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

�ص 02 

�ص 11

�ص 19

حمدان بن را�سد ي�سهد فعاليات �سباق دبي 
الدويل للخيول العربية الأ�سيلة بنيوبري

عربي ودويل

موؤ�س�سة خليفة بن زايد اآل نهيان للأعمال الإن�سانية 
توزع هدايا العيد على الطفال ال�سوريني بلبنان

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

املعار�سة: النه�سة ت�ستغّل اأحداث م�رص لتخويف 
ال�سعب التون�سي وت�رصيحات الغنو�سي اإعلن حرب

   

األغت تدريبات ع�سكرية مع تركيا احتجاجا على موقفها 
القاهرة: اإلغاء املناورات مع امريكا 

جاء بطلب من م�صر قبل 23 يوما
•• القاهرة-خا�ص الفجر:

الرئي�س  عنه  عرب  ال��ذي  وا�شنطن  موقف  اهمية  من  القاهرة  قللت 
اتخذتها  التي  انتقد فيه اخل��ط��وات  وال��ذي  اوب��ام��ا  ب��اراك  االمريكي 
احلكومة امل�شرية املوؤقتة وقوات االمن خالل ف�س اعت�شامي رابعة 
العدوية ونه�شة م�شر واعلن فيه الغاء املناورات الع�شكرية االمريكية 

امل�شرتكة مع م�شر التي كان مقررا اجراوؤها ال�شهر القادم. 
وك�شف اللواء حممود زاهر اخلبري الع�شكري اال�شرتاتيجي و�شابط 
املخابرات ال�شابق ان قرار الغاء مناورات النجم ال�شاطع مت بالفعل قبل 
23 يوما من اجلانب امل�شري وان القاهرة تعيد النظر يف التدريبات 
ب�شكل عام بني القوات امل�شلحة امل�شرية ونظريتها االمريكية.. واكد 
التاأجيل بطريقة دبلوما�شية تنم  ابلغت وا�شنطن بطلب  ان القاهرة 

عن ح�شارتها ودون احراج االدارة االمريكية. 
على �شعيد اخر قررت م�شر الغاء تدريبات ع�شكرية بحرية م�شرتكة 
مع تركيا احتجاجا على التدخل يف ال�شان امل�شري، بح�شب ما اعلنت 
وزارة اخلارجية اجلمعة وذلك بعد �شاعات من تبادل �شحب ال�شفراء 

بني البلدين.
وقالت الوزارة يف بيان تلقت وكالة فران�س بر�س ن�شخة منه ان م�شر 
قررت الغاء التدريب البحري امل�شرتك مع اجلانب الرتكي احتجاجا 

على ت�شريحات وممار�شات ت�شكل تدخال �شريحا يف ال�شاأن امل�شري. رغم جرائمهم.. قوات مكافحة ال�شغب ت�شاعد جرحى االخوان املتاأ�شلمني  )رويرتز(

الإمارات وال�سعودية والأردن يوؤكدون وقوفهم اىل جانب م�سر �سد الإرهاب

االخوان يحاولون ن�صر الفو�صى ويرفعون ال�صالح يف وجه ال�صعب
•• عوا�صم-وكاالت:

اأع��رب��ت دول���ة االم����ارات العربية 
ودعمها  ت��اأي��ي��ده��ا  ع���ن  امل��ت��ح��دة 
الكامل لت�شريح خادم احلرمني 
ال�����ش��ري��ف��ني امل���ل���ك ع���ب���داهلل بن 
ملك  ����ش���ع���ود  اآل  ع���ب���دال���ع���زي���ز 
ال�شعودية  ال���ع���رب���ي���ة  امل���م���ل���ك���ة 
ال�شقيقة حول االحداث اجلارية 
العربية  م�����ش��ر  ج���م���ه���وري���ة  يف 
االمارات  دولة  واأكدت  ال�شقيقة. 
ان هذا الت�شريح ينم عن اهتمام 
ال�شريفني  احل�����رم�����ني  خ��������ادم 
واململكة العربية ال�شعودية باأمن 
كما  و�شعبها..  م�شر  وا�شتقرار 
ي��اأت��ي يف حلظة حم��وري��ة مهمة 
ال�شقيقة  م�شر  وحدة  ت�شتهدف 
حر�س  م��ن  وينبع  وا�شتقرارها 
على  ال�شريفني  احلرمني  خ��ادم 
واعية  نظرة  عن  ويعرب  املنطقة 
متعقلة تدرك ما يحاك �شدها. 
وتغتنم االمارات العربية املتحدة 
اململكة  مع  لتقف  الفر�شة  ه��ذه 
العربية ال�شعودية يف دعم م�شر 
ال�شقيقة و�شيادة الدولة امل�شرية 
وت���وؤك���د ان��ه��ا ت��دع��م دع����وة خادم 
لعدم  ال�������ش���ري���ف���ني  احل�����رم�����ني 
التدخل يف �شوؤون م�شر الداخلية 
واحلازم  الثابت  موقفه  وكذلك 
الفتنة  ن����ار  ي���وق���دون  م���ن  ���ش��د 
انت�شارا  فيها  اخل��راب  ويثريون 
وهذا  وال��ع��روب��ة  اال���ش��الم  مل�شر 
م��اع��ه��دن��اه م��ن خ���ادم احلرمني 
ال�شريفني من �شالبة يف املوقف 
وج��������راأة يف ق�����ول احل�����ق وط����رح 
عقالين هدفه م�شلحة املنطقة 

وا�شتقرارها وخري �شعوبها. 
ال�شريفني  خادم احلرمني  وكان 
عبدالعزيز  ب���ن  ع���ب���داهلل  امل��ل��ك 
العربية  اململكة  ملك  �شعود  اآل 
اأكد وقوف اململكة  ال�شعودية قد 
االره�����اب. وقال  ���ش��د  م��ع م�شر 
ال�شريفني  احل�����رم�����ني  خ��������ادم 
يف ت�����ش��ري��ح ل���ه ح���ول االأح�����داث 

م�شر  ج���م���ه���وري���ة  يف  اجل����اري����ة 
تابعنا  ل��ق��د  ال�شقيقة  ال��ع��رب��ي��ة 
ببالغ االأ�شى ما يجري يف وطننا 
العربية  م�شر  جمهورية  الثاين 
كل  ت�شر  اأح����داث  م��ن  ال�شقيقة 
عدو كاره ال�شتقرار واأمن م�شر 
و�شعبها وتوؤمل يف ذات الوقت كل 
حمب حري�س على ثبات ووحدة 
يتعر�س  ال���ذي  امل�����ش��ري  ال�شف 
اليوم لكيد احلاقدين يف حماولة 
ل�شرب   � اهلل  ���ش��اء  اإن   � ف��ا���ش��ل��ة 
كل  قبل  من  وا�شتقراره  وحدته 
عما  متعمد  اأو  غ��اف��ل  اأو  ج��اه��ل 
يحيكه االأع��داء. وا�شتطرد خادم 
اإنني  ال�شريفني قائال  احلرمني 
واالأمتني  م�شر  ب��رج��ال  اأه��ي��ب 
وال�شرفاء  واالإ�شالمية  العربية 
من العلماء واأهل الفكر والوعي 
وقفة  يقفوا  اأن  والقلم  والعقل 
رجل واح��د وقلب واح��د يف وجه 
ك��ل م��ن ي��ح��اول اأن ي��زع��زع دولة 
االإ�شالمية  االأم���ة  ت��اري��خ  يف  لها 
وال��ع��رب��ي��ة م��ك��ان ال�������ش���دارة مع 
ال�����ش��رف��اء واأن ال  اأ���ش��ق��ائ��ه��ا م���ن 
ي��ق��ف��وا ���ش��ام��ت��ني غ��ري اآب��ه��ني ملا 
ي��ح��دث - ف��ال�����ش��اك��ت ع���ن احلق 
اأخ�����ر������س - واأ�����ش����اف  ����ش���ي���ط���ان 
باأن  اأجمع  العامل  جاللته ليعلم 
�شعبا  ال�شعودية  العربية  اململكة 
اليوم مع  وحكومة وقفت وتقف 
االإرهاب  �شد  م�شر  يف  اأ�شقائها 
وال�����ش��الل وال��ف��ت��ن��ة وجت����اه كل 
من يحاول امل�شا�س ب�شوؤون م�شر 
-اإن  وقوتها  عزمها  يف  الداخلية 
�شاء اهلل - وحقها ال�شرعي لردع 
للب�شطاء  م�شلل  اأو  ع��اب��ث  ك��ل 
 ... اأ�شقائنا يف م�شر  النا�س من 
وليعلم كل من تدخل يف �شوؤونها 
يوقدون  بذلك  باأنهم  الداخلية 
ن���ار ال��ف��ت��ن��ة وي���وؤي���دون االإره����اب 
ال�����ذي ي���دع���ون حم���ارب���ت���ه اآم���ال 
ر�شدهم  اإىل  ي���ع���ودوا  اأن  م��ن��ه��م 
قبل فوات االأوان فم�شر االإ�شالم 
وال��ع��روب��ة وال��ت��اري��خ امل��ج��ي��د لن 

ي��غ��ريه��ا ق���ول اأو م��وق��ف ه���ذا اأو 
 � ب��ح��ول اهلل   � ق����ادرة  واأن���ه���ا  ذاك 
وقوته على العبور اإىل بر االأمان 
باأنهم  ه�����وؤالء  ���ش��ي��درك  ي��وم��ه��ا 

اأخطاأوا يوم ال ينفع الندم.
وزي���ر اخلارجية  اك��د  ع��م��ان  ويف 
االردين ل�شوؤون املغرتبني نا�شر 
جوده ان االردن يقف اىل جانب 
اجلاد  �شعيها  يف  ال�شقيقة  م�شر 
القانون  ����ش���ي���ادة  ف���ر����س  ن���ح���و 
االمن  واع��ادة  وا�شتعادة عافيتها 
ل�شعبها  واال����ش���ت���ق���رار  واالم������ان 
نبذ  ارادت����ه يف  ال��ع��ري��ق وحتقيق 
االره��اب وكل حم��اوالت التدخل 
وا�شاد  ال���داخ���ل���ي���ة.  ����ش���وؤون���ه  يف 
ب��ي��ان ر���ش��م��ي مبوقف  ج����وده يف 
امللك  ال�شريفني  احلرمني  خادم 
ع��ب��د اهلل ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ملك 
الذي  ال�شعودية  العربية  اململكة 
امل�شريني  ع���ل���ى  ان  ف���ي���ه  اك������د 
والعرب وامل�شلمني الت�شدي لكل 
م��ن ي��ح��اول زع��زع��ة ام���ن م�شر 

و�شعبها .

اط����ل����ق����ت ال���������ش����رط����ة ط���ل���ق���ات 
ال���ه���واء لتفريق  ف��ى  ال��ر���ش��ا���س 
وا�شلوا اطالق  الذين  امل�شلحني 
ال�شرطة  ق���وات  .ت��ع��ام��ل��ت  ال��ن��ار 
الر�شا�س  مطلقى  م��ع  بح�شم 

من االخوان .
اأن�شار  من  الع�شرات  ح��اول  كما 
ال��رئ��ي�����س امل��ع��زول اق��ت��ح��ام ق�شم 
اللجان  اأن  اإال  ال����ف����رج،  رو������س 
ال�����ش��ع��ب��ي��ة ال���ت���ي ���ش��ك��ل��ه��ا اأه����ايل 
ومتكنوا  ل��ه��م،  ت�����ش��دت  املنطقة 
م����ن م���ط���اردت���ه���م ح���ت���ى ����ش���ارع 
اإىل  طريقهم  يف  ب���دران  ج��زي��رة 

رم�شي�س.
وق���وع  اإىل  اال����ش���ت���ب���اك���ات  واأدت 
بع�س االإ�شابات يف �شفوف اأفراد 
حمل  نتيجة  ال�شعبية،  ال��ل��ج��ان 
املعزول  ال��رئ��ي�����س  اأن�����ش��ار  بع�س 
النارية  واالأ���ش��ل��ح��ة  اخل��رط��و���س 

والبنادق االآلية.
وق����ال م�����ش��وؤول اأم���ن���ي ام�����س ان 
24 من رجال ال�شرطة امل�شرية 
اأنحاء  يف  عنف  اأع��م��ال  يف  قتلوا 

وم����ازال����ت حم������اوالت االإخ������وان 
م�شتمر  الفو�شي  اإيل  م�شر  جر 
حيث هاجموا عدد من الكنائ�س 
وم����راك����ز ال�����ش��رط��ة واالم������ن يف 
خم��ت��ل��ف امل���ح���اف���ظ���ات ووج���ه���وا 
املدنيني  اىل  ا���ش��ل��ح��ت��ه��م  ن����ريان 
ال�شوارع بل وحتى يف بيوتهم  يف 
ب�شكل  ال��ر���ش��ا���س  اط��ل��ق��وا  حيث 
ع�������ش���وائ���ي ب�����اجت�����اه ال����ع����م����ارات 
وقد  القاهرة  و�شط  يف  ال�شكنية 
�شقط ع�شرات القتلى واجلرحى 
وذلك يف اال�شتباكات التي اندلعت 
اجلمعة ا�شتجابة لتحري�س قادة 
االإخوان على العنف. وقد قاموا 
عبيد  مكرم  طريق  بقطع  اأم�س 
املتاري�س  واأقاموا  ن�شر.  مبدينة 
الطريق.  و���ش��ط  يف  واحل���ج���ارة 
االإمي���ان  م�شجد  يف  واع��ت�����ش��م��وا 

بعد ف�س اعت�شام رابعة.
للرد  ال�شرطة  ق��وات  وا���ش��ط��رت 
ع��ل��ى اع�����ش��اء ج��م��اع��ة االخ����وان 
اعلى  الر�شا�س  يطلقون  الذين 

كوبرى اكتوبر.

ال��ب��الد خ���الل ال�����ش��اع��ات االربع 
لريتفع  امل���ا����ش���ي���ة  وال���ع�������ش���ري���ن 
بذلك عدد اأفراد ال�شرطة الذين 
قتلوا من ي��وم االرب��ع��اء اىل 67 

�شرطيا.
املنفاذ  ج��م��ي��ع  اجل��ي�����س  واأغ���ل���ق 
ن�شر،  م����دي����ن����ة  اإىل  امل�������وؤدي�������ة 
تلفزيوينة  ����ش���ور  ب���ث���ت  ف��ي��م��ا 
ت��ظ��ه��ر اأن�������ش���ار ل����الإخ����وان وهم 
عابرين  نارية،  اأ�شلحة  يحملون 
ذلك،  واإث�����ر  م���اي���و.  كوبري15 
قام اجلي�س باإغالق كوبري 15 

مايو وكوبري6 اأكتوبر.
وق�������ال ال���ت���ل���ف���زي���ون امل�������ش���ري، 
وال�شرطة  اجل���ي�������س  ق������وات  اإن 
اأي خرق  �شتتعامل بكل حزم مع 
�شددت  ال��ذي  الوقت  يف  للقانون 
االأمن  اإج����راءات  ال�شلطات  فيه 
اأن�شار  نظمها  مل�����ش��ريات  حت�شباً 

الرئي�س املعزول 
ق���وات اجل��ي�����س امل�شري  وق��ام��ت 
باإغالق طريق كورني�س النيل يف 
حميط ما�شبريو والطرق املوؤدية 
وميدان  ال��ت��ح��ري��ر  م���ي���دان  اإىل 
عبداملنعم ريا�س. يف حني اأعلنت 
عن  امل�شلمني  االإخ�����وان  ج��م��اع��ة 
خ��ري��ط��ة خ���روج اأن�����ش��اره��ا ام�س 
اجل����م����ع����ة ب����ت����ح����رك امل���������ش����ريات 
مبحافظتي  م�����ش��ج��داً   28 م���ن 
ال��ق��اه��رة واجل���ي���زة، حت��ت �شعار 
على  رداً  وذل��ك  الغ�شب،  جمعة 
العدوية  راب��ع��ة  اعت�شامي  ف�س 

والنه�شة. 
وزارة  اأ���ش��درت  ذل��ك،  يف غ�شون 
من  فيه  ح��ذرت  بياناً  الداخلية 
واأكدت  الدولة،  امل�شا�س مبن�شاآت 
اأع���م���ال عنف  اأي  ���ش��ت��واج��ه  اأن��ه��ا 
ب���ق���وة وح�����ش��م، واأع���ط���ت اأوام�����ر 
الذخرية  ب���اإط���الق  ل��ع��ن��ا���ش��ره��ا 
يعتدي  م�����ن  ك�����ل  ع���ل���ى  احل����ي����ة 
ع��ل��ي��ه��ا، وق���ام���ت ب���ال���ت���ع���اون مع 
ب���اإغ���الق الطرق  ق���وات اجل��ي�����س 
التحرير  م���ي���داينيَ  اإىل  امل���وؤدي���ة 

وعبداملنعم ريا�س.

�شوريون يبحثون عن ناجني حتت االنقا�س بعد ق�شف اأحد احياء  مدينة حلب

•• عوا�صم-وكاالت:

قال نا�شطون �شوريون اإن اجلي�س 
حماة  م����ط����ار  ا����ش���ت���ه���دف  احل������ر 
ال���ع�������ش���ك���ري وح����اج����ز اجل���م���ارك 
ب�شواريخ غراد.  وقد اأوردت �شبكة 
�شام اأن قوات النظام ق�شفت اأحياء 
ج��وب��ر وب���رزة وخم��ي��م الريموك، 
يف  املخيم.  القتحام  ت�شتعد  واأنها 
الثقيلة  باملدفعية  ق�شفت  ح��ني 
ح����ي احل���وي���ق���ة واأح�����ي�����اء اأخ�����رى 

مبدينة دير الزور.
واأ�شارت �شبكة �شام اإىل اأن اجلي�س 
على  ال�شيطرة  م��ن  مت��ك��ن  احل���ر 
املتمركز  ب��ال��ك��ام��ل  ���ش��ي��زر  ح��اج��ز 
غربي مدينة حمردة بريف حماة 
كل من  قتل  الغربي، ومتكن من 
ف��ي��ه م��ن ج��ن��ود ال��ن��ظ��ام واإح����راق 
م���ا ف��ي��ه م���ن اآل���ي���ات واغ���ت���ن���ام ما 
ت��ب��ق��ى ب��داخ��ل��ه. ك��م��ا اأف�����ادت باأن 
اال�شتباكات ما زالت م�شتمرة بني 
عنا�شر من اجلي�س احلر وقوات 
القابون  ح��ي  ال��ن��ظ��ام يف حم��ي��ط 
دم�شق،  يف  العبا�شيني  ومنطقة 
يف حماولة من اجلانبني الإحكام 
يف  امل��ن��اط��ق،  تلك  على  ال�شيطرة 
ا���ش��ت��ه��دف احل����ر جتمعني  ح���ني 
بدم�شق  اأح����ده����م����ا  ل���ل���ق���ن���ا����ش���ة 
وال��ث��اين يف درع���ا، و���ش��ط توا�شل 

الق�شف واال�شتباكات واملداهمة.
احلر  اجلي�س  ق���وات  وا�شتهدفت 
مبنى  ف�����وق  ل��ل��ق��ن��ا���ش��ة  جت��م��ع��ا 
بدم�شق،  القابون  البلدية يف حي 
يف ظل ق�شف قوات النظام خميم 
الريموك لالجئني الفل�شطينيني 

اإ�سابات بقمع الحتلل م�سريات منا�سرة للأ�سرى

نتانياهو يوؤكد االإ�صرار على
 اال�صتيطان يف ال�صفة والقد�س املحتلتني

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

اختناق  ب��ح��االت  وامل��ت�����ش��ام��ن��ني  الفل�شطينيني  م��ن  ال��ع�����ش��رات  اأ���ش��ي��ب 
ال�شفة  يف  ال�شلمية  للم�شريات  االح��ت��الل  ق��وات  قمع  ج��راء  وال�����ش��رب 
يف  الفل�شطينيني  اال�شرى  مع  وت�شامنا  لال�شتيطان  املناه�شة  الغربية 

�شجون االحتالل .
لال�شتيطان  امل��ن��اوئ��ة  االأ�شبوعية  بلعني  م�شرية  يف  الع�شرات  واأ���ش��ي��ب 

وجدار ال�شم والتو�شع ت�شامنا مع االأ�شرى امل�شربني عن الطعام.
واأطلق اجلنود الر�شا�س املعدين املغلف باملطاط والغاز امل�شيل للدموع 
والقنابل ال�شوتية، باجتاه امل�شاركني عند و�شولهم اإىل االأرا�شي املحررة 
من  الع�شرات  اإ�شابة  اىل  ادى  مما  والتو�شع،  ال�شم  ج��دار  من  بالقرب 

املواطنني ون�شطاء �شالم اإ�شرائيليني ومت�شامنني اأجانب باالختناق.
اجلدار  ملقاومة  ال�شعبية  اللجنة  اإليها  دع��ت  التي  امل�شرية  يف  و���ش��ارك 
اإ�شرائيليني  ���ش��الم  ون�����ش��ط��اء  ب��ل��ع��ني،  اأه����ايل  ب��ل��ع��ني،  واال���ش��ت��ي��ط��ان يف 

ومت�شامنني اأجانب.
على �شعيد اخر زعم رئي�س لوزراء اال�شرائيلي بنيامني نتانياهو ام�س 
ان موا�شلة اال�شتيطان اال�شرائيلي يف ال�شفة الغربية والقد�س ال�شرقية 
ال�شبب يف  لي�س هو  الفل�شطينيني  ال�شالم مع  ا�شتئناف مفاو�شات  بعد 

ا�شتمرار النزاع.
بان  املتحدة  العام لالمم  لقاء مع االمني  نتانياهو جمددا خالل  واكد 
يف  اال�شرائيلية  اال�شتيطانية  االحياء  �شم  تنوي  ا�شرائيل  ان  م��ون  كي 
القد�س ال�شرقية والكتل اال�شتيطانية الكبرية التي يعي�س فيها معظم 
يف  املحتلة  الغربية  ال�شفة  يف  الفا   360 عددهم  البالغ  اال�شرائيليني 

اطار اي اتفاق �شالم مع الفل�شطينيني.
وا�شاف ان االمر ال يتعلق بامل�شتوطنات - وهذه م�شاألة يجب حلها - لكن 

امل�شتوطنات لي�شت هي �شبب ا�شتمرار النزاع.
وتابع اذا بنينا ب�شع مئات من ال�شقق يف جمموعات �شكنية ح�شرية يعرف 
اجلميع انها �شتكون جزء من خارطة ال�شالم النهائية يف ا�شرائيل، اعتقد 

ان هذه )ال�شقق( لي�شت هي الق�شية الرئي�شية التي يجب ان نبحثها.
منزوعة  فل�شطينية  دول��ة  جنعل  كيف  هي  احلقيقية  الق�شية  ان  وق��ال 

ال�شالح تعرتف وتقبل اخريا الدولة اليهودية الوحيدة.
م��ن جانبه دع��ا االم���ني ال��ع��ام ل��المم املتحدة ب��ان ك��ي م��ون يف القد�س 
اجلمعة اال�شرائيليني والفل�شطينيني اىل جتاوز ال�شك العميق ال�شائد 

بينهم والذي قال انه يهدد باحباط جهود التو�شل اىل اتفاق �شالم.

ال�صفارة التون�صّية بالقاهرة 
تنفي اإيواء مر�صد االإخوان

•• الفجر- خا�ص

اأم�س  اإذاع���ي  ت�شريح  يف  اخل��م��ريي  حممود  م�شر  يف  تون�س  �شفري  نفى 
من  من�شور   ع��ديل  امل��وؤق��ت  امل�شري  للرئي�س  ُن�شب  م��ا  �شّحة  اجلمعة 
اإيواء ال�شفارة التون�شية بالقاهرة  مر�شد االإخوان حممد بديع املطلوب 
اأّكد �شالمة  اإّن ال�شفارة لي�شت �شاحة رابعة العدوية، كما  للعدالة قائال 

اجلالية التون�شية مب�شر ومتابعته الأو�شاعهم هناك.
كما نفت الرئا�شة التون�شية االأخبار الرائجة حول اتهام الرئي�س امل�شري 
املوؤقت عديل من�شور ال�شفارة التون�شية بالقاهرة باإيوائها مر�شد االإخوان 

املطلوب للعدالة يف مقرها.
عديل  اأج��راه  ال��ذي  الهاتفي  االت�شال  رواي��ة  التون�شية  الرئا�شة  وكذبت 
من  ا�شتيائه  عن  لالإعراب  املرزوقي  من�شف  التون�شي  بنظريه  من�شور 

االأمر و�شددت على اأّن اخلرب ال اأ�شا�س ل�ه من ال�شحة. 
وكانت مواقع تون�شية قد تناقلت اأم�س خربا مفاده اأّن الرئي�س امل�شري 
باإيوائها مر�شد  بالقاهرة  التون�شية  ال�شفارة  اتهم  املوؤقت عديل من�شور 
اأنه ات�شل هاتفيا بنظريه التون�شي من�شف  االإخ��وان يف مقرها، م�شيفا 
املرزوقي لالإعراب عن ا�شتيائه من االأمر. وجاء ذلك يف تغريدة ن�شرها 

اأم�س اجلمعة على �شفحته الر�شمية مبوقع تويرت .

فريق التفتي�ش عن اأ�سلحة كيماوية يزور �سوريا غدا

اجلي�س احلر يتقدم يف حماة ومعارك بدم�صق 

دم�شق،  ج��ن��وب��ي  اأح���ي���اء  وم��ع��ظ��م 
واع��ت��ق��االت يف  ده��م  و�شنها حملة 

حي ركن الدين.
اأم���ا ب��ري��ف ال��ع��ا���ش��م��ة ف��ق��د �شنت 
باملدفعية  ق�����ش��ف��ا  ال��ن��ظ��ام  ق����وات 
ال���ث���ق���ي���ل���ة ع���ل���ى م������دن وب����ل����دات 
ال���ذي���اب���ي���ة واحل�����ش��ي��ن��ي��ة وداري������ا 
وم��ع�����ش��م��ي��ة ال�������ش���ام وال����زب����داين 
وح��ر���ش��ت��ا وح��ج��رية ال��ب��ل��د وعلى 
ال�شرقية،  بالغوطة  مناطق  ع��دة 
ك��م��ا ���ش��ن��ت ق����وات ال��ن��ظ��ام حملة 

مداهمات يف مدينة قطنا.
ت���وا����ش���ل���ت  ذل���������ك،  غ���������ش����ون  يف 
وقوات  املعار�شة  بني  اال�شتباكات 
النظام يف حميط كتيبة الهجانة 
باأن  نا�شطون  اأف���اد  حيث  ب��درع��ا، 
بال�شواريخ  ق�شف  احل��ر  اجلي�س 
اأم���اك���ن مت��رك��ز ال�����ش��ب��ي��ح��ة داخل 
مع  احل��دود  على  الهجانة  كتيبة 
تدمري  اإىل  اأدى  مم���ا  االأردن، 

ع����رب����ة ع�������ش���ك���ري���ة واأج�����������زاء من 
ق�شف  مع  تزامنا  الكتيبة،  مبنى 
ال��ث��ق��ي��ل��ة ع��ل��ى مدينة  ب��امل��دف��ع��ي��ة 

نوى بريف درعا.
ح�شار  بعد  العملية  ه��ذه  وت��اأت��ي 
م�شتمر للكتيبة من قبل مقاتلي 
اجلي�س  ا�شتهدف  كما  املعار�شة. 
الفوج  ال����ه����اون  ب���ق���ذائ���ف  احل�����ر 

درعا. "175" بريف 
م�شوؤولون  ق��ال  اخ��ر  �شعيد  على 
ل���المم  ت���اب���ع���ة  ب���ع���ث���ة  ان  ام���������س 
مزاعم  يف  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق  امل���ت���ح���دة 
ا���ش��ت��خ��دام اأ���ش��ل��ح��ة ك��ي��م��اوي��ة يف 
ب�����ش��وري��ا تعتزم  احل����رب االه��ل��ي��ة 

مبدئيا دخول البالد يوم االحد.
من  يتاألف  ال��ذي  الفريق  ويعتزم 
خرباء من منظمة حظر اال�شلحة 
ال���ك���ي���م���اوي���ة ال���ن���ظ���ر يف دع�����اوى 
ا���ش��ت��خ��دام غ���از ال�����ش��اري��ن وغريه 

من غازات االع�شاب ال�شامة.

مواقــيت ال�سالة
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•• اأبوظبي-وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل واجب العزاء اإىل ذوي واأجنال 

املغفور له باإذن اهلل تعاىل املرحوم رحمة حممد امل�شعود املحريبي. 
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم اإىل منزل الفقيد مبنطقة اخلالدية يف العا�شمة اأبوظبي م�شاء 
�شعادة عبداهلل حممد  اإىل  ام�س حيث قدم �شموه �شادق عزائه وموا�شاته 
اأبوظبي  ب��اإم��ارة  ال��وط��ن��ي  اال�شت�شاري  املجل�س  رئي�س  امل��ح��ريب��ي  امل�شعود 
ع��ن تقديرهم  اأع��رب��وا  ال��ذي��ن  واأح��م��د  امل��رح��وم حممد وم�شعود  واأجن����ال 
اهلل  داع��ني  اجللل  م�شابهم  يف  لهم  �شموه  موا�شاة  على  وامتنانهم  الكبري 
جلت قدرته اأن يحفظ �شموه وقيادتنا املعطاءة من كل كرب ومكروه . رافق 
الفتان مدير  را�شد  الفريق م�شبح  معايل  العزاء  واج��ب  تقدمي  �شموه يف 
مكتب �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
عام  مدير  �شليمان  �شعيد  خليفة  و�شعادة  النابودة  جمعة  حممد  و�شعادة 

دائرة الت�شريفات وال�شيافة يف دبي وعدد من املرافقني. 

حممد بن را�صد يقدم العزاء يف وفاة رحمة حممد امل�صعود املحريبي 

موؤ�ص�صة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال االإن�صانية توزع هدايا العيد على االطفال ال�صوريني بلبنان

•• بريوت -وام:

اآل نهيان لالأعمال االإن�شانية م�شاء ام�س  انتهت موؤ�ش�شة خليفة بن زايد 
يف  ال�شوريني  االطفال  على  ال�شعيد  الفطر  عيد  هدايا  توزيع  من  االول 
لبنان. وقال ال�شيد عيد املزروعي رئي�س وفد موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل 
االأطفال  العيد على  توزيع هدايا  ان  لبنان  االإن�شانية يف  نهيان لالأعمال 

�شملت عددا من املناطق اللبنانية التي تاأوي النازحني ال�شوريني. وا�شاف 
اأن اع�شاء وفد املوؤ�ش�شة ا�شتطاعوا خالل هذه املبادرة اأن ير�شموا الب�شمة 
اأطفال الالجيني  اإىل االحتفال مع  ب��ادرة تهدف  االأطفال يف  على وج��وه 
ال�شوريني الذين حرمتهم ظروف االحداث اجلارية يف بلدهم وتقلباتها 
اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ش�شة  �شعي  ان  امل��زروع��ي  واك��د  العيد.  بهجة  م��ن 
نهيان لالأعمال االإن�شانية لتلبية احتياجات االأ�شقاء ال�شوريني النازحني 

من ديارهم امنا هو ترجمة لوقفة �شادقة من قبل �شعب وحكومة دولة 
االمارات التي تقدم وال تزال كل الدعم وامل�شاعدة لهم ..م�شريا اىل ان هذا 
واإن�شاين واأخالقي. من جانبهم عرب اهايل االطفال  العمل واجب ديني 
ال�شوريني عن �شكرهم وتقديرهم ملبادرة موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان 
لالأعمال االإن�شانية الدخال الفرح والبهجة على اطفالهم يف هذه املنا�شبة 

الكرمية. 

حممد بن را�صد يقدم العزاء بوفاة �صفري الدولة لدى الكويت
•• راأ�ص اخليمة-وام:

را�شد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��دم 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل واج��ب العزاء اإىل 
املرحوم  ب��اإذن اهلل تعاىل  له  املغفور  ذوي وجنل 
ال��زع��اب��ي �شفري  ب��ن �شكر  اأح��م��د  ال��دك��ت��ورع��ل��ي 
ذلك  ال�شقيقة. جاء  الكويت  دولة  الدولة لدى 
ال��زي��ارة التي ق��ام بها �شموه م�شاء ام�س  خ��الل 
اجلنوبي  الظيت  منطقة  يف  الفقيد  منزل  اإىل 
�شادق  �شموه  ق��دم  حيث  اخليمة  راأ����س  ب��اإم��ارة 
ع��زائ��ه وم��وا���ش��ات��ه اإىل اأ���ش��ق��اء امل��رح��وم حممد 

عن  اأعربوا  الذين  عمر  وجنله  ويا�شر  وعي�شى 
تقديرهم ملوا�شاة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن را�شد اآل مكتوم لهم يف م�شابهم اجللل داعني 
اهلل تبارك وتعاىل اأن يطيل يف عمر �شموه واأن 
رافق   . �شوء  ك��ل  م��ن  الر�شيدة  قيادتنا  يحفظ 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
الفريق م�شبح  العزاء معايل  واج��ب  يف تقدمي 
را�شد الفتان مدير مكتب �شاحب ال�شمو نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
خليفة  و�شعادة  النابودة  جمعة  حممد  و�شعادة 
الت�شريفات  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد 

وال�شيافة بدبي وعدد من املرافقني.
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مرور العني ي�صحب )76( رخ�صه قيادة ال�صهر املا�صي  

عبداهلل بن زايد يبحث مع وزير خارجية
 ال�صويد العالقات الثنائية والو�صع يف املنطقة

•• اأبوظبي-الفجر:

العني  ودوري�����ات  م���رور  ق�شم  �شحب 
وال��دوري��ات ب�شرطة  امل��رور  مبديرية 
ابوظبي )76( رخ�شة قيادة مركبات 
املوجبة  ال���������ش����روط  ال����ش���ت���ي���ف���ائ���ه���ا 
ل�شحبها ح�شب قوانني ال�شري واملرور 
خ����الل ���ش��ه��ر ي��ول��ي��وامل��ا���ش��ي ، وق���ام 

باإلغاء رخ�شتني.
وق��������ال ال������رائ������د �����ش����الح ع����ب����د اهلل 
احلمريي رئي�س ق�شم مرور العني ان 
رخ�شة   ل�شحب  املوؤدية  اال�شباب  من 
اىل  املرورية  النقاط  و�شول  ال�شائق 
احلد االعلى ) 24 ( نقطة مرورية 

، مو�شحاً 
امل����روري����ة اىل  ال���ن���ق���اط  ان و����ش���ول 
احلد االعلى لها،  يتم الرتكاب عدة 

خم��ال��ف��ات م��ن��ه��ا ع��ل��ى ���ش��ب��ي��ل املثال 
بالتجاوز  ال�����ش��اح��ن��ات  ���ش��ائ��ق��ي  ق��ي��ام 
ب�شورة خطرة  وت�شل اإىل 24 نقطة 
خطرا  ت�شكل  ب�شورة  املركبة  وقيادة 
12 نقطة  الطريق  الت�شابق على  او 
وعدم الوقوف عند الت�شبب يف حادث 

تنتج عنه ا�شابات  . 

الرخ�شة  �شحب  اج��راء  ان  وا���ش��اف 
يعترب من العقوبات التي تهدف اىل 
احلاق  عن  املتهور  ال�شخ�س  ايقاف 
لفرتة  واالخ���ري���ن  بنف�شه  ال�����ش��رر 
معينة وح��رم��ان��ه م��ن ه���ذه امل��ي��زة ، 
درج��ات متفاوتة  تنق�شم اىل عدة  و 
يتم  االوىل  امل�����رة  ف��ف��ي  ت�����ش��اع��دي��ا 
�شحب الرخ�شة ملدة ثالثة ا�شهر ثم 
�شتة ا�شهر ويف املرة الثالثة ملدة �شنه 

واالخرية الغاء الرخ�شة نهائيا. 
وحث �شائقي املركبات  على �شرورة 
االل����ت����زام ب���ق���وان���ني ال�����ش��ري وامل�����رور 
بال�شرعات  االل��ت��زام  خ��ا���س  وب�شكل 
ان  اإىل  الف��ت��اً  الطريق  على  امل��ح��ددة 
اغ��ل��ب امل��خ��ال��ف��ات ت���اأت���ي م���ن جتاوز 
متمنيا   ، ال���ق���ان���ون���ي���ة  ال�������ش���رع���ات 

ال�شالمة للجميع. 

�صريك اإلواز ياأ�صر اجلمهور ويرفع �صعار كامل العدد يف ليلة االفتتاح
•• دبي-الفجر: 

جنح �شريك اإلواز يف اإبهار اجلمهور الذي ح�شر عر�شه االفتتاحي مبركز دبي التجاري العاملي، بعرو�س االأكروبات والرق�شات التي تخطف االأنفا�س، والتي 
قام بتقدميها 15 فنان موهوب قدموا 12 اأ�شلوبا متنوعا من فنون ال�شريك واالأكروبات والرق�س، ما يعد ع�شاق ال�شريك يف خمتلف اأنحاء االإمارات بع�شرة 
اأيام من الرتفيه الرائع..يقام عر�س اآي دي اأحد اأهم عرو�س ال�شيف الأول مرة يف ال�شرق االأو�شط مبركز دبي التجاري العاملي، حيث اأذهل اجلمهور الذي 

مالأ القاعة بالكامل.
يقام عر�س اآي دي يف الفرتة من 15 اإىل 24 اأغ�شط�س بقاعة ال�شيخ را�شد مبركز دبي التجاري العاملي، ويتبع العر�س اجتاه تعدد االأ�شاليب الفنية عن 

طريق مزج اأداء ال�شريك املعا�شر مع الرق�س وامل�شرح.

•• دبي-وام:

اأكد اللواء خلفان خلفان بن قريبان 
العامة  االإدارة  م����دي����ر  امل����ه����ريي 
ل��ل�����ش��وؤون االإداري������ة يف ���ش��رط��ة دبي 
م��وظ��ف خدمة  اأن���ا  اأن حملة  ام�����س 
ع��ام��ة ت��ع��زز ال��ت��وا���ش��ل م��ع املجتمع 
اأف�شل  وحتث العاملني على تقدمي 
ل��ل��ج��م��ه��ور ع��م��ال مببداأ  اخل���دم���ات 
من  وخدمتهم  النا�س  بني  امل�شاواة 
املهريي يف  اللواء  غري تكلف. وقال 
ت�شريح �شحايف له اأم�س اإن احلملة 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  روؤي��ة  جت�شد 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���ش��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
وتعليمات  اهلل  رع������اه  دب�����ي  ح���اك���م 
معايل الفريق �شاحي خلفان متيم 
القائد العام ل�شرطة دبي يف تقدمي 
بكل  للمتعاملني  اخل��دم��ات  اأف�شل 
اإىل  واأ�شار  ودق��ة واحرتافية.  ج��ودة 

حملة )اأنا موظف خدمة عامة( ل�صرطة دبي تعزز التوا�صل مع املجتمع

•• دبي-وام:

العامة  بالقيادة  املوؤ�ش�شي  االأداء  تقييم  فريق  با�شر 
ل�شرطة دبي تنفيذ املرحلة الثانية من ور�س عمل حول 
دليل تقييم االأداء املوؤ�ش�شي ملواكبة التحديثات اخلا�شة 
ور�شة  و�شهد  املتميز.  احلكومي  الأداء  دب��ي  بربنامج 
االإدارة  مدير  نائب  امل��ري  �شعيد  حممد  اللواء  العمل 
كامل بطي  املهند�س  والعميد  املجتمع  العامة خلدمة 
املجتمع  خلدمة  العامة  االإدارات  وموظفو  ال�شويدي 
واالإدارات العامة للعمليات. وقدم الرائد بدر بو�شمره 
للجودة  العامة  ب��االإدارة  املوؤ�ش�شي  التقييم  اإدارة  مدير 
ع��ن دليل  ���ش��رح��ا مف�شال  ال��ور���ش��ة  ال�����ش��ام��ل��ة خ���الل 
�شيتم  التي  التميز  ومعايري  الذاتي  املوؤ�ش�شي  التقييم 
بناء عليها تقييم الوحدات التنظيمية و�شرح موؤ�شرات 
االأداء املرتبطة مبعايري التميز. واأ�شار الرائد بو�شمره 
القيادة  لتوجهات  تنفيذا  ت��اأت��ي  ال��ور���س  ه��ذه  اأن  اإىل 
والتطورات  التحديثات  ملواكبة  دب��ي  �شرطة  يف  العليا 

�شتوكهومل- وام:
وزير  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ب��ح��ث 
اخلارجية مع معايل كارل بيلدت وزير خارجية مملكة 
تعزيز  و�شبل  الثنائية  العالقات  �شتوكهومل  ال�شويد يف 
التعاون بينهما يف خمتلف املجاالت خا�شة اال�شتثمارية 

والتجارية والطاقة.
ال��راه��ن��ة يف  ال��ت��ط��ورات  ا�شتعرا�س  ال��ل��ق��اء   ومت خ��الل 
االإقليمية  الق�شايا  من  وعدد  االأو�شط  ال�شرق  منطقة 
ال�شيخ  �شمو  واأك��د  م�شر.  يف  الو�شع  خا�شة  والدولية 
اآل نهيان حر�س دول��ة االإم���ارات على  عبداهلل بن زاي��د 

�صرطة دبي توا�صل ور�س عملها حول دليل تقييم االأداء املوؤ�ص�صي

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

العني
م�شت�شفى توام                         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 املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى االمل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�شت�شفى ام القوين                7656888
را�ش اخليمة 

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

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�شت�شفى االأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى االماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكري                      2829900
امل�شت�شفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
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 الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية االأهلية 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 االمارات                    7474900
�شيدلية االأم                           7429006

دبى 
�شيدلية املدينة                       2240566 
�شيدلية اجلامعة                    3967335 
�شيدلية االأحتاد                      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�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
االمارات                                 999 / 997

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

�صيف بن زايد يقدم العزاء بوفاة �صفري الدولة لدى الكويت
•• راأ�ص اخليمة-وام:

قدم الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
ال������وزراء وزي����ر الداخلية  ن��ائ��ب رئ��ي�����س جم��ل�����س 

الزعابي  اآل  اإىل  وامل��وا���ش��اة  ال��ع��زاء  واج���ب  ام�����س 
ب���وف���اة امل��غ��ف��ور ل���ه ب�����اإذن اهلل ال��دك��ت��ور ع��ل��ي بن 
اأح���م���د ب���ن ���ش��ك��ر ال��زع��اب��ي ���ش��ف��ري ال���دول���ة لدى 
الفقيد  عائلة  منزل  يف  وذل��ك  ال�شقيقة  الكويت 

براأ�س اخليمة. واأعرب �شموه عن خال�س تعازيه 
وجل  ع��ز  اهلل  �شائال  الفقيد  الأ���ش��رة  وم��وا���ش��ات��ه 
جناته  ف�شيح  وي�شكنه  رحمته  بوا�شع  يتغمده  اأن 

ويلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان.

ت��ع��زي��ز ال��ع��الق��ات م���ع مم��ل��ك��ة ال�����ش��وي��د وب���ن���اء �شراكة 
ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة ت�����ش��اه��م يف ت��ع��زي��ز م�����ش��رية ال��ت��ن��م��ي��ة يف 
التي  الفر�س  اإىل  �شموه  واأ���ش��ار  ال�شديقني.  البلدين 
االقت�شادي وتطوير  التنويع  تعزيز  الدولة يف  توفرها 
وال�شناعة  والتكنولوجيا  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  قطاعات 
وغريها. من جانبه رحب وزير خارجية ال�شويد ب�شمو 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد.. واأ�شار اىل اأن ال�شويد تربطها 
باالمارات عالقات متميزة ومتطورة خا�شة يف املجالني 
االق��ت�����ش��ادي وال��ت��ج��اري.. ون���وه ب��امل��ك��ان��ة ال��ت��ي حتتلها 
االمارات على امل�شتويني االقليمي والعاملي واالجنازات 

التي حققتها يف املجاالت كافة.

امل�شتمرة من قبل برنامج دبي الأداء احلكومي املتميز 
على  دب��ي  ل�شرطة  العامة  القيادة  موظفي  والط���الع 
توجهات الربنامج وروؤيته واال�شتفادة منها يف تطوير 
املرحلة  ب��اأن  ون��وه  واالرت��ق��اء مبخرجاته.  العمل  بيئة 
االأوىل من ور�س التوعية هذه �شملت مراكز ال�شرطة 
االإدارات  املرحلة احلالية على  الرتكيز يف  �شيتم  فيما 
القيادات  اأبدته  الذي  الكبري  بااللتزام  م�شيدا  العامة 
مديري  ح�شور  خ��الل  م��ن  ال��ع��ام��ة  ب�����االإدارات  العليا 
اأن  بو�شمره  الرائد  واأو�شح  ونوابهم.  العامة  االإدارات 
ور�س املرحلة الثانية �شرتكز على �شرح اأهمية موؤ�شرات 
االأداء ودورها يف عمليات التقييم ..كما �شت�شمل تعريف 
م�شتوى  على  الذاتي  التقييم  جائزة  بفئات  املنت�شبني 
�شرطة دبي وهي جائزة اأف�شل حت�شن باالأداء املوؤ�ش�شي 
اأف�شل  وجائزة  موؤ�ش�شي  اأداء  تطوير  م�شروع  واأف�شل 
التقييم  ملعايري  الرئي�شة  امل��ح��اور  يف  ب����االأداء  حت�شن 
املتعامل  ن��ت��ائ��ج  اأف�����ش��ل حت�شن يف  وج��ائ��زة  امل��وؤ���ش�����ش��ي 

ال�شري وجائزة اأف�شل م�شاركة اختيارية.

العمل  م�����ش��ل��ح��ة  يف  ت�����ش��ب  ال���ت���ي 
وت�شاهم يف االرتقاء به اإىل م�شتويات 
جديدة ..موؤكدا اأنه بف�شل كل هذه 
اأن حتقق  اجلهود ا�شتطاعت االدارة 
تقدمي  جم�����ال  يف  ال����ث����اين  امل����رك����ز 
االإدارات  م�شتوى  على  االق��رتاح��ات 
احلفل  خ��الل   2011 لعام  العامة 
لتكرمي  ع�������ش���ر  ال����ث����اين  ال�������ش���ن���وي 
االقرتاحات  اأ�شحاب  من  املبدعني 
اإعدادها.  على  والقائمني  املطبقة 
وع����ن ���ش��ف��ات امل���وظ���ف ق����ال مدير 
اإن  االإداري��ة  لل�شوؤون  العامة  االإدارة 
املوظف يف �شرطة دبي يت�شف بعدد 
يف  واللطف  كاللباقة  ال�شفات  م��ن 
وال�شرعة  االأداء  والدقة يف  التعامل 
مقدم  على  حتتم  ال��ت��ي  التنفيذ  يف 
اخلدمة ا�شتخدام الكلمات الوا�شحة 
واملظهر  ال���ط���ي���ب  واال�����ش����ت����ق����ب����ال 
ملعرفة  والرتكيز  واالإ�شغاء  الالئق 
احتياجات ومطالب اأفراد اجلمهور 

اأطلقها  ال���ت���ي  را�����ش����د  ب����ن  حم���م���د 
لتكرمي موظفي اخلدمات االأ�شا�شية 
. كما �شدد على اأهمية ال�شراكات مع 
اجلهات احلكومية واخلا�شة ملا فيها 
من تن�شيق وتعاون كامل ودور فعال 
االأدوار  ت��ك��ام��ل  ع��م��ل��ي��ة  يف  ورئ��ي�����س 
على  بالنفع  ي��ع��ود  مم��ا  املجتمع  يف 
اجلانبني. ونوه باأن لالإدارة عالقات 
ومع  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  م���ع  ق���وي���ة 
احلكومية  امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  م���ن  ع���دد 
واخل��ا���ش��ة ���ش��واء داخ����ل ال���دول���ة اأم 
لل�شفريات  دن��ات��ا  و���ش��رك��ة  خ��ارج��ه��ا 
ن��ظ��ام حجز  م�����ش��روع  �شتطبق  ال��ت��ي 
�شت�شبح  حيث  االإلكرتوين  التذاكر 
�شرطة دبي اأول دائرة حكومية تعمل 
على هذا النظام الذي يقوم بت�شهيل 
ال�شفر للعاملني  اإجراءات حجوزات 
العاملني  ع���الج  وع���ن  ب��ال�����ش��رط��ة. 
ال��ل��واء املهريي  يف �شرطة دب��ي ذك��ر 
العالج  و���ش��وؤون  اخل��دم��ات  اإدارة  اأن 

اأن اإجن���از م��ع��ام��الت اجل��م��ه��ور تعد 
اأولوية لدى القيادة العامة ل�شرطة 
اإط��الق احلملة التي  دبي حتى قبل 
اأت���ت ل��ت��اأك��ي��د ت��وج��ه��ات ال�����ش��رط��ة يف 
ه���ذا امل��ج��ال. وذك���ر ال��ل��واء املهريي 
اإج��راءات جديدة  اتخذت  االإدارة  اأن 
لتعزيز احلملة عرب عقد اجتماعات 
مع املوظفني والنزول امليداين ملبنى 
لالطالع  اجلديد  القيادة  ا�شتقبال 
ع��ل��ى ���ش��ري ال��ع��م��ل واال���ش��ت��م��اع اإىل 
خدمة  م��وظ��ف��ي  وم��ق��رتح��ات  اآراء 
تطوير  يف  ت�����ش��ه��م  ال���ت���ي  ال���ع���م���الء 
ال��ع��م��ل. واع���ت���رب االق����رتاح����ات من 
مرتكزات واأ�شا�شيات العمل وت�شاهم 
يف حت�شن م�شتوى الر�شا الوظيفي 
خدمة  كيفية  وت��ط��وي��ر  وامل��وؤ���ش�����ش��ي 
امل�شرقة  بال�شورة  والظهور  النا�س 
ولفت  املجتمع.  اأم���ام  دب��ي  ل�شرطة 
ت�شجيع  اأن  اإىل  امل���ه���ريي  ال����ل����واء 
االقرتاحات  تقدمي  على  العاملني 

البناء  احل���وار  �شيا�شة  ان��ت��ه��اج  على 
بني القيادات واملروؤو�شني واحلر�س 
على اتباع املرونة يف التقييد بال�شلم 
الوظيفي باعتبار اأن املوارد الب�شرية 
حاليا  دب�����ي  ل�������ش���رط���ة  وامل��ن��ت�����ش��ب��ة 
املوؤهلة  الب�شرية  امل����وارد  خ��ري  م��ن 
االحتفاظ  ي�شتدعي  التي  وامل��درب��ة 
اللواء  وق��ال  باأدائها.  واالرت��ق��اء  بها 
يكون  ع��ن��دم��ا  امل��وظ��ف  اإن  امل��ه��ريي 
ينعك�س  ذل��ك  ف��اإن  عمله  را�شيا عن 
ع���ل���ى اأدائ���������ه يف ال���ع���م���ل وت����اأث����ريه 
اإط����ار  ويف  امل��ج��ت��م��ع  يف  االإي���ج���اب���ي 
العامة  االإدارة  قامت  التوجه  ذل��ك 
لل�شوؤون االإدارية بعدد من املبادرات 
املوظفني  م����ع  ال���ت���وا����ش���ل  ب���ه���دف 
ب��ال ح��واج��ز وتكرمي  ب��رن��ام��ج  منها 
امل���ت���م���ي���زي���ن وامل���ت���ع���اون���ني وع���ي���ادة 
امل�شت�شفيات  يف  امل��ر���ش��ى  موظفيها 
لكم”  “�شكرا  م��ب��ادرة  يف  وت�����ش��ارك 
تنفيذا ملبادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 

�شعوبات  اأي  على  التغلب  وحماولة 
قد تعرت�س تقدمي اخلدمة املتميزة 
ب�شرعة  املعاملة  واجن���از  للجمهور 
واالأنظمة  ال��ل��وائ��ح  ح�شب  وفاعلية 
احلواجز  ك��اف��ة  واإزال����ة  بها  املعمول 
مع املتعاملني باالإ�شافة اإىل امل�شاواة 
امل��ع��ام��ل��ة وح����ث اجل���م���ه���ور على  يف 
واأفاد  ال�����ش��ارع.  يف  ال��ن��ا���س  م�شاعدة 
ب�����اأن ع����دد امل���ع���ام���الت ال�������واردة اإىل 
 18 املا�شي بلغ  العام  االإدارة خالل 
و�شل  بينما  م��ع��ام��ل��ة  و290  األ��ف��ا 
االإدارة  ال�شادرة من  املعامالت  عدد 
14 األفا و74 معاملة. وبني اللواء 
ل�شرطة  العامة  القيادة  اأن  املهريي 
الب�شرية  ك���وادره���ا  اإىل  تنظر  دب���ي 
الذي  االأ���ش��ا���س  امل��ح��رك  باعتبارهم 
تخول عليه يف اأداء مهامها االأ�شا�شية 
تتمتع  اأمنية  كموؤ�ش�شة  وواجباتها 
بحرفية عالية و�شمعة عاملية. واأكد 
حر�س القيادة العليا يف �شرطة دبي 

تهتم بالعاملني يف ال�شرطة وذويهم 
من الناحية ال�شحية وتوفر اأف�شل 
لهم  والعالجية  ال�شحية  اخلدمات 
امل�شت�شفيات  من  عدد  مع  بالتن�شيق 
احل���ك���وم���ي���ة واخل����ا�����ش����ة ب���ال���دول���ة 
مع  املربمة  االتفاقيات  اإىل  اإ�شافة 
يف  متخ�ش�شة  وعيادات  م�شت�شفيات 
دول  االأمرا�س يف عدد من  خمتلف 
العامل. واأفاد باأن عدد الطلبات التي 
يف  الطبية  اللجنة  على  عر�شها  مت 
 9221 اإىل  و���ش��ل  امل��ا���ش��ي  ال���ع���ام 
طلبا فيما بلغ عدد املر�شى املر�شلني 
للعالج يف اخلارج 748 مري�شا اإىل 
وبريطانيا  وتايالند  اأملانيا  من  كل 
والهند  وم�شر  املتحدة  وال��والي��ات 
والباك�شتان  والنم�شا  و���ش��ن��غ��اف��ورة 
..كما  والفلبني  واالأردن  واإ�شبانيا 
العام  خ��الل  الطبية  اللجنة  تلقت 
لتلقي  ط���ل���ب���ا   2653 امل����ا�����ش����ي 

م�شاعدات مالية بغر�س العالج. 

•• اأبوظبي-وام:

القيادة  املالية واخل��دم��ات يف  ع��ام  ب��دران مدير  داوود  اللواء خليل  ك��رم 
العامة ل�شرطة اأبوظبي 10 من منت�شبي املالية واخلدمات احلا�شلني 
املهنية  لل�شهادة  االأول  امل�شتوى  ت�شم  والتي  عاملية  مهنية  �شهادات  على 
املتخ�ش�شة �شي اي ام ايه ال�شهادة العاملية يف املحا�شبة االإدارية وال�شهادة 

املتخ�ش�شة يف املجال املايل املهني �شي اف �شي. 
واأكد اللواء بدران حر�س واهتمام الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل 
الداخلية على تكرمي عنا�شر  ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  نهيان 
اأهداف  حتقيق  يف  رائ��دة  ب���اأدوار  ي�شاهمون  والذين  املتميزين  ال�شرطة 
العمل  مب�شرية  االرت��ق��اء  على  لهم  وحتفيزا  اال�شرتاتيجية  االأول��وي��ات 
ال�شرطي واخلدمي. وثمن حتقيق هذا االإجناز االأكادميي العاملي الذي 
يعد  ال��ذي  الب�شري  بالعن�شر  ال�شرطية  القيادة  الهتمام  جت�شيدا  ياأتي 

عملية  اأن  ..مو�شحا  االأداء  مب�شتوى  لالرتقاء  التطوير  عنا�شر  اأه��م 
تتطلب  م�شتمرة  عملية  وامل���ه���ارات  ال��ك��ف��اءات  وب��ن��اء  العلمي  التطوير 
مهاراتهم  ل�شقل  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة  منت�شبي  جميع  ج��ه��ود  م�شاعفة 
بالتح�شيل العلمي واخلربات املهنية. ولفت اإىل اأهمية املعرفة ومواكبة 
التي  العاملية  العمل واال�شتفادة من اخلربات  اآلية  امل�شتجدات لتح�شني 
ت�شاهم يف االرتقاء مب�شتوى االأداء وحتقيق التطلعات املاأمولة. وبدوره 
اأ�شاد العميد �شامل ال�شام�شي نائب مدير عام املالية واخلدمات م�شرف 
اأهميته يف  اإىل  ..الف��ت��ا  العاملي  االأك��ادمي��ي  التميز  ه��ذا  بتحقيق  امل��ب��ادرة 
رفع كفاءة وتطوير مهارات املحا�شبني واملوظفني املاليني على م�شتوى 
العامة  القيادة  ال�شرتاتيجية  جت�شيدا  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة 
لل�شرطة يف تطوير وتعزيز املكت�شبات العلمية لدى منت�شبيها وتدريبهم 
وحت�شني م�شتوياتهم العلمية ملواكبة التطور العاملي مبا ينعك�س اإيجابيا 

على بيئة العمل.

مالية �صرطة اأبوظبي تكرم 10 ع�صرة من منت�صبي القيادة العامة 

•• دبي-وام:

»�شفراء  دورة  ط�����الب  م����ن  جم���م���وع���ة  زار 
االإدارة  تنظمها  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��ف��ي��ة  ال��ت��وع��ي��ة« 
العامة ملكافحة املخدرات بالتعاون مع االإدارة 
اأم�س  دب��ي  ب�شرطة  املجتمع  خل��دم��ة  ال��ع��ام��ة 
التابع  البحري  التلوث  مكافحة  مركز  االول 
ل�����الإدارة ال��ع��ام��ة ل��ل��ع��م��ل��ي��ات. وت��ع��رف هوؤالء 
للمركز  االإداري  الهيكل  على  زيارتهم  خالل 
الزوارق  وعدد  اإن�شائه  من  والهدف  واأق�شامه 

به.  املناطة  واالأدوار  ميتلكها  التي  واالآل��ي��ات 
وقال النقيب اأحمد بن بيات مدير املركز اأثناء 
مركز  اإن  ال�شيفية  ال���دورة  ط��الب  ا�شتقباله 
مكافحة التلوث اأن�شئ بقرار من معايل الفريق 
���ش��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�شرطة 
ب��ن��اء على درا�شة   2008 ع��ام  ب��داي��ة  دب��ي يف 
ت�شرب  اإىل  ت��وؤدي  التي  واالأخطاء  للم�شكالت 
�شلبية  اآث��ار  له من  ملا  النفط يف مياه اخلليج 
مل  اأن  واأ�شاف  البحرية.  البيئة  على  و�شارة 
يكن هناك وقتئذ جهة حمددة تقوم مبكافحة 

وبناء  املطلوبة  بال�شرعة  النفطية  الت�شربات 
املركز  الإن�شاء  متكاملة  خطة  و�شع  مت  عليه 
والكادر  املطلوبة  واالأج��ه��زة  باملعدات  وخطة 
الب�شري مبا يتوافق مع الواقع وامل�شتجدات. 
تنظيف  مهمة  ب��ه  اأنيطت  امل��رك��ز  اأن  واأو���ش��ح 
اجلهات  مع  بالتن�شيق  الزيوت  من  ال�شواطئ 
من  واحل��د  عليها  ال�شيطرة  وحماولة  املعنية 
ق��ب��ل و�شولها  ال��ب��ح��ر  ع��ر���س  خ��ط��ورت��ه��ا يف 
ك���وادر املركز  اأن  ���ش��واط��ئ االإم����ارة ..ك��م��ا  اإىل 
التلوثات  ومكافحة  الغو�س  لعمليات  موؤهلة 

ال�شيانة  بعمليات  القيام  اإىل جانب  البحرية 
الدورية للقوارب واالآليات امل�شتخدمة بحريا. 
با�شطحاب  بيات  اب��ن  النقيب  ق��ام  ذل��ك  بعد 
ال���ط���الب يف ج��ول��ة ب��ح��ري��ة ب��خ��ور دب���ي على 
ال�����زورق »ال����ي����ازي« ���ش��ارح��ا وب�����ش��ورة عملية 
تقوم  حيث  النفطية  الت�شربات  تطويق  اآلية 
با�شتخدام  ال���زي���ت  ب��ق��ع��ة  ب��ت��ط��وي��ق  ال������زوارق 
من  عينة  واأخ���ذ  بها  م�شرح  كيميائية  م���واد 
ب�شفطها  ال��ق��ي��ام  ث��م  وم���ن  للتحليل  ال��ت��ل��وث 
اإذا  ال��زوارق  املوجودة على  واملعدات  باالأجهزة 

كانت البقعة من امل�شتوى االأول. وبني اأنه اإذا 
وحجمها  ال��ث��اين  امل�شتوى  م��ن  البقعة  ك��ان��ت 
ف��اإن ذلك يتطلب تدخل بع�س اجلهات  كبري 
االأخ��رى حيث يتم تفعيل خطة دبي ملكافحة 
ال��ت��ل��وث ال��ب��ح��ري مب�����ش��ارك��ة ال���دوائ���ر املعنية 
اأن���ه يف  ك��اف��ة على م�شتوى االإم����ارة. واأ���ش��اف 
حال و�شول البقعة اإىل امل�شتوى الثالث بحيث 
اأخ���رى ف��اإن االأم���ر يتطلب  اإم���ارات  متتد اإىل 
اأو حتى من  اال�شتعانة بجهات من خارج دبي 
خارج الدولة. وعقب ذلك زار �شفراء التوعية 

متحف �شرطة دبي حيث تعرفوا على مراحل 
الوقت  اإىل  تاأ�شي�شها  منذ  دب��ي  �شرطة  تطور 
ف��ك��ر متطور  اإل��ي��ه م��ن  احل���ايل وم���ا تو�شلت 
والهدف  الع�شر  تواكب  حديثة  عمل  وط��رق 
م���ن اإن�������ش���اء امل��ت��ح��ف ال�����ذي ي��ت��م��ث��ل يف اإب�����راز 
ل�شرطة  امل�شرق  وال��وج��ه  احل�����ش��اري  ال���رتاث 
دبي واملحافظة على هذا الرتاث من االندثار 
اأف��راد القوة  وتوثيق ما اأجن��زه ال�شابقون من 
ال�شرطية يف خمتلف قطاعات  الثقافة  ون�شر 

املجتمع.

طالب دورة �صفراء التوعية يزورون املركز البحري ومتحف �صرطة دبي
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توقيع اتفاقية مع �سركة يونيليفر

موؤ�ص�صة تاك�صي دبي تدعو �صائقيها للحفاظ على النظافة ال�صخ�صية اأثناء العمل 

�صعود قمة جبل كليمنجارو دعما جلهود جمعية 
اأ�صدقاء مر�صى ال�صرطان

�صرطة العني حتّث منت�صبي مركز اخلزنة على االرتقاء بخدمات اجلمهور
•• اأبوظبي-الفجر:

العني  �����ش����رط����ة  م����دي����ري����ة  ح�����ث�����ت  
ال�شباط و�شباط ال�شف واالأفراد يف 
موا�شلة  على  اخلزنة  �شرطة  مركز 
باخلدمات  االرت����ق����اء  يف  ج���ه���وده���م 
حقوق  واح����رتام  للجمهور  املتميزة 
االإن�شان. وكان العقيد حممد �شهيل 
ال���را����ش���دي، م��دي��ر م��دي��ري��ة �شرطة 
تفقدية  بجولة  ق��ام  ب��االإن��اب��ة،  العني 
ملركز �شرطة اخلزنة؛ �شمن اخلطة 
وزارة  تنتهجها  التي  اال�شرتاتيجية 
العامة  القيادة  يف  ممثلة  الداخلية، 
ل�����ش��رط��ة اأب���وظ���ب���ي، ل���الط���الع على 
���ش��ري ال��ع��م��ل ب��ه��دف حت��دي��د فر�س 
تقدمي  اإىل  ل���ل���و����ش���ول  ال��ت��ح�����ش��ني 
للجمهور  املتميزة  اخل��دم��ات  اأف�شل 
واملراجعني. وكان يف ا�شتقباله الرائد 
�شهيل مبارك بن عنودة، مدير مركز 
���ش��رط��ة اخل���زن���ة، وا���ش��ت��ع��ر���س معه 
طابور العر�س الع�شكري للموظفني 
بالق�شم، وبعد ذلك انتقال اإىل املكتب 
حيث ق��دم ل��ه �شرحاً ع��ن واق��ع �شري 

ال��ع��م��ل امل����ي����داين يف ال��ق�����ش��م. وق���ام 
املرافقة  واللجان  الرا�شدي،  العقيد 
االإدارية  ال�شوؤون  مكاتب  بتفقد  ل��ه، 

والتحقيق اجلنائي واملروري ومكتب 
ومكتب  اجلنائية،  الق�شايا  متابعة 
االأف������راد وغريها،   و���ش��ك��ن  االأح������وال 

وبحث �شبل تذليل العقبات مبا يعزز 
جماالت  يف  والتميز  اجل��ودة  حتقيق 
التقنيات  م��ن  واال���ش��ت��ف��ادة  ال��ع��م��ل، 

احلديثة يف اإجناز الق�شايا مبا ي�شهم 
يف تقدمي اأف�شل اخلدمات ال�شرطية 

للجمهور.

•• دبي-زكية امل�رشخ :

لهذا  الت�شغيلية  خططها  �شمن 
تاك�شي  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت���دع���و  ال����ع����ام، 
واملوا�شالت  ال��ط��رق  بهيئة  دب���ي 
النظافة  على  للحفاظ  �شائقيها 
الر�شمي  العمل  اأثناء  ال�شخ�شية 
وذل�����ك م���ن ت��وق��ي��ع ات��ف��اق��ي��ة مع 
االو�شط  ال�شرق  يونيليفر  �شركة 
النظافة  اأدوات  ح��زم��ة  ل��ت��وف��ري 
�شتة  مل���دة  لل�شائقني  ال�شخ�شية 
ر�شا  لرفع  �شعيها  اإط��ار  يف  اأ�شهر 

املتعاملني وال�شائقني معا. 
وقعت االتفاقية من قبل موؤ�ش�شة 
اأحمد حممد  ال�شيد  دبي،  تاك�شي 
احلمادي املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة 
ت��اك�����ش��ي دب���ي ب��االإن��اب��ة وم���ن قبل 
مروان  ال�����ش��ي��د  يونيليفر  ���ش��رك��ة 
الت�شويق  اإدارة  م���دي���ر  ي��ا���ش��ني 

امل�شوؤولني  م����ن  ع�����دد  ب��ح�����ش��ور 
ال�شيد  وذك������ر  ال����ط����رف����ني.   م����ن 
اأح���م���د احل���م���ادي اأن����ه ب���ن���اءا على 
ال�شركة  ت���ق���وم  االت���ف���اق���ي���ة  ه����ذه 
بتوفري عدد من حقائب النظافة 
ال�����ش��خ�����ش��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��م: مزيل 
ال���وج���ه، منتجات  ك���رمي  ل��ل��ع��رق، 
ال��ع��ن��اي��ة ب��ال��ف��م م��ع ك���رمي للجلد 
اليومي  ل��ال���ش��ت��ع��م��ال  لل�شائقني 
يف  باملوؤ�ش�شة  اأطلقت  حملة  �شمن 
اإطار اإر�شاء الوعي املجتمعي نحو 
اعتبار النظافة ال�شخ�شية مطلباً 
ع��ل��ى �شحة  ل��ل��ح��ف��اظ  اأ����ش���ا����ش���ي���اً 
وبالتايل  ال�����ش��ائ��ق��ني  و����ش���الم���ة 
وغر�س  العمالء  و�شالمة  �شحة 
ال�شليمة  ال�����ش��ح��ي��ة  امل���م���ار����ش���ات 
واحلفاظ على النظافة ال�شخ�شية 
باالإ�شافة اإىل حتقيق م�شتهدفات 
ر�شا  منها   2013 لعام  املوؤ�ش�شة 

•• ال�صارقة - الفجر

يخو�س الرئي�س التنفيذي ملعهد 
اإي���ت���ون حت��دي��ا ك��ب��ريا ي��ت��م��ث��ل يف 
الت�شلق اإىل قمة جبل كليمنجارو 
يف حماولة لرفع م�شتوى الوعي 
وم�شاعدة  ال�������ش���رط���ان  مب���ر����س 
ج���م���ع���ي���ة اأ�������ش������دق������اء م���ر����ش���ى 
ال�شرطان اخلريية على الو�شول 
اإىل كافة �شرائح املجتمع لتوفري 

العالج املجاين للمر�شى.
العتالء  ال�شاقة  ال��رح��ل��ة  وت��ب��داأ 
ال�شابع  يف  كليمنجارو  جبل  قمة 
ع�����ش��ر م����ن اغ�����ش��ط�����س اجل�����اري 
وت�شتغرق ت�شعة اأيام حيث تنتهي 
من  وال���ع�������ش���ري���ن  اخل���ام�������س  يف 
اإيلي  الدكتور  وي��اأم��ل  اغ�شط�س. 
م��ا عجز عنه  را���ش��د حتقيق  اأب���ي 
ب��امل��ائ��ة مم��ن حاول   40 ح����وايل 
ال�شعود اإىل قمة اجلبل و�شيقوم 

و�شوله  عند  را�شد  اأب��ي  الدكتور 
علم  ب��رف��ع  كليمنجارو  قمة  اإىل 
املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة 
مر�شى  اأ���ش��دق��اء  جمعية  و�شعار 
ال�شرطان على قمة اجلبل الذي 
يف  بذاته  قائم  جبل  اأعلى  ُيعترب 

العامل.
وميكن للراغبني بامل�شاهمة زيارة 
http://eton.ac/( املوقع 

وامل�شاركة   )kilimanjaro
اأو  املبا�شر  التربع  اإم��ا من خ��الل 
ال��ت��ع��ه��د ب��ال��ت��ربع مب��ب��ل��غ حمدد 
ع��ن��د جن���اح ه���ذا ال��ت��ح��دي، حيث 
الدفع  ك��ي��ف��ي��ة  اإب���الغ���ه���م  ���ش��ي��ت��م 
و�شيتم  ال���ت���ح���دي.  ان��ت��ه��اء  ع��ن��د 
التحدي  ه����ذا  ري����ع  ت��خ�����ش��ي�����س 
اأ�شدقاء  جمعية  ل�شالح  الكبري 
مر�شى ال�شرطان لدعم جهودها 
ال���وع���ي مبر�س  ن�����ش��ر  يف جم����ال 
ال���������ش����رط����ان وت�����وف�����ري ال����ع����الج 

اأهدافها  ����ش���رح  م����ع  ل��ل�����ش��ائ��ق��ني 
على  املحافظة  على  لت�شجيعهم 
نظافتهم ال�شخ�شية خالل اأوقات 
امل�شلحة  فيه  مل��ا  الر�شمي  العمل 
وذكر  ال��ع��م��ل.  وم�شلحة  ال��ع��ام��ة 
ان��ه تقوم  اأح��م��د احل��م��ادي  ال�شيد 
ال�����ش��رك��ة ح��ال��ي��ا ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق مع 
ال�شائقني  وتاأهيل  ت��دري��ب  مركز 
باملوؤ�ش�شة بتنظيم حلقات توعوية 
وحم����ا�����ش����رات ل��ل�����ش��ائ��ق��ني م���دة 
ك���ل ح��ل��ق��ة 20 دق��ي��ق��ة ب���واق���ع 3 
مل����دة �شهر  ال���ي���وم  حم���ا����ش���رات يف 
ك��ام��ل ع���ن ك��ي��ف��ي��ة احل���ف���اظ على 
واحلفاظ  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ال��ن��ظ��اف��ة 
ا�شتخدام  وك��ي��ف��ي��ة  ال���وج���ه  ع��ل��ى 
ال�شركة  �شتقوم  حيث  الكرميات. 
باختيار  االت��ف��اق��ي��ة  ت��وق��ي��ع  ب��ع��د 
امل������درب������ني واجل�����������دول ال���زم���ن���ي 
املحتوى  واإع������داد  ل��ل��م��ح��ا���ش��رات 

باالإ�شافة  ال�����ش��ل��ة  ذات  وامل�������واد 
ب��ت��دري��ب عدد  ال�����ش��رك��ة  اإىل ق��ي��ام 
اأج�����رة  م���رك���ب���ة  ����ش���ائ���ق   1000
التدريب  ف��رتة  وب��ع��د  باملوؤ�ش�شة، 
مدربي  �شتقوم  ال�شركة  قبل  م��ن 
ال�شائقني  باقي  بتدريب  املوؤ�ش�شة 
قاعات  يف  القادمة  الفرتة  خ��الل 
التدريب  خ��ط��ة  �شمن  ال��ت��دري��ب 
وتاأهيل  ت���دري���ب  مل��رك��ز  اخل��ا���ش��ة 
الرئي�س  ب���امل���ب���ن���ى  ال�������ش���ائ���ق���ني 

للموؤ�ش�شة يف منطقة املحي�شنة. 
ملوؤ�ش�شة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��دي��ر  واأك����د 
حر�س  على  باالإنابة  دب��ي  تاك�شي 
بتاأهيل  االه��ت��م��ام  ع��ل��ى  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
ال�����ش��ائ��ق��ني واإع�����داده�����م االإع������داد 
بقيادة  ال���������ش����روع  ق���ب���ل  ال���ك���ام���ل 
�شفراء  تعتربهم  الأن��ه��ا  امل��رك��ب��ات 
وللموؤ�ش�شة  ع���ام  ب�����ش��ك��ل  للهيئة 
هذا  ي�شمل  ال  حيث  خا�س  ب�شكل 

جلهودنا. 
و اأ�شافت اأن هذه الرحلة ال�شاقة 
دوراً   �شتعلب  اجلبل  قمة  ل�شعود 
يف ن�شر الوعي مبر�س ال�شرطان 
والدويل  املحلي  ال�شعيدين  على 
امل��ن��ا���ش��ب��ة معهد  ب���ه���ذه  ون��ح��ي��ي 
التزامهم مب�شاعدتنا  اإيتون على 
توفري  يف  ر���ش��ال��ت��ن��ا  ب���ل���وغ  ع���ل���ى 
ال�شرطان  ال�شامل ملر�شى  الدعم 
واأ�شرهم و�شُت�شهم التربعات التي 
�شيتم جمعها خالل هذه الرحلة 
ال�����ش��اق��ة يف م�����ش��اع��دة ع���دد كبري 
اأرج��اء دولة  من النا�س من كافة 

االإمارات العربية املتحدة.
ملعهد  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  وق���ال 
اإي��ت��ون ال��دك��ت��ور اي��ل��ي اأب���ي را�شد 
قبلنا هذا التحدي الأجل اإحداث 
تاأثري اإيجابي يف اجلهود الرامية 
مر�شى  ح��ي��اة  ن��وع��ي��ة  دع����م  اإىل 
ال�������ش���رط���ان وت���ع���زي���ز ال���رع���اي���ة 

امل���ق���دم���ة ل���ه���م اإن������ه حت�����دي بال 
ولكن ال ميكن مقارنته مع  �شك 
امل�شابون  يتكبدها  التي  امل��ع��ان��اة 
للتغلب  �شراعهم  يف  بال�شرطان 
على ه��ذا امل��ر���س حتى اآخ��ر رمق 
ونحن نعتربه �شرف لنا امل�شاركة 
اجلديرة  الق�شية  ه���ذه  دع���م  يف 
ب��االه��ت��م��ام ون��ح��ث اجل��م��ي��ع على 
امل�����ش��ارك��ة يف ه���ذه ال��ف��ر���ش��ة مع 
الأجل  العائلة  واأف���راد  االأ�شدقاء 
ن���وع���ي يف حياة  ت��غ��ي��ري  اإح�������داث 

مر�شى ال�شرطان .
اأ�شدقاء  ج��م��ع��ي��ة  ت��اأ���ش��ي�����س  ومت 
مر�شى ال�شرطان اخلريية بهدف 
واملعنوي  امل�����ايل  ال���دع���م  ت���وف���ري 
وخلق  ال�شرطان  ملر�شى  والطبي 
وعي عام حول املر�س من خالل 
ت�شجيع الك�شف املبكر عن املر�س 
والوقاية منه يف اأو�شاط املجتمع 

االإماراتي.

وااللتزام  االآمنة  القيادة  االإع��داد 
ب��ق��وان��ني ال�����ش��ري وامل����رور فح�شب 
بالغا  اهتماما  املوؤ�ش�شة  ت��ويل  ب��ل 
ونظافة  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ب��ال��ن��ظ��اف��ة 
يتحلى  اأن  و������ش�����رورة  امل���رك���ب���ة 
احلميدة  ب���االأخ���الق  ال�����ش��ائ��ق��ون 
وم���ن���ه���ا االأم������ان������ة وال���������ش����دق يف 
الركاب  م���ع  ال���ي���وم���ي  ت��ع��ام��ل��ه��م 

الأنهم مراآة �شافية تعك�س بجالء 
و�شوح نهج املوؤ�ش�شة التي حتر�س 

على االلتزام والتقيد به.
ال�شيد مروان  اأب��دى  ومن جانبه، 
الت�شويق  اإدارة  م���دي���ر  ي��ا���ش��ني 
بالعمل  �شعادته  يونيليفر  ب�شركة 
جنبا اإىل جنب مع موؤ�ش�شة تاك�شي 
دبي وهيئة الطرق واملوا�شالت يف 

اإطار �شعينا للحفاظ على النظافة 
مركبات  ل�����ش��ائ��ق��ي  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
االأجرة والتي هي من اأهم و�شائل 
املحافظة على ال�شحة وحث عليها 
اال�شالم واعتربها ن�شف االأميان، 
عليه  اهلل  �شلى  الر�شول  يقول  اإذ 
و�شلم الطهور �شطر االإميان رواه 

م�شلم عن اأبي مالك االأ�شعري. 

ال�شائقني %80 ور�شا املتعاملني 
زي���ادة ع��دد الرحالت  %82 م��ع 
والركاب. واأ�شاف: انه مت م�شاركة 
القادة من مدراء االإدارات ومدراء 
االأق�شام واالخ�شائيني واملوظفني 
توزيع  يف هذه احلملة من خالل 
ال�شخ�شية  ال���ن���ظ���اف���ة  ح��ق��ي��ب��ة 

للمر�شى.
املا�شي  �شو�شن  الدكتورة  وقالت 
اأ�شدقاء  جلمعية  ال��ع��ام  االأم���ني 
م��ر���ش��ى ال�������ش���رط���ان ح����ول هذه 
التربعات  جلمع  املبتكرة  املبادرة 
اأنه حظينا ب�شرف اال�شتفادة من 
عدد من املبادرات واالأفكار املثرية 
جلمع ال��ت��ربع��ات خ��الل االأع���وام 
وللمرة  ال��ي��وم  ون�����ش��ه��د  امل��ا���ش��ي��ة 
االأوىل خو�س حتدي كبري دعما 

للتعريف بربامج الدرا�سات اجلامعية والدرا�سات العليا

جامعة ولونغونغ يف دبي تعقد ثالث جل�صات 
تعريفية يف كل من اأبوظبي والعني ودبي

دبي  يف  ول��ون��غ��ون��غ  ج��ام��ع��ة  تعقد 
ث����الث ج��ل�����ش��ات ت��ع��ري��ف��ي��ة يف كل 
وذلك  ودب��ي  والعني  اأبوظبي  من 
ل��ل��ت��ع��ري��ف ب����ربام����ج ال����درا�����ش����ات 
العليا  وال����درا�����ش����ات  اجل���ام���ع���ي���ة 
ل��ل��ط��الب امل��ت��وق��ع ت�����ش��ج��ي��ل��ه��م يف 
و�شتعقد  واآب����ائ����ه����م.   اجل���ام���ع���ة 
ف����ن����دق  يف  االأوىل  اجل����ل���������ش����ة 
يوم  اأب��وظ��ب��ي  يف  انرتكونتيننتال 
متام  يف  اأغ�����ش��ط�����س   18 االأح������د 
تعقد  ب��ي��ن��م��ا  م�������ش���اًء   6 ال�����ش��اع��ة 
يف  اأي��ال  فندق  يف  الثانية  اجلل�شة 
م��دي��ن��ة ال��ع��ني ي���وم االأرب���ع���اء 21 
م�شاًء.   6 ال�����ش��اع��ة  يف  اأغ�����ش��ط�����س 
وتعقد اجلل�شة الثالثة يوم ال�شبت 
جامعة  ح����رم  يف  اأغ�����ش��ط�����س   24
رقم  املجمع  يف  دب��ي  يف  ولونغونغ 
دبي  يف  امل���ع���رف���ة  ق���ري���ة  م���ن   15
و�شيقدم  م�����ش��اًء.    6 ال�����ش��اع��ة  يف 
تقدميية  عرو�شاً  اجلامعة  فريق 
الن�شائح  وي���ق���دم���ون  ل��ل��ح�����ش��ور 
املتعلقة باملواد التعليمية املتوافرة 

وم���ع���اي���ري ال���ق���ب���ول يف ال����ف����روع.  
دبي،  يف  ولونغونغ  جامعة  وتوفر 
والتي احتفل بعامها ال�21 خالل 
وا�شعة  جمموعة  اجل����اري،  ال��ع��ام 
التعليمية  ال��ربام��ج  م��ن  ال��ن��ط��اق 
وزارة  ق���ب���ل  م�����ن  ب���ه���ا  امل�����ع�����رتف 
العلمي  والبحث  ال��ع��ايل  التعليم 
يف دولة االإمارات العربية املتحدة. 
وت���ت�������ش���م���ن ب����رام����ج ال����درا�����ش����ات 
بكالوريو�س  م��ن  ك���اًل  اجل��ام��ع��ي��ة 
جتارة  وبكالوريو�س  اأع��م��ال  اإدارة 
وامل��ح��ا���ش��ب��ة واالق��ت�����ش��اد وامل�����وارد 
الدولية  واالأع�����م�����ال  ال��ب�����ش��ري��ة 
واالإدارة والت�شويق وعلوم احلا�شب 
املعلومات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  االآيل 
والهند�شة بفروعها )الكمبيوتر-

الكهربائية-ات�شاالت(.
الدرا�شات  برامج  تت�شمن  وبينما 
اأعمال  اإدارة  م��اج�����ش��ت��ري  ال��ع��ل��ي��ا 
اجل����ودة  واإدارة  دول���ي���ة  واأع����م����ال 
وال����ت���������ش����وي����ق اال�����ش����رتات����ي����ج����ي 
امل�������وارد  اإدارة  وا����ش���رتات���ي���ج���ي���ة 

ال����ب���������ش����ري����ة وال�����ع�����ل�����وم امل����ال����ي����ة 
الهند�شية  واالإدارة  وامل�����ش��رف��ي��ة 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  واإدارة 
واخلدمات اللوج�شتية والدرا�شات 
واالت�شاالت.  واالإع����الم  ال��دول��ي��ة 
ولونغونغ  ج��ام��ع��ة  وت�����ش��ت��ق��ط��ب 
طالباً من دبي واالإمارات املجاورة 
والعني  واأب��وظ��ب��ي  ال�����ش��ارق��ة  مثل 
القيوين  واأم  وعجمان  والفجرية 
كما ت�شتقطب اجلامعة طالباً من 

اأنحاء خمتلفة من العامل.

ال�شادة/ �شركة احليل القاب�شة ذ.م.م ....... املحرتمني
ال�شادة/ موؤ�ش�شة اأوريك�س اليابان ................ املحرتمني

ال�شادة/ �شركة اأوريك�س باك�شتان للتاأجري املحدودة ........ املحرتمني
حتية طيبة وبعد ،،،،،،

املو�سوع/ دعوة حل�سور اجتماعات اجلمعية العمومية العادية وغري 
العادية ل�سركة ماف اوريك�ش للتمويل - �سركة م�ساهمة خا�سة

تتقدم �شركة ماف اوريك�س للتمويل - �شركة م�شاهمة خا�شة - بدعوتكم حل�شور اإجتماع اجلمعية العمومية العادية الثاين ع�شر واجلمعية 
العمومية غري العادية واملزمع عقدهما يف يوم الثالثاء املوافق 10-9-2013 ال�شاعة احلادية ع�شرة �شباحاً وذلك يف مقر ال�شركة والكائن 

اإمارة دبي - ديرة - بور �شعيد - بناية �شيتي افنيو - الطابق االول - مكاتب من 101 - 104 وذلك ملناق�شة واقرار االآتي :
اوًل/جدول اعمال اجلمعية العمومية العادية

انتخاب اع�شاء جدد يف جمل�س االإدارة
ثانيًا/ جدول اعمال اجلمعية العمومية غري العادية

1- تعديل عقد التاأ�شي�س وذلك با�شتبدال ا�شم ال�شريك املن�شحب / �شركة ماجد الفطيم للم�شاريع ذ.م.م او اي اخت�شار له اينما ورد يف عقد 
التاأ�شي�س والنظام اال�شا�شي با�شم ال�شريك اجلديد / �شركة احليل القاب�شة ذ.م.م.

2- تعديل املادة )2( من عقد التاأ�شي�س واخلا�شة با�شم ال�شركة من �شركة / �شركة ماف اوريك�س للتمويل - �شركة م�شاهمة خا�شة لي�شبح 
اال�شم اجلديد هو / �شركة احليل اوريك�س للتمويل - �شركة م�شاهمة خا�شة.

3- تعديل املادة )2( من النظام اال�شا�شي لل�شركة.
4- تعديل املادة )18( من النظام اال�شا�شي لل�شركة.
5- تعديل املادة )23( من النظام اال�شا�شي لل�شركة.

6- تعديل الفقرة االوىل من املادة )25( من النظام اال�شا�شي لل�شركة.
7- تعديل الفقرتني رقمي 3 و 4 من املادة )27( من النظام اال�شا�شي لل�شركة.

8- تعديل املادة )28( من النظام اال�شا�شي لل�شركة.

9- تعديل املادة )29( من النظام اال�شا�شي لل�شركة.
10- تعديل املادة )56( من النظام اال�شا�شي لل�شركة.

ملحظات:
- يجوز ملن له حق ح�شور اجلمعية العمومية العادية وغري العادية ان ينيب عنه من يختاره من غري اع�شاء جمل�س االدارة حل�شور اجلمعية 

% من راأ�س مال ال�شركة. العمومية اعاله مبوجب توكيل خا�س )بال�شيغة املرفقة بالدعوة( ويجب اأال يكون حائزاً على اأكرث من 5 
- يف حال عدم اكتمال الن�شاب القانوين الجتماع اجلمعية العمومية يف املوعد املحدد اعاله ، فاإنه �شوف يعقد االجتماع الثاين يف نف�س 
املكان والزمان يوم الثالثاء املوافق 2013/9/17 ، كما ان التوكيالت ال�شادرة حل�شور االجتماع االول تعترب نافذة الأي اجتماعات الحقة 

ما مل يتم الغاوؤها �شراحة من قبل امل�شاهم وذلك قبل يومني على االقل من موعد االجتماع الالحق.

1/ال�سريك/موؤ�س�سة اأوريك�ش اليابان

2/ال�سريك/�سركة اأوريك�ش باك�ستان للتاأجري املحدودة

فقدان جواز �سفرت
كودابانا  امل����دع����و/  ف���ق���د  
مو�شى  ك���ون���ه���ى  اب���وب���ك���ر 
ك�������وداب�������ان�������ا    - ه���ن���دي 
اجلن�شية- جواز �شفر رقم   
)3176936( من يجده 
بتليفون  االت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/6208025   

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ �شيكندر علي 
حممد ملك     - باك�شتاين 
�شفره  ج����واز   - اجلن�شية 
 )1797691( رق�������م   
االت�شال  عليه  يجده  من 
الباك�شتانية  ب��ال�����ش��ف��اة 

بالدولة.

فقدان جواز �سفرت
نا�شر علي  امل��دع��و/  فقد  
غالم حممد     - باك�شتان 
اجلن�شية- جواز �شفر رقم   
�شادر   )1793722(
م��ن ب��اك�����ش��ت��ان م��ن يجده 
بتليفون  االت�����ش��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 052/9654877   

فقدان جواز �سفرت
امل��دع��و/ �شكيل احمد  ف��ق��د  
رفيق اال�شالم     - بنغالدي�س 
رقم    �شفر  ج��واز  اجلن�شية- 
يجده  من   )8197040(
اقرب  اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
ال�شفارة  او  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 

بنغالدي�س م�شكوراً.

فقدان جواز �سفرت
فقد  املدعو/ حممد عدنان 
�شديق  حم���م���د  ����ش���وغ���ت���اى 
باك�شتاين   - غ����ت����اى  ����ش���و 
رقم    �شفر  ج��واز  اجلن�شية- 
يجده  من   )4120072(
اقرب  اىل  ت�شليمه  ب��رج��اء 
ال�شفارة  او  ���ش��رط��ة  م��رك��ز 

باك�شتان م�شكوراً.

�سهادة باعتناق دين ال�سالمي
كوتارثيل  ف��ي�����ش��وان��ات��ه��ان  ان�����ا، 
ه��ن��دي اجل��ن�����ش��ي��ة واح���م���ل جواز 
)K5285195( رق�����م  ����ش���ف���ر 
بتاريخ 12/6/2012 �شادر من 
اال�شالم  اعتنقت  ق��د   - اب��وظ��ب��ي 
ابوظبي  القا�شي  مبحكمة  ام��ام 
اال بتدائية  - وا�شبح ا�شمي من 
ف��ي�����ش��وان��ات��ه��ان ك���وت���ارث���ي���ل  اىل 

حممد ها�سم . وهذا للعلم.

القرار  واملياه  البيئة  وزي��ر  فهد  بن  احمد  را�شد  الدكتور  اأ�شدر معايل 
واملقيدة  املحظورة  املبيدات  ب�شاأن  2013م  ل�شنة   511 رقم  ال��وزاري 
اال���ش��ت��خ��دام ب��دول��ة االإم�����ارات ، وي��ن�����س ال��ق��رار ع��ل��ى اأن���ه مي��ن��ع جميع 
ال�شركات واملوؤ�ش�شات و االفراد من ا�شترياد او تداول او ا�شتخدام ت�شعة 
االتفاقيات  يف  حلظرها  وذل��ك   ، العامة  ال�شحة  مبيدات  من  مبيدات 

الدولية ب�شبب خطورتها على االن�شان و احتوائها على مواد �شامة.
بجانب  املحظورة  العامة  ال�شحة  مببيدات  قائمة  القرار  ت�شمن  وقد 
مبيدات ال�شحة العامة املقيدة ، واملبيدات البيطرية املحظورة يف الدولة 
، و مبيدات االآفات الزراعية املحظورة ، و مبيدات االآفات الزراعية املقيدة 

ت�شنيع اأو تركيب اأو ا�شترياد اأو تداول اأو ا�شتخدام اأي �شنف من اأ�شناف 
املبيدات املحظورة الواردة يف القرار.

وحدد القرار انه على ال�شركات واملوؤ�ش�شات واالأجهزة احلكومية واخلا�شة 
مع  التن�شيق  حظرت  التي  املبيدات  اأ�شناف  من  �شنف  اأي  لديها  التي 
ال�شلطة املحلية واجلهات ذات العالقة للتخل�س من املبيدات املحظورة 

بطريقة اآمنة و�شليمه بيئيا.
واأ�شار القرار اإىل اأنه ال ي�شمح با�شترياد اأو ت�شدير اأو تداول اأي �شنف 
ب�شجالت  ت�شجيلها  بعد  اإال   ، اال�شتخدام  املقيدة  املبيدات  اأ�شناف  من 
املخت�شة،  ال�شلطة  ال��الزم من  ال��وزارة وبعد احل�شول على الرتخي�س 

اال�شتخدام و مبيدات االآفات الزراعية املقيدة اال�شتخدام ب�شدة. 
كما واأ�شيف اإىل هذا القرار قائمة جديدة و هي قائمة  مبيدات االآفات 
التي  املبيدات  على  ت�شمل  والتي   ، ب�شدة  اال�شتخدام  املقيدة  الزراعية 
واآثارها  ، و ذلك ملخاطرها  ال��وزارة  ال ي�شمح بتداولها اال بعد موافقة 
اآفات  ك��م��ب��ي��دات  با�شتخدامها  الت�شريح  وي��ت��م  االن�����ش��ان،  �شحة  ع��ل��ى 
 Aluminium املبيدين  على  القائمة  ه��ذه  ت�شمنت  و   ، زراع��ي��ة 

.Magnesium phosphide و phosphide
باالإ�شافة اإىل ذلك فقد ن�س القرار كذلك على اأنه يحظر على جميع 
االأ�شخا�س وال�شركات واملوؤ�ش�شات واالأجهزة احلكومية واخلا�شة اإنتاج اأو 

وا���ش��ت��ي��ف��اء ال�����ش��روط وامل��وا���ش��ف��ات وال��ب��ي��ان��ات وف��ق�����اً الأح��ك��ام القانون 
الزراعية  االآف��ات  �شاأن مبيدات  1992 يف  االحت��ادي رقم )41( ل�شنة 

ولوائحه التنفيذية. 
وقد قيدت وزارة البيئة واملياه ا�شتخدام �شبع مبيدات من مبيدات االآفات 
الفنني  اال�شخا�س  مبعرفة  اال  با�شتخدامها  ي�شمح  ال  حيث  الزراعية 
لكونها  وذل��ك   ، املخت�شة  احلكومية  اجلهات  ا�شراف  وحتت  املعتمدين 
على  ال�شار  لتاأثريها  العالية  احل��ادة  ال�شمية  ذات  م�شرطنه  مبيدات 
عنا�شر البيئة املختلفة وحفاظا على ال�شحة العامة لالإن�شان واحليوان 

والنبات وعلى �شالمة املحا�شيل واملنتجات الزراعية واحليوانية .

 ابن فهد ي�صدر قرارًا ب�صاأن املبيدات املحظورة واملقيدة اال�صتخدام يف الدولة
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 How تقّدم لك اأديل فابر، التي �شاركت يف تاأليف كتاب
 to Talk So Kids Will Listen & Listen
So Kids Will Talk )كيف تتحدثني كي ي�شغي 
االأوالد وكيف ت�شغني كي يتحدث االأوالد(، اأيرين فان دير 
 Kidpower International �شة  موؤ�شِّ زانديه، 
اإيجابية  ن�شائح  تعطي  ال��رب��ح  تتوخى  ال  عاملية  )�شركة 
�شالمتهم(  على  واحلفاظ  االأوالد  مع  للتعاطي  وعملية 
العائلة  حياة  يف  خبرية  �شتولوف،  وكاروالين  ومديرتها، 
الف�شلى  Care.com، بع�س االقرتاحات والطرق  يف 
مربية  اأو  جلي�شة  ا���ش��ت��خ��دام  ق��ب��ل  االأوالد  م���ع  ل��ل��ت��ك��ّل��م 

جديدة.

1  اأخربيهم م�سبقًا
اأنهم  اأوالدك  ال تنتظري حتى اللحظة االأخرية لتخربي 
ا اإىل  �شيح�شلون على جلي�شة جديدة. فهم يحتاجون اأي�شً
وقت لال�شتعداد )اإذا ا�شطررت اإىل اال�شتعانة بجلي�شة يف 
اللحظة االأخ��رية، فاأطلعيهم على تفا�شيل ما حدث قدر 
امل�شتطاع(. لكن بع�شهم قد ي�شعرون بالقلق، اإذا اأخربتهم 
الولد  اأن تثريي حما�شة  بذلك قبل وقت طويل. ح��اويل 
املرح  ال��وق��ت  ع��ن  واأخ��ربي��ه  اإىل �شخ�س ج��دي��د.  للتعرف 
تعارف  للقاء  رّتبي  �شيم�شيه مع اجللي�شة.  الذي  واملمتع 
م�شبًقا اأو اطلبي من اجللي�شة اأن حت�شر باكًرا كي يتعرف 
اإليها االأوالد قبل مغادرتك. تذكر �شتولوف: )كلما اأم�شى 
االأوالد وقًتا اأطول مع اجللي�شة قبل مغادرة االأهل، ازدادت 

ثقتهم بها(.

بالأمور يتحكموا  دعيهم    2
التغيري  يتقبّلون  االأوالد  اأن  فابر  الحظت 

ي�شيطرون  اأنهم  �شعروا  اإن  اأف�شل،  ب�شكل 
“اتركي  تن�شح:  ل��ذل��ك  ال��و���ش��ع.  ع��ل��ى 

اجللي�شة  ت���ع���ري���ف  م���ه���م���ة  ل���ل���ول���د 
اجلديدة اإىل خمتلف اأرجاء املنزل. 

اأن  �شنًّا، فاطلبي منه  اأ�شغر  اأخ��ت  اأو  اأخ  اإذا كان لديه  اأم��ا 
اأن  كذلك تقرتح فابر  بها”.  اأو  به  يريها كيفية االعتناء 
اأن يعدوا للجلي�شة  تثريي حما�شة االأوالد بالطلب منهم 

اجلديدة هدية اأو لوحة ترحيب.

امل�ساعدة منهم  اطلبي   3
واال�شتياء.  بالقلق  ي�شعرون  ق��د  االأوالد  اأن  واق��ع  تقّبلي 
واأو�شحي لهم اأن هذا و�شع جديدة بالن�شبة اإىل اجللي�شة 
ا. ي�شعر الطرفان بالتوتر، وال باأ�س بذلك. اطلبي من  اأي�شً
ت�شعر  اجل��دي��دة  اجللي�شة  جلعل  االق���رتاح  بع�س  االأوالد 
طعامها  اأو  هواياتها  عن  ي�شاألوها  اأن  ميكنهم  باالرتياح. 
ال�شعور  الولد  مينح  ا  اأي�شً ه��ذا  اأن  فابر  وتوؤكد  ل.  املف�شّ

باأنه يتحكم يف كل ما يحدث من حوله.

باملهارات �سّلحيهم   4
ال��ي��وم احتمال  ت��واج��ه االأه���ل  التي  امل��خ��اوف الكبرية  م��ن 
وقوع ولدهم �شحية االإ�شاءة اجلن�شية. ال �شك يف اأن هذا 
معظم  لكن  ال��ول��د.  مع  مناق�شته  يجب  ح�شا�س  مو�شوع 
اأن هذا �شرورة  االأه��ل ال يعرفون ال�شبيل اإىل ذلك. غري 

بالغة االأهمية.
تذكر فان دير زانديه: “اأطلبي من ولدك اأن يخربك عن 
اأي �شخ�س يزعجه. كذلك اأخربيه اأن ما من اأمر يحدث 
اجللي�شة  منه  طلبت  لو  حتى  ا”،  �شرًّ يظل  اأن  يجب  معه 

ذلك.
اإليك بع�س النقاط التي ينبغي اأال تن�شيها:

حتدثي اإىل طفلك عن طرق اللم�س،   •
واللعب، واملداعبة املالئمة.

• علميه اأن يتنبه للخطر.
الف�شلى  ال��ط��رق  معه  ناق�شي   •

لر�شم احلدود.
• اأخربيه مبا عليه فعله اإن �شعر 
على  احل�شول  وط��رق  باالنزعاج 

امل�شاعدة.

تدابري الأمان عّلميهم   5
اأو�شح  اإن  جيًدا  االأوالد  “يتعّلم  زانديه:  دير  فان  تو�شح 
على  ال��رتك��ي��ز  م��ع  ب��ه��دوء  االأم����ان  م�شائل  البالغون  لهم 

البقاء باأمان ال على املخاطر املحتملة”.
اإن كان االأوالد ال يعرفون بعد كيفية طلب رقم الطوارئ، 
اأنهم قد ال  اأو�شحي لهم  فال تتاأخري يف تعليمهم ذل��ك. 
االأرج���ح. ولكن من  الرقم على  ه��ذا  اإىل طلب  يحتاجون 
ا  اأي�شً م��ا. علميهم  ط���ارئ  وق��ع  ح��ال  االأف�����ش��ل حفظه يف 
اأو�شاع  واأي  الطارئة  الطارئة وغري  الفارق بني احل��االت 
حفظ  منهم  اطلبي  ال���ط���وارئ.  ب��رق��م  االت�����ش��ال  تتطلب 
املنزل، واأخربيهم مبن عليهم  ا وعنوان  اأي�شً رقم هاتفك 

االت�شال يف حال مل يتمكنوا من االت�شال بك اأو باأبيهم.

بالقواعد ذّكريهم   6
منهم  املتوقع  عن  وب�شاطة  بو�شوح  اأوالدك  اإىل  حتدثي 
املنتظر منهم عندما  ال�شلوك  وار�شمي لهم ح��دوًدا ب�شاأن 
اأن  اأن يفهموا  املربية اجلديدة. عليهم  اأو  ت�شل اجللي�شة 
القواعد ال تتبدل عندما ال تكونني يف املنزل. وال �شك يف 

اأن عدم االلتزام بالقواعد �شتكون له عواقبه.
تقرتح فابر اأن تطلبي من اأوالدك اأن يو�شح هذه القواعد 
للجلي�شة ق��ب��ل م��غ��ادرت��ك. ه��ك��ذا ي���درك اجل��م��ي��ع م��ا هو 
ال�شلوك املقبول. اإليك بع�س االأمثلة للنقاط التي ميكنك 

مناق�شتها:
• وقت اخللود اإىل النوم وما يرافقه من عادات.

• قواعد م�شاهدة التلفزيون واألعاب الفيديو.
• التعامل مع االأ�شقاء.

• عدم فتح الباب للغرباء.
• متى يجب اإجناز الواجبات املدر�شية واأين.

• مكافاآت ال�شلوك اجليد وعقاب ال�شلوك ال�شيئ.

ما تتوقعينه منها للجلي�سة  اأو�سحي   7
تتوقعينه  ما  املربية  اأو  اجللي�شة  تفهم  اأن  على  احر�شي 
منها، ومن ثم اأو�شحي هذه القواعد الأوالدك. على �شبيل 
ال  ك��ث��ب.  ع��ن  وت��راق��ب��ه��م  معهم  اجللي�شة  �شتلعب  امل��ث��ال، 
ُي�شمح لها با�شتخدام الكمبيوتر اأو ا�شتقبال الزوار. هكذا 

يدرك االأوالد واجللي�شة ما هو مقبول.
تذكر فان دبر زانديه: “لعل 

م�����ش��األ��ة االأم�������ان االأك����رث 
االإ�شراف  غياب  خطورة 

الدقيق، ما قد يعّر�س 

الولد اأو الطفل حلوادث خطرية”.
اأدرك الولد ما ي�شمله عمل اجللي�شة، يفهم الطريقة  اإذا 

املنا�شبة التي ينبغي اأن تت�شرف بها وما هو متوقع منها.

للن�ساطات خططي   8
ال�شاأم اأحد اأبرز االأ�شباب ل�شلوك الولد ال�شيئ. فعليك اأنت 
و/اأو اجللي�شة اأن تخططا لن�شاطات خا�شة وممتعة، مثل 
االألعاب، الر�شم، وغريهما. تقول �شتولوف: “اطلبي من 
األعاب  اأو  ع��ادات  ت��درج يف خططها  اأن  املربية  اأو  اجللي�شة 
الأنهما  مهمان  وال��روت��ني  فاال�شتمرارية  ال��ول��د.  ياألفها 

ي�شاعدان الولد على ال�شعور بالطماأنينة”.

اأولدك طمئني   9
اإىل  �شتعودين  اأن��ك  ي��درك  عندما  ب��االأم��ان  الولد  ي�شعر 
ي�شتطيع  اأنه  اأخربيه  اإن يت�شل بك.  املنزل يف احلال ما 
االت�شال بك واتركي رقمك قرب الهاتف. ولكن اأو�شحي 
ا. كذلك  له اأال �شرورة لالت�شال اإن مل يكن االأمر مهمًّ

عليه.  تطمئني  كي  باملنزل  �شتت�شلني  اأن��ت  اأن��ك  اأخ��ربي��ه 
اأنك  واأّك��دي له  املنزل.  اإىل  اأعلميه متى �شتعودين  كذلك 

�شتت�شلني به اإن كنت �شتتاأخرين.

اجللي�سة تقييم  اطلبي   10
ب��ع��د م���غ���ادرة امل��رب��ي��ة اأو اجل��ل��ي�����ش��ة، اأخ����ربي ول����دك اأنك 
تريدين معرفة كل ما حدث يف غيابك. ا�شاأليه عما قام به 
مع اجللي�شة، ما اأحبه فيها وما كرهه، وما اإذا كان عليك 
ا�شتخدامها مرة اأخرى. تذكر �شتولوف: “اأ�شغي دوًما اإىل 
ولدك وثقي بحد�شه. فاإذا اأخربك اأنه مل يحب اجللي�شة 

اأو اأنه مل ي�شعر معها بالراحة، فال تعاودي ا�شتخدامها. 
اطلبي من ولدك اأن يذكر لك بالتحديد ما اأزعجه فيها، 
كي تعريف ما اإذا وقع خطب ما خالل غيابك اأو ما اإذا كان 
قد  خمتلفة”.  بطباع  تتحلى  جلي�شة  عن  البحث  عليك 
ا�شتخدام  ب�شاأن  مت�شاربة  م�شاعر  واأوالدك  اأن��ت  تنتابك 
جلي�شة اأو مربية جديدة، لكن هذه املرحلة �شتمّر ب�شالم 
ا لذلك ويتطلع ب�شوق اإىل و�شولها. اإن كان الولد م�شتعدًّ

ل �سك اأن ترك الأولد مع جلي�سة جديدة يلقي بعبء كبري على كاهل الأهل. لكنها مهمة �سعبة 
بالن�سبة اإىل الأولد اأي�سًا، خ�سو�سًا اأنهم ل يعرفونها ول يعلمون ما عليهم توقعه منها. فهل ترغمهم 
تلك ال�سيدة العجوز ال�سريرة على تناول الربوكويل؟ وهل تعلم اأن الدمية ل ت�سعر بالراحة اإل 

على اجلانب الأي�سر من الو�سادة خلل النوم؟ ثمة تفا�سيل كثرية يقلق الأولد ب�ساأنها.
اأو  لع�ساء  لتناول  وزوجك  اأنت  خروجك  خلل  �ساعات  لب�سع  لــلأولد  جلي�سة  ا�ستخدمت  �سواء 
مربية تبقى معهم طوال النهار واأنت يف العمل، ل داعي لأن تكون جتربة الأولد معها خميفة. 
فاإذا خططت اأنت واأولدك لهذه اخلطوة مًعا وحتدثتم عن امل�سائل الرئي�سة م�سبًقا، ت�سري الأمور 

على خري ما ُيرام.

10 طرق ليتقّبل اأطفالِك جلي�صًة جديدة 

مو�صيقى موزار
 ت�صاعد على الرتكيز

اأن  ميكن  م��وزار،  املو�شيقي  املوؤلف  مقطوعات  اإىل  اال�شتماع  اأن  جديدة  درا�شة  اأظهرت 
ي�شاعد العقل على الرتكيز وتطوير قدراته اأف�شل من ال�شاي والقهوة اأو اأي مو�شيقى 
اال�شتماع  اأن  ا�شتنتجت  الدرا�شة  اأن  الربيطانية  )دايلي ميل(  اأخ��رى. وذكرت �شحيفة 
اإىل املقطوعة الراق�شة الهادئة )مينيونيت( ملوزار، رفعت القدرات العقلية ملجموعة من 

�شغار ال�شن والبالغني ومّكنتهم من الرّتكيز الإنهاء مهّمة حمّددة ب�شكل �شحيح.
اأجرى الدرا�شة باحثون من جامعتي كيوتو اليابانية وهارفارد االأمريكية، وقد �شملت 
25 طفاًل راوحت اأعمارهم بني 8 و9 اأع��وام، و25 �شخ�شاً راوحت اأعمارهم بني 65 

و75 عاماً.   

قدرات ب�صرية بدائية 
 .)theory of mind( )ت�شتطيع احليوانات الذكية مثل القردة تقدير نوايا االآخرين، ما ي�شري اإىل اأنها تتمتع بنوع بدائي من )نظرية العقل

ن يتعاملون معهم قد ال ي�شاطرونهم االأفكار اأو االآراء ذاتها. لكن الب�شر وحدهم ي�شتطيعون التفكري يف اأن ميَ
بغية درا�شة هذا االختالف، قام روجر مار�س من جامعة اأك�شفورد وزمالوؤه مب�شح 36 دماغاً ب�شرّياً. وبا�شتخدام عدد من العمليات احل�شابية، 

طّوروا خارطة عن الو�شالت التي جتمع منطقة يف الدماغ ترتبط بنظرية العقل مبناطق اأخرى ترتبط بقدرات مثل متييز الوجه والتف�شري.
عمل الباحثون بعد ذلك على م�شح دماغ 12 قرد مكاك بحثاً عن اأمناط مماثلة من الو�شالت. فكان ملنطقة ترتبط بتمييز الوجوه النمط عينه، 

ما ي�شري اإىل اأنها توؤدي دوراً يف التفكري املجّرد.
لكن مار�س يوؤكد اأن هذا ال يعني بال�شرورة اأن هذه البنى تت�شاطر الوظيفة عينها. وي�شيف مو�شحاً اأن نظرية العقل هي على االأرجح جمموعة 

من طرق التفكري التي �شحذها االإن�شان خالل تطوره.
اأ�شباب افتقار الرئي�شيات غري الب�شرية اإىل القدرة على  اأن االختالفات البنيوية قد تخربنا ذات يوم عن  تذكر لوري �شانتو�س من جامعة يال 

التفكري يف اآراء االآخرين.
تبدو اأدمغة القردة التي ت�شتطيع قراءة االأفكار �شبيهة باأدمغتنا. يت�شاطر االإن�شان وقرد املكاك اأوجه �شبه عدة يف بنية الدماغ اخلا�شة بنظرية 

العقل، اأي القدرة على تخمني ما يفّكر فيه االآخرون وي�شعرون به.
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل الرنان لتنظيف 
وتلميع ال�شيارات رخ�شة رقم:CN 1129925 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة ابو �شيد مري احمد )%100(

تعديل وكيل خدمات
ا�شافة عبداهلل مبارك �شامل �شليم العامري

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هزاع �شيف را�شد �شيف الرا�شدي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ن�شر هذا االعالن واال  تاريخ  ا�شبوع من  التنمية االقت�شادية خالل 
فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمد العامري 

لت�شليح كهرباء ومكيفات ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1062166 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حمد �شاملني عيظة �شالح العامري )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد حمود نا�شر �شعيد العامري

االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/خمبز احليليه

رخ�شة رقم:CN 1027650 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة خوله �شعيد حممد بخيت املحرمي )%100(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شعيد �شامل �شعيد حمد احلجري
االعالن مراجعة  هذا  على  االعرتا�س  له حق  كل من  فعلى 
ن�شر هذا  تاريخ  ا�شبوع من  االقت�شادية خالل  التنمية  دائرة 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى 

بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/املنطقة الباردة خلدمات 

التربيد ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1010735 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شيتي كوول الدارة املن�شاأت ذ.م.م
CITY COOL FACILITIES MANAGMENT LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
City Cool Cont. L.L.C  حذف املدينة الباردة ملقاوالت التكييف ذ.م.م

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة 
غري م�شوؤولة عن اي حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10871 بتاريخ 2013/8/17   

اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/املها  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1060555:خلدمات االفراح رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/موبايل 

كري للهواتف املتحركة - فرع
 رخ�شة رقم:CN 1196137 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/الب�شاير 

CN 1450641:للدعاية واالعالن رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
ال�ش�����ادة/�شيتي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الكرتيكال فاكرتز �س.ذ.م.م - فرع ابوظبي
 رخ�شة رقم:CN 1148517 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
االعالن  هذا  على  االعرتا�س  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
ذ.م.م  االدارية  للخدمات  ال�ش�����ادة/بهارتي  بان  االقت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

رخ�شة رقم:CN 1245993 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 0.75*1.50 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري:من/بهارتي للخدمات االدارية ذ.م.م 
BHARTI ADMINISTRATION SERVICES LLC

اىل/بهارتي خلدمات الطباعة ذ.م.م  
BHARTI TYPING SERVICES LLC

تعديل عنوان/من ابوظبي جزيرة ابوظبي �شارع املرور حمل رقم 1 بناية مبارك 
�شامل الر�شة حممد املزروعي اىل ابوظبي جزيرة ابوظبي مع�شكر اآل نهيان �شرق 

c52 - 25 بناية علي حممد �شبيح الكعبي
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات )8219001(

تعديل ن�شاط/حذف خدمات ادارية - خدمات رجال االعمال )8299004(
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/نيفتي الدخال البيانات

رخ�شة رقم:CN 1140233  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممود �شبحي حممد نافع احلمران )%51(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خليل حممود حممد احمد من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ خليل حممود حممد احمد من 100% اىل %49

تعديل وكيل خدمات/حذف عادل مفتاح حمدان الر�شتاقي
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.20*0.50

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/نيفتي الدخال البيانات 

NIFTY DATA ENTRY
اىل/نيفتي الدخال البيانات ذ.م.م  
NIFTY DATA ENTRY LLC

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حقوق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/كانو لل�شحن ذ.م.م

رخ�شة رقم:CN 1157101  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

yusuf bin ahmed kanoo L.L.C ا�شافة يو�شف بن احمد كانو �س.ذ.م.م
تعديل ن�شب ال�شركاء

 م�شعل حمد علي حممد كانو من 40% اىل %1
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف لولوه جا�شم كانو
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف با�شم حمد علي حممد كانو
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(
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اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/مركز الرو�شة الطبي االملاين 

ذ.م.م رخ�شة رقم:CN 1157294  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

moregain investment l.l.c ا�شافة موريجاين لال�شتثمار �س.ذ.م.م
تعديل ن�شب ال�شركاء

 العاملية للتجارة �س م ح Al Alamia Trading من 49% اىل %45
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد را�شد حممد خليفني )%51(
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل عبداجلليل حممد ال فهيم
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10871 بتاريخ 2013/8/17   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/رميا�س لال�شت�شارات الهند�شية

رخ�شة رقم:CN 1177471  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/يو�شف احمد عبداللطيف احمد اآل علي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ يو�شف احمد عبداللطيف احمد اآل علي من 100% اىل %80
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد احمد عبداللطيف احمد ال علي )%20(

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*4 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري:من/رميا�س لال�شت�شارات الهند�شية 

REMAS ENGINEERING CONSUL CONSULTANT
اىل/رميا�س لال�شت�شارات الهند�شية ذ.م.م  

REMAS ENGINEERING CONSUL CONSULTANT LLC
تعديل عنوان/من ابوظبي بني يا�س بناية �شرور من�شور نا�شر �شاملني املن�شوري اىل 

ابوظبي بني يا�س �شرق 9 مكتب 204 بناية �شرور من�شور نا�شر �شاملني املن�شوري
فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حقوق 

او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)ابوظبي(

العدد 10871 بتاريخ 2013/8/17   

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيدلية ام غافة

رخ�شة رقم:CN 1134277  قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حمد �شامل حمد �شعيد املعمري من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ حمد �شامل حمد �شعيد املعمري من 100% اىل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد �شايف بانار كويا )%49(
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن / اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري:من/�شيدلية ام غافة 
UM GHAFA PHARMACY

اىل/�شيدلية ام غافة ذ.م.م  
UM GHAFA PHARMACY LLC

فعلى كل من له حق االعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  ا�شبوع  خالل  االقت�شادية 
�شت�شتكمل  حيث  املدة  انق�شاء  بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:عماد بنحروكه
churro churro:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:172916       بتاريخ:2012/5/2 م
با�ش��م:عماد بنحروكه

وعنوانه:اقامة يف فندق �شانغرال ، �شقة 1804 �شارع ال�شيخ زايد ، دبي ، �س.ب:73904 ، هاتف: 0504545618 ، 
 benharoug@yahoo.com:الربيد االلكرتوين

حت�شري  وال�شوكوالته  وال�شكاكر  احللويات  حت�شري  بالفئة:43  الواقعة  اخلدمات  اأو  ال�شلع  لتمييز  وذل��ك 
الفطائر واملعجنات وجتهيزها .

 churro churro و�شف العالمة:كلمتان متماثلتان مكتوبتان بخط كتابة يدوية باللغة االجنليزية
وباللون الربتقايل العالمة يف اخللفية هي عبارة عن قطعة جانبية من منتج املعجنات . 

اال�ش��رتاطات: . 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد ، اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  17  اأغ�سط�س 2013 العدد 10871

تعلن ادارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/املالك:�شركة فنون االزياء )التاموده( ذ.م.م
A M:طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة بالرقم:190884       بتاريخ:2013/4/28 م
با�ش��م:�شركة فنون االزياء )التاموده( ذ.م.م

وعنوانه:ابوظبي ، �شارع ال�شيخ خليفة ، �س.ب: 2574 ، هاتف: 026223545 ، فاك�س: 026223560 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:40 خياطة االقم�شة واملالب�س والتطريز .

و�شف العالمة:العالمة عبارة حرف A M متداخالن ب�شكل مميز . 
اال�ش��رتاطات: . 

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

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  17  اأغ�سط�س 2013 العدد 10871

 تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/   
كاليد اند كو ال ال بي

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 املودعة بالرقم :4930 
 با�ش��م: نيكون كوربوري�شن  

 وعنوانه: 12-1، يوراكت�شو 1- ت�شومي، ت�شييودا- كو، طوكيو، اليابان  
بتاريخ:1995/09/25   وامل�شجلة حتت رقم:2338 

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية 
يف 2014/02/06  وحتى تاريخ: 2024/02/06

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  17  اأغ�سط�س 2013 العدد 10871

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

بتاريخ :  3   /  1   /  2013 م املودعة حتت رقم : 184658  
با�ش��م: هاي ديفين�شن برو�س ليمتد

وعنوانه: نوفياو هاو�س، بارن�شلي رود، �شاوث اإمل�شال، بونتفراكت، وي�شت يورك�شاير دابليو اإف9 2اإت�س اآر، اململكة 
املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
م�شتح�شرات التجميل؛ العطور؛ م�شتح�شرات جتميل للرمو�س؛ امل�شكرة؛ م�شتح�شرات جتميل احلواجب؛ 
اأطقم  بالب�شرة؛  للعناية  جتميل  م�شتح�شرات  لل�شعر؛  اأ�شباغ  ال�شعر؛  اإزال��ة  م�شتح�شرات  احلواجب؛  اأق��الم 

�ُشوالت )لو�شن( الأغرا�س التجميل.  جتميل؛ الرمو�س امل�شتعارة؛ غيَ
الواق�عة بالفئة: 3

التينية. و�شف العالمة: احلرف "H" و "D" وبجوارهما كلمة "Brows" باأحرف 
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى  اال�ش��رتاطات: 

االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  17  اأغ�سط�س 2013 العدد 10871

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

بتاريخ :  3   /  1   /  2013 م املودعة حتت رقم : 184657  
با�ش��م: هاي ديفين�شن برو�س ليمتد

وعنوانه: نوفياو هاو�س، بارن�شلي رود، �شاوث اإمل�شال، بونتفراكت، وي�شت يورك�شاير دابليو اإف9 2اإت�س اآر، اململكة 
املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
عقد الدورات التدريبية وخدمات التدريب يف جمال معاجلة احلواجب والعالجات التجميلية. 

الواق�عة بالفئة: 41
و�شف العالمة: احلرف "H" و "D" وبجوارهما كلمة "Brows" باأحرف التينية.

وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى  اال�ش��رتاطات: 
االقت�شاد ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  17  اأغ�سط�س 2013 العدد 10871

اإعلن جتديد 
يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم املحامي / كاليد اند كو اإل اإل بي        

بطلب لتجديد ت�شجيل العالمة التجارية:  

املودعة بالرق�م: 56746
با�ش������م: �شبني ما�شرت ليمتد

وعنوان����ه: 450 فرونت �شرتيت وي�شت، تورونتو، اونتاريو ام 5يف 1بي 6، كندا
بتاريخ : 2004/07/04 وامل�شجلة حتت رقم : 47611    

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخري اعتباراً من تاريخ انت��هاء احلم��اية 
يف: 2013/10/26

اأخ��رى متتالية كل منها ع�شر �شنوات وفقاً لالأو�شاع  هذا ويجوز جتديد احلماية ملدد 
وال�شروط املن�شو�س عليها باملادة )19( من القانون االحتادي رقم 1992/37 ال�شادر يف 

�شاأن العالمات التجارية.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد -اإدارة الت�سجيل التجاري

ق�سم العالمات التجارية
ال�سبت  17  اأغ�سط�س 2013 العدد 10871
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ديفيد مان  اال�شكتلندي  املتهم  باإدانة  اأ�شدرت حمكمة جال�شجو حكمها 
بتهمة قتل ثماين اأ�شخا�س من الت�شعة املتهم بقتلهم.

ن�شاأ ديفيد يف اأمريكا حني رحل اأبواه اإليها بغر�س الهجرة ويف نيويورك 
ولد ديفيد ولكن اأزمة مالية خانق اأجربت االأبوين على العودة اإىل الوطن 

)ا�شكتلندا(.
ال�شاد�شة  �شن  ويف  االأطفال  اأقرانه  بني  امل�شاكل  كثري  ديفيد  الطفل  كان 

الدرا�شي  تقريره  وك��ان  الثانوية  درا�شته  يتابع  ديفيد  ك��ان  ع�شرة 
اأ�شاف  ثم  املدر�شة  يف  تلميذ  اأ���ش��واأ  على  تعليق  اأ���ش��واأ  يحمل 

البولي�س اال�شكتلندي لهذا التقرير ال�شيئ جرمية قتل 
اقرتفها ديفيد.

اجلرمية الأوىل
عمرها  من  ع�شرة  ال�شابعة  يف  �شميث  اآن  كانت 
ال�شوارع  اأح��د  فتاها يف  م��ع  على موعد  وك��ان��ت 
اجل��ان��ب��ي��ة ح���ني ال��ت��ق��ت دي��ف��ي��د ل��ل��م��رة االأوىل 
اآن  ووافقت  اجلاذبية  �شديد  �شومي  ديفيد  كان 
�شديقها  من  ب��دال  معه  تذهب  اأن  على  �شميث 

قام  ذل��ك  وبعد  قريب  مكان  القهوة يف  الحت�شاء 
من  اأم���ت���ار  ب��ع��د  وع��ل��ى  م��ن��زل��ه��ا  اإىل  با�شطحابها 

املنتزه  اإىل  ت�شحبه  ب��اأن  الفتاة  ديفيد  اأق��ن��ع  املقهى 
حيث  امل��ن��ت��زه  وداخ���ل  تقبيلها  م��ن  ليتمكن  ال��ق��ري��ب 

ثم  الفتاة  حركة  ب�شل  فجاأة  ديفيد  قام  الظالم  ي�شود 
قام بكتم اأنفا�شها حتى فارقت احلياة ثم اأكمل جرميته 

ثم  اأر���س  ملقاة  كانت  حديد  بقطعة  راأ�شها  على  ب�شربة 
تركها وعاد اإىل منزله.

ملاذا قتلها ؟ بال اأي دافع هذا ما اأكده بعد ذلك ولكن عقب 
ارتكاب اجلرمية ورغم ع�شرات بل مئات الذين قام 

من  يتمكنوا  مل  با�شتجوابهم  ال�����ش��رط��ة  رج���ال 
و�شع اأيديهم على الفاعل احلقيقي.

 
احل�سول على بندقية وارتكاب اجلرمية 

الثانية
ويف ذلك ال�شيف قرر ديفيد احل�شول على بندقية وزادت 

اإذاً  ي���دان  اأن  ل��ق��د ق��ت��ل م���رة دون  ال��ق��ت��ل  ال��رغ��ب��ة يف  ب��داخ��ل��ه 
الفتاة  وبعد مقتل  م��رات  بل  اأخ��رى  ذلك مرة  تكرار  با�شتطاعته 

اتفق  حيث  رف��اق��ه  م��ن  اث��ن��ني  ب�شحبة  ديفيد  ق��ام  اأ���ش��ه��ر  بثالثة 
الثالثة على ال�شطو على اأحد املنازل يف واحد من االأحياء الراقية 

�شيارة  توقفت  جال�شجو  العا�شمة  من  اأميال  عدة  بعد  وعلى  املدينة  يف 
االأ�شدقاء الثالثة التي ا�شتاأجرها لغر�س ال�شطو وفجاأة تراجع �شديقا 
فاأ�شر  ديفيد  اأما  االأوىل  كانت مغامراتهما  فقد  االن�شحاب  وقرر  ديفيد 
يجد  ومل  طريقه  يف  منزل  اأول  اإىل  مبا�شرة  واجت��ه  مهمته  اإجن���از  على 
�شعوبة يف فتح باب املنزل االأمامي وعرب ال�شالة وفتح اأول حجرة مغلقة 
التي يف جوارها فوجد  فوجد امراأتني نائمتني فرتكهما وفتح احلجرة 
وقبل  اإليه  نظراتها  وبلعت  امل���راآة  اأم��ام  تقف  �شابة  فتاة 
بندقية  م��ن  بر�شا�شة  عاجلها  فمها  تفتح  اأن 
اأر�شا  ت�شقط  وتركها  الي�شرى  عينها  يف 
واأطلق على  االأوىل  اإىل احلجرة  وعاد 
كل امراأة من النائمتني ر�شا�شة يف 

راأ�شها.
ثم غادر املنزل راجعا اإىل جالج�شو 
ومل ي�شتغرق االأمر منه يف الذهاب 

واالإياب اأكرث من �شاعات ثالث.
اأي�����ش��ا يف هذه  ومل حت���م ح��ول��ه 
وا�شتحوذت  �شبهة  اأي  اجلرمية 
ل��ع��ب ال��ق��ت��ل ع��ل��ى ن��ف�����س وروح 

ديفيد.

اجلرمية الثالثة
رك�������������������ب 

اأجرة  �شيارة  لي�شتقل  منه  ون��زل  نيوكا�شيل  اإىل  متجها  القطار  ديفيد 
وطلب من ال�شائق اأن يتجه به اإىل ال�شاحية القريبة.

ويف الطريق قام بتوجيه بندقيته على راأ�س �شائق التاك�شي امل�شن وبطلقة 
واحدة ق�شى عليه وللمرة االأوىل امتدت يده اإ لى اإيراد التاك�شي فو�شعه 

يف جيبه. 

اجلرمية الرابعة
اأما ليزمانور ابنة ال�شابعة ع�شرة فقد لقيت حتفها على يد ديفيد الذي 
تعقبها وهي يف طريق عودتها من املدر�شة اإىل منزلها وبر�شا�شة واحدة 
اخرتقت راأ�شها وقعت الفتاة �شريعة على االأر�س وماتت باأيدي رجل مل 

تربطها به اأي �شلة.

اجلرمية اخلام�سة التي اأوقعت به 
اأوقعت به تلك التي قام فيها ديفيد باقتحام  اآخر جرائمه والتي  وكانت 
من  لكل  ر�شا�شات  ثالث  بتوجيه  قام  بندقيته  وبوا�شطة  �شيفي  �شاليه 
راأ�س الزوج والزوجة واالبن الذين كانوا جميعا نياما داخل ال�شاليه ثم 
ا�شتوىل على النقود التي وجدها وغادر املكان دون اأن يدري اأن الزوجة مل 
متت ودون اأن يدري اأن �شورته انطبعت يف خميلتها .دخل ديفيد ليتناول 
اإفطاره يف اإحدى املقاهي يف اليوم الثالث الرتكابه اآخر جرائمه وبعد اأن 
انتهى منه قام بدفع احل�شاب وانتظر الباقي وقبل اأن يعود له اجلر�شون 

بالباقي كان رجال ال�شرطة يطبقون عليه.
ال�شيفي  ال�شاليه  من  �شرقها  التي  هي  قدمها  التي  املالية  الورقة  كانت 
اإ�شابة خطرية حيث  الذي قام بقتل �شاحبه وابنه واأ�شاب الزوجة 
ك���ان ال����زوج ���ش��اح��ب ال�����ش��ال��ي��ة ق��د �شحب امل���ال م��ن ال��ب��ن��ك ليلة 
بتقدميها  القاتل  ق��ام  التي  املالية  ال��ورق��ة  وك��ان��ت  اجل��رمي��ة 
وبالتايل متكن رجال  االأوراق  كح�شاب لطعامه من هذه 
ال�شرطة من تتبع رقمها بعد اأن �شددوا على كل املحال 

و�شركات ال�شرافة ب�شرورة االإبالغ عمن يقدمها.
وت��ع��رف��ت ال��زوج��ة امل�����ش��اب��ة على 
مفرا  يجد  مل  ال���ذي  ديفيد 
م������ن االع��������������رتاف ب���ه���ذه 
اجل�����رمي�����ة ب���االإ����ش���اف���ة 
ال�شابقة  جرائمه  اإىل 
اأي  ب��ال  ارتكبها  التي 
اأي مربر  دافع ودون 
ب����دع����وة  ����ش���ب���ب  اأو 

الرتكابها.

يقتل بال �صبب

املتهم قتل البلطجي ليتزوج خطيبته
بعينني  نظر  جلبابه  جيب  يف  ال�شكني  ما�شي  حت�ش�س  ال��ربد  اأرع�شها  بعد 

اأبواب  اأم��ام  ج��واره  اإىل  ملمدد  اإىل ج�شد �شديقها  احل��ذر  اأغلقهما 
يروح  كما  رواده  م��ن  اخل���ايل  �شاطئ  على  املغلقة  الكبائن 

�شديقه  لطوه  املفجعة  امل�شاهد  اأيقظه  اأن  ل��وال  ال��ن��وم  يف 
امل�شلوبة  اإرادت��ه  �شنوات عمره  على  البلطجي 

يف اتخاذ اأي قرار مترده على اأهله بتاأثري 
ي�شتطع  مل  ال���ت���ي  ال��ت��ب��ع��ي��ة  ���ش��ح��ن��ات 

الفكاك من قيودها انحداره رغما 
عنه اإىل البلطجة وال�شرقات 

دفعه  ال���ت���ي  وامل����خ����درات 
اإليها هذا البلطجي املدد 

الكبائن  اأم���ام  ج���واره  اإىل 
املغلقة .

من  ي���ه���ون  ه�����ذا  اأن  ع���ل���ى 
اأم��ام فعلته  وجهة نظره 

االأخ�����������������رية ال����ف����ت����اة 
ال�����������وح�����������ي�����������دة يف 

ال������ق������ري������ة ال����ت����ي 
 ) �شي ما ( حبها اأ
اختارها البلجطي 

ل��ت��ك��ون زوج�����ة ل���ه مل 
ي�شتطع ما�شي تخيل عرو�شه اجلميلة 

واأخرج  ج�شده  انتف�س  زعيمه  اإىل  ت��زف  وه��ي 

�شديقه  �شرخات  املتتالية  النافذة  بطعناتها  واأيقظ  جلبابه  من  ال�شكني 
النائمة )اإيه ده.. اأنت اأجتننت!( قالها البلطجي اأثناء تدفق دمائه ال�شاخنة 

وراح بعدها يف نومته االأخرية.
حاول القتال زحزحة ج�شد البلطجي ولكنه مل ي�شتطع اأوجه جرح 
بيده التي �شقتها ال�شكني تلفت حوله ولف يديه النازفة بقما�س 
تت�شاقط  الكورني�س  �شارع  ليبعد  الكبائن  عرب  ت�شلل  عمامته 
اأغراه  املفتوح  اأحد اجلراحات  باب  االآثمة  الدماء  منه قطرات 
بالدخول بحثا عن مياه يغ�شل بها نزيف جرميته رغم اأن مياه 

البحر كانت على بعد خطوات منه.
�شوت احلار�س زاده رعبا متا�شك القاتل وطلب مياه لغ�شيل 
جرح يده من زجاجة �شقط عيها كان اأحد املحامني 
يدير �شيارته يف اجلراج ليخرج بها �شاأله عن 
ولهجته  ال��ذاب��ل��ت��ان  ال��ق��ات��ل  عينا  ه��وي��ت��ه 
عاد  ال���ذي  امل��ح��ام��ي  خ��دع��ت  امل�شتكينة 
اإىل ما�شي هويته ومنحه 20 جنيها 
اجلامعي  امل�شت�شفى  اإىل  ل��ل��ذه��اب 
ال��ق��ري��ب م���ن امل���ك���ان ل���ع���الج يده 
ال��ق��ات��ل م��ه��روال �شاكرا  ان�����ش��رف 
قريته  اإىل  ال���ق���ط���ار  وا����ش���ت���ق���ل 

باجليزة وكاأن �شيئا مل يكن. 
عيون النهار ك�شفت جرمية الظالم 
عامل النظافة اأمام الفندق الكبري 
الدماء  خيط  ملح  لل�شاطئ  املواجه 

املوؤدى اإىل ج�شد القتيل املمدد على الرمال الرطبة يف دقائق كان البالغ اأمام 
املجهولة  اجلثة  اإىل موقع  معاونيه  انتقل مع  ال��ذي  املتنزه  مباحث  رئي�س 

التي ال يعلم اأحد �شيئا عن �شاحبها.
وب�شرعة مت اإعداد خطة بحث للك�شف عن مرتكب اجلرمية اأتت ثمارها بعد 
�شاعات قليلة حينا الحظ رئي�س املباحث وجود البقع الدموية املتناثرة التي 
تعرب طريق الكورني�س وتنتهي اآثارها عند اجلراج ويتم �شوؤال حار�س اجلراج 
واملحامي الذي قال اإنه اطلع على هوية ال�شخ�س �شاحب اليد امل�شابة ولكنه 
اأ�شما واحد هو ما�شي وقراأ يف الهوية اإ�شم مدينته  ال يتذكر من اأ�شمه اإال 

التي ي�شكنها.

مهمة خا�سة 
حول  حترياتهم  ال�شتكمال  القاتل  مدينة  اإىل  املباحث  �شابطي  وي�شافر 
املباحث  اأخربوا �شباط  اأهل قريته  ال�شاب النحيف �شاحب اليد اجلريحة 
اأنه ي�شتعد لزفافه على العرو�س التي حلم بها بعد اأن اأخربها ب�شفر �شديقه 
املفاجاأة ل ما�شي وهو  التي تالحقه وكانت  االأحكام  اإىل اخل��ارج هربا من 
يجد نف�شه مقبو�شا عليه يف بيت العرو�س التي روعتها االعرتافات املثرية 
عن ع�شقه القدمي له واأمام رئي�س النيابة يعرتف القاتل باأنه هو الذي دبر 
خطة اال�شتدراج البلطجي اإىل االإ�شكندرية للهرب من عيون رجال املباحث 
التي تتبعه اأخفى ال�شكني يف جلبابه طوال الرحلة اإىل االإ�شكندرية ورف�س 
االإقامة يف اأي فندق وقاد البلطجي بخبث نحو �شاطئ يخلو من رواده يف مثل 
هذا الوقت من العام وهناك اقتحما اإحدى الكبائن ليناما فيها ويف اليوم 
التايل واأثناء تواجدهما اأمام الكابينة ا�شتلقى البلطجي على الرمال نائما 

فانتهزها فر�شة للقيام بقتله واإلقاء ال�شكني يف البحر وحكمت املحكمة.

وك�شر  زوجها  على  التعدي  بتهمة  اجليزة  جنايات  ملحكمة  �شيدة  قدمت 
الزوج  اأق���ارب  اأقامها  اأنفه.الدعوى  وك�شر  وجهه  واإ�شابة  االأمي��ن  ذراع��ه 
ولي�س الزوج نف�شه ويف املحكمة قدم اأقارب الزوج كل ما يثبت اأن الزوجة 
دائمة االعتداء على زوجها واأنها تزوجته رغما عن اأنف العائلة كلها رغم 
اأنها تكربه ب 15 �شنة واأنها تتاجر يف كل ما هو ممنوع بدون رقابة ومل 
تتعر�س الأي مواجهة من ال�شرطة اأو اجلريان اأو اأي اأحد واأنهم م�شممون 

على تطبيق القانون عليهما هذه املرة الأنها مل تعد موؤمتنة على ابنهم.
و�شاأل القا�شي الزوج : هل هذا �شحيح؟

فقال الزوج نعم يا ح�شرة القا�شي كانت ت�شربني وحترمني من املبيت يف 

املنزل وحتملت كل ذلك الأنها طيبة واأنا بحبها و�شاألها القا�شي : ملاذا؟
فقال الرجل اأنا يا �شيادة القا�شي بني نارين اأنا اأحبها واأهلي يكرهونها وال 

يريدونها واأنا حمتار.
فقال القا�شي يعني اأنت مرتاح يف حياتك ومعها و�شمت الرجل ونظر اإىل 
اإذن ال�شكوت عالمة الر�شا  االأر�س..وهنا �شاح حمامي الزوجة ال�شر�شة 
وتنازل عن الق�شية و�شط �شحك وده�شة احلا�شرين و�شياح اأهله وو�شط 
هذه امل�شاعر املتناق�شة قرر القا�شي �شطب الق�شية الأن ها رفعت من غري 
ذي �شفة �شاحب ال�شاأن يف رفعها وخرج الزوج ب�شحبة زوجته و�شط لعنات 

اأهله و�شبابهم .

زوجة �صر�صة

اإعداد: عبد التواب عبد العزيز
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اإ�صابة 10 �صرطيني م�صريني بنريان م�صلحني 
•• القاهرة-يو بي اأي:

م�شريني  �شرطيني   10 اأ���ش��ي��ب 
اأط��ل��ق م�شلحون  ع��ن��دم��ا  ب��ج��روح 
جمهولون يف ال�شاعات االأوىل من 
على  ال��ن��ار  اجلمعة،  ام�����س  �شباح 
اإىل  اأدى  م��ا  لل�شرطة  ���ش��ي��ارت��ني 
مائي  مبجرى  اإحداهما  انقالب 

يف حمافظة ال�شرقية امل�شرية.
وت��ع��ر���ش��ت ال�����ش��ي��ارت��ني الإط����الق 
ج��ان��ب جمهولني  م��ن  ن��ار كثيف 
اإح�����دى  ���ش�����������ق��وط  اإىل  اأدى  م����ا 
اأمام  مائي  مبج�����رى  ال�شيارتني 
قرية العدوة التابع�����ة ملدينة ههيا 
)�شمال  ال�����ش��رق��ي��ة  حم��اف��ظ��ة  يف 

�شرق القاهرة(.
واأبلغت م�شادر حملية مبحافظة 
ال���������ش����رق����ي����ة ي�����ون�����اي�����ت�����د ب����ر�����س 
اأن جم��م��وع��ة من  ان��رتن��ا���ش��ون��ال 
عنا�شر ال�شرطة و�شيارات اإ�شعاف 
الواقع  احل���ادث  مبوقع  انت�شروا 
املعزول  الرئي�س  راأ���س  م�شقط  يف 
اجلنود  اإنقاذ  ومت  مر�شي  حممد 
عنا�شر  انت�شرت  فيما  امل�شابني، 
ال��ب��ح��ث اجل���ن���ائ���ي الق���ت���ف���اء اأث���ر 

املهاجمني.
حمافظات  ع������دة  ����ش���ه���دت  وق������د 
العنف  م��ن  ليلة  م�شرية  وم���دن 
كان  ام�����س  �شباح  حتى  املتوا�شل 
اأبرزها حمافظة ال�شوي�س )�شرق 
ال��ق��اه��رة( ح��ي��ث خ���رج م��ئ��ات من 

اإحباط اقتحام ق�صم  
�صرطة و�صط القاهرة

•• القاهرة-يو بي اأي:

بق�شم  االأم������ن  ع��ن��ا���ش��ر  اأح���ب���ط���ت 
�شرطة االأزبكية يف و�شط القاهرة، 
حماولة  اجلمعة،  ام�س  ظهر  بعد 
امل�شري  ل��ل��رئ��ي�����س  م���ن���ا����ش���رون 
اقتحام  م��ر���ش��ي  حم��م��د  امل����ع����زول 
ال�شرطة  عنا�شر  وق��ام��ت  الق�شم 
ميدان  يف  االأزب��ك��ي��ة  �شرطة  بق�شم 
ب�شد  ال��ق��اه��رة،  ب��و���ش��ط  رم�شي�س 
عدد من م�شلحي الرئي�س املعزول 
اإىل حميط  تراجعهم  اإىل  اأدى  ما 
القطارات  ملحطة  امل��واج��ه  امل��ي��دان 
املركزية، فيما مل يُعرف ما اإذا كان 

الهجوم اأ�شفر عن �شحايا.
ن ع�����ش��رات م��ن ���ش��ب��اب اأحياء  وك����وَّ
باب  و���ش��ارع   ، الفجالة  و  االأزب��ك��ي��ة 
البحر جلاناً �شعبية للت�شدي الأي 
هجوم حمتمل على املنازل واملحال 
حُت��ل��ق مروحية  ف��ي��م��ا  ال��ت��ج��اري��ة، 
حربية باأجواء املنطقة. وُي�شار اإىل 
اأن ق�شم �شرطة االأزبكية واحداً من 
لالقتحام  تعر�شت  التي  االأق�شام 
واالإحراق خالل اأحداث ثورة 25 
التي   2011 الثاين-يناير  كانون 
االأ�شبق  ال��رئ��ي�����س  ب��ن��ظ��ام  اأط��اح��ت 
اآالف من  وك����ان  م���ب���ارك.  ح�����ش��ن��ي 
اأن�������ش���ار م��ر���ش��ي ان��ط��ل��ق��وا، بوقت 
اأم��ام م�شاجد  ام�س من  �شابق من 
بداية  يف  واملحافظات  القاهرة  يف 

تظاهرات حا�شدة .

فار�شكور  م��دي��ن��ة  ���ش��رط��ة  ق�����ش��م 
ال�شمالية  دم���ي���اط  حم��اف��ظ��ة  يف 
م����واج����ه����ات بني  ال�������ش���اح���ل���ي���ة يف 
االأم��ن وبني  ع�شرات من عنا�شر 
مر�شي  اأن�������ش���ار  م����ن  جم���م���وع���ة 
حاولوا اقتحام الق�شم بعد ر�شقه 

بزجاجات املولوتوف احلارقة.
وق���ام ع�����ش��رات م��ن اأه���ايل املدينة 
ال�شرطة  ق�����ش��م  ح���ول  ب��االن��ت�����ش��ار 
ما دفع اأن�شار مر�شي اإىل مغادرة 

املوقع.

اأن�شار الرئي�س املعزول يف م�شريات 
طافت اأحياء االأربعني ، و في�شل ، 
التجول  ح��ظ��ر  خ���ارق���ني  ���ل  ����شِ و 
باملحافظة  يومني  منذ  املفرو�س 

من بني 12 حمافظة.
ومت����رك����زت ع��ن��ا���ش��ر م����ن ق����وات 
امليداين مدعومة  الثاين  اجلي�س 
مداخل  ع���ل���ى  م����درع����ة  ب���اآل���ي���ات 
ال�شوي�س وعلى طرقها الرئي�شية، 
ن���ار وطلقات  اإط�����الق  ���ش��م��اع  م���ع 

�شوتية حتذيرية يف الهواء.

ك��م��ا ا���ش��ت��ه��دف م�����ش��ل��ح��ون مبنى 
مدينة  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ن��ي��اب��ة 
م��ر���ش��ى م��ط��روح )غ���رب البالد( 
اأ�شفر  م���ا  ����ش���اروخ���ي���ة،  ب��ق��ذائ��ف 
املبنى قبل  اأ�شرار يف ج��دران  عن 
اجلي�س  من  عنا�شر  تت�شدى  اأن 
معهم  وت����ت����ب����ادل  ل��ل��م��ه��اج��م��ني 
ُيعلن عن  ال��ن��ار، فيما مل  اإط��الق 

وقوع م�شابني.
ك��م��ا اأُ���ش��ي��ب ع���دد غ��ري حم���دد يف 
ال���ن���ار مبحيط  ت���ب���ادل الإط������الق 

يومني يف  ب�صيناء  واجلي�س  ال�صرطة  من  قتياًل   17

•• القاهرة-باري�ص-وكاالت:

اأف�����اد ���ش��اه��د ع��ي��ان مل��ذب��ح��ة ق�شم 
����ش���رط���ة ك����ردا�����ش����ة، ال����ت����ي ه���زت 
االإخوان  اأن  امل�شري،  العام  الراأي 
ارتكبوا جرائم يندى لها اجلبني 

الب�شري. 
ال�شعودية  عكاظ  ونقلت �شحيفة 
ح�شني،  حم���م���د  ال�������ش���اه���د  ع�����ن 
ويعمل مهند�شا، اأنه كان يف طريق 
ارتكاب  حلظة  عمله  م��ن  ع��ودت��ه 

اجلرائم بحق �شباط الق�شم. 
وروى ال�شاهد اأنه راأى كيف اأقدم 
تقييد  ع��ل��ى  االإخ��������وان  ع��ن��ا���ش��ر 
ال�شباط ثم تعريتهم متاما بخلع 
على  النار  م��اء  و�شب  مالب�شهم، 

اأج�شادهم ثم ذبحهم وحرقهم. 
ك��ردا���ش��ة قد  ���ش��رط��ة  وك���ان ق�شم 
اآر.   « ب�شواريخ  للق�شف  تعر�س 
من  اق���ت���ح���ام���ه  ومت  ج�����ي«   . ب����ي 
ج���ان���ب اأف������راد ج��م��اع��ة االإخ�����وان 
الذين يوجدون بكثافة يف منطقة 

كردا�شة. 
وقتل يف الهجوم الوح�شي ماأمور 
ال��ق�����ش��م ون��ائ��ب��ه وث���الث���ة �شباط 
ال�شاهد  واأ����ش���اف  م��ع��اون��ي��ه  م���ن 
انت�شروا  اجل��م��اع��ة  ع��ن��ا���ش��ر  اأن 
بكل  للتنكيل  الهائجة  كالثريان 
خا�شة  ال�����ش��ل��ط��ة  اإىل  ي��رم��ز  م��ن 
اأجهزة االأمن عقب قيام االأخرية 
بف�س اعت�شامات رابعة العدوية، 

وميدان النه�شة يف القاهرة. 
املر�شد  ح��ر���س  ذل���ك،  غ�شون  يف 
امل�شلمني  االأخ��وان  جلماعة  العام 
حممد بديع على امل�شي يف اعمال 

العنف يف م�شر.
اأ�شبوعية  ر���ش��ال��ة  يف  ب��دي��ع  وق���ال 
على  ام�����س  �شب���������اح  وزعه���������ا 
�ش�������ياق دعوة  و�شائل االإعالم ويف 
مبطنة اىل العنف ان التظاهرات، 
يف  خمتلفة  اأماكن  ت�شهدها  التي 
رف�س حكم  على  دليل  م�شر هي 

الع�شكر .
اعترب  للحقائق  قلبه  �شياق  ويف 

بتهمة حيازة اأ�شلحة وتهديد اأمن 
�شخ�شاً   106 و���ش��رف  ال���ب���الد، 

من مقار النيابة.
التالوي،  ي��ا���ش��ر  امل�شت�شار  واأم����ر 
لنيابات  االأول  ال���ع���ام  امل���ح���ام���ي 
من  مائة  بحب�س  اجل��ي��زة،  جنوب 
املعزول  املعزول  الرئي�س  ارهابيي 
 4 مل��دة  احتياطياً  مر�شي  حممد 
التحقيقات بجملة  اأيام على ذمة 
حيازة  ت���ت�������ش���دره���ا  ال���ت���ه���م  م����ن 
اأ�شلحة نارية ومقاومة ال�شلطات، 

وتهديد اأمن البالد.
ك����م����ا اأم��������ر ب������اإخ������الء ����ش���ب���ي���ل 4 
ع�شرة  ال�شاد�شة  �شن  دون  �شبية 
واإرج����اء  ذوي��ه��م،  اإىل  وت�شليمهم 
التحقيق مع 10 �شيدات واإخالء 
مقار  م��ن  املوقوفني  باقي  �شبيل 

�شلطات التحقيق الق�شائية.
اأوقفت  االأم�����ن  ع��ن��ا���ش��ر  وك���ان���ت 
و�شبي  و����ش���ي���دة  رج������اًل   220
اعت�شام  ب��ف�����س  ق��ي��ام��ه��ا  خ����الل 
نه�شة  م��ي��دان  يف  مر�شي  اأن�����ش��ار 
االأربعاء  ���ش��ب��اح  ب��اجل��ي��زة  م�����ش��ر 
مقار  اإىل  اقتيادهم  ومت  الفائت، 
ال��ق�����ش��ائ��ي��ة حيث  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
على  معهم  التحقيقات  ا�شتمرت 
مقار  م����ن   7 يف  ي���وم���ني  م�����دى 

نيابات اجليزة.
ويف غ�شون ذلك توا�شل �شلطات 
التحقيق يف خمتلف اأنحاء البالد 
اأن�شار  ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع م��ئ��ات م��ن 
امل���ع���زول ب���ن���اءاً ع��ل��ى ت��ك��ل��ي��ف من 
امل�شت�شار  امل�����ش��ري  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب 
ف���رق من  بت�شكيل  ب��رك��ات  ه�����ش��ام 
امل��ح��ق��ق��ني ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف اأح����داث 
خ���الل عملية ف�س  وق��ع��ت  ع��ن��ف 
اعت�شامي اأن�شار مر�شي مبحيط 
وميدان  ال��ع��دوي��ة  راب��ع��ة  م�شجد 
ن��ه�����ش��ة م�����ش��ر يف اجل����ي����زة، ويف 
والتي  البالد  يف  املتوا�شل  العنف 
اإح�شاء  اآخ����ر  ب��ح�����ش��ب  اأ����ش���ف���رت، 
وال�شكان  ال�شحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت��ه 
امل�����ش��ري��ة اخل��م��ي�����س، ع���ن 578 

قتياًل و4201 م�شاباً.

التظاهرات التي ال تتوقف يف كل 
هذا  ب��اأن  جت��زم  م�شر  حمافظات 
طعم  ذاق  ال��ذي  امل�شري  ال�شعب 
لها  ثمناً  ال�شهداء  ودف��ع  احلرية 
25 كانون الثاين-يناير  يف ثورة 
مهما  فيها  ي��ف��رط  ل��ن   2011
ك���ان ال��ث��م��ن، واأن�����ه ل���ن ي��ق��ب��ل اأن 
الع�شكر  حكم  حظرية  اإىل  يدخل 

من جديد على حد زعمه.
وو�شف بديع بلطجيته املدججني 
ب���االأ����ش���ل���ح���ة ب���اأن���ه���م ���ش��ع��ب اأب����ي 
متم�شك بحقوقه ميار�س املقاومة 
االإميان  كل  يوؤمن  الأنه  ال�شلمية، 
اأن قوته يف �شلميته، و�شيظل هكذا 

على حد زعمه.
اعترب وزير اخلارجية  من جهته 
ام�س  فابيو�س،  ل��وران  الفرن�شي، 
تولد  م�شر  يف  العنف  اأع��م��ال  اأن 

يتمثل  ف������وري،  اأث�����ر  ال��ع�����ش��ك��ري 
البلدان  اإر����ش���ال  دون  ب��ح��وؤول��ه��ا 
ال�شعب  اإىل  اقت�شادية  م�شاعدات 

امل�شري.
يرغب  ك����ان  م��ر���ش��ي  اأن  واع���ت���رب 
ما  واأن   ، بالقوة  املجتمع  باأ�شلمة 
�شعبية  ث���ورة  ه��و  ج��رى يف م�شر 

بدعم من اجلي�س .
وكان جمل�س االأمن الدويل عقد 
حول  مغلقة  جل�شة  االأول  اأم�����س 
اأك����د فيها  ال���ت���ط���ورات يف م�����ش��ر، 
وممار�شة  ال��ع��ن��ف  اإن���ه���اء  اأه��م��ي��ة 

اأق�شى درجات �شبط النف�س.
وال�شكان  ال�شحة  وزارة  وك��ان��ت 
امل�شرية اأعلنت ارتفاع عدد �شحايا 
العنف الدائر يف البالد اإىل 578 

قتياًل و4201 م�شاباً.
وغالبية  ال�����ق�����اه�����رة  و�����ش����ه����دت 

ح���رك���ات م��ت��ط��رف��ة م���ن ك���ل ذلك 
التوتر .

وو����ش���ف ف��اب��ي��و���س ج��م��ع��ة ام�س 
بجمعة كل املخاطر ، واأع��رب عن 
قلق باري�س على رعاياها يف م�شر 
، وق��ال مل نعِط اأوام��ر باالإجالء، 
الو�شع  تطور  �شرناقب  اأننا  غري 
يف م�شر، داع��ي��اً رع��اي��ا ال��ب��الد يف 

م�شر اإىل مالزمة منازلهم.
ي��ن��ط��ب��ق على  ه�����ذا ال  واأ������ش�����اف 
كافة  ع��ل��ى  ب��ل  فح�شب،  ال��ق��اه��رة 
م���دن ال��ب��الد اأي�����ش��اً ، م��ع��رب��اً عن 
اأ�شفه من انت�شار اال�شطرابات يف 

كافة اأنحاء البالد.
واأب�������دى ال���وزي���ر ال��ف��رن�����ش��ي قلق 
ب������الده م����ن زي�������ادة ال���ت���ط���رف يف 
الدبلوما�شية  ان  م��وؤك��داً   ، م�شر 
و�شعها  يف  مب��ا  ت��ق�����وم  الفرن�شية 

اأجواء مقلقة جداً للمنطقة كلها، 
ا���ش��ت��ف��ادة حركات  م���ن  م��ت��خ��وف��اً 
م��ت��ط��رف��ة م����ن ه�����ذا ال���ت���وت���ر يف 
فابيو�س يف مقابلة  وقال  املنطقة 
الفرن�شية  اإل  ت���ي  اإر  اإذاع�����ة  م���ع 
جنب،  اإىل  ج��ن��ب��اً  جت��م��ع  ع��ن��دم��ا 
ب��دون خلط مربك، ما يجري يف 
والعراق  ول��ب��ن��ان  وم�����ش��ر  ���ش��وري��ا 
النزاع  على  تداعيات  من  له  وم��ا 
فاإن  اال�شرائيلي-الفل�شطيني، 

ذلك مقلق جدا جداً .
م��ه��م جداً  ب��ل��د  م�����ش��ر  اأن  واأّك������د 
، معترباً  العربي  للعامل  بالن�شبة 
للمطالبة،  ا�شافيا  �شببا  ه��ذا  ان 
بدعوة  املتحدة  االمم  فعلت  كما 
ومبمار�شة  بالتهدئة  فرن�شا،  من 
اأق�شى درجات �شبط النف�س، واإاّل 
ت�شتفيد  اأن  فاإن اخلطر يكمن يف 

امل��ح��اف��ظ��ات امل�����ش��ري��ة االأرب����ع����اء، 
اأع���م���ال ع��ن��ف وا���ش��ت��ب��اك��ات دامية 
ب���ني ع��ن��ا���ش��ر م���ن ق�����وات االأم����ن 
اأن�شار  م��ن  اآالف  وب���ني  امل��رك��زي 
حممد  امل��ع��زول  امل�شري  الرئي�س 
باالأ�شلحة  امل���دج���ج���ني  م���ر����ش���ي 
مراكز  مبهاجمة  ق��ام��وا  وال��ذي��ن 
وقطعوا  حكومية  وم��ق��ار  اأم��ن��ي��ة 
ط��رق��اً رئ��ي�����ش��ي��ة، اح��ت��ج��اج��اً على 
رابعة  اعت�شامهم يف  ف�س مقري 
نحو  بعد  م�شر  ونه�شة  العدوية 
االعت�شام  ب��دء  على  اأ���ش��اب��ي��ع   6
ي�����ش��ّم��ون��ه االنقالب  مل��ا  ال��راف�����س 
على ال�شرعية والرئي�س املنتخب.

�شلطات  رت  ق���رَّ ذل���ك،  غ�شون  يف 
التحقيق الق�شائية يف م�شر ام�س 
حب�س مائة من ارهابيي الرئي�س 
احتياطياً  مر�شي  حممد  املعزول 

االأهلية  احل������رب  ت����ف����ادي  ب��غ��ي��ة 
هناك.

م�شر  يف  ال�����ش��ل��ط��ة  ان  واع����ت����رب 
اتخذت من جهة، قرارات �شديدة 
ال�������ش���رام���ة، وج���م���اع���ة االأخ������وان 
التي  اأخ��رى،  جهة  من  امل�شلمني، 
ا�شارة  يف  قا�شية  فعل  ب��ردة  تقوم 
اىل املخطط االإخواين االإجرامي 
ي���ه���دف اىل ه�����دم ارك�����ان  ال������ذي 
اىل  البالد  وجر  امل�شرية  الدولة 
اخلراب ، وذلك من دون التغا�شي 
لها  تتعر�س  التي  االعتدءات  عن 

كنائ�س االأقباط .
ورف���������س ف���اب���ي���و����س و����ش���ف عزل 
حممد  ال�شابق  امل�شري  الرئي�س 
الع�شكري  ب���االن���ق���الب  م���ر����ش���ي، 
العملية  ل��و���ش��ف  اأن����ه  واأو����ش���ح   ،
باالنقالب  مب�شر(  ج��رت  )ال��ت��ي 

بديع يدعو ملزيد من العنف وحتذيرات من ت�ساعد التطرف 

االإخوان ذبحوا ال�صباط واأحرقوهم يف جمزرة كردا�صة

•• العري�ص-وكاالت:

قال م�شوؤول وم�شادر اأمنية يف مدينة العري�س، ب�شمال 
ال�شرطة  م��ن  اأغ��ل��ب��ه��م  ���ش��خ�����ش��اً   17 اإن  ام�����س  ���ش��ي��ن��اء 
واجلي�س قتلوا، و65 �شخ�شاً اآخرين اأ�شيبوا يف هجمات 
اأن�شار  مت�شددون من  اإ�شالميون  اأنهم  يعتقد  مل�شلحني 
الرئي�س املعزول حممد مر�شي على مدى ال�48 �شاعة 

املا�شية، بح�شب ما ذكرت �شحيفة امل�شري اليوم .
واجلي�س  ال�شرطة  من  معظمهم  اأن  امل�شادر  واأو�شحت 
يف هجمات ا�شتهدفت مواقع �شرطية وع�شكرية ومن�شاآت 
وقال  املحافظة  يف  اأخ���رى  وم��دن  العري�س  يف  حكومية 
طارق خاطر، وكيل وزارة ال�شحة ب�شمال �شيناء، اإن من 

خرجوا  امل�شابني  ومعظم  املدنيني،  من   2 القتلي  بني 
من امل�شت�شفيات عقب تلقيهم العالج الالزم .

اأي�شاً عن  اأ�شفرت  الهجمات  اأن  االأمنية  امل�شادر  واأكدت 
حرق 3 �شيارات ومدرعة لل�شرطة، كما اأ�شعلت النار يف 
كني�شة . واأ�شارت اإىل اأن من بني القتلى 7 من جمندي 
فيه  واأ�شيب  اخلمي�س،  واح��د،  هجوم  يف  قتلوا  اجلي�س 
5 اآخرون . وفر�شت احلكومة حظر جتول ليلي  اأي�شاً 
الرئي�س  اأن�شار  اعت�شامي  ف�س  بعد  حمافظة،   14 يف 
املعزول حممد مر�شي يف ميداين رابعة العدوية ونه�شة 
حظر  خ��رق��وا  العري�س  يف  مر�شي  اأن�����ش��ار  لكن  م�شر، 
التجول بتنظيم م�شرية حا�شدة يف املدينة رددوا خاللها 

هتافات مناوئة لقيادة اجلي�س ووزارة الداخلية.

•• بروك�صل-ا ف ب:

اعلن مكتب وزيرة خارجية االحتاد االوروبي كاثرين ا�شتون ام�س ان ممثلي 
الدول ال28 االع�شاء يف االحتاد �شيعقدون اجتماعا االثنني يف بروك�شل 

لدرا�شة الو�شع يف م�شر حيث �شقط اكرث من 600 قتيل.
)املكلفني  لل�شفراء  اج��ت��م��اع��ا  ان  ت��وي��رت  ع��ل��ى  ح�شابه  ع��ل��ى  امل��ك��ت��ب  وق���ال 

ال�شيا�شتني اخلارجية واالمنية( �شيعقد االثنني لتقييم الو�شع يف م�شر .
وا�شاف ان هدف االجتماع التو�شل اىل موقف م�شرتك بني الدول االع�شاء 
يف االحتاد االوروبي بخ�شو�س الو�شع يف م�شر متهيدا لتحركات حمتملة . 

وميكن ان يتم خالل هذا االجتماع اي�شا التح�شري الجتماع حمتمل بني 
وزراء اخلارجية االوروبيني.

وت��ق��رر م��ن��ذ ف���رتة ط��وي��ل��ة ع��ق��د اج��ت��م��اع غ��ري ر���ش��م��ي ل�����وزراء اخلارجية 
الدولة  ليتواني�ا  يف  ايلول-�شبتمرب  من  وال�شابع  ال�شاد�س  يف  االوروبي�����ني 
نهاية  حتى  االوروب�������ي  ل��الحت��اد  الدوري�������ة  الرئا�ش����ة  تتول���������ى  ال��ت��ي 

.2013
وياتي هذا االعالن فيما يبحث الرئي�س الفرن�شي فرن�شوا هوالند االزمة 
وثم  مريكل  انغيال  االملانية  امل�شت�شارة  مع  هاتفيتني  مكاملتني  يف  امل�شرية 

رئي�س الوزراء الربيطاين ديفيد كامريون.

تفجري بال�صكة احلديد يف االإ�صكندرية 
•• القاهرة-وكاالت:

ذكرت مرا�شلة قناة العربية يف القاهرة، ام�س اجلمعة، اأن خط ال�شكة احلديد الوا�شل بني مدينة االإ�شكندرية 
ال�شاحلية وحمافظة مطروح تعر�س لتفجري بوا�شطة عبوات نا�شفة، عند منطقة احلوالة الواقعة �شرق مطروح، 

ما ت�شبب يف تعطل اخلط عن العمل موؤقتا.
اإىل اأن حمافظة مر�شى مطروح معقل لبع�س التيارات ال�شلفية املوؤيدة للرئي�س املعزول مر�شي ومن  واأ�شارت 
�شريط  اأ�شفل  نا�ش�����فة  و�شع عبوات  تب�������ني  اأنه  اأمن مطرتوح،  العناين ح�شن حمودة، مدير  اللواء  اأكد  جانبه 
اأو تلف بالقطارات،  اأية خ�شائر يف االأرواح  35 �شرق مدينة مر�شى مطروح، وال توجد  ال�شكة احلديد بالكيلو 
اأن القوات امل�شلحة وهيئة ال�شكة احلديد يقومون باإ�شالحه حالياً، وذلك وفق ما ذكر التلفزيون  اإىل  م�شريا 

امل�شري.

اجتماع ل�صفراء االحتاد االأوروبي حول م�صر 

القاهرة: ت�صريحات اأوباما تقوي اجلماعات امل�صلحة
•• القاهرة-يو بي اأي:

االأمريكي  الرئي�س  ت�شريحات  ان  امل�شرية  الرئا�شة  اأعلنت 
ان  ميكن  م�شر  ت�شهدها  التي  االح���داث  ازاء  اأوب��ام��ا  ب���اراك 

توؤدي اىل تقوية جماعات العنف امل�شلح .
وقالت الرئا�شة امل�شرية يف بيان ردا على كالم اأوباما وتعليقه 
املواقف  ت��ق��در  اأن م�شر  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  امل�����ش��رتك��ة  امل���ن���اورات 
�شيادتها  على  مت��ام��ا  ت��وؤك��د  ولكنها  ال��ع��امل،  ل���دول  املخل�شة 
التى  ال�شعب  اإرادة  متكني  وعلى  امل�شتقل،  وق��راره��ا  التامة 
اإنطلقت فى اخلام�س والع�شرين من يناير2011 والثالثني 

من يونيو 2013 من اأجل م�شتقبل اأف�شل لبلد عظيم .

وكان اأوباما اأدان ب�شدة العنف يف م�شر واألغى مناورات النجم 
ال�شاطع امل�شرتكة مع اجلي�س امل�شري وذلك احتجاجا على 
مقتل املئات يف م�شر.واأ�شاف اأوباما اأن التعاون مع م�شر ال 

ميكن اأن ي�شتمر يف الوقت الذي ُيقتل فيه مدنيون .
وق�����ال ال��ب��ي��ان ال��رئ��ا���ش��ي ت��خ�����ش��ى ال��رئ��ا���ش��ة م���ن اأن ت����وؤدى 
لتقوية  االأ���ش��ي��اء،  حقائق  اىل  ت�شتند  ال  ال��ت��ى  الت�شريحات 
عادى  ج��م��اع��ات ال��ع��ن��ف امل�����ش��ل��ح وت�����ش��ج��ي��ع��ه��ا ف���ى ن��ه��ج��ه��ا املمٌ
لالإ�شتقرار والتحول الدميقراطى، مبا يعرقل اإجناز خارطة 
امل�شتقبل والتى ن�شر على اجنازها فى موعدها.. من د�شتور 

اىل اإنتخابات برملانية ورئا�شية .
واأ����ش���اف ت��اب��ع��ت ال��رئ��ا���ش��ة امل�����ش��ري��ة م��ا ���ش��در ع��ن الرئي�س 

االأم��ري��ك��ى ب����اراك اأوب���ام���ا ب�����ش��اأن االأو����ش���اع ف��ى م�����ش��ر.. واإذ 
املوقف  بتطورات  االأمريكى  اجلانب  اإهتمام  القاهرة  تقدر 
ع االم��ور فى ن�شابها  اأن تو�شيَ اأنها كانت تود  اإال  فى م�شر.. 
ال�شحيح، وان ُتدريَك احلقائق الكاملة ملا يجرى على االر�س  
ولفتت الرئا�شة امل�شرية اىل ان م�شر تواجه اأعماال اإرهابية 
�شملت   .. ح��ي��وي��ة  وم��ن�����ش��اآت  حكومية  م��وؤ���ش�����ش��ات  ت�شتهدف 
والعديد  ال�شرطة،  واأق�شام  واملحاكم  الكنائ�س  من  الع�شرات 
اأ�شفها  واأعلنت عن   . واملمتلكات اخلا�شة  العامة  املرافق  من 
ل�شقوط �شحايا م�شريني لكنها قالت انها  تعمل بقوة على 
م�شئوليتها  على  وتوؤكد  املجتمعيني..  وال�شلم  االأم��ن  اإق��رار 

الكاملة جتاه حماية الوطن واأرواح املواطنني . 

تركيــــا وم�صـــــر 
تتبادالن ا�صتدعاء ال�صفراء 

•• انقرة-ا ف ب:

القاهرة  وقامت  الت�شاور  اجل  من  م�شر  يف  �شفريها  انقرة  ا�شتدعت 
موؤيدين  اعت�شامني  امل�شرية  االم��ن  ق��وات  ي��وم من ف�س  بعد  باملثل، 
اخلارجية  وزارة  با�شم  وقال متحدث  املعزول حممد مر�شي  للرئي�س 
الرتكية لوكالة فران�س بر�س ا�شتدعي �شفرينا لبحث اخر التطورات 
التي جتري يف م�شر ، واأ�شاف يف وقت �شابق ان ال�شفري ح�شني عوين 
بوت�شايل �شيعود اجلمعة اىل القاهرة. من جهته، قال وزير اخلارجية 
امل�شري نبيل فهمي يف بيان تلقت فران�س بر�س ن�شخة منه انه تقرر 

ا�شتدعاء ال�شفري امل�شري يف انقرة للت�شاور .



09

عربي ودويل
السبت  -  17   أغسطس    2013 م    -    العـدد    10871

Saturday    17    August     2013  -  Issue No   10871

دانت فرن�شا اجلمعة باكرب قدر من احلزم االعتداء ب�شيارة مفخخة 
الذي ادى اىل �شقوط 22 قتيال واكرث من 300 جريح يف بريوت 
وزارة  ب��ا���ش��م  ال��ن��اط��ق  وق���ال  حقيقته.  ك�شف  اىل  داع��ي��ة  اخل��م��ي�����س، 
قدر  باكرب  تدين  فرن�شا  ان  فرولياين  فن�شان  الفرن�شية  اخلارجية 
م��ن احل��زم ه��ذا االع��ت��داء. وا���ش��اف م��ن ال�����ش��روري ك�شف احلقيقة 
الق�شاء.  على  عنه  امل�����ش��وؤول��ني  واح��ال��ة  االع��ت��داء  ه��ذا  ح��ول  كاملة 
لبريوت  اجلنوبية  ال�شاحية  يف  ان��ف��ج��رت  مفخخة  ���ش��ي��ارة  وك��ان��ت 
معقل حزب اهلل ال�شيعي ما ا�شفر عن �شقوط 22 قتيال على االقل 
لل�شرطة اجلمعة.  300 جريح بح�شب ح�شيلة جديدة  واكرث من 
العدو  ا�شرائيل  ب�شمات  يحمل  االعتداء  ان  اللبناين  الرئي�س  واكد 
اللدود حلزب اهلل لكن الرئي�س اال�شرائيلي �شيمون برييز نفى هذه 
االتهامات. وقال فرولياين ان فرن�شا توؤكد التزامها ا�شتقرار لبنان 
وادانة االرهاب وتدعو كل اللبنانيني اىل العمل على حماية الوحدة 
الوطنية، موؤكدا ان فرن�شا "تدعم �شيا�شة الناأي بالنف�س التي يتبعها 
الرئي�س )اللبناين مي�شال( �شليمان. وتبنت التفجري جمموعة غري 
للمهام  املوؤمنني  ام  عائ�شة  �شرايا  ا�شم  نف�شها  على  تطلق  معروفة 
اىل  قتاله  ب�شبب  اهلل  اىل حزب  ر�شالة  انه  اىل  اخلارجية"، م�شرية 

جانب النظام ال�شوري يف املعارك �شد مقاتلي املعار�شة.
ودان جمل�س االم��ن ال��دويل واالم��ني العام ل��المم املتحدة ب��ان كي 
ال�شاحية اجلنوبية  التفجري الذي يعد االكرث دموية يف  مون هذا 

منذ نحو ثالثة عقود.

اأ�شيب 13 �شخ�شاً على االأقل بجروح، بينهم 5 من قوات حلف �شمال 
مهلط  ق��رب  انتحاري  بتفجري  اجلمعة،  ام�س  )ال��ن��ات��و(،  االأطل�شي 
االلكرتوين  املوقع  ونقل  اأفغان�شتان  بجنوب  قندهار  يف  للطائرات 
حاكم  با�شم  املتحدث  في�شل،  جاويد  عن  االأفغانية  خاما  ل�شحيفة 
قندهار،  م��درج  ق��رب  نف�شه  فجر  انتحارياً  اإن  قوله  قندهار،  والي��ة 
م�شرياً اإىل اأن التفجري ا�شتهدف قوات الناتو. وقال م�شوؤول حملي 
5 عنا�شر من الناتو، و5 عنا�شر  اإن  طلب عدم الك�شف عن هويته 
من قوات االأمن االأفغانية، و3 مدنيني، اأ�شيبوا بجروح يف التفجري. 

ومل تعلن اأي حركة م�شوؤوليتها عن احلادثة.

 ا�شيب رجل م�شلح كان يطالب بفر�س ال�شريعة اال�شالمية ويبدو 
انه خمتل عقليا، بجروح خطرية بعد مواجهة مع ال�شرطة دامت 
اكرث من خم�س �شاعات يف قلب ا�شالم اباد مبا�شرة امام كامريات 
و�شائل  قالت  ال��ذي  ال��رج��ل  ال�شرط  واعتقلت  التلفزيون.  ق��ن��وات 
الرتكابه  امل��غ��رب  قبل  اخلمي�س  اأ�شكندر  حممد  ا�شمه  ان  االع���الم 
العا�شمة على  و�شط  ال�شري يف جادة جناح  لقانون حركة  خمالفة 
م�شافة اقل من كلم من الق�شر الرئا�شي والربملان وخرج �شيارته 
حني  من  ويعود  ال��ه��واء  يف  الر�شا�س  يطلق  واخ��ذ  بندقية  ما�شكا 
والتحدث  من�شط  م�شروب  من  جرعات  لتناول  �شيارته  اىل  الخر 
ان���ظ���ار زوج���ت���ه واب��ن��ي��ه ال�شغريين.  ال��ه��ات��ف وك���ل ذل���ك حت���ت  يف 
قنوات  كانت  ال��ذي  امل�شهد  ق��رب  الف�شوليون  جتمع  ال��ب��داي��ة  ويف 
ق�شما  ال�شرطة  طوقت  ثم  مبا�شرة،  تنقله  الباك�شتانية  التلفزيون 
من جادة جناح حيث جلاأ الرجل الذي كان يرتدي �شرواال وقمي�شا 
تقليديني. وانتهت املواجهة ليل اخلمي�س اجلمعة عندما قفز زمرد 
كان  وال��ذي  )املعار�س(  الباك�شتاين  ال�شعب  امل�شوؤول يف حزب  خان 
مكلفا التفاو�س معه، على الرجل وانتزع منه �شالحه. لكن حممد 
ا�شكندر افلت من خان واطلق عليه الر�شا�س لكنه اخطاأه فاطلقت 
ال�شرطة حينها النار على ا�شكندر وا�شابته بجروح خطرية. و�شرح 
و�شيم خواجة الناطق با�شم معهد العلوم الطبية يف باك�شتان حيث 
بر�شا�شتني  ا�شيب  انه  بر�س  فران�س  لوكالة  للعالج  الرجل  نقل 
الي�شرى  �شاقه  يف  والثانية  اجل�شم  م��ن  العلوي  اجل��زء  يف  واح���دة 
�شليم.  دمه  �شغط  لكن  اال�شطناعي  للتنف�س  يخ�شع  اأنه  وا�شاف 
ناأمل ان يتعافى بعد 24 �شاعة مو�شحا ان زوجته جرحت يف �شاقها 

اليمنى لكنها لي�شت يف خطر .

باري�ص

ا�سلم اباد

كابول

ليبيا تهدد بالقوة �صد
 املحتجني يف مرافئ النفط 

•• طرابل�ص-ا ف ب:

هددت احلكومة الليبية باللجوء اىل القوة �شد العنا�شر االمنية املوجلة 
حماية املواقع النفطية الذين مينعون العمل منذ ا�شابيع يف هذه املرافئ 
علي  ال��وزراء  رئي�س  وق��ال  حل�شابهم.  بالنفط  لالجتار  بال�شعي  واتهمتهم 
زيدان ان جمموعة من حرا�س املن�شاآت النفطية يف منطقة الو�شط قررت 
مل�شلحتها حمذرا  النفط  ت�شدير  اجل  اخلا�شة من  بو�شائلها  �شفن  جلب 
من ان اية �شفينة ال ترتبط بعقود مع �شركة النفط الوطنية وتقرتب من 
ان هذا  وا�شاف   . البحري  او  للق�شف اجلوي  �شتتعر�س  النفطية  املرافئ 
القرار اتخذ بالتن�شيق مع املوؤمتر الوطني العام وهو اعلى �شلطة �شيا�شية 
املرافئ  ا�شتمرار اغالق هذه  البالد. وا�شاف زيدان يف حال  وت�شريعية يف 
ف�شيكون من واجب الدولة ا�شتعمال �شلطتها وجميع القوى التي بحوزتها 
مبا يف ذلك اجلي�س  واو�شح ان هذه املجموعة من حرا�س املن�شاآت اغلقت 
ورا����س لنوف  وال��زي��ت��ان  الربيغا  النفط يف  م��راف��ىء  املا�شية  االي���ام  خ��الل 
�شركة  اتفاقات مع  التحميل مبوجب  ال�شفن من  و�شيدرا )�شرق( ومنعت 
النفط الوطنية . وت�شد هذه الوحدة من حر�س املن�شاآت النفطية املوجلة 
حماية املواقع النفطية، منذ عدة ا�شابيع املرافىء النفطية وتتهم خ�شو�شا 

رئي�س الوزراء ووزير البرتول باالجتار بالنفط خارج الطرق التقليدية.
بح�شور  الوطنية  العام  الليبي  للتلفزيون  ت�شريح  يف  اي�شا  زي��دان  وق��ال 
الو�شاطة  جلنة  مع  ح�شل  اتفاقا  ان  واخلارجية  وال��دف��اع  البرتول  وزراء 
)من قبل املحتجني( من اجل ت�شكيل جلنة موؤلفة من ق�شاة للتحقيق يف 

هذه االتهامات .

غالبية اليهود يرف�سون التو�سل لتفاق �سلم 

اإ�صرائيل م�صتاءة من ت�صاعد امل�صاعر املعادية لها يف العامل

الكوفية الفل�صطينية تثري عا�صفة اإ�صرائيلية �صد ملك ال�صويد 
•• �صتوكهومل-وكاالت:

وزوجته  ال�شويد  قبول ملك  اأدى 
ل��ه��دي��ة ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، ع���ب���ارة عن 
ا�شتنكار  ح���م���ل���ة  اإىل  ك����وف����ي����ة، 

اإ�شرائيلية �شد امللك. 
ويف تفا�شيل الق�شة املثرية يف هذا 
الفل�شطيني  ق��ال  ال��ه��ادئ،  البلد 
ب��ا���ش��م ���ش��ع��ي��د يف م��ق��اب��ل��ة ل���ه مع 
ال�شويدية،  �شوند�شفال  �شحيفة 
اأرادا  ف���ق���ط  وزوج�����ت�����ه  ه����و  اإن�������ه 
امللكيني  ال�����زوج�����ني  ي���ه���دي���ا  اأن 
الكوفية  م����ن  م�����ش��ن��وع��اً  �����ش����ااًل 
الفل�شطينية خالل زيارتهما يوم 
االأرب���ع���اء ل��ه��راو���ش��ان��د ، ومل يكن 
ينوي اأي موقف �شيا�شي من وراء 

ذلك.
وال  وزوج��ت��ه  امللك  ال  يتوقع  ومل 
اأن تثري هذه  الرجل الفل�شطيني 
ال��ه��دي��ة ال��ت��ي ك��ت��ب ع��ل��ى جانب 
وعلى اجلانب   ، لنا  القد�س  منها 
 ، هيكلهم  ولي�س  اأق�����ش��ان��ا  االآخ���ر 
عا�شفة اإعالمية من قبل موؤيدي 
ال�شويد كارل  اإ�شرائيل �شد ملك 
غو�شتاف وزوجته �شيلفيا، اللذين 
تناقلت و�شائل االإعالم ال�شويدية 

الفل�شطينية  ال��ك��وف��ي��ة  ���ش��اك��ل��ة 
ل���الأ����ش���رة امل���ل���ك���ي���ة، ت���ع���ب���رياً عن 
لهم  ال�شويد  ال�شتقبال  امتنانهم 
ملواقف  وت��ق��دي��راً  واح��ت�����ش��ان��ه��م، 
حيال  اال����ش���ك���ن���دن���اف���ي���ة  امل��م��ل��ك��ة 

الق�شية الفل�شطينية. 
اإبراهاموفيت�س،  ل���ي���زا  وت���ق���ول 
لتاأييد  ال�����ش��وي��دي  التحالف  م��ن 
ذكرته  م����ا  ح�����ش��ب   ، اإ����ش���رائ���ي���ل 
على  ك��ان  ال�شويدية:  ال�شحافة 
امل���ل���ك وامل���ل���ك���ة ع����دم ت��و���ش��ح هذا 
ال�شال، الأنه يحمل �شعاراً �شد حق 
اأور�شاليم، وكان ينبغي  اليهود يف 
ع��ل��ى م��راف��ق��ي امل��ل��ك م��ن اأع�شاء 
ال�شعار  م��ن  يتحققوا  اأن  مكتبه 

املكتوب .
عفاف  وزوج��ت��ه  با�شم  �شعيد  اأم���ا 
ط��ائ��ي��ة، ال��ل��ذان ج���اءا قبل ثالث 
كالجئني،  ال�����ش��وي��د  اإىل  ���ش��ن��وات 
فقاال ل�شحيفة �شوند�شفال اإنهما 
للتعبري  فر�شة  ا�شتغال  بب�شاطة 
امللك  م���رور  ل��دى  امتنانهما  ع��ن 
�شيلفيا  وامل��ل��ك��ة  غ��و���ش��ت��اف  ك����ارل 
عرب املنطقة يوم االأربعاء املا�شي، 
غري بعيد عن املكان الذي يعي�شان 

فيه.

بني  والفل�شطينيني  الفل�شطينية 
احلني واالآخر.

ومن جهتها، ذكرت وكالة االأنباء 
ممثلني  اأن  وف����ا  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
الفل�شطينية  اجل����ال����ي����ة  ع�����ن 
امل�������ش���ن���وع على  ال�������ش���ال  اأه���������دوا 

احلطة  ي��ت��و���ش��ح��ان  ���ش��ورت��ه��م��ا 
الفل�شطينية.

اأث��ارت جداًل  ال�شورة  وكانت هذه 
يف  �شويعات  غ�شون  يف  وانق�شاماً 
ال�����ش��وي��د، وك���ان اله��ت��م��ام و�شائل 
ال��ت��ي تدعم  ال��ي��م��ي��ن��ي��ة  االإع������الم 

ح�شة  االإ�����ش����رائ����ي����ل����ي  ال�����ط�����رف 
امللك  ����ش���د  احل���م���ل���ة  يف  االأ������ش�����د 
حتلي  �شرورة  بذريعة  ال�شويدي، 
وذلك  ال�شيا�شي،  ب��احل��ي��اد  امل��ل��ك 
الذي  ال�����ش��وي��دي  للي�شار  خ��الف��اً 
للق�شية  العلني  دعمه  يخفي  ال 

الفل�صطينيون يحذرون من عرقلة اإ�صرائيل للمفاو�صات

يريدون  ال���ذي���ن  ال��ن��ا���س  وج��م��ي��ع 
وقف التفاو�س؟ .

لهذه  �شي�شمح  ال���ق���رار  اأن  وزع����م 
)الرئي�س  اإىل  بالذهاب  احل��رك��ات 
)حممود  م��ازن  اأب��و  الفل�شطيني( 
ب��اأن��ه ال يحتاج  ع��ب��ا���س( الإب���الغ���ه 
���ش��يء واجل��ل��و���س على  ب���اأي  للقيام 
تختنق  حتى  واالن��ت��ظ��ار  الهام�س، 
ال�شغط  م���ن  ال��ي��ه��ودي��ة  ال���دول���ة 

الدويل .
وقال وزير املالية اال�شرائيلي نحن 
 3.5 حكم  ن��ري��د  وال  ن�شتطيع  ال 
الأن  االأب���د،  اإىل  فل�شطيني  مليون 
دولياً  رهيب  ب�شكل  بنا  ي�شر  ذل��ك 
ا���ش��رائ��ي��ل كدولة  وي���ه���دد م��ف��ه��وم 
ي��ه��ودي��ة، واأن����ا اأري����د اأن اأع��ي�����س يف 

دولة يهودية، الأنني �شهيوين .

امل��ال��ي��ة االإ���ش��رائ��ي��ل��ي ي��ائ��ري البيد، 
املعادية  امل�شاعر  تنامي  ا�شماه  مبا 
املخاوف  واأث���ار  لبالده يف اخل���ارج، 
ب�شاأن تاأثريه على اقت�شاد ا�شرائيل 
بعد  ح��ت��ى  الت�شدير  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م 
ا�شتئناف قادتها مفاو�شات ال�شالم 

مع الفل�شطينيني.
وقال البيد يف مقابلة مع �شحيفة 
ي�شعر  اإن��ه  ام�س  تاميز  فاينن�شال 
جماعات  اك���ت�������ش���اب  م����ن  ب��ال��ق��ل��ق 
ال�����ش��غ��ط امل���ع���ادي���ة الإ����ش���رائ���ي���ل يف 
اأوروبا �شرعية اأكرب لفعل ما تريد، 
وب�شكل �شي�شبب اأملاً كبرياً الإ�شرائيل 

من الناحية االقت�شادية .
�شهد  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ق��د  اأن  واأ����ش���اف 
جماعات  اأح������ادي������ث  يف  ت���ن���ام���ي���اً 
ال�شغط عن ف�شل عن�شري جديد 

اوري ارييل االربعاء عن خطة بناء 
االف الوحدات ال�شكنية اال�شافية 
يف امل�����ش��ت��وط��ن��ات اال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة يف 

ال�شنة املقبلة.
ا�شرائيل  اث��ارت  اال�شبوع،  ومطلع 
غ�شب الفل�شطينيني عرب �شماحها 
يف  م�شكنا   2129 اج��م��ايل  ببناء 
وال�شفة  املحتلة  ال�شرقية  القد�س 

الغربية.
الذي  اال���ش��ت��ط��الع  نتائج  ون�����ش��رت 
اج�����راه م��ع��ه��د ه���اغ���ال ح���دا����س يف 
املجانية  هايوم  ا�شرائيل  �شحيفة 
)ميني(. واجري على عينة متثيلية 
من غالبية يهودية م�شتثنيا عرب 
 20% ي�شكلون  ال��ذي��ن  ا�شرائيل 

من �شكان ا�شرائيل.
م����ن ن���اح���ي���ة اأخ���������رى، ن�����دد وزي����ر 

•• القد�ص املحتلة-ا ف ب:

من   80% ح�������������واىل  اع�������ت�������رب 
انه من غري  اليهود  اال�شرائيليني 
�شالم  ات��ف��اق  اىل  التو�شل  املمكن 
وذلك  الفل�شطينيني  م��ع  ن��ه��ائ��ي 
ل����ل����راأي ن�شر  ا���ش��ت��ط��الع  ب��ح�����ش��ب 
ا�شتئناف  ي��وم��ني ع��ل��ى  ب��ع��د  ام�����س 

املفاو�شات.
�شوؤال هل �شنتمكن هذه  وردا على 
املرة براأيكم من التو�شل اىل اتفاق 
اجاب   ، للنزاع؟  ح��دا  ي�شع  نهائي 
 6،2% مقابل  بالنفي   79،9%
اىل  التو�شل  املمكن  انه من  قالوا 
 14،1% ي��ع��ط  مل  ف��ي��م��ا  ات���ف���اق 

راأيا.
م��ن ج��ان��ب اخ���ر، اب���دى 77،5% 

ا�شرى  ع��ن  ل��الف��راج  معار�شتهم 
 14،2% م��ق��اب��ل  ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
ا�شرائيل  ذل��ك وق��د افرجت  اي��دوا 
ل��ي��ل ال��ث��الث��اء االرب���ع���اء ع��ن دفعة 
فل�شطينيا  ا���ش��ريا   26 م��ن  اوىل 
حمكومني بعقوبات �شجن قا�شية، 
ا�شتئناف  ق��ب��ل  ن��ي��ة  ح�شن  ك��ب��ادرة 

املفاو�شات.
الذين  اال���ش��خ��ا���س  غالبية  وق���ال 
 )62،9%( اال�شتطالع  �شملهم 
تقرر  ان  ل��ي��ف�����ش��ل��وا  ك���ان���وا  ان���ه���م 
جتميد  اال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  احل���ك���وم���ة 
امل�شتوطنات  يف  ال���ب���ن���اء  اع����م����ال 
الغربية  ال�شفة  يف  اال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
والقد�س ال�شرقية بدال من االفراج 

عن املعتقلني الفل�شطينيني.
اال�شرائيلي  اال�شكان  وزي��ر  واعلن 

يف اإ���ش��رائ��ي��ل م��ا اث���ار خم���اوف من 
على غرار جنوب  اقت�شادياً  عزلها 
من  الثمانينيات  عقد  يف  اأفريقيا 
امل��ا���ش��ي، ون��ح��ن مل ن�شل  ال���ق���رن 
لن  لكنني  ب��ع��د،  املرحلة  ه��ذه  اإىل 

اأتظاهر باأن ذلك ال ي�شر بنا .
وانتقد البيد قرار االحتاد االأوروبي 
و�شول  ت��ق��ي��ي��د  امل���ا����ش���ي  ال�����ش��ه��ر 
اال�شرائيلية  للم�شتوطنات  اأمواله 
املحتلة،  الفل�شطينية  االأرا�شي  يف 
التو�شل  بفر�س  اأ�شّر  اأن��ه  واعترب 
�شّجع  الأن�������ه  �����ش����الم  ات����ف����اق  اإىل 
اجلماعات املتطرفة املعار�شة حلل 

الدولتني .
وت�����ش��اءل م����اذا ي��ق��ول ه���ذا القرار 
وحركة  اال�شالمي  اجلهاد  حلركة 
)حما�س(  اال���ش��الم��ي��ة  امل���ق���اوم���ة 

•• �صوفيا-ا ف ب:

ام�س  املالكي  ريا�س  الفل�شطيني  اخلارجية  وزير  �شعى 
اىل ح�شد الدعم الدويل حلماية اجلولة اجلديدة من 
و�شفها  ما  مواجهة  يف  ا�شرائيل  مع  ال�شالم  حمادثات 
ب��امل��ح��اوالت اال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة ل ع��رق��ل��ة امل��ف��او���ش��ات وقال 
البلغاري  نظريه  مع  �شوفيا  يف  حم��ادث��ات  بعد  املالكي 
كري�شتيان فيغينني ان ما يقلقنا بحق هو كيف نحافظ 
وما  ا�شرائيلية  عرقلة  اي��ة  من  ال�شالم  عملية  ونحمي 
هو نوع االليات التي يجب ان يتخذها املجتمع الدويل 

حلماية هذه العملية .
ال��دويل مبا فيه  ان��ه يامل يف ان ي�شاعد املجتمع  وق��ال 
املحادثات  ت��ك��ون  ان  ���ش��م��ان  ع��ل��ى  االوروب������ي  االحت�����اد 

م�شتمرة وجدية وت�شعى اىل حتقيق النتائج .
وا�شار اىل انه يامل يف ان تقوم بلغاريا الع�شو يف االحتاد 

ب��ع��الق��ات وثيقة م��ع ك��ل من  االوروب����ي وال��ت��ي ترتبط 
ا�شرائيل وال�شلطة الفل�شطينية، بنقل هذه الر�شالة اىل 

االحتاد االوروبي.
جديدة  جولة  واال�شرائيليون  الفل�شطينيون  وا�شتانف 
املبا�شرة االربعاء يف القد�س بعد  ال�شالم  من حمادثات 

توقف ا�شتمر نحو ثالث �شنوات.
بناء  خططها  ا�شرائيل  اع��الن  �شابها  املفاو�شات  ان  اال 
الفل�شطينية  االرا���ش��ي  يف  ج��دي��دة  �شكنية  وح��دة  الفي 

املحتلة وهو ما اغ�شب الفل�شطينيني.
ح�شنة  بنية  املحادثات  ا�شتئناف  اردت  اذا  املالكي  وق��ال 
فانك ال تعلن انك ت�شر على بناء مزيد من الوحدات 
الفل�شطينية  االرا�شي  يف  ال�شرعية  غري  اال�شتيطانية 
ان  يتوقعون  ك��ان��وا  الفل�شطينيني  ان  وا���ش��اف  املحتلة 
تقوم ا�شرائيل بخطوات لتقوي�س العملية ال�شلمية اال 

انهم ملتزمون متاما باملحادثات.

نزاع  بعد  موقوفًا   40
قبلي يف جنوب اجلزائر

•• اجلزائر-ا ف ب:

اوقف اربعون �شخ�شا اتهموا بالتورط 
�شتة  مقتل  ع��ن  ا�شفر  قبلي  ن���زاع  يف 
ال��ب��اج��ي خم��ت��ار يف  ب��رج  ا�شخا�س يف 
زال  ال  بينما  اجل��زائ��ر  جنوب  اق�شى 
افادت  ما  على  املدينة،  ي�شود  التوتر 
وك��ال��ة االن��ب��اء اجل��زائ��ري��ة. وا�شفرت 
البلدة  ت��ل��ك  ال��ث��الث��اء يف  م��واج��ه��ات 
ال����ت����ي ت���ب���ع���د اك������رث م����ن ال����ف����ي كلم 
ج��ن��وب ال��ع��ا���ش��م��ة اجل���زائ���ري���ة، بني 
طوارق وعرب عن �شقوط �شتة قتلى 
وثالثني جريحا �شتة منهم يف حالة 
ما  على  ممتلكات،  واح��رق��ت  خطرية 
ان قوات  وا���ش��اف��ت  ال��وك��ال��ة  اف�����ادت 
انهم  ق��ال��ت  ا�شخا�شا  اوق��ف��ت  االم���ن 
التي  ت��ل��ك االح������داث  م���ت���ورط���ون يف 
دانها ال�شكان املحليون واحالتهم على 
املحلية  ال�شلطات  وتوا�شل  الق�شاء. 
�شخ�شيات  خمتلف  ل���دى  م�شاعيها 
ت�شوية  اج�����ل  م����ن  امل������دين  امل��ج��ت��م��ع 
نزاع اندلع اثر حماولة �شرقة حمل 
جتاري قبل ان يتحول اىل ا�شتباكات 
املنطقة  يف  املجموعتني  عنا�شر  بني 
املختلطة بني طوارق وعرب وا�شافت 
ال��وك��ال��ة ان ان��ت�����ش��ار ق���وات االم���ن يف 
املدينة  يف  اال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال��ن��ق��اط 

�شاهم يف تطبيع الو�شع تدريجيا.

مو�صكو تتهم وا�صنطن بقلب احلقائق ب�صاأن جنيف2عائلة اأبو قتادة تغادر بريطانيا اإىل االأردن 
وبعد معركة ق�شائية ا�شتمرت زهاء 10 �شنوات وكّلفتها 
1.7 مليون جنيه اإ�شرتليني اأي ما يعادل 2.5 مليون 

دوالر.
الطريق  وع��م��ان  لندن  ب��ني  م�شرتكة  اتفاقية  وم��ّه��دت 
ملحاكمته  االأردن  اإىل  قتادة  اأب��و  لت�شليم  بريطانيا  اأم��ام 
بتهم على عالقة باالإرهاب بعد ت�شديق برملاين البلدين 
عليها، وحتظر ا�شتخدام االأدلة املنتزعة حتت التعذيب 

�شده، وت�شمن حماية حقوقه االإن�شانية.
وكانت زوجة اأبو قتادة تقيم مع ابنائها اخلم�شة، ثالث 
بنات و�شبيني ترتاوح اأعمارهم بني 10 و 23 عاماً، يف 

منزل بحي �شتامنور ب�شمال غرب لندن.

•• لندن-يو بي اأي:

اأكد متحدث با�شم وزارة الداخلية الربيطانية ام�س اأن 
عائلة عمر حممود عثمان، املعروف باأبو قتادة ، غادرت 
بريطانيا اإىل االأردن بعد نحو �شبعة اأ�شابيع من ترحيلها 

رجل الدين االأردين الفل�شطيني االأ�شل اإىل هناك.
وق����ال امل��ت��ح��دث يف ب��ي��ان اإن ع��ائ��ل��ة اأب����و ق���ت���ادة غ���ادرت 
اململكة املتحدة بعد اأن وافقت ر�شمياً على ا�شقاط طلب 

للح�شول على االقامة الدائمة .
اأبو قتادة اإىل االأردن يف ال�شابع  وكانت بريطانيا رّحلت 
من متوز-يوليو املا�شي، و�شط اجراءات اأمنية م�شددة 

•• مو�صكو-يو بي اأي:

لوكا�شيفيت�س،  األك�شندر  ال��رو���ش��ي��ة،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  با�شم  املتحدث  ات��ه��م 
عدم  ح��ول  بت�شريحاتها  عقب  على  راأ���ش��ا  احلقائق  بقلب  املتحدة  ال��والي��ات 
ا�شتعداد الرئي�س ال�شوري ب�شار اال�شد، للم�شاركة يف موؤمتر جنيف2- حول 
�شوريا، بدون �شروط م�شبقة. ونقلت و�شائل اإعالم رو�شية عن لوكا�شيفيت�س، 
قوله لل�شحفيني ام�س ، اإن الواليات املتحدة تقلب احلقائق راأ�شا على عقب 
للم�شاركة  اال�شد،  ب�شار  ال�شوري،  الرئي�س  ا�شتعداد  عدم  حول  بت�شريحاتها 
يف موؤمتر جنيف2- بدون �شروط م�شبقة، متهمة وا�شنطن بتعقيد م�شاألة 
املبدئية بني احلكومة  واأع��رب عن ترحيب بالده باالتفاقيات  املوؤمتر.  عقد 
ال�شورية واالأمانة العامة لالأمم املتحدة ب�شاأن و�شول فريق حمققني دوليني 

اأن هذه االتفاقيات متهد الطريق الإجراء حتقيق دقيق  اإىل �شوريا، باعتبار 
داعياً  ب��ال��ب��الد،  الكيميائية  لالأ�شلحة  املحتمل  اال���ش��ت��خ��دام  يف  ومو�شوعي 
اأن  اإىل  امل�شاألة. واإذ لفت الدبلوما�شي الرو�شي  اإج��راء حتقيق حيادي يف  اإىل 
توجه  توقع  الفريق،  هذا  ا�شتقبال  على  موافقتها  اأك��دت  ال�شورية  احلكومة 
االأخري اإىل �شوريا يف االأيام القليلة القادمة، م�شرياً اإىل اأنه يف اإطار التفاهم 
14 يوما، مع  الذي مت التو�شل اليه، �شيعمل اخلرباء يف �شوريا على مدى 
احتمال متديد هذه الفرتة عند االقت�شاء، ومبوافقة الطرفني . واأو�شح اأن 
الفريق االأممي �شيزور 3 مواقع يعتقد باأنه ا�شتخدمت فيها اأ�شلحة كيميائية، 
منها بلدة خان الع�شل يف ريف حلب وكان االأمني العام لالأمم املتحدة، بان كي 
اأن احلكومة ال�شورية وافقت ب�شكل ر�شمي على االأ�ش�س  اأعلن االأربعاء  مون، 

املقرتحة لبعثة التفتي�س التابعة لالأمم املتحدة حول االأ�شلحة الكيميائية .
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••عوا�صم-وكاالت:

الداخلية  ال�������ش���غ���وط  ت��ت�����ش��اع��د 
واخلارجية على املعار�شة ال�شورية 
والع�شكري  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ب�����ش��ق��ي��ه��ا 
اجلماعات  نفوذ  ت�شاعد  ملواجهة 
يقول  وال��ت��ي  ب��ال��ق��اع��دة،  املرتبطة 
ن��ا���ش��ط��ون اإن���ه���ا ت�����ش��ن ح��رب��ا على 
م��ق��ات��ل��ي اجل��ي�����س احل���ر واالأه����ايل 
عن  ال�شكوت  كما  ���ش��واء،  ح��د  على 
ت�����ش��اع��د ن��ف��وذه��ا يف ���ش��وري��ا يبعد 
فاأكرث عن  اأكرث  االأمريكي  الدعم 

املعار�شة ال�شورية.
انتزاع  بعيد  ال�شغوط  وت�شاعدت 
مقاتلي دولة العراق وال�شام مواقع 
لواء اأحفاد الر�شول التابع للجي�س 
مقاتليهم  م��ن  ع��ددا  وقتلوا  احل��ر 
اإن  �شكانها  ي��ق��ول  ال��ت��ي  ال��رق��ة،  يف 
مقاتلي القاعدة اأ�شبحوا يتمتعون 
ع���ل���ى ح�شاب  ف��ي��ه��ا  ك���ب���ري  ب���ن���ف���وذ 

اجلي�س احلر.
ا�شتخباراتية  ت���ق���اري���ر  وت����وؤك����د 
ف�شل  ������ش�����رورة  ع���ل���ى  اأم����ريك����ي����ة 
م����ق����ات����ل����ي اجل�����ي�����������س احل���������ر عن 
يف  بالقاعدة  املرتبطة  التنظيمات 
امل��ع��ار���ش��ة باحل�شول  رغ��ب��ت  ح���ال 
ع��ل��ى دع����م غ���رب���ي، ويف ظ���ل هذا 
�شادر  تقرير  ي�شري  املعقد  امل�شهد 
االإدارة  اأن  بروكينغز،  معهد  ع��ن 
ا�شتعجال  اأي  تبدي  ال  االأمريكية 
يف  ال��ن��زاع  م��ع  تعاملها  طريقة  يف 
بال�شغط على رو�شيا  �شواء  �شوريا 
ت�شليح  اأو  لل�شالم،  م��وؤمت��ر  لعقد 

املعار�شة ال�شورية .
اأي�شا  االأم��ريك��ي  التقرير  وي�شري 
يف  ت���ع���اون  احل����ر  اجل��ي�����س  اأن  اإىل 
البداية مع مقاتلي القاعدة لتنفيذ 
عمليات ع�شكرية �شد قوات النظام 
يف ���ش��م��ال ال����ب����الد، وت�����ش��اه��ل مع 

خا�شة  اأمامه،  كردية  جبهة  يفتح 
اأن االأكراد اإمنا يطالبون بحقوقهم 

الدميقراطية لي�س اإال.
اأم��������ا ع�����ن ن���ت���ائ���ج حم����ادث����ات����ه يف 
ا�شطنبول، فاأ�شار القيادي الكردي 
اإىل اأن جمرد دعوته اإىل ا�شطنبول 
الرتكية،  اخل����ارج����ي����ة  ق���ب���ل  م����ن 
التي  ال�شريحة  الآراء  واال���ش��ت��م��اع 
يف  تغيرياً  ذات��ه  بحد  يعد  ميثلها، 

املوقف الرتكي.
ومن جتليات تغري املوقف الرتكي 
زوال  حممد،  م�شلم  �شالح  ح�شب 
م�شاركة  ع���ل���ى  ال����رتك����ي  ال��ف��ي��ت��و 
الوطني  االئ����ت����الف  يف  االأك���������راد 
راأيه،  العقدة ح�شب  ال�شوري، لكن 
نف�شه  االئتاليف  الطرف  يف  تكمن 
الذي فيه بع�س الذهنيات التي ال 
تقبل بالوجود الكردي، وال حتاول 
االعرتاف بحقوق االأكراد. ويف هذا 
ال�شياق، قال اإن االأكراد املوجودين 
يف االئتالف ال ميثلون اإال اأنف�شهم، 

ومنهم عبدالبا�شط �شيدا.
االأك������راد  م�����ش��ارك��ة  م���و����ش���وع  ويف 
اأنهم  اإىل  ل��ف��ت  احل���ر،  اجل��ي�����س  يف 
���ش��ارك��وا يف ال���ث���ورة ال�����ش��وري��ة من 
خالل املظاهرات، وتبنوا اأهدافها، 
وه�����ي ال���دمي���ق���راط���ي���ة واحل���ري���ة 
جل��م��ي��ع ال�������ش���وري���ني، ول��ك��ن��ه اأك���د 
الثورة  ت�شليح  يف  يرغبوا  مل  اأنهم 
ا�شتطعنا  قائاًل:  وتابع  ال�شورية. 
التي  امل����ج����ازر  جت��ن��ي��ب م��ن��اط��ق��ن��ا 
تدور يف جميع اأنحاء �شوريا. نحن 
للتعاون مع اجلي�س  ا�شتعداد  على 
املجاميع  م���ع  ل��ي�����س  ول���ك���ن  احل����ر 
م�شاربها  يف  تختلف  التي  امل�شلحة 
واأه���داف���ه���ا، وي���رج���ع ب��ع�����ش��ه��ا اإىل 
الع�شور الو�شطى وال ميت بع�شها 
وال  احل��دي��ث  بالع�شر  ���ش��ل��ة  ب����اأي 

العلمانية .

واالأجانب  ال��ع��رب  املقاتلني  تدفق 
عرب احلدود والذين �شكلوا الحقا 

نواة دولة العراق وال�شام.
�شوريا  ال��واردة من  االأنباء  وت�شري 
تدفع  ال�����ش��وري��ة  امل��ع��ار���ش��ة  اأن  اإىل 
ت�شاهلها،  ج�������راء  غ���ال���ي���ا  ث���م���ن���ه 
ف���امل���ج���ت���م���ع ال��������دويل خ����ائ����ف من 
ب�شبب  للمعار�شة  ال�شالح  اإر���ش��ال 
قويت  ال����ت����ي  ال���ت���ن���ظ���ي���م���ات  ه�����ذه 
�شوكتها، وبداأت ب�شن هجمات على 
املعار�شة واال�شتيالء على  مقاتلي 
م��واق��ع��ه��م ال��ت��ي خ��ا���ش��ع��وا معارك 
ط��اح��ن��ة الن��ت��زاع��ه��ا م���ن ي���د نظام 

االأ�شد .

اإياهم  متهمني  ملواجهتها،  وعمليا 
الداخلية  بخالفاتهم  باالن�شغال 
ف��ي��م��ا ي��ق��ع ال�������ش���وري���ون ب���ني فكي 

قوات النظام ومقاتلي القاعدة .
�شالح  اأع����ل����ن  ذل������ك،  غ�������ش���ون  يف 
م�شلم حممد، زعيم حزب االحتاد 
جبهة  اأن  �شوريا،  يف  الدميقراطي 
ال��ن�����ش��رة ه���ي ال���ت���ي ت��ع��ت��دي على 
االأكراد، موؤكداً عزمهم مواجهتها. 
واأ�شاف اأن االأت��راك اأك��دوا اأنهم ال 
يقبلون بوجود جبهة الن�شرة، واأن 
بقدر  عليهم  خطرة  اجلبهة  ه��ذه 
ما هي خطرة على االأكراد، ويجب 
مكافحتها من قبل اجلميع، الأنها 

كما اأن الكتائب باملرتبطة بالقاعدة 
بداية  خ��ط��رية،  انتهاكات  ارتكبت 
ق��ي��ادي��ني يف اجلي�س  اغ��ت��ي��ال  م��ن 
ال�����ش��ك��ان وق�شف  احل���ر وت��ره��ي��ب 
نا�شطني  وخ��ط��ف  امل��ن��اط��ق،  بع�س 
دايليلو  ب��اول��و  االأب  اآخ���ره���م  ك���ان 
ال��ذي مل يعرف م�شريه  يف الرقة 

حتى اللحظة.
ه����ذه احل�����رب ال���ت���ي ت�����ش��ن��ه��ا دول���ة 
املقاتلني  ع��ل��ى  وال�������ش���ام  ال����ع����راق 
وال�شكان يف �شوريا يقول نا�شطون 
ومعار�شون اإن هيئة اأركان اجلي�س 
لقوى  الوطني  االئتالف  اأو  احل��ر 
املعار�شة مل يتخذوا موقفا وا�شحا 

علينا . ويف تف�شريه خلطط االأكراد 
ال�شوريني باإقامة اإدارة حكم ذاتي، 
بداأنا  نحن  الكردي:  القيادي  قال 
على  بال�شيطرة  �شنة  ح��وايل  منذ 
ن�شتفيد  اأن  االآن  واأردن���ا  مناطقنا، 
نطبق  مل  نحن  تلك  جتربتنا  من 
نناق�س كيفية  اإمنا  الذاتي،  احلكم 
مع  ال��ذات��ي  للحكم  اإدارة  ت�شكيل 
اأكراد  م��ن  املجتمع  �شرائح  جميع 
وعرب وغريهم، والتطبيق قد يتم 

بعد �شهر اأو �شهرين .
وع���ن خم����اوف االأت������راك م��ن هذه 
اأك��د زعيم ح��زب االحتاد  اخلطوة، 
�شوريا،  ال��ك��ردي يف  ال��دمي��ق��راط��ي 

االأمور،  �شخمت  جهات  هناك  اأن 
مناق�شة  ع����ن  ك���الم���ن���ا  وجم�������رد 
ه����ذه اخل���ط���وة اأث������ار ال���ف���زع لدى 
ال��ب��ع�����س وم��ن��ه��م االأت������راك، ولكن 
بعد اأن �شرحنا لهم الو�شع اأيدونا 

واأعطونا احلق فيما نفعله.
فكرة  ت���ك���ون  اأن  ن��ف��ى  ذل�����ك،  اإىل 
بالتواطوؤ  متت  قد  ال��ذات��ي  احلكم 
م���ع ن��ظ��ام احل��ك��م ال�������ش���وري وعن 
����ش���م���ت ال����ن����ظ����ام ال�����������ش�����وري عن 
ال�شوريني للحكم  االأكراد  م�شاريع 
ق��ال �شالح م�شلم حممد  ال��ذات��ي، 
معاركه  يف  م��ن��ه��م��ك  ال���ن���ظ���ام  اإن 
اأن  يريد  ال  اإن��ه  بحيث  و�شراعاته 

ت�شكل خطراً على ال�شرق االأو�شط 
اأن االأك����راد  اأ���ش��ار اإىل  ب��رم��ت��ه ك��م��ا 
املوجودين يف االئتالف ال ميثلون 
عبدالبا�شط  ومنهم  اأنف�شهم،  اإال 

�شيدا.
حديثه  يف  �شالح  ���ش��دد  ذل���ك،  اإىل 
بعد  ن�����ظ�����ام  ن����ق����ط����ة  ل�����ربن�����ام�����ج 
االأتراك  امل�شوؤولني  مع  حمادثاته 
جبهة  اأن  ع���ل���ى  ا����ش���ط���ن���ب���ول،  يف 
الن�شرة تعتدي علينا، ونحن نلتزم 
ب��ال��دف��اع امل�����ش��روع ع��ن ال��ن��ف�����س يف 
ب�شدد  االآن  املراحل، ونحن  جميع 
مواجهة  يف  احل����ق  ه����ذا  مم��ار���ش��ة 
ج��ب��ه��ة ال��ن�����ش��رة وك���ل م��ن يعتدي 

قيادي كردي: جبهة الن�سرة تعتدي على الأكراد و�سنواجهها

�صغوط على املعار�صة ال�صورية ملواجهة نفوذ القاعدة

اجلي�س احلر ينفي عالقته بتفجري بريوت  ال�صراع يف �صوريا منح مالذًا لقادة القاعدة
•• بريوت-ا ف ب:

الذي  احلر  ال�شوري  اجلي�س  اكد 
مقاتلي  ل��غ��ال��ب��ي��ة  م��ظ��ل��ة  ي�����ش��ك��ل 
املعار�شة، ان ال عالقة له بتفجري 
ال�شاحية  يف  امل��ف��خ��خ��ة  ال�����ش��ي��ارة 
اجل��ن��وب��ي��ة ل��ب��ريوت م��ع��ق��ل حزب 
موجها  دم�����ش�����������������ق،  ح��ل��ي��ف  اهلل 
احل����زب  ح��ل��ي��ف��ت��ي  اىل  االت�����ه�����ام 

دم�شق وطهران.
وقال املن�شق ال�شيا�شي واالعالمي 
ل��ل��ج��ي�����س ال�������ش���وري احل�����ر ل����وؤي 
املقداد يف ات�شال هاتفي مع وكالة 
فران�س بر�س نحن يف هيئة اركان 
اجلي�س ال�شوري احلر نندد بهذه 
العملية، ونعتربها عمال اجراميا 

ي�شتهدف مدنيني .
الثالثة  اال���ش��خ��ا���س  ان  واع��ت��رب 
مل  الت�شجيل  يف  ظ��ه��روا  ال��ذي��ن 
اجلي�س  اىل  ان���ت���م���اءه���م  ي���دع���وا 

احلر وال اىل الثورة ال�شورية .
اال ان املقداد راأى ان من يتحمل 
هو  اجلرمية  هذه  عن  امل�شوؤولية 
ال�شعب  ���ش��ارك يف قتل وذب���ح  م��ن 

ال�شوري اىل جوار املجرم الرئي�س 
ال�����ش��وري ب�����ش��ار اال���ش��د، وه���و من 
انواع  لكل  الالزمة  املناخات  اأم��ن 
االعمال ، يف ا�شارة اىل حزب اهلل 
م�شاركة  ا�شهر  منذ  اع��ل��ن  ال���ذي 

جانب  اىل  ال��ق��ت��ال  يف  ع��ن��ا���ش��ره 
القوات النظامية ال�شورية.

كذلك ملح املقداد اىل �شلوع دم�شق 
وط���ه���ران يف ال��ت��ف��ج��ري. وق����ال ال 
نظام  خم���اب���رات  ���ش��ل��وع  ا�شتبعد 

املخابرات  و���ش��ل��وع  اال���ش��د  ب�����ش��ار 
االي��ران��ي��ة، الن���ه ت���ردد ال��ك��ث��ري يف 
الفرتة االخرية عن ان احلا�شنة 
ال�شعبية حلزب اهلل بداأت تتململ 

من م�شاركته يف �شوريا .

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

اإن  اأم����ريي����ك����ون  ق�����ال م�������ش���وؤول���ون 
ال�������ش���راع يف ����ش���وري���ا م���ن���ح م�����الذاً 
التابعة  اجل���م���اع���ات  ل����ق����ادة  اآم����ن����اً 

االأم��ريك��ي��ة ق��ول��ه ي��وج��د ت��دف��ق يف 
جتنيد اجلهاديني الذين ياأتون اإىل 
اأنهم ير�شلون عدداً  �شوريا، ونعتقد 
منهم اإىل العراق . واأ�شاف امل�شوؤول 
2011 و2012،  ع��ام��ّي  ب��ني  اإن���ه 

الذين  ال��ع��راق  يف  القاعدة  لتنظيم 
ب���غ���داد  ل���ه���ج���م���ات يف  ي���خ���ط���ط���ون 
ونقلت  العراقية  املدن  من  وغريها 
ام�س  ت��امي��ز(  )ن��ي��وي��ورك  �شحيفة 
عن م�شوؤول رفيع امل�شتوى يف االإدارة 

االنتحارية  التفجريات  معدل  كان 
ال�شهر، ولكن خالل  10 يف  اإىل   5
ال��ت�����ش��ع��ني االأخ������رية، �شارف  االي����ام 
وبح�شب  ���ش��ه��ري��اً   30 ع��ل��ى  ال��رق��م 
يعمل  االأمريكية،  اخلارجية  وزارة 
زع��ي��م ال��ق��اع��دة يف ال��ع��راق اأب���و بكر 
البغدادي وغريه من القادة رفيعي 

امل�شتوى من �شوريا.
جرى  اأن���ه  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
ب��ح��ث ال��ق��ل��ق م��ن اال���ش��ط��راب��ات يف 
العراق  ا�شتقرار  على  واأثرها  �شويا 
وزي���ر اخلارجية  ب��ني  االج��ت��م��اع  يف 
ونظريه  ك����ريي  ج����ون  االم����ريك����ي 

العراقي هو�شيار زيباري .
حتاول  املتحدة  الواليات  اإن  وقالت 
جبهات  ع��دة  على  امل�شاعدة  تقدمي 
م�����ن ب���ي���ن���ه���ا ت���������ش����ارك امل���ع���ل���وم���ات 
اخلاليا  عن  للك�شف  اال�شتخبارية 
االإرهابية ولتفادي القمع الع�شوائي 
الذي قد يزيد من الغ�شب ولفتت 
كانت  االأم���ريك���ي���ة  االإدارة  اأن  اإىل 
حتاول اأي�شاً التو�شط لعقد اجتماع 
بني حكومة نوري املالكي واملعار�شة 

ال�شورية املعتدلة.

ت�شهد  ف�����رتة  يف  ع���ق���دت  وال����ت����ي 
مما  الدموية  للهجمات  ت�شعيدا 
رفع العدد ال�شهري لقتلى العنف 
يف العراق اىل اأعلى م�شتوياته يف 

خم�س �شنوات.
وق������ال امل���������ش����وؤول االم���ري���ك���ي ان 
االمريكيني  ال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ني 
تداعيات  ن��اق�����ش��وا  وال���ع���راق���ي���ني 
احلرب االهلية يف �شوريا الدائرة 
منذ مار�س اذار 2001 وامل�شاكل 
املتنامي  العنف  وراء  ال�شيا�شية 
القاعدة  ه��ج��م��ات  ذل����ك  يف  مب���ا 
وي�شكو  العراقية  احل��ك��وم��ة  �شد 
وقت  منذ  امريكيون  م�����ش��وؤول��ون 
طويل من ان ايران التي لها نفوذ 
املجال  ت�شتخدم  ال��ع��راق  يف  كبري 
اجلوي العراقي لنقل ا�شلحة ايل 
ب�شار  ال�����ش��وري  الرئي�س  حكومة 

االر�شد الذي ت�شانده طهران.
وقال كريي ان العراق حقق بع�س 

•• وا�صنطن-رويرتز:

والعراق  املتحدة  الواليات  اتفقت 
على تعزيز التعاون ملنع ايران من 
ار�شال ا�شلحة عرب املجال اجلوي 
والت�شدي  ���ش��وري��ا  اىل  ال��ع��راق��ي 
ال�شبان  ب����ني  ال���ت�������ش���دد  ل���ن���زع���ة 
تداعيات  من  وغريها  العراقيني 

احلرب يف �شوريا.
وق������ال م�������ش���وؤول ام���ري���ك���ي كبري 
للعراق  االم��ري��ك��ي��ة  امل�����ش��اع��دة  ان 
اال�شتخبارات  ت��ب��ادل  �شتت�شمن 
واملعلومات يف االجل الق�شري على 
ان يعقب ذلك بيع نظام متكامل 
ل��ل��دف��اع اجل���وي وم��ق��ات��الت اف-

16 يف �شفقة بقيمة 6ر2 مليار 
دوالر ومت التو�شل لالتفاق اثناء 
حمادثات يف وا�شنطن راأ�شها وزير 
كريي  جون  االمريكي  اخلارجية 
ونظريه العراقي هو�شيار زيباري 

التقدم يف التعامل مع هذه امل�شكلة 
من  لال�شلحة  العك�شي  والتدفق 
زار  ان  م��ن��ذ  ال���ع���راق  ���ش��وري��ا اىل 
هناك  لكن  اذار  م��ار���س  ب��غ��داد يف 
اجلهود.  م���ن  امل���زي���د  اىل  ح��اج��ة 
وا�شاف كريي قائال انه م�شار ذو 
اجتاهني وهو م�شار خطري وقال 
يف  انه  الكبري  االمريكي  امل�شوؤول 
اال�شهر ال�شتة ال�شابقة على زيارة 
بتفتي�س  ال���ع���راق  ي��ق��م  ك���ريي مل 
اي طائرات حلقت عربت جماله 

اجلوي من �شوريا ايل ايران.
وا�شاف قائال من مار�س ايل االن 
�شاهدنا  متاما..  خمتلف  ال�شجل 
انها  نعتقد  م��ا  ت��دف��ق  يف  تعطال 

�شحنات من ايران اىل العراق.
ب��ان��ه يف حني  �شلم  امل�����ش��وؤول  لكن 
اجل���وي���ة  ال�����رح�����الت  م����ع����دل  ان 
االي���ران���ي���ة ع���رب امل���ج���ال اجل���وي 
العراقي انخف�س فان العراقيني 

ك��ريي قوله  امل�����ش��وؤول اىل  ون�شب 
ال��ق��اع��دة يف  ق��ي��ادة  ان  للعراقيني 
وانهم  �شوريا  اىل  انتقلت  العراق 
املجندين  يف  وف����رة  االن  ل��دي��ه��م 
اجل���ه���ادي���ني ال���ذي���ن ي����اأت����ون ايل 
�شوريا ونحن نعتقد انهم ير�شلون 

عددا منهم اىل العراق.
وق����ال م�����ش��وؤول��ون ام��ري��ك��ي��ون ان 
م��ن ب��ني االدل����ة ال��ت��ي ت�شري اىل 
زيادة  العراق  ايل  للقاعدة  ت�شلل 
االنتحارية  ال��ه��ج��م��ات  يف  ح����ادة 
ال�شهر  يف  تفجريات   10-5 م��ن 
حوايل  اىل  و2012   2011 يف 
اال�شهر  يف  �شهريا  تفجريا   30
ن��ف��ذ معظمها  امل��ا���ش��ي��ة  ال��ث��الث��ة 
ج���اوؤوا  ب��ان��ه��م  ي�شتبه  م��ه��اج��م��ون 

من �شوريا.
زي��ب��اري بعد حمادثاته مع  وق��ال 
كريي انه ال يوجد اأي مت�شددين 
�شوريا  اىل  ي���ذه���ب���ون  ع���راق���ي���ني 

ا�شلحة  اي  فعليا  ي��ع��رت���ش��وا  مل 
وان������ه م�������ازال ه���ن���اك ح���اج���ة ايل 

الكثري من العمل.
املحادثات  يف  ال��ع��راق��ي��ون  واأك�����د 
ال�������ش���ع���وب���ة ال���ت���ي ي���ج���دون���ه���ا يف 
املراقبة وال�شيطرة على جمالهم 
اجل�����������وي. وت������ه������دف امل�������ش���اع���دة 
هذه  ت��خ��ف��ي��ف  ايل  االم���ري���ك���ي���ة 

امل�شكلة.
االمني  التعاون  وكالة  واأخ��ط��رت 
والدفاعي االمريكية الكوجنر�س 
يف اخل���ام�������س م���ن اغ�����ش��ط�����س اب 
بخطط لبيع العراق نظام متكامل 
اجهزة  ي�����ش��م��ل  اجل�����وي  ل���ل���دف���اع 
توجيه  وانظمة  و���ش��واري��خ  رادار 
وقال  للدعم.  ومعدات  وتدريبات 
العراق  ان  االم���ري���ك���ي  امل�������ش���وؤول 
مقاتالت  ع��ل��ى  اي�����ش��ا  �شيح�شل 
وانه   2014 خريف  يف  اف16- 
يجري تدريب طيارين عراقيني.

مبوافقة احلكومة العراقية وقال 
وا�شنطن  ان  االم��ري��ك��ي  امل�����ش��وؤول 

توافق على ان ذلك هو احلال.
وا����ش���اف امل�����ش��وؤول االم��ري��ك��ي اأن 
كريي اأبلغ زيباري انه يجب على 

العراقي  ال����وزراء  رئي�س  حكومة 
اي�شا  ت��ع��ال��ج  ان  امل���ال���ك���ي  ن�����وري 
واالقت�شاية  ال�شيا�شية  امل�شاكل 
امل�شتفحلة التي تت�شبب يف ا�شتعداء 
يف  مبا  العراق  يف  ال�شنية  االقلية 

اقت�شادية  ت�شريعات  اق���رار  ذل��ك 
�شعر  اذا  امل�����ش��وؤول  وق��ال  معطلة. 
ال�شكان يف العراق بال�شخط ب�شكل 
بيئة  هناك  �شتكون  عندئذ  كامل 

ي�شتفيد منها املتطرفون.

اأمريكا والعراق يعززان التعاون ب�صاأن �صوريا 

خماوف من مهاجمة املفاعالت النووية االأمريكيةاالئتالف ال�صوري يوؤكد �صالمة الراهب االإيطايل 
•• وا�صنطن-رويرتز:

قال تقرير جلامعة تك�شا�س ان حمطات الطاقة النووية االمريكية غري موؤمنة بدرجة كافية من التهديدات مبا يف 
ذلك �شرقة مواد من الدرجة امل�شتخدمة يف ت�شنيع القنابل التي ميكن ا�شتعمالها يف اال�شلحة ويف هجمات تهدف 
اىل الت�شبب يف ان�شهار قلب املفاعل. واأ�شاف التقرير الذي اأعده م�شروع منع االنت�شار النووي بجامعة تك�شا�س اأن 
املفاعالت التجارية بالبالد وعددها 104 وكذلك املفاعالت البحثية وهي ثالثة ال تخ�شع للحماية الالزمة من 
الهجمات التي ي�شارك فيها عدد من املهاجمني مثل تلك التي نفذها 19 خطفوا طائرات يف جه11مات �شبتمرب 
ايلول. ويقول التقرير ان جلنة الرقابة النووية االمريكية تطلب فقط من حمطات الطاقة اتخاذ اجراءات للحماية 
من الهجمات التي ينفذها خم�شة او �شتة ا�شخا�س. ا�شافة اىل هذا ال تطلب اللجنة من املحطات حماية نف�شها من 
هجمات بنادق القنا�شة والقذائف ال�شاروخية. وقال التقرير الذي يحمل عنوان حماية املن�شات النووية االمريكية 
من هجوم ارهابي ان املفاعالت البحثية الثالثة ومنها واحد يف جيرثزبرج مباريالند على بعد 93 كيلومرتا من 

البيت االبي�س تعمل باليورانيوم املخ�شب الذي اذا �شرق فانه ميكن ا�شتخدامه لت�شنيع اأ�شلحة نووية.

•• دم�صق-وكاالت:

االأخبار  اإن  ال�شوري  الوطني  االئتالف  قال 
ال���ق���ادم���ة م���ن م��دي��ن��ة ال���رق���ة ���ش��م��ال �شرق 
�شورية حيث اختفى الراهب االإيطايل باولو 
دال��ول��ي��و ق��ب��ل اأ���ش��اب��ي��ع ت��وؤك��د اأن���ه ع��ل��ى قيد 
بيان  واأع��رب االئتالف يف  احلياة ومل يقتل 
�شادر عنه ام�س اجلمعة عن بالغ قلقه على 
و�شع الراهب باولو دالوليو الذي اختفى يف 
اأ�شابيع ، مطالباً كل من  مدينة الرقة منذ 

لديه معلومات عن مكانه باالإف�شاح عنها .

منذ ب�شعة اأ�شابيع.
كتائب  مطالبته  بيانه  يف  االئ��ت��الف  وج��دد 
املحلي  واملجل�س  احل��ر  )ال�����ش��وري(  اجلي�س 
مل��دي��ن��ة ال����رق����ة.. ب��ف��ع��ل ك���ل م���ا ه���و ممكن 

ل�شمان عودة باولو �شاملا .
و���ش��دد ال��ب��ي��ان ع��ل��ى ���ش��رورة ال��ت��زام مبادئ 
بينهم  وم����ن  امل���دن���ي���ني  ح��م��اي��ة  ال����ث����ورة يف 
اأهمية  وع��ل��ى  ال��دي��ن،  ورج����ال  ال�شحفيون 
واحلريات  وامل��ق��د���ش��ات  امل��ع��ت��ق��دات  اح����رتام 
العامة واالنت�شار حلقوق االإن�شان ولكرامته 

وللمثل العليا للدين وللحق ولالإن�شانية .

واأ����ش���اف ال��ب��ي��ان ع��ل��ى ال��رغ��م مم��ا ق��ي��ل عن 
اأن  اإال  ال���رق���ة؛  م��دي��ن��ة  يف  االأب  ا���ش��ت�����ش��ه��اد 
االأخبار القادمة من هناك بخ�شو�س الرجل 
ولكن  قيد احلياة  باولو على  االأب  اأن  توؤكد 
الظروف  اأو  اللحظة  حتى  مكانه  يعرف  مل 

املحيطة باختفائه .
ال���داع���م للثورة  ال���راه���ب االي���ط���ايل  وك����ان 
ال�شورية با�شر و�شاطة مع ما يعرف بجبهة 
املتطرفة  اال����ش���الم���ي���ة  ال�������ش���ام  و  ال����ع����راق 
لديهم  معتقلني  ���ش��راح  اط���الق  بخ�شو�س 
يف حمافظة الرقة اال انه اختفى يف املنطقة 
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•• الفجر - تون�ص - خا�ص:

ه��ل ب���دا ���ش��رب ال��ق��وة االأ���ش��ا���ش��ّي��ة يف 
ت��ون�����س ي��ن��ف��ذ، وه���ل اأ���ش��ي��ب قادتها 
عن  ع��������رّبوا  اأن  ب���ع���د  ب����االإح����ب����اط 

ت�شاوؤلهم قي الفرتة االأخرية؟
ال���ع���ام، وبيان  االأم�����ني  ت�����ش��ري��ح��ات 
وحّذر  نّبه  ال��ذي  النقابية  املركزية 
العام  االحت������اد  اأّن  ي���وؤك���د  وان�������ذر، 
االأعرق  املنظمة  لل�شغل،  التون�شي 
واالأك��رب يف تون�س، و�شاحب مبادرة 
ح����ّل االأزم�������ة ال���ت���ي ت��ت��م��ت��ع ب���اأوف���ر 
االأو�شع  وبامل�شاندة  النجاح،  حظوظ 
ي�شعر   ، ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال���ط���ي���ف  م����ن 
ومن  امل�����اأزق،  ا���ش��ت��م��رار  م��ن  بالقلق 
انعكا�شاته االقت�شادية واالجتماعية 
املماطلة  الدراماتيكية، وكذلك من 
املبادرة  ت��ع��رت���س  ال��ت��ي  واحل���واج���ز 
طرف  من  واأ�شا�شا  بها،  تقّدم  التي 
احلكومة ومن حركة النه�شة التي 
اللقاء  ُي����ب����ّدده  مل  ق���ل���ق،  ت���ق���وده���ا. 
ع��ام احتاد  اأم���ني  ال���ذي جمع  االأول 
برئي�س  ال��ع��ب��ا���ش��ي  ح�����ش��ني  ال�����ش��غ��ل 
الغنو�شي،  را����ش���د  ال��ن��ه�����ش��ة  ح��رك��ة 
الثاين  اللقاء  تاأجيل  اإرب��اك��ا  وزاده 
املا�شي  االأرب��ع��اء  م��ن  الرجلني  ب��ني 
مطلع  اأو  االأ���ش��ب��وع  ه��ذا  نهاية  اإىل 
االأ�شبوع القادم. لقاء منتظر، زرعت 
يف  اخلمي�س  املعلنة  الغنو�شي  الءات 
باالألغام،  ط��ري��ق��ه  �شحفية،  ن����دوة 
واألقت ظالال و�شكوكا حول نتائجه، 
اإال اإذا كانت ت�شريحات رئي�س حركة 
النه�شة جمّرد مناورة �شيا�شية اأعلت 
�شقف املطالب ق�شد حت�شني �شروط 
ال��ت��ف��او���س ال غ��ري، وه���ذا اأم���ر غري 
انه لي�س من  اأدركنا  اإذا ما  م�شتبعد 
النه�شة اال�شطدام  م�شلحة حركة 
ال��ن��ق��اب��ي��ة يف م��ث��ل هذا  ب��امل��رك��زي��ة 
الظرف، اإاّل يف �شورة قرارها اعتماد 
امل����واج����ه����ة خ����ي����ارا حل�����ش��م االأزم������ة 
القائمة، وهو ما ي�شتبعده املراقبون 
بالنظر اإىل دعواتها املوازية للحوار 

رغم ثبات مواقفها الراف�شة. 
ح�����������وار غ�������ري م�������������ش������روط، ت����ق����ول 
عن  ه���ي  مت��ت��ن��ع  اأن  دون  ال��ن��ه�����ش��ة، 
الندوة  يف  ج��اء  كما  �شروطها  ب�شط 

ال�شحفية لرئي�س احلركة.

ا�ستنكار �سيا�سة
 الهروب اإىل الأمام

ف��ق��د اأّك����د اأم���ني ع���ام االحّت����اد العام 
العبا�شي،  ح�شني  لل�شغل  التون�شي 
حركة  رئ����ي���������س  ت�������ش���ري���ح  يف  اأّن 
بخ�شو�س  الغنو�شي  را�شد  النه�شة 
وعدم  احلالية  باحلكومة  التم�شك 
ال  م��وق��ف��ا  التاأ�شي�شي  املجل�س  ح��ل 
ي��ت��ن��اغ��م م��ع م���ب���ادرة احّت����اد ال�شغل 
اأن مثل  ومطالب املعار�شة، م�شيفا 
خمتلف  اأّن  ي���وؤك���د  ال��ت�����ش��ري��ح  ه���ذا 
النقا�شات واحلوارات التي دارت بني 
واملنظمات مل جتد  االأح��زاب  جميع 

نفعا لتعود اإىل نقطة ال�شفر.
وقال العبا�شي اإّنه من ال�شرورّي اأن 
ي��دور يف  النه�شة ومن  تقبل حركة 
فلكها ح�شب تعبريه، بحّل احلكومة 
احّت����اد ال�شغل  مل��ب��ادرة  واال���ش��ت��ج��اب��ة 
واأح��������زاب امل��ع��ار���ش��ة ال���داع���ي���ة اإىل 

ت�شكيل حكومة كفاءات وطنّية.
ك��م��ا اأو����ش���ح االأم�����ني ال���ع���ام الحّت���اد 
حتدث  ال����ذي  ال���ف���راغ  اأّن  ال�����ش��غ��ل، 
را�شد  النه�شة  ح��رك��ة  رئ��ي�����س  ع��ن��ه 
لن  احلكومة  حّل  الغنو�شي يف حال 
يدوم اأكرث من اأربع وع�شرين �شاعة 
ال�شادقة،  ال��ن��واي��ا  ت���وف���رت  م���ا  اإذا 
م�شريا اإىل اأن م�شتقبل البالد على 
اّتخاذ  ال��ت�����ش��ري��ع يف  امل��ح��ّك ووج����ب 
امل��وق��ف امل��ط��ل��وب ل��ل��خ��روج م��ن هذه 
االأزمة والتخلي عن منطق الت�شّدد 

والت�شّلب والفئوّية ح�شب تعبريه.
املو�شع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل���ك���ت���ب  وك������ان 
لل�شغل،  ال��ت��ون�����ش��ي  ال��ع��ام  ل��الحت��اد 

التي  احل��ك��وم��ة  ت��ب��اط��وؤ  ا�شتنكر  ق��د 
االإ�شالمية  النه�شة  حركة  تقودها 
التي  ال�شرورية  احللول  تقدمي  يف 
املطالب  م���ن  االأدن�������ى  احل����د  ت��ل��ب��ي 
وا�شتمرار  وال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة،  ال�شعبية 
االأم��ام وتعميق  اإىل  الهروب  �شيا�شة 
االأزمة ال�شيا�شية اخلانقة يف تون�س، 
ك���ارث���ة تهدد  وح��ّم��ل��ه��ا م�����ش��وؤول��ي��ة 
واالجتماعي  االق��ت�����ش��ادي  ال��و���ش��ع 
ال���ب���الد. وج�����ّدد االحت�����اد دعوته  يف 
اإىل مزيد  ال�شيا�شية  االأط��راف  لكل 
اأطلقها  ال��ت��ي  امل��ب��ادرة  م��ع  التفاعل 
يوم 29 جويلية املا�شي حلل االأزمة 
ال�شيا�شية احلالية، الفتا اإىل اأّن جّل 
دّعمت  وال�شيا�شية  امل��دن��ي��ة  ال��ق��وى 

هذه املبادرة.
وذّك������ر احت�����اد ال�����ش��غ��ل ب����ان امل���ب���ادرة 
ع��ل��ى املجل�س  االإب����ق����اء  ع��ل��ى  ت��ن�����ّس 
باآجال  وتقييده  التاأ�شي�شي  الوطني 
ومهام حمددة، وعلى حل احلكومة 
اإقامة  ل��غ��اي��ة  احل���ال���ي���ة،  ال��وق��ت��ي��ة 
كفاءات  حكومة  لت�شكيل  بناء  ح��وار 
ا�شتكمال  اأج��ل  وم��ن  متحزبة،  غري 
انتخابات  اإىل  والو�شول  املهام  بقية 

دميقراطية و�شفافة. 
ك���م���ا ط����ال����ب االحت���������اد االأط���������راف 
اإ�شاعة  عن  بالتوقف  يف  ال�شيا�شية 
ال��وق��ت، واالإ����ش���راع ب��اإي��ج��اد احللول 
املرحلة  الإن��ه��اء  ال��الزم��ة  التوافقية 
تق�شيم  م����ن  واحل������د  االن���ت���ق���ال���ي���ة، 
اإنقاذ  على  اجل��اد  والعمل  املجتمع، 
البالد من ال�شقوط يف دوامة العنف 

التي تهدد البالد.
جلميع  امل�شوؤولية  يحّمل  ان��ه  واأك���د 
االأط�����راف وخ��ا���ش��ة احل��ك��وم��ة على 
م���ع مبادرة  ال��ت��ف��اع��ل  ع����دم  ت��ب��ع��ات 
االقت�شادي  ال��و���ش��ع  ع��ل��ى  االحت����اد 

واالجتماعي املهدد بالكارثة.
وندد باحلملة املمنهجة التي يتمادى 
االحتاد  �شد  االأط���راف  بع�س  فيها 
ومواقع  ال���ع���ب���ادة  دور  ب��ا���ش��ت��ع��م��ال 
موؤكدا  االإعالمية،  واملنابر  ال�شلطة 
النقابيني  تثني  اأن هذه احلملة لن 

على اأداء دورهم الوطني.

و�سع ل يطاق..
 و�سعوبة الو�ساطة

العام  االأم��ني  العبا�شي  وكان ح�شني 
لالحتاد، قد اعترب خالل االجتماع 
التنفيذي  ل��ل��م��ك��ت��ب  اال���ش��ت��ث��ن��ائ��ي 
الذي  ال�����ش��غ��ي��ل��ة  للمنظمة  امل��و���ش��ع 
االأزمة  ت��داع��ي��ات  ل��ت��دار���س  خ�ش�س 
تون�س  يف  ال��و���ش��ع  اأّن  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة، 
اأ�شبح ال يطاق واأ�شبح على االحتاد 
بني  ال��و���ش��اط��ة  ب����دور  يكتفي  ال  اأن 
خم��ت��ل��ف االأط������راف يف وق���ت كرثت 
متفاوتة  ب��درج��ات  ال��و���ش��اط��ات  فيه 

من اجلدية.
الو�شاطة  ب�شعوبة  العبا�شي  واق���ّر 
وال���ت���وف���ي���ق ب����ني احل�������زب احل���اك���م 
ير�شي  ح����ل  الإي����ج����اد  وامل���ع���ار����ش���ة 
ال���ط���رف���ني واخل�������روج م���ن االأزم�����ة 
يف  ال��ب��الد  بها  مت��ر  التي  ال�شيا�شية 
اإّن �شقف  ال��ظ��رف ال��راه��ن واأ���ش��اف 
املطالب للطرفني عال، بني ُمطالب 
واملجل�س  احل����ك����وم����ة  ح������ّل  ب����ع����دم 
بال�شرعية  وال��ت��م�����ش��ك  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
مُم��ّث��ل يف  وب��ني ط��رف،  االنتخابية، 
احلكومة  ح��ّل  اإىل  يدعو  املعار�شة، 
وحّل  وطني  اإن��ق��اذ  حكومة  وتكوين 

املجل�س التاأ�شي�شي.
واعترب اأّن املبادرة التي تقدم بها كل 
لل�شغل  التون�شي  العام  االحت��اد  من 
االأع��راف متكاملة وت�شب  ومنظمة 
هذا  يف  م�شددا  ال��ب��الد،  م�شلحة  يف 
اأّن الظرف الراهن  اخل�شو�س على 
ي�شتوجب التوحد واإيجاد التوافقات 
االنتقالية  امل��رح��ل��ة  ت�����ش��ري��ع  الأج���ل 
�شفافة  ان��ت��خ��اب��ات  اإىل  وال����ذه����اب 

ونزيهة.
بالرغم  ان���ه  اإىل  ال��ع��ب��ا���ش��ي  واأ����ش���ار 

النابعة  املنظومة  حل  بقبول  وذل��ك 
التي  اأك���ت���وب���ر   23 ان��ت��خ��اب��ات  ع���ن 
ورد يف  ما  �شرعية ح�شب  كل  فقدت 
البيان، كما ا�شتنكرت ما جاء يف بيان 
التون�شية  الدينية  ال�����ش��وؤون  وزارة 
اأحد طريف  اإىل  من مواقف منحازة 
ال�شراع يف م�شر وهو تنظيم االإخوان 
امل�شلمني، ودعوتها اإىل اإقامة �شالة 
ال�شراع.  ه��ذا  �شحايا  على  الغائب 
ال�شوؤون  وزارة  اإّن  اجل��ب��ه��ة  وق��ال��ت 
ب�شالة  القيام  اإىل  ت��دع  مل  الدينّية 
الغائب �شواء بعد اغتيال ال�شهيدين 
الرباهمي  وحم��م��د  بلعيد  ���ش��ك��ري 
جنودنا  م��ن  ثمانية  اغتيال  بعد  اأو 
ال�شعانبي،  والتمثيل بجثثهم بجبل 
�شيا�شي  املوقف موقف  هذا  معتربة 

حزبي �شيق ح�شب ن�س البيان.
ك��م��ا اأك������دت اجل��ب��ه��ة ال�����ش��ع��ب��ّي��ة يف 
املبدئي  مت�����ّش��ك��ه��ا  ذات��������ه،  ال���ب���ي���ان 
بحرية التعبري والتظاهر والتجّمع 
ال�����ش��ل��م��ّي��ني، ك��م��ا ح��ّم��ل��ت  االإخ�����وان 
م�شر  اإي�����ش��ال  م�شوؤولية  امل�شلمني 
اإىل تلك احلالة نتيجة عدم اإميانهم 
ال�شعبية  وال�شرعية  بالدميقراطية 
وتعنتهم  احلكم  يف  كفاءتهم  ولعدم 
ومت�����ش��ك��ه��م ب��ال�����ش��ل��ط��ة ع��ل��ى ح���د ما 
عرّب  امل����وق����ف  ذات  ب���ال���ب���ي���ان.  ورد 
املجل�س  م��ن  املن�شحب  النائب  عنه 
اجلمهوري  احل��زب  ع��ن  التاأ�شي�شي 
ع�����ش��ام ال�����ش��اب��ي ،ال������ذي ����ش���ّرح اأّن 
ال�شعب  ت��خ��وي��ف  ال��ن��ه�����ش��ة حت����اول 
ال��ت��ون�����ش��ي وامل��ع��ت�����ش��م��ني م��ن تكرار 

ال�شيناريو امل�شري يف تون�س.
الكيالين  حم��م��د  اع���ت���رب  ح���ني  يف 
االأمني العام للحزب اال�شرتاكي، اأّن 
الكثري  الغنو�شي فيه  ت�شريح را�شد 
من التحدي ومن التعنت ولن يزيد 
مثل  يف  خا�شة  تعكريا  اإال  االأج���واء 

هذه الفرتة احل�شا�شة.
مل  الغنو�شي  اأّن  الكيالين  واأ���ش��اف 
ياأخذ اأية عربة من الدر�س امل�شري 
اإ����ش���غ���اء احلكام  ع�����دم  خ�����الل  م����ن 
لنب�س ال�شارع كما انه مل يتعظ من 
احلزبية  املحا�ش�شة  حكومات  ف�شل 
يف  والعري�س(  اجلبايل  )حكومتي 
الفرتة  خالل  البالد  �شوؤون  ت�شيري 
خالل  ح�شل  ملا  بالنظر  االنتقالية 
ال  واأزم�����ات  م�شاكل  م��ن  فرتتيهما 

حت�شى وال تعد .
به  �شرح  ما  فان  الكيالين،  وح�شب 
الغنو�شي من �شاأنه اأن ُيهّيئ االأر�شية 
امل�����ش��ري خ�شو�شا  امل�����ش��ه��د  ل��ت��ك��رار 
الت�شليح  ظ��اه��رة  ت�شهد  ت��ون�����س  اأّن 
باخلطر،  ُينذر  ما  وهو  وامليلي�شيات 
وك���ان ع��ل��ى ال��غ��ن��و���ش��ي، يف راأي�����ه، اأن 
املرونة يف مواقفه.  �شيئا من  يبدي 
امل��واق��ف وح���ّدة لغتها،  جممل ه��ذه 
احلاكمة  االأو�شاط  �شواء من طرف 
امل��خ��ا���س يف  اأّن  ت��وؤك��د  امل��ع��ار���ش��ة،  اأو 
اأّن  مبعنى  تون�س،  يف  واالآالم  م�شر 
ال�شيناريو امل�شري رغم نفي البع�س 
وا�شتبعاده، فر�س نف�شه على امل�شهد 
ي�شوغ  وب���ات  ال��ت��ون�����ش��ي،  ال�شيا�شي 
م��واق��ف ُم��ك��ّون��ات��ه م��ن امل����اأزق الذي 

تردت فيه البالد!.

اأ�شبحت  ال��ت��ي  ال�����ش��ي��ا���ش��ّي��ة  االأزم�����ة 
خطرية على حّد تعبريه. 

واعترب القيادي يف اجلبهة ال�شعبية 
اأن ت�شريحات را�شد الغنو�شي تهدف 
اإىل اإب��راز نوع من التما�شك ال غري 
الوقت  رب����ح  ي��ري��د  ال��غ��ن��و���ش��ي  واأن 
الرتويكا  يف  ثقته  فقد  ال�شعب  الأن 

احلاكمة ح�شب قوله.
وت����وج����ه ال�����رح�����وي، م����ن خ�����الل يف 
النه�شة  اإىل حركة  اإذاع��ي،  ت�شريح 
كلفتم  وم��ه��م��ا  فعلتم  م��ه��م��ا  ق��ائ��ال 
ي��وم احل�شم  ف��اإن  العناء  ه��ذا  تون�س 
ال  امل��ع��ار���ش��ة  اأن  اإىل  م�شريا   ، ق���ادم 
تريد احلكم االآن، كما تدعي بع�س 
االأط�����راف، ب��ل ت��ري��د ف��ق��ط حكومة 
وطنية  كفاءات  من  تتكون  م�شتقلة 
وُت�شرّي  ال����ب����الد  م�����ش��ل��ح��ة  ت���خ���دم 
االنتقالية،  امل��رح��ل��ة  م��ن  ت��ب��ّق��ى  م��ا 
حاليا  معنّية  غري  واأّنها،املعار�شة، 
باأّي حوار مبني على حكومة وحدة 

وطنية تتكون من �شيا�شيني.
النه�شة  ال��رح��وي،  املنجي  واأ���ش��اف 
اأكتوبر   23 منذ  �شرعيتها  ف��ق��دت 
ق���رار  ه���و  االآن  وال����ق����رار  امل���ا����ش���ي، 
�شعبي ولي�س بيد اأي طرف �شيا�شي 
، وقد كلفت تون�س الفتنة والتفرقة 

واالإرهاب واالنهيار االقت�شادي.
لزهر  اأك������د  ن���ف�������ش���ه،  ال�������ش���ي���اق  ويف 
ال��ع��ك��رم��ي ال��ق��ي��ادي يف ح��رك��ة نداء 
ُم�شّر  الغنو�شي  را���ش��د  اأّن  ت��ون�����س، 
متنعه  �شوداء  بنظارات  النظر  على 
يتحدث  اأن����ه  اإذ  ال���واق���ع  روؤي�����ة  م���ن 
ع����ن رغ����ب����ات ول���ي�������س ع����ن واق������ع يف 
على  فيها  اأ���ش��ر  ال��ت��ي  ت�شريحاته 

عدم تنحي احلكومة.
علي  ح��ك��وم��ة  اأن  ال��ع��ك��رم��ي  وق�����ال 
النا�س  قلوب  من  �شقطت  العري�س 
وعقولهم وال جمال لها يف امل�شتقبل 
ح�شب  البلطجة  ي��ن��وي  ك��ان  اإذا  اإال 
ت��ع��ب��ريه. وب���نّي اأن احل��ك��وم��ة يف واد 
اأنه  م�شيفا  اآخ����ر،  واد  يف  وال�����ش��ع��ب 
�شرعية  ع����ن  احل����دي����ث  مي���ك���ن  ال 
دول��ة مّتت م�شادرتها  ال�شناديق يف 
بالقوة من قبل حزب �شيا�شي واحد 
باإمكان  لي�س  اأن��ه  العكرمي  و���ش��رح 
انتخابية  بيئة  ُت���وّف���ر  اأن  النه�شة 
وباخلطاب  ب��امل��ل��ي�����ش��ي��ات  ���ش��ل��ي��م��ة 
امل���������زدوج. وم�����ن ج���ه���ة اأخ�������رى اأك����د 
�شتوا�شل  امل��ع��ار���ش��ة  اأن  ال��ع��ك��رم��ي 
يطالب  ال��ذي  ال�شعب  م��ع  ال�شغط 
ب��اإ���ش��ق��اط احل��ك��وم��ة ق��ائ��ال ''يجب 

عليهم اأن يرحلوا باأقل التكاليف.

تخويف ال�سعب التون�سي
بيان  يف  ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة  وع����رّبت 
ا�شتنكارها ملحاوالت حركة  لها، عن 
االإخوان  ف��رع  متثل  التي  النه�شة، 
ا�شتغالل  ت���ون�������س،  يف  امل�������ش���ل���م���ني 
االأحداث يف م�شر لتخويف ال�شعب 
ب���ال���ب���الد نحو  ال��ت��ون�����ش��ي و دف��ع��ه��ا 
املجهول على غرار ما فعله االإخوان 

مب�شر وفق ن�ّس البيان.
اأّن حركة  واأّك��دت اجلبهة يف بيانها، 
واأخ���ريا  اأوال  امل��دع��وة  ه��ي  النه�شة 
م�شر  من  ال��در���س  ا�شتخال�س  اإىل 

وهيئات من املجتمع املدين. واأو�شح 
اإنه ال مربر للحديث عن  الغنو�شي 
اأزمة يف تون�س، قائال نعي�س يف ظل 
اأنهى  والتاأ�شي�شي  حكومي،  ائتالف 
والهيئة  ال��د���ش��ت��ور  ك��ت��اب��ة  ت��ق��ري��ب��ا 
ينق�شها  ال  ل��الن��ت��خ��اب��ات  امل�شتقلة 
اإال عن�شر واحد .  وو�شف الغنو�شي 
املجل�س  حل����ل  امل���ع���ار����ش���ة  دع�������وات 
املوؤقتة  واحل���ك���وم���ة  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
 ، الفو�شوية  باالأطروحات  احلالية 
حمّذرا املعار�شة التون�شية من توّقع 

حدوث انقالب ع�شكري يف تون�س.
بوزير  ي��ح��ل��م��ون  م���ن  اأن  واأ�����ش����اف 
دفاع تون�شي يفعل مثلما فعل وزير 
اأول عبد  ال��ف��ري��ق  امل�����ش��ري  ال��دف��اع 
مر�شي  ع��زل  ال��ذي  ال�شي�شي  الفتاح 
اأن يتوقفوا عن احللم ولكن  عليهم 
النه�شة  حكومة  ب��اأن  اق��ّر  الغنو�شي 
حت�شني  يف  ت���ن���ج���ح  مل  ت���ون�������س  يف 
االأخرى،  امل�شاكل  واإدارة  االقت�شاد 
اأخطاء  ارت��ك��ب��ت  حكومته  اإن  وق���ال 

لكنها ال ت�شتحق انقالبا.

اإعلن حرب
 واإح�سا�ش بالعزلة

جملة هذه املواقف، ومقاربة حركة 
التي تتخبط فيها  النه�شة لالأزمة 
اأثارت  منها،  اخل��روج  و�شبل  البالد 
و�شخطها  اأي�����ش��ا  امل��ع��ار���ش��ة  غ�شب 
مدفعيتها  ا���ش��ت��خ��دام  اإىل  ودفعتها 
اأّن  ت���رى  اأّن���ه���ا  مب��ا  اأي�����ش��ا،  الثقيلة 
النه�شة  ح��رك��ة  رئي�س  ت�شريحات 
وال  االأول  مرّبعها  يف  االأزم���ة  ُتبقي 
من  االأدن�����ى  ل��ل��ح��ّد  ح��ت��ى  ت�شتجيب 
م��ط��ال��ب امل��ع��ار���ش��ة ال��ت��ي م��ا انفّكت 
ل��ن تتفاو�س م��ع حزب  اأّن��ه��ا  ت��وؤّك��د 
احلكومة  يحل  اأن  بعد  اإال  النه�شة 
ال�شياق،  ه����ذا  ويف  ي���ق���وده���ا.  ال���ت���ي 
اع���ت���رب ح����زب ال���ع���م���ال يف ب���ي���ان له 
رئي�س  الغنو�شي  را���ش��د  ت�شريح  اأّن 
ح����رك����ة ال���ن���ه�������ش���ة خ������الل م���وؤمت���ر 
اإ�شايف  دل��ي��ل  ه��و  اخلمي�س  �شحفي 
ع��ل��ى ت��ع��ّن��ت ح��رك��ت��ه وع���دم تفاعلها 
مع ما يجري يف البالد وخا�شة منذ 

اغتيال حممد الرباهمي.
واأ�شاف البيان اأّن ت�شريح الغنو�شي 
ي��ع��ك�����س االإح�����ش��ا���س ب��ال��ع��زل��ة لدى 
هذه احلركة وانف�شامها عن نب�س 
ال�����ش��ع��ب، معتربا  ال�������ش���ارع و����ش���وت 
ي��ف��ّت من  ل��ن  ال��ت��خ��وي��ف  اأّن منطق 
واأن  ال���ت���ون�������ش���ي،  ال�����ش��ع��ب  ع���زمي���ة 
ال�شغط النف�شي على اجلماهري مبا 
والهادف  م�شر  ال�شقيقة  يف  يجري 
اإىل اإرباك الهّبة الن�شالية ال�شعبية 
النه�شة  حركة  �شد  امل�شبوقة  غري 

من االأزم���ة م��ازال هناك من يكابر 
ال�شيقة  احلزبية  املطالب  وُي��غ��ّل��ب 

على ح�شاب الوطن .
كما نّبه امني عام املركزية النقابية 
من تداعيات االأزمة ال�شيا�شية على 
الو�شعني االقت�شادي واالجتماعي، 
ال���ت���ق���اري���ر  جم����م����ل  اأّن  م����ع����ت����ربا 
املوؤ�ش�شات  ال�شادرة عن  االقت�شادية 
البنك  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  امل��خ��ت�����ش��ة 
قتامه  اإىل  ت�شري  التون�شي  املركزي 
ال��و���ش��ع االق��ت�����ش��ادي يف ال��ب��الد مبا 
االجتماعي  ال��و���ش��ع  ع��ل��ى  ان��ع��ك�����س 
املوؤ�ش�شات  ب��ع�����س  غ��ل��ق  خ���الل  م���ن 
ال�������ش���ن���اع���ي���ة ال������ك������ربى وت���ه���دي���د 
م��ئ��ات م��واط��ن ال�����ش��غ��ل.  ول��ف��ت اإىل 
االحتاد  يعانيها  ال��ت��ي  ال�����ش��ع��وب��ات 
ي���وم���ي���ا م����ن خ�����الل ���ش��ع��ي��ه الإق���ن���اع 
االقت�شادية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  اأ���ش��ح��اب 
موؤ�ش�شاتهم  اإغ��الق  وع��دم  بالرتيث 
باإمكانّية  ال���ق���ن���اع���ة  م��ن��ط��ل��ق  م����ن 

حت�شن الو�شع العام يف البالد.

لءات الغنو�سي 
وخطوطه احلمراء

ال��غ��ا���ش��ب��ة واحل������ادة التي  امل���واق���ف 
عربت عنها املركزية النقابية، القوة 
الرئي�شّية يف البالد، تعود اأ�شا�شا اإىل 
االإ�شالمية  النه�شة  حركة  مت�شك 
مبواقفها وتعّدد الءات رئي�شها را�شد 
الغنو�شي وخطوطه احلمراء وعدم 
اأّي���ة م��رون��ة يف التعاطي مع  اإب��دائ��ه 
املاأزق.  للخروج من  االحت��اد  مبادرة 
النه�شة  رئ��ي�����س ح��رك��ة  وق���د ج����ّدد 
�شحفية  ن���دوة  يف  الغنو�شي،  را���ش��د 
النه�شة  رف�����س  اخل��م��ي�����س،  ع��ق��ده��ا 
الوقت  يف  احل���ك���وم���ة  ح����ل  مل���ق���رتح 
هذا  �شيطرحه  مل��ا  بالنظر  احل���ايل 
للم�شار  واإرب���اك  فو�شى  من  اخليار 

االنتقايل ح�شب تعبريه.
حكومة  بت�شكيل  املقابل،  يف  وطالب 
خمتلف  ت�������ش���م���ل  وط����ن����ي����ة  وح��������دة 
ب�شرورة  املقتنعة  ال�شيا�شية  القوى 
اإطار  يف  االنتقايل  امل�شار  ا�شتكمال 
العمومية  لل�شلط  املنظم  ال��ق��ان��ون 
املجل�س  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  اإىل  ودع�����ا 
ال�شلطة  ب���اع���ت���ب���اره  ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي 
املجل�س  ا�شتئناف  االأ�شلية و�شرورة 
اأق��رب وق��ت ممكن ، مع  الأعماله يف 
يف  الت�شريع  �شرورة  على  الت�شديد 
اأولويات  �شلم  وت��رية عمله وحتديد 

وا�شحة الأ�شغاله.
ت�����ش��ك��ي��ل هيئة  ال��غ��ن��و���ش��ي  واق������رتح 
احلكومة  لعمل  م��راف��ق��ة  �شيا�شية 
ت�شم  حولها  متفق  �شالحيات  ذات 
عامة  و�شخ�شيات  �شيا�شية  اأح��زاب��ا 

ُت�����ش��ت��ج��اب مطالب  ال�����ش��م��ود ح��ت��ى 
ال�����ش��ع��ب ال���ت���ون�������ش���ي، م�������ش���ريا اإىل 
خالل  ت��ع��ّم��د  ال��غ��ن��و���ش��ي  را����ش���د  اأّن 
القوى  ا�شتهداف  ال�شحفية  الندوة 
برف�شه  والدميقراطية  التقدمية 
الأغ��ل��ب امل��ط��ال��ب ال��ت��ي ت��ق��دم��ت بها 
ال���ق���وى ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ال���داع���ي���ة اإىل 
بعد  وطنية  كفاءات  حكومة  ت�شكيل 
اإدارة  يف  املُ��ت��ح��ّزب��ة  احل��ك��وم��ة  ف�شل 
املرحلة االنتقالية على حد تعبريه. 
رئي�س  ل�����ش��ان  زّل����ة  ع��ل��ى  تعليق  ويف 
الغّنو�شي،  را���ش��د  ال��ّن��ه�����ش��ة  ح��رك��ة 
خالل ندوته ال�شحفية ، حيث قال 
 ، وال��ن��ف��اق  ال��وح��دة  م��ع  النه�شة  اإّن 
اأفاد �شمري الطّيب الناطق الر�شمي 
الدميقراطي  امل�����ش��ار  ح����زب  ب��ا���ش��م 
تعي�س  امل��ع��ار���ش��ة  اإّن  االج��ت��م��اع��ي، 
ب��ال��ف��ع��ل وي���وم���ّي���ا م���ع ن���ف���اق حركة 
النه�شة. واأ�شاف الطّيب يف ت�شريح 
مقاومة  تيَ�ّدعي  النه�شة  اإّن  اإذاع���ي، 
رابطات حماية  بينما تدعم  العنف، 
الثورة. كما قال اإّنها ت�شاند االإرهاب 
وت��ف��ع��ل م���ا ال ت���ق���ول، م�����ش��ريا اإىل 
قيادات  ل����دى  اخل���ط���اب  ازدواج����ي����ة 
احل���رك���ة. واأك�����د ���ش��م��ري ال��ط��ي��ب اأن 
جبهة االإن��ق��اذ لن تقبل احل��وار مع 
تكوين  على  ت��واف��ق  مل  اإذا  النه�شة 
اإن  اإىل  م�شريا  وطني  اإنقاذ  حكومة 

اجلبهة االآن يف حالة �شغط.
علي  اإّن  ق����ال  م��ّت�����ش��ل،  ���ش��ي��اق  ويف 
وعليه  مت����ام����ا  ف�������ش���ل  ال����ع����رّي���������س 
الّرحيل، معتربا اأّن النجاح الوحيد 
ل��ل��ن��ه�����ش��ة ك�����ان يف ج���م���ع االأم�������وال 

ة. وخدمة م�شاحلها اخلا�شّ
الرحوي  منجي  اع��ت��رب  جهته،  م��ن 
املجل�س  م����ن  امل���ن�������ش���ح���ب  ال���ن���ائ���ب 
وطني  اإنقاذ  حكومة  اأّن  التاأ�شي�شي، 
للو�شع  احل����ل  ه���ي  م��ت��ح��زب��ة  غ���ري 
من  ول��ل��خ��روج  تون�س  تعي�شه  ال��ذي 

ل��ن ي��ك��ون مب��ق��دوره��ا اإف�����ش��ال حملة 
اأ�شبوع الرحيل الذين دعت  ارحل و 

لهما جبهة االإنقاذ.
من جهته، اأكد زهري املغزاوي ع�شو 
اإّن  ال�شيا�شي حلركة ال�شعب،  املكتب 
رئي�س حركة النه�شة انتهج �شيا�شة 
حكومة  ت�شكيل  برف�شه  الت�شعيد 
رئي�س  اأّن  م��ع��ت��ربا  وط��ن��ي��ة،  وح����دة 
بعد  امل��ن��اورة  اأ�شلوب  انتهج  احل��رك��ة 
رف�����ش��ه ل��ق��اء االأم����ني ال��ع��ام الإحتاد 

ال�شغل ح�شني العبا�شي االأربعاء.
به  ����ش���رح  م����ا  اإّن  امل�����غ�����زاوي  وق������ال 
را�����ش����د ال���غ���ن���و����ش���ي خ�����الل ال���ن���دوة 
ت�شكيل  مل��ب��ادرة  ورف�����ش��ه  ال�شحفية 
مناورة  هو  وطنية،  كفاءات  حكومة 
فرتة  يف  ���ش��اب��ق��ا  انتهجها  �شيا�شية 
اليوم  وي�شعى  بلعيد  �شكري  اغتيال 
القوى  ك��اف��ة  داع���ي���ا  ت���ك���راره���ا،  اإىل 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة ب��ال�����ش��غ��ط ع��ل��ى حركة 
مطالب  اإىل  لال�شتجابة  النه�شة 
بت�شكيل  وامل��ط��ال��ب��ني  امل��ع��ت�����ش��م��ني 

حكومة كفاءات وطنية.
واّتهم ع�شو املكتب ال�شيا�شي حلركة 
مبوا�شلة  النه�شة  حركة  ال�شعب، 
نحو  ال��ب��الد  ودف���ع  التعنت  �شيا�شة 
املجهول، م��وؤك��دا ان��ه ال ت��راج��ع عن 
ت�شكيل حكومة كفاءات وطنية تدير 

ما تبقى من املرحلة االنتقالية.
العام  االأم���ني  زي���اد خل�شر  واع��ت��رب 
الدميقراطيني  ال��وط��ن��ي��ني  حل���زب 
النه�شة  ح��رك��ة  رئي�س  اأّن  امل��وّح��د، 
وجه  اأعلن حربا يف  الغنو�شي  را�شد 
والدميقراطية  التقدمية  ال��ق��وى 
ب��ع��د رف�����ش��ه مل��ط��ال��ب ح��ل احلكومة 
وطنية،  ك���ف���اءات  ح��ك��وم��ة  وت�شكيل 
امل�شوؤولية  احل��رك��ة  رئي�س  حم��ّم��ال 
�شاحة  يف  ي���ح���دث  ت�����ش��ع��ي��د  ك���ل  يف 
اعت�شام الرحيل. وحّث زياد خل�شر 
ب�����اردو على  ���ش��اح��ة  امل��ع��ت�����ش��م��ني يف 

لءات الغنو�سي تبقي الأزمة يف مرّبعها الأول

املركزية النقابية ت�صتخدم مفرداتها الثقيلة..!
 احتاد ال�سغل: على النه�سة ومن يدور يف فلكها القبول بحّل احلكومة 

اي م�شتقبل لهذه امل�شافحة بني العبا�شي والغنو�شي

 الغنو�صي: ال حلّل التاأ�صي�صي
ال الإ�صقاط العري�س.. وال حلكومة تكنوقراط

املعار�سة: النه�سة ت�ستغّل اأحداث م�سر لتخويف
 ال�سعب التون�سي وت�سريحات الغنو�سي اإعلن حرب

اأمريكا اخرتقت قواعد اخل�صو�صية اآالف املرات�صنودن ك�صف عن وثائق التج�ص�س عندما كان يف )ديل(
•• وا�صنطن-رويرتز:

قالت �شحيفة وا�شنطن بو�شت ان وكالة االمن القومي االمريكية خالفت قواعد 
 2008 �شنة  منذ  ع��ام  ك��ل  امل���رات  االف  القانونية  �شلطاتها  جت���اوزت  او  ال�شرية 
ال�شحيفة  واأ�شافت  ال�شرية  �شديدة  اأخ��رى  ووثائق  داخلية  مبراجعة  م�شت�شهدة 
واأهداف  اأمريكيني  ملواطنني  مراقبة  عمليات  على  انطوت  املخالفات  معظم  اأن 

خمابراتية اأجنبية يف الواليات املتحدة دون اذن وهو ما يحظره القانون.
وتراوحت املخالفات من انتهاكات �شارخة للقانون اىل اأخطاء طباعية ت�شببت يف 

تتبع ر�شائل بريد الكرتوين ومكاملات هاتفية امريكية دون ق�شد.
وقالت ال�شحيفة ان الوثائق التي ح�شلت عليها جزء من مادة قدمها لها املتعاقد 
ال�شابق مع وكالة االمن القومي االمريكية ادوارد �شنودن الذي اتهمته الواليات 

املتحدة بالتج�ش�س ومنحته رو�شيا حق اللجوء يف وقت �شابق هذا ال�شهر.

•• وا�صنطن-رويرتز:

�شنودن  ادوارد  ان  مطلعة  وم�شادر  م�شوؤولون  ق��ال 
املوظف ال�شابق بوكالة االمن القومي االمريكي بداأ 
االلكرتوين  التج�ش�س  برامج  تك�شف  وثائق  تنزيل 
�شركة  يف  يعمل  ك���ان  ع��ن��دم��ا  االم��ري��ك��ي��ة  للحكومة 
ديل يف ابريل ني�شان 2012 اأو قبل عام تقريبا من 

املوعد الذي ذكرته تقارير �شابقة.
ملدة  اللجوء  رو�شيا حق  ال��ذي منحته  �شنودن  وعمل 
 2009 م��ن  دي��ل  ل��دى  اب  اغ�شط�س  االول  ع��ام يف 
حتى وقت �شابق من العام احلايل ومت تكليفه بالعمل 

عن �شنودن. ومن املفرت�س ان هذا العميل هو وكالة 
االمن القومي االمريكي.

الوثائق  بتنزيل  �شنودن  قيام  عن  االنباء  تزيد  وقد 
ال�شرية اثناء عمله يف ديل من ال�شغوط على وكاالت 
االمنية  اج��راءات��ه��ا  لت�شديد  االمريكية  امل��خ��اب��رات 
االمن  وكالة  وقالت  امل�شتقبل.  يف  ت�شريبات  اأي  ملنع 
املواد  اىل  ال��دخ��ول  �شتقيد  انها  االم��ري��ك��ي  القومي 
الو�شول  على  �شرامة  اكرث  قيودا  و�شت�شع  ال�شرية 
اىل املعلومات وتنزيلها وقال م�شوؤوالن اأمريكيان ان 
التحقيقات يف ان�شطة �شنودن اأكدت ان قيامه بتنزيل 

املعلومات احل�شا�شة بداأ عندما كان يعمل يف ديل.

كمتعاقد مع اجهزة لوكالة االمن القومي يف اأمريكا 
واليابان.

بتنزيل معلومات عن  �شنودن قام  ان  امل�شادر  وقالت 
برامج التج�ش�س التي تديرها وكالة االمن القومي 
الربيطاين  احلكومية  االت�شاالت  ومقر  االمريكي 
بينما كان موظفا يف ديل وانه ترك ب�شمة الكرتونية 

ت�شري ايل موعد اطالعه على الوثائق.
ومقرها  دي��ل  با�شم  املتحدث  فرينك  ديفيد  ورف�س 
من  اي  على  التعقيب  تك�شا�س  ب��والي��ة  روك  راون���د 
عميال  ان  قائال  ال�شركة  يف  �شنودن  وظيفة  جوانب 
االعالم  لو�شائل  التحدث  ع��دم  منها  طلب  لل�شركة 



عربي ودويل

12

السبت  -  17   أغسطس    2013 م    -    العـدد    10871
Saturday    17    August     2013  -  Issue No   10871

•• �صيول-يو بي اأي:

ام�س  ال�شمالية  جارتها  على  اجلنوبية  كوريا  اقرتحت 
ال�شليب  منظمتي  ب��ني  عمل  حم��ادث��ات  عقد  اجلمعة 
االأ�شر  �شمل  مل  م�شاألة  ملناق�شة  البلدين  يف  االأح��م��ر 
امل�����ش��ت��ت��ة وغ���ريه���ا م���ن ال��ق�����ش��اي��ا االإن�����ش��ان��ي��ة وذل����ك يف 
الكوري  اجلانب  من  ال�شالم  دار  يف  اآب-اأغ�شط�س   23
بني  تف�شل  التي  ال�شالح  املنزوعة  املنطقة  يف  اجلنوبي 

الكوريتني.
عن  )يونهاب(  اجلنوبية  الكورية  االأنباء  وكالة  ونقلت 
م�شوؤول يف وزارة الوحدة الكورية قوله ان احلكومة يف 
�شيول نقلت اقرتاحاً اإىل ال�شمال عرب قناة االت�شال بني 
الكوريتني يف بامنوجوم احلدودية لعقد حمادثات عمل 
ومناق�شة  البلدين  يف  االأح��م��ر  ال�شليب  منظمتي  ب��ني 
الكورية  احل��رب  خ��الل  امل�شتتة  االأ�شر  �شمل  مل  م�شاألة 
اآب-  23 يف  وذل���ك  االإن�����ش��ان��ي��ة  الق�شايا  م��ن  وغ��ريه��ا 
اأغ�شط�س يف دار ال�شالم من اجلانب الكوري اجلنوبي يف 

املنطقة املنزوعة ال�شالح التي تف�شل بني الكوريتني.

عن  ي�شدر  ب��اأن  تاأمل  احلكومة  ان  اإىل  امل�شوؤول  واأ���ش��ار 
ال�����ش��م��ال م��وق��ف اإي��ج��اب��ي ن��ظ��راً ل��ك��ون امل�����ش��ال��ة ق�شية 

اإن�شانية بحتة .
اق��رتاح اجلنوب، يتوقع  ال�شمال على  ويف حال موافقة 
اإجراء املحادثات ب�شورة اإيجابية حول موعد الربنامج 
مع  امل�شاركني،  وع��دد  امل�شتتة  االأ�شر  اأف��راد  لقاء  ومكان 
االإن�شاين  ال��دع��م  تقدمي  ق�شية  اإىل  التطرق  اإمكانية 

لكوريا ال�شمالية.
الكورية  الرئي�شة  دع��ت  اأن  بعد  االق����رتاح،  ه��ذا  وج���اء 
�شمل  مل  برنامج  ال�شتئناف  هيه  ك��ون  ب��ارك  اجلنوبية 
االأ�شر امل�شتتة، يف خطاب األقته اخلمي�س خالل احتفال 
يف  ال��ي��اب��اين،  اال�شتعمار  ع��ن  الوطني  اال�شتقالل  عيد 
املقبل، وذلك من  االأول-اأكتوبر  ال�شكر يف ت�شرين  عيد 
اأجل تخفيف معاناة وحزن اأفراد االأ�شر امل�شتتة، الذين 

يبلغ معدل عمر اأكرث من %80 منهم 70 عاماً.
وك��ان��ت ع���دة اج��ت��م��اع��ات ل��ل��ع��ائ��الت ع��ق��دت ب��ني عامّي 
خالل  تفرقوا  كوريون  التقى  حيث  و2008   1998

احلرب يف خم�شينيات القرن املا�شي.

•• القاهرة-يو بي اأي:

قطع الع�شرات من اأن�شار الرئي�س امل�شري املعزول حممد مر�شي بعد ظهر 
ام�س اجلمعة، ج�شر 6 اأكتوبر بو�شط القاهرة يف بداية تظاهرات دعت لها 

جماعة االإخوان امل�شلمني، رف�شاً ملا ت�شميه االنقالب على ال�شرعية .
وق��ط��ع اأن�����ش��ار م��ر���ش��ي ك��وب��ري )ج�����ش��ر( 6 اأك��ت��وب��ر يف اجل���زء امل����وؤدي اإىل 
ميدان رم�شي�س حيث حمطة القطارات املركزية بو�شط القاهرة، يف بداية 
تظاهرات حتمل �شعار مليونية الغ�شب دعت لها جماعة االإخوان امل�شلمني 
التي ينتمي لها مر�شي رف�شاً ملا ت�شميه االنقالب الع�شكري على ال�شرعية 

والرئي�س املنتخب ، واحتجاجاً على ف�س اعت�شامي اأن�شار مر�شي.
يف غ�شون ذلك احت�شد مئات من اأن�شار مر�شي مبيدان رم�شي�س، مردِّدين 
هتافات حتري�شية وت�شهد م�شر منذ االأربعاء الفائت اأعمال عنف وا�شتباكات 
اأن�شار مر�شي  دامية بني عنا�شر من قوات االأمن املركزي وبني اآالف من 
الذين قاموا مبهاجمة مراكز اأمنية ومقار حكومية وقطعوا طرقاً رئي�شية، 
احتجاجاً على ف�س اعت�شامي رابعة العدوية بالقاهرة و نه�شة م�شر يف 

اجليزة بعد نحو 6 اأ�شابيع على بدء االعت�شامني.
ملدة  البالد  يف  الطوارئ  حالة  فر�س  امل�شرية،  اجلمهورية  رئا�شة  رت  وق��رَّ
 12 يف  احلكومة حظر جتول  واأعلنت  الفائت،  االأرب��ع��اء  من  اعتباراً  �شهر 
حمافظة من بينها القاهرة، فيما اأ�شفرت اأعمال العنف الدائرة بح�شب اآخر 
اإح�شاء اأعلنته وزارة ال�شحة وال�شكان امل�شرية م�شاء اخلمي�س، عن 578 

قتياًل و4201 م�شاباً.

اللبناين  اجل��ي�����س  ودع���ا  اط���ف���ال. 
التقدم من  اىل  املفقودين  اه��ايل 
ق���ي���ادة م��ن��ط��ق��ة ب�����ريوت الج����راء 
ف���ح���و����ش���ات احل���م�������س ال����ن����ووي 
ب��غ��ي��ة ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ذوي���ه���م من 
بيان  بح�شب  وذل���ك   ، امل��ف��ق��ودي��ن 
اجلي�س-مديرية  قيادة  ا�شدرته 

التوجيه.
ال�����ش��خ��م الذي  ال��ت��ف��ج��ري  وك�����ان 
املباين  يف  كبرية  بحرائق  ت�شبب 
اىل  ادى  ال����ت����ج����اري����ة،  وامل�����ح�����ال 
ال�شكان  م���ن  ال��ع��دي��د  حم��ا���ش��رة 
رجال  يعمل  ان  قبل  منازلهم  يف 
االطفاء على اجالئهم با�شتخدام 
اجلي�س  وك������ان  ط���وي���ل���ة  ����ش���المل 
�شيارة  انفجار  عن  اخلمي�س  اف��اد 
الروي�س  م��ن��ط��ق��ة  يف  م��ف��خ��خ��ة 
والتجارية،  ال�شكنية  الكثافة  ذات 
يف ه��ج��وم ه���و ال���ث���اين م���ن نوعه 
م��ن��ذ اعالن  م��ع��ق��ل ح���زب اهلل  يف 
امل��ع��ارك اىل  االخ��ري م�شاركته يف 
ب�شار  الرئي�س  نظام  ق��وات  جانب 

اال�شد.

•• بريوت-نيويورك-القد�ص-وكاالت:

تفجري  يف  ���ش��خ�����ش��ا   22 ق���ت���ل 
ام�س  هز  ال��ذي  املفخخة  ال�شيارة 
االأول ال�شاحية اجلنوبية لبريوت 
معقل حزب اهلل حليف دم�شق، يف 
االمنية  للقوى  ج��دي��دة  ح�شيلة 

اللبنانية ام�س اجلمعة.
العامة  املديرية  يف  م�شدر  واف��اد 
وكالة  ال���داخ���ل���ي  االم�����ن  ل���ق���وى 
فران�س بر�س ان ح�شيلة التفجري 
منطقة  يف  امل��ف��خ��خ��ة  ب��ال�����ش��ي��ارة 
اجلنوبية،  بال�شاحية  ال��روي�����س 
على  ق��ت��ي��ال   22 اىل  ارت���ف���ع���ت 
االحمر  ال�شليب  وبح�شب  االق��ل 
اىل  ال���ت���ف���ج���ري  ادى  ال���ل���ب���ن���اين، 
�شخ�شا   325 م��ن  اك���رث  ا���ش��اب��ة 
بجروح، علما ان ح�شيلتي القتلى 

واجلرحى لي�شت نهائية.
م�����ن ج���ه���ت���ه���ا، اف���������ادت ال���وك���ال���ة 
ان  الر�شمية  ل��الع��الم  ال��وط��ن��ي��ة 
زال��وا يف عداد  ا�شخا�س ما  �شبعة 
وثالثة  رج��ل  بينهم  امل��ف��ق��ودي��ن، 

ا�صتهداف دام حلزب اهلل يف معقله 
على وقع ا�صتمرار قتاله يف �صوريا

•• بريوت-ا.ف.ب:

ال�شاحية  داره  عقر  يف  دام  لتفجري  ال�شيعي  اللبناين  اهلل  ح��زب  تعر�س 
حليفه  جانب  اىل  �شوريا  يف  قتاله  ا�شتمرار  وق��ع  على  لبريوت،  اجلنوبية 
نظام دم�شق، ما ي�شاعف ه�شا�شة الو�شع االمني يف لبنان الذي يفتقر اىل 

حكومة منذ خم�شة ا�شهر.
والتفجري الذي نفذ ب�شيارة مفخخة اخلمي�س خملفا 22 قتيال على االقل 
300 جريح، ا�شتهدف قلب ال�شاحية اجلنوبية معقل احلزب  واكرث من 
وقلعته االمنية بامتياز. ويعترب الهجوم االكرث دموية الذي ا�شتهدف هذه 

املنطقة ال�شيعية منذ نحو ثالثة عقود.
ورغم ان احلزب احتاط لالمر بتدابري امنية م�شددة، فان ذلك مل يحل 
مناطق  يف  مفخختني  �شيارتني  لتفجري  اجلنوبية  ال�شاحية  تعر�س  دون 

مكتظة يف فرتة ال تتجاوز 40 يوما.
ان  ال��ع��زي  غ�شان  اللبنانية  اجلامعة  يف  ال�شيا�شية  العلوم  ا�شتاذ  ويعترب 
اىل  ال�شورية  املعار�شة  قتال  يف  م�شاركته  تبعات  يتحمل  ال�شيعي  التنظيم 
ا�شرتاتيجيا  خطاأ  ارتكب  اهلل  "حزب  ان  ويقول  اال�شد،  ب�شار  نظام  جانب 

)عرب امل�شاركة يف النزاع ال�شوري( وهذه هي النتائج".
وتبنت جماعة غري معروفة تطلق على نف�شها ا�شم �شرايا عائ�شة ام املوؤمنني 
التاأكد من  للمهام اخلارجية تفجري اخلمي�س يف �شريط م�شور ال ميكن 
�شحته، بينما اكد اجلي�س ال�شوري احلر عدم وجود اي �شلة له بالتفجري.

ترد  انها  للقول  ذري��ع��ة  ارهابية  ل��دى منظمات  ب��ات  ال��ي��وم،  ال��ع��زي  ويعلق 
على م�شاركة حزب اهلل يف احلرب. بدورها، اعتربت قناة املنار التلفزيونية 

التابعة حلزب اهلل ان االخري يدفع ثمن موقفه يف �شوريا.
العامني  االهلية بني  �شيارات مفخخة طوال احلرب  لبنان تفجري  و�شهد 
مماثلة  هجمات  ا�شتهدفت  االخرية،  االعوام  وخالل  و1990.   1975
اال�شبق  ال���وزراء  رئي�س  مقدمها  يف  ال�شوري  للنظام  مناه�شة  �شخ�شيات 
رفيق احلريري. لكنها املرة االوىل منذ اندالع النزاع يف �شوريا املجاورة يف 

اذارمار�س 2011 ت�شتهدف فيها �شيارات مفخخة معقال حلزب اهلل.
االمني  ك��ان  حيث  ال�شكنية  الروي�س  منطقة  التفجري  منفذو  اختار  وق��د 
العام للحزب ح�شن ن�شراهلل قام باطاللة نادرة يف الثالث من اب اغ�شط�س 
اجلاري و�شارك �شخ�شيا يف احياء يوم القد�س، علما انه عادة ما يطل على 

منا�شريه عرب �شا�شات عمالقة لدواع امنية.
�شل�شلة  اىل  الروي�س  تفجري  وين�شم 
مواجهات واعتداءات دامية ي�شهدها 
�شوريا  ال���ن���زاع يف  ب����دء  م��ن��ذ  ل��ب��ن��ان 
ال�شيعة  انق�شام حاد بني  على خلفية 
حزب  بقيادة  دم�شق  لنظام  املوؤيدين 
للمعار�شة  ال��داع��م��ني  وال�����ش��ن��ة  اهلل 

ال�شورية.
الناي  ���ش��ي��ا���ش��ة  ان  وا����ش���ح���ا  وب������ات 
ال�شلطات  ح���اول���ت  ال���ت���ي  ب��ال��ن��ف�����س 
اللبنانية تبنيها باتت يف خرب كان مع 
ال�شيعي  للتنظيم  املبا�شرة  امل�شاركة 
يف االحداث ال�شورية. ويزداد امل�شهد 
قتامة مع اخفاق امل�شاعي منذ خم�شة 
ا�شهر لتاليف حكومة جديدة اثر ا�شتقالة حكومة جنيب ميقاتي التي كان 

يهيمن عليها حزب اهلل يف اآذار مار�س املا�شي.
ويوؤكد العزي ان لبنان ا�شبح بدون �شقف على ال�شعيد االمني اكرث من اي 

وقت مع غياب الدولة والت�شوية ال�شيا�شية.
وكانت مدينة طرابل�س يف ال�شمال اول من دفع ثمن االنفالت االمني عرب 
جوالت عدة من املواجهات بني احياء �شنية متعاطفة مع املعار�شة ال�شورية 

واخرى علوية موؤيدة للنظام خلفت ع�شرات القتلى.
)�شرق(  احل��دودي��ة  عر�شال  بلدة  م��رارا  ال�شوري  ال��ط��ريان  ق�شف  كذلك، 
بحجة ان مقاتلني �شوريني معار�شني يت�شللون عرب احلدود التي مل تكن 

يف مناى من جوالت ملتهبة طاولت العديد من القرى اللبنانية.
وجنوبا، كان ملدينة �شيدا ن�شيبها الدامي مع اندالع مواجهات عنيفة بني 
يف  اال�شري  احمد  املت�شدد  ال�شلفي  الدين  رجل  ومقاتلي  اللبناين  اجلي�س 
حزيران يونيو الفائت، ا�شفرت عن مقتل 18 جنديا لبنانيا وانتهت بفرار 
تطالب  جمموعة  بيد  تركيان  طياران  خطف  الفائت،  واال�شبوع  اال�شري. 
ال�شورية لالفراج عن ت�شعة حجاج  املعار�شة  انقرة بال�شغط على مقاتلي 

لبنانيني �شيعة خطفوا قبل نحو عام يف �شمال �شوريا.
ويقول العزي لقد دخل البلد يف مرحلة بالغة اخلطورة. اننا ندخل يف نفق 

مظلم ال احد يعلم متى �شنتمكن من اخلروج منه.

ال������دويل  االم�������ن  جم���ل�������س  ودان 
واالمني العام لالمم املتحدة بان 
ك���ي م���ون ه���ذا ال��ت��ف��ج��ري االكرث 
اجلنوبية  ال�����ش��اح��ي��ة  يف  دم���وي���ة 

منذ نحو ثالثة عقود.
اللبنانية  ال�����ش��ل��ط��ات  واع���ل���ن���ت 
احلداد العام ام�س على ال�شحايا، 
من دون ان تتوافر معلومات بعد 
املجل�س  وي��ع��ق��د  ع��ن ج��ن��ازات��ه��م. 
االعلى للدفاع اجتماعا يف الق�شر 
ب���ع���ب���دا )����ش���رق  اجل����م����ه����وري يف 

بريوت(.
حمققون  ت��اب��ع  اجلمعة،  و�شباح 
م�شرح  يف  ع��م��ل��ه��م  اجل��ي�����س  م���ن 
بينما  االدل��ة،  عن  بحثا  التفجري 
ت���واج���د ع��ن��ا���ش��ر م���ن ح����زب اهلل 
افاد  م��ا  بح�شب  امل���دين،  باللبا�س 
م�شور يف وكالة فران�س بر�س كما 
اج���راءات  ف��ر���س عنا�شر احل���زب 
ال�شاحية  اح�����ي�����اء  يف  ام����ن����ي����ة 
تفتي�س  ����ش���م���ل���ت  اجل����ن����وب����ي����ة، 

ال�شيارات الداخلة اىل املنطقة.
غري  جم��م��وع��ة  التفجري  وت��ب��ن��ت 

ب��ا���ش��م��ه ل��ق��د ف��وج��ئ��ت ب���ان يكون 
ال��رئ��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين اك����د جمددا 
م�شوؤولية  تتحمل  ا���ش��رائ��ي��ل  ان 
ي��ن��ظ��ر يف اجتاه  مل����اذا  ال��ت��ف��ج��ري. 
ا���ش��رائ��ي��ل يف ح���ني ان ح���زب اهلل 
النا�س  ويقتل  لبنان  عظام  يك�شر 
موافقة  دون  م�����ن  �����ش����وري����ا  يف 

احلكومة اللبنانية؟ .
يف  لقاء  مبنا�شبة  برييز  وا���ش��اف 
القد�س م��ع االم��ني ال��ع��ام لالمم 
امل��ت��ح��دة ب���ان ك��ي م���ون ال عالقة 

ال�شرائيل بالو�شع يف لبنان .
واك��������د ال���رئ���ي�������س ال���ل���ب���ن���اين ان 
االعتداء يحمل ب�شمات ا�شرائيل 
ال���ل���دود حل���زب اهلل ، هذا  ال��ع��دو 
وطلب جمل�س الدفاع االعلى بعد 
اج��ت��م��اع ط���ارئ ل��ه ام�����س برئا�شة 
اللبنانية  اجل���م���ه���وري���ة  رئ���ي�������س 
االجهزة  م���ن  ���ش��ل��ي��م��ان  م��ي�����ش��ال 
االمنية الك�شف باأق�شى ما ميكن  
ل��ك�����ش��ف م��ن��ف��ذي ال��ت��ف��ج��ريات يف 

مناطق لبنانية عدة .
اأم��ني ع��ام جمل�س الدفاع  واأع��ل��ن 

ا�شم  نف�شها  على  تطلق  معروفة 
للمهام  املوؤمنني  ام  عائ�شة  �شرايا 
اخلارجية ، م�شرية اىل انه ر�شالة 
اىل  ق��ت��ال��ه  ب�شبب  اهلل  ح���زب  اىل 
جانب النظام ال�شوري يف املعارك 

�شد مقاتلي املعار�شة.
التابع  اأدان جمل�س االمن  ب��دوره 
ل���المم امل��ت��ح��دة ال��ت��ف��ج��ري وقال 
اع�شاء  ن��ا���ش��د  ب��ي��ان  يف  امل��ج��ل�����س 
امل��ج��ل�����س اخل��م�����ش��ة ع�����ش��ر جميع 
الوحدة  على  احلفاظ  اللبنانيني 
امل�����ح�����اوالت  ال���وط���ن���ي���ة يف وج������ه 

لتقوي�س ا�شتقرار البالد.
يف  ����ش���خ�������ش���ا   120 وا������ش�����ي�����ب 
اي�����ش��ا ايل  اأدى  ال����ذي  االن��ف��ج��ار 
ح�����ش��ار ك��ث��ريي��ن اخ���ري���ن داخ���ل 
اأخرى،  بنايات مدمرة ومن جهة 
اال�شرائيلي  ال���رئ���ي�������س  رف���������س 
���ش��ي��م��ون ب��ريي��ز االت��ه��ام��ات التي 
مي�شال  اللبناين  ن��ظ��ريه  وجهها 
تقف  بانها  ا�شرائيل  اىل  �شليمان 

وراء تفجري ال�شاحية.
ن��ق��ل املتحدث  وق����ال ب��ريي��ز ك��م��ا 

تتكبدها البحرية الهندية منذ اكرث 
40 ع��ام��ا. وق��ال��ت البحرية يف  م��ن 
ب��ي��ان ح��ال��ة ه���ذه اجل��ث��ث واالح����وال 
ا�شتنتاج  اىل  ت���وؤدي  الغوا�شة  داخ��ل 
اأحياء  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  اأن  وه���و  ث��اب��ت 
واأ�شافت  م�شتبعد.  الغوا�شة  داخ��ل 
التلفيات والدمار يف الغوا�شة وحول 
اأن  منطقة غرفة التحكم ت�شري اىل 
االفراد  جثث  مكان  حتديد  امكانية 
الغوا�شة  م���ن  االم���ام���ي  اجل����زء  يف 
ب��ع��ي��دة ج���دا الن االن��ف��ج��ار ودرج���ة 
�شهرت  التي  ج��دا  العالية  احل���رارة 
حولت  واأنها  الب��د  بالداخل  ال�شلب 
غرق  ويعد  اي�شا.  رم��اد  اىل  اجلثث 

•• نيودلهي-رويرتز:

البحرية  �شالح  با�شم  متحدث  ق��ال 
عرثوا  الغوا�شني  ان  ام�س  الهندية 
غوا�شة  يف  بحارة  ثالثة  جثث  على 
ت�����ش��ررت ب�����ش��دة م���ن ج�����راء حريق 
وانفجارات وان من امل�شتبعد العثور 
15 مفقودا اخرين  على احياء بني 
بعد  بحارا   18 وفقد  طاقمها.  من 
اأ���ش��ل��ح��ة خم��زن��ة يف اجلزء  ان��ف��ج��ار 
الرو�شية  ال��غ��وا���ش��ة  م���ن  االم���ام���ي 
�شندهوراك�شاك  اي.ان.ا�����س  ال�شنع 
اأدى اىل  الثالثاء مما  منت�شف ليل 
اندالع حريق وهذه هي اأكرب خ�شارة 

الديزل  بوقود  تعمل  التي  الغوا�شة 
�شعيد  على  للبحرية  �شربة  اأك���رب 
منذ  واملمتلكات  االرواح  يف  اخل�شارة 
 1971 غرق فرقاطة يف حرب عام 
م����ع ب���اك�������ش���ت���ان. وي�����ش��ل��ط احل�����ادث 
اال�شواء على اأ�شطول الهند القدمي 
نيودلهي  تنفق  فيما  الغوا�شات  من 
ال���روب���ي���ات ع��ل��ى حامالت  م��ل��ي��ارات 
البحرية  ن��ف��وذ  مل��واج��ه��ة  ال��ط��ائ��رات 
ال�شينية املتزايد يف املحيط الهندي 
مل  ال��غ��وا���ش��ني  ان  البحرية  وق��ال��ت 
الغوا�شة  داخ���ل  ال��ب��ق��اء  ي�شتطيعوا 
غليان  ب�شبب  �شاعة   12 من  الك��رث 

املياه داخل اجزاء منها.

انتهاء  ب��ع��د  خ���ري  م��ن��ري  ال����ل����واء 
اي�شا  �شم  ال��ذي  املجل�س  اجتماع 
االعمال  ت�شريف  حكومة  رئي�س 
وق����ادة  ووزراء  م��ي��ق��ات��ي  جن��ي��ب 
االجهزة االمنية اأن املجل�س بحث 
املتنقلة  االره���اب���ي���ة  االع���م���ال  يف 
وا�شتهداف  ال���ق���وم���ي  واالم�������ن 
املناطق االهلة بال�شيارات املفخخة 

واخرها يوم ام�س االأول.
اىل  ا�شتمع  املجل�س  ان  وا���ش��اف 
االجهزة االمنية واملعلومات التي 

لديها والتدابري التي تتخذها.
وقال طلب املجل�س القيام باق�شى 
 ) االمنية  االج��ه��زة  ميكنهم)  م��ا 
واملنفذين  املخطني  لك�شف  فعله 
لهذا العمل و�شوقهم اىل الق�شاء 

املخت�س .
اأن  اإىل  اأ�����ش����ار  ث��ان��ي��ة  ج��ه��ة  م���ن 
به  ي��ق��وم  م��ا  اىل  ا�شتمع  املجل�س 
االم����ن ال���ع���ام م���ن ���ش��ب��ط دخول 
ال�شوريني  ال���ن���ازح���ني  وخ�������روج 
االجراءات  تنفيذ  متابعة  وطلب 

املتخذة.

جمل�ش الأمن يدين و�سليمان يتهم اإ�سرائيل

ارتفاع قتلى تفجري ال�صاحية اجلنوبية لبريوت اإىل 22

اأن�صار مر�صي يقطعون ج�صر 6 اأكتوبر يف القاهرة 

العثور على 3 جثث يف حطام الغوا�صة الهندية 

�صيول تقرتح على بيونغ يانغ 
حمادثات للم �صمل االأ�صر 

•• لبنان-يو بي اأي:

االعمال  ت�شريف  حكومة  يف  الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  اأعلن 
اعتقلت  اجلي�س  خم��اب��رات  ان  اجلمعة  ام�س  غ�شن  فايز 
اره��اب��ي��ة  وو�شع  اآخ��ري��ن بتنفيذ عمليات  ق��ام م��ع  ���ش��وري��اً 
اجلنوبية  ب���ريوت  �شاحية  يف  االوىل  العبد  بئر  متفجرة 
لتفجريها  �شيارات  وحت�شري  املا�شي  يوليو  مت��وز   29 يف 

والقيام بهجمات على مراكز للجي�س اللبناين .
امل��خ��اب��رات قد  ، ان مديرية  ب��ي��ان  ال��وزي��ر غ�شن يف  وق���ال 
)�شوري(  راي��د  ح�شني  ح�شن  يوليو  مت��وز   27 يف  اعتلقت 
ال��ذي اع��رتف ان��ه وب��اال���ش��رتاك م��ع عمر احمد االطر�س 
االرهابية وحت�شري  العمليات  بع�س  بتنفيذ  قام  واآخرين، 

�شيارات مفخخة. وا�شار بيان الوزير اىل ان بني اعرتافات 
املوقوف امل�شاركة يف28 ايار مايو املا�شي مع كل من عمر 
احمد االطر�س و�شامي احمد االطر�س وعبيدة م�شطفى 
الربيدي  و�شامح  حميد  ال��ك��رمي  عبد  واح��م��د  احل��ج��ريي 
على  الع�شكريني  م��ن  ع��دد  بقتل  اآخ��ري��ن  �شوريني  وارب��ع��ة 
وادي  يف  حميد"  وادي  حملة  يف  اللبناين  للجي�س  حاجز 

البقاع �شرق لبنان.
مع  املا�شي  يونيو  ح��زي��ران   16 يف  بامل�شاركة  اع��رتف  كما 
عمر و�شامي االطر�س واربعة �شوريني اآخرين بقتل اربعة 
اآل امهز  اآل جعفر وواح��د من  ا�شخا�س )اثنان منهم من 
راف����ق، يف وادي  ت��رك��ي اجل��ن�����ش��ي��ة( يف حم��ل��ة وادي  واآخ����ر 
العبوتني  البقاع. كما اعرتف بامل�شاركة يف اعداد وتفجري 

النا�شفتني على طريق الهرمل) يف وادي البقاع يف ال�شابع 
من متوز يوليو، حيث مت تفجري االوىل يف �شيارة ل�شيدة 
من اآل نا�شر الدين والثانية بدورية للجي�س اللبناين ادت 

اىل جرح �شابط وعدد من الع�شكريني.
ب��اط��الع��ه على  امل���وق���وف اع����رتف  ال��ب��ي��ان اىل ان  وا����ش���ار 
ك��ل م��ن عمر و�شامي االط��ر���س وزه��ري ح�شني امون  قيام 
و�شامح الربيدي واحمد عبد الكرمي حميد بتجهيز عدد 
اجلنوبية  ال�شاحية  يف  لتفجريها  املفخخة  ال�شيارات  من 

لبريوت وغريها من املناطق اللبنانية.
وو���ش��ف ال��ب��ي��ان عمر االط��ر���س ب��ان��ه ال��راأ���س امل��دب��ر لهذه 

املجموعة.
�شخ�شا  اعتقلت  املخابرات  مديرية  ان  اىل  البيان  وا���ش��ار 

�شوري اجلن�شية ويدعى ح�شام دياب غامن ابو حلق وتبني انه على عالقة 
باأ�شخا�س اآخرين ي�شتبه بعالقتهم مبتفجرة بئر العبد االوىل.

ق��وي��ة يف ق�شية اطالق  خ��ي��وط  لديها  امل��خ��اب��رات  م��دي��ري��ة  اأن  واأ���ش��اف 
ال�شاروخني على ال�شاحية اجلنوبية بتاريخ 26 ايار مايو املا�شي وانها 

تتعقب احد املتورطني.
اال�شخا�س  ه��وؤالء  حمركي  عن  دقيقة  معلومات  املديرية  ل��دى  ان  كما 
اأكانوا  وجن�شياتهم  وانتماءاتهم  به  املحيطة  واملجموعات  املدبر  والراأ�س 
لبنانيني او �شوريني او غري ذلك. وقال الوزير غ�شن اليوم من موقعي 
وعلى  االره���اب  قب�شة  يقع يف  ب��داأ  لبنان  ان  الأق��ول  ناقو�س اخلطر  اأدق 

اجلميع وعي دقة املرحلة.

وزير الدفاع اللبناين يعلن عن اعتقال �صوري قام مع اآخرين بتنفيذ عمليات اإرهابية 
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اأ�صعار املنتجني يف كوريا اجلنوبية تنخف�س يف يوليو

اأ�صهم اأوروبا م�صتقرة بدعم من مري�صك وباير 

بن�شبة  املوؤ�شر  انخف�س   ،2013 ني�شان-اأبريل  ويف 
�شهراً.  42 خالل  اأ�شرع  بوترية   2.8%

ويف ال�شهر املا�شي، انخف�شت اأ�شعار النفط اخلام دبي 
مقارنة  �شنوي  اأ�شا�س  على  يونيو  يف   4.5% بن�شبة 

مع%6.1 يف يونيو.
االأمريكي  ال���دوالر  مقابل  املحلية  العملة  وا���ش��رتدت 
اأ�شا�س  ع��ل��ى  ي��ول��ي��و  يف   1.43% بن�ش������بة  ق��وت��ه��ا 

�شنوي.
وجاءت هذه القراءة يف الوقت الذي جمد فيه البنك 
اآب- %2.5 يف  الرئي�شي عند  الفائدة  املركزي �شعر 

اأغ�شط�س لل�شهر الثالث على التوايل.
لل�شهر   1% بن�شبة  من��واً  امل�شتهلكني  اأ�شعار  و�شهدت 
كوريا  بنك  وي��ه��دف  يونيو،  يف  ال��ت��وايل  على  الثامن 
املركزي اإىل اإبقاء الت�شخم ما بني %2.5 و 3.5% 

خالل الفرتة 2015-2013.

•• �صيول-يو بي اأي:

يف  اجلنوبية  كوريا  يف  املنتجني  اأ�شعار  موؤ�شر  �شجل 
%0.9، وذلك  بن�شبة  متوز-يوليو املا�شي انخفا�شاً 
ارتفاع قوة  �شاعد  التوايل، حيث  العا�شر على  لل�شهر 
ال��دوالر االأمريكي يف مواجهة  العملة املحلية مقابل 

تكاليف النفط املرتفعة.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة االأن���ب���اء ال��ك��وري��ة اجل��ن��وب��ي��ة يونهاب 
اأ�شعار  موؤ�شر  ان  قوله  املركزي  كوريا  بنك  عن  ام�س 
املنتجني، وهو مقيا�س لت�شخم امل�شتهلك يف امل�شتقبل، 
انخف�س بن�شبة %0.9 يف يوليو، مقارنة مع 1.4% 

يف حزيران-يونيو املا�شي.
املنتجني  اأ�شعار  موؤ�شر  انخف�س  �شنوي،  اأ�شا�س  وعلى 
لل�شهر العا�شر على التوايل يف يوليو منذ اأن انخف�س 

بن�شبة %0.5 يف ت�شرين االأول-اأكتوبر 2012.

تراجع ال�صادرات اليابانية اإىل ال�صني 
•• بكني-يو بي اأي:

العام  من  االأول  الن�شف  خ��الل  ال�شني  اإىل  اليابانية  ال�شادرات  تراجعت 
اأرب��ع �شنوات وقدرت  اأدن��ى معدل لها منذ  %16.7 لتبلغ  احل��ايل بن�شبة 
ال�شينية  داي��ل��ي  �شاينا  �شحيفة  واأف���ادت  دوالر.  مليار  ب�61.43  قيمتها 
ال�شيني،  اليوان  مقابل  الياباين  الني  قيمة  تراجع  من  بالرغم  انه  ام�س 
فقد تراجعت ال�شادرات اليابانية اإىل ال�شني بن�شبة %16.7 على اأ�شا�س 
61.43 مليار دوالر خالل الفرتة املمتدة بني كانون الثاين- �شنوي اإىل 
االأدنى  القيمة  هي  ه��ذه  ان  اإىل  ولفتت   .2013 وحزيران-يونيو  يناير 
لل�شادرات اليابانية اإىل ال�شني منذ 4 �شنوات وخالل الفرتة عينها، حلت 
اأمريكا مكان ال�شني باعتبارها اأكرب �شوق لل�شادرات اليابانية وذلك للمرة 

االأوىل منذ 5 �شنوات، وقد قدرت قيمة ال�شادرات ب�65.56 مليار دوالر.
وقال يل �شينغيانغ مدير معهد الدرا�شات االآ�شيوبة يف االأكادميية ال�شينية 
ب�شكل  كان  ال�شني  اإىل  اليابانية  ال�شادرات  تراجع  ان  االجتماعية  للعلوم 
رئي�شي نتيجة �شعف الطلب ال�شيني الناجم عن تدهور العالقات الثنائية 

اإىل جانب تباطوؤ النمو االقت�شادي بال�شني .

اليابان تخطط لت�صدير جزر ا�صطناعية
•• طوكيو-وام:

خم�ش�شة  �شخمة  ا�شطناعية  ج��زر  لت�شدير  اليابانية  احلكومة  تخطط 
وتنفيذ  والفحم  والنفط  الطبيعي  ال��غ��از  مثل  الطبيعية  امل���وارد  لتخزين 
الغنية  ال���دول  يف  اخلا�شة  ال�شركات  م��ع  بالتعاون  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  م�شاريع 
لت�شييد  الالزمة  التكنولوجيا  ببيع  اليابانية  احلكومة  و�شتبداأ  بامل�شادر. 
فيتنام  وه��ي  اآ�شيان  اإىل منظمة  تنتمي  دول  ال�شخمة يف  اجل��زر  ه��ذه  مثل 
اإمكانية االتفاق على بناء  و�شنغافورة واندون�شيا حيث تناق�س مع االخرية 
من�شاآت طافية لنقل الفحم من مراكب �شغرية اإىل �شفن �شخمة مبا ي�شاعد 
على حماية الغابات املهددة بالدمار يف جنوب �شومطرة بحيث تزول احلاجة 
اإىل مد �شبكات للطرق فيها.  وقال م�شوؤولون من احلكومة اإن اليابان تعمل 
على ت�شويق جزر ا�شطناعية يف الربازيل تكون قاعدة لنقل املواد واالأ�شخا�س 
عقد  اأي�شا  امل�شاريع  وت�شمل  البحار.  اأع��ايل  يف  النفطية  احلقول  واإىل  من 
اجتماع مع ا�شرائيل التي تهدف اإىل تطوير حقل غار يف �شواحل املتو�شط 
ل�شمان اإمدادات طاقة يف منطقة ال�شرق االأو�شط املتوترة وقد بنت اليابان 
من�شاآت طافية اأو ما ي�شمى جزر ا�شطناعية لتخزين النفط يف حمافظات 
من  باالإ�شعاعات  امللوثة  املياه  تخزين  فيها  يتم  ولكن  فوكوكا  منها  بعيدة 

حمطة فوكو�شيما دايي�شي املنكوبة بزلزال وت�شونامي 2011 .

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

العام  ع�����ام االحت�������اد  اأم������ني  ق�����ال 
العبا�شي  لل�شغل ح�شني  التون�شي 
دور  ي���ل���ع���ب  ل�����ن  االحت�����������اد   اإّن 
يعد  وذل����ك  االآن،  ب��ع��د  ال��و���ش��ي��ط 
االقت�شادية  ال��و���ش��ع��ي��ة  ت���ده���ور 
اأّن  موؤكدا  بالبالد،  واالجتماعية 
االأعراف  ومنظمة  ال�شغل  احت��اد 
واأرباب العمل متواجدان يف نف�س 
موؤ�ش�شاتهم  ت�شّرر  بعد  اخلندق 

االقت�شادية.
وقد اأّكد اخلبري يف املخاطر املالية 
اإذاعي  ت�شريح  يف  احلطاب  م��راد 
تقف  ت��ون�����س  اأّن  اجل��م��ع��ة  اأم�������س 
على  االإف��ال���س  من  درجتني  على 
�شتاندرد  وكالة  تخفي�س  خلفّية 
االئتمانية  الت�شنيفات  ب��ورز  اأن��د 
الطويلة  ال�شيادية  تون�س  لديون 
االأجل بالعملة املحلية واالأجنبية 

بدرجتني.
وكانت وكالة �شتاندرد اأند بورز قد 
االئتمانية  الت�شنيفات  خّف�شت 
تون�س  ل����دي����ون  اجل���م���ع���ة  اأم���������س 
ال�شيادية الطويلة االأجل بالعملة 
)ب(  اإيل  واالأج���ن���ب���ي���ة  امل��ح��ل��ي��ة 
النظرة  اإن  وق��ال��ت  ب-(  )ب  م��ن 
كما  �شلبية،  زال��ت  م��ا  امل�شتقبلية 
للدين  ت�شنيفها  ال��وك��ال��ة  اأب��ق��ت 
ال�شيادي الق�شري االأجل، م�شرية 

اأّن خف�س الت�شنيف يعك�س تعر�س 
االنتقالية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  ���ش��رع��ي��ة 
للت�شكيك ب�شكل متزايد يف اأعقاب 
يف  ج��دي��دة  �شيا�شي  عنف  اأع��م��ال 
اإّن  تون�س.  وق��ال م��راد احل��ط��اب 
عدم  اإىل  ي��ع��ود  التخفي�س  ه���ذا 
تون�س  ال�����ش��ي��ا���ش��ي يف  اال���ش��ت��ق��رار 
اإىل جانب عدم ا�شتقرار العنا�شر 
الوطني  ل��الق��ت�����ش��اد  االأ���ش��ا���ش��ّي��ة 
التي  وال�شياحة  الت�شدير  وه��ي 
% على   20 ب�  انخفا�شا  �شّجلت 

اأّن  اإىل  م�����ش��ريا  االإف���ال����س  ح��اف��ة 
ومتاأّزم  خ��ط��ري  احل����ايل  ال��و���ش��ع 
اإىل  بعد  ت�شل  مل  االأم����ور  ول��ك��ّن 
عالقة  ال  الرتقيم  الأّن  االإفال�س 

له باالإفال�س ح�شب تعبريه.
وق���ال اإل��ي��ا���س ف��خ��ف��اخ اإّن االأزم���ة 
تون�س  تعي�شها  ال��ت��ي  ال�شيا�شّية 
اليوم كان لها انعكا�س �شلبّي كبري 
ع��ل��ى االق��ت�����ش��اد ال��وط��ن��ي م�شريا 
يف  اأ�شبح  االقت�شادّي  اخلطر  اأّن 

حجم خطر االإرهاب.

ال�شياق  اأ���ش��ار يف  كما  ق��ول��ه.  ح��ّد 
التون�شّية  ال���دول���ة  اأّن  اإىل  ذات����ه 
ح�شب  ن��ف�����ش��ه��ا  جت����د  اأن  مي���ك���ن 
ق��ادرة على  التقديرات غري  ه��ذه 
م�����ش��ان��دة ال��ق��ط��اع امل����ايل يف ظّل 
العاّمة  ل��ل��ت��وازن��ات  ت����اّم  ان���خ���رام 

للمالّية العمومّية.
التون�شي  امل��ال��ّي��ة  وزي����ر  اأّن  غ��ري 
�شّحة  ن���ف���ى  ال���ف���خ���ف���اخ  اإل���ي���ا����س 
املخاطر  يف  اخل��ب��ري  ت�����ش��ري��ح��ات 
اأن تكون تون�س على  املالّية ب�شاأن 

•• عوا�صم-ا.ف.ب:

فقد  اخلليج.  ح��رب  يف  ال�شابق  املقاتل  ه��ذا  على  �شهال  ال��ق��رار  يكن  مل 
املقيم يف �شوي�شرا منذ ع�شرين عاما، عن جن�شيته  تخلى �شكوت �شميث 

االمريكية حتى يتهرب من واجباته ال�شريبية جتاه الواليات املتحدة.
الذي  احل��ايل  ال�شوي�شري  ه��ذا  ق��ال  بر�س،  فران�س  لوكالة  ت�شريح  ويف 
ام��وال االمريكيني يف اخلارج  يعمل م�شورا قرب زيوريخ، فيما تخ�شع 
لرقابة �شديدة، لي�س لدي ما اخفيه، لكن ال اريد ان اتعر�س للعقاب الأين 

اخرتت العي�س خارج الواليات املتحدة.
ال��ق��ان��ون االم��ريك��ي الذي  ال��ث��اين يناير، �شيفر�س  ك��ان��ون  واب��ت��داء م��ن 
�شمي فاكتا على م�شارف بع�س البلدان )منها فرن�شا و�شوي�شرا( تقدمي 
معلومات عن ح�شابات زبائنهم االمريكيني، حتت طائلة فر�س عقوبات 
يف  االمريكيني  على  املفرو�شة  ال�شريبية  الواجبات  و�شيزيد  م�شددة، 

اخلارج.
على  ال��ع��امل،  يف  منفردة  ح��ال��ة  ت�شكل  ال��ت��ي  املتحدة  ال��والي��ات  وتفر�س 
رعاياها الت�شريح عن عائداتهم والك�شف عن ح�شاباتهم امل�شرفية، حتى 
لو كانوا يدفعون ال�شرائب يف بلدان اخرى. وي�شكل قانون فاكتا الذي 
ي�شتهدف الت�شدي للتهرب ال�شريبي �شربة موؤملة يف نظر عدد كبري من 

االمريكيني.
ا�شتاذة  كري�شتيانز،  الي�شون  قالت  ب��ر���س،  فران�س  لوكالة  ت�شريح  ويف 
القانون يف جامعة ماكغيل بكندا ان املغرتبني يدركون االن ان امل�شارف 

�شتقدم معلومات عن ار�شدتهم وميكن اعتبارهم خمالفني.
بلغ عدد  ال��ث��اين،  الف�شل  ففي  م�شتمرة.  ه��ذه  ال��وع��ي  ان حلظة  وي��ب��دو 
االمريكيني من ذوي اجلن�شية املزدوجة الذين تخلوا عن جواز �شفرهم 
باال�شهر  م��ق��ارن��ة   66،5% ب��زي��ادة   ،1131 ه��و  قيا�شيا  رق��م��ا  االزرق 
وكالة  جمعتها  ال��ت��ي  املعلومات  تفيد  كما  ال�شنة،  م��ن  االوىل  ال��ث��الث��ة 

فران�س بر�س.
ويقول اخلرباء ان هذه الظاهرة التي ال تزال حم�شورة ب�شبعة ماليني 
اجلديد  االمريكي  القانون  عن  كبري  حد  اىل  ناجمة  امريكي،  مغرتب 

الذي ارجىء تطبيقه مرارا.

ويف ت�شريح لوكالة فران�س بر�س، اكدت ماري لويز �شرياتو من منظمة 
املواطنون االمريكيون يف اخلارج" لدعم املغرتبني ان قانون فاكتا كان 
عن�شرا زاد الو�شع تاأزما. وا�شافت بات من ال�شعب جدا على االمريكيني 

ان يعي�شوا ب�شكل طبيعي يف اخلارج ب�شبب هذا القانون.
و�شيبداأ بع�س امل�شارف برف�س ودائع املغرتبني االمريكيني حتى يتمل�س 
من املتاعب االدارية وحتى ال يتعر�س مل�شاءلة من م�شلحة ال�شرائب يف 
الواليات املتحدة، كما ح�شل مع يو.بي.ا�س يف 2009. ويوؤكد �شكوت انه 

كان �شحية عندما اغلق م�شرفه ح�شابيه يف �شيف 2012.
وقال نيجل غرين رئي�س جمموعة ديفري لال�شت�شارات املالية يزداد عدد 

املغرتبني االمريكيني الذين يجدون انف�شهم يف حفرة مالية �شوداء.
وبات عدد منهم يواجه �شراعا رهيبا بني ان يتخلوا عن جن�شيتهم او ان 
التي تتطلب احيانا م�شاعدة مكلفة  التعقيد  ال�شديدة  ميتثلوا للقواعد 
القانون يف جامعة  ا�شتاذ  �شبريو  بيرت  قال  كما  يقدمها خبري �شريبي، 

متبل يف فيالدلفيا.
ح�شابية  بعملية  ق��م��ت  اذا  ب��ر���س،  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  ت�شريح  يف  وا���ش��اف 
منطقية، تت�شاءل هل من ال�شروري االحتفاظ باجلن�شية االمريكية يف 

ظل العبء االداري وخطر العقوبات املتزايدة.
وميكن ان يبدو هذا احلل م�شلال من جهة اخرى. ويف ت�شريح لوكالة 
ما  االم��ريك��ي��ة  ال�����ش��رائ��ب  با�شم م�شلحة  ق��ال متحدث  ب��ر���س،  ف��ران�����س 
لو تخلى عن  باملداخيل حتى  ا�شتمارة  ان ميالأ  املغرتب  زال يتعني على 
جن�شيته. وحتى يكون التخلي عن اجلن�شية فعليا، يتعني على املغرتبني 
ال�شنوات اخلم�س  املالية خالل  ذمتهم  ب��راأوا  انهم  يوؤكدوا  ان  الواقع  يف 

ال�شابقة.
ومل ت�شاأ وزارة اخلزانة االمريكية التي ات�شلت بها فران�س بر�س ان تديل 

بتعليق.
وقال كري�شتيانز ان القانون يف ذاته لي�س م�شكوكا يف امره. وا�شاف ان 
امل�شكلة احلقيقية هي نظام فر�س ال�شرائب املبني على املواطنة، ويتيح 

قانون فاكتا التعر�س فعال للذين يحاولون اخفاء اموالهم يف اخلارج.
ال  ب��ات  فقد  ال��ث��م��ن.  ي��دف��ع  لكنه  ال��ي��وم  بعد  بالقلق  �شكوت  ي�شعر  ول��ن 

ي�شتطيع العودة اىل بالده اإال ك�شائح.

�صتاندرد اأند بورز تخف�س ت�صنيفها لديون تون�س 

االأ�صهم اليابانية تهبط متاأثرة باملوؤ�ص�صات املالية 

•• �صيدين-رويرتز:

خف�شت وكالة �شتاندرد اأند بورز للت�شنيفات االئتمانية 
ام�س ت�شنيفها لديون تون�س ال�شيادية الطويلة االجل 
بالعملة املحلية واالجنبية ايل B من BB- وقالت ان 
النظرة امل�شتقبلية ما زالت �شلبية واأبقت الوكالة اي�شا 
بال  االج���ل  الق�شري  ال�����ش��ي��ادي  ل��ل��دي��ن  ت�شنيفها  ع��ل��ى 

تغيري عند B مع نظرة م�شتقبلية �شلبية.
وقالت �شتاندرد اند بورز خف�س الت�شنيف يعك�س زيادة 

•• طوكيو-رويرتز:

التوايل  على  ال��ث��اين  لليوم  اليابانية  اال���ش��ه��م  هبطت 
والبنوك  التاأمني  �شركات  اأ�شهم  ت��راج��ع  اأث��ر  اذا  ام�س 
االمريكية  البيانات  من  جديدة  دفعة  بعد  املوؤ�شر  على 
االيجابية التي عززت التكهنات باأن جمل�س االحتياطي 

املوؤ�ش�شات  �شرعية  تعر�س  م��ع  ال�شيا�شية  ال�شكوك  يف 
اعمال  اع��ق��اب  يف  متزايد  ب�شكل  للت�شكيك  االنتقالية 

عنف �شيا�شي جديدة.
وا�شافت انها ترى احتماال بن�شبة 1 ايل 3 على االقل 
اذا  القادمة  �شهرا  ع�شر  االثني  للت�شنيفات يف  خلف�س 
اقامة  واالج��ت��م��اع��ي  ال�شيا�شي  اال���ش��ت��ق��رار  ع��دم  ع��رق��ل 
موؤ�ش�شات �شرعية وم�شتقرة اأو اذا اأدت نتائج االنتخابات 
الدعم  ت��راج��ع  اذا  او  امل��ع��امل  وا�شحة  غ��ري  �شيا�شة  ايل 

املايل الدويل الذي حتتاجه البالد ب�شدة.

تقلي�س  يبداأ  قد  االمريكي  امل��رك��زي  البنك  االحت���ادي 
نيكي  موؤ�شر  ون��زل  قريبا.  النقدي  للتي�شري  برناجمه 
القيا�شي ال�شهم ال�شركات اليابانية الكربى 8ر0 باملئة 
هبط  اال�شبوع  مدى  وعلى  نقطة.  11ر13650  ايل 
االو�شع  توبك�س  م��وؤ���ش��ر  وت��راج��ع  ب��امل��ئ��ة.  3ر0  امل��وؤ���ش��ر 

نطاقا 8ر0 باملئة كذلك ايل 65ر1142 نقطة.

•• لندن-رويرتز:

اأ�شهم مري�شك وباير لكن  ارتفاع  ام�س بف�شل  اال�شهم االوروبية  ا�شتقرت 
ال�شوق مازالت تتعر�س ل�شغوط ب�شبب خماوف من تخفي�س برامج البنوك 
300 ال�شهم ال�شركات  املركزية للتحفيز النقدي وزاد موؤ�شر يوروفر�شت 
االوروبية الكربى 1ر0 باملئة اىل 31ر1228 نقطة يف التعامالت املبكرة 

بعد هبوطه واحدا باملئة وهو اأكرب انخفا�س يومي له يف �شتة اأ�شابيع.
وارتفع موؤ�شر يورو �شتوك�س 50 لال�شهم القيادية يف منطقة اليورو 1ر0 
باملئة اىل 60ر2838 نقطة مقرتبا من اأعلى م�شتوياته يف عامني البالغ 

اال�شبوع. هذا  �شابق  وقت  يف  �شجله  الذي  نقطة  89ر2855 
وكانت اأ�شهم جمموعة ال�شحن والنفط الدمنركية ايه.بي مولر مري�شك 
يوروفر�شت  ملوؤ�شر  دع��م��ا  االك���رث  ب��اي��ر  االمل��ان��ي��ة  الطبية  ال��رع��اي��ة  و�شركة 

.300
يف  اأرباحها  منو  ال�شركة  اأعلنت  اأن  بعد  باملئة  9ر5  مري�شك  �شهم  وارتفع 
باركليز  بنك  رف��ع  اأن  بعد  باير  �شهم  ارتفع  بينما  العام  من  الثاين  الربع 
ت�شنيفه. ويف اأنحاء اأوروبا ارتفع موؤ�شر فاينن�شال تاميز 100 الربيطاين 
موؤ�شر  نزل  بينما  باملئة  04ر0  الفرن�شي   40 كاك  وموؤ�شر  باملئة  05ر0 

داك�س االملاين 2ر0 باملئة.

برنت يتجه لزيادة اأ�صبوعية   �صعر �صلة خامات اأوبك ي�صل اإىل 
للربميل دوالرا   107.96

•• فيينا-وام:

ال�  �شلة خاماتها  �شعر  اأن  ام�س  اوب��ك  للنفط  امل�شدرة  ال��دول  اأعلنت منظمة 
اأم�س  ب�شعر  مقارنة  للربميل  دوالرا   107.96 اإىل  االول  اأم�س  و�شل   12
اأوبك  �شلة خامات  وت�شم  للربميل.  دوالرا   106.69 بلغ  ال��ذي  االأول  قبل 
12 نوعا وهي خام   � التي تعد مرجعا يف م�شتوى �شيا�شة االنتاج   � اجلديدة 
مزيج �شحارى اجلزائري وااليراين الثقيل والب�شرة اخلفيف العراقي وخام 
الت�شدير الكويتي وخام ال�شدر الليبي وخام بوين اخلفيف النيجريي واخلام 
ال�شعودي وخام مربان االماراتي  العربي اخلفيف  القطري واخلام  البحري 

واخلام الفنزويلي " مرياي" وجريا�شول االنغويل واورينت االكوادوري. 

••�صنغافورة-رويرتز:

 110 برنت �شوب  العقود االجلة خلام  اأ�شعار  ارتفعت 
ارتفاع  ت�شجيل  على  وتو�شك  ام�س  للربميل  دوالرات 
اأث��ارت اال�شطرابات يف م�شر خماوف  اأن  اأ�شبوعي بعد 
ب�شاأن االم��دادات لكن االرتفاع حمدود ب�شبب قلق من 
احتمال بدء االحتياطي االحت��ادي االمريكي يف �شحب 

التحفيز النقدي.
يف  اأ�شهر  اأرب��ع��ة  يف  م�شتوياته  اأع��ل��ى  اىل  برنت  وارت��ف��ع 
تاأثري  اح��ت��م��ال  م��ن  خم���اوف  ظ��ل  يف  ال�شابقة  اجلل�شة 
عربها  مي��ر  التي  ال�شوي�س  قناة  على  م�شر  يف  العنف 

اأو امتداده اىل  جزء كبري من ام��دادات النفط العاملية 
اأنحاء اأخرى يف ال�شرق االو�شط.

اأكتوبر  ت�شليم  ب��رن��ت  االج��ل��ة خل���ام  ال��ع��ق��ود  وارت��ف��ع��ت 
ت�شرين االول 15 �شنتا اىل 75ر109 دوالر للربميل 
بحلول ال�شاعة 0629 بتوقيت جرينت�س وتو�شك على 

ت�شجيل ارتفاع اأ�شبوعي باأكرث من واحد باملئة.
�شبتمرب  ت�شليم  االمريكي  للخام  االجلة  العقود  وزادت 
وقال  للربميل  دوالر  52ر107  اىل  �شنتا   19 اأيلول 
�شيدين  اك�شرب�س يف  اأوب�شنز  لدى  املحلل  ب��رون  لو  بن 
اال���ش��ط��راب��ات يف م�����ش��ر ل��ه��ا ت���اأث���ري ب��ال��ت��اأك��ي��د ومتنع 

اال�شعار من النزول عن حد معني.
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العدد  10871 بتاريخ   2013/8/17     
 اعالن حكم يف الدعوى رقم 2013/40 احوال �سخ�سية

اىل املحكوم عليه/ ا�شف علي حممد عابد علي- باك�شتان   العنوان: بالن�شر- 
نعلمك انه بتاريخ املوافق 17/يوليو/2013 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
حكمت  باالآتي:  فاروقي  مديحة  املدعية/  ل�شالح  اعاله  املذكورة  الدعوى 
�شايان(   ( ابنها  ح�شانة  يف  املدعية  حق  اثبات  احل�شوري:  مبثابة  املحكمة 
وتخلي�س اجراءات االقامة له وت�شجيله باملدر�شة التي يختارها له ويتحمل 
املدعى عليه الر�شوم وامل�شاريف.   حكما قابال لال�شتئناف خالل ثالثون يوما 
اعتبارا من اليوم التايل لت�شلمك هذا امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 

بتاريخ 2013/7/28م.
    خالد الرا�سدي
                                                                              قا�سي مبحكمة ابوظبي البتدائية 

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10871 بتاريخ   2013/8/17     
 اعالن باحلكم يف الدعوى رقم 2013/22 مدين جزئي    

اىل املحكوم عليه/ حموده نعيم حممد  �شليمان   
العنوان: بالن�شر- نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/4/21 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح / حممد اجمد حممد عرفان احلق، بالتايل: حكمت 
املحكمة مبثابة احل�شوري: اوال: بثبوت بيع املدعى عليه للمدعي ال�شيارة رقم 89736 
ونوعها ميت�شوبي�شى ال 200 موديل )اي �شنة ال�شنع( 2009 مببغ )15000 درهم( ثانيا: 
الزام املدعى عليه بقيامة باالجراءات الالزمة لت�شجيل ونقل ملكيتها يف ا�شم املدعي 
لدى ال�شلطة املخت�شة بذلك، بعد قيام املدعي ب�شداد مبلغ خم�شة االف درهم للمدعى 
عليه باقي قيمة ال�شيارة  والزمت طريف الدعوى بامل�شاريف منا�شفة. �شدر بتوقيعي 

وختم املحكمة بتاريخ 2013/7/7م.
      القا�سي/  عادل حممود ا�سماعيل

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10871 بتاريخ   2013/8/17     
 اعالن باحلكم يف الدعوى رقم 2013/277 جتاري جزئي    

اىل املحكوم عليه/ توقري �شروار اوان بن حممد �شروار
العنوان: بالن�شر- نعلمك انه بتاريخ املوافق 2013/7/31 قد حكمت عليك هذه املحكمة 
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح / بنك اخلليج االول ،بالتايل: حكمت املحكمة مبثابة 
احل�شوري: بالزام املدعى عليه ان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره  52.074.68 درهم ) اثنان 
وخم�شون الفا واربعمائة و�شبعون درهما وثمانية و�شتون فل�شا( والفوائد التاخريية 
على ر�شيد ا�شل الدين البالغ قدره 49.594.22 درهم بواقع 12% �شنويا من تاريخ رفع 
الدعوى يف 2013/2/24 وحتى ال�شداد التام مبا ال يجاوز ا�شل الدين، والزمته كذلك 
بامل�شاريف ومائتي درهم مقابل اتعاب املحاماة، ورف�شت ماعدا ذلك من طلبات.   �شدر 

بتوقيعي وختم املحكمة بتاريخ 2013/8/14م.
        القا�سي/  عادل را�سد احل�ساين

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
 حمكمة ابوظبي البتدائية

العدد  10871 بتاريخ 2013/8/17     
مذكرة اعادة  اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/280  ا�ستئناف جتاري
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -�شركة املناكب ال�شياحية ذ.م. م جمهول حمل 
االقامة مبا ان امل�شتاأنف /البنك التجاري الدويل وميثله: را�شد حممد 
رقم  ب��ال��دع��وى  ال�����ش��ادر  احل��ك��م  ال��ق��رار/  ا�شتاأنف  ق��د  بوج�شيم   �شعيد 
يوم  جل�شه  لها  وح���ددت   2013/2/26 ب��ت��اري��خ  كلي  جت���اري   2012/477
 ch2D.16 االثنني املوافق 2013/9/2 ال�شاعة 10.00 �شباحا بالقاعة
تخلفكم  ح���ال  ويف  ق��ان��ون��ي��ا  ميثلكم  م��ن  او  ح�����ش��ورك��م  يقت�شي  وع��ل��ي��ه 

�شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10871 بتاريخ 2013/8/17     
مذكرة اعالن بالن�سر

   يف  الدعوى 2013/95  ا�ستئناف تنفيذ  عقاري
اىل امل�شتاأنف �شده / 1 -�شالح مهدي �شادق   جمهول حمل االقامة مبا 
امل�شتاأنف /�شركة عقارات احمد عبدالرحيم العطار �شركة حمدودة  ان 
امل�شئولية وميثله: جو�شلني �شبلي خري اهلل   قد ا�شتاأنف القرار/ احلكم 
 2013/5/30 بتاريخ  عقاري    تنفيذ   2011/428 رقم  بالدعوى  ال�شادر 
 10.00 ال�شاعة   2013/8/27 امل��واف��ق  ال��ث��الث��اء  ي��وم  جل�شه  لها  وح���ددت 
او من ميثلكم  ch1C.11 وعليه يقت�شي ح�شوركم  بالقاعة  �شباحا 

قانونيا ويف حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا 
ق�سم الطعون                           

حماكم دبي

حماكم ال�ستئناف

العدد  10871 بتاريخ   2013/8/17     
             اعال ن للح�سور امام املحكمة   يف الدعوى رقم   2013/345  جت كل- م ر-ب-ع ن

مدعى/ �شاره بركت كل بل رئي�شي اجلن�شية: االمارات مدعي عليه: �شيخة 
حممد عبداهلل الظاهري اجلن�شية: االمارات مو�شوع الدعوى: مطالبة مالية 
الظاهري اجلن�شية:  املطلوب اعالنه/ �شيخة حممد عبداهلل  200000 درهم 
االمارات عنوانه: بالن�شر حيث ان املدعي اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت 
املحكمة يوم الثالثاء املوافق 2013/10/01 موعدا لنظر الدعوى، لذا فانت 
مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحاً امام الدائرة االوىل ب� حمكمة ابوظبي 
االبتدائية - الكائنة املركز االداري �شخ�شيا او بوا�شطة وكيل معتمد وعليك 
لنظر  املحددة  اجلل�شة  قبل  عليها  موقعا  امل�شتنداتك  بدفاعك  مذكرة  ايداع 

الدعوى بثالثة ايام على االقل. �شدر بتاريخ  2013/8/05
    قلم املحكمة التجارية                                                                                                                

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
    حمكمة العني البتدائية

العدد  10871 بتاريخ 2013/8/17     
   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 318 /2013 مدين كلي                           
اىل املدعى عليه/1- الرافع لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة ذ.م.م    جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي / احمد دين طاهر �شودرى حممد دين  قد اقام 
املدعى  ال��زام  املطالبة بندب خبري متخ�ش�س مع  الدعوى ومو�شوعها  عليك 
ي��وم االحد  امل��ح��ام��اة.   وح��ددت لها جل�شة  وات��ع��اب  بالر�شوم وامل�شاريف  عليه 
ch2.E.21 لذا فانت مكلف  املوافق 2013/8/25 ال�شاعة 9.30 �س بالقاعة 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  او  باحل�شور 
م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل.ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري. 
 ق�سم الق�سايا املدنية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10871 بتاريخ 2013/8/17     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 2815 /2013 عمايل جزئي                           
حمل  جمهول  �����س.ذ.م.م  الغذائية  امل���واد  لتجارة  ه��ويل  عليه/1-  امل��دع��ى  اىل 
اق��ام عليك الدعوى  اري���وال  قد  االق��ام��ة مبا ان املدعي / �شريلي�شا رامي��ون��د 
الزامها بان توؤدي للمدعي مبلغ )25912 درهم( والزامها بقيمة  ومو�شوعها 
تذكرة العودة بالطائرة مببلغ )2000 درهم( والزامها بالر�شوم وامل�شاريف رقم 
ال�شكوى )2013/149920(.  وحددت لها جل�شة يوم االحد املوافق 2013/8/18 
ميثلك  من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا  القا�شي  مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة 
قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10871 بتاريخ 2013/8/17     
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2013/165   مدين جزئي                              
���ش��ارة ج��و براوتينج   جمهول  ال���زواج-  ك��وك��ر- بعد  ���ش��اره ج��و  اىل املحكوم عليه /1- 
يف   2013/5/21 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  االقامة   حمل 
املذكورة اعاله ل�شالح / احمد حممد عبدالرحمن علي ب�شحة ونفاذ عقد  الدعوى 
نوع جيب راجنلر طراز  الفئة )6( من  ابوظبي  رقم )25973( خ�شو�شي  املركبة  بيع 
2008 خ�شراء اللون وقيمتها )000.65 ( درهم ورف�س ماعدا ذلك من طلبات والزام 
املدعى عليها الر�شوم وامل�شاريف ومبل خم�شمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة. حكما 
مبثابة احل�شوري قابال لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر 
اآل مكتوم  ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد  ال�شمو  با�شم �شاحب  هذا االع��الن �شدر 

حاكم دبي وتلى علنا . 
ق�سم الق�سايا املدنية                                                

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10871 بتاريخ   2013/8/17     
    اعالن بالن�سر 

ايجارية  م��ن��ازع��ات   )  2013/2497( رق��م  الق�شية   يف  ت��ق��رر  لقد 
املنظورة امام جلنة ف�س املنازعات االيجارية ) اللجنة ال�شابعة( 
العقارات، العالن  البحرية الدارة  املدعي/الروؤية  واملرفوعة من 
االثنني  يوم  جل�شة  اراميل  �شريميونيا  ج��رياردو  عليها/  املدعى 
املوافق 2013/9/23 يف ال�شاعة 12.00 م�شاًء يف مقر اللجنة الكائن 
بجانب   - نهيان  اآل  مع�شكر  منطقة  ال��دف��اع-  �شارع  ابوظبي-  يف 

�شندوق الزواج فيال رقم 2.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10871 بتاريخ   2013/8/17     
    اعالن بالن�سر 

ايجارية  م��ن��ازع��ات   )  2013/2081( رق��م  الق�شية   يف  ت��ق��رر  لقد 
االوىل(  اللجنة   ( االيجارية  املنازعات  ف�س  جلنة  ام��ام  املنظورة 
واملرفوعة من املدعية/م�شحية خلفان �شامل املن�شوري،   العالن 
املدعى عليه/ خمبز نورة وميثله/ نور حممد جلل�شة يوم االربعاء 
املوافق 2013/9/25 يف ال�شاعة 06.00 م�شاًء يف مقر اللجنة الكائن 
بجانب   - نهيان  اآل  مع�شكر  منطقة  ال��دف��اع-  �شارع  ابوظبي-  يف 

�شندوق الزواج فيال رقم 2.
جلنة ف�س املنازعات اليجارية          

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
 جلنة ف�س املنازعات اليجارية

العدد  10871 بتاريخ   2013/8/17     

  اعـــــــــالن تغيري ا�سم
تقدت املواطنة /لورينا باترينو هوجو�ش ديل كروزو  /بطلب 
بتغيري  التوثيقات  ق�شم  االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  اىل 

ا�شمها من ) لورينا( اىل )�سيماء(
 فمن لديه اعرتا�س يتقدم به اىل الق�شم املذكور باملحكمة 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر االعالن .
امل�ست�سار/عبدالودود اأحمد حممد
قا�سي مبحكمة اأبوظبي البتدائية

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء(
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد  10871 بتاريخ   2013/8/17     
 اعالن  احلكم يف الدعوى التجارية اجلزئية  رقم 2013/803     

�شد : مانع علي را�شد �شعيد- امارات العنوان: يعلن بالن�شر   نعلمك انه بتاريخ 
2013/8/6م قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ح�شوريا  املحكمة  حكمت   : بنغالدي�س    - علي  مونوهور  ابوالكالم  ل�شالح/ 
بالن�شبة للمدعى عليها الثانية ومبثابة احل�شورى للمدعى عليه االول: بالزام 
املدعى عليهما االول والثانية بان يوؤديا بالت�شامم فيما بينهما للمدعى مبلغ 
والزمتهما  ا�شابته  كتعوي�س عن   ) درهم  االف  ) مبلغ ع�شرة  درهم   10.000
امل�شاريف.  حكما قابال لال�شتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل 

لت�شلمك هذا امل�شتند. �شدر بتوقيعي وختم املحكمة 2013/8/11   
القا�سي /د.ا �سامة عبدالعزيز

   امارة ابوظبي) دائرة الق�ساء(
      حمكمة العني البتدائية

العدد  10871 بتاريخ 2013/8/17     
  اعالن بورود التقرير بالن�سر

   يف  الدعوى 2012/494  جتاري كلي                
ال��ع��ام 2-  ال����ربي  اىل امل��دع��ى ع��ل��ي��ه��م��ا/1- ���ش��رك��ة االح��م��د للنقل 
 / املدعي  ان  االقامة مبا  �شربوال  جمهويل حمل  �شينغ  كوربريت 
بنك دبي التجاري  وميثله: عبا�س م�شتت فندي املالكي نعلنكم بان 
الدعوى  يف   2013/8/1 بتاريخ  املنعقدة   بجل�شتها  ق��ررت  املحكمة 
املنتدب يف  ال�شيد اخلبري  تقرير  ب��ورود  اخطاركم  اع��اله.  امل��ذك��ورة 
الدعوى وقد حتددت جل�شة يوم االثنني املوافق 2013/9/2 ال�شاعة 

9.30 �شباحا بالقاعة ch2E.21 للتعقيب على التقرير. 
ق�سم  الق�سايا التجارية                                                                                             

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد  10871 بتاريخ 2013/8/17    
اعالن للح�سور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2012/69 )جتاري- كلي(
 بوا�سطة الن�سر-اعالن بورود التقرير

 -1 عليهما/  املدعى  اىل  االبتدائية  االحت��اي��ة  عجمان  حمكمة  طلب  على  بناء 
اق��ام املدعي/بنك دبي  ان��ور  -  م�شنع لكي لال�شفنج 3- حممد م�شباح الدين 
- كلي- عجمان-  برقم 2012/69 -جت��اري  ال��دع��وى  دي���رة    التجاري عنوانه: 
امام  باحل�شور  مكلف  فانت  دره��م     138.838.58 مببلغ  املطالبة  ومو�شوعها 
او بوا�شطة وكيل معتمد وذلك  حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �شخ�شيا 
يف ال�شاعة 11.00 املوافق يوم 8 من �شهر �شبتمرب ل�شنة 2013 وذلك للنظر يف 

الق�شية بو�شفك مدعى عليه. حتريرا يف 2013/7/24
       قلم الكتاب

  وزارة العدل
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

العدد  10871 بتاريخ 2013/8/17    
   اعالن مدعى عليهم بالن�سر

يف الق�سية رقم 2013/2231 عمايل  جزئي  
اىل املدعى عليهم:1/ور�شة دير �شوان لت�شليح كهرباء و�شبغ ال�شيارات ومتثله/
نرج�س حممد ابراهيم 2- بهارا مريزا ق�شي 3- نوفل يون�شوف بن اال�شغر 4- 
جيهون جوليف بن علي  ونعلمكم بان املدعي/ قا�شم حممد �شراج ح�شن �شوري 
اجلن�شية قد رفع عليك الدعوى املذكورة اعاله يطالبكم مببلغ وقدره  31875 
متام  يف  املحكمة  هذه  امام  ح�شوركم  يقت�شي  لذا  وامل�شاريف.   والر�شوم  درهم 
ال�شاعة 8.30 �شباحا يوم 2013/8/19  وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما 
ار�شال وكيل عنكم يف  او عدم  بيانات ويف حال تخلفكم عن احل�شور  لديكم من 
العمالية  الدعوى يف غيابكم.)الدائرة  �شتبا�شر نظر  املحكمة  املحدد فان  الوقت 

اجلزئية الثانية(حتريرا 2013/7/30
قلم الكتاب

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة

 البتدائية الحتادية

العدد  10871 بتاريخ 2013/8/17     
   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 342 /2013 جتاري جزئي                             
اىل املدعى عليه/1- را�شد حمد را�شد هالل ال�شوله اخلاطري  جمهول حمل 
عامة  م�شاهمة  �شركة  اال�شالمي-  ابوظبي  م�شرف   / املدعي  ان  مبا  االقامة 
وميثله: حممود حجاج عزب ابوجريدة   قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
والر�شوم  دره���م(   74568.40( وق����دره   مببلغ  عليها  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
وامل�شاريف واتعاب املحاماة. وحددت لها جل�شة يوم الثالثاء املوافق 2013/8/27 
من  او  باحل�شور  مكلف  فانت  ل��ذا   ch2.D.19 بالقاعة  �س   8.30 ال�شاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة 

قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا التجارية                                                                                  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10871 بتاريخ 2013/8/17     

   مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2622 /2013 عمايل جزئي                               

�س.ذ.م.م    الثقيلة  امل��ع��دات  لتجارة  الكرم�شتجى   -1/ عليه  املدعى  اىل 
حممد     ال�شيمى  حممد  ا�شالم   / املدعي  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهول 
قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها  املطالبة مب�شتحقات عمالية وقدرها 
ال�شكوى )2013/148505(.    رقم   . وامل�شاريف  والر�شوم  درهم(   18600(
ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2013/8/22  وحددت لها جل�شة يوم اخلمي�س 
مبكتب القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك 
اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  م��ذك��رات  م��ن  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي 

بثالثة ايام على االقل. 
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10871 بتاريخ 2013/8/17     

   اعادة اعالن  مدعى عليه بالن�سر
   يف  الدعوى 2570 /2013 عمايل جزئي                               

اىل املدعى عليه /1- جنمة املنهاج للخدمات الفنية- �س ذ.م.م حاليا- �شركة 
ان  �شابقا جمهول حمل االقامة مبا  ���س.ذ.م.م  املباين-  املنهاج ل�شيانة  جنمة 
املدعي / رم�شان مياه زين الدين قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها  املطالبة 
مب�شتحقات عمالية وقدرها )4053 درهم( والر�شوم وامل�شاريف .وتذكرة عودة 
 .)2013/147957( ال�شكوى  رق��م  وامل�شاريف   والر�شوم  )2000دره����م(  مببلغ 
8.30 �س مبكتب  ال�شاعة  املوافق 2013/8/18  االح��د  ي��وم  لها جل�شة  وح��ددت 
القا�شي لذا فانت مكلف باحل�شور او من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة ايام على االقل. 

ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
 ق�سم الق�سايا العمالية                                                                                      

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد  10871 بتاريخ 2013/8/17    

 اعـــــــالن       
 املرجع :2013/692 ك.ع.غ

 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/
الت�شديق  وطلب  االم���ارات  اجلن�شية:  ال�شقطري  �شعيد  �شامل  ك��دوه��ا  حممد 
 ) اني�ش  )مطعم  التجاري  اال�شم  :تنازل يف  يت�شمن  التوقيع يف  حم��رر  على 
امللف )58506(  البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم  واملرخ�شة من دائرة 
وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل  : ا�شماعيل علي ا�شماعيل 
العدل  الكاتب  بان  االم��ارات ليكن معلوما للجميع  ح�شن احلو�شني اجلن�شية: 
انق�شاء  بعد  امل��ذك��ور  امل��ح��رر  يف  ال�����ش��اأن  ذوي  على  بالت�شديق  �شيقوم  بعجمان 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                             

  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 
  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

الكاتب العدل- عجمان

العدد  10871 بتاريخ 2013/8/17    
 اعـــــــالن       

 املرجع :2013/691 ك.ع.غ
 تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�شديقات- عجمان:ال�شيد/

في�شل علي �شفر حممد االن�شاري اجلن�شية: االم��ارات وطلب الت�شديق على 
للخياطة  ال��ت��ج��اري )زاهــده  اال���ش��م  :ت��ن��ازل يف  يت�شمن  التوقيع يف  حم��رر 
رقم  حتت  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية  دائ��رة  من  واملرخ�شة   ) والتطريز 
امللف )57134( وامل�شجل لدى غرفة التجارة وال�شناعة بعجمان اىل  : جميلة 
جمعه �شعيد ال�شويدي اجلن�شية: االمارات   ليكن معلوما للجميع بان الكاتب 
العدل بعجمان �شيقوم بالت�شديق على ذوي ال�شاأن يف املحرر املذكور بعد انق�شاء 

ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   

مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                             
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حمرر يت�شمن :تنازل يف اال�شم التجاري )او�سن كافيه/ذ.م.م ( واملرخ�شة من دائرة 
البلدية والتخطيط يف عجمان حتت رقم امللف )33940( وامل�شجل لدى غرفة التجارة 
زكي حجازي اجلن�شية: م�شر حممد خليفة  اىل  : حممد عبا�س  بعجمان  وال�شناعة 
ابو القا�شم اجلن�شية: ليبيا �شرف الدين حممد علي اال�شهر اجلن�شية: ليبيا مبوافقة: 
بان  االم��ارات  ليكن معلوما للجميع  املن�شوري اجلن�شية:  �شعيد بن خادم  �شيف  عبيد 
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ا�شبوعني من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   
الكاتب العدل   
مكتب دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان                                             
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الكاتب العدل- عجمان
العدد  10871 بتاريخ 2013/8/17     
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2011/982 تنفيذ ايجارات
ملتد  جمهول حمل  ام��ب��ورت  اك�شبورت  ا���س  ام  ات�س  ا���س  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
االقامة مبا ان طالب التنفيذ/ جممع الذهب واملا�س ���س.ذ.م.م وميثله: علي 
الق�شائية  اللجنة  من  ال�شادر  القرار  ومبوجب  اجلرمن   ابراهيم  ا�شماعيل 
اخلا�شة بالف�شل بني املوؤجرين وامل�شتاأجرين ببلدية دبي فانك مكلف باالآتي: 
1- �شداد املبلغ املنفذ به وقدره )797.089( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة 
املحكمة وذلك خالل 15 يوم من تاريخ ن�شر هذا االعالن.   وعليه فان املحكمة 
املذكور  بالقرار  االلتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج���راءات  �شتبا�شر 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن. 
رئي�س الق�سم    

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية     اعالن للح�سور امام املحكمة   
يف الدعوى رقم  2013/330 - جت جز-م ت -ب -اأظ  

االمارات  اجلن�شية:  ����س.م.ع  املتكاملة  لالت�شاالت  االم���ارات  مدعى/�شركة 
مدعى عليه: من�شور جمعة علي جمعه �شامل ال�شويدي اجلن�شية: االمارات   
    %12 قانونية  وف��ائ��دة  دره��م   11607.72 مالية  مطالبة  ال��دع��وى:  مو�شوع 
اجلن�شية:  ال�����ش��وي��دي  ���ش��امل  جمعه  ع��ل��ي  جمعة  اع��الن��ه/م��ن�����ش��ور  امل��ط��ل��وب 
االمارات عنوانه: بالن�شر)مرفق ن�شخة من تقرير اخلربة( حيث ان املدعي 
اقام الدعوى املذكورة اعاله وحددت املحكمة يوم االحد املوافق 2013/9/15 
موعدا لنظر الدعوى لذا فانت مكلف باحل�شور ال�شاعة 8.30 �شباحا امام 
التجارية  املحكمة  الكائنة   - االبتدائية  ابوظبي  حمكمة  ب�  االوىل  ال��دائ��رة 
و�شورا  بدفاعك  م��ذك��رة  اي���داع  وعليك  معتمد  وكيل  بوا�شطة  او  �شخ�شيا 
امل�شتنداتك موقعا عليها قبل اجلل�شة املحددة  لنظر الدعوى بثالثة ايام على 

االقل. �شدر بتاريخ :2013/7/9
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•• عمان-وكاالت:

بالتعرفة  ال���ع���م���ل  االأردن  ب������داأ 
اجلديدة للكهرباء التي تزيد على 
ت�شل  بن�شب  اقت�شادية  قطاعات 
ن�شرت  ح��ي��ث   ،15% ن��ح��و  اإىل 
الر�شمية  اجل���ري���دة  يف  احل��ك��وم��ة 
تفا�شيل قرار رفع التعرفة  اأخرياً 
اأ�شعار  برفع  القا�شي  الكهربائية 
الكهرباء بن�شبة %15 هذا العام، 
با�شتثناء القطاع املنزيل الذي يقل 
600 ك��ي��ل��ووات- ا���ش��ت��ه��الك��ه ع��ن 
 2014 ب�����ني  ����ش���ه���ر  يف  �����ش����اع����ة 

و2017.
فاإنه   ، احل��ي��اة  �شحيفة  وبح�شب 
اجلديدة  التعرفة  وثيقة  مبوجب 
ف�شلت �شرائح القطاع املنزيل عن 
اعتباراً  االعتيادي  القطاع  �شرائح 
اخل�شومات  واأل��غ��ي��ت  اأم�������س،  م��ن 
التي كانت متنح �شابقاً للجمعيات 
اخلريية %25، واالأجهزة االأمنية 
املجاين  واال����ش���ت���ه���الك   ،25%
باإنارة  واخلا�س  للبلديات  املمنوح 
ال�����ش��وارع، وع���دم ���ش��م��ول موظفي 
���ش��رك��ات ال��ك��ه��رب��اء امل��ع��ي��ن��ني بعد 
�شدور هذا القرار باحل�شم املمنوح 
وقيمته  احل���ال���ي���ني  ل��ل��م��وظ��ف��ني 
توحيد  التعرفة  وت�شمل   .75%

•• مو�صكو-ا ف ب:

فيدومو�شتي  ���ش��ح��ي��ف��ة  ذك������رت 
م�شرف  ان  ام���������س  ال����رو�����ش����ي����ة 
بي(  اي  )يف  ف��ن��ي�����ش��ي��ك��ون��وم��ب��ن��ك 
الذراع املالية للدولة الرو�شية بداأ 
يف  باملئة   5 البالغة  م�شاهمته  بيع 
لل�شناعات  االوروب���ي���ة  امل��ج��م��وع��ة 
)اي  والف�شاء  الدفاعية  اجل��وي��ة 
اي��ه دي ا���س( من اج��ل �شخ اموال 
ال��ط��ريان املدين  ج��دي��دة يف قطاع 

الرو�شي.
وق�����ال�����ت ال�������ش���ح���ي���ف���ة ن����ق����ال عن 
امل�شرف  م�����ن  ق���ري���ب���ة  م���������ش����ادر 
الرو�شي ويف ال�شناعات اجلوية ان 
بيع  بداأ  فني�شيكونومبانك )فيب( 
ال5،02 باملئة التي ميلكها يف اي 

ايه دي ا�س على مراحل .
التنمية  ب����ن����ك  ان  واو������ش�����ح�����ت 
متوز-يوليو   25 يف  اجن����ز  ه����ذا 
باملئة.   2،14 ل��ب��ي��ع  امل��ف��او���ش��ات 
ونقلت عن م�شدر رو�شي يف قطاع 
الطريان قوله ان عملية البيع قد 
اجرته  ات�����ش��ال  ان��ت��ه��ت ويف  ت��ك��ون 
وكالة فران�س بر�س، رف�س امل�شرف 

التعليق على هذه املعلومات.
 2007 وك��ان امل�شرف ا�شرتى يف 
بقيمة  املجموعة  باملئة من  خم�شة 

امل�������ش���ارف، بحيث  ���ش��رائ��ح ق��ط��اع 
ال�شريحة  ت��ع��رف��ة  ال��ق��ط��اع  ي��دف��ع 
2013، والزيادات  الثانية يف عام 
امل���ق���ررة ل���الأع���وام ال��الح��ق��ة حتى 
التعرفة  وا���ش��ت��ح��دث��ت   .2017
للقطاع  ����ش���ري���ح���ت���ني  اجل�����دي�����دة 
من  االأوىل  ال�����ش��غ��ري،  ال�����ش��ن��اع��ي 
األف اإىل 10 اآالف كيلووات �شهرياً، 
 10 من  اأك��رث  الثانية  وال�شريحة 

ت��ت��ج��اوز 50 دي���ن���اراً، وذل���ك حتى 
عام 2017.

وا�شتثنت التعرفة اجلديدة القطاع 
ونفت   ،2017 عام  الزراعي حتى 
الكهرباء  ق���ط���اع  ت��ن��ظ��ي��م  ه��ي��ئ��ة 
اإجراء تعديل على �شرائح التعرفة 

الكهربائية للقطاع املنزيل.
تعديل  اأي  ب��ي��ان  يف  الهيئة  ون��ف��ت 
الكهربائية  التعرفة  اأ���ش��ع��ار  على 

مع  �شهرياً،  �شاعة  كيلووات  اآالف 
ال�شريحة  على  التعرفة  رف��ع  ع��دم 
االأوىل لقطاع ال�شناعيني ال�شغار 
مت�س  ومل   .2013 ع��������ام  يف 
املنزيل  القطاع  اجلديدة  التعرفة 
ح��ت��ى ن��ه��اي��ة ال���ع���ام احل������ايل، وال 
بامل�شرتكني الذين يقل ا�شتهالكهم 
ما  اأو  �شهرياً،  كيلووات   600 عن 
ال  التي  ال�شهرية  الفاتورة  يعادل 

م�شرف  م��ن  ي��ورو  مليون   995
فني�شتورغبنك  ه���و  اآخ����ر  رو����ش���ي 
)يف ت���ي ب����ي(. وب��ل��غ��ت ق��ي��م��ة هذه 
البور�شة  اغ����الق  ع��ن��د  امل�����ش��اه��م��ة 

م�شاء اخلمي�س 1،8 مليار يورو.
بيع  م���ردود  ان  ال�شحيفة  وق��ال��ت 
احل�شة �شيوظف يف �شركة �شوخوي 
للطريان املدين التي تنتج طائرات 
و�شعت  ال��ت��ي   100 ���ش��وب��رج��ي��ت 
و�شكلت   2011 يف  اخل���دم���ة  يف 

وت��ع��ود ���ش��وخ��وي ل��ل��ط��ريان املدين 
ال�شركة  اىل  ب��امل��ئ��ة   75 ب��ن�����ش��ب��ة 
ل�شناعة  ال���رو����ش���ي���ة  احل���ك���وم���ي���ة 
باملئة  و25  ���ش��وخ��وي،  ال��ط��ائ��رات 

اىل االيطالية فينميكانيكا.
وقد اعلنت هذه ال�شركة الرو�شية 
انها  مت���وز-ي���ول���ي���و  م��ن��ت�����ش��ف  يف 
مدينيها  م���ع  م��ف��او���ش��ات  جت����ري 
ملياري  البالغة  ديونها  لتخفيف 
دوالر، وللح�شول على دعم مايل.

اجلوية  ال�شناعات  لتجديد  رم��زا 
الرو�شية.

لكن هذه الطائرات التي واجهتها 
تقنية  اع��ط��ال  ع��دة  اطالقها  منذ 
وحت��ط��م��ت واح�����دة خ����الل عر�س 
يف  �شعوبات  تواجه  اندوني�شيا،  يف 

العثور على زبائن.
وت�شتخدم �شركة الطريان الرو�شية 
املك�شيكية  وم����وؤخ����را  اآي���روف���ول���ت 

انرتجيت هذه الطائرات.

�شرائحه  بجميع  امل��ن��زيل  للقطاع 
اال�����ش����ت����ه����الك����ي����ة خ��������الل ال����ع����ام 
اأ�شعار  اأن  اإىل  م�����ش��رية  احل�����ايل، 
ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ل���ن تعدل  ال��ت��ع��رف��ة 
اإىل   2014 م��ن  ال�شنوات  خ��الل 
يقل  الذين  للم�شرتكني   2017
 600 ع��ن  ال�����ش��ه��ري  ا�شتهالكهم 
ديناراً   50 يعادل  ما  اأي  كيلووات، 

�شهرياً تقريباً.

االأردن يطبق زيادة بـ15 % على تعرفة الكهرباء

رو�صيا تبيع اأ�صهمها يف املجموعة االأوروبية لل�صناعات اجلوية 

طريق القطب ال�صمايل ت�صّرع الت�صدير لل�صني
ونقلت ال�شحف ال�شينية عن كي �شاوبني اال�شتاذ يف بحر داليان قوله ان 
فتح ممر عرب القطب ال�شمايل �شيقل�س اىل حد كبري امل�شافات البحرية 

بني ا�شواق ال�شني واوروبا وامريكا ال�شمالية .
ال�شرقي  ال�شمايل  البحري اجلديد  املمر  ال�شني ي�شمح لها  وبالن�شبة اىل 
بتجنب التاأخري يف قناة ال�شوي�س وخف�س باالف الكيلومرتات رحالتها اىل 

اوروبا، اول �شريك جتاري لها. واقت�شاد الوقود خ�شو�شا �شيكون كبريا.
 290 املا�شي اىل االحت��اد االوروب��ي ب�شائع بقيمة  العام  ال�شني  و�شدرت 
مليار يورو وتامل بكني يف ان يكون الطريق املخت�شر اي�شا مفيدا لتنمية 
موانئها يف �شمال �شرق البالد وت�شعى ال�شني اول دولة م�شتهلكة للطاقة 
يف  امل��خ��زن  امل��ح��روق��ات  م��ن  الكبري  االحتياطيي  على  للح�شول  ال��ع��امل  يف 
ب�شبب  امل��وارد  ه��ذه  اىل  الو�شول  ال�شهل  من  و�شي�شبح  ال�شمايل.  القطب 

ذوبان اجلليد.
�شنوات  دام��ت  دبلوما�شية  حملة  وبعد  املنطقة،  ه��ذه  على  بكني  وت��راه��ن 
ح�شلت يف ايار-مايو على و�شع دولة مراقبة يف جمل�س القطب ال�شمايل، 

املنتدى احلكومي للتعاون.
النقل  �شوؤون  يف  املتخ�ش�س  �شنغهاي  ومقره  الباحث  يونغفنغ  زان��غ  وق��ال 
ال�شني  ان  البحري يدل على  لل�شحن  املمر اجلديد  ان فتح هذا  البحري 
تتدخل اكرث يف �شوؤون املحيط املتجمد ال�شمايل وقلل يف املقابل من �شاأن 

االثار الفورية للطرق املخت�شرة يف القطب ال�شمايل.
وقال على االجل الق�شري االهمية االقت�شادية بالن�شبة اىل النقل البحري 
املمر  ه��ذا  املواتية يف  االب��ح��ار  ف��رتة  ان  وا���ش��اف  لي�شت كبرية يف احلقيقة 
ق�شرية ن�شبيا والبنى التحتية يف املوانئ املوجودة على طول الطريق غري 

مكتملة .
ال�شمايل يف بداياته نظرا اىل الطرق  املتجمد  املحيط  بالتايل االبحار يف 
التقليدية عرب قناتي بنما )15 الف عملية ترانزيت �شنويا( او ال�شوي�س 

•• �صانغهاي-ا ف ب:

�شحن  ل�شفينة  ال�شمايل  القطب  عرب  رحلة  اول  انطالق  ان  خ��رباء  يقول 
ابحرت من ال�شني يرتجم طموحات بكني ويفتح الول بلد م�شدر يف العامل 

املجال لت�شليم ب�شائعه ب�شكل ا�شرع.
ففي الثامن من اب-اغ�شط�س ابحرت �شفينة �شحن متلكها �شركة كو�شكو 
�شرق( اىل  داليان )�شمال  البحري من ميناء  لل�شحن  العمالقة  ال�شينية 

م�شيق برينغ.
البحري  املمر  �شت�شلك  امل�شيق،  ه��ذا  اب-اغ�شط�س   25 يف  اجتياز  وبعد 
ال�شمايل ال�شرقي على طول ال�شواحل ال�شمالية ل�شيبرييا ثم تلتف حول 

الرنوج لت�شل يف ايلول-�شبتمرب اىل وجهتها ميناء روتردام.
الذي  ال�شمايل  القطب  املخت�شر يف  البحري  وت�شف كو�شكو هذا الطريق 
ميكن ا�شتخدامه خالل ف�شل ال�شيف بف�شل ظاهرة االحتبا�س احلراري 
 12 وذوب��ان اجلليد، بانه ممر ذهبي �شي�شمح باخت�شار فرتة الرحلة بني 

اىل 15 يوما مقارنة مع الطرقات التقليدية.
رو�شيا  فيه  ت�شهل  ال��ذي  ال�شرقي  ال�شمايل  البحري  الطريق  ���ش��اأن  وم��ن 
االبحار من خالل فر�س ا�شتئجار كا�شحات اجلليد التي متلكها، ان يلعب 

دورا متناميا يف املبادالت الدولية.
�شيقلب مقايي�س  االمر  ان هذا  �شينو�شوب  ت�شيمربز من جملة  �شام  واكد 
التجارة العاملية وكذلك فتح ممر اخر جلهة كندا )�شمال غرب( يف اجلانب 
االخر من القطب ال�شمايل جراء ذوبان اجلليد، لكنه وعر والبنى التحتية 
فيه �شيئة ومير حواىل %90 من حجم املبادالت التجارية ال�شينية عرب 
الطرق البحرية ويقدر البع�س يف ال�شني انه خالل �شبع �شنوات �شيمر 5 
اىل %7 من حجم التجارة الدولية لثاين اقت�شاد يف العامل عرب القطب 

ال�شمايل.

تراجع ن�صبة تاأييد تعاطي 
اأوباما مع االقت�صاد

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

تعاطي  ت����اأي����ي����د  ن�������ش���ب���ة  ����ش���ج���ل���ت 
اأوباما  ب���اراك  االأم��ريك��ي  الرئي�س 
تراجعاً  االقت�شادية  الق�شايا  مع 
ال�شيف  ف�����ش��ل  خ����الل  م��ل��ح��وظ��اً 

احلايل لتبلغ 35%.
واأج����رى م��رك��ز غ��ال��وب االأمريكي 
ا�شتطالعاً للراأي اأظهر ان 35% 
اأوباما مع امل�شائل  يوؤيدون تعاطي 
يقدر  ت����راج����ع  يف  االق���ت�������ش���ادي���ة، 
امل�����ش��ج��ل��ة يف  ال��ن�����ش��ب��ة  ع���ن  ب�7% 

حزيران يونيو املا�شي.
اأوب���ام���ا على  ت��اأي��ي��د  ول��ف��ت اىل ان 
خلفية تعاطيه مع ال�شرائب وعجز 
بن�شبة  ت��راج��ع  الفدرالية  امل��وازن��ة 
تاأييد  ن�شبة  ت��راج��ع��ت  كما   5%
 .3% بن�شبة  ع���ام  ب�شكل  اأوب���ام���ا 
وقال %14 من امل�شتطلعني فقط 
الكونغر�س،  اأداء  ي���وؤي���دون  ان��ه��م 
و%22 ع���ربوا ع��ن ر���ش��اه��م عن 
االجتاه الذي ت�شلكه البالد وي�شار 
 2059 �شمل  اال�شتطالع  ان  اإىل 
بهام�س خطاأ  50 والية  يف  را�شداً 

.3%

ال�صياحة يف م�صر 
تواجه خطر االنهيار 

•• باري�ص-ا.ف.ب:

ال�����ش��ي��اح��ة يف م�شر  ي���واج���ه ق��ط��اع 
خطر االن��ه��ي��ار م��ع ا���ش��دار العديد 
ال��غ��رب��ي��ة اجلمعة  م���ن احل��ك��وم��ات 
داخل  بالبقاء  لرعاياها  حت��ذي��رات 
ال��ف��ن��ادق ف��ي��م��ا ب�����داأت ال��ع��دي��د من 
رحالتها  بالغاء  ال�شياحة  �شركات 
اعمال  ي�����ش��ه��د  ال������ذي  ال���ب���ل���د  اىل 
حدوث  من  املخاوف  ودفعت  عنف. 
البالد  انحاء  جميع  يف  ا�شطرابات 
التي  الدامية  العنف  اح��داث  عقب 
�شخ�س   600 ن��ح��و  ب��ح��ي��اة  اودت 
ال���دول اىل  بالعديد م��ن  االرب��ع��اء، 
ال�شفر اىل  م��ن  ا���ش��دار حت��ذي��رات 
م�����ش��ر. ودع���ت ال��ع��دي��د م��ن الدول 
رعاياها من ال�شياح اىل البقاء داخل 
الفنادق واملنتجعات حتى يف املناطق 
التي مل ت�شلها اال�شطرابات. وتعد 
الرئي�شية  ال���رواف���د  م��ن  ال�شياحة 
اأن��ه��ا كانت  اذ  امل�����ش��ري  ل��الق��ت�����ش��اد 
من   11% م������ن  اك��������رث  ت�������ش���ك���ل 
قبل موجة  املحلي  ال��ن��اجت  اج��م��ايل 
بداأت  التي  ال�شيا�شية  اال�شطرابات 
واعلنت    .2011 يف  م�����ش��ر  يف 
���ش��رك��ت��ا ت��ي ي��و اي وث��وم��ا���س كوك 
االمل��ان��ي��ت��ني اجل��م��ع��ة ال���غ���اء جميع 
الرحالت ال�شياحية اىل م�شر حتى 
الو�شع  ب�شبب  �شبتمرب  ايلول   15

االمني امل�شطرب يف م�شر.

ال�صعودية  يف  للمقاولني  متاأخرة  دفعات  مليار   100

اليوان ي�صجل م�صتوى قيا�صيًا اأمام الدوالر 

تراجع االأ�صهم وقيمتها يف بور�صة بريوت 

•• الريا�ص-يو بي اأي:

ال��دويل للمهند�شني اال�شت�شاريني  ر ممثل االحت��اد  ق��دَّ
ال��ع��رب��ي مطالب  ال�����ش��ع��ودي��ة واخل��ل��ي��ج  )ف��ي��دي��ك( يف 
اململكة  يف  احلكومية  اجلهات  ل��دى  املتاأخرة  املقاولني 
30 يف  100 مليار ري��ال، وه��ي متثل نحو  باأكرث من 

املائة من اإجمايل حجم امل�شاريع احلكومية اململكة.
عبا�س  نبيل  الدكتور  عن  االقت�شادية  �شحيفة  ونقلت 
ام�س اجلمعة قولة ان تاأخر دفعات املقاولني يعد اأحد 
ال�شعودية،  يف  احلكومية  امل�شاريع  تعرث  اأ���ش��ب��اب  اأه���م 
ومت��ث��ل ن��ح��و 20 يف امل��ائ��ة م��ن اإج��م��ايل اأ���ش��ب��اب تعرث 

امل�شاريع .

•• هوجن كوجن-رويرتز:

امام  ج��دي��دا  مرتفعا  م�شتوى  ال�شيني  ال��ي��وان  �شجل 
التوايل  على  ا�شبوع  راب��ع  يف  ام�س  االم��ري��ك��ي  ال���دوالر 
م���ن امل��ك��ا���ش��ب وب��ل��غ ���ش��ع��ر ال��ع��م��ل��ة ال�����ش��ي��ن��ي��ة يف بداية 
جل�شة التداول يف �شوق هوجن كوجن 1090ر6 مقابل 

•• بريوت-يو بي اأي:

بور�شة  يف  امل��ت��داول��ة  االأ���ش��ه��م  ان  دوري  تقرير  اأظ��ه��ر 
ام�س  امل��ايل احل��ايل  االأ�شبوع  نهاية  �شجلت يف  ب��ريوت 
اجلمعة تراجعا يف عددها وقيمتها قيا�شا اىل اال�شبوع 
امل���ايل امل��ا���ش��ي وذل���ك ل��الأ���ش��ب��وع ال��ث��اين ع��ل��ى التوايل 
وجرى خالل اال�شبوع املايل احلايل تداول 56242 
1.774.889 مليون دوالر بينما كان  �شهما قيمتها 
 186891 ت���داول  املا�شي  امل��ايل  مت خ��الل اال���ش��ب��وع 

�شهما قيمتها 2.228.709 مليون دوالر .

بالتنفيذ  املقاول  يلزم  ال�شعودية  يف  النظام  اأن  واأو�شح 
طاملا وقع العقد، حتى لو تاأخر الدفع، وتاأخر اجلهات 
للتوقف،  للمقاول  م��ربراً  لي�س  الدفع  عن  احلكومية 
بالدفع  اجل��ه��ات  تلزم  الدولية  القوانني  جن��د  وبينما 
بينما  اال���ش��ت��ح��ق��اق،  م��ن  ي��وم��اً   30 خ��الل  للمقاولني 
ترتاوح  لفرتات  ال�شعودية  يف  املقاولني  دفعات  تتاأخر 
من  العديد  يف  �شنة  اإىل  وت�شل  اأ���ش��ه��ر،   6 اإىل   3 ب��ني 

احلاالت.
وق����ال االأه�����م م���ن ذل���ك م��راق��ب��ة اجل���ه���ات احلكومية 
باإ�شدار  االل��ت��زام  م��دى  ومراقبة  ومتابعة  للتعليمات، 
الف�شوحات يف مدة ال تتجاوز ع�شرة اأيام، وكذلك ترحيل 

اخلدمات التي تعرت�س تنفيذ امل�شاريع احلكومية .

اأعلى م�شتوى على االطالق ومقارنة مع  ال��دوالر وهو 
1125ر6 يف االغالق ال�شابق. و�شجل اليوان ال�شيني 
اجلل�شات  م��دى  على  مئوية  نقطة  رب��ع  بلغت  مكا�شب 
اخلم�س املا�شية بعد ان ا�شارت بيانات ايل اأن ثاين اأكرب 
اقت�شاد يف العامل يتجه للتعايف بخطى ا�شرع يف الن�شف 

الثاين من العام بعد اداء باهت يف الن�شف االول.

ومت خالل اال�شبوع املايل احلايل تداول 7900 �شهم 
مت  ك��ان  بينما  دوالر   797900 قيمتها  بيمو  لبنك 
�شهما   68761 ت��داول  املا�شي  امل��ايل  اال�شبوع  خ��الل 

لبنك لبنان واملهجر قيمتها 696549 دوالرا .
وجرى خالل اال�شبوع املايل احلايل تداول 32649 
���ش��ه��م��ا ل�����ش��رك��ة ���ش��ول��ي��دي��ر وه���ي م���ن ك���ربى �شركات 
 368316 قيمتها  االو����ش���ط  ال�����ش��رق  يف  ال��ع��ق��ارات 
دوالرا بينما كان مت خالل اال�شبوع املايل املا�شي تداول 
31694 �شهما ل�شركة �شوليدير قيمتها 358473 

دوالرا.

الدوالر يرتفع مع �صعود
 عائدات ال�صندات االأمريكية 

اليابانية اىل اعلى  االمريكية ذات االجل عامني ومثيلتها 
م�شتوياتها يف خم�شة ا�شابيع. و�شعد موؤ�شر الدوالر 15ر0 
اأمام الني  3ر0 باملئة  30ر81. وارتفع ال��دوالر  باملئة اىل 
اىل 65ر97 ين يف حني تراجع اليورو بع�س ال�شيء خالل 
اليوم اىل 3330ر1 دوالر واأدت بيانات املطالبات باعانات 
ال��ب��ط��ال��ة االم��ري��ك��ي��ة ال��ت��ي ج���اءت اي��ج��اب��ي��ة اىل دف���ع �شعر 
ب���اديء االم��ر لكن ���ش��درت بعد ذلك  ال���دوالر لالرتفاع يف 

بيانات �شناعية خميبة لالمال اأدت اىل تراجع �شعره.

•• لندن-رويرتز:

ارت���ف���ع ���ش��ع��ر ال�����دوالر اأم�����ام ���ش��ل��ة ع��م��الت ام�����س مدعوما 
توقعات  و�شط  االمريكية  اخلزانة  �شندات  عائدات  بارتفاع 
املقبل يف  ال�شهر  �شيبداأ  ب��اأن جمل�س االحتياطي االحت��ادي 
رويرتز  ب��ي��ان��ات  واأظ���ه���رت  التحفيزي  ب��رن��اجم��ه  تقلي�س 
ارتفاع عائدات ال�شندات ذات االجل ع�شر �شنوات اىل اأعلى 
م�شتوياتها يف عامني يف حني ارتفعت الفجوة بني ال�شندات 

وول �صرتيت تفتح منخف�صة
 وتتجه خل�صارة اأ�صبوعية

•• نيويورك-رويرتز:

فتحت اال�شهم االمريكية على انخفا�س طفيف ام�س اجلمعة بعد اأن �شجلت 
انخفا�س  لت�شجيل ثاين  �شهرين وتتجه  لها يف نحو  انخفا�س  اأكرب  اأم�س 
اأ�شبوعي على التوايل. وتراجع موؤ�شر داو جونز ال�شناعي ال�شهم ال�شركات 
84ر15090  اىل  باملئة  14ر0  اأو  نقطة  35ر21  الكربى  االمريكية 
نقطة. ونزل موؤ�شر �شتاندرد اند بورز 500 االو�شع نطاقا 62ر1 نقطة 
اأو 10ر0 باملئة اىل 70ر1659 نقطة. وانخف�س موؤ�شر نا�شداك املجمع 
الذي تغلب عليه اأ�شهم �شركات التكنولوجيا 18ر2 نقطة اأو 06ر0 باملئة 

اىل 93ر3603 نقطة.
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مع�شكره  خ������الل  ال�����ودي�����ة  جت�����ارب�����ه  اوىل  يف 
التح�شريي بجمهورية املانيا للمو�شم 2013-
-15 اخلمي�س  م�����ش��اء  ال��ظ��ف��رة  مت��ك��ن   2014
الفوز على فريق )  08 مبدينة ريكنزبورج من 
مباراة  يف  نظيفة  برباعية   )1927 يف  اإ���س  اأي 
الفني  املدير  م�شفر  عبداهلل  الدكتور  فيها  ات��اح 
ل��ف��ار���س ال��غ��رب��ي��ة ال��ف��ر���ش��ة حل���وايل 33 العب 
بداية  املتاأخرين عن  للفريق عدا  املرافقني  من 
وبندر  رب��ي��ع  و���ش��ام��ي  وه��م علي عبا�س  االع����داد 

االحبابي واللبناين بالل جنارين.
وبداأ املدير الفني للظفرة املباراة بت�شكيلة �شمت 
املرمى  حرا�شة  يف  حممد  عبدالبا�شط  م��ن  ك��ل 
وح�����ش��ن زه�����ران وح�����ش��ن ع��ب��دال��رح��م��ن و�شيف 
وعبدال�شالم  الدفاع  يف  �شليمان  واحمد  حممد 
ال�شافني  وك��ام��ل  ج��م��ع��ة  وع��ب��دال��رح��ي��م  ج��م��ع��ه 
وحم��م��ود ق��ا���ش��م يف ال��و���ش��ط وامي��ان��وي��ل كلوتي 
وماكيت ديوب يف الهجوم،وانهى الفريق ال�شوط 
ال�شنغايل  اأحرزهما  مقابل  دون  بهدفني  االأول 
ال�شافني يف  5 واملغربي كامل  ديوب يف الدقيقة 

الدقيقه 29. 
لبقية  الفر�شة  م�شفر  ات��اح  الثاين  ال�شوط  ويف 
الثالث  الهدف  ابراهيم  علي  لي�شيف  الالعبني 

يف الدقيقة 60 واختتم �شامل ابراهيم االأهداف 
بهدف رائع يف الدقيقة 75 لتنتهي املباراة باأربعة 

اأهداف للظفرة دون مقابل للفريق االأملاين.

كاملعتاد  االعدادية  الفريق متارينه  ووا�شل  هذا 
اجلهاز  ع��م��ل  ح��ي��ث   08-16 اجل��م��ع��ة  ���ش��ب��اح 
الفني على رفع معدل اللياقة البدنية لالعبني 

ومتارين تقويه داخل ال�شالة ا�شتعداداً للمباراة 
الثانية املقرر لها يوم االثنني 08-19.

املع�شكر  اأن  ���ش��امل ح�����ش��ن  ال��ف��ري��ق  م��دي��ر  وق����ال 

ي�شري وفق ما مت التخطيط له من قبل املدرب 
ب����داأت م��ع��امل االن�شجام  ال��ف��ن��ي ح��ي��ث  واجل���ه���از 
وبداأ  واجل����دد  ال��ق��دام��ى  ال��الع��ب��ني  ب��ني  تت�شح 
تدريجياً  الالعبني  ل��دى  يرتفع  اللياقة  معدل 
املطلوب  امل�شتوى  اىل  امل��ع��دل  ي�شل  اأن  متنمياً 
اأن  ال��ف��ري��ق  م��دي��ر  وا���ش��اف   ، املع�شكر  ن��ه��اي��ة  يف 
اتاح فيها املدرب الفر�شة جلميع  املباراة االأوىل 
قرب  ع��ن  امكانياتهم  على  للتعرف  ال��الع��ب��ني 
على  ت��دري��ج��ي��اً  �شيعمل  امل����درب  ان  اىل  م�����ش��رياً 
املباريات  خ��الل  من  اال�شا�شية  عنا�شره  تثبيت 
لفار�س  املنا�شبة  التوليفة  اىل  للو�شول  القادمة 
الغربية ا�شتعداداً للمو�شم اجلديد الذي و�شفه 
الفريق  حمافظة  ح�شن  بال�شعب،ومتنى  ح�شن 
املو�شم  يف  حققها  ال��ت��ي  الفنية  املكت�شبات  على 
اأن��ه��م يطمحون اىل م��زي��د من  االأخ���ري م��وؤك��داً 
اإدارة  واأن  خ��ا���ش��ة  اجل���دي���د  امل��و���ش��م  يف  ال��ت��األ��ق 
النادي اجتهدت لت�شم للفريق العبني مواطنني 
واأجانب توؤهلهم للعب دور مميز يف دوري اخلليج 

العربي 2014-2013.

افتتح ال�شيخ احمد الفهد ال�شباح رئي�س املجل�س 
االوملبي اال�شيوي مع امل�شوؤولني ال�شينيني ام�س 
التي  لل�شباب  الثانية  اال�شيوية  االل��ع��اب  دورة 
وت�شتمر  ال�شينية  ناجنينغ  مدينة  ت�شت�شيفها 
اغ�شط�س اجلاري.  والع�شرين من  الرابع  حتى 
القرية  عمدة  كلمة  االفتتاح  حفل  ت�شمن  وقد 
ال�شباح  الفهد  اأح��م��د  لل�شيخ  وكلمة  االومل��ب��ي��ة 
تقدمي  جانب  اىل  واحل��ك��ام  الالعبني  ق�شم  ثم 
و�شابات  ل�شباب  وقتالية  فنية وحركية  عرو�س 
ناجنينج منها اجلمباز االيقاعي والفن الرتاثي 
الت�شويرية  ب��امل��و���ش��ي��ق��ى  م�����ش��ح��وب��ة  ال�����ش��ي��ن��ي 

واملوؤثرات والغناء الفلكلوري . 
احلايل  ال�شباب  ا���ش��ي��اد  يف  املناف�شات  ان  ي��ذك��ر 
وال�شباحة  القوى  العاب  �شتكون يف  ناجنينغ  يف 
والرجبي  وال��ت��ن�����س  ال���ق���دم  وك�����رة  وال��غ��ط�����س 
والتايكواندو  ال�شلة  وك��رة  وامل��ب��ارزة  وال��غ��ول��ف 
الطاولة  وك����رة  وال��ب��ادم��ن��ت��ون  االث���ق���ال  ورف����ع 
اليد واجلودو واال�شكوا�س والرماية وقد  وكرة 
قبل  ال��ق��دم  وك��رة  اليد  ك��رة  مناف�شات  انطلقت 
االفتتاح الر�شمي لاللعاب ام�س يف حني تنطلق 
معظم املناف�شات غدا. وكانت معظم منتخباتنا 
قد اأدت مرانها حيث من املقرر اأن ميثلنا اليوم 
ك��ي��ل��وج��رام��ا العبنا   62 وزن  االث��ق��ال  رف���ع  يف 
اأحمد خليفة �شاحب ف�شية العرب فيما ي�شارك 
امل���ر امل���ري ���ش��اح��ب ذه��ب��ي��ة ال��ع��رب يف وزن 85 
ابراهيم  منتخبنا  م��درب  وي��ق��ول  كيلوجراما. 
ح�شونة اإن منتخبنا اأدى مرانه يف �شالة املركز 
ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���س رق���م 6 وال��ت��ي ت��ب��ع��د عن 
�شبق  كيلومرتا وقد   23 االوملبية نحو  القرية 
يتم  ال��ذي  التقليدي  الفني  االجتماع  التدريب 
وتثبيت  والتوقيتات  التعليمات  كافة  تلقي  فيه 

الفنية.  االم��ور  من  وغريها  واالوزان  اال�شماء 
وقال ح�شونة منتخبنا جاء لكي يناف�س ولي�س 
ل��ل��ن��زه��ة رغ���م ق���وة امل��ن��اف�����ش��ني وخ��ا���ش��ة كوريا 
وال�شني واليابان يف االوزان اخلفيفة وابران يف 

االوزان الثقيلة. 
كما اأدى منتخب اجلولف مرانه با�شراف مدربه 
اليوم كل  جيزون فورقات حيث ميثل منتخبنا 
واأحمد �شكيك وهما من  القبي�شي  من عبداهلل 
النا�شئني الواعدين وتعد امل�شاركة احلالية هي 
وبهذه  اال�شيوي  امل�شتوى  االوىل لالعبني على 
..اأم��ا كرة الطاولة فيمثلنا فيها كل من  القوة 
عبداهلل املحي�شني و�شعيد �شالح ويدرب املنتخب 
املدرب �شان كي. ويف اجلودو فان منتخبنا ي�شم 
كال من �شيف الزعابي ورا�شد امل�شقري ويتوىل 
حيث  حممد  تيمور  امل���درب  الفريق  م�شوؤولية 
الأداء  تكفيهم  التي  اخل��ربة  ال��الع��ب��ون  ميتلك 
ج��ي��د ول��ك��ن االل���ع���اب ال��ق��ت��ال��ي��ة األ���ع���اب حلظية 
حركة  اأداء  يف  ال��الع��ب  ت��وف��ي��ق  عليها  ي��ت��وق��ف 
معينة يف تلك اللحظة وموقف اخل�شم ومدى 
ا�شتعداده ويقظته يف نف�س التوقيت. ويف التن�س 
يقول ه�شام الربامي مدرب منتخبنا اإن الفريق 
اأك��ادمي��ي��ة ال�شني  ت���درب ام�����س يف ملعب خ��الء 
اأه���ل���ي م�شواره  ي���ب���داأ الع��ب��ن��ا ع���ب���داهلل  و����ش���وف 
ب��ال��ب��ط��ول��ة ال���ي���وم ف��ي��م��ا ���ش��ي��ل��ع��ب زم��ي��ل��ه فهد 
اأم��ام نظريه الكويتي  اجلناحي يوم غدا االحد 
ويف  للجناحي  مهمة  م��ب��اراة  وه��ي  ها�شم  داوود 
لديه  اإن  حم�شن  ح�شن  امل���درب  يقول  الرماية 
ثالث راميات هن يا�شمني تهلك وانت�شار غالم 
املازي  ام��ت��ار وج��واه��ر   10 البندقية  رم��اي��ة  يف 
10 اأمتار وهن راميات واع��دات اال  يف امل�شد�س 
خا�شة  اآ�شيا  يف  امل�شتوى  متقدمة  الرماية  اأن 

وغريها  وك��وري��ا  وتايالند  واليابان  ال�شني  يف 
وقد و�شل املنتخب متاأخرا م�شاء اخلمي�س ومل 
ب�شبب حفل  بالتدريب  الراميات  ت�شنح ظروف 
البطولة  اأج��واء  الفريق  �شيدخل  االفتتاح فيما 
اأ�شبه  ال���ت���دري���ب ال��ر���ش��م��ي وه����و  ح��ي��ث ي��دخ��ل 
مبناف�شات البطولة وترمومرت لقيا�س امل�شتوى 

الفني والبدين جلميع الرماة. 
وت�شارك الدول العربية يف هذه الدورة م�شاركة 
وا����ش���ع���ة واع������دت ف��رق��ه��ا م��ن��ذ ف����رتة يف اط���ار 
ا�شرتاتيجية كل جلنة اوملبية العداد ريا�شييها 
التي  واال�شتحقاقات  ال���دورة  ل��ه��ذه  وتهيئتهم 
الت�شامن  األ���ع���اب  دورة  م��ق��دم��ت��ه��ا  ويف  ت��ل��ي��ه��ا 
�شبتمرب  �شهر  اقامتها خالل  املزمع  اال�شالمي 
املقبل باأندوني�شيا وعلى �شبيل املثال ال احل�شر 
فان وفدنا امل�شارك يف الدورة ي�شم 39 �شخ�شا 
ي�شاركون يف ت�شع ريا�شات هي املبارزة واجلولف 
والتن�س وال�شباحة وكرة الطاولة ورفع االثقال 
ت�شارك  كما  والتايكواندو.  واجل��ودو  والرماية 
يف  وال��ك��وي��ت  لعبة  ب11  ال���دورة  يف  ال�شعودية 
يف  وعمان  ريا�شات  ثماين  يف  وقطر  لعبة   13

ثالث .
ال�شباح  الفهد  احمد  ال�شيخ  اأ�شاد   ومن جانبه 
ناجنينغ  مدينة  بذلتها  التي  الكبرية  باجلهود 
اأو  االف��ت��ت��اح  حفل  �شعيد  على  ���ش��واء  ال�شينية 
التنظيم الفني للمناف�شات ..موؤكدا اأن هذا لي�س 
حتت�شن  اأن  اع��ت��ادت  التي  ال�شني  على  بغريب 
كربيات الدورات. وتوقع ال�شيخ احمد الفهد يف 
كلمته خالل حفل االفتتاح جناح العاب ناجنينغ 
ت��اأت��ي ق��ب��ل ع���ام من  اال���ش��ي��وي��ة لل�شباب وال��ت��ي 
االوملبية  االلعاب  ل��دورة  املدينة  ا�شت�شافة هذه 

الثانية لل�شباب. 

ال��دورة حتظى  اأن  اىل  كلمته  ال�شباح يف  وا�شار 
مب�شاركة اأكرث من ثالثة االف ريا�شي وريا�شية 
اال�شيوية  ال�����دول  ج��م��ي��ع  م���ن  وح��ك��م  واداري 

االع�شاء يف املجل�س االوملبي اال�شيوي. 
اخ�����رى ح��ق��ق م��ن��ت��خ��ب الكويت  ن��اح��ي��ة  وم����ن 
املجموعة  مناف�شات  االول يف  فوزه  االول  اأم�س 
االلعاب  دورة  ���ش��م��ن  ال���ق���دم  ك����رة  يف  ال��ث��ان��ي��ة 
اال���ش��ي��وي��ة ال��ث��ان��ي��ة ل��ل�����ش��ب��اب ب��ع��د ان ف���از على 
نظريه ال�شنغافوري بهدفني نظيفني فيما لقي 
اجلنوبية  ك��وري��ا  ام��ام  االوىل  خ�شارته  ال��ع��راق 
ا�شفرت  ق��د  االوىل  اجل��ول��ة  وك��ان��ت  ب��ه��دف��ني. 
ع��ن ف���وز ال��ع��راق ع��ل��ى ���ش��ن��غ��اف��ورة 2-1 بينما 
 .4-1 اجلنوبية  ك��وري��ا  ام���ام  ال��ك��وي��ت  خ�شرت 
خل�شارتها  قطر  تعر�شت  االوىل  املجموعة  ويف 
 3-1 بنتيجة  ت��اي��الن��د  ام����ام  وك���ان���ت  ال��ث��ان��ي��ة 

امام  ك��ان��ت خ�����ش��رت يف اجل��ول��ة االوىل  ان  ب��ع��د 
ال�شني م�شت�شيف الدورة 1-4 فودعت بالتايل 
عن  النظر  بغ�س  االول  ال���دور  م��ن  املناف�شات 
االول مع  ال���دور  االخ���رية يف  م��ب��ارات��ه��ا  نتيجة 
بالفوز  اجلميع  ف��اج��اأت  التي  ال�شرقية  تيمور 
املجموعة  ويف  ���ش��يء.  ل��ال  ب��ه��دف  ال�شني  على 
الثالثة حققت ايران فوزا كبريا على هونغ كونغ 
بخم�شة اهداف نظيفة وخ�شرت ال�شعودية التي 
 1999 الرباعم من مواليد  ت�شارك مبنتخب 
1-2 وكانت ال�شعودية تعادلت  امام اندوني�شيا 
يف مباراتها االوىل مع هونغ كونغ 1-1 اما يف 
على  ال�شمالية  كوريا  ففازت  الرابعة  املجموعة 
باك�شتان 2-�شفر وفيتنام على تايبيه 3-�شفر. 
حتى  ممتازة  نتائج  العربية  املنتخبات  وحققت 
االن يف مناف�شات كرة اليد �شمن دورة االلعاب 

اال�شيوية الثانية لل�شباب حيث فازت قطر اأم�س 
االول على ايران 23-21 .. ويف املجموعة ذاتها 
اي�شا فازت باك�شتان على فيتنام 21-16 ..ويف 
قطر  ح��ذو  ال�شعودية  ح��ذت  الثانية  املجموعة 
 27-28 العراق  التوايل على  ثالث على  بفوز 
. ويف املجموعة الثالثة �شجلت البحرين فوزها 
الكويت  اي�شا على ح�شاب  التوايل  على  الثالث 
27-19 .. كما فازت تايبيه على تايالند 27-
23 وكانت الكويت فازت على تايالند 22-37 
وتايبيه 31-25 يف حني تغلبت البحرين على 
تلقت  الرابعة  املجموعة  ويف  وتايالند.  تايبيه 
اجلنوبية  ك��وري��ا  ام��ام  االوىل  خ�شارتها  �شوريا 
املباراتني  تغلبت يف  قد  كانت  ان  بعد   33-18
كونغ  وهونغ  كازاخ�شتان  على  والثانية  االوىل 

كما تعادلت كازاخ�شتان مع هونغ كونغ.

افتتاح دورة االألعاب االآ�صيوية لل�صباب 
يف ناجنينغ ر�صميًا

�سمن مع�سكره باأملانيا..

الظفــــرة يك�صــــب )اأي اإ�س يف 1927( بـــــربـــاعيــــة نظيفــــــة

لتاأكيد بدايتهما اجليدة يف البوندي�سليغا

بايـــرن يف �صيافــــة فــــرانكفــــورت ودورمتونـــد يالقــــي براون�صفايـــــغ
بورو�شيا  وو�شيفه  اللقب  حامل  ميونيخ  بايرن  كم  ي�شعى 
دورمتوند اىل تاأكيد البداية اجليدة لهما يف املو�شم اجلديد 
اينرتاخت  االول �شيفا على  املانيا عندما يحل  من بطولة 
فرانكفورت، يف حني ي�شت�شيف الثاين اينرتاخت براون�شفايغ 

ال�شاعد حديثا اىل الدرجة االوىل.
وعلى الرغم من فوزه على مون�شنغالدباخ 3-1 يف مباراته 
االفتتاحية على ار�شه مل يقدم بايرن ميونيخ عر�شا مقنعا 
الذي  به مدربه جوزيب غوارديوال  متاما وهذا ما اعرتف 
قال بالطبع ن�شتطيع ان نقدم عر�شا اف�شل، �شهدت املباراة 
خط  يف  خ�شو�شا  متما�شكا  الفريق  فيها  يكن  مل  حلظات 

الدفاع وبالتايل يتعني علينا حت�شني بع�س االمور .
املهاجم  الو�شط  البافاري العب  الفريق  ويعود اىل �شفوف 
الرديف  �شارك يف مباراة ودية للفريق  الذي  ماريو غوت�شه 
االح����د امل��ا���ش��ي و���ش��ج��ل ه��دف��ني وك��ان��ت امل����رة االوىل التي 
يلعب فيها يف �شفوف فريقه اجلديد منذ تعر�شه ال�شابة 
املو�شم  اواخ��ر  دورمتوند  بورو�شيا  ال�شابق  فرقه  يف �شفوف 
املا�شي. وانتقل غوت�شه اىل الغرمي التقليدي بايرن ميونيخ 
يف �شفقة بلغت 37 مليون يورو. و�شيتعني على غوارديوال 
ايجاد مكان لغوت�شه و�شط عدد كبري من الالعبني يتناف�شون 
على اربعة مراكز يف هذا اخلط وهم فرانك ريبريي واريني 

روبن وخايف مارتينيز وثياغو الكانتارا وتوما�س مولر وتوين 
املناف�شة  بان  �شفاين�شتايغر. واعترب روبن  وبا�شتيان  كرو�س 
على اللعب ا�شا�شيا امر يف غاية االهمية للفريق وقال يف هذا 
حتى  املا�شي  املو�شم  قوتنا  نقاط  اح��دى  هذه  كانت  ال�شدد 
روبن  وك��ان   . اال�شابة  بداعي  الالعبني  بع�س  غاب  عندما 
ا�شا�شيا  ليلعب  املا�شي  املو�شم  اواخ��ر  كرو�س  غياب  ا�شتغل 
الهولندي  و�شب هذا االمر يف م�شلحة فريقه الن اجلناح 
�شجل هدف الفوز 2-1 يف الدقيقة قبل االخرية يف مرمى 
بورو�شيا دورمتوند يف نهائي دوري ابطال اوروبا على ملعب 
وميبلي لريفع فريقه اللقب القاري. وعن املناف�شة املبا�شرة 

ان يثق بنف�شه  مع غوت�شه قال روب��ن يتعني على كل العب 
واال يخ�شى من املناف�شة. قد يكون االمر جيدا اجللو�س على 
خ�شو�شا  املباريات  بع�س  يف  االحتياطيني  الالعبني  مقعد 
انه يف نهاية املو�شم هناك كاأ�س العامل يف الربازيل . ويخ�شى 
فرانكفورت من مواجهة بايرن ميونيخ ل�شببني اولهما بانه 
كما  برلني،  هرتا  يد  على   6-1 االفتتاحية  مباراته  خ�شر 
خا�شها  مباراة   19 اخر  يف  يخ�شر  مل  البافاري  الفريق  ان 
املقابل، لن يجد دورمتوند �شعوبة  خارج ملعبه حمليا. يف 
اىل  املو�شم  هذا  ال�شاعد  براون�شفايغ  اينرتاخت  تخطي  يف 
امل��ب��اراة يف  ان��ه �شيخو�س  ال��رغ��م م��ن  ال��درج��ة االوىل على 

غياب �شانع العابه ايلكاي غاندوغان الذي تعر�س لال�شابة 
خالل مباراة املانيا الودية �شد الباراغواي منت�شف اال�شبوع 
بفوز  �شاروخية  انطالقة  حقق  دورمت��ون��د  وك��ان   .)3-3(
�شاحق على اوغ�شبورع برباعية نظيفة بينها ثالثية ملهاجمه 

الغابوين اجلديد بيار اميرييك اوباميانغ.
ي��ذك��ر ان م����درب ب��راون�����ش��ف��اي��غ ت��ور���ش��ن ل��ي��ربك��ن��خ��ت كان 
ماينت�س  �شفوف  يف  كلوب  يورغن  دورمت��ون��د  مل��درب  زميال 
مباريات  خم�س  اخ��ر  ب��ان  علما   ،2001 اىل   1995 م��ن 
لليربكنخت كالعب كانت با�شراف كلوب مدرب ماينت�س يف 

تلك الفرتة.
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وزير  نهيان  اآل  مبارك  نهيان  ال�شيخ  �شمو  وجه 
الهيئة  رئي�س  املجتمع  وتنمية  وال�شباب  الثقافة 
العليا  اللجنة  رئي�س  والريا�شة  لل�شباب  العامة 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ب��ط��ول��ة ك���اأ����س ال���ع���امل حت���ت 17 �شنة 
االإمارات 2013 ال�شكر ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
واىل  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  واىل   ، دب���ي 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
االأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س املجل�س التنفيذي 
الأبوظبي ، واىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ هزاع بن 
نائب  ال��وط��ن��ي  االأم���ن  م�شت�شار  نهيان  اآل  زاي���د 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي الب��وظ��ب��ي الرئي�س  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
لتعيينه  القدم  لكرة  االإم���ارات  الحت��اد  الفخري 
رئي�شاً للجنة العليا املنظمة لبطولة كاأ�س العامل 

حتت 17 �شنة االمارات 2013 . 
خالل  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�شيخ  واأك��د 
�شم  اخلمي�س  اأم�س  يوم  م�شاء  اجتماعاً  تروؤ�شه 
ال�شت  امل��دن  يف  ال�شت  العمل  جمموعات  روؤ���ش��اء 
والعني   ، :)اأبوظبي  وه��ي  للبطولة  امل�شت�شيفة 
، ودبي ، وال�شارقة ، والفجرية ، وراأ�س اخليمة( 
املقبله  امل��رح��ل��ة  ال��ع��م��ل خ���الل  ان���ه �شيتم  ، ع��ل��ى 
���ش��م��و ال�شيخ  ���ش��م��ن ت��وج��ي��ه��ات وا�����ش����راف م���ن 
التي  البطولة  اآل نهيان الخ��راج  زاي��د  ه��زاع بن 
اكتوبر   17 م��ن  ال��ف��رتة  يف  ال��دول��ة  ت�شت�شيفها 
وح��ت��ى 8 ن��وف��م��رب م��ن ال��ع��ام اجل����اري 2013 
بامل�شتوى الذي يليق بدولتنا العزيزة م�شرياً اىل 
جديداً  لي�س  البطوالت  هذه  مثل  ا�شت�شافة  اأن 

على دولة االإمارات العربية املتحدة االأمر الذي 
يدفعنا لتنظيم ا�شت�شافة هذه البطولة العاملية 
مب�شتوى عاٍل جداً بحيث نرتك ب�شمة اإماراتيه 

خا�شة يف ا�شت�شافة مثل هذه االأحداث .
واأ�شاف ال�شيخ نهيان مبارك اآل نهيان باأن دولة 
بنيه حتتيه  تتمتع يف  املتحدة  العربية  االم��ارات 
البطوالت  ا�شت�شافة  على  ت�شاعد  جداً  متطورة 
العاملية بكافة انواعها ومنها بطوالت كرة القدم 
اللعبة االكرث �شعبية يف دولتنا احلبيبة . كما وجه 
ال�شيخ اآل نهيان يف كلمته التي افتتح بها االجتماع 
ادارة اللجنة املحلية املنظمة للبطولة التي تعد 
رابع اقدم بطولة كروية للفيفا بعد كاأ�س العامل 
لكرة القدم وبطولة كرة القدم االوملبية وبطولة 
برنامج  و�شع  اهميه  اىل  لل�شباب  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
زمني مكثف للعمل الجناز ما تبقى من اعمال 
، والعمل على توزيع االدوار  باأ�شرع وقت ممكن 
وا�شتغالل الطاقات الب�شرية وااللتزام باخلطط 
ال�شت�شافة  امل���و����ش���وع���ة  وااله��������داف  ال��زم��ن��ي��ة 
البطولة بال�شكل الذي يليق با�شم دولة االمارات 
م�شريا اىل اهمية االعالم واعطاءه الدور الالزم 
والعمل  الريا�شية  املجال�س  التن�شيق مع  وزي��ادة 
معا بروح الفريق الواحد للرتويج للبطولة مما 
ي�شاعد يف ا�شتقطاب اجلماهري. وا�شتمع ال�شيخ 
عن  مف�شل  ���ش��رح  اإىل  نهيان  اآل  م��ب��ارك  نهيان 
املحلية  اللجنة  يف  للعاملني  التنظيمي  الهيكل 
االإدارية  الوحدات  كافة  ودور  للبطولة  املنظمة 
وم�شوؤوليتها عن اإجناز العمل. كما مت ا�شتعرا�س 
كافه االإجنازات التي قامت بها الوحدات االداريه 
التابعة للجنة املنظمة للبطوله من بنيه حتتيه 

اجلارية  اال���ش��ت��ع��دادات  ب��االإ���ش��اف��ةاىل  للمالعب 
القرعة  حفل  و  واخل��ت��ام  االف��ت��ت��اح  حلفل  حالياً 
اجلاري  اأغ�شط�س   26 االثنني  يوم  عقده  املزمع 
يقارب  م��ا  و�شيح�شره  ظ��ب��ي  اأب���و  العا�شمة  يف 
االإمارات  دول��ة  �شيوف  ت�شم  �شخ�شيه   400 اآل 
لكرة  ال��دويل  االحت��اد  املتحدة و�شيوف  العربية 
القدم الفيفا واإعالميني من خمتلف دول العامل 
للبطولة.   ال��ر���ش��م��ي��ني  ال���رع���اة  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
ال�شركال  ي��ع��ق��وب  ي��و���ش��ف  االج���ت���م���اع  وح�����ش��ر 
للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
رئ��ي�����س احت����اد االم�������ارات ل��ك��رة ال���ق���دم ، و عبد 
للهيئة  امل�شاعد  العام  االأمني  الدو�شري  املح�شن 
ال��ع��ام��ة ل��رع��اي��ة ال�����ش��ب��اب وال��ري��ا���ش��ة ، ويو�شف 
ع��ب��داهلل اأم��ني ع��ام احت��اد االم����ارات لكرة القدم 
،والدكتور خالد عبداهلل م�شت�شار رئي�س اللجنة 
الها�شمي من  ، وطالل  للبطولة  املنظمة  العليا 
جمموعة ابوظبي ، وعلي عمر من جمموعة دبي 
، وحمد نخريات العامري من جمموعة العني ، 
 ، ال�شارقة  جمموعة  من  الهزامي  علي  وعي�شى 
راأ���س اخليمة  واحمد غامن غامن من جمموعة 
 . الفجرية  جمموعة  من  العو�شي  وال�شريف   ،
 24 ال�  الفرق  تبداأ مب�شاركة  البطولة  اأن  يذكر 
املتاأهلة �شمن �شت جمموعات تتاألف كل منها من 
اأربعة فرق، حيث يتاأهل الفريقان االأول والثاين 
من كل جمموعة لدور ال� 16 كما تتاأهل للدور 
اأربعة فرق حلت يف املركز الثالث يف  ذاته اأف�شل 
ال�16  الفرق  تتناف�س  حيث  ال�شت،  املجموعات 
ال��ب��ط��ول��ة، والتي  امل���راح���ل ال��الح��ق��ة يف  ���ش��م��ن 
عام  ن�شخة  اخل��ا���ش��رة.وت��ع��د  ال��ف��رق  فيها  ت��غ��ادر 

بطولة  م��ن  ع�شرة  اخلام�شة  الن�شخة   2013
52 مباراة.   �شنة وت�شم   17 العامل حتت  كاأ�س 
 1985 ع���ام  ل��ل��ب��ط��ول��ة  االأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة  م��ن��ذ 
املباريات  ل��ع��ب  مت   ،1993 ع���ام  ن�شخة  وح��ت��ى 
)وكانت  دق��ي��ق��ة   40 منهما  ك��ل  م���دة  ب�شوطني 
م���دة ال�����ش��وط��ني االإ���ش��اف��ي��ني ع�����ش��ر دق��ائ��ق لكل 
���ش��وط(. يف االإك����وادور ع��ام 1995، مت��ت زيادة 
املدة القيا�شية للمباريات بحيث اأ�شبحت تطابق 
�شوط  لكل  دقيقة   45 البالغ  القيا�شي  ال��زم��ن 
لكل  دقيقة   15 االإ�شافيني  ال�شوطني  )وم���دة 
�شوط(. يف عام 2011، األغت اللجنة التنفيذية 
ال��وق��ت اال����ش���ايف يف ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ال��ع��امل حتت 
17 �شنة وكاأ�س العامل لل�شيدات حتت 17 �شنة 
الطبية  اللجنة  به  تقدمت  ال��ذي  االق��رتاح  بعد 
اعتباراً   .2014 ال��ق��دم  ل��ك��رة  الفيفا  ووجل��ن��ة 
من عام 2007، مت زيادة عدد الفرق املتناف�شة 
من 16 اإىل 24. ومت تخ�شي�س ح�ش�س الفرق 
�شنة   17 حتت  العامل  كاأ�س  بطولة  يف  امل�شاركة 
االحتاد  ال��ت��ايل:  النحو  على   2013 االإم����ارات 
اإىل  )باالإ�شافة  ف��رق   4 ال��ق��دم:  لكرة  االآ�شيوي 
ح�شة اإ�شافية للدولة امل�شيفة االإمارات العربية 
املتحدة(، االحتاد االأفريقي لكرة القدم 4 فرق، 
الالتينية  اأم��ري��ك��ا  احت���اد  ف���رق،   4 الكونكاكاف 
ل��ك��رة ال��ق��دم 4 ف����رق، االحت����اد االأوروب������ي لكرة 
ال��ق��دم 6 ف��رق، االحت���اد االأوق��ي��اين لكرة القدم 
ف��ري��ق واح���د. ���ش��وف ت��ك��ون ن�شخة ع��ام 2013 
الن�شخة اخلام�شة ع�شرة من بطولة كاأ�س العامل 
اأقدم  راب��ع  البطولة  ه��ذه  وتعد  �شنة.   17 حتت 
بطولة كروية للفيفا بعد بعد كاأ�س العامل لكرة 

وبطولة  االأوملبية،  القدم  كرة  وبطولة  القدم™، 
كاأ�س العامل لل�شباب. 

 1985 ع���ام  ل��ل��ب��ط��ول��ة  االأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة  م��ن��ذ 
املباريات  ل��ع��ب  مت   ،1993 ع���ام  ن�شخة  وح��ت��ى 
)وكانت  دق��ي��ق��ة   40 منهما  ك��ل  م���دة  ب�شوطني 
م���دة ال�����ش��وط��ني االإ���ش��اف��ي��ني ع�����ش��ر دق��ائ��ق لكل 
���ش��وط(. يف االإك����وادور ع��ام 1995، مت��ت زيادة 
املدة القيا�شية للمباريات بحيث اأ�شبحت تطابق 
�شوط  لكل  دقيقة   45 البالغ  القيا�شي  ال��زم��ن 
لكل  دقيقة   15 االإ�شافيني  ال�شوطني  )وم���دة 
�شوط(. يف عام 2011، األغت اللجنة التنفيذية 
ال��وق��ت اال����ش���ايف يف ب��ط��ول��ة ك��اأ���س ال��ع��امل حتت 
17 �شنة وكاأ�س العامل لل�شيدات حتت 17 �شنة 
الطبية  اللجنة  به  تقدمت  ال��ذي  االق��رتاح  بعد 

ووجلنة الفيفا لكرة القدم 2014.
اع��ت��ب��اراً م��ن ع��ام 2007، مت زي���ادة ع��دد الفرق 
تخ�شي�س  ومت   .24 اإىل   16 م���ن  امل��ت��ن��اف�����ش��ة 
العامل  كاأ�س  بطولة  يف  امل�شاركة  الفرق  ح�ش�س 
النحو  ع��ل��ى   2013 االإم�����ارات  �شنة   17 حت��ت 
4 فرق  ال��ق��دم:  ال��ت��ايل: االحت��اد االآ�شيوي لكرة 
امل�شيفة  للدولة  اإ�شافية  ح�شة  اإىل  )باالإ�شافة 
االأفريقي  االحت��اد  املتحدة(،  العربية  االإم���ارات 
4 فرق، احتاد  الكونكاكاف  4 فرق،  القدم  لكرة 
االحتاد  ف��رق،   4 القدم  لكرة  الالتينية  اأمريكا 
االأوروبي لكرة القدم 6 فرق، االحتاد االأوقياين 

لكرة القدم فريق واحد.

الفرق املتاأهلة للبطولة
االحتاد        الفرق

االحتاد االآ�شيوي لكرة القدم
اليابان

اإيران
العراق

اأوزبك�شتان
االإمارات العربية املتحدة )البلد امل�شيف(

االحتاد االأوروبي لكرة القدم
رو�شيا

اإيطاليا
 ال�شويد

�شلوفاكيا
النم�شا

 كرواتيا
احتاد اأمريكا ال�شمالية والو�شطى وجزر الكاريبي 

)الكونكاكاف(كندا
هندورا�س

بناما
املك�شيك

االحتاد االأوقياين لكرة القدم
نيوزيلندا

االحتاد االأفريقي لكرة القدم
�شاحل العاج

 املغرب
نيجرييا

تون�س
االأرجنتني احتاد اأمريكا اجلنوبية لكرة القدم 

الربازيل
فنزويال

االأورغواي

ير�شد الرامي امل�شري ايهاب عبد الرحمن ال�شيد اجنازا 
ت��اري��خ��ي��ا ع��ن��دم��ا ي��خ��و���س ال��ي��وم ال�����ش��ب��ت ال����دور النهائي 
مل�شابقة رمي الرمح يف بطولة العامل الرابعة ع�شرة اللعاب 

القوى املقامة حاليا يف مو�شكو حتى غد االحد. 
يف  يتمثل  تاريخي  اجن��از  بتحقيق  النف�س  ال�شيد  وميني 
تدوين ا�شم بالده يف �شجالت البطولة العاملية وان ي�شبح 
يف  مبيدالية  يظفر  االل��ع��اب  ام  م�شابقة  يف  ري��ا���ش��ي  اول 
الفراعنة  نالها  التي  امليداليات  ك��ون  الكربى  البطوالت 
القتالية:  الريا�شات  على  اقت�شرت  االوملبية  االل��ع��اب  يف 
امل�شارعة اليونانية الرومانية واجلودو والتايكواندو ورفع 
يف  ال�شيد  حظوظ  وارتفعت  والغط�س.  واملالكمة  االثقال 
التتويج بعدما حقق اجن��ازا رائعا يف  ال�شعود على من�شة 
يف  االوىل  حماولته  يف  م  62ر83  بت�شجيله  االرب��ع��ة  دور 
وكان  وعربي.  وطني  قيا�شي  رقم  وهو  الثانية،  املجموعة 
يف  و�شجله  م  17ر79  وه��و  ال�شيد  بحوزة  ال�شابق  الرقم 
يف  امل��ا���ش��ي  اي��ار-م��اي��و  يف  اقيمت  ال��ت��ي  العربية  البطولة 
الدوحة وحما وقتها رقمه العربي ال�شابق )05ر71 م(. 
املجموعتني  ت�شفيات  يف  رق��م  اف�شل  ث��اين  ال�شيد  وحقق 
بطل  بيتكاماكي  ت��ريو  الفنلندي  خلف  والثانية،  االوىل 
ال��ع��امل ع���ام 2007 يف او���ش��اك��ا وب��رون��زي��ة اومل��ب��ي��اد بكني 
وامام  م(،  )39ر84  االوىل  املجموعة  ومت�شدر   2008
يف   2009 لقب  حامل  ثوركيلد�شن  اندريا�س  ال��رنوج��ي 
برلني وبطل اوملبيادي اثينا وبكني وو�شيف بطل 2005 
م.  05ر83  او�شاكا، حيث �شجل  يف هل�شنكي و2007 يف 
اثرها  �شمن  الن��ه  فقط  االوىل  باملحاولة  ال�شيد  واكتفى 
تاأهله ومل يكن بحاجة اىل حماولتيه االخريتني.. وكان 

واعرب  م.  50ر82  ه��و  النهائي  لبلوغ  امل��ط��ل��وب  ال��رق��م 
ال�شيد )24 عاما( عن امله يف ال�شعود اىل من�شة التتويج 
ال�شعب  ال�شعاد  اي�شا  ولكن  التاريخي  االجن���از  لتحقيق 
ا�شارة  �شيا�شية خطرية يف  اأزم��ة  ال��ذي يعاين من  امل�شري 
اىل االحداث الدامية التي رافقت ف�س اعت�شامي ان�شار 
الرئي�س امل�شري املعزول حممد مر�شي يف القاهرة. ولفت 
 2007 عام  االفريقية  االلعاب  دورة  منذ  االنظار  ال�شيد 
بعام واحد ف�شية  احرز بعدها  الربونزية، ثم  نال  عندما 
االلعاب  دورة  يف  االول  املركز  ثم  لل�شباب،  العامل  بطولة 
الفرانكوفونية عام 2009. وتاألق ال�شيد ب�شكل كبري هذا 
العام فحطم الرقم القيا�شي الوطني والعربي يف منا�شبتني 
االوىل يف البطولة العربية عندما احرز الذهبية والثانية 
اليوم يف ن�شف نهائي املونديال، كما انه منح بالده ف�شية 
دورة العاب البحر االبي�س املتو�شط التي اقيمت يف مدينة 

مر�شني الرتكية يف حزيران-يونيو املا�شي.
ال�����ش��ب��ت اىل اجلامايكي  م�����ش��اء  االن���ظ���ار جم����ددا  وت��ت��ج��ه 
النهائي  ال��دور  يخو�س  عندما  بولت  او�شاين  اال�شطورة 
اللقب  ا�شتعادته  م��ن  اي���ام   6 بعد  وذل���ك  م   200 ل�شباق 
ب�شبب انطالقة  وال��ذي كان فقده  م   100 العاملي ل�شباق 
وحجز   .2011 دايغو  لن�شخة  النهائي  ال��دور  يف  خاطئة 
بولت، حامل لقب الن�شختني االخريتني، بطاقته ب�شهولة 
ال�شاعي  م. وت�شدر بولت   200 ل�شباق  الثاين  ال��دور  اىل 
اىل لقبه الثالث على التوايل يف ال�شباق، ت�شفيات املجموعة 
ال�شابعة االخرية بزمن 66ر20 ثانية وهو كعادته ح�شم 
ان يخفف �شرعته ويكتفي  م االوىل قبل  االم��ر يف ال20 
مبراقبة ال�شباق حتى خط النهاية. ويخو�س بولت الذي 

املا�شي،  االح��د  م   100 �شباق  ذهبية  اح���رازه  منذ  يعاين 
العادة  اليوم وهو مر�شح فوق  النهائي م�شاء  الدور ن�شف 
 ،2011 ع��ام  دايغو  يف  ثنائيته  لتكرار  ال�شبت  غد  م�شاء 
علما بانه ي�شعى اىل الثالثية )التتابع 4 مرات 100 م( 
على غرار برلني 2009 واوملبيادي بكني 2008 ولندن 

 .2012
املر�شحون ملناف�شة االع�شار اجلامايكي وهم  اأي�شا  وتاأهل 
اخلام�شة  املجموعة  ثالث  �شبريمون،  واال����س  االم��ريك��ي 
بزمن 59ر20 ثانية، واجلامايكي وارين وير زميل بولت 
التدريبات و�شاحبة برونزية لندن، مت�شدر املجموعة  يف 
34ر20 ثانية وهو ثالث اف�شل توقيت يف  الثالثة بزمن 
الت�شفيات خلف الربيطاين ادم جيميلي مت�شدر املجموعة 
ال�شاد�شة )17ر20 ث( واجلنوب افريقي انا�شو جوبودوانا 
ا�شيميدي ثاين  نايكل  )17ر20 ث(، واجلامايكي االخر 
حممد  امل�شري  وخ��رج  ث(.  )54ر20  الرابعة  املجموعة 
ت�شفيات  يف  �شابعا  بحلوله  االول  ال��دور  من  �شعيد  احمد 

املجموعة ال�شاد�شة بزمن 27ر22 ثانية.
ويف م�شابقة الوثب العايل، تاأمل الرو�شية انا ت�شيت�شريوفا 
يف ا�شتغالل عاملي االر�س واجلمهور لالحتفاظ باللقب 
العامل  بطلة  و�شيفة  ت�شيت�شريوفا،  �شتحاول  كما  العاملي. 
ا�شتغالل   ،2008 بكني  الوملبياد  وبرونزية   2007 عام 
بالنكا  ال��ك��روات��ي��ة  و2009   2007 ع��ام��ي  بطلة  غ��ي��اب 
ف��ال���ش��ي��ت�����س ب�����ش��ب��ب اال����ش���اب���ة، وت��اأك��ي��د اأن���ه���ا االف�����ش��ل يف 
ال�شنوات الثالث االخرية بعد ان توجت العام املا�شي قبل 
املا�شي بطلة للعامل يف دايغو والعام املا�شي بذهبية دورة 
االلعاب االوملبية يف لندن. يف املقابل، �شتحاول االمريكية 

دورة  يف  الرو�شية  ام���ام  خل�شارتها  ال��ث��اأر  ب��اري��ت  بريجيتا 
اول بطلة عاملية امريكية يف  االلعاب االوملبية وان ت�شبح 

امل�شابقة.
ولن تختلف احلال يف �شباق 100 م حواجز كون اال�شرتالية 
باللقب  لالحتفاظ  ال��ع��ادة  ف��وق  مر�شحة  بري�شون  �شايل 
 100 �شباق  يف  ب��ق��وة  نف�شها  بري�شون  وفر�شت  ال��ع��امل��ي. 
م حواجز يف االع��وام االربعة االخ��رية، فهي توجت بطلة 
للعامل يف دايغو عام 2011 واحرزت ذهبية اوملبياد لندن 
2012، علما بانها احرزت ف�شية ال�شباق يف اوملبياد بكني، 
خلف االمريكية دون هاربر التي �شت�شعى اىل رد االعتبار 
خل�شارتها امام بري�شون يف اوملبياد لندن. ولن تكون هاربر 
بريانا  مواطناتها  هناك  بل  لبري�شون،  الوحيد  املناف�شة 
ن�شف  ال���دور  وي��ق��ام  علي.  ونيا  هاري�شون  وك��وي��ن  رولينز 
امام  �شلمى  امل�شرية  وخرجت  ال�شبت.  غد  م�شاء  النهائي 
حواجز  م   100 ل�شباق  االول  ال���دور  م��ن  احل�شن  ع��ب��دو 
بحلولها ثامنة واخرية يف املجموعة الرابعة واملركز ال36 
38ر14 ثانية وهو االف�شل  االخري يف الت�شفيات بزمن 

لها هذا املو�شم.
وحت��ت��دم امل��ن��اف�����ش��ة ب��ني االث��ي��وب��ي��ني وال��ك��ي��ن��ي��ني يف �شباق 
الثالث  الن�شخ  يف  العاملي  باللقب  كينيا  وتوجت  املاراتون. 
ابيل كريوي  الن�شختني االخريتني  ان بطل  بيد  االخ��رية 
كتيبة  لكن  اال�شابة،  ب�شبب  مو�شكو  مونديال  عن  يغيب 
بالده �شيقودها برنارد كويت�س الذي حقق اف�شل توقيت له 
هذا العام عندما �شجل 53ر04ر2 �شاعة يف ماراتون دبي 
وبيرت  خام�شا،  حل  حيث  احل��ايل  الثاين-يناير  كانون  يف 

�شومي �شاحب 38ر05ر2 �شاعة يف مارتون باري�س. 

نهيان مبارك اآل نهيان : �صنعمل �صمن توجيهات واإ�صراف ال�صيخ هزاع 
ال�صت�صافة بطولة كاأ�س العامل بامل�صتوى الذي يليق بدولتنا

بولت مر�سح للثنائية ومناف�سة بني الأثيوبيني والكينيني يف املاراتون 

امل�صري ال�صيد يطمح لدخول التاريخ برمي الرمح يف مو�صكو 

بــــر�صــــم ميهــــد للـــذهـــــب يف مو�صكــــــو 
اأكد القطري معتز بر�شم مبا ال يدع جماال لل�شك ت�شلقه 
املراتب تدريجيا، فبعد برونزية دورة االلعاب االوملبية يف 
يف  ف�شة  من  باحرف  ا�شمه  حفر  املا�شي،  ال�شيف  لندن 
مو�شكو،  يف  حاليا  املقامة  القوى  اللعاب  العامل  بطولة 

و�شتكون الذهبية هدفه املقبل.
وفر�س الواعد بر�شم )22 عاما( تاألقه يف �شماء الوثب 
ال��ع��ايل ب��ق��وة يف ال��ع��ام��ني االخ��ريي��ن واأ���ش��ب��ح اأح���د اأبرز 
جنومها �شواء من خالل االلقاب التي يحققها او االأرقام 
للمراتب  ت�شلقه  اإىل  ب��ق��وة  ت�شري  وال��ت��ي  ي�شجلها  ال��ت��ي 
والعربية  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  ل���الرق���ام  وحت�����ش��ي��ن��ه  ت��دري��ج��ي��ا 
اف�شل  رابع  انه �شاحب  اعتبار  والعاملية على  واال�شيوية 

�شوتومايور  ايفان  الكوبي  خلف  امل�شابقة  تاريخ  يف  رق��م 
عندما  وذل����ك  م(،  )45ر2  ال��ق��ي��ا���ش��ي  ال���رق���م  ���ش��اح��ب 
الطلق منذ عام  الهواء  م وهو االف�شل يف  40ر2  �شجل 
2000، حم�شنا رقمه ال�شابق وهو 39ر2 م. كما خطف 
الثانية من  املرحلة  �شنغهاي،  لقاء  اي�شا يف  االول  املركز 
�شابا  بر�شم  ك��ان  م.  33ر2  بت�شجيله  امل��ا���ش��ي،  ال����دوري 
خالل  العايل  الوثب  عامل  دخل  عندما  ومغمورا  نحيفا 
2010 يف  ع��ام  قاعة  داخ��ل  ال��ع��امل  م�شاركته يف بطولة 
لكن خريج  ع��م��ره،  م��ن  الثامنة ع�شرة  وه��و يف  ال��دوح��ة 
تر�شده  م�شهورا  بطال  ال��ي��وم  اأ�شبح  اأ�شباير  اأك��ادمي��ي��ة 
و�شائل االعالم العاملية اأينما حل وارحتل وتتابع عن كثب 

وعامليني  اوملبيني  ابطاال  يقارع  وب��ات  العمودي،  �شعوده 
ذهبية  �شاحب  بوندارينكو  ب��وه��دان  االوك���راين  اب��رزه��م 
مو�شكو، واالمريكي جي�شي وليام�س بطل ن�شخة 2011 
يارو�شالف  والرو�شيان  �شابعا،  القطري  عندما  دايغو  يف 
2009 واي���ف���ان اوخ����وف بطل  ري��ب��اك��وف ب��ط��ل ب��رل��ني 
يوانو و�شيف بطل  واليوناين كريياكو�س  اوملبياد لندن، 
دونالد  والباهاما�شي   2007 وبرونزية   2009 برلني 
ت�شريح  يف  بر�شم  وق���ال   .2007 ال��ع��امل  بطل  توما�س 
لوكالة فران�س بر�س: اأنا �شعيد بامليدالية الف�شية. دائما 
ما ا�شع االهداف واحاول حتقيقها، يف عام 2010 قلت 
ال��ت��ايل وقد  ال��ع��ام  35ر2 يف  ارت��ف��اع  اري��د تخطي  بانني 

جنحت يف ذلك، ويف هذا العام كان هديف الرقم القيا�شي 
اال�شيوي )39ر2 م( وحققته )40ر2 م( وبالطبع تكرار 
اجناز لندن او حتقيق االف�شل وجنحت بالفعل . واأ�شاف 
اإىل االأف�شل بطببعة احلال يف مو�شكو، لكن  اأطمح  كنت 
العاب  لريا�شة  تتويج  ان��ه  اأي�شا.  رائعة  نتيجة  الف�شية 
القوى القطرية والعربية، كانت املناف�شة قوية مع ابطال 
امل�شتقبل  لكن  ام��ام��ي  ط��وي��ال  ي���زال  ال  فالطريق  ك��ب��ار، 
م�����ش��رق . وت��اب��ع ب��ر���ش��م ان��ه��ا ث��م��رة ال��ت��دري��ب��ات ال�شاقة 
امل�شوؤولني للريا�شة وللريا�شيني  والدوؤوبة، وثمرة دعم 
التي  ال�شاملة  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ط��ف��رة  ه���ذه  حتققت  ح��ي��ث 
ال�شعود اىل  انني متكنت من  ت�شهدها قطر. احلمد هلل 

من�شة التتويج يف مو�شكو، النني تعر�شت اىل ا�شابة يف 
ا�شتعدت  لكنني  �شهر،  ملدة  التوقف  ارغمتني على  الكتف 
اأفقد االمل، وبالتايل فان الف�شية اجناز  تدريباتي ومل 
�شك،  ب���ال  ق���ائ���ال:  واأردف   . يل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ذات����ه  ح���د  يف 
�شواء  لقطر  ذهبية  اجن��از  حتقيق  �شيكون  املقبل  الهدف 
2012 او يف اوملبياد ريو دي جانريو  يف مونديال بكني 
اجناز  حتقيق  اىل  بجد  بكل  �شاأ�شعى  م�شيفا   ،  2016
اف�شل من برونزية االوملبياد وف�شية املونديال . واو�شح 
بر�شم ان التتويج بالف�شية مل يكن �شهال يف ظل م�شاركة 
املركز  م�شيفا   ، واالومل��ب��ي��ني  العامليني  ال��واث��ب��ني  اف�شل 

الثاين عامليا مفخرة يل وللريا�شة العربية . 
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العني يوا�سل حت�سرياته يف مع�سكر النم�سا 

داود �صليمان : فو�صاتي مينحنا الفر�صة لتطوير قدراتنا قبل بداية املو�صم اجلديد 

•• العني – الفجر :

لالأ�شلوب  ارتياحهم  العني  اأب��دى حرا�س مرمى 
ي��ع��ت��م��ده مدربهم  ال�����ذي  احل���دي���ث  ال��ت��دري��ب��ي 
واأكد  اأمل��ان��ي��ا  مع�شكر  يف  �شريجيو  االأورغ���وي���اين 
داود �شليمان ، اأن املدرب جورج فو�شاتي وطاقمه 
الفني املعاون منح جميع العبي الفريق ما كانوا 
فرتة  خ��الل  وم��ع��ن��وي��اً  وف��ن��ي��اً  بدنيا  يحتاجونه 
املدرب  خ�شو�شا  بالنم�شا،  اخل��ارج��ي  االإع�����داد 
يف  رائعا  اأ�شلوباً  يعتمد  وال��ذي  �شريجيو،  ويليام 

التدريب.
واأ�شاف: االأجواء يف املع�شكر العيناوي حما�شية، 
مل�شاعفة اجلهود من اأجل اخلروج باأف�شل النتائج 
والفنية، ف�شاًل  البدنية  التدريبات  املرجوة من 
الالعبني يف حتقيق طموحات  رغبة جميع  عن 
النادي باملو�شم الكروي اجلديد واأكمل :ان�شمام 

خالد عي�شى مك�شب كبري للنادي ، وتواجد اأكرث 
من حار�س دويل يف �شفوف الفريق يعزز م�شتوى 
املناف�شة ويوؤدي اإىل تطوير امل�شتوى الفني قبل 

الدخول اإىل اأجواء املو�شم اجلديد .
وبدوره اأكد حار�س مرمى العني حممود املا�س ، 
اأهمية مع�شكر النم�شا ، مو�شحا اأن مدرب العني 
ج����ورج ف��و���ش��ات��ي ي���ويل ج��م��ي��ع ع��ن��ا���ش��ر الفريق 
اهتماماً الفتاً، ويحر�س دائماً على اإ�شداء الن�شح 
اإىل حرا�س املرمى بهدف تعزيز معنوياتهم، وهو 
مدرب كبري حقق اإجنازات رائعة وناأمل اأن نحقق 
اجلديد،  الكروي  املو�شم  يف  امل�شركة  طموحاتنا 
ولقد كنا يف اأم�س احلاجة اإىل نوعية مثل هوؤالء 

املدربني حتى ننجح يف حتقيق اأهدافنا.
العني  الدولية حلرا�س مرمى  اخل��ربة  واأك��م��ل: 
���ش��ت�����ش��ب يف م�����ش��ل��ح��ة ال��ف��ري��ق، ف��ع��ن��دم��ا تكون 
ف�شيبدو  امل��راك��ز  جميع  على  ح��ا���ش��رة  املناف�شة 

اأ�شا�شياً،  االأمر رائعاً، بغ�س النظر عمن �شيلعب 
يف  الفريق  اأع�شاء  جميع  يكون  اأن  دائماً  واملهم 

قمة اجلاهزية لتحقيق االأهداف املرجوة.
اإنه مل ي�شعر بالغربة  وقال زميله خالد عي�شى، 
ال�شنوات  ، برغم  العني  التحق ب�شفوف  اأن  منذ 
الطويلة التي ق�شاها يف نادي اجلزيرة، مو�شحا 
االن�شجام بدا وا�شحا مع جميع زمالئي بالفريق، 
 ، ال��رائ��ع��ة  واالأج�����واء  ال��رائ��ع  اال�شتقبال  بف�شل 
التي  الكبرية  اجلماهريية  القاعدة  جانب  اإىل 
ح��ر���ش��ت ع��ل��ى م�����ش��ان��دت��ي م��ن��ذ ال��ت��دري��ب االأول 
فو�شاتي غني عن  امل���درب   : واأك��م��ل   . ال��ع��ني  يف 
باالإجنازات  احلا�شدة  الذاتية  و�شريته  التعريف 
ا�شتفدنا  و  ال��دول��ة،  اإىل  �شبقته  ق��دي��ر  ك��م��درب 
اأن��ه ك��ان ح��ار���س مرمى يف  منه ك��ث��رياً خ�شو�شاً 
ال�شابق، حيث يركز يف توجيهاته لنا اأحياناً على 
اجليد  بالتمركز  واملتعلقة  املهمة  النقاط  بع�س 

م�شتوانا  بتطور  و�شعرنا  ال�شحيح،  واال�شتالم 
من خالل اجلرعات التدريبية اخلا�شة بحرا�س 
مرمى الفريق، والتي ي�شرف عليها املدرب ويليام 
�شريجيو ، ونتطلع كحرا�س مرمى يف اال�شتفادة 

من تلك اجلرعات التدريبية املهمة واحلديثة.
ورداً على �شوؤال حول مع�شكر نادي العني، قال: 
العائلة حا�شرة  املع�شكر وروح  رائعة يف  االأج��واء 
بني جميع اأع�شاء البعثة ، وبرغم اأن الفرتة التي 
ي�شعرون  هنا  اجلميع  اأن  اإال  ق�شرية  ق�شيناها 
وا�شحة يف  الالعبني  ك��ل  ورغ��ب��ة  كبرية  ب��راح��ة 
ما   ، التدريبات  خ��الل  لديهم  ما  اأف�شل  اإظ��ه��ار 
ي�شاعدنا على تقدمي االأف�شل يف املباريات الودية 

والر�شمية، و�شنعمل �شوياً على تطوير اأنف�شنا .

التحدي واملناف�شة 
وح����ول ال��ت��ح��دي ال����ذي ي��ح��ر���س ع��ل��ى اعتماده 

التدريبية  ن��ه��اي��ة احل�����ش��ة  ب��ع��د  امل��ه��اج��م��ني  م��ع 
اأي حار�س  ق��ال:ب��ال��ت��اأك��ي��د  وامل�����ش��اء،  ال�����ش��ب��اح  يف 
على  ط��م��وح��ات��ه  اإىل حت��ق��ي��ق  ي��ت��ط��ل��ع  م���رم���ى 
ينبغي  لذلك  واجلماعي،  ال�شخ�شي  امل�شتويني 
عليه االج��ت��ه��اد يف ال��ت��دري��ب، وك���وين الع��ب��اً يف 
ن����ادي ال��ع��ني ال����ذي ي�����ش��م ك��وك��ب��ة م���ن النجوم 
اأ�شاموان ومرييل  با�شتو�س مي�شيل وجيان  مثل 
رادوي واإبراهيم دياكيه واأليك�س برو�شك�س وعمر 
جرعات  اإىل  اأت��ط��ل��ع   ، وغ���ريه���م  ع��ب��دال��رح��م��ن 
اإ���ش��اف��ي��ة واال����ش���ت���ف���ادة م���ن زمالئي  ت��دري��ب��ي��ة 
فبعد  اإم��ك��ان��ات��ي،  بتطوير  اأجن���ح  حتى  بالفريق 
اإعالن  يتم  مبا�شرة  التدريبية  احل�شة  انتهاء 
الذي  االأم���ر  ال��ف��ري��ق  ال��ت��ح��دي بح�شور م���درب 
يعزز من حوافز اجلميع، واحلار�س الذي يطمح 
م�شتوى  على  اأو  ال��دول��ة  يف  االأف�����ش��ل  يكون  الأن 
اخلليج البد له من التدريب مع العبني بنف�س 

اإمكانات جنوم العني.
وتابع العبو العني تدريباتهم يف مع�شكر النم�شا 
، ب��ه��دف رف���ع م��ع��دل ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة، ق��ب��ل اأن 
�شهدت  التي  الداخلية  التق�شيمة  يف  ينخرطوا 
حتدياً كبرياً بني الالعبني بعد اأن وزعهم املدرب 

فو�شاتي على ثالث جمموعات .
حممد  ال��ع��ني  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو   ، وع���ًد 
الغالبة على  ال��ت��ح��دي  لغة   ، ب���دوة  ب��ن  ع��ب��داهلل 
م��ردود الالعبني يف مرحلة االإع��داد اخلارجية، 
من االأمور املهمة التي توؤكد رغبتهم يف اخلروج 
ب��امل��ك��ا���ش��ب امل���رج���وة واال���ش��ت��ف��ادة م��ن ك��ل حلظة 

يق�شيها الفريق يف النم�شا.
وامتدح بن بدوه امل�شتوى املتطور حلرا�س مرمى 
اإىل  م�شرياً  التدريبية،  احل�ش�س  خ��الل  العني 
التدريبية  اجل��رع��ات  م��ن  ك��ث��رياً  ا�شتفادوا  اأن��ه��م 

املكثفة . 

-2013 مل��و���ش��م  ال�������دوري اال����ش���ب���اين  ي��ن��ط��ل��ق 
2014 و�شط مناف�شة تقليدية على اللقب بني 
اللقب  ح��ام��ل  بر�شلونة  التقليديني  الغرميني 

وو�شيفه ريال مدريد.
ال29  املو�شم  يف  لقبا  الفريقان ب25  وا�شتاأثر 
اللقب لن  ان  ال��دالئ��ل ت�شري اىل  االخ���رية وك��ل 

يخرج منهما مرة جديدة.
بر�شلونة  الفني  اجلهاز  بتغيري  الفريقان  وق��ام 
تيتو  ال�شابق  م��درب��ه  م��ر���س  ب�شبب  ا���ش��ط��راري��ا 
حيث  االم��د  طويل  لعالج  وخ�شوعه  فيالنوفا 
���ش��ي��ح��ل م���ك���ان���ه االرج���ن���ت���ي���ن���ي ج��������رياردو تيتو 
مارتينو، وريال مدريد طوعيا حيث ا�شتغنى عن 
بدال  وع��ني  مورينيو  ج��وزي��ه  الربتغايل  م��درب��ه 

منه االيطايل املخ�شرم كارلو ان�شيلوتي.
�شفوف  يف  ون�شف  مو�شم  بعد  ان�شيلوتي  ويحل 
باري�س �شان جرمان توجه باحراز اللقب املحلي 

يف �شفوف فريق العا�شمة الفرن�شية.
وياأمل جمل�س ادارة النادي وع�شاق الفريق امللكي 
�شفوف  اىل  ال��ه��دوء  ان�شيلوتي  تعيني  يعيد  ان 
ال��ف��ري��ق ب��ع��د امل�����ش��ات��ك��ل ال��ك��ث��رية ال��ت��ي واجهها 
كا�شيا�س  )اي��ك��ر  ال��الع��ب��ني  بع�س  م��ع  مورينيو 
ومع  رون��ال��دو(  وكري�شتيانو  رامو�س  و�شريخيو 

ال�شحافة املحلية على حد �شواء.
وق����ام ال��ف��ري��ق امل��ل��ك��ي ب��ت��دع��ي��م ���ش��ف��وف��ه ب�شكل 
احد  لي�شكو  ملقة  ج��ن��اح  م��ع  تعاقد  حيث  جيد 
�شفوف  يف  تاألقه  بعد  املا�شي  املو�شم  اكت�شافات 

ابطال  دوري  ن��ه��ائ��ي  رب���ع  اىل  وق��ي��ادت��ه  ف��ري��ق��ه 
اوروب������ا. ك��م��ا جل���اأ اىل احل�����ش��ول ع��ل��ى خدمات 
اكت�شافات  اح��د  االخ���ر  وه��و  اي��ارام��ن��دي  ا�شيري 
املو�شم املا�شي يف �شفوف ريال �شو�شييداد الذي 

احتل املركز الرابع ب�شكل مفاجىء.
ومن املتوقع ان يلتحق بهذين الالعبني اجلناح 
ب��اي��ل م���ن توتنهام  ال�����ش��ري��ع غ���اري���ث  ال��وي��ل��زي 
ال�شابق  القيا�شي  ال��رق��م  حت��ط��م  ق��د  �شفقة  يف 
ال��ذي دف��ع ري��ال م��دري��د ب��ال��ذات للح�شول على 
يونايتد  مان�ش�شرت  م��ن  رون���ال���دو  كري�شتيانو 

مقابل 94 مليون يورو عام 2009.
وي�شعى ان�شيلوتي اىل احراز لقب بطل الدوري 
ذلك  يف  ان  ب��ع��د  خمتلفة  دول  ارب����ع  يف  امل��ح��ل��ي 

م��ع م��ي��الن وم��ع ت�شل�شي االن��ك��ل��ي��زي وم��ع �شان 
ريال  ان�شار  اىل  بالن�شبة  االه���م  لكن  ج��رم��ان. 
مدريد هو احراز اللقب العا�شر يف دوري ابطال 
الغائب عن خزائنه منذ عام  اللقب  اوروب��ا وهو 
ال�شهري  زي�����دان  ال���دي���ن  زي����ن  وه�����دف   2002
)م�شاعد املدرب حاليا( يف مرمى باير ليفركوزن 
)2-1(، علما بانه بلغ ن�شف النهائي يف ال�شنوات 
الثالث االخرية من دون ان ينجح يف التاأهل اىل 

مباراة القمة.
مارتينو  يتعيينه  اجلميع  ففاجاأ  بر�شلونة،  ام��ا 
املدربون  يحقق  ومل  �شار�شفيلد.  فيليز  م��درب 
االم���ري���ك���ي���ون اجل��ن��وب��ي��ون جن���اح���ات ك���ب���رية يف 
ال���دوري���ات االوروب���ي���ة ح��ت��ى م��واط��ن��ي مارتينو 

بيالردو  وكارلو�س  بيانكي  كارلو�س  ال�شهريين 
بوكا  م��ع  ك��ب��رية  ان ح��ق��ق االول جن��اح��ات  ب��ع��د 
جونيورز، يف حني قاد الثاين منتخب بالده اىل 
احراز كاأ�س العامل عام 1986 ثم اىل نهائي عام 

.1990
�شيزيد  نيمار  الربازيلي  النجم  انتقال  كان  واذا 
م��ن ف��ع��ال��ي��ة خ��ط ه��ج��وم ب��ر���ش��ل��ون��ة اىل جانب 
اخلارق ليونيل مي�شي اف�شل العب يف العامل يف 
ال�شنوات االربع االخرية، فان امل�شكلة احلقيقية 
يف الفريق الكاتالوين هو خط الدفاع الذي تلقى 
�شبعة اهداف من بايرن ميونيخ يف ن�شف نهائي 

دوري ابطال اوروبا املو�شم املا�شي.
ومل يلجاأ الفريق حتى االن اىل تعزيز هذا اخلط 

كارلي�س  ال��ف��ري��ق  ق��ائ��د  ت��ق��دم  ظ��ل  يف  خ�شو�شا 
بويول يف ال�شن )35 عاما( واال�شابات املتكررة 

التي تعر�س لها يف االونة االخرية.
جهود  الثالث  م��دري��د  اتلتيكو  خ�شر  املقابل،  يف 
الذي  فالكاو  راداميل  النمر  الكولومبي  هدافه 
���ش��ج��ل ل���ه 52 ه��دف��ا ع��ل��ى م����دى م��و���ش��م��ني يف 
ا�شتعان بخدمات املخ�شرم دافيد  �شفوفه، لكنه 
ب��ر���ش��ل��ون��ة واف�������ش���ل ه�����داف يف تاريخ  ف��ي��ا م���ن 
الربازيلي  اىل جانب  ليلعب  اال�شباين،  املنتخب 

دييغو كو�شتا.
اما ابرز الفرق التي ت�شعى الحتالل مركز موؤهل 
وريال  فالن�شيا  فهي  االوروب���ي���ة  امل�شابقات  اىل 

�شو�شييداد وا�شبيلية.

بر�صلونة وريال مدريد يخطفان االأنظار يف املو�صم اجلديد

اع��ل��ن ام���ني ع���ام احت���اد غ���رب ا���ش��ي��ا ف���ادي زري��ق��ات بان 
قبل  م��ن  لل�شغوطات  ر�شخت  اال�شرائيلية  ال�شلطات 
االحتاد االوروبي لكرة القدم اثر تدخل رئي�س االحتاد 
رئي�س  ونائب  االحت��اد  رئي�س  احل�شني  بن  علي  االم��ري 
بطولة  يف  امل�شاركة  املنتخبات  بدخول  و�شمحت  الفيفا 
تنطلق  ان  املقرر  من  كانت  التي  للنا�شئني  ا�شيا  غ��رب 

اخلمي�س.
بر�س  فران�س  لوكالة  هاتفي  ت�شريح  يف  زريقات  وق��ال 
احتاد  رئي�س  ب��ن احل�شني  علي  االم���ري  ت��دخ��ل   : ام�����س 

غ���رب ا���ش��ي��ا ون��ائ��ب رئ��ي�����س االحت����اد ال����دويل فيفا لدى 
االحتاد االوروبي لت�شوية هذه الق�شية، وبالفعل �شغط 
ال��ذي ر�شخ  اال�شرائيلي  ال��ق��اري على االحت���اد  االحت���اد 
الفرق  تاأ�شريات دخول اىل جميع  الواقع ومنح  لالمر 

امل�شاركة وامل�شوؤولني يف احتاد غرب ا�شيا .
ال�شفة  اىل  للذهاب  بالتحرك  ال��وف��ود  ب���داأت  وا���ش��اف 
غرب  احت��اد  و�شيعقد  ح�شني  امللك  ج�شر  عرب  الغربية 
التاخري  الر�شمي بعد  الربنامج  ا�شيا اجتماعا العتماد 

الذي ح�شل .

املركزين  على  امل��ب��اراة  الغاء  امكانية  اىل  زري��ق��ات  وامل��ح 
يف  العامة  االأمانة  وكانت  البطولة  من  والرابع  الثالث 
احتاد غرب ا�شيا اأجنزت كل اإجراءات ت�شجيل الالعبني 
ومت  البطولة،  بداية  من  اأ�شابيع  �شتة  قبل  واالإداري���ني 
من  الفل�شطيني،  االحت��اد  اإىل  الكاملة  الوثائق  اإر���ش��ال 
وقت  قبل  الدخول  ت�شاريح  ا�شت�شدار  املبا�شرة يف  اأجل 

كاٍف.
وكان من املفرت�س اأن ي�شل وفد االأمانة العامة يف احتاد 
غرب اآ�شيا قبل ثالثة اأيام من انطالق البطولة، يف حني 

كان من املفرت�س اأن تبداأ املنتخبات امل�شاركة بالو�شول 
االإ�شرائيلي  التعنت  املا�شي، ولكن  الثالثاء  اعتباراً من 
هذه  بتعطيل  ت�شبب  الت�شاريح  اإ�شدار  ا�شتكمال  وعدم 

الرتتيبات.
وت�شارك يف البطولة منتخبات العراق واالمارات واالردن 
اىل جانب املنتخب الفل�شطيني. وهذه املرة الثانية التي 
ر�شمية  بطولة  الفل�شطينية  االرا���ش��ي  فيها  ت�شت�شيف 
على مالعبها بعدما كانت ا�شت�شافت مباريات املجموعة 
�شهرين.  ح��وايل  قبل  لل�شيدات  ا�شيا  لبطولة  الرابعة 

االرا�شي  اىل  ال��ع��راق  من  �شيدخل العبون  م��رة  والول 
الفل�شطينية، فيما خا�شت االمارات واالردن يف ال�شابق 
مباريات �شابقة على املالعب الفل�شطينية. وتتخذ دول 
عربية موقف مقاطع للم�شاركة يف اي ان�شطة ريا�شية 
مع  التطبيع  م���ربر  حت��ت  الفل�شطينية،  االرا����ش���ي  يف 
لكرة  الفل�شطيني  االحت��اد  ودع��ا  اال�شرائيلي  االحتالل 
للدخول  العربية  املنتخبات  كافة  مرة  من  اكرث  القدم 
اىل االرا�شي الفل�شطينية، ا�شتنادا على قوانني االحتاد 

الدويل لكرة القدم.

زريقات: اإ�صرائيل ر�صخت ل�صغوط باإدخالها منتخبات غرب اآ�صيا
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حمدان بن را�صد ي�صهد فعاليات �صباق دبي الدويل للخيول العربية االأ�صيلة بنيوبري

مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  �شهد 
نائب حاكم دبي وزير املالية اأم�س االول فعاليات 
االأ�شيلة  العربية  للخيول  ال���دويل  دب��ي  �شباق 
ال���ذي ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة ���ش��م��وه م��ن��ذ 31 عاما 
مب�����ش��م��ار ن��ي��وب��ري يف امل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة. ح�شر 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  ال�شباق 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال�����ش��رط��ة واالأم������ن ال���ع���ام يف دبي 
و���ش��ع��ادة ع��ب��دال��رح��م��ن غ���امن امل��ط��ي��وع��ي �شفري 
وال�����ش��ي��خ حممد  امل��ت��ح��دة  اململكة  ل���دى  ال��دول��ة 
بال�شفارة  االأول  ال�شكرتري  مكتوم  اآل  مكتوم  بن 
والعميد  العام  القن�شل  نائب  الهاجرى  وخالد 
اإ�شماعيل العو�شي امللحق الع�شكري. كما ح�شر 
ال�شباق مريزا ال�شايغ مدير مكتب �شمو ال�شيخ 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم رئي�س اللجنة املنظمة 
لل�شباق واملهند�س �شريف احللواين نائب املدير 
العام ملكتب �شمو ال�شيخ اأحمد بن را�شد اآل مكتوم 
مدير م�شمار جبل علي واأع�شاء اللجنة املنظمة 
االأن�����ش��اري وم�����ش��ع��ود ���ش��ال��ح وتوفيق  ع��ب��د اهلل 
الداعوق باالإ�شافة اىل ممثلي ال�شركات الراعية 

وامل�شاندة لهذا احلدث . 
وا�شتطاعت خيول �شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد 
اآل مكتوم ت�شجيل انت�شارين باهرين فيما �شهد 
�شتيك�س  ان��رتن��ا���ش��ون��ال  دب��ي  الرئي�شي  ال�����ش��وط 
متثلت  ك���ربى  م��ف��اج��اأة  االأوىل  ال��ف��ئ��ة  خل��ي��ول 
القطرية  ال��ف��ر���س  االأوىل  امل��ر���ش��ح��ة  ه��زمي��ة  يف 
خم��ي��ف��ة ب��ع��د اأن جن���ح اجل�����واد ال��ه��ول��ن��دي جت 
ت���اوي يف ان���ت���زاع ال��ل��ق��ب ع��ن��د خ��ط ال��ن��ه��اي��ة من 
زميلها القطري راثوان يف حني �شجلت اخليالة 
الفئة  يف  االأول  انت�شارها  العمانية  ال�شلطانية 
�شمو  واأع�����رب  ال��ربي��ط��ان��ي��ة.  ب��ال�����ش��اح��ة  االأوىل 
ارتياحه  اآل مكتوم عن  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان 
ال��دويل للخيول  للنجاح الذي حققه �شباق دبي 
اأن حتول خالل  بعد  بنيوبري  االأ�شيلة  العربية 
وحمفل  مهرجاين  ح��دث  اىل  املا�شية  ال�شنوات 
ترفيهي ي�شتقطب جميع اأفراد العائلة ..م�شريا 
الفعاليات  خ���الل  وم���ن  ال�����ش��ب��اق  اأن  اإىل  ���ش��م��وه 
لتالميذ  املخ�ش�شة  امل�شابقات  امل�شاحبة ال�شيما 
نا�شئة  ق��ط��اع��ات  ا���ش��ت��ق��ط��اب  امل���دار����س جن���ح يف 
ي��ع��زز م��ن �شعبية  ج��دي��دة ل�شباقات اخل��ي��ل مم��ا 
وقال  امل�شتقبل.  اأج��ي��ال  بني  العربية  ال�شباقات 
�شموه اإن ال�شباق اأ�شفر عن نتائج متفاوته حيث 
حتقيق  يف  املتوقعة  غ��ري  اخل��ي��ول  بع�س  جنحت 
االأ�شماء  ب��ع�����س  اأخ��ف��ق��ت  ف��ي��م��ا  م��ت��م��ي��زة  ن��ت��ائ��ج 
مرجوة  كانت  التي  النتائج  حتقيق  يف  الكبرية 
..معربا  اخليل  �شباقات  طبيعة  هي  وتلك  منها 
اللذين حتققا  لالإنت�شارين  ارتياحه  �شموه عن 
ب�شعار �شموه عن طريق  برين�س همني  اجلواهر 
. وعن راأي �شموه يف اإقامة ال�شباق يوم اخلمي�س 
بدال من االأحد لفت �شموه اىل اأن هذا املوعد كان 
املبارك  رم�شان  �شهر  حلول  ب�شبب  ا�شطراريا 
مما اأثر على احل�شور اجلماهريي لكن بالرغم 
م��ن ذل���ك اإج���ت���ذب ال�����ش��ب��اق اأع������دادا غ��ف��رية من 
اأفراد العائالت وكانت ال�شعادة بادية على وجوه 
اجلميع وبناء عليه تقرر اأن يقام ال�شباق يف العام 
املقبل يوم االأحد العا�شر من �شهر اغ�شط�س على 
الثانية ظهرا  ال�شاعة  بني  ما  االأ�شواط  تقام  اأن 
�شموه قد جتول  وحتى اخلام�شة ع�شرا.  وكان 
بني فعاليات احلدث وقام باختيار اخليول الفائزة 

التلوين  م�شابقة  يف  االأوىل  ال��ث��الث��ة  ب��امل��راك��ز 
مب�شاركة  االإبتدائية  املدار�س  بتالميذ  اخلا�شة 
15 مدر�شة . وفجر اجلواد الهولندي جت تاوي 
االأق��وي��اء وط���ار اىل ن�شر  اأن قهر  بعد  م��ف��اج��اأة 
اأثري دخل به اىل قائمة ال�شرف اخلا�شة باأبطال 
االأوىل  للفئة  �شتيك�س  انرتانا�شونال  دبي  �شباق 
ب�شمة  اأول  م�شجال  فريلونغ   10 م�شافة  على 
الرت�شيحات  وكانت  ال�شباق.  تاريخ  يف  هولندية 
حيث  البداية  منذ  عقب  على  راأ���ش��ا  انقلبت  ق��د 
يف  خميفة   ال��ف��ر���س   املف�شلة  املر�شحة  اأخفقت 
مولني  ريت�شارد  فار�شها  ن���داءات  برغم  التقدم 
اآخر  ال�����ش��دارة اىل رفيقها  رث���وان  عند  ل��ت��وؤول 
فريلونغ لكنه مل يهناأ بها طويال اإذ انق�س عليه 
والذي  اخلام�س  املر�شح  ت��اوي   جت  الهولندي  
الفئة االأوىل بنيوماركت  تطور م�شتواه وفاز يف 
ومتكن من اللحاق ب�املت�شدر  رث��وان  والدخول 
معه يف ملحمة �شاخنة ح�شها  جت تاوي  بفارق 
دقيقة   2.18.06 ق����دره  زم��ن��ا  م�شجال  اأن����ف 
بن  ال�شيخ حمدان  ل�شمو  الهباب   يف حني ج��اء  
را�شد اآل مكتوم ثالثا بقيادة دين اأونيل واإ�شراف 
جيل دافيلد فيما حلت  خميفة  باملركز الرابع. 
علي  جبل  م�شمار  برعاية  الرابع  ال�شوط  وكان 
اأول اأ�شوط الفئة االأوىل على م�شافة 6 فريلونغ 
الت�شنيف  �شاحب  منها  برز  خيول   8 مب�شاركة 
121 رط��ال لل�شيخ حممد بن  االأع��ل��ى  ع��زي��ز  
خليفة اآل ثاين وقيادة ريت�شارد مولني واإ�شراف 
جوليان �شمارت ومرة اأخرى يخفق هذا الثالوث 
اللقب  ع��ن  ال��دف��اع  ويخ�شر  ال��ه��دف  اإ���ش��اب��ة  يف 
2011 بل ويرتاجع للمركز  ال��ذي ظفر به يف 
خليالة  املهند   ب�شهولة   ال��ف��ائ��زة  خلف  الثالث 
ال�شلطنة العمانية التي نالت اأي�شا املركز الثاين 
امل�شافة  قطعت  الفائزة  �شهالمبو   ط��ري��ق   ع��ن 
كارلو�س  روب��رت��و  بقيادة  دقيقة   1.20.04 يف 

واإ�شراف اإم �شي باليه . 
حتا  �شباق  وهو  االوىل  الفئة  �شباقات  ثالث  ويف 
انرتنا�شونال �شتيك�س برعاية �شادويل فارم على 
م�شافة 10 فريلونغ تناف�شت فيه 6 خيول على 
جائزة مقدارها 25 األف جنيه ا�شرتليني وبينما 
ذهبت الرت�شيحات اىل القطرية  اريج  �شاحبة 
الت�شنيف االأعلى 120 و  غاره  للنجيفي اإال ان 
موعد  على  كانت  ال��ت��دري��ب  الفرن�شية  اخل��ي��ول 

ت�شنيفا  امل�شاركات  اأ�شعف  ومن  التاألق  مع  اآخ��ر 
99 وه��ي امل��ه��رة  ���ش��راره  ملحمد العطية بقيادة 
ب��رين��ارد والتي  ب��رن��ارد واإ����ش���راف جيه اف  ج��ان 
حققت ف��وزا ب��ف��ارق ن�شف ط��ول ع��ن  اري���ج  من 
اأول م�شاركة لها يف �شباقات الفئة االأوىل م�شجلة 
القطرية  وح��ل��ت  دقيقة   2.21.52 بلغ  زم��ن��ا 
ال��ث��ان��ي��ة  ذي��ب��ه  ب��امل��رك��ز ال��ث��ال��ث. وج��م��ع افتتاح 
احلفل بني اأكرب عدد من املتناف�شني عرب �شباق 
م�شافة  على  الرفيع  للتكافوؤ  االإم����ارات  ط��ريان 
األ����ف جنيه   12 ق���دره���ا  ف��ريل��ون��غ وج���ائ���زة   7
عمان  �شلطنة  خيالة  ك��ان��ت  وبينما  ا�شرتليني 
مم��ث��ل��ة ب��ث��الث��ة م�����ش��ارك��ني اإال ان��ه��ا اأخ��ف��ق��ت يف 
مان  االأول   املر�شح  اأي�شا  واأخفق  الهدف  اإ�شابة 
اأف درمي�س  الفائز يف 3 م�شاركات متتالية قبل 
ان يخ�شر م�شاركته االأخرية حيث اندفع �شاحب 
الت�شنيف وال��وزن االأعلى  اأم��ربوز  بقيادة بطل 
مي�شورا  ف��وزا  ليحقق  ووك��ر  �شاميون  الفر�شان 
ب��ف��ارق 1.5 ط���ول ع���ن  ���ش��ريه غ��ري�����س  الفائز 
امل�شافة  الفائز  2011 وقطع  عام  ال�شباق  بهذا 
الثالث  ال�����ش��وط  وك���ان  دق��ي��ق��ة.   1.37.55 يف 
�شباقات  اأط����ول  ال��رف��ي��ع  للتكافوؤ  روت��ان��ا  ���ش��ب��اق 
وتناف�س  13 فريلونغ  البالغة  احلفل مب�شافته 
على جائزته البالغة 10 اآالف جنيه ا�شرتليني 
7 خيول متثل االم��ارات وال�شعودية وعمان اإىل 
جانب دول اأخرى وتنازع فيه �شفة املر�شح االأول 
كل من  منيه فرح  باإ�شراف جيل دافيلد وقيادة 
ال�شيخ  ل�شمو  همني   برن�س  و  مولني  ريت�شارد 
حمدان بن را�شد اآل مكتوم باإ�شراف نف�س املدربة 
وقيادة دين اأونيل. ورجحت النتيجة كفة  برن�س 
ن�شف  ب��ف��ارق  ليتقدم  ال�شباق  نهاية  يف  ه��م��ني  
طول عن و�شيفته  منيه فرح  م�شجال زمنا بلغ 
3.08.87 دقيقة بينما جاءت  مندراغور املوري  
ملربط عذبة ثالثة باإ�شراف دوفيلد والتي حققت 
بالتايل اجنازا تدريبيا باإ�شراجها اخليول الفائزة 
باملراكز الثالثة االأوىل. اأما ال�شوط الرابع �شباق 
بنك االمارات دبي الوطني انرتنا�شونال �شتيك�س 
10 فريلونغ جمع مهرين وفر�س  على م�شافة 
الت�شنيف حيث  وا�شح من حيث  بينهم  والفرق 
لل�شيخ  العتيق   والرت�شيحات   القائمة  ت�شدر 
جوليان  ب��اإ���ش��راف  ث���اين  اآل  خليفة  ب��ن  حم��م��د 
ت�شنيفه  ويبلغ  مولني  ريت�شارد  وقيادة  �شمارت 

اأبرز  ك���ان  ان  م�شتغربا  ي��ك  ف��ل��م  اأرط����ال   105
املر�شحني لكنه تعر�س ل�شغط من اجلواد الذي 
مل يخ�شر يف ثالث م�شاركات �شابقة  برينت  يف 
ب��ف��ارق ن�شف طول  ف��وز مهم  ت�شجيل  وجن��ح يف 
عن  العتيق  م�شجال زمنا بلغ 2.26.39 دقيقة 
ال�شوط  وجمع  الثالث.  املركز  يف  ع��زوة  وج��اءت 
انرتنا�شونال  للفرو�شية  االم��ارات  احتاد  ال�شابع 
�شتيك�س  فئة-2  على جائزة مقدارها 20 األف 
من  واث��ن��ني  اإن����اث  ث���الث  ب��ني  ا�شرتليني  جنيه 
للمركزين  االن����اث  ح�شد  اىل  وان��ت��ه��ى  ال��ذك��ور 
 7 ام���ت���دت  ال���ت���ي  امل��ن��اف�����ش��ة  وال����ث����اين يف  االأول 
ميا�شة   اىل   الرت�شيحات  ذهبت  وفيه  فريلونغ 
ملالكها ومربيها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن 
اآل نهيان وبالرغم من ان املهرة الفرن�شية  زايد 
ان��ه��ا مل  اإال  رائ���ع  ب�شكل  ه��ذه رك�شت  ال��ت��دري��ب 
اهدت  ال��ت��ي  ع���دن   باملت�شدرة   ال��ل��ح��اق  ت�شتطع 
الفريق القطري فوزه الوحيد يف احلفل بعد ان 
تقدمت على  ميا�شة  بن�شف طول م�شجلة زمنا 
1.35.89 دقيقة فيما ج��اء  لبيب  ل�شمو  بلغ 

ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم ثالثا.
�شتيك�س  هانديكاب  نيب  االأخ���ري  ال�شوط  وك��ان 
فيها  تناف�س  اأخ���رية  حمطة  امل��ي��ل  م�شافة  على 
جنيه  اآالف   6 مقدراها  ج��ائ��زة  على  خيال   12
ا���ش��رتل��ي��ن��ي وب��ي��ن��م��ا رج��ح��ت ال��رت���ش��ي��ح��ات كفة  
لهوب  لل�شيخ نا�شر احل�شار قليال عن  اجلواهر  
ل�شمو ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم بقيادة 
اإال ان النتيجة ح�شمت  الفار�س فيل كولينغتون 
ب���ف���ارق راأ������س ل�����ش��ال��ح  اجل���واه���ر  ال����ذي اأه���دى 
املالك فوزين يف احلفل واأكمل ثالثية للمدربة 
جيل دافيلد و�شجل زمنا بلغ 1.52.32 دقيقة 
فيما حل  تطوير  لنف�س املالك واملدربة باملركز 
الثالث. وهناأ �شعادة عبدالرحمن غامن املطيوعي 
على  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو 
الدويل  دب��ي  �شباق  حققه  ال��ذي  الكبري  النجاح 
نيوبري  مب�شمار  االأ���ش��ي��ل��ة  ال��ع��رب��ي��ة  للخيول 
�شواء على �شعيد املناف�شات القوية بني اخليول 
اأو من حيث االأن�شطة والفعاليات املثرية التي مل 
الرتويح  وا�شتثمرتها يف  اإال  واحد  ترتك حلظة 

عن اجلماهري واإ�شعادهم. 
ال�شباق  اأن  ل���ه  ت�����ش��ري��ح  يف  ���ش��ع��ادت��ه  واأو�����ش����ح 
�شمو  خليول  �شعيدة  ونهاية  رائ��ع��ة  ب��داي��ة  �شهد 

�شجلت  التي  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حمدان 
اأن دعم �شموه  انت�شارين باهرين يف تاأكيد على 
فقط  اجليد  والتنظيم  الرعاية  على  يقت�شر  ال 
فنيا  ال�شباق  اإجن���اح  على  اأي�شا  احل��ر���س  يف  ب��ل 
القوية.  امل�����ش��ارك��ات  ه���ذه  خ���الل  م��ن  وتناف�شيا 
واأ�شار اإىل اإن هذا احلدث الذي ينتظره اجلميع 
يف كل عام يحقق مردودا تروجيا حقيقيا لدولة 
اأذه��ان الكل  التي انطبعت �شورتها يف  االإم��ارات 
حتى االأطفال وهو ما انعك�س جليا يف ر�شوماتهم 
خ���الل م�����ش��اب��ق��ة ال��ت��ل��وي��ن وال��ت��ي ج�����ش��دت وعيا 
البارزة  واملعامل  االإم��ارات  بدولة  جيدة  ومعرفة 
من  اال���ش��ي��ل.  وت��راث��ه��ا  احل�����ش��اري��ة  لنه�شتها 
اأك����د م����ريزا ال�����ش��اي��غ اأن ال�����ش��ب��اق اتخذ  ج��ان��ب��ه 
م��وق��ع��ه ال���الئ���ق ب���ه يف روزن����ام����ة ���ش��ب��اق اخليل 
الربيطانية واأ�شبح بالفعل املهرجان االأول الذي 
ويحقق  العائالت  واأف���راد  اجلماهري  ي�شتقطب 
رغ��ب��ات��ه��م وي��وف��ر ل��ه��م ف��ر���ش��ة ���ش��ان��ح��ة لق�شاء 
واأو�شح  اخل��ي��ل.  �شباقات  اأح�شان  يف  ممتع  ي��وم 
اال�شبوع  منت�شف  يف  ال�شباق  الإق��ام��ة  نظرا  اأن��ه 
اأثره الوا�شح على  للمرة االأوىل فقد ترك ذلك 
التي  الكثيفة  ب��االأع��داد  اجلماهريي  احل�شوري 
كنا ن�شهدها �شابقا اإال اأن ال�شباق ك�شف اأي�شا عن 
والء قطاع كبري من اجلماهري امل�شتعدة حل�شور 
ال�����ش��ب��اق م��ه��م��ا ك��ان��ت ال���ظ���روف م�����ش��ريا اىل ان 
ال�شباق  راعي  توجيهات  و�شعت  املنظمة  اللجنة 
اغ�شط�س   10 االأح��د  ي��وم  ليقام  التنفيذ  موعد 
اأن الهدف االأ�شمى من هذا  اإىل  2014. ولفت 
والرتويج  االإم���ارات  علم  رف��ع  يتمثل يف  ال�شباق 
ل��ل��دول��ة ب��اأف�����ش��ل ���ش��ورة ممكنة وه���و م��ا حتقق 
بالفعل من خالل امل�شاركة الفاعلة ل�شفارتنا يف 
لندن وا�شاد بجهود �شعادة ال�شفري عبد الرحمن 
امل��ط��ي��وع��ي واأع�����ش��اء ال�����ش��ف��ارة ال��ت��ي اأ���ش��م��ه��ت يف 
لل�شركات  ال�شكر  م��ق��دم��ا  ال��ن��ج��اح  ه���ذا  حتقيق 
ودعمهم  م�شاركتهم  على  ال��راع��ي��ة  واملوؤ�ش�شات 
اإجن��اح هذا  املقدر ولالإعالميني على دوره��م يف 
عن  احل��ل��واين  �شريف  املهند�س  وع��رب  ال�شباق. 
ال�شباق  فعاليات  يف  للم�شاركة  العميق  ارتياحه 
ل�شمو  امل�شرفة  للمواقف  وعرفانا  تقديرا  وذلك 
ال�شيخ حمدان بن را�شد اآل مكتوم جتاه امل�شمار 
امل�شاركة  ب��ه��ذه  �شعادته  ع��ن  واأع���رب    . االأ���ش��ف��ر 
�شمو  االأ�شفر  امل�شمار  م�شرية  راع��ي  وبح�شور 

يوجه  ال���ذي  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ 
دائما مب�شاندة مثل هذه اجلهود التي تربز دور 
دولة االإمارات يف �شباقات اخليل وال بد للم�شمار 
الوطنية  ر�شالته  من  انطالقا  فيها  ي�شاهم  اأن 
�شادويل. ونوه  ا�شطبالت  املتميزة مع  وعالقاته 
اإىل اأنه نظرا الرتباط امل�شمار االأ�شفر بجماهري 
مل  ال��ي��وم  م�شاركتنا  ف���اإن  ك��ان��وا  حيثما  اخل��ي��ل 
تقت�شر على الرعاية الأحد �شباقات الفئة االأوىل 
فقط بل �شاهمنا اأي�شا يف الفعاليات اجلماهريية 
�شاعة   40 باالإ�شافة اىل  2500 هدية  بتوزيع 
للجماهري ت�شمل 6 �شاعات لالعالميني ف�شال 
عن ال�شحب الكبري على خم�س �شاعات يد ثمينة 
بيل  واأك����د  ا���ش��رتل��ي��ن��ي.  جنيه  اآالف   7 قيمتها 
ماكفري�شون ممثل طريان االإم��ارات اأن ال�شركة 
�شنوات  ع�شر  م��ن  اأك��رث  منذ  مب�شاركتها  تفخر 
واأنها من  ال�شباق خا�شة  يف تدعيم م�شرية هذا 
على  اخليل  ل�شباقات  ال��داع��م��ة  ال�شركات  اأك��رب 
ال�شباق ميتاز بطابعه  اإن  وقال  العامل.  م�شتوى 
ل�شرائح  وي���روق  للجماهري  املحبب  امل��ه��رج��اين 
وا�شعة من املجتمع الربيطاين ويحقق االأهداف 
املرجوة منه ب�شكل رائع. من جانبه اأو�شح ثاين 
االأن�شاري مدير الدعم التجاري مبكتب ال�شركة 
يف لندن اأن الناقلة وال�شباق يجمع بينهما قا�شم 
م�شرتك يتمثل يف الرتويج لدبي ودولة االإمارات 
نبيل نحر�س كل  العاملية وهو هدف  املحافل  يف 
امل�شاركة  هذه  خالل  من  حتقيقه  على  احلر�س 

التي تتكرر �شنويا . 
ولفت اإىل ان ال�شباق جاء ناجحا ويلبي املعايري 
واأن  خا�شة  االإم����ارات  ط��ريان  مل�شاركة  املطلوبة 
اإجتماعيا وترفيهيا حمببا  احلدث يتخذ طابعا 
احل�شارية  الهوية  م��ن  م�شرقة  ج��وان��ب  وي��ربز 
ل��دول��ة االإم�����ارات. واأ���ش��اد ط��ال��ب امل��ه��ريي اأمني 
باملكانة  للفرو�شية  االإم��ارات  الإحت��اد  العام  ال�شر 
اأ�شحى وجهة  الرفيعة التي بلغها ال�شباق الذي 
بارزة للخيول النجوم من خمتلف اأنحاء العامل 
وذلك بف�شل الدعم الكبري واملتابعة التي يجدها 
اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  م��ن  ال�شباق 
مكتوم. واأعرب عن �شعادته بامل�شاركة يف ال�شباق 
لها  وتيتح  العربية  للخيل  االأع��رق  يعترب  ال��ذي 
فر�شة جيدة الإبراز قدراتها يف امل�شتوى االأعلى 
من املناف�شة. واأ�شار اإىل اأن ال�شباق ات�شم بجودة 
اخليول امل�شاركة وا�شفر عن نتائج باهرة تعك�س 
ي��ع��رتي اخل��ي��ول فيما  ال���ذي  الطبيعي  ال��ت��ط��ور 
املعتاد.  ب��ارزة مب�شتواها  اأخ��رى  مل تظهر خيول 
الرعيل  اأب��ن��اء  اأح��د  اجلافلة  خمي�س  علي  وع��رب 
االإم��ارات عن  ل�شباقات اخليل يف  املوؤ�ش�س  االأول 
ارتياحه للنجاح الذي حققه ال�شباق الذي تدرج 
ع��رب ال�����ش��ن��ني ح��ت��ى ب��ل��غ ه���ذه امل��رح��ل��ة الرفيعة 
ال�شيخ  ���ش��م��و  م��ن  امل��ق��در  ال��دع��م  بف�شل  وذل����ك 
اإن اخليول  وق��ال  اآل مكتوم.  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان 
على  االأخ���رية  ال�شنوات  خ��الل  تطورت  العربية 
ال�شعيد اجل�شماين وال�شرعة واالإحرتاف يف اأداء 
ين�شب على  املربني  اهتمام  اأ�شبح  ال�شباق حيث 
حت�شني االأن�شال وحت�شني القوام مما اأوجد جيال 
الرثوبريد  بخيول  ال�شبه  �شديد  اأ�شبح  جديدا 
اأن يتوا�شل هذا التوجه ويتعزز  الفارعة وتوقع 
العربية  واأن اخليول  القامة خا�شة  ال�شنوات  يف 

القدمية مل تعد ت�شلح لل�شباقات. 

اعلن يورغ نوباور مدير اعمال العب و�شط ريال مدريد اال�شباين، االملاين 
الدويل �شامي خ�شرية باأن االخري �شيبقى يف �شفوف الفريق امللكي املو�شم 
املقبل وقال نوباور ل�شحيفة بيلد االملانية �شيلعب �شامي يف �شفوف ريال 
بن�شر هذا  يتلهى  ال��ذي  ادري من هو  تاأكيد. ال  بكل  املقبل  املو�شم  مدريد 

النوع من ال�شائعات، االمر مزعج بالن�شبة ل�شامي .
ف  االفتتاحية  فريقه  م��ب��اراة  ا�شا�شيا  خ�شرية  يخو�س  ان  املتوقع  وم��ن 

يالدوري اال�شباين االحد املقبل �شد بيتي�س ا�شبيلية.

خ�صيـــرة بــــاٍق يف 
ريــــال مدريـــد 

اأر�صنـــال يتلقــــى �صربــــة 
قويـــة باإ�صابــة اأرتيــتـــا 

تلقى ار�شنال �شربة قوية قبل يوم واحد من انطالق 
 2014-2013 ملو�شم  املمتاز  االنكليزي  ال���دوري 
با�شابة العب و�شطه الدفاعي اال�شباين ميكل ارتيتا 
�شتة  لفرتة  امل��الع��ب  ع��ن  يبعده  ق��د  ع�شلي  بتمزق 

ا�شابيع كما ك�شف مدربه ار�شني فينغر.
املدفعجية  ���ش��ف��وف  يف  ا�شا�شيا  الع��ب��ا  ارت��ي��ت��ا  وك���ان 
املو�شم املا�شي حيث خا�س يف �شفوف 43 مباراة يف 

خمتلف امل�شابقات.

ال�����ش��ح��ايف ال نعرف  امل��وؤمت��ر  ام�����س يف  وق���ال فينغر 
ارتيتا عن املالعب لكنها  التي �شيبتعد فيعا  الفرتة 

قد تطول اىل �شتة ا�شابيع .
ويغيب اي�شا عن خط دفاع الفريق الظهري االي�شر 
ن��ات�����ش��و م��ون��ري��ال وال��ب��ل��ج��ي��ك��ي توما�س  اال���ش��ب��اين 

فريمالني.
ا�شتون  با�شت�شافة  اجلديد  املو�شم  ار�شنال  وي�شتهل 

فيال على ملعب االمارات يف �شمال لندن.



توقيف املغني ميغيل ثماًل
الراب  مغني  ع��ل��ى  القب�س  األ��ق��ي 
القيادة  بتهمة  ميغيل  االأم��ريك��ي 
لو�س  يف  ال���ك���ح���ول  ت����اأث����ري  حت����ت 
زي(  اإم  )ت��ي  موقع  ونقل  اأجنل�س 
اأمنية  م�������ش���ادر  ع����ن  االأم�����ريك�����ي 
ال�����ش��ري على  ل�����ش��رط��ة  دوري������ة  ان 
بكاليفورنيا  ال�شريعة  ال��ط��رق��ات 
بعدما  م��ي��غ��ي��ل  ����ش���ي���ارة  اأوق�����ف�����ت 
لو�س  يف  الفائقة  �شرعته  الحظت 
ان����ه عند  اإىل  واأ�����ش����ارت  اأجن���ل�������س. 
احلديث مع املغني، الحظ عنا�شر 
ال�شرطة انبعاث رائحة كحول منه 
معدل  ان  وتبني  الختبار  فاأخ�شع 
الكحول يف ج�شمه يتخطى احلدود 
ميغيل  واعتقل  للقيادة  القانونية 
لل�شرطة،  قريب  مركز  اإىل  ونقل 
حيث مت التحقيق معه واإمنا اأفرج 
عنه بكفالة مالية قيمتها 5 اآالف 
املحكمة  اأم��ام  اأن ميثل  على  دوالر 

يف اأيلول-�شبتمرب املقبل.
على  ح���ائ���ز  امل��غ��ن��ي  ان  اإىل  ي�����ش��ار 
اأغ��ان كثرية  ولديه  جائزة غرامي 
ناجحة من بينها اأدورن و بيوتيفل 

مع ماريا كريي.

كري�س براون ينجو بفعلته 
ال��ن��ج��م االأم���ريك���ي، كري�س  مت��ك��ن 
بعد  بفعلته،  ال��ن��ج��اة  م��ن  ب�����راون، 
الدعوى  رّد  اأمريكي  اأن قرر قا�ٍس 
التي يتهم فيها ب�شدم �شيارة امراأة 

والهروب من مكان احلادثة.
االأمريكي  زد  اإم  ت��ي  م��وق��ع  وذك����ر 
اإىل  تو�شال  وال�شحية  ب���روان  اأن 
ال�����ش��ح��ي��ة مل  اأن  ع��ل��م��اً  ت�����ش��وي��ة، 
ت���رد امل���ال الأن ال�����ش��رر ال���ذي حلق 
كما  ج����داً،  ط��ف��ي��ف��اً  ك���ان  ب�شيارتها 
ط��ل��ب��ت اإق���ف���ال ال��ق�����ش��ي��ة. غ���ري اأن 
اعرت�س  اأجنل�س  لو�س  عام  مدعي 
كان  ب���راون  اأن  معترباً  ذل���ك،  على 
ع��دائ��ي��اً ج���داً ح��ي��ال االم�����راأة بعيد 
براون  ان  اإىل  ا���ش��ار  كما  احل��ادث��ة، 
اأن  ك���ان يف ف���رتة اخ��ت��ب��ار م��ا يعني 
ه���ذه احل��ادث��ة اأك���رث ج��دي��ة اإال اأن 
بالقا�شي  ت��وؤث��ر  مل  االدع���اء  حجج 
الذي قرر رد الدعوى. وقال مارك 
غرياغو�س، حمامي براون، للموقع 
املفرت�س  من  يكن  مل  الق�شية  اإن 
اأنه  معترباً   ، االأ�شا�س  يف  ترفع  اأن 
ك��ان يحاكم  ب��راون  اأن  املوؤ�شف  من 

ل�شخ�شيته، ال لفعلته .

الوفاة  تزيد  يوميًا  قهوة  اأكواب   4
حذر باحثون اأمريكيون من اأن تناول 4 اأكواب قهوة اأو اكرث يف اليوم يزيد 
 55 اأعمارهم عن  % لدى اال�شخا�س الذين تقّل   50 خطر الوفاة بن�شبة 
اأو�ش�شنري  اأمرا�س القلب الوعائية يف مركز  �شنة. وقال باحثون من ق�شم 
اأن  القهوة وجدت  االأخ��رية حول �شرب  الدرا�شة  اإن  اأورلينز  نيو  الطبي يف 
وي�شتهلكون   ، يومياً  القهوة  يتناولون  االأمريكيني  الرا�شدين  من   %  60
القهوة  ا�شتهالك  اآث��ار  من  الباحثون  وحتقق  يومياً.  اأك��واب   3 معدله  ما 
على احتماالت الوفاة لكّل االأ�شباب والوفيات من اأمرا�س القلب الوعائية 
رجل   33900 و1998،   1979 ب��ني  م�شاركاً   43727 ال��درا���ش��ة  و�شملت 
 %  87 وف��اة،  2512 حالة  املتابعة، �شجلت  ف��رتة  ام���راأة. وخ��الل  و9872 
وعائية  قلب  اأم��را���س  عن  ناجتة  منها   32% ن�شاء،   % و12  رج��ال  منهم 
النتائج  �شتيفن بلري من جامعة جنوب كاروالينا مل تظهر  الباحث  وقال 
اأي ارتباط بني ا�شتهالك القهوة وكافة اأ�شباب الوفاة بني الرجال والن�شاء 
املتقدمني يف ال�شّن . وزادت ن�شبة وفيات الرجال ال�شبان من كل االأ�شباب 
% عند �شرب 28 كوب قهوة يف االأ�شبوع اأو اأكرث، ولدى الن�شاء  بن�شبة 56 
ال�شبان  على  اإن��ه  الباحثون  وق��ال   .50% مبعدل  الن�شبة  ارتفعت  ال�شابات 

وال�شابات تفادي االإكثار من القهوة.

تطوير طابعة حيوية ثالثية االأبعاد 
جنح علماء �شينيون يف تطوير طابعة حيوية ثالثية االأبعاد، ا�شتخدموها 

يف طبع ن�شيج غ�شروف اأذن ب�شرية ووحدة ن�شيج كبد على �شكل م�شغر.
واأفادت وكالة اأنباء ال�شني اجلديدة )�شينخوا( عن تطوير الطابعة احليوية، 
التي تطبع خاليا حية مع احلد من االإ�شرار بها، م�شرية اإىل ان ن�شبة بقاء 
%، فيما ميكن للخاليا املطبوعة اأن تبقى ملدة 4 اأ�شهر  اخلاليا تتجاوز 90 
كحد اأق�شى. وذكر الدكتور �شيوي مينغ اأن، امل�شرف على تطوير الطابعة 
احليوية ثالثية االأبعاد يف جامعة هانغت�شو لتكنولوجيا االلكرتونيات، ان 
هذه الطابعة وا�شمها  ريجينوفو ال ميكنها طبع املواد احلية واخلاليا يف 
ظروف معقمة فح�شب، بل ت�شتطيع الطبع با�شتخدام مواد حية متنوعة يف 
الظروف التي ترتاوح فيها درجة احلرارة بني 5 درجات حتت ال�شفر و26 
درج��ة، وذلك بف�شل وحدة ال�شيطرة على درج��ات احل��رارة وت�شميم راأ�س 
الطباعة، ما يعد اأحدث واأف�شل باملقارنة مع الطابعات من نف�س النوع يف 
الكبد حتفظ  ان خلية وحدة  الدرا�شة  نتيجة  واأظهرت   . االأجنبية  ال��دول 
ال��ذي ي�شري  االأم��ر  الت�شمم واالأي�����س واالإف����راز،  اإزال���ة  الكبد مثل  وظائف 
اإىل اإمكانية حتويل املواد املطبوعة اإىل اأع�شاء ب�شرية يف امل�شتقبل غري ان 
�شيوي اأو�شح ان تكنولوجيا الطباعة البيولوجية ثالثية االأبعاد حتتاج اإىل 

وقت طويل ال�شتخدامها يف الطب ال�شريري.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

والدة طفل بـ 3 اأرجل
يف  اأرج���ل  بثالث  لهما  ُول��د  بطفل  �شينيان  وال���دان  رزق 
ويبحثان عن متربعني  ال�شني،  �شمال  �شينغتاي  مدينة 
ويف  العائلة.  معاناة  تنهي  ج��راح��ة  الإج���راء  مل�شاعدتهما 
ف�شارعت  ال�شكل  ب��ه��ذا  طفلها  االأم  تتقبل  مل  ال��ب��داي��ة، 
فور والدته اإىل و�شعه يف اأحد مراكز االأيتام، لكن قلبها 
اأيام،  ب�شعة  بعد  ا�شرتجاعه  فقررت  طفلها  على  انفطر 
واأعرب  االأمريكية.   بو�شت  هافينغتون  �شحيفة  بح�شب 
والدا الطفل عن قلقهما على طفلهما داعني املتربعني 
ك�شائر  ليعي�س  طفلهما  ح��ي��اة  الإن��ق��اذ  م�شاعدتهما  اإىل 
حول  معلومات  اأي  ال�شحيفة  تذكر  مل  فيما  االأط��ف��ال، 
اأنها  ُيذكر  الطبية.  الناحية  من  احلالة  ه��ذه  ت�شخي�س 
لي�شت احلالة االأوىل من نوعها التي ت�شهدها ال�شني، اإذ 
عرث على طفلة بثالث اأرجل مرمية على اأحد االأر�شفة.

ال�صودا تزيد عدائية االأطفال 
االأوالد يف اخلام�شة  مليل  اأمريكيون تف�شرياً  باحثون  وجد 
م��ن ال��ع��م��ر اإىل ال��ق��ت��ال وحت��ط��ي��م األ��ع��اب اأ���ش��دق��ائ��ه��م، اإذ 
واأفادت  عدائيتهم.  من  يزيد  ال�شودا  �شربهم  ان  اكت�شفوا 
�شحيفة �شالت اليك تريبيون االأمريكية ان بحثاً جديداً 
وهارفرد  وفريمونت  كولومبيا  جامعات  من  علماء  اأع��ده 
العمر  من  اخلام�شة  يف  االأوالد  �شرب  بني  ارتباطاً  اأظهر 
لل�شودا واإظهارهم عالمات عدائية ومعاناتهم من م�شاكل 
حتى  كانت  امل�شكلة  ه��ذه  ان  اإىل  ولفتت  وت�����ش��رف.  انتباه 
اأظهرت  االآن حم�شورة باملراهقني، كما ان درا�شات �شابقة 
ارتباطاً بني عدائية االأوالد االأكرب �شناً واكتئابهم واالأفكار 
االنتحارية، وا�شتهالك امل�شروبات الغازية. وبينت الدرا�شة 
العدائية،  وزي���ادة  ال�شودا  ان��واع  من  ن��وع  اأي  بني  ارتباطاً 
االآخرين  ���ش��رب  اإىل  اخل��ام�����ش��ة  يف  االأوالد  يعمد  بحيث 
تركيز  م�شاكل  من  معاناتهم  جانب  اإىل  معهم،  وال�شجار 
اأماً   2929 �شملت  الدرا�شة  ان  اإىل  وي�شار  الت�شرف  و�شوء 
اأجنب على اأ�شئلة عن اأوالدهن البالغني من العمر 5 �شنوات.  

ون�شرت الدرا�شة يف جملة علم االأطفال االأمريكية.

الرجال اأكرث عر�صة للوفاة بال�صكتة
ذكرت درا�شة فرن�شية اأن الرجال اأكرث عر�شة ب�20 مرة 
ممار�شتهم  اأثناء  القلبية  بال�شكتة  لالإ�شابة  الن�شاء  من 
ال��ري��ا���ش��ة. وق���ال ب��اح��ث��ون م��ن ج��ام��ع��ة ب��اري�����س ديكارت 
الفرن�شية، يف الدرا�شة التي ن�شرت يف دورية )ذا جورنال 
العلمية الحظنا  اأ�شو�شياي�شن(  اأمريكان ميديكال  ذا  اأف 
اأقل  الريا�شة  ممار�شة  اأثناء  القلبية  ال�شكتة  ح��وادث  اأن 
حدوثاً لدى الن�شاء من الرجال . وقام الباحثون بدرا�شة 
على عدد حوادث ال�شكتات القلبية املفاجئة بني 3 ماليني 
امراأة و3 ماليني رجل، مع احت�شابهم االأ�شخا�س الذين 
كانوا ميار�شون ريا�شات ترتاوح �شدتها من متو�شطة اإىل 
قا�شية، واعتمادهم على الريا�شات الثالث االأكرث �شيوعاً 
واجلري،  الدراجة،  ركوب  ريا�شة  وهي  الفرن�شيات،  بني 

وال�شباحة.

الريا�صة ت�صاعد على النوم
اأن  بل  ال��ن��وم،  على  �شحري  ب�شكل  ت�شاعد  ال  واح��دة  مل��رة  الريا�شية  التمارين  ممار�شة  اأن  اأمريكية  درا���ش��ة  ذك��رت 

ممار�شتها ب�شكل منتظم هي ال�شبيل املنا�شب لذلك. وقالت الطبيبة كيلي بارون من جامعة نورثو�شرتن االأمريكية، 
والباحثة االأ�شا�شية يف الدرا�شة التي ن�شرت يف دورية )كلينيكال �شليب ميدي�شني( العلمية يف حال كنت تعاين من 
االأرق، لن تتمكن من حت�شني نوعية نومك فور بدء ممار�شتك الريا�شة. و اأو�شحت اأن العالقة التي جتمع بني 
الريا�شة والنوم طويلة املدى، داعية االأ�شخا�س اإىل املواظبة على ممار�شة الريا�شة وعدم فقدان اهتمامهم بها. 
وقامت بارون بتحليل االأثر اليومي للريا�شة بعد ا�شتماعها اإىل �شكاوى مر�شاها الذين يعانون من االأرق من اأن 
التمارين الريا�شية التي اأو�شتهم مبمار�شتها مل ت�شاعدهم ب�شكل فوري على النوم، وقالت كانوا يرددون يل اأنهم 
مار�شوا التمارين الريا�شية ل�شاعات اأم�س، غري اأنهم مل يتمكنوا من النوم على االإطالق. واأ�شافت من املعروف اأن 
التمارين الريا�شية حت�ّشن نوعية النوم، غري اأنها الحظت اأن امل�شاألة مل تكن بهذه الب�شاطة بالن�شبة اإىل االأ�شخا�س 
الذين يعانون من االأرق. واأطلعت بارون على معطيات تعود اإىل ن�شاء يف �شن متقدمة، نظراً اإىل اأنهّن االأكرث عر�شة 
الريا�شية،  التمارين  املواظبة على  الناجح هو  اأن مفتاح  اأ�شبوعاً، فا�شتنتجت   16 االأرق، وعلى مدى  للمعاناة من 
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حمفظة غري قابلة للن�صل
�شمم �شاب اأمريكي نظام اإنذار ب�شيط ميكنه اأن ينبه ال�شخ�س 
�شكاي  موقع  بح�شب  جيبه،  من  نقوده  حمفظة  ن�شل  حالة  يف 
نيوز عربية .  واخرتع ال�شاب كاليب كرافت هذه املحفظة بعد 
اأن الحظ عدم جدوى حلول تقنية اأخرى تخدم نف�س الهدف. 

تعتمد فكرة كرافت على اإيجاد جمال مغناطي�شي يتم التحكم 
يف اإغالقه وفتحه من خالل زر خا�س يتم تثبيته يف املحفظة 
ال�شوت، يف حالة  اإن��ذار تقليدية لت�شدر  مع اال�شتعانة بوحدة 

خروج املحفظة من جيب ال�شخ�س. 
وقد حر�س كرافت، يف ت�شميمه املبتكر، على جعل نظام االإنذار 
�شغريا للغاية بحيث ي�شهل تثبيته ويف نف�س الوقت يكون غري 

حم�شو�س وال ي�شايق �شاحب املحفظة. 
ابتكاره بالفعل وقام بت�شجيل  ال�شاب بتجربه  امل�شمم  وقد قام 
اأنه  فيديو يو�شح كيفية عمله ون�شره على االإنرتنت، مو�شحا 
قد يعمل م�شتقبال على اإدخال بع�س التعديالت الب�شيطة التي 

جتعل من االبتكار اأكرث عملية وكفاءة. 

�صكني طوله 2.50 مرت ووزنه 24 كغم
�شنع معلم �شويدي �شكيناً لقطع الزبدة طوله مرتان ون�شف ووزنه 
يتعدى ال�24 كيلوغراماً، على اأمل اأن يتمكن من اإدخاله مو�شوعة 
ال�شويدية  )لوكال(  �شحيفة  ونقلت  القيا�شية.  لالأرقام  غيني�س 
اإنه �شيعر�س �شكينه  عن املعلم ال�شويدي، كالي�س بليك�شت، قوله 
ون�شف  م��رتان  وطوله  ون�شف،  كيلوغراماً   24 وزن��ه  يبلغ  ال��ذي 
امل�شادقة  اأم��ل  على   ، غيني�س  مو�شوعة  يف  امل�شوؤولني  على  امل��رت، 
عليه، على اأنه اأكرب �شكني يف العامل. واأ�شاف بيك�شت اأن كل �شيء 
قيودي  م��ن  التفلت  علي  ب��اأن��ه  �شعرت  متابعاً   ، ممتعاً  يعد  كبري 
و�شنع �شكني زبدة كبري جداً . واأ�شار اإىل اأن تالميذه يعتربون اأنه 
من امل�شحك حماولته دخول مو�شوعة غيني�س واإذ اأو�شح بيك�شت 
اأنه ي�شرتط اأن يكون ال�شكني قابل لال�شتخدام لدخوله املو�شوعة، 
اأّكد اأنه كذلك قائاًل من ح�شن احلظ اأن بحوزتي االآن علبة كبرية 

من الزبدة و�شندوي�شاً الإثبات ذلك .

 اكت�صاف نوع جديد من الثديات 
الثدييات  من  جديد  نوع  اكت�شاف  عن  اأمريكيون  علماء  اأعلن 

طاملا مت غ�س النظر عنه يف غابات كولومبيا واالإكوادور.
اأطلق عليه  واأفاد معهد �شميثونيان االأمريكي ان كائناً جديداً 
ا�شم اأولينغويتو ، اعترب نوعاً جديداً من الثدييات، وهو االأول 
الذي يكت�شف يف غرب الكرة االأر�شية، وحتديداً غابات االإكوادور 

وكولومبيا، منذ 35 �شنة. 
وذكر العلماء ان الكائن الثديي اجلديد ياأكل اللحوم، وبالرغم 
من روؤيته مراراً من قبل وعر�شه يف حدائق حيوانات خمتلفة 
بالعامل اإال ان اأحداً مل يتنبه اإىل انه حيوان جديد طوال اأكرث 
من 100 �شنة. ي�شار اإىل ان حديقة حيوانات وا�شنطن الوطنية 
واإمن��ا مل  املا�شي  القرن  �شتينيات  احل��ي��وان منذ  ه��ذا  حتت�شن 
ي�شبه  احليوان  ان  ويذكر  جديد.  حيوانات  ن��وع  ان��ه  اإىل  تتنبه 
الهر والدب ال�شغري، وهو ينتمي اإىل عائلة حيوانات الراكون 

والكنكاج.

املمثلة االأمريكية جنيفر اأني�شتون لدى و�شولها حل�شور العر�س االأول للفيلم االأملاين We're the Millers يف برلني. )ا ف ب(

يقتحم ملهى على �صهوة جواد
اعتقلت ال�شرطة االأمريكية رجاًل متهماً باقتحام ملهى 

ليلي على �شهوة جواده وربط مديره باحلبل وجره.
ونقلت و�شائل اإعالم حملية عن م�شادر يف �شرطة �شكوت 
اأن جريميي رين موتون )26 عاماً( كان يعاقر الكحول 
اإىل  ت��وج��ه  اأجن��ل�����س، عندما  ل��و���س  ك��اوب��وي يف  يف ملهى 

موقف ال�شيارات وامتطى جواداً واقتحم امللهى.
وا�شارت امل�شادر اإىل اأن موتون وجواده غادرا امللهى ليعودا 
بعد وقت قليل اإليه واأ�شافت اأن مدير امللهى )47 عاماً( 
رافق موتون وجواده اإىل موقف ال�شيارات حيث ا�شتخدم 
موتون حباًل لربط املدير وجره يف موقف ال�شيارات، ما 

اأدى اإىل اإ�شابة االأخري بجروح طفيفة يف يديه.
وبعيد احلادثة، امتطى موتون جواده حتى منزل والديه 

وعاد اإىل امللهى �شرياً.
وق���د ح����اول االخ��ت��ب��اء م��ن ع��ن��ا���ش��ر ال�����ش��رط��ة، غ��ري اأن 
حماولته باءت بالف�شل، وقام عنا�شرها باعتقاله يف وقت 

كان يكيل لهم ال�شتائم.
اأنه كان  ال�شرطة  اأّكد عنا�شر  الذي  وا�شطحب موتون، 
ث��م��اًل، اإىل م��رك��ز الف��اي��ي��ت ب��اري�����س االإ���ش��الح��ي بتهمة 

اإقالق الراحة، وال�شرب، والتخويف، واالنتقام.

بيع منزل اأثري بنيويورك، يعد من اأ�شيق 
دوالر  م���الي���ني  ب�3.25  امل���دي���ن���ة،  م���ن���ازل 
عن  بو�شت  نيويورك  موقع  ونقل  اأمريكي 
تبلغ  ال��ذي  املنزل  اأن  اأمريكيني  م�شوؤولني 
يبلغ عر�س  وال��ذي  م��رتاً،   91.9 م�شاحته 
لقاء  بيع  �شنتيمرتاً،   250 اأكرب موقع فيه 

و250 األف دوالر. ماليني   3
املوؤلف  اأن هذا املنزل  اإىل  امل�شوؤولون  واأ�شار 
3 طبقات �شهد على ح��وادث تاريخية  من 
هامة، فهو املكان الذي كتبت فيه ال�شاعرة 
�شانت  اإدن��ا  االأمريكية،  امل�شرحية  والكاتبة 
اهلتها  ال��ت��ي  ق�شيدتها  ميليه،  فين�شانت 
ذا  اأف  باالد  بوليتزر  للح�شول على جائزة 

هارب-ويفر خالل عامي 1923 و1924.
كما اأن املنزل ت�شّرف بزيارة املمثلني ماري 

غرانت وجون بارميكون اإليه.
وعا�شت فيه االخت�شا�شية يف علم االإن�شان 

مارغريت ميد، والكاتبة اآن ماكغوفرن التي 
اأطلقت عليه ا�شم بيت الدمى ، وقد اأوحى 
�شكيني  �شكينزر  مي�شرت  كتاب  بكتابة  لها 
ه��او���س ، ال���ذي ت���دور اأح���داث���ه ح���ول رجل 
ويحاول  املدينة  يف  منزل  اأ�شيق  يف  يعي�س 

العثور على رفيق بال�شكن.
دوب�س  كري�شتوفر  االأم��ريك��ي  اأن  وال��الف��ت 
األف   270 لقاء   1994 ع��ام  املنزل  ا�شرتى 
دوالر، قبل اأن يبيعه عام 2000 اإىل �شتفني 
الذي  دوالر،  األ��ف  و600  بال�شيمر مبليون 
و175  مبليونني  �شنوات  منذ  ب��دوره  باعه 

األف دوالر.
وق����د ���ش��ي��د امل���ن���زل امل���وؤل���ف م���ن 3 غ����رف ن����وم عام 
باأبواب فرن�شية تفتح على  ويتميز   ،1873
ع�شر  الثالثة  يناهز  طولها  خلفية  باحة 
اأمتار، ما يجعلها  الثالثة  م��رتاً، وعر�شها 

اأف�شح من املنزل نف�شه.

اأ�صيق منزل بـ3.25 ماليني دوالر 

ثلث الربيطانيني بخالء 
اأظهرت درا�شة اأن واحداً من كل ثالثة بريطانيني اأ�شبح بخياًل جداً، وم�شتعداً لالنحدار اإىل 

اأي م�شتوى لتجنب االإنفاق �شواء اأكان رجاًل اأو امراأة.
ووجدت درا�شة جديدة ن�شرتها �شحيفة ديلي اك�شربي�س ، اأن من بني احليل التي 

احلانات،  اإىل  امل�شروبات  تهريب  االإن��ف��اق،  لتجنب  االآن  الربيطانيون  ميار�شها 
التي اقرت�شوها من االأ�شدقاء، واع��ادة املالب�س  االأم��وال  والتهرب من دفع 

التي ا�شرتوها بعد ارتدائها ال�شتعادة اأموالهم.
بعد  االآن  البق�شي�س  دفع  يرف�شون  الربيطانيني  الكثري من  اإن  وقالت 

منازلهم  يف  واح��دة  غرفة  تدفئة  ويتعمدون  املطاعم،  يف  وجبة  تناول 
لقطع االإنفاق.

باأنهم  اع���رتف���وا  ال��ربي��ط��ان��ي��ني  م���ن   20% اأن  ال���درا����ش���ة  وا���ش��اف��ت 
�شيلتقطون اأي قطعة معدنية حتى ولو كانت بن�شاً واحداً، حني يعرثون 

عليها يف ال�شوارع.


