريع ال�شغرية واملت��شطة. 
املدير  ال�����ش���ي��دي،  من�ش�ر  وق���ال 
العام ل�فران�شايز ال�شرق الأو�شط: 
احل�شري  الإم��ت��ي��از  �شبل  حت��ق��ق 
يف  ومت�ا�شلة  متزايدة  جن��اح��ات 
ويتطلع  ال���ع���امل.  اأن���ح���اء  ج��م��ي��ع 
ل��دول��ة الإم������ارات ك�ش�ق  ال��ع��امل 
امل�شاريع  ه��ذه  مثل  لنم�  خ�شب 
امل�شتثمرين  فئات  جميع  لت�اجد 
فيها ولت�فر ال�شي�لة ال�شتثمارية 
لحت�شان  ل����دي����ه����م  ال����ك����اف����ي����ة 

عالمات جديدة يف �ش�قها املحلي 
اإىل  املحلية  عالماتها  ت�شدير  اأو 

الأ�ش�اق العاملية.
ح�ش�ل  ال�������ش����ي���دي:  واأ������ش�����اف 
املعر�س على ت�شنيف 3 جن�م من 
مرم�قة  بريطانية  م�ؤ�ش�شة  قبل 
ه� تن�يهاً كبرياً باأهمية املعر�س. 
بف�شل  امل����ع����ر�����س  ي���ح���ظ���ى  ك���م���ا 
اجل���ه����د امل���ب���ذول���ة ب��ت��ن���ي��ه كبري 
وماليزيا  وف��رن�����ش��ا  اإي��ط��ال��ي��ا  م��ن 

و�شنغاف�رة وال�ليات املتحدة.
الذي  خليفة،  �شندوق  وي�����ش��ارك 
الربع  يف  م�������ش���روع���اً   69 م������ل 
بقيمة   2013 ال��ع��ام  م��ن  الأول 
 14( اإماراتياً  درهماً  51 ملي�ن 
ملي�ن دولر(، يف املعر�س لدرا�شة 
�شبل دعم رواد العمال يف جمال 
تبني اأ�شاليب الإمتياز احل�شري. 
بن  حممد  م�ؤ�ش�شة  ت�شارك  كما 
ال�شغرية  امل�شاريع  لتنمية  را�شد 
لدرا�شة  امل��ع��ر���س  يف  وامل��ت������ش��ط��ة 
قطاع  يف  اجل����دي����دة  الجت����اه����ات 
ميكن  وكيف  احل�شري  الإم��ت��ي��از 
الدخ�ل  املحليني  للم�شتثمرين 

نطاق  اإىل  ال���ف���ري���دة  وخ��ربت��ه��م 
"فران�شايز  ل�شركة  ووفقاً  اأو�شع. 
العالمات  ف��اإن  الأو���ش��ط،  ال�شرق 
امل��ح��ل��ي��ة امل�����ش��ت��ع��دة ل��ل��ت������ش��ع يف 
املثال  �شبيل  على  اأخ���رى  اأ���ش���اق 
الفرن،  ����ش���رك���ة  ه����ي  احل�������ش���ر  ل 
جم��م���ع��ة امل��ط��اع��م الإم���ارات���ي���ة 
وهي  ومانديلي�شي��س،  ال��رائ��دة 
اأخرى  م�شه�رة  مطاعم  �شل�شلة 
مثل  اأخ��رى  عالمات  اإىل  اإ�شافة 
رمي ال���ب����ادي وت���ي لن���د وت���راث 

احلناء وغريها. 
وقال: لدى هذه العالمات جمال 
لت��شع من عملياتها يف كل  رائ��ع 
والهند  وال�����ش��ع���دي��ة  م�����ش��ر  م���ن 
ون�شهد  الأ�����ش�����اق.  م��ن  وغ��ريه��ا 
من  امل�شتمرين  من  كبرياً  قب�ًل 
ك���اف���ة اأن����ح����اء ال�������ش���رق الأو����ش���ط 
الراغبني يف اأخذ بع�س العالمات 
املحلية اإىل اأ�ش�اقهم اأو الباحثني 
عن فر�س لإدخال عالماتهم اإىل 

�ش�ق الإمارات.
وح�����ش��ل��ت ف��ران�����ش��اي��ز الإم�������ارات 
بالإ�شافة اإىل ذلك على دعم من 

يف هذا القطاع املتنامي. 
قطاع  ان  اىل  الإ������ش�����ارة  وجت�����در 
واملت��شطة  ال�����ش��غ��رية  امل�����ش��اري��ع 
 95% ن�����ش��ب��ة  ي�������ش���ت���ح����ذ ع���ل���ى 
م���ن جم��م��ل م�����ش��اري��ع الأع���م���ال 
دب��ي، وه��ذا ما يعك�س  امل�شجلة يف 
الناجت  م��ن   40% ب���  م�شاهمتها 
الإجمايل لالإمارة ويعمل  املحلي 
من  ال�42%  ي���ق���ارب  م���ا  ف��ي��ه��ا 

العدد الكلي لليد العاملة. 
"فران�شاز  م��ع��ر���س  وي�����ش��ت��ه��دف 
املحلية  ال���ع���الم���ات  الإمارات" 
لتعزيز  ت�شتعد  وال��ت��ي  الناجحة 
املنطقة  اأ������ش������اق  يف  ت�����اج����ده����ا 
ل��ك���ن��ه من�شة  اإ����ش���اف���ة  وال���ع���امل 
الإمتياز  م�فري  لتالقي  مثالية 
اللذين  ال����دول����ي����ني  احل�������ش���ري 
ي���ب���ح���ث����ن ع����ن ف����ر�����س ل���دخ����ل 
هذا  ويف  اخلليج.  منطقة  اأ���ش���اق 
ال�����ش��ي��اق، ق���ال ال�����ش���ي��دي: هناك 
الإماراتية  العالمات  من  العديد 
املحلية التي حققت ق�ش�س جناح 
ك���ب���رية. ومي��ك��ن ل��ه��ا ال��ت������ش��ع يف 
اقليمية لت�شل منتجاتهم  اأ�ش�اق 

على  ال�����ش���ء  امل����ؤمت���ر  و�شي�شلط 
واخلدمات  اجل���دي���دة  امل��ن��ت��ج��ات 
واجت��اه��ات ال��ق��ط��اع وال��ت��ي ميكن 
ال�شتفادة منها عملياً على �شعيد 

وجمعية  ني�زيلندا  يف  احل�شري 
اللبنانية  احل�������ش���ري  الإم���ت���ي���از 
احل�شري  الإم����ت����ي����از  وج��م��ع��ي��ة 

الفليبينية. 

وعلى هام�س املعر�س، �شيتم عقد 
ور�����س ع��م��ل وم����ؤمت���ر ع��ل��ى مدار 
هذا  يف  خ���رباء  يديرهما  ي���م��ني 
والعامل.  امل��ن��ط��ق��ة  م���ن  ال��ق��ط��اع 

غرفة قرب�س للتجارة وال�شناعة 
احل�شري  الإم����ت����ي����از  وج��م��ع��ي��ة 
املاليزية. كما حاز املعر�س ال�شهر 
املا�شي على دعم جمعية المتياز 

�شندوق خليفة وم�ؤ�ش�شة حممد بن را�شد لتنمية امل�شاريع ال�شغرية واملت��شطة يدعمان احلدث الذي �شيعقد من 25 حتى 26 �شبتمرب يف دبي

فران�سايز الإمارات حت�سد ت�سنيفًا دوليًا من هيئات مرموقة متخ�س�سة يف حقوق المتياز والتمويل احل�سري

ال�سعودية ترفع انتاجها النفطي اىل ع�سرة ماليني برميل
•• الريا�س-رويرتز:

اأنتجت  ال�شع�دية  العربية  اململكة  ان  ام�س  النفط  �شناعة  يف  م�شدر  قال 
ارتفاعا من  ي�لي� مت�ز  النفط يف  ي�ميا من  برميل  ع�شرة ماليني  نح� 

حزيران. ي�ني�  يف  برميل  ملي�ن  6ر9 
واأ�شاف اأن ال�شع�دية اأكرب م�شدر للنفط يف العامل زودت ال�ش�اق املحلية 

المدادات  تقل  وحني  ي�ميا.  برميل  ملي�ن  99ر9  باجمايل  واخلارجية 
عن النتاج عادة ما يجري تخزين الكمية املتبقية. وزودت ال�شع�دية ال�ش�ق 
بنح� 6ر9 ملي�ن برميل ي�ميا يف ماي� ايار و3ر9 ملي�ن برميل يف ابريل 
ني�شان. وعادة ما يرتفع انتاج اخلام خالل ف�شل ال�شيف لتزويد حمطات 
ت�ليد الكهرباء املحلية باحتياجاتها من ال�ق�د لتلبية الطلب املتزايد على 

الكهرباء.

•• وا�سنطن-ا.ف.ب:

للبنك  جديد  رئي�س  ليجاد  �شعيا  املتحدة  ال���لي��ات  يف  اوجها  يف  احلملة 
املركزي المريكي خلفا لنب برنانكي الذي تنتهي وليته يف كان�ن الثاين 
ل�شيا�شته  انتقالية  مرحلة  ال��ف��درايل  الحتياطي  يبداأ  فيما  املقبل  يناير 
النقدية. وقائمة املر�شحني التي كانت ط�يلة تقل�شت اىل اثنني يف اليام 
الخرية وهما جانيت يلني )66 عاما( ولري �شامرز )58 عاما(. وقال 
مر�شحان  هما  يلني  وك��ذل��ك  ���ش��ام��رز  ان  اجلمعة  اوب��ام��ا  ب���اراك  الرئي�س 

يتمتعان بكفاءات عالية .
ويع�د اىل الرئي�س اوباما تعيني رئي�س لالحتياطي الفدرايل قبل تثبيته 
يف من�شبه من قبل الك�نغر�س. واكد اوباما انه �شيتخذ قراره يف هذا ال�شاأن 
يف اخلريف. وتابع ان رئي�س الحتياطي الفدرايل ه� او هي، يعترب واحدا 
من اهم كبار القادة ال�شيا�شيني يف العامل م�شيفا ان هدف ت�فري العمالة 
الكاملة �شيك�ن املعيار الرئي�شي يف خياره. ويلني التي قد ت�شبح اول �شيدة 
المريكي  امل��رك��زي  البنك  جيدا  تعرف  ال��ف��درايل،  الحتياطي  راأ���س  على 

بحكم ت�ليها من�شب نائبة الرئي�س.
يعني  ما  باملراقبني،  اللغة اخلا�شة  بالحرى من احلمائم يف  تعترب  وهي 
ان اهتمامها يركز على البطالة اكرث من الت�شخم. وكانت رئي�شة لدائرة 

امل�شت�شارين القت�شاديني للرئي�س ال�شبق بيل كلينت�ن.
اما لري �شامرز الذي ت�شلم وزارة اخلزانة اي�شا يف ادارة بيل كلينت�ن، كان 
امل�شت�شار القت�شادي الول للرئي�س باراك اوباما. وا�شار اخلبري القت�شادي 
لدى جي بي م�رغن مايكل فريويل اىل انه يف نظر الراأي العام اقل ميال 

للحمائم من جانيت ييلني .
والرئي�س احلايل لالحتياطي الفدرايل بن برنانكي )59 عاما( الذي خلف 
الن غرين�شبان يف 2006، اهتم باقت�شاد البالد اثناء اكرب ازمة يجتازها 
الثاين  ك��ان���ن   31 يف  ولي��ت��ه  وتنتهي   .1929 يف  ال��ك��ب��ري  ال��ك�����ش��اد  م��ن��ذ 
يناير املقبل. وما من �شك ان خالفته �شتك�ن على كل ل�شان يف املحادثات 
املركزية يف جاك�ش�ن ه�ل )و�شط  للم�شارف  الكبري  ال�شن�ي  اللقاء  اثناء 

ال�ليات املتحدة( من 22 اىل 24 اب اغ�شط�س. وح�ش�ر لري �شامرز مل 
يتاأكد بعد. لكن للمرة الوىل �شيك�ن بن برنانكي غائبا عن اللقاء بح�شب 

متحدث با�شم البنك.
املركزي  للبنك  املقبل  الرئي�س  ا�شم  اث��ار  ان  قبل  من  مطلقا  يحدث  ومل 
الحتياطي  ينتهج  فيما  امل��ح��م���م،  اله��ت��م��ام  م��ن  ال��ق��در  ه���ذا  الم��ريك��ي 

الفدرايل �شيا�شة نقدية او�شلته اىل طريق جمه�ل.
الرئي�شية  فائدته  معدل  ال��ف��درايل  الحتياطي  يبق  مل  القت�شاد  فلدعم 
مليارات  اي�شا  ي�شخ  ب��ل  فح�شب   2008 اواخ���ر  منذ  ال�شفر  م��ن  قريبة 
الدولرات من ال�شي�لة كل �شهر خ�ش��شا من خالل �شراء �شندات خزينة.

ويبدو الحتياطي الفدرايل الن متلهفا ل�قف هذه النفقات ف�ر انطالق 
القت�شاد و�ش�ق العمل.

ويف هذا ال�شياق قال م�ؤخرا �شتيفن بريل�شتاين كاتب افتتاحية يف �شحيفة 
وا�شنطن ب��شت ح�شب ما اذكر انها املرة الوىل التي تك�ن فيها املحادثات 
حملة  اىل  يتح�ل  فذلك  ال�شكل  بهذا  مفت�حة  العامة  وكذلك  اخلا�شة 
�شيا�شية . ويف مبادرة غري اعتيادية وقع عدد من الع�شاء الدميقراطيني 
وقالت  ييلني.  بت�شمية  اوباما  الرئي�س  تطالب  ر�شالة  ال�شي�خ  جمل�س  يف 
وعلى  العالية  وبالكفاءة  بالعتبار  حتظى  انها  فيت�شتاين  ديان  ال�شنات�رة 
بالذكاء  الذي ي��شف  الرجل  . ويف م�اجهتها  الفدرايل  بالحتياطي  املام 
احلاد وله خربة يف خفايا احلكم وكذلك يف وول �شرتيت، لكنه يثري النف�ر 
وهي  ال�شرب،  وع��دمي  الغ�شب  �شريع  بانه  م��ع��روف  ان��ه  اذ  �شخ�شيته  م��ن 
ال�شيا�شة النقدية لالحتاد  �شفات ل تتالءم مع العمل اجلماعي يف جلنة 
الفدرايل. ويف العام 2006 ا�شطر �شامرز لال�شتقالة من رئا�شة جامعة 
هارفارد -حيث كان ا�شغر برف�ش�ر ا�شيل يف الثامنة والع�شرين من العمر- 

لنه اعترب ان الن�شاء بطبيعتهن اقل م�هبة بالريا�شيات.
املالية يف  ال�ش�اق  ازاء �شبط  املا�شي متحفظا  �شامرز يف  كذلك بدا لري 
واخريا  الفدرايل.  الحتياطي  �شالحيات  من  امل��ايل  التنظيم  يعترب  حني 
فان عالقاته ب�شفته م�شت�شارا ل�شركات مالية كربى �شتك�ن م��شع تق�شي 

يف الك�نغر�س ان مت تعيينه لهذا املن�شب.

جمموعة مايل�ستون للطريان حت�سل على خط
 ائتماين متجدد بقيمة 600 مليون دولر اأمريكي

•• اجلزائر-يو بي اأي:

��ّن��ف الإحت�����اد الأوروب������ي ال�����ش��ري��ك ال��ت��ج��اري الأول  ���شُ
الن�شف  يف  اأم��ريك��ي  دولر  مليار  ب�39.16  للجزائر 

الأول من العام 2013.
وذكر بيان �شادر عن املركز ال�طني لالإعالم والإح�شاء 
اأن م��ن اإجمايل   ، ال��ت��اب��ع ل��ل��ج��م��ارك اجل��زائ��ري��ة ام�����س 
التي  التجارية  امل��ب��ادلت  م��ن  دولر  مليار   64.25
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�شف  يف  اجل��زائ��ر  حققتها 
39.16 مليار دولر، منها كانت مع الحتاد الأوروبي 
اأي %60.94 من التجارة اخلارجية اجلزائرية، وه� 
الأول  التجاري  ال�شريك  الأوروب����ي  الحت���اد  يجعل  م��ا 

للجزائر.
وب��ل��غ��ت ال�������اردات اجل��زائ��ري��ة م��ن الإحت�����اد الأوروب�����ي 
14.98 مليار دولر يف الفرتة املرجعية اأي 52.8% 
من ال�اردات الإجمالية بارتفاع بلغت ن�شبته 22.8% 
قيمة  بلغت  بينما   ،2013 من  الفرتة  بنف�س  مقارنة 
ال�شادرات اجلزائرية اإىل الإحتاد 24.17 مليار دولر 
قدرت  بارتفاع  ال�شادرات  اإجمايل  من   67.33% اأي 

ن�شبته 17%.
دولر  مليار  ب�5.39  للجزائر  زب�ن  اأول  اإ�شبانيا  وتعد 
تليها اإيطاليا ب� 5.13 مليار دولر ثم بريطانيا 4.51 
وه�لندا  دولر  مليار   3.66 ب���  ففرن�شا  دولر  مليار 

املركز  يف  ُت�شّنف  فرن�شا  تزال  ول  دولر.  مليار   2.71
تليها  3.33 مليار دولر  ب�  ك��اأول �ش�ق للجزائر  الأول 
 2.72 ب���  اإ���ش��ب��ان��ي��ا  ث��م  دولر  م��ل��ي��ار  ب�3.31  ال�����ش��ني 
اأملانيا  ثم  دولر  مليار   2.51 ب�  فاإيطاليا  دولر  مليار 
املركز  يف  تركيا  ّنفت  �شُ بينما  دولر،  مليار   1.34 ب��� 
1.8 مليار دولر  ب���  زب��ائ��ن اجل��زائ��ر  الثامن م��ن حيث 

و�شاد�س م�شدر للجزائر ب�1.1 مليار دولر.
ال��ت��ج��اري��ة م��ع دول املغرب  امل���ب���ادلت  وارت��ف��ع��ت ق��ي��م��ة 
لتبلغ  املرجعية  الفرتة  يف   58.45% بن�شبة  العربي 
دولر  مليار   1.21 دولر مقابل  مليار   1.92 قيمتها 

خالل الفرتة نف�شها من 2012.
كما ارتفعت املبادلت مع املنطقة العربية خارج املغرب 
لتبلغ  الفرتة  نف�س  خ��الل   32.64% بن�شبة  العربي 
دولر  مليار   1.2 مقابل  دولر  مليار   1.59 قيمتها 

خالل الفرتة نف�شها من 2012.
 15 12 وامل��غ��رب يف امل��رك��ز  ��ّن��ف��ت ت�ن�س يف امل��رك��ز  و���شُ
مع  ال��ع��امل  يف   15 ال��ت��ج��اري��ني  املتعاملني  اأه���م  �شمن 
ت�ن�س و521  813 ملي�ن دولر مع  ب�اقع  اجلزائر، 

ملي�ن دولر مع املغرب.
وبلغت قيمة الفائ�س التجاري اجلزائري خالل الن�شف 
اأمريكي،  دولر  مليار   7.56 اجل��اري  العام  من  الأول 
دولر  مليار   35.90 قيمتها  بلغت  �شادرات  باإجمايل 

 في�سانات ال�سني تت�سبب 
يف خ�سائر اقت�سادية 

بقيمة 1.06 مليار دولر 
•• بكني-وام: 

عن  ال��ن��اجت��ة  الفي�شانات  ت�شببت 
�شمال  ع��ل��ى  امل��ن��ه��م��رة  الأم����ط����ار 
�شرق ال�شني يف خ�شائر اقت�شادية 
ي�ان  مليار   6.6 قيمتها  مبا�شرة 

اأمريكي. دولر  مليار   1.06
ال�شينية  الأن���ب���اء  وك��ال��ة  وذك����رت 
مكافحة  مركز  عن  نقال  �شينخ�ا 
والإغاثة من اجلفاف  الفي�شانات 
دمرت  ال��ف��ي�����ش��ان��ات  اأن  ب��ال�����ش��ني 
من  ه���ي���ك���ت���ار  م����ل����ي�����ن   1.07
على  واأث����رت  ال��زراع��ي��ة  املحا�شيل 
مل  فيما  �شخ�س  ملي�ن   2.28
ترد اأنباء عن خ�شائر ب�شرية حتى 

الآن.
ال�قاية  عمل  اأن  اإىل  املركز  ولفت 
نهر  ع����ل����ى  ال����ف����ي���������ش����ان����ات  م������ن 
�ش�نغه�اجيانغ م�شتمر حيث يق�م 
اأكرث من 22 الف �شخ�س بتق�ية 

احل�اجز .

ال�سراكة بني الحتاد الأوروبي واجلزائر بلغت 39 مليار دولر

املناف�شة تنح�شر بني يلني و�شامرز

الوليات املتحدة تبحث عن رئي�س جديد لالحتياطي الفدرايل 

�سواحي باري�س وجهة �سياحية جديدة 
التخطيط املدين ارادت اكت�شاف امر خمتلف وقد جذبتها هذه املنطقة 

اخل�شراء على بعد اقل من ن�شف �شاعة من باري�س.
وقد كانت ال�شياحة يف منطقة �شني-�شان-دوين قبل ع�شرين �شنة تقت�شر 
على كاتدرائية �شان دوين ومتحف اجل� والف�شاء ومركز ب�رجيه و�ش�ق 
الرباغيث يف �شانتاوين. ال ان اقامة ملعب �شتاد دو فران�س غري ال��شع 

يف 1998 اذ ان جلنة حملية لل�شياحة �شكلت يف 3-9 .
اننا نريد  اللجنة عندما كنا نق�ل  اورانتان مدير هذه  دانيال  ويتذكر 
تط�ير ال�شياحة يف �شني-�شان-دوين كان النا�س ي�شحك�ن وي�شتخف�ن 
بنا . وك���ان ال��ت��ح��دي يكمن يف اب���راز م��ك��ان عمه ال��ت��ط���ر ال��ع��م��راين ل 
واجهة بحرية له ول ريف ول جبل ويعاين من �شمعة �شيئة جتمع بني 
الفقر والعنف والهجرة تفاقمت اكرث مع اعمال ال�شغب التي �شهدتها 
ال�ش�احي يف العام 2005. وي��شح مدير اللجنة كان ينبغي ال نعك�س 

•• باري�س-ا.ف.ب:

هذا  باري�س؟  �ش�احي  افقر   3-9 ال�شعبية  الح��ي��اء  اق��دام  عند  �شياح 
انه  ال  عاما   15 ح���اىل  قبل  اخليال  يكن معق�ل حتى يف  امل�شهد مل 
حت�ل اىل واقع اذ ان احدى افقر مناطق فرن�شا جنحت يف جذب ال�شياح 
الذي ي�شم م�شاكن �شعبية بنيت يف  �شتان  والف�ش�ليني. يف و�شط حي 
ع�شرينات القرن املا�شي يف هذه املقاطعة ال�اقعة �شمال باري�س تتقدم 
تنبت  ايل  الع�ش�ائية  الع�����ش��اب  داه�شة  ط��اب���ر  يف  ا�شخا�س  جمم�عة 
عند اق��دام البنية امل�شن�عة من حجر الج��ر. ه���ؤلء ال��زوار ات���ا من 
منطقة باري�س او من انكلرتا وهي املرة الوىل بالن�شبة لغالبيتهم التي 
وتق�ل ج�يل  �شني-�شان-دوين.  اىل هذا احلي يف منطقة  فيها  ياأت�ن 
باني�س )23 عاما( انها امكنة ل ناأتي اليها ابدا . لكن هذه الطالبة يف 

من  ال�شالة  ورق��ة  لعبنا  لقد  للمنطقة.  جمملة  واقعية  غ��ري  ���ش���رة 
خالل اظهار ال�شركات التي ا�شتقرت يف املنطقة والنا�س الذين يقيم�ن 
ب�بينيي مع ماريان  بلدية  ال��زواج يف  ال�شياح مثال قاعة  وي��زور   . فيها 
)متثال ن�شفي يرمز اىل فرن�شا( افريقية ومقاعدها على �شكل قل�ب، 
ويتنزه�ن يف حي اوبرفيلييه مع دليل ه� مغني �شالم ويتفقدون م�شنع 

بلييل للت البيان� او م�شاغل هيئة النقل الباري�شية )ار اآ تي بي(
مع  لحيائهم  زي���ارات  ينظم�ن  متط�عني  من  امل�ؤلفة  غريرتز  �شبكة 
لدى  غ��رف  اع���داد  وق��د مت   . املقاطعة  ب�شكل جيد يف  ت��ط���رت  ال�شياح، 
ال�شكان يف اطار م�شروع اك�يي بانلي� )ا�شتقبال ال�ش�احي(. ففي مقابل 
زيارة  يف  وامل�شاركة  الغرف  ه��ذه  يف  الق��ام��ة  لل�شياح  ميكن  زهيد  مبلغ 
الطلب كبريا يف  كان  لقد  املنظمني  احد  ماتي� غليمان  ويق�ل  للحي. 
العام 2012 مع 400 ليلة ا�شغال لدى 35 اىل 40 �شخ�شا قدم�ا 

�شخ�س  املعل�مة من  تناقل  بف�شل  التي تط�رت  املبادرة   . الغرف  هذه 
على  تاميز  ني�ي�رك  �شحيفة  يف  ن�شر  مقال  م��شع  اي�شا  كانت  لخر 

ما ي�ؤكد.
العمال  �شياحة  املقاطعة  ط���رت   ، البديلة  ال�شياحة  ه��ذه  جانب  واىل 
ال�شغال يف �شني-�شان- باملئة من ليايل  �شبعني  ت�شكل �شتني اىل  التي 

دوين على ما ي��شح دانيال اروانتان.
باري�س  �شرق  �شمال  يف  �شعبية  دوائ���ر  م��ع  تتعاون  ان  اللجنة  واخ��ت��ارت 
املعار�س  مركز  ا�شتقبل  وق��د   . باري�س  �شمال-�شرق  ملنطقة  للرتويج 

باري�س ن�ر فيل�بينت 1،6 ملي�ن زائر ونظم 80 حدثا يف 2012.
الرهانات  يف  املتخ�ش�شة  ك�زين  �شا�شكيا  النرتوب�ل�جيا  عاملة  وتق�ل 
ال�شيا�شية لل�شياحة ان منطقة �شني-�شان-دوين جنحت يف اثارة الرغبة 

بزيارتها.
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كراكا�س ت�شت�رد كل ما ت�شتهلكه

الفنزويليون ي�سكون من الت�سخم وندرة املواد ال�ستهالكية اول �سفينة �سحن �سينية تتوجه اىل اوروبا عرب القطب ال�سمايل

امل�سريون ا�ستهلكوا طعامًا ب�60 مليار جنيه يف رم�سان

تراجع عدد الأ�سهم وقيمتها يف بور�سة بريوت 

اآبل متنع بيع بع�س ب�سائع �سام�سونغ يف اأمريكا

او  �شباط فرباير  انفقه يف  كنت  ما  انفق �شعف  الن 
اكرث، ل ميكننا ان ن�شتمر يف هذه املعاناة .

وتن�شب حك�مة نيك�ل مادورو التي حتاول ابقاء احلد 
-�شريتفع  مقب�ل،  م�شت�ى  يف  ال��روات��ب  م��ن  الدن���ى 
جمددا من 390 اىل 430 دولر يف ايل�ل �شبتمرب- 
امل�شاربني  اىل  امل���اد(  ون��درة  )الت�شخم  الثنائي  هذا 
لكن  ال�شعار.  لرفع  ال�شلع  بتخزين  تتهمهم  الذين 
 30% من  باكرث  )الب�ليفار(  العملة  قيمة  خف�س 
6،3 دولر( لتاحة  4،3 اىل  يف �شباط فرباير )من 
حمى  ي�قف  مل  ال��ب��الد  يف  ال�شريبي  العجز  خف�س 
الت�شخم. ويرجع العديد من القت�شاديني املحليني 
مثل ا�شدروبال اوليفريو�س من معهد ايك�ن�اناليتيكا 
ه���ذا ال������ش��ع اىل ع���دة ع���ام��ل م��ن��ه��ا ���ش��ع��ف النتاج 
وازدواجية  ل���ل����رادات  ال�����ش��ل��ط��ات  واح��ت��ك��ار  ال���ط��ن��ي 
�شرف العملة )الدولر يف ال�ش�ق ال�ش�داء يبلغ خم�شة 

ا�شعاف �شعره الر�شمي( وندرة العملة ال�شعبة.
ويف حماولة للتخفيف عن كاهل الفنزويليني فر�شت 
ووريثه   )2013-1999( ت�شافيز  ه�غ�  حك�مات 
ني�شان  يف  ان��ت��خ��ب  ال���ذي  م�����ادورو  ن��ي��ك���ل  ال�شيا�شي 
الرز  ال�شا�شية مثل  امل�اد  ا�شعار  ابريل، مراقبة على 
واللح�م واحلليب والدجاج وال�شكر والقه�ة وطحني 
الذرة ال�شفراء ال�شرورية لعداد خبز اريبا�س الذي 

يعترب الغذاء التقليدي ال�شا�شي.
واأن�شاأت تلك احلك�مات اي�شا ا�ش�اق مريكال املدع�مة 
ال�شعار مب�اردها النفطية والتي ت�شمح للعديد من 

الفنزويليني باحل�ش�ل على ق�تهم.
وقال خ��شت� ب�ينافر )58 �شنة( الذي يعمل حار�شا 
وجاء يتب�شع يف مركال ب��شط كراكا�س هنا ال�شعار 
بي�شة   12 ا�شرتي  اخ��رى  اماكن  م�ؤكدا يف  رخي�شة 
ب35 ب�ليفار )5،5 دولر ب�شعر ال�شرف الر�شمي( 

بينما هنا ادفع 28 )4،4 دولر( او اقل .
تقف  التي  �شنة(   73( غ�تيا  دي  غابرييال  واعربت 
اىل جانبه عن ا�شفها لنها مل جتد دجاجا ول �شكر 

وقالت متنهدة احلياة �شعبة . 

وجرى خالل ال�شب�ع املايل احلايل تداول 68761 
�شهما لبنك لبنان واملهجر قيمتها 696549 دولرا 
امل��ا���ش��ي تداول  امل���ايل  ،فيما ك��ان مت خ��الل ال���ش��ب���ع 
27220 �شهم لبنك بيبل��س قيمتها 2.722.720 
282910 �شهم لبنك  ت��داول  ملي�ن دولر ،كما مت 
لبنان واملهجر قيمتها 2.523.666 ملي�ن دولر .

 31694 ت���داول  امل��ايل احل��ايل  ومت خ��الل ال�شب�ع 
���ش��ه��م ل�����ش��رك��ة ���ش���ل��ي��دي��ر وه���ي م���ن ك���ربى �شركات 
 358473 قيمتها  الو���ش��ط  ال�����ش��رق  يف  ال��ع��ق��ارات 
املا�شي  امل���ايل  ال���ش��ب���ع  خ��الل  مت  ك��ان  ،فيما  دولرا 
قيمتها  �ش�ليدير  ل�شركة  �شهما   77103 ت����داول 

. دولر   879402

•• كراكا�س-ا.ف.ب:

يف احدى ا�ش�اق كراكا�س يح�شب خ�ان بيديه حزمة 
من  وكي�شا  بي�شة   12 ل�شراء  جمعدة  نقدية  اوراق 
طحني الذرة ال�شفراء قائال بانفعال هذا جن�ن! بعد 
 29% ارتفع اىل  الذي  القيا�شي  الت�شخم  انهكه  ان 

منذ بداية ال�شنة.
ويف ط���اب��ري الن��ت��ظ��ار ال��ط���ي��ل��ة ي��ف��ق��د ال��ك��ث��ري من 
من  ال�شبعني  يف  ر�شام  فنان  ويق�ل  اع�شابهم  النا�س 
ح��ي غ�����ارات����ارو غ���رب ال��ع��ا���ش��م��ة ه���ذا ���ش��يء فظيع! 
كيف ميكن ان يعتمد بلد نفطي اىل هذا احلد على 

ال�شترياد؟ نحن ل ننتج �شيئا هنا .
ويق�ل لفران�س بر�س ان احباطه لي�س بدون �شبب اذ 
ان فنزويال تعاين من اعلى ن�شبة ت�شخم يف امريكا 
الالتينية تزيدها تفاقما ندرة م�اد ا�شا�شية. ومن اكرث 
ال�شياء التي يبحث عنها الفنزويلي�ن ورق الت�اليت 

ومعج�ن ال�شنان وال�شاب�ن واحلفا�شات...
وت�شت�رد البالد التي متلك احد اكرب احتياطي نفطي 
الدولرات  لكن  ت�شتهلكه.  م��ا  ك��ل  تقريبا  ال��ع��امل،  يف 
ال�شارمة  امل��راق��ب��ة  ب�شبب  خ�ش��شا  مت�فرة  لي�شت 
ع�شر  م��ن��ذ  ال��ع��م��الت  ع��ل��ى  ال�شلطات  فر�شتها  ال��ت��ي 

�شن�ات للحد من هروب الر�شاميل.
املفرو�شة  القي�د  اىل  ا�شافة  ال��ظ��روف،  ه��ذه  وت�شع 
نق�س  م�شكلة  ام���ام  الفنزويليني  امل�����ش��ت���ردي��ن،  على 
املركزي  البنك  وقيم  ال�شتهالكية.  امل���اد  يف  خطري 
م�ؤ�شر ندرة امل�اد ال�شا�شية ب%19،4 بينما يقارب 

الت�شخم الع�شرين يف املئة منذ عدة �شن�ات.
وخل�شت مارينا ل�بي�س )50 �شنة( امام رف�ف ف�اكه 
وخ�شر ال��شع بالق�ل كل �شيء غال، علينا ان نفعل 
ال�شعار  بينما  ال����درج  ت�شعد  ف��ال��روات��ب  امل��ع��ج��زات، 
تركب امل�شعد، اذا ا�شتمر هذا احلال �شيتعني علي ان 

ازرع �شطح البناية كي اح�شل على طعام .
وت�شاطرتها الراأي كارولينا بات�شيك� )35 �شنة( وهي 
ربة منزل ي وقالت ان الت�شخم ا�شر بنا كثريا، فانا 

املتغريات  نتيجة  امل��ا���ش��ي��ة  ال��ف��رتة  خ���الل  امل�����ش��ري���ن 
واأو�شح  ال�شلع.  من  العديد  يف  وال�شعرية  ال�شيا�شية 
يف  كبرياً  انخفا�شاً  �شهدت  التي  ال�شلع  اأك��رث  من  اأن��ه 
الطلب عليها هي منتجات اليامي�س واحلل�يات خا�شة 
ال�شرقية منها، والتي تراجع الطلب عليها مبا يرتاوح 
ه�شام  ح��ك���م��ة  ف��ر���س  ب�شبب  و35%،   30% ب��ني 
قنديل ال�شابقة ر�ش�ماً جمركية مرتفعة على منتجات 
اليامي�س مما اأدى اإىل ارتفاع اأ�شعارها يف ال�ش�ق املحلية 
بدرجة كبرية، حيث و�شل �شعر الل�ز اإىل 80 جنيهاً، 
جنيهاً،   40 اإىل  وال��ق��را���ش��ي��ا  ج��ن��ي��ه��اً،   60 وال��ب��ن��دق 
وانعك�س ذلك ب�ش�رة مبا�شرة على منتجات احلل�يات 
ال�شرقية والتي ت�شتخدم هذه املنتجات بكميات كبرية.
اأن احلك�مة حر�شت على  اأو�شح  التقرير  اأن  واأ�شاف 
خمف�شة  وب��اأ���ش��ع��ار  ك��ب��رية  ب��ك��م��ي��ات  �شلعة   20 ط���رح 

وغريها. والأرز  والزيت  ال�شكر  وت�شمل   15%

•• القاهرة-وكاالت:

امل�شريني  ا�شتهالك  اأن  املتحدة  ل��الأمم  درا�شة  ك�شفت 
رم�شان  �شهر  خ��الل  باأن�اعها  الغذائية  املنتجات  من 
بانخفا�س  20% ،  ي�مياً،  جنيه  ملياري  بلغ  امل��ب��ارك 
مقارنة ب�شهر رم�شان من ال�شن�ات املا�شية، والتي كان 
يف  الكرمي  ال�شهر  خ��الل  املعتاد  ال�شتهالك  مت��شط 

حدود 2.5 مليار جنيه ي�ميا.
الأه���رام  �شحيفة  ن�شرتها  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  واأو���ش��ح��ت 
يرجع  الن��خ��ف��ا���س  ذل���ك  وراء  الأ���ش��ا���ش��ي  ال�����ش��ب��ب  اأن 
حفالت  وت��راج��ع  والأمنية  ال�شيا�شية  ال�شع�بات  اإيل 

الإفطار اجلماعي وم�ائد الرحمن.
وي��ق���ل امل��ه��ن��د���س حم��م��د ف���رج ع��ام��ر، رئ��ي�����س جمعية 
امل�شتثمرين يف مدينة برج العرب اجلديدة، اإن الدرا�شة 
اكت�شبها  التي  الأ�شا�شية  ال�شمة  الرت�شيد ه�  اأن  ت�ؤكد 

ال�ستثمار الأجنبي ينخف�س يف 
تون�س 1.3 باملئة 

•• تون�س-رويرتز:
اأو�شحت بيانات ر�شمية ام�س انخفا�س ال�شتثمار الجنبي املبا�شر يف ت�ن�س 
الرجح  على  انعكا�س  يف   2013 عام  من  الول  الن�شف  يف  باملئة  3ر1 

لل�شراع ال�شيا�شي يف البالد.
الجنبية  ال�شتثمارات  ان  اخل��ارج��ي  بال�شتثمار  النه��س  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
من  دولر  ملي�ن  95ر569  ت�ن�شي  دي��ن��ار  ملي�ن   939 اىل  انخف�شت 

.  2012 عام  من  الفرتة  نف�س  يف  دينار  ملي�ن  1ر951 
وت�شهد ت�ن�س مهد احتجاجات الربيع العربي ف��شى �شيا�شية منذ اغتيال 

املعار�س العلماين حممد الرباهمي ال�شهر املا�شي.
عام  م��ن  ال��ف��رتة  نف�س  يف  امل��ئ��ة  يف  9ر13  الجنبي  ال�شتثمار  وانخف�س 
2010 قبل النتفا�شة ال�شعبية عام 2011 التي اأطاحت بالرئي�س زين 

العابدين بن علي.
و�شهد قطاع اخلدمات اأكرب انخفا�س يف ال�شتثمارات مرتاجعا 21 باملئة 

•• بريوت-يو بي اأي:

ب�ر�شة  يف  املتداولة  الأ�شهم  ان  دوري  تقرير  اأظهر 
بريوت �شجلت يف نهاية الأ�شب�ع املايل احلايل تراجعا 

يف عددها وقيمتها قيا�شا اىل الأ�شب�ع املايل املا�شي.
ومت التداول بالب�ر�شة هذا ال�شب�ع ثالثة اأيام ب�شبب 
عطلة العياد يف لبنان . وينتهي التعامل بالب�ر�شة 

يف لبنان ي�م اجلمعة من كل ا�شب�ع .
فقد مت خالل ال�شب�ع املايل احلايل تداول 186891 
�شهما قيمتها 2.228.709 ملي�ن دولر بينما كان 
 516927 ت��داول  املا�شي  امل��ايل  ال�شب�ع  مت خ��الل 

�شهما قيمتها 8.908.364 ماليني دولر .

•• نيويورك-ا.ف.ب:

حظر  على  اآب��ل  جمم�عة  ح�شلت 
املحم�لة  الأجهزة  بع�س  مبيعات 
تنتجها  التي  املتحدة  ال�ليات  يف 
تتهمها  التي  �شام�ش�نغ  مناف�شتها 
ب��ان��ت��ه��اك ب��راءات��ه��ا، ب��ع��د اأق���ل من 
اإدارة  اإب���ط���ال  اأ���ش��ب���ع واح����د ع��ل��ى 
يحظر  ق��������رارا مم����اث����ال  اأوب�����ام�����ا 
منتجات  بع�س  مبيعات  مب�جبه 

اآبل .
ق��د ���ش��در ق����رار احل��ظ��ر ه���ذا عن 
للتجارة  الأم����ريك����ي����ة  ال���ل���ج���ن���ة 
اإليها  ت���ق���دم���ت  ال���ت���ي  ال����دول����ي����ة 
المريكية  املعل�ماتية  املجم�عة 
 ،2011 اأغ�شط�س  اآب  يف  ب�شك�ى 
الك�رية  م��ن��اف�����ش��ت��ه��ا  اأن  م��ع��ت��ربة 
اجلن�بية ن�شخت يف بع�س ه�اتفها 
الذكية واأجهزتها الل�حية وظائف 
اأبرز منتجاتها، األ وهي ه�اتف اآي 

ف�ن واأجهزة اآي باد .
طالت  انتهاكات  يف  اللجنة  وبتت 
براءاتني متعلقتني بالتكن�ل�جيات 
اخل��ا���ش��ة ب��ال�����ش��ا���ش��ات ال��ت��ي تعمل 
على  ال��ت��ع��رف  ووظ��ائ��ف  باللم�س 
الأك�ش�ش�ارات، من قبيل ال�شماعات. 
فمنعت اللجنة بالتايل جمم�عتي 
اأمريكا  اإلكرتونيك�س  �شام�ش�نغ 
تيليك�مي�نيك�شنز  �شام�ش�نغ  و 
اأم��ريك��ا يف ال���لي��ات امل��ت��ح��دة من 
التي  املنتجات  ا���ش��ت��رياد  م�ا�شلة 
وبيعها  ال��رباءت��ني  ه��ات��ني  تنتهك 

وت�زيعها.
منتجات  اأي  ال����ق����رار  ي���ذك���ر  ول 

بالتحديد م�شم�لة بهذا احلظر.

ال���ك����ري���ة  امل���ج���م����ع���ة  اأن  ح���ت���ى 
اأي�شا  ه���ي  حت����دد  مل  اجل��ن���ب��ي��ة 
امل��ح��ت اىل  امل��ن��ت��ج��ات، لكنها  ه���ذه 
اأن ن��ط��اق ه���ذا احل��ظ��ر حم���دود. 
با�شمها  الناطقني  اأح��د  ق��ال  وق��د 
ال�شرورية  ال���ت���داب���ري  ات���خ���ذن���ا 
ل�شمان ت�افر جميع منتجاتنا يف 
ال�ليات املتحدة ، من دون تقدمي 

مزيد من التفا�شيل.
ي���دخ���ل هذا  ل���ن  وع���ل���ى اي ح����ال 
بعد  اإل  ال��ت��ن��ف��ي��ذ  ح���ي���ز  ال����ق����رار 
انتهاء مهلة ال�شهرين التي ميكن 
اأوباما  ب��اراك  الأم��ريك��ي  للرئي�س 

اأن ي�شتخدم خاللها حق النق�س.
ون�����ادرا م��ا ي��ت��م ال��ل��ج���ء اإىل هذا 

تتعلق  ال��رباءات  تلك  واثنتان من 
الزوايا  �شيما  ل  الأج��ه��زة،  ب�شكل 
اآي  هاتف  بها  يتميز  التي  امل���دورة 

ف�ن وجهاز اآي باد .
املها  خيبة  �شام�ش�نغ  تخف  ومل 
با�شمها  الناطق  لكن  القرار،  بهذا 
اأن  اأن��ه من �شاأن ق��رار مماثل  اأك��د 
تبذلها  ال��ت��ي  للجه�د  ح��دا  ي�شع 
اخلا�شة  براءاتها  ل�شتخدام  اآب��ل 
احتكار  بغية  به  مبالغ  نطاق  على 
الأ����ش���ك���ال امل�����ش��ت��ط��ي��ل��ة وال����زواي����ا 

املدورة .
اآب��ل ، فهي اأعربت عن ر�شاها  اأم��ا 
ب���ي���ان ج�����اء فيه  ال�����ق�����رار يف  ع����ن 
للتجارة  الأم���ريك���ي���ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن 

ال�شبت  ا����ش���ت���خ���دم  ل��ك��ن��ه  احل������ق، 
منذ  الأوىل  للمرة  وذل��ك  املا�شي، 
العام 1987. وقد اأبطل مب�جبه 
قرار �شادر عن اللجنة الأمريكية 
للتجارة الدولية بخ�ش��س النزاع 
ال���دائ���ر ب���ني اآب����ل و ���ش��ام�����ش���ن��غ . 
ون�س ذاك القرار على منع بع�س 
منتجات املجم�عة الأوىل، باعتبار 
املجم�عة  ب������راءات  ت��ن��ت��ه��ك  اأن���ه���ا 

الك�رية اجلن�بية.
اآب��ل مل تك�شب ال��دع���ى على  لكن 
دح�شت  فقد  جميعها.  الأ���ش��ع��دة 
وجهتها  ال��ت��ي  الت��ه��ام��ات  اللجنة 
اأربع  يخ�س  ما  يف  �شام�ش�نغ  اإىل 

براءات اأخرى.

املحاكم  ب��رك��ب  التحقت  ال��دول��ي��ة 
يف اأنحاء العامل اأجمع، من اليابان 
كاليف�رنيا  اإىل  و���ش���ل  وك����ري���ا 
بف�شل  وه���ل��ن��دا،  باأملانيا  وم���رورا 
 ... الب��ت��ك��اري  احل�س  ع��ن  دفاعها 
ف��ن��ظ��ام ال�������رباءات ق���د اع��ت��م��د يف 
البتكارية  الأفكار  ال�اقع حلماية 

.
وت����ت�����اج����ه ج���م���ي���ع امل���ج���م����ع���ات 
املحاكم،  اأم��ام  تقريبا  املعل�ماتية 
خا�شة  ن������زاع������ات  خ���ل���ف���ي���ة  ع���ل���ى 

بالرباءات.
لكن امل�اجهة بني اآبل و �شام�ش�نغ 
متباينة  ج��د  نتائجها  اأت���ت  ال��ت��ي 
اأنها  اإذ  الأب�������رز،  ه���ي  الآن  ح��ت��ى 
ت��ع��ن��ي اجل��ه��ت��ني ال��رئ��ي�����ش��ي��ت��ني يف 
���ش���ق الأج���ه���زة الل�حية  ك��ل م��ن 
ال���ذك���ي���ة، ولأن  ال���ه����ات���ف  و����ش����ق 
�شام�ش�نغ  خ��الل  م��ن  تهاجم  اآب��ل 
العمالق  مبا�شرة  غري  وبطريقة 
لت�شغيل  اأن��دروي��د  ونظامه  غ�غل 

اله�اتف الذكية.
اأن  اخل�����������رباء  ب����ع���������س  وي����ع����ت����رب 
ا�شتخدمت  الأم��ريك��ي��ة  ال�شلطات 
ح��ق النق�س ال���ش��ب���ع امل��ا���ش��ي، يف 
من  ال��ت��خ��ف��ي��ف  اإىل  م��ن��ه��ا  م�شعى 
ح���دة ه���ذه ال���ن���زاع���ات ال��ت��ي تدور 

ح�ل الرباءات.
الك�رية  ال���ت���ج���ارة  وزارة  وك���ان���ت 
عن  الثنني  اأعربت  قد  اجلن�بية 
اإزاء الآثار ال�شلبية ... على  قلقها 
متتلكها  ال���ت���ي  ال��رخ�����س  ح��م��اي��ة 
�شتتابع  اأنها  م�ؤكدة   ، �شام��ش�نغ 
ال�شلة  ذات  ال����ق����رارات  ك��ث��ب  ع���ن 

جميعها.

•• بكني-ا.ف.ب:

�شفينة  ت���ج��ه��ت  الوىل  ل��ل��م��رة 
عرب  اوورب����ا  اىل  �شينية  جت��اري��ة 
خط قطبي خمت�شر بف�شل ذوبان 
الثل�ج يف القطب ال�شمايل على ما 

ذكرت ال�شحف يف بكني ام.
متلكها  ال����ت����ي  ال�������ش���ف���ي���ن���ة  ه������ذه 
ال�شينية  البحري  ال�شحن  �شركة 
ال����ع����م����الق����ة ك����������ش����ك�����، اب����ح����رت 

عب�رها  ت��ب��داأ  ان  ق��ب��ل  اغ�شط�س 
املتجمد  ال�������ش���م���ايل  ل��ل��م��ح��ي��ط 
ال  �شل�كها  وه��ي طريق ل ميكن 
او�شحت  م��ا  على  ال�شيف  خ��الل 

ال�شحيفة.
اول م�����ش��در يف  ال�����ش��ني  وت������يل 
لهذا اخلط  اهمية كبرية  العامل، 
ي�شمح  ال����ذي  ال��ب��ح��ري اجل���دي���د 
يح�شل  الذي  التاأخر  بتجنب  لها 
الف  واخت�شار  ال�ش�ي�س  قناة  يف 

اخلمي�س من مرفاأ داليان )�شمال 
����ش���رق( وي��ف��رت���س ان ت�����ش��ل اىل 
ي�ما   33 غ�������ش����ن  يف  اوروب����������ا 
امل��م��ر ال�شمايل  م��ن خ���الل ع��ب���ر 
ال�������ش���رق���ي ال������ذي مي����ر مب���ح���اذاة 
على  ال�شمالية،  �شيبرييا  �ش�احل 
ت�شاينا  ���ش��ح��ي��ف��ة  او����ش���ح���ت  م����ا 

ديلي.
ويفرت�س ان تعرب �شفينة ال�شحن 
اآب   25 يف  ب��ريي��ن��غ  م�شيق  ه���ذه 

الكيل�مرتات خالل رحالتها اىل 
اوروبا �شريكتها التجارية الوىل.

ومتر ح�اىل %90 من مبادلت 
ال�شني التجارية عرب البحر.

وتاأمل بكني يف ان يك�ن هذا اخلط 
القطبي املخت�شر مفيدا يف تنمية 

مرافئها يف �شمال �شرق البالد.
واخلط البحري ال�شمايل ال�شرقي 
الذي ت�شهل رو�شيا حركة املالحة 
ا�شتئجار  ف��ر���س  ف��ي��ه م��ن خ���الل 

لديها،  ال���ت���ي  اجل��ل��ي��د  ك��ا���ش��ح��ات 
متزايدا  دورا  يلعب  ان  �شاأنه  من 
اىل  ون��ظ��را  العاملية.  امل��ب��ادلت  يف 
الحرتار املناخي الذي ي�ؤدي اىل 
ت�شارع يف ذوبان الغطاء اجلليدي، 
ف��ت��ح اي�����ش��ا مم���ر ���ش��م��ايل غربي 
القطب  م���ن  الخ�����ر  اجل���ان���ب  يف 
ال�شمايل من جهة كندا. لكن هذا 
ول يحظى  ج����دا  م��ت��ع��رج  اخل����ط 

ببنية حتتية منا�شبة.
القطبية  امل���ي���اه  يف  امل���الح���ة  ل��ك��ن 
مقارنة  ب���داي���ات���ه���ا  يف  ت�������زال  ل 
قناة  ع��رب  التقليدية  ب��اخل��ط���ط 
بنما )15 الف عب�ر يف ال�شنة( او 

قناة ال�ش�ي�س )19 الفا(.
لكن يت�قع ان يزيد حجم الب�شائع 
ال�شمايل  اخل����ط  ع���رب  امل��ن��ق���ل��ة 
ال�شرقي كثريا يف ال�شن�ات املقبلة 
طن  م��ل��ي���ن   1،26 م��ن  لينتقل 
العام املا�شي اىل 50 ملي�ن طن 
ا�شحاب  احت����اد  وف���ق   2020 يف 

ال�شفن الرنوجيني.
للطاقة  م�شتهلك  اك��رب  وال�شني 
اي�شا  ك��ث��ريا  م��ه��ت��م��ة  ال���ع���امل،  يف 
الكبرية  امل��ح��روق��ات  مب��خ��زون��ات 
التي قد تك�ن م�ج�دة يف القطب 

ال�شمايل.
متاحة  ت�����ش��ب��ح  امل�����������ارد  وه�������ذه 
الغطاء  انح�شار  م��ع  فاكرث  اك��رث 

اجلليدي.

�سركات عاملية لتقييم اخلط احلديدي اخلليجي فنيًا وماليًا
يف م�شاريع ال�شكك احلديدية، وي�شتعر�س الربامج ال�شابقة واحلالية 
الفنية ل�شرعة القطارات،  القائمة  يف امل��ش�ع ذاته، ويراجع معايري 
ثم يحدد الت��شيات. ولفت اإىل اأن ال�شركات الفائزة �شتدر�س مت�يل 
القطاع اخلا�شة  اأو  �شيك�ن عرب احلك�مات اخلليجية  امل�شروع، وهل 
الكاملة  ال�ش�رة  �شرت�شم  ال��درا���ش��ات  ه��ذه  اأن  م�شيفاً  بال�شراكة،  اأو 
بكفاءة  املحدد  ال�قت  لإنهائه يف  و�شتحدد خريطة طريق  للم�شروع، 
عالية. وقال بن اأحمد: ُيت�قع مع نهاية العام احلايل اأن يتم التعرف 
بدقة اأكرب على م�عد انتهاء امل�شروع ب�شكل علمي مدرو�س مبني على 
ت�ش�ر ال�شركات ال�شت�شارية . وتابع اأن ال�شركة اأو املجم�عة الفائزة 
املفاو�شات، ف�شال عن  ومرحلة  التحتية  البنية  و�شع  على  �شت�شاعد 
تقدمي امل�ش�رة للدول اخلليجية يف مرحلة طرح املناق�شات، و�شتك�ن 

•• الريا�س-املنامة-وكاالت:

اأنه متت  اأحمد،  ك�شف وزير امل�ا�شالت البحريني املهند�س كمال بن 
دول  رب��ط  م�����ش��روع  تنفيذ  ل��درا���ش��ة  ا�شت�شارية  عاملية  ���ش��رك��ات  دع����ة 
وهند�شية  وفنية  مالية  درا�شات  وتقدمي  احلديدي،  باخلط  اخلليج 
ت�شريحات  يف  واأ����ش���اف   .2018 يف  ينتهي  ال���ذي  امل�����ش��روع  لتنفيذ 
و�شع  مهام  لل�شركات  �شي�شند  اأن��ه  ال�شع�دية،  القت�شادية  ل�شحيفة 
ت�ش�ر لآلية تنفيذ امل�شروع، وربطه بداخل املدن يف الدول اخلليجية، 
اإ���ش��اف��ة اإىل درا����ش���ة اأح���م���ال ق��ط��ار ال��ب�����ش��ائ��ع ع��ل��ى ال��ي��اب�����ش��ة وامل����اء، 
بن  وذك��ر  ال��رب��ط.   م�شروع  ي�اجهها  ق��د  التي  املناخية  وال��ت��اأث��ريات 
ال�شابقة والربامج ذات ال�شلة  امل�شت�شار �شيدر�س الدرا�شات  اأن  اأحمد 

بالتاأثريات  املتعلقة  ال��درا���ش��ات  تنفيذ  ع��ن  كذلك  م�ش�ؤولة  ال�شركة 
اأن  البحريني  امل�ا�شالت  وزي��ر  واعترب  بامل�شروع.  اخلا�شة  املناخية 
م�شروع ربط دول اخلليج ب�شبكة خط�ط حديدية خط�ة ا�شرتاتيجية 
ن�عية ، �شتك�ن لها تاأثريات بعيدة املدى على البحرين وباقي الدول 
اخلليجية، و�شيك�ن من ال�شعب بعد هذا اعتبار البحرين جزيرة غري 
مرتبطة جغرافيا بباقي دول اخلليج؛ لأنها �شتت�شل بال�شع�دية غربا، 
اأن م�شروع �شكك احلديد اخلليجية �شيح�ل  واأ�شاف  وبقطر �شرقا. 
الأوروبي،  النهج  على  ومتداخلة  م�شرتكة  �ش�ق  اإىل  اخلليج  منطقة 
وهذا يعني اأن منطقة اخلليج �شتك�ن مهياأة لإن�شاء منطقة اقت�شادية 
امل��ع��روف��ة حاليا.  الق��ت�����ش��ادي��ة  امل��ن��اط��ق  غ����رار  ع��ل��ى  ث��ق��ل دويل  ذات 
وم�شروع ربط دول اخلليج ب�شبكة خط�ط حديدية �شيتم تنفيذه عرب 

م�شار بط�ل ي�شل اإىل 2177 كيل�مرتا، و�شيبداأ من مدينة الك�يت 
اإن�شاوؤه  مرورا مبدينة الدمام، ثم اإىل البحرين عرب اجل�شر املقرتح 
البحرين يف اجت��اه قطر عرب اجل�شر  امللك فهد، ومن  بجانب ج�شر 
واأي�شا �شيك�ن هناك م�شار بري متفرع  البلدين.  اإن�شاوؤه بني  املزمع 
اإىل  �شل�ى، ثم  اإىل دولة قطر عرب منفذ  الدمام  ينطلق من مدينة 
الإمارات عرب منفذ البطحاء، ثم اإىل اأب�ظبي والعني، ثم اإىل ُعمان 
عرب �شحار، ثم اإىل م�شقط. وت�شري الدرا�شات الأولية اإىل اأن التكلفة 
الإجمالية ت�شل اإىل 10 مليارات دولر، واإىل اأن حجم التكاليف بني 
بناء الق�شبان على الياب�شة وبنائها على البحر �شتك�ن متفاوتة، اإذ اإن 
تكلفة الربط بني ال�شع�دية والبحرين، وبني قطر والبحرين �شتك�ن 

الأعلى تكلفة لأنه بحري، بينما يف الدول الأخرى �شيك�ن بريا.



تاأهلت المريكية �شريينا وليامز امل�شنفة الأوىل اإىل الدور قبل النهائي 
يف بط�لة ت�رونت� للتن�س لل�شيدات .

ففي دور الثمانية للبط�لة املقامة يف كندا فازت وليامز على ال�شل�فاكية 
ماجدالينا ريباريك�فا مبجم�عتني متتاليتني ب�اقع 6-1 و1-6.

وا�شتفادت وليامز التي خ�شرت ع�شرة اأ�ش�اط فقط يف ثالث مباريات من 
�شربات اإر�شالها الق�ية لتف�ز ب�شه�لة على ريباريك�فا.

وقالت وليامز اأ�شعر باين يف حالة جيدة بكل تاأكيد واألعب ب�شكل اأف�شل 
مما كنت عليه يف ال�شهر املا�شي. 

كما �شعدت الب�لندية اني�شكا رادفان�شكا امل�شنفة الثالثة 
امل�شنفة  اي��راين  �شارة  اليطالية  على  بتغلبها  النهائي  قبل  اإىل 

اخلام�شة 7-6 و5-7.
وخا�شت رادفان�شكا م�اجهة متكافئة مع ايراين 

كما حدث بينهما م�ؤخرا يف دور الثمانية ببط�لة 
ا���ش��ط��ن��ب���ل ع��ن��دم��ا ا���ش��ت��غ��رق��ت امل����ب����اراة ن��ح��� ثالث 

�شاعات.
وبدت الإثارة حا�شرة يف امل�اجهة بني رادفان�شكا وايراين 
اإر�شالها  �شربات  على  احلفاظ  من  لعبة  اأي  تتمكن  ومل 

با�شتمرار.
وقالت رادفان�شكا بالن�شبة لنا فاإن �شربات الإر�شال لي�شت هي 

الكرة ط�يال خالل  ت�شتمر  ما  دائما  ولذلك  الف�ز  مفتاح 
م�اجهاتنا. 

���ش���ران��ا كري�شتيا  ال��روم��ان��ي��ة  ف����ازت  ك��م��ا 
امل�شنفة  كفيت�فا  ب��رتا  الت�شيكية  على 
لتكتمل  و4-6  و5-7   6-4 ال�شاد�شة 

اأ�شالع املربع الذهبي.
ق�يا  عر�شا  كفيت�فا  قدمت  اأن  وبعد 

م�شت�ى  ت��راج��ع  الأوىل  املجم�عة  يف 
الالعبة الفائزة ببط�لة وميبلدون 
اأخطاء  عدة  وارتكبت   2011 عام 
ك�����ش��ر الر�����ش����ال يف �شت  ف��ر���س  يف 

اأ�ش�اط خمتلفة.
ال��ف���ز يف  بعد  اإن��ه��ا  وق��ال��ت كفيت�فا 

تتمكن  ي���م اخلمي�س مل  الثالث  ال��دور 
م���ن ال���ن����م ول���ذل���ك ف��اإن��ه��ا ك��ان��ت تعاين 
من الإره��اق وه� ما و�شح يف املجم�عة 

الثانية من املباراة.
واأ�شافت لل�شحفيني �شربات ار�شايل كانت �شيئة 
وكنت اعاين من اإرهاق كبري ولذلك ظهرت بهذا 

ال�شكل ال�شيء. 
و�شمنت ال�شينية يل نا امل�شنفة الرابعة الظه�ر يف 
احدى مباراتي املربع الذهبي اأي�شا بعد ف�زها على 

ال�شل�فاكية دومينيكا �شيب�لك�فا 7-6 و2-6.

القطري  الحت���ادي���ن  رئ��ي�����س  اك���د 
وال�شي�ي للعاب الق�ى القطري 
دح�����الن احل���م���د ان حم���ارب���ة اآف���ة 
املن�شطات حتتاج اىل وقفة جماعية 
وجميع  ال�������ق�������ارات  ج���م���ي���ع  م�����ن 

الريا�شات.
ل�كالة  ح���دي���ث  يف  احل���م���د  وق�����ال 
بط�لة  هام�س  على  بر�س  فران�س 
العامل الرابعة ع�شرة التي انطلقت 
ام�س ال�شبت يف م��شك�: املن�شطات 
حم�ر  وهي  وخطرية  رئي�شية  افة 
خا�شة  والف�شل  للنجاح  الرت��ك��از 
ل��ل��م��ت�����ش��ل��ق��ني ، م�����ش��ي��ف��ا الحت�����اد 
ق�انني  �شن  ي��ح��اول  الن  ال���دويل 
اك����رث ت�����ش��ددا واك�����رث م��ك��اف��ح��ة ملا 

يجري يف عامل املن�شطات .
الل���ع���اب  ام  ري���ا����ش���ة  وت���ع���ر����ش���ت 
الون�����ة  يف  م����دوي����ة  ����ش���رب���ات  اىل 
العديد  ت���ن���اول  ب��ث��ب���ت  الخ������رية 
مل�اد  والريا�شيات  الريا�شيني  من 
 40( رو�شيا  يف  وحتديدا  من�شطة 
حالة( وتركيا )31 حالة( وامريكا 
�شملت  التي  تلك  اأبرزها  ال�شمالية 
عداءي ال�شرعة المريكي تاي�ش�ن 
غ����اي واجل���ام���اي���ك���ي ا����ش���اف���ا ب���اول 
رقم  اف�����ش��ل  وراب����ع  ث���اين  �شاحبي 
م على   100 �شباق  ال��ت��اري��خ يف  يف 
يعتربان  ك��ان��ا  وال��ل��ذي��ن  ال���ت����ايل 
للجامايكي  الكبريين  املناف�شني 

الخر او�شاين ب�لت.
ال��������دويل قبل  و������ش�����ادق الحت��������اد 
ي����م���ني ع��ل��ى ق�����رار الن���ت���ق���ال من 
اع�ام  الربعة  اىل  العامني  عق�بة 

يتناول�ن  الذين  الريا�شيني  بحق 
بالقان�ن  ارت��ب��اط��ا  من�شطة  م����ادا 
والذي  املن�شطات  ملكافحة  العاملي 
من  اعتبارا  التنفيذ  حيز  �شيدخل 

عام 2015.
واو�شح الحتاد الدويل يف بيان له 
ان القان�ن اجلديد لل�كالة العاملية 
ارادتنا  يعك�س  املن�شطات  ملكافحة 
الق�ية لتعزيز العق�بات، وبالتايل 
ف���ان الحت����اد ال����دويل ���ش��ي��ع���د اىل 
ع��ق���ب��ة الي���ق���اف مل���دة 4 اع�����ام يف 
لال�شتعمال  اخل���ط���رية  احل������الت 
انه  ، م�����ش��ريا اىل  امل��ن�����ش��ط��ة  امل������اد 
القرتاح  ه��ذا  امل���اف��ق��ة على  مت��ت 

بالجماع.
يعاقب  ال��������دويل  الحت��������اد  وك�������ان 
املتن�شطني باربعة اع�ام يف البداية 
2004 يف  ع��ام  ي��ب��داأ منذ  ان  قبل 
العاملية  ال���ك��ال��ة  ع��ق���ب��ات  تطبيق 
املخالفني  ت��ع��اق��ب  ك���ان���ت  وال���ت���ي 
القان�ن  مب����ج���ب  ف��ق��ط  ب��ع��ام��ني 

العاملي الول ملكافحة املن�شطات.
انتخب  ال��������ذي  دح��������الن  وت�����اب�����ع 
رئي�شا  املا�شي  ي�لي�  مت���ز  مطلع 
بالن�شبة  ال�شفراء:  القارة  لحت��اد 
العامل  م���ن  ج����زء  ف��ه��ي  ا���ش��ي��ا  اىل 
ونحاول  الدولية  الق�انني  وتتبع 
جلنة  ت����ك�����ي����ن  مت  ت���ط���ب���ي���ق���ه���ا، 
التقارير  لتتابع جميع  للمن�شطات 
ا���ش��ي��ا ولل�ق�ف  ي���دور يف  وك���ل م��ا 
تك�ن  ان  يجب  املن�شطات  وج��ه  يف 
القارات  جميع  من  جماعية  وقفة 
ويف جميع الريا�شات ونحن ن�ليها 

اهتماما خا�شا وهي بني اول�ياتنا 
وحتدث احلمد عن اوليات الحتاد 
القاري واملتعلقة بالبحث عن امل�ارد 
املالية، وقال ا�شيا من اكرب القارات 
الب�شرية  ال�������رثوات  مت��ل��ك  ال���ت���ي 
وامل�اهب الريا�شية، لكن ل� نظرنا 
للعاب  ال�����ش����ي�����ي  الحت�������اد  اىل 
ال����ق�����ى ف���ه���� ل���ال����ش���ف م����ن افقر 
الحتادات امل�ج�دة يف العامل، نحن 
نل�م انف�شنا يف هذا الجتاه ولي�س 
الراعية،  وم���ؤ���ش�����ش��ات  ال�����ش��رك��ات 
لننا مل نح�شر انف�شنا التح�شري 
ال�شحيح ول ي�جد عندنا الربامج 
ال�شحيحة. فاملم�ل دائما ه� عبارة 
عن مادة جتارية ويبحث دائما عن 
تكن  مل  واذا  ل��ه��ا،  للت�ش�يق  م��ك��ان 
ج��اه��زا ول��دي��ك الر���ش��ي��ة ال�شلبة 
ي��ت��ع��اق��د معك،  لن��ط��الق��ت��ه ف��ل��ن 
وبالتايل فان من اول�ياتنا بالطبع 
الت�ش�يق  عملية  تنظيم  نعيد  ان 
التي حتتاج اىل النقل التلفزي�ين 
ومب�شاركة  ق���ي��ة  مناف�شات  واىل 
لعبني على اعلى م�شت�ى . وتابع 
الالعبني  مت��ل��ك  ا���ش��ي��ا  ان  اع��ت��ق��د 
ت���ج��د عندنا  ل��ال���ش��ف ل  ول��ك��ن��ه��ا 
ق�����ان����ني ت���ف���ر����س ع���ل���ى ال���الع���ب 
يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  املنطلق  او  امل�����ش��ه���ر 
ال���ب���ط����لت ال���ش��ي���ي��ة وه����ذه هي 
بحيث  عليها  نعمل  ال��ت��ي  امل�����ش��األ��ة 
يجب على الالعبني ال�شي�يني ان 
البط�لت  يف  م�شاركات  لهم  تك�ن 
ال���ش��ي���ي��ة، ك��م��ا اأن��ن��ا ك��ذل��ك نعيد 
بالكامل  البط�لت  برنامج  غربلة 

رغبة  م��ع  يتما�شى  ان  ا�شا�س  على 
برنامج لالجيال  واع��داد  املم�لني 
القادمة من خالل ت�فري مدربني 
وبط�لت  ممتازة  وبرامج  جيدين 

متميزة .
ال�شي�ي  الحت��اد  ان  واك��د احلمد 
ي�����ش��ت�����ش��ي��ف ب�����ط������لت اجل����ائ����زة 
مرحلتني  اىل  بال�شافة  ال��ك��ربى 
م����ن ال��������دوري امل���ا����ش���ي )ال����دوح����ة 
رفع  ه���  ال��ط��م���ح  وان  و�شنغهاي( 
من  م���راح���ل   4 او   3 اىل  ال��غ��ل��ة 
امل���ا����ش���ي، م�����ش��ريا اىل ان  ال������دوري 
ال�شت�شافة  ع���ل���ى  ق�������ادرة  ب���ك���ني 
ل��دي��ن��ا الكثري  ي��ك���ن  امل��ه��م ه��� ان 
ان  واعتقد  ا�شيا  يف  البط�لت  من 
الر�شية م�ج�دة والدول متحفزة 
ال��ب��ي��ت من  ان ننظم  ي��ج��ب  ول��ك��ن 

الداخل .
يف  العربية  امل�����ش��ارك��ة  وبخ�ش��س 
امل���ن��دي��ال ال��رو���ش��ي، ق��ال احلمد: 
العرب  الب��ط��ال  يحقق  ان  نتمنى 
امل��راك��ز اجل��ي��دة وامل��ي��دال��ي��ات ولكن 
يجب ان نك�ن منطقيني، بط�لت 
ال��ع��امل ه��ي ب��ط���لت ال��ت��م��ي��ز واذا 
مل يكن لديك رقم جيد ومل تكن 
بانك  اعتقد  ف��ال  للتمثيل  ج��اه��زا 

�شت�شل .
الدوار  اىل  ���ش��ن�����ش��ل  وا������ش�����اف 
ال��ن��ه��ائ��ي��ة ل��ك��ن ذل����ك ل ي��ع��ن��ي يل 
�شيئا يجب ان يك�ن هناك متيز يف 
للعرب  الت�فيق  واأمتنى  امليداليات 
اكرث  ميداليات  على  نح�شل  وان 

من ال�شابق .

رئي�س  ال�شام�شي  عبيد  ث���اين  اأك���د 
جمل�س اإدارة نادي احلمرية الثقايف 
اأن نادي احلمرية اعتبارا  الريا�شي 
م����ن ال����ي�����م الأح�������د ���ش��ي�����ش��ت��ق��ب��ل يف 
�شالته واأروقته الريا�شية الع�شرات 
الريا�شة  م��زاول��ة  يف  الراغبني  م��ن 
التي  ال�����ش��ي��ف��ي��ة  ع��ط��ل��ت��ه��م  خ�����الل 
�شبتمرب  �شهر  ب��داي��ة  حتى  ت�شتمر 
املقبل . واأ�شار اإىل اأن نادي احلمرية 
الفعاليات  م���ن  جم��م���ع��ة  ���ش��ي��ق��دم 
الطلبة  اإق����ب����ال  ظ���ل  يف  امل��ت��ك��ام��ل��ة 
و�شعادتهم  النتظام  على  امل�شاركني 
مبا قدم. واعترب ال�شام�شي اأن تلك 
روؤية  يف  تنتظم  املنظمة  الفعاليات 
اإدارة نادي احلمرية  وخطة جمل�س 
ل��رع��اي��ة ال�����ش��ب��اب واح��ت�����ش��ان��ه��م يف 
من  للعديد  تر�شخ  هادفة  فعاليات 
اأن من  ال��ق��ي��م والأه�������داف. م����ؤك���دا 
الفرتة  خ��الل  الفعاليات  تلك  اأه��م 
احلالية الفعاليات البحرية واإقامة 
ت��دري��ب��ات وط��ل��ع��ات م��ائ��ي��ة وبحرية 
�شاطئ  ع��ل��ى  وال��ت��ج��دي��ف  ل��ل�����ش��راع 
ثاين  واأك���د  للم�شاركني.  احل��م��ري��ة 
احلمرية  ن��ادي  اأن  ال�شام�شي  عبيد 
ال��ث��ق��ايف ال��ري��ا���ش��ي ي�����ش��ع��ده ونزول 
الكبري  الأهايل والقبال  عند رغبة 
م�ا�شلة  اإىل  ال��ن��ادي  ���ش��الت  ع��ل��ى 
�شهر  نهاية  املختلفة حتى  الن�شطة 
مرافق  ل��ت��ك���ن  امل��ق��ب��ل  اأغ�����ش��ط�����س 
وال�شباب  الن�سء  خ��دم��ة  يف  ال��ن��ادي 

على الدوام.
وت�جيهات  بدعم  ال�شام�شي  واأ���ش��اد 
الدكت�ر  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد القا�شمي-  ع�ش� 
ل����الحت����اد حاكم  الأع����ل����ى  امل��ج��ل�����س 
لنادي   -) اهلل  ح��ف��ظ��ه   ( ال�����ش��ارق��ة 

الندية  طليعة  يف  ليك�ن  احلمرية 
ال�شبابية  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات  ت��ع��ن��ى  ال��ت��ي 
جميع  يف  ال�������ش���ب���اب  وب���ا����ش���ت���ق���ب���ال 

تتميز  ال��ت��ي  وف��ع��ال��ي��ات��ه  منا�شطته 
العام  م���دار  على  وال��ت��األ��ق  بالنجاح 
عالوة  ال�شيفية  الفرتة  يف  ل�شيما 

الفعاليات  م���ن  ع����دد  ت���ق���دمي  ع��ل��ى 
بعدما  ال��ب��ح��ري��ة  بينها  م��ن  وال��ي��ت 
وح�شد  تنظيمها  يف  ال��ن��ادي  مت��ي��ز 

امل�شاركات  يف  األ��ق��اب��ه��ا  م��ن  ال��ع��دي��د 
باملتابعة  ال�شام�شي  واأ�شاد  ال�شابقة. 
�شلطان  ال�شيخ  �شم�  م��ن  ال��ك��رمي��ة 

بن حممد بن �شلطان القا�شمي ويل 
املجل�س  رئي�س  احلاكم  نائب  العهد 
للعناية  ال�شارقة  لإم���ارة  التنفيذي 

جمل�س  اإىل  �شكره  رافعا  بال�شارقة 
ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ش��ي واأم��ي��ن��ه العام 
ولك�ادر  الدائمة  املتابعة  ه��ذه  على 

امل��ج��ل�����س ع���ل���ى ال���ت����ا����ش���ل لجن����اح 
ال��ف��ع��ال��ي��ات ومت��ك��ني امل�����ش��ارك��ني من 
الربامج  خم��ت��ل��ف  م���ن  ال����ش���ت���ف���ادة 

الن�سامى ي�ستعد ملواجهة �سوريا بعد فوزه على ليبياج���واردي����ول را�س ع�����ن اأداء باي��������رن 
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�شع�ره  بايرن مي�نيخ عن  م��درب  بيب ج�اردي�ل  عرب 
بالر�شا عن اأداء فريقه يف بداية رحلة الدفاع عن لقب 

دوري الدرجة الوىل الملاين لكرة القدم.
وف����از ب���اي���رن 3-1 ع��ل��ى ب��رو���ش��ي��ا م���ن�����ش��ن��ج��الدب��اخ يف 
ظه�ر  اأول  ويف  الأول  اأم�س  البط�لة  مناف�شات  افتتاح 
جل�اردي�ل مدرب بر�شل�نة ال�شباين ال�شابق مع بايرن 

يف الدوري.
هذه  مثل  حتقيق  نريد  لل�شحفيني  ج���اردي���ل  وق��ال 
النتيجة لزيادة �شع�رنا بالثقة لن هناك جمم�عة من 

الالعبني تفتقد ح�شا�شية املباريات.

ع��ن حتقيق هذا  ب��ال��ر���ش��ا  ن�شعر  ت��اأك��ي��د  ب��ك��ل  واأ����ش���اف 
الف�ز ونريد ال�شتح�اذ على الكرة ب�شكل اأكرب اذ كانت 
الكرة تذهب هنا وهناك يف اأول 15 دقيقة من ال�ش�ط 

الثاين.
ودفع ج�اردي�ل بع�شرة من بني 11 لعبا تغلب�ا على 
برو�شيا دورمت�ند يف نهائي دوري اأبطال اوروبا يف ماي� 

ايار املا�شي.
وحقق بايرن الف�ز بف�شل هدفني �شجلهما ارين روبن 
لديفيد  وه��دف  الول  ال�ش�ط  يف  مانزوكيت�س  وماري� 
البا من ركلة جزاء يف الدقيقة 69 بعد دقيقة واحدة 

من اهدار ت�ما�س م�لر ركلة جزاء اأخرى وجاء هدف 
م�ن�شنجالدباخ ال�حيد عن طريق ب�نفيم دانتي لعب 
دقائق من  بايرن بطريق اخلطاأ يف مرماه قبل خم�س 
ف��اف��ري مدرب  ل������ش��ي��ان  ال�����ش���ط الول. وق����ال  ن��ه��اي��ة 
ناديه  على  ج��زاء  ركلتي  احت�شاب  بعد  م�ن�شنجالدباخ 
اأن  يبدو  لكن  اأك����ن حكما  اأن  اري��د  ل  ي��د  مل�شتي  ب�شبب 
العديد  ن�شتغل  مل  ع��ام  ب�شكل  وا�شحة..  غري  الق�اعد 
الفر�س  لنا كل ه��ذه  تتاح  اأن  ال��ن��ادر  الفر�س وم��ن  من 
انه  اعتقد  لكني  م�ؤ�شف  اأم��ر  ه��ذا  مي�نيخ.واأ�شاف  يف 

ايجابي باعتبار اأن هذه هي املباراة الوىل لنا.

بهدفني  الليبي  �شيفه  على  ال���ط��ن��ي  الأردن   fمنتخ ف��از 
اقيمت يف  القدم  مقابل هدف يف مباراة دولية ودي��ة لكرة 

عمان �شمن ا�شتعدادات الطرفني لال�شتحقاقات املقبلة.
 ،)29( ال��رتاب��ي  احمد  طريق  ع��ن  الليبي  املنتخب  تقدم 
هايل  اح��م��د  ع��رب  بهدفني  الن�شامى  منتخب  عليه  ل��ريد 

)37( و�شعيد مرجان )39(.
و�شجل منتخب الن�شامى ف�زه ال�دي الثاين بقيادة املدرب 
امل�شري ح�شام ح�شن بعدما كان فاز الثالثاء املا�شي على 

�شيفه الفل�شطيني 1-4.
لال�شتحقاقات  املنتخبني  ا�شتعدادات  �شمن  املباراة  تندرج 
طهران  اىل  لل�شفر  الأردين  املنتخب  يتاأهب  حيث  املقبلة 
اإطار  يف  �ش�ريا  منتخب  املقبل  اخلمي�س  فيها  يقابل  التي 

كاأ�س  نهائيات  اىل  امل�ؤهلة  الت�شفيات  من  الثانية  اجل�لة 
اأ�شيا )ا�شرتاليا 2015( عن املجم�عة التي ت�شم كذلك 
يف  اوزبك�شتان  مل��الق��اة  واي�شا  ع��م��ان،  و�شلطنة  �شنغاف�رة 
يف  املقبل  �شبتمرب  اي��ل���ل  و10   6 ي�مي  وط�شقند  عمان 
امللحق الأ�شي�ي امل�ؤهل اىل نهائيات كاأ�س العامل )م�نديال 

الربازيل 2014(.
امام  مل���اج��ه��ة ح��ا���ش��م��ة  ال��ل��ي��ب��ي  امل��ن��ت��خ��ب  ي�شتعد  ب�����دوره، 
اأيل�ل  �شبتمرب   8 ي���م  ي��اوان��دي  يف  ال��ك��ام��ريون  منتخب 
�شمن مناف�شات اجل�لة ال�شاد�شة والخرية من الت�شفيات 
ال���ع���امل، واي�شا  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  امل���ؤه��ل��ة اىل  الأف��ري��ق��ي��ة 
الأربعاء  بطرابل�س  ال��شطى  افريقيا  منتخب  ل�شت�شافة 

املقبل.

ثاين ال�شام�شي: فعاليات بحرية ومائية بانتظار امل�شاركني 

نادي احلمرية يوا�سل فعالياته املوجهة لل�سباب والن�سء ويطرح جمموعة من الن�سطة

�سريينا وليامز يف املربع الذهبي ببطولة تورينتو  دح����الن احلمد: الق�س����اء ع�ل����ى 
املن�سط�����ات يحت�����اج وقف������ة جماعي����ة
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جاجري�شرو  م�شمار  ي�شت�شيف 
الثانية  اجل���ل��ة  ال��ي���م  بال�ش�يد 
ل�شباق كاأ�س ال�ثبة �شتد للخي�ل 
فعاليات  �شمن  الأ�شيلة  العربية 
ال�شيخ  ل�شم�  ال��ع��امل��ي  امل��ه��رج��ان 
نهيان  اآل  زاي�������د  ب����ن  م���ن�������ش����ر 
الذي  الأ�شيلة  العربية  للخي�ل 
مت�شمنا  �شم�ه  بت�جيهات  يقام 
�شباق كاأ�س املغف�ر له ال�شيخ زايد 
وبط�لة  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن 
فاطمة  ال�����ش��ي��خ��ة  ل�شم�  ال��ع��امل 
ايفار  ل��ل�����ش��ي��دات  م����ب����ارك  ب���ن���ت 
وك����اأ�����س ال����ث���ب���ة ���ش��ت��د وامل����ؤمت���ر 
العربية  ال�شباق  خل��ي���ل  العاملي 
اخلام�شة  ن�شخته  �شتقام  ال���ذي 
ال��ع��ام خ��الل �شهر ي�ني� يف  ه��ذا 
ال��ع��ا���ش��م��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ل��ن��دن . 
للخي�ل  خم�ش�س  ال��غ��د  و�شباق 
3 �شن�ات فما ف�ق  العربية عمر 
هاند كاب وي�شارك فيه 13 خيال 
واأوربا  الإ�شكندنافية  ال��دول  من 
مل�شافة الف و 800 مرت واجمايل 
ج�ائزه خم�شة اآلف ي�رو واأق�ى 
للمناف�شة  امل���ر����ش���ح���ة  اخل����ي�����ل 
ال�شباق  الأول يف هذا  املركز  على 
اجل�اد �شان�فاجان  ويليه اجل�اد 
ريج��شزاوثالث اخلي�ل املر�شحة 
باقي  اأم��ا  زد.  �شاجال  امل��ه��رة  ه��ي 
ال�شباق  هذا  يف  امل�شاركة  اخلي�ل 
فهي اجل�اد م�رجان واخليل انا 
ج�را زد ريج�لرواجل�اد مال�ف 
واملهرة كاجيا واجل�اد اإل اإلدونري 
واجل�اد الكي�ترو واخليل ياق�ت 
واملهرة نيريا رويال واخليل اآر اإم 

األي�ت واخليل بي اإم اإ�شكاد. 

القدم  لكرة  النكليزي  لالحتاد  اجلديد  الرئي�س  اطلق 
غريغ دايك م�قفا ق�يا يتعلق باقامة م�نديال 2022 
يف قطر، معتربا انه يجب عدم اقامة النهائيات يف ف�شل 

ال�شيف او نقلها اىل مكان اآخر غري قطر.
ومن �شاأن عدم اقامة النهائيات يف ف�شل ال�شيف ونقلها 
اىل ال�شتاء كما يرتدد ان يحدث دربكة يف جدول الدوريات 

الوروبية وعلى راأ�شها الدوري النكليزي املمتاز.
عام  يف   2022 العامل  كاأ�س  تنظيم  �شرف  قطر  ونالت 
ك��ث��رية ع��ل��ت يف الون����ة الخرية  ا���ش���ات��ا  ل��ك��ن   ،2010
ورئي�س  بالتر  ال�ش�ي�شري ج�زيف  الفيفا  لرئي�س  منها 
طالبت  بالتيني  مي�شال  الفرن�شي  الوروب�����ي  الحت����اد 

ال�شتاء لن احل��رارة تك�ن مرتفعة  النهائيات يف  باقامة 
اىل  وت�شل  ال�شيف  املنطقة اخلليجية يف ف�شل  جدا يف 

نح� 50 درجة مئ�ية.
واو�شح دايك الذي ت�ىل من�شبه يف مت�ز ي�لي� املا�شي 
النهائيات  اقامة  ينبغي  ل  انه  برين�شتني  لديفيد  خلفا 
اق��رتح ان يتم منح  ان��ه  امل��ق��رر، وحتى  ال��ربن��ام��ج  ح�شب 

ال�شت�شافة اىل بلد اآخر.
اعرف  ل  لل�شحافيني  النكليزي  الحت���اد  رئي�س  وق��ال 
حزيران  �شهر  يف  ق��ط��ر  زاروا  ال��ذي��ن  ال���ش��خ��ا���س  ع���دد 
�شيىء واحد ميكنني  ي�ني�، لكنني واحد منهم، وهناك 
ق�له لكم انه ل ميكن اقامة بط�لة لكرة القدم يف قطر 

يف هذا ال�شهر .
وت��اب��ع حتى ول��� كانت امل��الع��ب م���ربدة، وه��ذا يبدو من 
فاعتقد  ال�شيىء،  بع�س  غريبا  البيئية  ال�شيا�شة  ناحية 
المر  �شيك�ن  واجل��م��ه���ر،  احل�����ش���د  اىل  بالن�شبة  ب��اأن��ه 

م�شتحيال .
وم�����ش��ى ق��ائ��ال م���ق��ف��ي، واع��ت��ق��د ب��اأن��ه م���ق��ف الحتاد 
النكليزي، ه� انه ل ميكن اللعب يف حزيران ي�ني�، ل 

ميكن ان تلعب كرة القدم يف قطر اثناء ال�شيف .
وتطرق للمرة الوىل اىل نقل البط�لة اىل خارج قطر 
بق�له ان الفيفا امام خيارين: او تغيري م�عد البط�لة، 

او تغيري مكان اقامتها ونقلها اىل مكان اآخر .

البط�لة  بابقاء  الفيفا  اىل  القرار  يع�د  بعدها  واو�شح 
�شيك�ن  وه��ذا  ال�شتاء،  او  نقلها اىل اخلريف  او  يف قطر 
انه  واعتقد  املقبلة،  القليلة  ال�شهر  يف  النقا�س  م��ش�ع 

�شيتم نقلها )امل�عد او املكان( .
ال�شتاء  اىل   2022 قطر  م�نديال  نهائيات  نقل  لكن 
التنفيذي  الرئي�س  يعتقد  اذ  ال�����ش��ع���ب��ات،  بع�س  دون���ه 
ذلك  ان  �شك�دام�ر  ريت�شارد  املمتاز  النكليزي  للدوري 

�شيحدث ف��شى ملعظم الدوريات الوروبية.
ال��دوري النكليزي  دايك ابدى تفهمه لردة فعل رابطة 
ب��دا حا�شما بق�له مل يكن  ذات��ه  ال�قت  ، لكنه يف  املمتاز 
ولذلك  ال�شيف،  ف�شل  يف  لقطر  التنظيم  منح  يجب 

الول  املكان، واخليار  او  امل�عد  تغيري  باأنه يجب  اعتقد 
ه� اكرث احتمال من الخري .

وكرث احلديث يف ال�شهر الخرية عن نقل م�نديال قطر 
اىل خارج ف�شل ال�شيف، ويبدو ان هناك ت�جها لقامته 

يف ت�شرين الثاين ن�فمرب او كان�ن الول دي�شمرب.
واك����د ب��الت��ر ان���ه ���ش��ي��ط��رح ه���ذه امل�����ش��األ��ة ام����ام اللجنة 
ت�شرين  ال��دويل خالل اجتماعها يف  التنفيذية لالحتاد 
الول اكت�بر املقبل، لكن امل�شكلة ال�شا�شية التي ت�اجهه 
متمثلة بالبط�لت الوروبية املحلية والقارية على حد 
اي  ال��ت��ق��ل��ي��دي،  م�����ش��اره��ا  تغيري  اىل  �شت�شطر  اذ  ���ش���اء 

النطالق يف اب اغ�شط�س والنتهاء يف ايار ماي�.
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يف  الوىل  للمرة  منتخبها  ف���ز  بعد  ام�س  ت��اي���ان  احتفلت 
ال�شلة  لكرة  ا�شيا  بط�لة  يف  ال�شيني  نظريه  على  تاريخه 

التي تقام يف العا�شمة الفيليبينية مانيال.
96-78 يف الدور ربع النهائي  وفازت تاي�ان على ال�شني 
من البط�لة ال�شي�ية، يف احدى اكرب املفاجاآت خا�شة وان 

ال�شني تعترب الق�ى يف القارة.
الوىل  للمرة  النهائي  ن�شف  يف  ت��اي���ان  الف�ز  ه��ذا  وو�شع 
الي�م حلجز مكان  اي��ران  1999، حيث �شت�اجه  منذ عام 

يف املباراة النهائية.
كما �شتح�شل على فر�شة املناف�شة على التاأهل اىل بط�لة 
ال��ث��الث��ة الوىل اىل  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ت��ت��اأه��ل  اذ  ال���ع���امل  ك���اأ����س 

النهائيات.
انها  خ�ش��شا  الجن���از  ل��ه��ذا  التاي�انية  ال�شحف  وهللت 
اعتربت ان التاي�انيني يعي�ش�ن يف ظل جريانهم ال�شينيني 
يف جميع ان�اع الريا�شات منذ ان انف�شلت تاي�ان عن ال�شني 

قبل نح� �شتة عق�د عقب احلرب الهلية بني الطرفني.
وكتبت �شحيفة ليربتي تاميز  على م�قعها على النرتنت 
20 ملي�ن تاي�اين هزم�ا 3ر1 بلي�ن �شيني ، م�شيفة انه 

اف�شل ف�ز يف التاريخ لبطال تاي�ان .
�شفحتها  على  فكتبت  ن��ي���ز   داي��ل��ي  ي�نايتد  �شحيفة  ام��ا 
ا���ش��ي��ا، ف����ز جم��ن���ن ع��ل��ى الفريق  ب��ط���ل��ة  الوىل م��ع��ج��زة 
ال��ف���ز الول يف  داي��ل��ي  فكتبت  اب��ل  ام��ا �شحيفة   ، ال�شيني 

تاريخ، تاي�ان ت�شحق ال�شني .
وتهدد  ارا�شيها،  ج��زءا من  تاي�ان  تعترب  ال�شني  ت��زال  ول 
با�شتعادتها بالق�ة، لكن الم�ر هداأت ن�شبيا بني الطرفني 
منذ انتخاب ما ي�نغ-جي� رئي�شا لتاي�ان يف 2008 نظرا 

ل�شداقته لل�شني.
الريا�شيني  ج��ذب  على  املا�شية  الع����ام  يف  ال�شني  وداأب���ت 
امل���ه���ب��ني م��ن ت���اي����ان يف خم��ت��ل��ف الل���ع���اب ك��ك��رة ال�شلة 
والبي�شب�ل وال�شباحة والغ�لف وكرة امل�شرب، ما زاد الريبة 
الكبرية  املادية  الغ��راءات  بعد  خ�ش��شا  التاي�انيني  لدى 

التي متنح له�ؤلء الريا�شيني.
وم�ؤخرا، �شدمت لعبة كرة امل�شرب ه�شيه �ش�-ويي، الفائزة 
ال�شيدات،  زوجي  فئة  النكليزية �شمن  ببط�لة وميبلدون 
التاي�انيني حني اعلن والدها انها �شت�شارك كالعبة �شينية 

نتيجة اتفاق مهم مع احد الرعاة.

تاي����وان حتتف������ل بفوزه��������ا عل���������ى ال�س�������ني يف �سل�������ة اآ�سي�������������������ا 
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برعاية جمل�س اأولياء اأم�ر الطلبة والطالبات يف مدينة دبا احل�شن 

ختام مبهر وحفل اأنيق لتتويج الفائزين يف ختام فعاليات البطولة الرم�سانية الأوىل للطالب

ديوكوفيت����س ون����ادال يتواجه����ان بن�س����ف نه��ائ�����ي مونرتي������ال

الأول  اأم�����س  م�شاء  احل�شن  دب��ا  مدينة  �شهدت 
تنظيم حفل مبهر لتت�يج الفائزين يف البط�لة 
اأقيمت  وال��ت��ي  ل��ل��ط��الب��ة  الأوىل  ال��رم�����ش��ان��ي��ة 
اأم�ر الطلبة والطالبات  اأولياء  برعاية جمل�س 
الرامية  دبا احل�شن �شمن مبادراته  يف مدينة 

اإىل الهتمام بالريا�شة.
البط�لة  �شهدت  اأن   بعد  اخل��ت��ام  حفل  وي��اأت��ي 
ح�����ش���ر ك��ب��ري م��ن ط���الب م��دي��ن��ة دب���ا احل�شن 

ي�ماً  مدار25  ع��ل��ى  ت��اب��ع���ا  الأم������ر  واأول���ي���اء 
فئتني  على  ت���زع���ا  ك��ان���ا  فريقاً   22 مناف�شة 
دبا  مدار�س  من  طالباً   220 مثل�ا  عمرييتني 

احل�شن .
اإدارة  رئي�س جمل�س  بغداد  �شعيد  ابراهيم  وقام 
اأم�ر الطلبة والطالبات يرافقه  اأولياء  جمل�س 
العام  امل�شرف  امل��ط���ع  وحممد  املجل�س  اأع�شاء 
حممد  و  �شفر  عبداهلل  وال�شادة  البط�لة  على 

بت�زيع  الإدارة  جمل�س  اأع�شاء  �شليمان  ح�شن 
الفرق  على  النقدية  واملبالغ  والهدايا  الك�ؤو�س 

الفائزة.
واأ�شفرت النتائج عن ف�ز فريق ال�ح��س باملركز 
الثاين  باملركز  وري��ال مدريد   )A(للفئة الأول 
وفريق الأحالم باملركز الثالث كما ح�شل فريق 
�شانت��س على لقب الفريق املثايل للبط�لة كما 
فاز بلقب هداف البط�لة الالعب اأحمد املط�ع 

جائزة  ع��ل��ى  الغي�س  خ��ال��د  ال��الع��ب  ن���ال  فيما 
ال�شالمي  عبداهلل  الالعب  وف���ز  لعب  اأح�شن 

بلقب اأف�شل حار�س مرمى بالبط�لة.
فقد ت�ج فريق الزعيم بطال   )B( وعن الفئة
لهذه املرحلة متف�قاً على فريق ال�شامبا بركالت 
لينال  النهائية  باملبارة   0/2 بنتيجة  الرتجيح 
الثاين فيما ح�شل فريق  املركز  ال�شامبا  فريق 
الثالث  فيما ح�شل على  املركز  درمي تيم على 

الفئة  لهذه  برو�شيا  فريق  املثايل  الفريق  لقب 
. كما ح�شل على لقب هداف البط�لة الالعب 
حمدان املن�ش�ري ونال الالعب عبداهلل املط�ع 
ج��ائ��زة اأح�����ش��ن لع���ب ك��م��ا اأ���ش��ف��ر ع��ن ح�ش�ل 
حار�س  اأف�شل  لقب  على  داب���ل  اأح��م��د  ال��الع��ب 

مرمى.
واأ�شاد ابراهيم �شعيد بغداد رئي�س جمل�س اإدارة 
بنجاح  والطالبات  الطلبة  اأم���ر  اأولياء  جمل�س 

لطلبة  وامل�جهة  الأوىل  الرم�شانية  البط�لة 
مدار�س دبا احل�شن بالقبال الكبري وامل�شاركة 
الالفتة من قبل ال�شباب م�شريا اإىل اأن اأهداف 
ت�جيهات  ترجمة  خالل  من  حتققت  البط�لة 
العناية  يف  ال�����ش��ارق��ة  ح���اك���م  ال�����ش��م���  ���ش��اح��ب 
اإىل  ولفت  هادفة  ريا�شية  فعاليات  بال�شباب يف 
م�ا�شلة  اإىل  املجل�س  �شيدفع  النجاح  ه��ذا  اأن 

البط�لة خالل الع�ام املقبلة .

دورة  ن����ه����ائ����ي  ن�������ش���ف  ����ش���ي���ج���م���ع 
لكرة  الدولية  الكندية  م�نرتيال 
املا�شرتز  دورات  اح����دى  امل�����ش��رب، 
ن�فاك  ال�����ش��رب��ي  ن��ق��ط��ة(،  )ال�����ف 
دي�ك�فيت�س امل�شنف اول وال�شباين 
راف��اي��ل ن���ادال ال��راب��ع وج��ه��ا ل�جه 

بعد ان حققا ف�زين �شهلني يف دور 
الثمانية.

ففي ربع النهائي، فاز دي�ك�فيت�س 
غا�شكيه  ري�������ش���ار  ال��ف��رن�����ش��ي  ع��ل��ى 
على  ون���ادال  و2-6،   1-6 ال�شابع 
مات��شيفيت�س  مارينك�  ال�شرتايل 

6-2 و4-6.
للمرة  ون��ادال  دي�ك�فيت�س  ويلتقي 
م�شريتهما  يف  والثالثني  ال�شاد�شة 
ال�شباين  وي��ت��ف���ق  الح���رتاف���ي���ة، 

ب20 ف�زا مقابل 15 لل�شربي.
وبعد ان هيمن دي�ك�فيت�س لفرتة 
وحت��دي��دا ط���ال ع��ام 2011 على 
نادال بالف�ز عليه يف �شبع مباريات 
متتالية، حقق ال�شباين الف�شلية 
يف املباريات الخرية خ�ش��شا على 

املالعب الرتابية.
وال��ت��ق��ى ال��الع��ب��ان م��رت��ني يف عام 
2013 تبادل فيهما الف�ز، فكانت 
دورة  نهائي  لدوك�فيت�س يف  الغلبة 
م���ن��ت��ي ك���ارل����، ول���ن���ادال يف ن�شف 
غ����ارو�����س  رولن  ب���ط����ل���ة  ن���ه���ائ���ي 

الفرن�شية.
�شع�بة  اي  دي�ك�فيت�س  ي�اجه  مل 
ت�شع  ال��ث��ام��ن يف  ف�����زه  يف حت��ق��ي��ق 
مباريات على الفرن�شي غا�شكيه يف 
�شعيه اىل لقبه الثالث على الت�ايل 

والرابع يف ت�رونت�.
كان  �شيىء  كل  ك��ان  ال�شربي  وق��ال 
ي��ع��م��ل ج���ي���دا وادائ�������ي اق�����رتب من 
الكمال. لقد قدمت اف�شل ما لدي، 
عال  مبعدل  جيدة  كانت  ار�شالتي 
عدد  م��ع  الول،  الر����ش���ال  يف  ج���دا 
ال�شاحقة،  الر�����ش����الت  م���ن  ك��ب��ري 
التبادلت  يف  اي�����ش��ا  ج��ي��دا  وك��ن��ت 
الط�يلة للكرة من اخلط اخللفي، 
العب  عندما  الثقة  يعطيني  وه��ذا 

على هذا امل�شت�ى .
من جهته، فان نادال بطل م�نرتيال 
مرتني والعائد بعد راحة ملدة �شبعة 
ا���ش��اب��ي��ع ع��ق��ب خ��روج��ه امل��ب��ك��ر من 
قال  النكليزي،  وميبلدون  بط�لة 
تزعجه.  ل  ركبته  يف  ال�شابة  ب��اأن 
واو�شح نادال انا �شعيد لن ا�شابتي 
ب��ح��ال��ة ج���ي���دة ولن���ن���ي اق�����دم هذا 
الداء اجليد بعد فرتة من الت�قف، 
على  النهائي  ن�شف  اىل  ا�شل  ف��اأن 

املالعب ال�شريعة يعد امرا رائعا .
دي�ك�فيت�س  م���ع  م���ب���ارات���ه  وع����ن 
اف�������ش���ل ما  اق�������دم  ان  ي���ج���ب  ق�����ال 
�شد  فر�شتي  على  للح�ش�ل  ل��دي 
يعطيه  وه��ذا  �شريع  امللعب  ن�فاك، 
الف�شلية، ولكنني �شعيد بال��ش�ل 

اىل ن�شف النهائي .
واح������رز ن������ادال ���ش��ب��ع��ة ال���ق���اب منذ 
�شباط  يف  امل����الع����ب  اىل  ع�����دت����ه 
ف���رباي���ر امل��ا���ش��ي ب��ع��د اب��ت��ع��اد نح� 

ثمانية ا�شهر ب�شبب ال�شابة.
الثانية،  النهائي  ن�شف  مباراة  ويف 
ي�ا�شل الكندي فا�شيك ب��شبي�شيل 
ال��������ذي ي���������ش����ارك ب���ب���ط���اق���ة دع������ة 
مفاجاآته و�شيلتقي م�اطنه ميل��س 
راونيت�س احلادي ع�شر حلجز مقعد 

يف املباراة النهائية.
فقد تخطى ب��شبي�شل ربع النهائي 
الرو�شي  م��ن��اف�����ش��ه  ان�����ش��ح��اب��ه  ب��ع��د 
نيك�لي دافيدنك� والنتيجة ت�شري 
وذلك  3-�شفر  الول  ت��ق��دم  اىل 

اق�شى  حني  يف  التنف�س،  يف  مل�شكلة 
راونيت�س الالتفي ارني�شت غ�لبي�س 

7-6 )7-3( و4-6 و4-6.
فيها  ي�شل  التي  الوىل  امل��رة  وه��ي 
لعب كندي اىل ن�شف نهائي دورة 
م���ن��رتي��ال م��ن��ذ م��اي��ك بلكني عام 

.1969
�شاأحقق  ب������ش��ب��ي�����ش��ي��ل  واو������ش�����ح 
العاملي  الت�شنيف  يف  ك��ب��رية  ق��ف��زة 
�شاأدخل  ال����ش���ب����ع،  ه���ذا  ل��الع��ب��ني 
لئحة اخلم�شني الوائل يف العامل 

وهذا كان هديف منذ بداية العام .

مدريد  لريال  الربتغايل  املدافع  رف�س 
الإ����ش���ب���اين ب��ي��ب��ي احل���دي���ث ع���ن مديره 
الفني ال�شابق وم�اطنه ج�زيه م�ريني�، 
م�ؤكدا اأنه اأ�شبح جزءا من املا�شي ، دون 

ذكر ا�شمه.
للم�قع  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  ب��ي��ب��ي،  واأك������د 
اللكرتوين للنادي امللكي، مدرب امل��شم 
يجب  املا�شي.  من  ج��زءا  اأ�شبح  املا�شي 
علينا النظر لالأمام وال��ش�ل اإىل اأبعد 

مدى ممكن .

الفني  املدير  اإن  اآخ��ر، قال  وعلى �شعيد 
كارل�  الإي��ط��ايل  امللكي  للنادي  احل��ايل 
باجلانب  وا�شعة  دراي���ة  على  اأن�شيل�تي 
ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي ، م�������ش���ريا ان�����ه ق���ري���ب من 
الالعبني ودائما ما يتابع كل واحد منا 

.
القدم  ك��رة  فريقه  يلعب  اأن  ي���د  وت��اب��ع 
كما  جيد.  نح�  على  الأم����ر  ت�شري  واأن 
اأن ل��دي��ن��ا لع��ب��ني ع��ل��ى م�����ش��ت���ى كبري 

والنتائج جيدة .

وب����دا ب��ي��ب��ي م��ت��ح��ف��ظ��ا يف احل���دي���ث عن 
ت�تنهام  ل�شم جن��م  م��دري��د  ري��ال  �شعي 
تلك  وتاأثريات  بيل،  جاريث  الإجنليزي 
امل��ح��ت��م��ل��ة ع��ل��ى جن��م الفريق  ال�����ش��ف��ق��ة 
اأنخل  والأرجنتيني  رونالدو  كري�شتيان� 
دي ماريا. واأو�شح يجب علينا احلديث 
ع���ن ال��الع��ب��ني امل��ت���اج��دي��ن ه��ن��ا. هذا 
بالن�شبة اإيل هام للغاية، ولي�س لدي اأي 
تعليق ح�ل بيل. دي ماريا يف حالة جيدة 

ويعمل كثريا كي يتمكن من اللعب .

رونالدو  بكري�شتيان�  �شعيد  اأنا  واأ�شاف 
وناأمل اأن يظل هكذا بالن�شبة لنا جميعا. 

ل ميكننا التكهن باأم�ر لي�شت واقعية .
امل�شاركة  ع��ل��ى  باملناف�شة  يتعلق  وف��ي��م��ا 
اأ���ش��ا���ش��ي��ا ق���ال اإن��ه��ا ج��ي��دة ، م��ع��رب��ا عن 
���ش��ع��ادت��ه ب��ال��ف��رن�����ش��ي راف���ائ���ي���ل ف�����اران، 
تعر�شت  التعلم.  ويحب  مت�ا�شع  لأن��ه 
لعملية  وخ�شعت  ال��ك��اح��ل،  يف  ل���ش��اب��ة 
ا�شتحق  ولكنه  منها،  وتعافيت  جراحية 

اللعب .

بيب���ي يرف����س احل���دي���ث ع����ن موريني����و  

دخلت العداءة الكينية ادنا نغريينغ�وين كيبالغات تاريخ 
�شباق املارات�ن يف بط�لة العامل للعاب الق�ى باحتفاظها 
باللقب العاملي عندما احرزت ذهبية الن�شخة الرابعة ع�شرة 
التي انطلقت ام�س يف العا�شمة الرو�شية م��شك� وت�شتمر 

حتى 18 اآب اغ�شط�س احلايل.
بزمن  ك���ل���م  195ر42  م�����ش��اف��ة  ك���ي���ب���الغ���ات  وق���ط���ع���ت 
فالرييا  لاليطالية  الف�شية  وع��ادت  �شاعة،  44ر25ر2 
لليابانية  والربونزية  �شاعة،  58ر25ر2  بزمن  �شرتاني� 

كاي�ك� ف�ك��شي بزمن 45ر27ر2 �شاعة.
انطلقت  التي  احلالية  الن�شخة  يف  الوىل  امليدالية  وه��ي 

�شباحا.
الرابع  م��ي��الده��ا  بعيد  �شتحتفل  ال��ت��ي  كيبالغات  وب��ات��ت 
اول ع��داءة حترز  املقبل  ايل�ل �شبتمرب   15 والثالثني يف 
كما  ال���ع���امل،  ب��ط���ل��ة  ت��اري��خ  يف  متتاليني  ع��امل��ي��ني  لقبني 
ال�شباق  انهت  لندن عندما  اوملبياد  املها يف  ع��شت خيبة 

يف املركز 20.
العاملي  باللقب  الظفر  يف  �شع�بة  اي  الكينية  جت��د  ومل 
وحتديدا  ال��ع��داءات  باقي  مبراقبة  البداية  منذ  واكتفت 
منذ  الول  املركز  على  انق�شت  التي  �شرتاني�  اليطالية 
الكيل�مرتات الوىل قبل ان تتخلى عنه ل�شالح الكينية يف 

الكيل�مرتين الخريين.
�شرتاني�  املخ�شرمة  فيها  ت�شعد  التي  الوىل  امل��رة  وه��ي 
العاملية  ال��ب��ط���لت  يف  ال��ت��ت���ي��ج  من�شة  اىل  ع��ام��ا(   37(

والوملبية.

كيبالغات تدخل التاريخ 
ب�سباق املاراتون

لعب����ة قر�س بل����غاري��ة 
تك�س���ر اأنفه����ا 

تعر�شت ريا�شية رمي القر�س الوكرانية ناتايل �شيمين�فا حلادث غريب ت�شبب يف اإ�شابتها بك�شر يف الأنف مبا�شرة 
قبل انطالق ت�شفيات رمي القر�س يف بط�لة العامل للعاب الق�ى يف العا�شمة الرو�شية م��شك� ام�س .

وا�شابت الب�لندية زانيتا جالنت�س التي كانت متار�س بع�س متارين الحماء �شيمين�فا يف ال�جه عن غري ق�شد.
وكانت  ج���اره��ا  اىل  اجل�س  كنت  احل���ادث   عن  ل��روي��رتز  الوملبية  البطلة  بريك�فيت�س  �شاندرا  الكرواتية  وقالت 

الريا�شية الب�لندية متار�س بع�س متارين الحماء وا�شابتها يف ال�جه. 
وا�شافت بريك�فيت�س ق�لها انك�شر انفها. 

ال ان �شيمين�فا )31 عاما( ا�شتمرت يف ت�شفيات امل�شابقة رغم ال�شابة لكنها احتلت املركز الخري بني جمم�عتها 
قبل ان تخرج لتلقي العالج.
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يق�د ديفيد م�يز مان�ش�شرت ي�نايتد بطل انكلرتا لكرة القدم يف مباراته الر�شمية الوىل الي�م 
الحد عندما ي�اجه ويغان بطل الكاأ�س يف مباراة درع املجتمع النكليزية التي تقام يف بداية 

كل م��شم.
وكان مان�ش�شرت �شيتي احرز درع املجتمع يف امل��شم املا�شي بف�زه على ت�شل�شي 2-3.

ا�شتعاد مان�ش�شرت ي�نايتد لقب بطل الدوري من مان�ش�شرت �شيتي يف امل��شم املا�شي حيث تقدم 
للكاأ�س على ح�شاب  وت���ج بطال  املفاجاأة  ويغان  النقاط، يف حني حقق  بفارق مريح من  عليه 

ال�شيتي بالذات بف�زه عليه 1-�شفر يف املباراة النهائية.
لال�شكتلندي  خلفا  املا�شي  ي�لي�  مت�ز  مطلع  ي�نايتد  مان�ش�شرت  تدريب  مهمة  م�يز  وت�ىل 
اليك�س فريغ��ش�ن الذي عا�س مع فريقه جناحات هامة على مدى اع�ام، لكنه ف�شل العتزال 

يف نهاية امل��شم.
مل يلعب مان ي�نايتد دورا م�ؤثرا يف �ش�ق النتقالت هذا العام، كما انه ي�شتهل م��شمه بعد 
�شك�ك كبرية ح�ل بقاء جنمه واين روين يف �شف�فه ام ل و�شط اهتمام ت�شل�شي بقيادة مدربه 

الربتغايل ج�زيه م�ريني� به، وقبله باري�س �شان جرمان الفرن�شي.
واذا كان روين يتجه للبقاء يف اولدتراف�رد  ح�شب امل�ش�ؤولني يف الي�نايتد، فان م�يز 

التي من ايفرت�ن مل يتمكن من امتام �شفقة �شم لعب ال��شط ال�شباين 
�شي�شك فابريغا�س من بر�شل�نة ال�شباين.

ي���ن��اي��ت��د م��ع لع���ب واح���د ح��ت��ى الن ه�  وت��ع��اق��د مان�ش�شرت 
ع��ام��ا( من  ف��اري��ال )20  ال�شاب غيريم�  الوروغ���ي��اين 

بينارول.
النطباع لي�س جيدا متاما يف معك�شر مان�ش�شرت 

م�يز  بقيادة  الفريق  ف���ز  بعد  ي�نايتد 
مب���ب���ارات���ني ف���ق���ط م����ن ا����ش���ل �شبع 

للم��شم  اع������دادي������ة  م����ب����اري����ات 
اآ�شيا  اىل  رح��ل��ت��ه  يف  اجل��دي��د 

فيها  اخ����ت����رب  وال�������ش����ي���د 
ب����اأ�����س ب����ه من  ع������ددا ل 

الالعبني، لكن الف�ز 
اخلريية  ال������درع  يف 

الفريق  �شيمنح  غ��دا 
دفعة معن�ية مهمة قبيل 

انطالق مناف�شات الدوري.
الدفاع  حملة  ي�نايتد  م��ان  وي��ب��داأ 

امل���م���ت���از �شد  ال��������دوري  ل��ق��ب��ه يف  ع����ن 
�ش�ان�شي �شيتي يف ال�شابع ع�شر من ال�شهر 

اجلاري.
فريغ��ش�ن  ب��ه  ق��ام  ال��ذي  العمل  م�يز  يغفل  ومل 

بالق�ل �شنحاول احراز الكاأ�س الوىل، ويف حال جنحنا 

يف ذلك فان الف�شل يع�د اىل ال�شري اليك�س .
ن�شارك  املا�شي، وت��اب��ع  امل��شم  ال��دوري  بف�شل عمله اجليد يف  ال��درع اخلريية  مباراة  يف 

�شنحاول تقدمي اف�شل ما لدينا لمتام املهمة ولكن ال�شري 
اليك�س ه� من ي�شتحق كل التقدير يف حال احرزنا 
ي�نايتد  مان�ش�شرت  .وب��اع  وميبلي  يف  الكاأ�س 
واحد(  لناد  قيا�شي  )رق��م  ت��ذك��رة  ال��ف   47
ال�شهري  وميبلي  ملعب  على  امل��ب��اراة  ملتابعة 

الذي افتتح بحلته اجلديدة عام 2007.
بع�شرة  ع��زز �شف�فه  وي��غ��ان  ف��ان  امل��ق��اب��ل،  يف 
الدرجة  دوري  اىل  ال��ع���دة  مل��ح��اول��ة  لع��ب��ني 
امل��م��ت��ازة يف امل������ش��م امل��ق��ب��ل، ب��ع��د ان ه��ب��ط اىل 
للم��شم  الخ����رية  اجل���ل��ة  يف  الوىل  ال���درج���ة 

املا�شي بخ�شارة كبرية امام ار�شنال 4-1.
ي��ق���د وي��غ��ان حاليا امل���درب الي��رل��ن��دي اوي���ن ك�يل 
الذي خلف ال�شباين روبرت� مارتينيز املنتقل لتدريب 

ايفرت�ن بديال مل�يز.
اىل  وق���اده  وي��غ��ان،  م��ع  �شن�ات   6 ام�شى  مارتينيز  وك���ان 
ح�شاب  على  تاريخه  يف  م��رة  لول  انكلرتا  ك��اأ���س  اح���راز 
مان�ش�شرت �شيتي، لكنه مل يجنبه الهب�ط اىل الدرجة 
الوىل بحل�له يف املركز الثامن ع�شر يف الرتتيب العام. 
الذي  ي�نايتد  مان�ش�شرت  مل�شلحة  ب��ش�ح  الكفة  ومتيل 
فاز يف 16 من ا�شل 17 مباراة خا�شها مع ويغان، لكن 
الخري بداأ م�ش�اره يف دوري الدرجة الوىل ب�شكل جيد 

بف�زه الكبري على بارن�شلي 4-1 يف املرحلة الوىل.
يفتقد ك�يل جه�د لعبني م�ؤثرين يف فريقه هما غاري 
�شيع�ل  لكنه  ال�شابة،  ب�شبب  رامي�س  وايفان  كالدويل 
ه�لت  وغ��ران��ت  ماكلني  كجيم�س  اجل��دد  جن�مه  على 

وجيم�س بري�س و�شك�ت كار�ش�ن.
)ه�ك  املرمى  خط  تكن�ل�جيا  امل��ب��اراة  يف  و�شتعتمد 
ال�شرعة  ع��ال��ي��ة  ك���ام���ريا   14 و���ش��ع  مت  ح��ي��ث  اآي( 
ثانية  بغ�ش�ن  الرئي�شي  احلكم  اىل  ا�شارة  لعطاء 

اذا ما كانت الكرة تخطت خط املرمى ام ل.
منذ  التكن�ل�جيا  ه��ذه  باعتماد  الفيفا  ب��داأ  وق��د 
ف����رتة، واب����رز حم��ط��ات��ه��ا ك��ان��ت يف ب��ط���ل��ة كاأ�س 
ال�����ش��ي��ف اجل���اري،  ال���ربازي���ل مطلع  ال���ق���ارات يف 
و���ش��ت��ط��ب��ق اي�����ش��ا يف ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���س ال��ع��امل عام 

.2014

ال�شادر  ع���دده���ا  يف  الأمل���ان���ي���ة  ب��ي��ل��د   �شحيفة  ر����ش���دت 
ام�����س ح��رك��ة الإ���ش��ب��اين بيب ج����اردي����ل امل��دي��ر الفني 
ل��ق��اءات فريقه  ب��اأول  دقيقة   71 ط���ال  لبايرن مي�نخ 
والذي  م�ن�شنجالدباخ،  برو�شيا  اأم��ام  الب�ند�شليجا  يف 
ان��ت��ه��ى ب��ف���ز ال��ب��اي��رن. ون�����ش��رت اجل��ري��دة ث���الث �ش�ر 
لالعبيه  تعليمات  يعطي  وه���  ج���اردي���ل  فيها  يظهر 
ويحتفل بالأهداف ويطالب لعبيه مبزيد من ال�شرعة 

خالل اللقاء الذي انتهى ل�شالح البايرن بثالثة اأهداف 
الب�ند�شليجا  جن��م  ج���اردي���ل  واأ�شبح  واح���د.  مقابل 
الأب�����رز م��ن��ذ ت���ل��ي��ه ق��ي��ادة ال��ف��ري��ق الأمل������اين، ���ش���اء يف 
�شبه  حتركاته  اأو  يعقدها  ال��ت��ي  ال�شحفية  امل���ؤمت��رات 
امل�شتمرة يف املباريات. وقالت اجلريدة بيب مينح روحا 
جديدة للبايرن ، الذي فاز امل��شم املا�شي بثالثية دوري 

الب�ند�شليجا والكاأ�س املحلي ودوري اأبطال اأوروبا.
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يبداأ التحدي يف كاأ�س ال�ش�بر مع االأهلي 

العني يبداأ مرحلة العداد الثانية للمو�سم اجلديد يف مع�سكر النم�سا 

•• العني- الفجر :

العداد  مرحلة  العني  فريق  يبداأ 
للم��شم اجلديد اعتبارا من الي�م 
الأحد يف معك�شر الفريق املقرر يف 
من  الأخ��ري  ال�شب�ع  حتى  النم�شا 
ال�شهر اجلاري ، حيث يبداأ امل��شم 
كاأ�س  الأهلي يف  اجلديد مب�اجهة 
ال�ش�بر على ملعب حممد بن زايد 

بنادي اجلزيرة ي�م 30 اجلاري .
وك���ان ال��ع��ني ح��ل يف امل��رك��ز الثاين 

خلف الهالل ال�شع�دي يف البط�لة 
الرم�شانية التي اأقيمت على ملعب 
خليفة بن زايد بنادي العني ، بعد 

. خ�شارته 2 -4 
بع�س  ال����ع����ني  لع����ب�����  واأج�����������رى 
البط�لة  ن��ه��اي��ة  ب��ع��د  ال��ت��دري��ب��ات 
ال�دية ، باإ�شراف املدرب ف��شاتي ، 
امل��درب على التحدث  حيث حر�س 
لالعبني عن اأهمية املرحلة املقبلة 
واأهمية   ، الأه���ل���ي  م���اج��ه��ة  ق��ب��ل 
ي�شاعد  ال����ذي  ال��ق���ي  ال��ت��ح�����ش��ري 

العني على ح�شد اأف�شل النتائج .
اجتماعاً  ع���ق���د  ف��������ش���ات���ي  وك������ان 
العطلة  الالعبني قبل  مط�ًل مع 
مبنا�شبة  ل����ه����م  م���ن���ح���ه���ا  ال�����ت�����ي 
مرحلة  عن  خالله  حت��دث  العيد، 
وا�شتعر�س  امل��ن��ق�����ش��ي��ة  الإع��������داد 
واأبرز  امليدانية،  مالحظته  جميع 
ك�شفتها  ال���ت���ي  ال��ف��ن��ي��ة  امل��ح��ط��ات 
البط�لة  وم���ب���اري���ات  ال��ت��دري��ب��ات 
ال��دول��ي��ة، م���ؤك��داً لهم ب��اأن الفرتة 
من  كبرياً  املقبلة تتطلب جمه�داً 

جميع العنا�شر برتكيز وجدية.
خا�شها  التي  التدريبات  و�شهدت 
العني م�شاركة  خالد عي�شى، داوود 
�شليمان، حمم�د املا�س، �شيف را�شد، 
حممد �شعيد ب��شندة. فهد جمعة، 
م�شبح،  �شع�د  ربيع،  حممد  �شقر 
ي�ت�شي،  ج����ل���د  ح���م���ي���د،  ن���ا����ش���ر 
���ش��ال��ح خ��ل��ف��ان ال��ن��ع��ي��م��ي، ع���ادل 
ال�شاعدي،  ���ش��امل  حم��م��د  ج��م��ال، 
ال�شيبة،  عبداهلل  جريي�س،  كيمب� 
�شامل العزيزي، هزاع �شامل، اأحمد 

ع��ل��ي عاي�س،  ال�����ش��ام�����ش��ي، حم��م��د 
عبدالعزيز فايز، �شلطان الغافري، 
�شعيد  جمعة،  ف��رج  عبداهلل،  �شامل 
م�شبح املنهايل وبا�شت��س مي�شيل، 
خ��ال��د ع��ب��دال��رح��م��ن، ري���ان ي�شلم، 
هداف  امل���ري،  حمد  حميد،  نا�شر 

العامري ، 
بينما و�شع املدرب برنامج تدريبات 
�شعيد،  ›هالل  ل��الع��ب��ني  خ��ا���ش��ة 
نا�شر،  ���ش��ل��ط��ان  اأح����م����د،  حم��م��د 
فار�س جمعة، مهند �شامل العنزي، 

دياكيه،  اإب��راه��ي��م  اأ���ش��ام���اه،  جيان 
عبدالرحمن  عمر  رادوي،  مرييل 
خ�شع  بينما  اأحمد‹  واإ���ش��م��اع��ي��ل 
األيك�س برو�شكي، خليفة ال�ح�شي، 
حممد عبدالرحمن وحممد فايز 
اإىل جرعات تدريبية حتت اإ�شراف 

طبيب الفريق.
وت��ن��ت��ظ��ر ال���ع���ني م����اج���ه���ات ودي���ة 
م��ه��م��ة يف امل��ع�����ش��ك��ر اخل����ارج����ي يف 
الإطمئنان  ل���غ���ر����س   ، ال��ن��م�����ش��ا 
ال��ب��دن��ي��ة لالعبني  احل���ال���ة  ع��ل��ى 

اجلديد  ل��ل��م������ش��م  وج��ه���زي��ت��ه��م 
وم����ب����اراة ال�����ش���ب��ر م���ع الأه����ل����ي ، 
التجان�س  ع��ن  البحث  ج��ان��ب  اإىل 
القدامى  ال��الع��ب��ني  ب��ني  امل��ط��ل���ب 
امل���درب اجلديد  قائمة  واجل���دد يف 
ف��شاتي ، الذي يبحث عن مرحلة 

النتائج امل�شرفة مع العني .
املع�شكر  اإىل  ال��ع��ني  ب��ع��ث��ة  وت�����ش��م 
معظم  ال���ن���م�������ش���ا  يف  اخل������ارج������ي 
العنا�شر التي يع�ل عليها اجلهاز 
ال��ف��ن��ي ل��ل��دف��اع ع��ن ط��م���ح��ات��ه يف 

اأن  ، خ�����ش������ش��ا  امل��������ش���م اجل���دي���د 
العني جنح يف الف�ز بدرع الدوري 
بفارق  الت�ايل  على  الثانية  للمرة 

كبري عن مطارديه ، 
البقاء  اإىل  اأن��ه يطمح  ع��الوة على 
التي  ال��ن��ت��ائ��ج  ال��ق��م��ة واح������راز  يف 
الذي   ، ج��م��ه���ره  ط��م���ح��ات  تلبي 
 ، ل��ه��م  ال��ق���ي��ة  م�����ش��ان��دت��ه  �شيتابع 
ب��ال��ق��در ال����ذي ي�����ش��م��ح ل��ه��م ب����اأداء 
عزمية  دع��م  يف  املطل����������ب  دوره��م 

الالعبني .

قال الحتاد املك�شيكي لكرة القدم ان لعبني مك�شيكيني 
ريا�شيا  املحظ�رة  كلينب�تريول  م��ادة  تعاطيهما  ثبت 
امل��ادة يف  اث��ار لهذه  العث�ر على  العقاب عقب  افلتا من 

حل�م مل�ثة.
وا�شاف الحتاد املك�شيكي يف بيان ب�شبب هذه الظروف 

ال�شتثنائية فانه لن يتم تطبيق اي ايقاف.
وتابع بالنظر اىل انه مل يتم خرق اي قاعدة لها عالقة 
عن  الك�شف  ع��دم  الالعبني  طلب  وب�شبب  باملن�شطات 

ا�شميهما فلن يتم الك�شف عن ال�شمني.
19 و21 ي�لي� مت�ز  ومت اج��راء الخ��ت��ب��ارات ما بني 

املا�شي.
يف  املك�شيك  لعبي  من  خم�شة  �شقط   2011 ع��ام  ويف 
كلينب�تريول  م��ادة  على  العث�ر  بعد  من�شطات  اختبار 
ال�شبب فيه اىل وج���د حلم  يف عيناتهم وه��� ما ارج��ع 
امل��ادة يف ذلك ال�قت. ومت اج��راء الختبار  مل�ث بتلك 
ق�شري  وق��ت  قبل  مقاما  ك��ان  ت��دري��ب��ي  مع�شكر  خ��الل 
التي  القدم  لكرة  الذهبية  الكاأ�س  بط�لة  انطالق  من 
والكاريبي   وال��شطى  ال�شمالية  امريكا  احت��اد  ينظمها 

الك�نكاكاف .
يف  بامل�شاركة  اخلم�شة  ال��الع��ب��ني  م��ن  لي  ي�شمح  ومل 

البط�لة ال انه جرى تربئتهم لحقا من اي خمالفات 
تتعلق باملن�شطات.

امل��ادة خالل  100 لعب ب�شبب هذه  و�شقط اكرث من 
ب��ط���ل��ة ك��اأ���س ال��ع��امل حت��ت 17 ع��ام��ا ال��ت��ي اق��ي��م��ت يف 
من  مت���ز  وي�لي�  ح��زي��ران  ي�ني�  �شهري  يف  املك�شيك 

العام ذاته.
وبراأ الحتاد الدويل لكرة القدم  الفيفا  ه�ؤلء الالعبني 

اي�شا قائال انهم �شحايا مل�شكلة �شحية يف البالد.
وم���ن امل��م��ك��ن ا���ش��ت��خ��دام ك��ل��ي��ن��ب���ت��ريول ل��ت�����ش��ري��ع من� 

الع�شالت وزيادة حجمها يف احلي�انات.

اأدريانو ي�سبه نيمار برونالدينيوتربئة لعبني يف الدوري املك�سيكي من املن�سطات

بقيادة مدربه اجلديد م�يز

مان�س�سرت يونايتد ي�ستهل مو�سمه اأمام ويغان يف الدرع الأجنليزية
جوارديول حتت الر�سد الدقيق 

ن����ادي بر�شل�نة  اأدري����ان����� ك����ري���ا ظ��ه��ري  ال���ربازي���ل���ي  ق���ال 
الرب�شا  ل�شف�ف  اجلديد  وال���اف��د  م�اطنه  اإن  الإ�شباين 

نيمار �شاحر مثل رونالديني� .
اأنه  الإ�شبانية،  اآ�س  واأو�شح ك�ريا، يف مقابلة مع �شحيفة 
الربازيلي،  املنتخب  مع�شكرات  خ��الل  نيمار  على  تعرف 

لكنه مل يكن على �شلة وثيقة به خالل تلك الفرتة.
واأ�شار اإىل اأن نيمار يتاأقلم ب�شكل جيد مع الفريق، ويحاول 

احلديث مع لعبيه، م�ؤكدا اأنه متحم�س للغاية.
واأكد انه �شاحر مثل رونالديني�. ل ميكنك ت�قع ردة فعله 
عندما تك�ن الكرة بني اأقدامه.. لأن مهارته تظهر ب�شكل 

عف�ي. وهذا ه� الأف�شل .

وعلى �شعيد اآخر، اأعرب ك�ريا عن اأ�شفه اإزاء رحيل املدافع 
الفرن�شي اإريك اأبيدال عن �شف�ف النادي الكتال�ين هذا 
الكبد،  لزرع  ال�شرطان وجراحة  تعافيه من  ال�شيف رغم 

لين�شم لفريق م�ناك� العائد للدرجة الأوىل يف فرن�شا.
واأو�شح هذه القرارات ي�شعب اتخاذها وتقبلها. تلقي هذا 
النباأ يجعلك حزينا واأنا حزين من اأجله. تربطنا عالقة 

�شداقة جيدة للغاية مع ابي، ورحيله اأمر م�ؤ�شف .
وعن املدير الفني اجلديد للنادي الكتال�ين، خرياردو تاتا 
ونحن  الف�ز  يف  كبرية  رغبة  لديه  اأن  يبدو  ق��ال  مارتين� 
كذلك ن�د اأن ت�شري كل الأم���ر على نح� جيد، نعرف اأن 
هناك �شك�ك ت�شاور البع�س، ولكن الأم�ر تب�شر باخلري .
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اآ�سر يفوز بالو�ساية على ولديه 
ف��شرت،  تاميكا  طليقته  على  ج��دي��دة  م��رة  اآ���ش��ر،  الأم���ريك���ي،  املغني  ف��از 
5 و4  العمر  البالغني من  الأولية على ولديهما  ال��شاية  واحتفظ بحق 

�شن�ات.
الع�اطف،  �شيطرت عليها  انه بعد جل�شة  الأمريكي  واأف��اد م�قع )بيب�ل( 
على  الأول��ي��ة  بال��شاية  ف��شرت  فيها  تطلب  ق�شية  اإل��غ��اء  القا�شي  ق��رر 
ولديها من اآ�شر، والتي رفعتها قائلة انها تخ�شى على حياتهما بعد تعر�س 

احدهما حلادث خطري يف ح��س لل�شباحة قبل اأيام.
اآ�شر  على  ال��شاية  بحق  �شيحتفظ  اآ���ش��ر  ان  ق��رر  القا�شي  ان  اإىل  واأ���ش��ار 

اخلام�س )5 �شن�ات( و نافيد اإيلي )4 �شن�ات(.
وطليقته  اآ�شر  حتدث  �شاعات  ا�شتمرت  التي  اجلل�شة  ط���ال  انه  اإىل  ولفت 

وعمته رينا اأودين، وناق�ش�ا جميعاً و�شع ال�لدين.
وكانت ف��شرت تقدمت بطلب للح�ش�ل على ال��شاية على ولديهما، زاعمة 
ان حياتهما معر�شة للخطر خا�شة بعد تعر�س اأحدهما حلادثة يف ح��س 

لل�شباحة ما ا�شطر اإىل نقله اإىل اأحد م�شت�شفيات اأطلنطا.
وكان ال�شبي البالغ من العمر 5 �شن�ات يلعب يف ح��س ال�شباحة مع عمة 
اآ�شر عندما حاول التقاط لعبة تغرق فغرق وراءها وقد مت انت�شاله ونقل 

ب�شرعة اإىل امل�شت�شفى حيث يتلقى العالج.

بيون�سي حتقق اإجنازًا جديدًا 
ت�شتمر النجمة الأمريكي بي�ن�شي يف حتقيق الإجنازات، وجديدها اختيار 
عط�رها لتك�ن اكرث عط�ر امل�شاهري 

مبيعاً يف العامل.
انه  الأم��ريك��ي  واأف��اد م�قع )بيب�ل( 
وخط�اتها  ال��ف��ن��ي��ة،  جن��اح��ات��ه��ا  ب��ع��د 
باإمكان  ب�����ات  امل��خ��ت��ل��ف��ة،  اجل���ري���ئ���ة 
باأمر جديد وه�  اأن تفتخر  بي�ن�شي 
الأكرث  باتت  عط�رها  جمم�عة  ان 
ب����ني ع���ط����ر جميع  ع���امل���ي���اً  م���ب���ي���ع���اً 

امل�شاهري.
 2010 ال���ع���ام  م��ن��ذ  ان����ه  اإىل  ي�����ش��ار 
واآخرها  ع��ط���ر   6 بي�ن�شي  اأط��ل��ق��ت 
عطر Heat ملنا�شبة انطالق ج�لتها 

امل��شيقية العاملية ال�شيدة كارتر .
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اأوبرا وينفري تتعر�س 
للعن�سرية يف متجر

ك�������ش���ف���ت ال���ن���ج���م���ة الإع����الم����ي����ة 
اأنها  وي��ن��ف��ري  اأوب������را  الأم���ريك���ي���ة 
تعر�شت ملعاملة عن�شرية يف متجر 
يف ���ش���ي�����ش��را.  وق��ال��ت وي��ن��ف��ري يف 
يف  ك��ان��ت  اإن��ه��ا  تلفزي�نية  مقابلة 
اأ�شهر حل�ش�ر  زي�ريخ منذ ب�شعة 
ح��ف��ل زف����اف امل��غ��ن��ي��ة ت��ي��ن��ا ترينري 
وق��د خ��رج��ت وح��ده��ا م��ن الفندق 
وذهبت للت�ش�ق.  واأ�شارت النجمة 
ق�شدت  اأن����ه����ا  اإىل  الإع����الم����ي����ة 
متجراً راقياً، ولكن امل�ظف رف�س 
اأنها ل تقدر  م�شاعدتها، مفرت�شاً 
التي  احلقيبة  تكلفة  تتحمل  اأن 
رغبت بروؤيتها.  وعلى الرغم من 
يف  ال���ج���ه  اأ�شهر  من  وينفري  اأن 
اأن امل�ظف مل  اأنه يبدو  اإل  العامل 

يتعرف عليها. 
وق���ال���ت اإن���ه���ا غ�����ادرت امل��ت��ج��ر على 
الف�ر من دون �شجة لأنها راأت اأنه 
من الأف�شل اأن تذهب بدون �شراء 
امل�ظف  يك�شب ذلك  �شيء حتى ل 

عم�لًة. 

ي�سرم النار يف قاعة زفافه 
اأ�شرم �شاب جن�ب افريقي غا�شب النار يف قاعة احلفالت 
التي كان �شيقيم فيها حفل زفافه.  جان غريلينغ )28 
ال��ن��ار ب�شبب غ�شبه م��ن م�ؤ�ش�شة  اأ���ش��رم  اأن��ه  اأق��ر  ع��ام��ا( 
األغت حفل ال�شتقبال الذي كان �شيقيمه مبنا�شبة زواجه 
لعدم دفعه اأم�ال م�شتحقة عليه.  واأحلق احلريق اأ�شرارا 
قدرت باأكرث من 3،5 ماليني راند )266 األف ي�ر( لكن 
من دون اأن ي�قع اأي اإ�شابات.  وكان يفرت�س به اأن يتزوج 
ذلك  ع�شية  األ��غ��ي  ال�شتقبال  حفل  اأن  اإل  ي�لي�   27 يف 
التاريخ لأنه مل يكن قد دفع ما ه� م�شتحق عليه.  وقد 
واأفرج  عمدا  بحريق  الت�شبب  تهمة  العري�س  اإىل  وجهت 
اإىل  امل�شتحقة  املبالغ  اأي�شا  يدفع  مل  وه���  بكفالة.  عنه 
احلل�اين و�شاحب متجر الزه�ر.  ومب�ازاة ذلك، مثلت 
زوجته ليان اأمام املحكمة بتهمة الحتيال واختال�س 5،2 

ماليني راند )395 األف ي�رو(. 

�سرق األوفا وترك املاليني
يف حادثة اأثارت ا�شتغراب رجال الأمن يف ال�شع�دية، اأبلغ 
وافد يعمل باإحدى ال�شركات اأنه فقد مبلغ 28 األف ريال 
من �شيارته التي كان بها مبلغ ملي�ين ريال داخل كي�س، 
يف  التجارية  املجمعات  اأح���د  اأم���ام  مركبته  ت���ق��ف  اأث��ن��اء 
مدينة تب�ك. ووفقاً ل�شحيفة عكاظ ال�شع�دية نقاًل عن 
م�شدر اأمني، فاإن املقيم اأبلغ اجلهات الأمنية عن تعر�شه 
لل�شرقة، بعد اأن ترك املبلغ املايل يف مركبته اأمام ال�ش�ق 
املركبة  زج��اج  بك�شر  تفاجاأ  ع�دته  وبعد  للت�ش�ق،  وذه��ب 
و�شرقة مبلغ 28 األف ريال وترك بقية املبلغ، م�ؤكداً اأنه 

مت اأخذ الب�شمات ورفعها، وجار البحث عن اجلاين.

العيد يف  عري�س  حياة  تنهي  ر�سا�سات   3
القب�س  من  ينبع  مبحافظة  الأمنية  ال��دوري��ات  متكنت 
واأرداه  �شاب  نارية على  اأع��رية  اأطلق ثالثة  �شخ�س  على 
من  ب��ال��ف��رار  ولذ  ال��ع��ي��د،  م�شلى  اأم���ام  ب�شيارته  قتيال 
امل�قع بعدها، بح�شب �شحيفة عكاظ ال�شع�دية.  وقالت 
ب�شيارة  جثة  ب�ج�د  اأبلغ  �شع�ديا  م�اطنا  اإن  ال�شحيفة 
بالقرب من م�شلى العيد، ومت حتديد م�قع اجلاين بعد 
النقادي وقب�س عليه بدون مقاومة  ثالث �شاعات بحي 
تذكر.  وتع�د تفا�شيل احلادثة املفجعة التي ا�شتيقظت 
�ش�داء  جيب  �شيارة  ب�ج�د  العيد  اأي��ام  ث��اين  ينبع  عليها 
وبداخلها  ال��ع��ي��د  وم�����ش��ه��د  م�شلى  م��ن  ب��ال��ق��رب  واق��ف��ة 
رجل يف العقد الثالث من العمر مقت�ل وغارق بدمائه، 
وات�شح انه م�شاب بطلق ناري ومت نقل اجلثة من امل�قع 
اإىل م�شت�شفى ينبع العام، وبعد معاينتها تبني اأن اجلثة 
اأ�شيبت بثالث طلقات اإحداها بالكتف والأخرى بال�شدر 
والأخ����رية ب��ني ال��راأ���س وال��رق��ب��ة، ومت الي��ع��از للطبيب 
ال�شرعي، ومل يكن اجلاين وقتها معروفا، اإل اأنه بجه�د 
رج���ال ال���دوري���ات الم��ن��ي��ة وع��م��ل��ي��ات ال��ب��ح��ث والتحري 
وال��ذي ل يبعد  النقادي  مت حتديد م�قع اجل��اين بحي 
م�شافة كبرية عن م�قع احلادث، ومت القب�س عليه بدون 

مقاومة تذكر وجار التحقيق معه يف الق�شية. 

علماء يقرتبون من معرفة هوية املوناليزا
امل��راأة التي خلد الر�شام  فتح باحث�ن مقربة قدمية ترجع لعدة قرون يف فل�رن�شا بحثا عن رفات قد ت�ؤكد ه�ية 
لي�ناردو دافين�شي ابت�شامتها الغام�شة يف ل�حته ال�شهرية م�ناليزا. وحفر الباحث�ن يف ار�شية حجرية لكني�شة 
�شيدت ف�ق مقربة اأ�شرة تاجر احلرير يف فل�رن�شا فران�شي�شك� دل جي�ك�ندا الذي يعتقد اأن دافين�شي ر�شم زوجته 
�شيلفان�  ان  احلقيقية غري  م�ناليزا  �شخ�شية  النظريات عن  وتعددت  ع�شر.  ال�شاد�س  القرن  يف  ليزا جريارديني 
حتاليل  اج��راء  يعتزم  والثقايف  التاريخي  ال��رتاث  لدعم  ال�طنية  اللجنة  يراأ�س  ال��ذي  والباحث  الكاتب  فين�شتي 
رف��ات ثالث  لها من  ن���وي مطابق  ال��ش�ل حلم�س  املقربة وحماولة  امل�ج�دة يف  العظام  الن�وي على  احلم�س 
ن�شاء دفن يف دير قريب. ويق�ل م�ؤرخ�ن ان جريارديني ويطلق ا�شمها بعد الزواج جي�ك�ندا على ل�حة م�ناليزا 
يف ايطاليا ام�شت �شن�اتها الخرية يف دير �شانت اور�ش�ل حيث بداأت رحلة البحث عن عظامها يف العام املا�شي. 
ويعتقد فين�شتي ان ليزا جريارديني احدى الن�شاء الثالث املدف�نات يف الدير. وياأمل فين�شتي اأن تك�ن بع�س العظام 
يف املقربة ال�اقعة ا�شفل الكني�شة ل�شخ�س تربطه �شلة دم مب�ناليزا ملهمة دافين�شي واأن يك�ن على الرجح ابنها 
بيريو. وبعد مطابقة احلم�س الن�وي يق�ل فين�شتي انه ميكن ر�شم �ش�رة ل�جه الهيكل العظمي يف �شانت اور�ش�ل 
ومقارنته بالل�حة التي جتتذب ماليني الزائرين ملتحف الل�فر يف باري�س كل عام. ويق�ل املتحف ان الل�حة ر�شمت 

على الرجح بني عام 1503 و1506.
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�سربت طفلها لرف�سه توزيع املخدرات
والدته  يد  املنيا يف م�شر م�شرعه على  بندر  لقى طفل مقيم 
وعمه ح�شبما ورد فى حتريات املباحث؛ حيث قاما بتكبيل يديه 
و�شربه بخرط�م الب�تاجاز حتى لقى م�شرعه ملحاولة اإكراهه 
على ترويج امل�اد املخدرة. تلقى الل�اء عبد العزيز ق�رة مدير 
ب�رود  يفيد  املنيا  �شرطة  ق�شم  م��اأم���ر  اإخ��ط��ارا من  املنيا  اأم��ن 
�شن�ات   8 ���س.  ح.  ك��رمي  ب��الغ من م�شت�شفى احلميات ب��ش�ل 
ادعاء  ه��ام��دة  جثة  املنيا  ب��ن��در  الي����اء  م�شاكن  ومقيم  تلميذ 
تعدى من اآخرين . وبالنتقال والفح�س ومناظرة اجلثة تبني 
اآثار �شحجات وكدمات وجروح باأماكن متفرقة بال�شدر  وج�د 
واأ�شفل  اأعلى احلاجب الأي�شر  واآث��ار جلرح  والظهر والذراعني 
وب�ش�ؤال  باليدين.  لتكبيل  اآث��ار  اليمنى، كما تبني وج�د  العني 
زوجة والد املجنى عليه املدع�ة �شرين ح. ع. 29 �شنة ربة منزل 
على  بالتعدى  جمه�لني  قيام  ق��ررت  ال��ع��ن���ان  ب��ذات  ومقيمة 
اىل  بنقله  قامت  وان��ه��ا  النيل  ك�رني�س  مبنطقة  عليه  املجنى 
حيث  املبلغة  رواي���ة  �شحة  ع��دم  التحريات  واأك���دت  امل�شت�شفى. 
ت��شلت ل�شرتاكها مع املدع� اأحمد �س م 54 �شنة عامل ومقيم 
عليه  املجنى  ي��دى  تكبيل  ف��ى  عليه  املجنى  ع��م  ال��ع��ن���ان  ب��ذات 
وقيامهما ب�شربه ب�ا�شطة خرط�م ب�تاجاز بال�شقة حمل �شكنه 
نتج عنه ا�شابته التى اودت بحياته حال حماولتهما اكراهه على 
ترويج امل�اد املخدرة .  متكن �شباط وحدة املباحث من �شبط 
عن  وار���ش��دا  ال�اقعة  بارتكابهما  اق��را  ومب�اجهتهما  املتهمان 
ال�اقعة  حمل  بال�شقة  عرث  كما   ) )خرط�م  امل�شتخدمة  الداة 
البحث  ادارة  وكلفت  دم���اء  اث���ار  عليه  امل���ت��ى  ل��دف��ن  كفن  على 
ومت  ومالب�شاتها  ظروفها  ومعرفة  ال���اق��ع��ة  ح���ل  بالتحرى 

حترير املح�شر الالزم عن ال�اقعة واخطرت النيابة .

�ستمها فطعنته
اأقدمت امراأة اأمريكية على طعن رجل بعد جدل ن�شب بينهما 
اأحد مطاعم  اأحدهما الآخ��ر يف ممر لل�شيارات يف  ح�ل جتاوز 
اأمريكية عن مكتب  اإعالم  و�شائل  �شل�شلة ماكدونالدز. ونقلت 
���ش��ري��ف ب��ل��دة ه��ي��ل�����ش���ب���روغ ب��ف��ل���ري��دا اأن حم��م��د اأب���� خ�شري 
مطعم  يف  لل�شيارات  مم��ر  يف  ك��ان  اإن���ه  ال�شرطة  لعنا�شر  ق��ال 
ماكدونالدز عندما حاولت ريبيكا �شيم�نز )45 عاماً( جتاوزه. 
اأن ترجلت  اإل  ك��ان منها  �شتمها، فما  اأن��ه  اأب��� خ�شري  واأ���ش��اف 
من �شيارتها وا�شتخدمت �شكيناً لطعن غطاء حمرك �شيارته. 
اأنه ترجل بدوره من �شيارته يف حماولة منه ملنعها  اإىل  واأ�شار 
من الرحيل، غري اأنها طعنته ما اأدى اإىل اإ�شابته بجروح. وقد 
اعتقلت �شيم�نز بتهمة ال�شرب ب�ا�شطة �شالح مميت، وبتهمة 

ارتكابها جناية وت�شببها باأ�شرار يف امللكية.

 تنجو باأعجوبة من حتت �ساحنة
جنت �شيدة يبدو اأنها �شينية باأعج�بة من م�ت حمقق بعد اأن 
بثه  ق�شري،  فيدي�  �شريط  ويظهر يف  تده�شها.   �شاحنة  ك��ادت 
ال�ش�ارع.   اأح��د  يف  دراجتها  تق�د  وه��ي  امل���راأة   ، ي�تي�ب  م�قعه 
جانب  على  مت�قفة  �شغرية  حافلة  مب��ح��اذاة  و�شلت  وعندما 
الطريق، قام ال�شائق بفتح الباب لي�شدم املراأة التي �شقطت هي 
املراأة  ودراجتها.  عندئذ، كادت �شاحنة كانت متر خلف دراج��ة 
ذلك  غري  اأراد  القدر  لكن  عجينة.   اإىل  وحت�لها  تده�شها  اأن 
لتمر املراأة باأعج�بة من امل�ت املحقق.  ويبدو اأن امل�قف �ش�ره 

�شخ�س يجل�س يف �شيارة كانت مت�شي خلف دراجة املراأة. 
املمثل الك�ري اجلن�بي يل بي�نغ ه�ن مع عرو�شه املمثلة ري مني ي�نغ يت�جهان حل�ش�ر م�ؤمتر �شحايف قبل عقد زواجهما يف �ش�ل ام�س. )ا ف ب(

خطوبة
 اآ�سلي تي�سدايل 

خ����ط����ت ال����ن����ج����م����ة الأم�����ريك�����ي�����ة 
خط������ة  تي�ش�����داي�����ل  اآ�ش�����لي 
اأ�شبحت  بعدم������ا  ال�������زواج  نح������ 
للم��ش����يقي  خم���ط����ب�������������������ة 

كري�ش����ت�فر فران�س.
الأمريكي  )بيب�ل(  م�قع  ونقل 
تي�شدايل  ب��ا���ش��م  امل���ت���ح���دث  ع���ن 
بفران�س  خ���ط����ب���ت���ه���ا  ت����اأك����ي����ده 

وا�شتعدادهما للزواج.
تغريدة  تي�شدايل  ن�ش����������رت  كما 
قالت   ) )ت���ي��ت��������������������ر  م����ق���ع  ع���رب 
يف  ليلة  اأج��م��ل  اأم�شت  انها  فيها 
ح��ي��ات��ه��ا ون��ح��ن يف ق��م��ة ال��ع��امل ، 
فران�س  اإىل طلب  اإ���ش��ارة منها  يف 
يدها للزواج يف اأعلى مبنى اإمباير 

�شتايت يف ني�ي�رك.
�ش�هدا معاً  ان الثنني  اإىل  ي�شار 
الول  ك���ان����ن  يف  الأوىل  ل��ل��م��رة 
دي�شمرب 2012 ي�م زارا متجراً ل� 

اآبل يف ل��س اأجنل�س.

موجة حر
 ت�سرب اليابان 

�شديدة  ح��ر  مل���ج��ة  ال��ي��اب��ان  تتعر�س 
، حيث و�شلت درج��ات احل���راراة اىل 
40 درج��ة مئ�بة يف غرب  اأك��رث م��ن 

البالد.
اجل�ية  الأر�������ش������اد  وك����ال����ة  وق����ال����ت 
اليابانية ام�س ان مدينة �شيمانت� يف 
مقاطعة ك�ت�شي �شجلت اأعلى درجات 
احلرارة، فيما تخطت درجة احلرارة 
ي��زي��د عن  م��ا  ال�30 درج���ة مئ�ية يف 

600 مكان.
م���ع ح���ل����ل فرتة  ان����ه  اإىل  واأ�����ش����ارت 
 38.1 احل���رارة  درج��ة  بلغت  الظهر، 
مبقاطعة  ك����ف����  يف  م��ئ���ي��ة  درج�����ة 
يف  درج�����������ة  و37.9  ي�����ام�����ان�����������ش�����ي، 
�شيزووكا،  مب��ق��اط��ع��ة  ه��ام��ام��ات�����ش��� 
ني�شيمريا  ب��ل��دة  يف  درج����ات  و37.8 
ارتفعت  حني  يف  ميازاكي،  مبقاطعة 

درجة احلرارة يف ط�كي� اإىل 36.9.

نقل فيتنامي يف ال�88 وجنله البالغ 42 عاما، يبدو 
اأدغ����ال و�شط  ع��ام��اً يف   40 اأن��ه��م��ا عا�شا على م��دى 
ال���ب���الد، اإىل ال��ب��ل��دة ال��ت��ي ف���را م��ن��ه��ا خ���الل حرب 

فيتنام.
ويف مطلع ال�شبعينيات فر ه� فان ثانه اإىل الأدغال 
بعد وف��اة وال��دت��ه واث��ن��ني م��ن اأطفاله خ��الل غارة 
اأمريكية. وقد ا�شطحب معه جنله ه� فان  ج�ية 

لنغ، الذي كان يبلغ حينها �شنتني من العمر.
و�شاهد م�ؤخراً �شكان مقاطعة ك�انغ نغاي الرجلني 
ال�����ش��ل��ط��ات ب�ج�دهما  واأب��ل��غ���ا  ال��غ��اب��ة  م����ؤخ���را يف 
فتحركت لإخراجهما من الأدغال. ومت العث�ر على 
الرجلني، وهما يقيمان يف ك�خ يرتفع خم�شة اأمتار 

عن الأر�س ، ح�شب ما اأكدت �شحيفة حملية.
املعل�مات  على  ح�شلت  اأنها  ال�شحيفة  واأو�شحت 
من النجل الأ�شغر للرجل الفار الذي كان يف �شهره 
اأكد  الأم��ريك��ي��ة، وال���ذي  ال��غ��ارة  الثالث عند وق����ع 
واأخيه منذ فرتة  اأبيه  ك��ان يعرف مكان وج���د  اأن��ه 

ط�يلة، وكان يزورهما مرة يف ال�شنة.

عن  نقاًل  ت��ري  دان  الإلكرتونية  ال�شحيفة  وقالت 
العام  الأ�شغر حاول يف  ال�لد  اإن  املحلية  ال�شلطات 
ديارهما،  اإىل  و�شقيقه  وال���ده  يعيد  اأن   2004
لكنهما رف�شا مف�شلني احلياة امل�شتقلة على احلياة 

التقليدية للعائالت الفيتنامية .
ال�شلطات  املحلي  التلفزي�ن  بثها  م�شاهد  واأظهرت 
جداً  النحيلني  ال��رج��ل��ني  ت��خ��رج  وه��ي  الفيتنامية 
رغماً عنهما من الأدغ���ال. وك��ان ال�الد مم��داً على 
امل�شي  ي��الق��ي ���ش��ع���ب��ة يف  اب��ن��ه  ك���ان  ح��م��ال��ة، فيما 

ال�شحيح.
ويبدو اأن الرجلني كانا يقتاتان من الفاكهة والذرة 
التي يزرعانها. ويعالج ال�الد حاليا يف مركز �شحي 

حملي فيما يقيم ابنه مع بع�س الأقارب.
ول ينطق الرجالن �ش�ى بكلمات قليلة من لهجة 
قلقهم  ع��ن  وال�شلطات  اأق��ارب��ه��م��ا  واأع���رب  حملية. 
من اإمكانية الرجل وجنله على التكيف مع احلياة 
الع�شرية، خ�ش��شاً البن الذي مل يعرف اإل حياة 

الأدغال.

اأب وابنه يعي�سيان يف الأدغال 40 عاما 

والدا اأماندا باينز مينحان الو�ساية عليها
منح قا�س اأمريكي حق ال��شاية امل�ؤقتة ل�الدي املمثلة الأمريكية املثرية للجدل، اأماندا باينز، التي 
اإم زي( الأمريكي ان القا�شي قرر اأن يك�ن  تخ�شع حالياً لتقييم و�شعها العقلي. واأفاد م�قع )تي 

ل�الدي باينز حق ال��شاية عليها ب�شكل م�ؤقت اإىل ان تت�شح كل الأم�ر ب�شاأن �شحتها العقلية. ومل 
تكن با�شنز يف قاعة املحكمة �شاعة �شدور احلكم لن الأطباء يف م�شت�شفى للعالج النف�شي قرروا متديد 

اأو�شح  باينز  انها تعاين من مر�س عقلي �شديد. لكن حمامي  بقائها فيه ملدة �شهر كامل، بعدما وج��دوا 
و�شع  تغطي  ال��شاية  ان  يذكر  �شرورية.  لي�شت  انها  وتعتقد  ال��شاية،  على  تعرت�س  م�كلته  ان  للقا�شي 

باينز ال�شخ�شي، وت�شمح لل�الدين باإدارة �ش�ؤون ابنتهما املالية اأي�شاً. وت�شتمر ال��شاية امل�ؤقتة حتى 30 اأيل�ل 
�شبتمرب املقبل، عندها تعقد جل�شة ر�شمية لتحديد م�شاألة جعل ال��شاية دائمة اأو ل. ونقلت باينز، م�ؤخراً اإىل 

امل�شت�شفى حيث تخ�شع لتقييم و�شعها العقلي، بعدما ت�شببت بحريق �شغري يف مدخل منزل جارتها. ويذكر 
ان اأخبار باينز ت�شدرت املجالت م�ؤخراً بعدما اتهمت ال�شرطي الذي اعتقلها يف مدينة ني�ي�رك بحيازة 
املاريج�انا، والتحر�س بها جن�شياً. وتخ�شع باينز ملراقبة ق�شائية ل� 3 �شن�ات على خلفية القيادة برخ�شة 

معلقة بعد اأن كانت ت�شدرت عناوين الأخبار يف الأ�شهر املا�شية ب�شبب انتهاجها �شل�كاً م�شطرباً.


