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امل�ساركة يف بطولة اخلليج الـ 17

عربي ودويل

الحتاد للطريان والهالل الأحمر يقدمون 
امل�ساعدات الإن�سانية لالجئني ال�سوريني يف الأردن

الفجر الريا�سي

اخبار المارات

ف�سل ا�سرتاتيجي يف ليبيا 
ما بعد القذايف..!

 رئي�س الدولة وملك البحرين 
يتبادلن التهاين بعيد الأ�ضحى املبارك 

 •• اأبوظبي-وام:
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تبادل 
اآل خليفة  امللك حمد بن عي�شى  اأخيه �شاحب اجلاللة  حفظه اهلل مع 
عيد  ح��ل��ول  ق��رب  مبنا�شبة  التهاين  ال�شقيقة  البحرين  مملكة  ع��اه��ل 
على  املنا�شبة  هذه  يعيد  اأن  القدير  العلي  اهلل  داع��ن  املبارك  الأ�شحى 
�شعبي البلدين ال�شقيقن والأمتن العربية وال�شالمية باليمن واخلري 

والربكات..جاء ذلك خالل ات�شال هاتفي اأم�س. 

   

حجاج موؤ�ض�ضة زايد للأعمال اخلريية ي�ضلون اإىل 
�ضعيد عرفات بي�ضر و�ضهولة لأداء الركن الأكرب يف احلج 

•• عرفات-وام:

لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�ش�شة  حجاج  جميع  و�شل 
اخلريية والن�شانية ب�شالمة اهلل وحفظه اىل �شعيد عرفات �شباح 

ام�س لداء الركن الكرب يف احلج وهو الوقوف بعرفة.
ان  زاي��د  ملوؤ�ش�شة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  الظاهري  �شبيب  احمد  �شعادة  وق��ال 
تقارير اللجنة امل�شرفة على حجاج املوؤ�ش�شة تفيد باأن احلجاج الذين 
و400  600 حاج مواطن  نفقات حجهم وعددهم  املوؤ�ش�شة  تتكفل 
القريب من  ا�شتقروا الن يف خميمهم  ق��د  ال��دول��ة  م��ن خ��ارج  ح��اج 
الر�شمية  احل��ج  بعثة  عليهم  ت�شرف  الذين  الدولة  حجاج  خميمات 

للدولة.
واأو�شح ان �شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء 
والإن�شانية  اخلريية  لالأعمال  نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  موؤ�ش�شة 
اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  عمر  ال�شيخ  و�شمو 
املوؤ�ش�شة يتابعان اأول باأول اخبار حجاج موؤ�ش�شة زايد لالطمئنان على 
احوالهم و�شحتهم والتاأكد من انهم يوؤدون منا�شكهم بي�شر و�شهولة.
وقال ال�شيد عتيق املهريي مدير الربامج يف موؤ�ش�شة زايد لالعمال 
املوؤ�ش�شة  حجاج  على  امل�شرفة  اللجنة  رئي�س  والن�شانية  اخل��ريي��ة 
وتوزعوا  عرفات  �شعيد  اىل  تعاىل  اهلل  بحمد  و�شولهم  امت��وا  انهم 
يف جمموعات يف خميمهم القريب من حجاج الدولة حيث يتمتعون 

بال�شحة والعافية ول توجد اية امرا�س او �شكاوى من جانبهم.
واأو�شح املهريي - يف ات�شال هاتفي من عرفات �شباح ام�س مع وكالة 
زايد  موؤ�ش�شة  تتكفل  الذين  املواطنن  احلجاج  ان   - الم��ارات  انباء 
بنفقات حجهم جريا على عادتها ال�شنوية يرفعون اأيديهم با�شتمرار 
بالدعاء للمغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
الذي يرعى هذه املبادرة الن�شانية �شنويا منذ �شنوات عديدة وتقوم 

موؤ�ش�شة زايد لالعمال اخلريية والن�شانية بتنفيذها .

قوات الأمن امل�شرية متاأهبة لإر�شاء الأمن وال�شتقرار يف مواجهة البلطجة الإخوانية )ا.ف.ب(  

اإثر دعوة الأحزاب املت�أ�ضلمة للفو�ضى

تعزيزات اأمنية يف م�ضر ملواجهة بلطجة الإخوان وماأجوريهم

توقيف جمرم حرب ا�ضرائيلي لدى و�ضوله لندن
•• القد�س املحتلة-يو بي اأي:

البحرية  �شالح  قائد  الربيطانية  ال�شلطات  اأوقفت 
الإ���ش��رائ��ي��ل��ي ال�����ش��اب��ق، ال��ل��واء يف الح��ت��ي��اط اإل��ي��ع��زر 
العا�شمة  اإىل مطار هيرثو يف  م��اروم، لدى و�شوله 

لندن ام�س الثنن.
وق��ال موقع يديعوت اأح��رون��وت الل��ك��روين اأن��ه مت 
الربيطاين  املطار  اإىل  و�شوله  ل��دى  م��اروم  توقيف 
ومت اإجراء حتقيق معه لفرة ق�شرية حول خدمته 

الع�شكرية وبعدها مت اإخالء �شبيله.
���ش��الح  ت���وىل م��ن�����ش��ب ق��ائ��د  اأن م�����اروم  اإىل  وي�����ش��ار 
الإ�شرائيلية  الإ�شرائيلي يف الفرة احلرب  البحرية 
اعر�شت  2008 وعندما  العام  نهاية  �شد غزة يف 
الركي  احل��ري��ة  اأ���ش��ط��ول  اإ�شرائيلية  حربية  ب���وارج 
لك�شر احل�شار عن غزة ومقتل 9 ن�شطاء اأتراك كانوا 
على منت ال�شفينة مرمرة بنريان قوات الكوماندو�س 

البحري الإ�شرائيلي.

اأنه مت توقيف  واأكدت وزارة العدل الإ�شرائيلية على 
ذل��ك وا���ش��ل طريقه، ومل  دق��ائ��ق وبعد  م���اروم لعدة 
نتلق معلومات حول اإجراء حتقيق معه حول ما�شيه 

الع�شكري اأو اأي مو�شوع اآخر.
ويذكر اأن قيادين �شيا�شين وع�شكرين اإ�شرائيلين 
مهددون بالعتقال يف دول اأوروبية منذ عدة �شنوات 
ع��ل��ى خلفية ات��ه��ام��ه��م ب��ارت��ك��اب ج��رائ��م ح���رب بحق 
التدخل  اإىل  اإ���ش��رائ��ي��ل  �شعت  فيما  الفل�شطينين، 
اأوامر  لدى احلكومة الربيطانية يف حماولة لإلغاء 
اعتقال بحق م�شوؤولن فيها ويتم اإ�شدارها على اأثر 

توجه منظمات حقوقية اإىل املحاكم الربيطانية.
وك���ان ق��ائ��د اجل��ب��ه��ة اجل��ن��وب��ي��ة الأ���ش��ب��ق يف اجلي�س 
النزول من  امتنع عن  اأمل��وغ، قد  دورون  الإ�شرائيلي، 
الطائرة يف مطار بريطاين يف العام 2005 بعد اأن 
علم ب�شدور اأمر اعتقال بحقه ب�شبب م�شوؤوليته عن 
رفح  مدينة  يف  الفل�شطينين  منازل  من  مئات  هدم 

بجنوب قطاع غزة.

•• القاهرة-وكاالت:

ع����ززت ق����وات اجل��ي�����س امل�����ش��ري 
التحرير  ميدان  بتاأمن  املكلفة 
م�����ن ان���ت�������ش���اره���ا ب���ع���د دع������وات 
حممد  امل��ع��زول  الرئي�س  اأن�شار 
مر�شي للتوجه اإىل امليدان اأثناء 

مظاهرات اليوم الثالثاء.
وت���ف���ر����س ال�����ش��ل��ط��ات امل�����ش��ري��ة 
ح��ال��ي��ا ق���ي���ودا ع��ل��ى احل���رك���ة يف 
حم���ي���ط امل�����ي�����دان، ح���ي���ث مت��ن��ع 

ال�شيارات من الدخول اإليه.
حممود،  م�شطفى  م��ي��دان  ويف 
ب���ح���ي امل��ه��ن��د���ش��ن يف اجل���ي���زة، 
عززت قوات الأمن من وجودها 
دون اإغالق امليدان ب�شكل كامل.

وك�������ان م����ا ي�����ش��م��ى ب��ال��ت��ح��ال��ف 
ال���وط���ن���ي ل���دع���م ال�������ش���رع���ي���ة - 
ال��ذي ي�شم ع��ددا من احلركات 
والأح��������زاب امل��ت��اأ���ش��ل��م��ة اأب���رزه���ا 
جماعة الإخ����وان - ق��د دع��ا اإىل 
مظاهرات يف اأيام عيد الأ�شحى 
رف�������ش���ا مل����ا اأ�����ش����م����وه الن���ق���الب 
باأول  اجلي�س  الع�شكري..واأطاح 
ث��ورة   25 ب��ع��د  منتخب  رئ��ي�����س 
3 يوليو  يناير كانون الثاين يف 
وا�شعة  احتجاجات  عقب  مت��وز 
مناه�شة لإدارته �شوؤون احلكم.

وب��ح��وزت��ه م��الب�����س ت�����ش��ب��ه تلك 
املركزي  الأم��ن  بقوات  اخلا�شة 
عن  �شادر  بيان  امل�شرية..ووفق 
معلومات  ف��اإن  الأم���ن،  مديرية 
بوجود  الأم��ن  اأجهزة  اإىل  وردت 
�شخ�س اأجنبي يرتاد املقاهي يف 
باملواطنن  ويختلط  ال��ع��ري�����س 
عليه  بالقب�س  ال��ق��وات  وق��ام��ت 
ب��ري��ط��اين اجلن�شية  اأن���ه  وت��ب��ن 

وي��ن��ظ��م اأن�����ش��ار م��ر���ش��ي، ال���ذي 
املن�شب  يف  واح����دا  ع��ام��ا  ق�شى 
ال���رئ���ا����ش���ي، اح���ت���ج���اج���ات م��ن��ذ 
ا�شتباكات  �شهدت  ب��ه  الإط��اح��ة 
من حن لآخر مع قوات الأمن، 

ما اأ�شفر عن مقتل املئات.
ويف غ�شون ذلك، اأعلنت مديرية 
على  القب�س  �شيناء  �شمال  اأم��ن 
ب���ري���ط���اين مب���دي���ن���ة ال��ع��ري�����س 

ويبلغ من العمر 44 �شنة.
وع������رث م�����ع امل�������ش���ت���ب���ه ب�����ه ع��ل��ى 
م��الب�����س ت�����ش��ب��ه ت��ل��ك امل��الب�����س 
اآلف  ق��دره خم�شة  ومبلغ مايل 
ج���ن���ي���ه ا����ش���رل���ي���ن���ي..واأع���ل���ن���ت 
املعابر يف حكومة حما�س  دائ��رة 
اأبلغتهم  امل�شرية  ال�شلطات  اأن 
الربي  اإغالقه ملعرب رفح  بقرار 

خالل عيد الأ�شحى.

الت�شرد وال�شياع يتهدد الفل�شطينين جراء الأزمة ال�شورية

ع�شرات القتلى  ودمار هائل نتيجة انفجار �شيارة مفخخة ا�شتهدفت �شوقا �شعبية يف دركو�س ال�شورية )ا.ف.ب(

•• عوا�صم-وكاالت:

���ش��ي��ارة مفخخة  ت��ف��ج��ري  اأ���ش��ف��ر 
بالنا�س  مزدحم  جت��اري  �شوق  يف 
اإدل���ب على  يف مدينة درك��و���س يف 
احلدود الركية، عن مقتل �شتن 
نحو  وج���رح  الأق����ل  ع��ل��ى  �شخ�شا 
تتوا�شل  فيما  اآخ���ري���ن،  ت�شعن 
ال���ش��ت��ب��اك��ات ال��ع��ن��ي��ف��ة مب��ن��اط��ق 
خمتلفة يف دم�شق، يف ظل اإعالن 
ك��ت��ائ��ب امل��ع��ار���ش��ة ب��داأه��ا معركة 

جديدة يف دير الزور.
وق���ال���ت ���ش��ب��ك��ة اأخ���ب���ار اإدل�����ب اإن 
�شيارة مفخخة انفجرت يف �شوق 
تالها  بال�شكان  م��زدح��م  جت���اري 
التابعة  باملروحيات  غارتان  اأي�شاً 
ل��ل��ن��ظ��ام ب�������ش���واري���خ ث���م اإط����الق 
ع�����ش��وائ��ي ل��ل��ن��ار ع���رب ر���ش��ا���ش��ات 
حالت  اأن  نا�شطون  ثقيلة.وذكر 
�شيئة لوجود م�شت�شفى  اجلرحى 
ميداين �شغري يف البلدة و�شيارة 
اأن  اإىل  واح��دة، م�شريين  اإ�شعاف 
املدينة كانت ت�شهد هدوءا ن�شبيا 
لذلك عّجت باآلف النازحن من 

مناطق الق�شف املختلفة.
النا�شط الإع��الم��ي حممد  وق��ال 
الإدل����ب����ي  اإن�����ه مل ي��ت��م ال��ت��ع��رف 
الذين  التفجري  قتلى  ع��دد  على 

ل���ق���وات ال��ن��ظ��ام ب��ح��ي ال��ر���ش��دي��ة 
ب���ت���ف���ج���ريي���ن ع����ل����ى ي������د ج��ب��ه��ة 
عنيفة  ا�شتباكات  تالها  الن�شرة 
و�شقط خاللها  الر�شدية  يف حي 
ال��ق��ت��ل��ى يف �شفوف  ال��ع��دي��د م��ن 
ق����وات ال��ن��ظ��ام و���ش��ط اأن���ب���اء عن 
حترير احلي، بح�شب �شبكة �شام.

ال��ولي��ات  رو���ش��ي��ا  دع���ت  �شيا�شيا 
اأق�شى جهودها  بذل  اإىل  املتحدة 
لإق������ن������اع امل����ع����ار�����ش����ة ال�������ش���وري���ة 
جنيف2  م���وؤمت���ر  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة 
���ش��وري��ا، بينما  ال�����ش��الم يف  ح���ول 
ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي 
�شيعقد  امل��وؤمت��ر  اإن  ك���ريي  ج���ون 
ال��ع��اج��ل. وق��ال وزي��ر  يف القريب 
اخل����ارج����ي����ة ����ش���ريغ���ي لف�����روف 
الأمريكين  �شركائنا  من  نتوقع 
ن��ف��وذ  ل��ه��ا  ل��ي�����س  اأخ�������رى،  ودول 
جمموعات  خمتلف  على  فح�شب 
ت�شجع  اأي�����ش��ا  واإمن�����ا  امل��ع��ار���ش��ة 
ه����ذه امل���ج���م���وع���ات.. ع��ل��ى حتمل 
م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��ا يف خ��ل��ق ال��ظ��روف 
لأداء ق�شطها من العمل بالدعوة 
اإىل جنيف2.واعترب لفروف، اأن 
اأمام  العقبة الرئي�شية التي تقف 
احل���ل ب�����ش��وري��ا ح��ال��ي��ا ه���ي عجز 
املعار�شة على  اإرغ���ام  ال��غ��رب ع��ن 

الذهاب جلنيف.

رو�ضي� حتث وا�ضنطن لإقن�ع املع�ر�ضة بح�ضور جنيف 2 

ع�ضرات القتلى املدنيني بتفجري يف اإدلب وا�ضتباكات بدم�ضق 

•• بريوت-ا.ف.ب:

قالت وكالة تابعة لالمم املتحدة 
اثار  ال�شوري  الثنن ان لل�شراع 
م����دم����رة ع���ل���ى ح���ي���اة ال��الج��ئ��ن 
بعد  ���ش��وري��ا،  يف  الفل�شطينين 
ت���ع���ر����س خم���ي���م ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف 
جنوب �شوريا اىل الق�شف خالل 

اليومن املا�شين.
وق����ال����ت وك����ال����ة غ�����وث وت�����ش��غ��ي��ل 
ال�����الج�����ئ�����ن ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ن 
)الأونروا( ان تقارير اولية ت�شري 
اىل ان خميم فل�شطن لالجئن 
ب�شكل  ت���اأث���ر  )ج���ن���وب(  درع�����ا  يف 
مبا�شر من ال�شراع امل�شلح املكثف 
الذي جرى يف 12 ت�شرين الول 
عن  ا���ش��ف��ر  م���ا   2013 اك��ت��وب��ر 
مقتل �شبعة لجئن فل�شطينين 

وا�شابة 15 اخرين .

وق�����ال الأون��������روا ت���ك���رر دع��وات��ه��ا 
عن  بالكف  الأط���راف  جميع  اإىل 
ال���ل���ج���وء اىل ال����ن����زاع امل�����ش��ل��ح يف 
خميمات الالجئن الفل�شطينين 

وغريها من املناطق املدنية.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ط��ال��ب��ت احل��ك��وم��ة 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة امل���ق���ال���ة ال��ت��اب��ع��ة 
حل���رك���ة ح��م��ا���س اأم�������س الث��ن��ن 
ال�������دول ال���ع���رب���ي���ة ب���ع���دم اإغ�����الق 
ال���الج���ئ���ن  اأب�����واب�����ه�����ا يف وج�������ه 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن وخ����ا�����ش����ة م��ن 

�شوريا.
وق����ال غ����ازي ح��م��د وك��ي��ل وزارة 
يف  حما�س  حكومة  يف  اخل��ارج��ي��ة 
ال���دول  ن��ط��ال��ب  م��وؤمت��ر �شحفي 
اأب��واب��ه��ا يف  اإغ���الق  بعدم  العربية 
الفل�شطينين،  ال��الج��ئ��ن  وج���ه 
وال��ع��م��ل اجل����اد ع��ل��ى ت��ق��دمي يد 

امل�شاعدة لهم .

وا�����ش����ارت ال���وك���ال���ة يف ب���ي���ان اىل 
ان ال����ن����زاع امل�����ش��ل��ح ي���دم���ر ح��ي��اة 
الفل�شطينين ومنازلهم م�شيفة 
يوم  ج��رت  التي  العنف  اعمال  ان 
ت�شرر  اىل  ادت  درع���ا  يف  ال�شبت 

م��رك��ز ���ش��ح��ي وم���رك���ز ال��ربام��ج 
الن�شائية.

ودع���ا م��دي��ر ���ش��وؤون الون�����روا يف 
�شوريا مايكل كينغزيل نييناه اىل 

وقف القتتال يف املخيم .

اأنه  اإىل  م�شريا  جثثهم،  تفحمت 
مت ن���ق���ل ن���ح���و ث���الث���ن ج��ري��ح��ا 
اإىل اجل��ان��ب  ب��ال��غ��ة  اإ���ش��اب��ات��ه��م 
النظام  الإدل��ب��ي  ال��رك��ي.وح��ّم��ل 
ال�������ش���وري م�����ش��وؤول��ي��ة ال��ت��ف��ج��ري، 
الذي ا�شتهدف �شوقا كبرية ياأتيها 
النا�س من مناطق خمتلفة، لفتا 
احلربي  ال��ط��ريان  ق�شف  اأن  اإىل 

ا���ش��ت��ه��دف درك���و����س ك��ذل��ك.وب��ث 
نا�شطون اأ�شرطة ق�شرية م�شورة 
الإلكروين،  يوتيوب  موقع  على 
تظهر اللحظات الأوىل التي تلت 
التفجري الذي ت�شبب بدمار كبري 

واحراق عدد من ال�شيارات.
�شام  �شبكة  قالت  ذلك  يف غ�شون 
على  ت���دور  عنيفة  ا�شتباكات  اإن 

ال��ريم��وك يف  مداخل حي خميم 
وقوات  احلر  اجلي�س  بن  دم�شق 
ال��ن��ظ��ام يف حم��اول��ة ج��دي��دة من 

قوات النظام لقتحام املنطقة.
ياأتي ذلك فيما بداأ مقاتلو اجلي�س 
احلر وجبهة الن�شرة فجر اأم�س  
دير  حمافظة  يف  جديدة  معركة 
با�شتهداف جتمعات  ب��داأت  ال��زور 

حم��س تط�لب الدول بفتتح اأبوابه� يف وجه الالجئني 

الأمم املتحدة: الأزمة ال�ضورية دمرت حياة اللجئني الفل�ضطينيني 
البابا يدعو اإىل حماورة الأديان 
وحتى غري املوؤمنني من دون خوف 

•• روما-يو بي اأي:

دعا البابا فرن�شي�س، اأم�س الإثنن، 
اإىل ال��ت��وا���ش��ل م��ع الآخ���ري���ن من 
دون  من  ولقائهم  الأدي���ان،  جميع 
اأن��ب��اء )اآك��ي(  خ��وف. ونقلت وكالة 
الإي��ط��ال��ي��ة ع���ن ال���ب���اب���ا، ق��ول��ه يف 
ل���ق���اء م���ع امل�������ش���ارك���ن ب��اجل��م��ع��ي��ة 
لتعزيز  احل��ربي  للمجل�س  العامة 
اإن  الفاتيكان،  التب�شري اجلديد يف 
مع  للتوا�شل  مدعو  م�شيحي  ك��ل 
الآخرين، واإقامة احلوار مع اأولئك 
والذين  مثلنا..  يفكرون  الذين ل 
يوؤمنون بعقيدة خمتلفة، اأو الذين 
الإط��الق  اإمي��ان على  لي�س لديهم 
..واأ�شاف علينا لقاء اجلميع لأننا 
على  خلقنا  كوننا  حقيقة  نت�شارك 
�شورة اهلل ومثاله . وخل�س البابا 
نخرج  اأن  باإمكاننا  اإن  ال��ق��ول  اىل 
ب��دون خوف وبدون  للقاء اجلميع 

التخلي عن ا�شولنا .

مواقــيت ال�سالة
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اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

املوقع اللكروينالربيد اللكروين

توريد  جم��ال  يف  تدريجيا  وتطورت   1982 ع��ام  تاأ�ش�شت  عريقة  �شركة 
النفط وال��غ��از.  العاملية يف جم��ال  ال�����ش��رك��ات  اأ���ش��ه��ر  م��ع��دات وخ��دم��ات 
وخ�شو�شا حلول القيا�س والعدادات واأنظمة التحكم والأجهزة الدقيقة 
وامل�شخات، اىل تركيب و�شيانة البنية التحتية لل�شبكات واأنظمة الأمان 

تغطي دولة المارات العربية املتحدة والعراق . 
لال�شتف�شار الت�شالت:

اأبوظبي
هاتف
فاك�س

العراقدبي
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خليفة للأعمال الن�ضانية توزع 27 طنا من التمور
 على العائلت ال�ضورية النازحة يف البقاع اللبناين

وقال م�شوؤول يف موؤ�ش�شة خليفة انه مت توزيع 27 طنا 
النازحة  ال�شورية  العائالت  خمتلف  على  التمور  من 
التي  املوؤ�ش�شة  م�شاعدات  من  ا�شتفادت  ان  �شبق  والتي 
قدمت كبونات مالية ل�شراء مواد غذائية وا�شتهالكية 
واللبنانية  ال�����ش��وري��ة  ال��ع��ائ��الت  الف  منها  ا���ش��ت��ف��ادت 
تكلفة  وبلغت  �شوريا  م��ن  ن��زح��ت  ال��ت��ي  والفل�شطينية 

امل�شروع حوايل 20 مليون دولر امريكي.

ال��ن��ازح��ة يف  ال�شورية  ال��ع��ائ��الت  م��ن  ووج��ه��ت ع�شرات 
قرى البقاع الو�شط ال�شكر والمتنان لدولة المارات 
خليفة  وملوؤ�ش�شة  الر�شيدة  ولقيادتها  املتحدة  العربية 
م�شاريع  من  به  تقوم  ملا  الن�شانية  لالعمال  زاي��د  بن 
النازحن  م�شاعدة  �شعيد  على  الف�شل  تعد  اغاثية 
النزوح  ارتفاع حجم  التي تت�شاعد بفعل  ومتطلباتهم 

من ديارهم.

••  بريوت-وام:

نهي����ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليف����ة  موؤ�ش����ش���ة  وزع�����ت   
عل����ى  التم������ور  م���ن  ك��م��ي��ات  الن�����ش��ان��ي��ة  ل��الع��م��������������ال 
البق���اع  منط���قة  اىل  ال��ن��ازح��ة  ال�ش�����ورية  العائ���الت 
عيد  مبنا�شبة  املوؤ�ش�شة  من  كه����دية  وذل���ك  اللبن����انية 

ال�شحى املبارك.

�ضيف بن زايد يعزي عبدالقدو�س العبيديل يف وفاة والدته

هيئة الهلل الأحمر تنفذ برنامج الأ�ضاحي يف تون�س

•• ال�صارقة-وام:

جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  ق��دم 

وجل اأن يتغمدها بوا�شع رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم اأهلها وذويها 
ال�شرب وال�شلوان.

ح�شر العزاء الفريق �شيف عبداهلل ال�شعفار وكيل وزارة الداخلية واللواء 
واللواء  اأبوظبي  ل�شرطة  العام  القائد  نائب  الكتبي  عبيد  الدكتور  الركن 

اللواء  ال��وزراء وزير الداخلية ام�س واجب العزاء بال�شارقة يف وفاة والدة 
الدكتور عبد القدو�س عبد الرزاق العبيديل مدير الإدارة العامة للجودة 

ال�شاملة يف �شرطة دبي.
واأعرب �شموه عن خال�س تعازيه وموا�شاته لأ�شرة الفقيدة �شائال اهلل عز 

حميد حممد الهديدي قائد عام �شرطة ال�شارقة واللواء خليل داوود بدران 
مكتوم  العزيز  عبد  واللواء  اأبوظبي  ب�شرطة  واخلدمات  املالية  عام  مدير 
الدكتور  والعميد  الداخلية  وزارة  يف  الوقائي  الأم��ن  عام  مدير  ال�شريفي 
عبداهلل علي بن �شاحوه مدير عام الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون الأجانب 

•• تون�س-وام:

ال�شاحي  توزيع عدد من  الماراتية  الحمر  الهالل  فريق من هيئة  بداأ 
على الأ�شر املعوزة وبع�س اجلمعيات الراعية للم�شنن وذوي الحتياجات 
اخلا�شة يف تون�س وذلك �شمن برنامج ال�شاحي لهذا العام الذي اطلقته 

تبعد نحو 35 كيلومرا عن العا�شمة تون�س.
كما وزع فريق الهالل الحمر 75 ا�شحية اي�شا على عدد من ال�شر املعوزة 
يف ولية زغوان البعيدة م�شافة 60 كيلومرا عن العا�شمة التون�شية حيث 
زار الولية برفقة ممثلن عن الهالل الحمر التون�شي والحتاد التون�شي 
اجلمعية  اىل  ماليا  مبلغا  اي�شا  ال��ف��ري��ق  وق���دم  الج��ت��م��اع��ي.  للت�شامن 

الهيئة. وقال عبداهلل املزروعي رئي�س الفريق ان العملية جتري بالتعاون 
والحت��اد  التون�شي  الحمر  والهالل  الم��ارات��ي  الحمر  الهالل  هيئة  بن 
توزيع  الن  حتى  جرى  انه  اىل  ..م�شريا  الجتماعي  للت�شامن  التون�شي 
40 هدية ا�شحية على موؤ�ش�شات خريية لرعاية امل�شنن ..كما قام الفريق 
بتوزيع 40 هدية ا�شحية اخرى على ا�شر معوزة يف قرية الرم�شانية التي 

بذبحها  لتقوم  ا�شحية   20 ل�شراء  ن���وران  اخل��ريي��ة  لالعمال  التون�شية 
وتوزيع حلومها على بع�س ال�شر املعوزة يوم العيد.

ان عملية توزيع ال�شاحي متت بنجاح و�شط ترحيب من  املزروعي  واأك��د 
قبل الهايل وال�شر امل�شتفيدة الذين ثمنوا عاليا هذه اللفتة الكرمية من 

قبل الهالل الحمر الماراتي.

�ضرطة اأبوظبي تن�ضر دورياتها يف مناطق وفعاليات �ضياحية
•• اأبوظبي-وام:

ن�����ش��ر ق�����ش��م ال�����ش��رط��ة ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
الراجلة  دوري��ات��ه  اأبوظبي  ب�شرطة 
ال�شياحية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  امل��ن��اط��ق  يف 
املقدمة  اخلدمات  مب�شتوى  ارتقاء 
للجمهور وتعزيزا لتطوير مفاهيم 
الأم��ن  حتقيق  يكفل  مب��ا  ال�شياحة 
وال���ش��ت��ق��رار يف امل��ج��ت��م��ع. وت��واج��د 
ال�شياحية  ال�����ش��رط��ة  م���ن  ع��ن��ا���ش��ر 
الأ�شحى  عيد  عطلة  ب��داي��ة  وم��ن��ذ 
�شياحية متعددة  اأم��اك��ن  امل��ب��ارك يف 
للتنزه  املجتمع  اأف��راد  ي��ردد عليها 
يف اإمارة اأبوظبي موزعن مطويات 
من  بعدد  اإر�شادية  وكتيبات  توعية 

ل��ل��ج��م��ه��ور ل�شيما  ت��وع��ي��ة  ال��ل��غ��ات 
ال�شياح باملجالت ال�شياحية ال�شائدة 
يف عادات وتقاليد جمتمع الإمارات. 
العتيبي  ف��ه��د  م��زي��د  امل���ق���دم  وذك����ر 
يف  ال�شياحية  ال�شرطة  ق�شم  رئي�س 
اجلنائية  واملباحث  التحريات  اإدارة 
ان الق�شم اتخذ عددا من الإجراءات 
ال���وق���ائ���ي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة خ���ا����ش���ة يف 
املواقع التي ت�شتقطب اأعدادا كبرية 
من ال�شياح القادمن للتمتع ببهجة 
التطويرية  اجل��ه��ود  �شمن  ال��ع��ي��د 
للخدمات ال�شرطية املقدمة وتهيئة 
ج��م��ي��ع ���ش��ب��ل ال���راح���ة ل��ه��م حفاظا 
ال�شعور  وتعزيز  املجتمع  اأم��ن  على 
بالأمن والطمئنان. واأكد جهوزية 

ال�����ش��رط��ة  اأن  اإىل  لف���ت���ا  ال���الزم���ة 
ال�شياحية تكر�س جهودها يف تهيئة 
امل���ن���اخ���ات ال�����ش��ي��اح��ي��ة م����ن خ���الل 
توفري الأمان ال�شياحي ومبا يعك�س 
اأكد  كما  للدولة.  املزدهرة  ال�شورة 
احل���ر����س ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذ ت��وج��ي��ه��ات 
ال����ق����ي����ادة ال�������ش���رط���ي���ة ب����الرت����ق����اء 
مب�شتويات العمل ال�شرطي و�شمان 
كمجتمع  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  ا�شتمرار 
خالل  من  وال�شالمة  بالأمن  ينعم 
ت���ق���دمي خ����دم����ات ���ش��رط��ي��ة ع��ال��ي��ة 
اجل��������ودة ل���ل���م���واط���ن���ن وامل��ق��ي��م��ن 
العتيبي يف  امل��ق��دم  ودع���ا  وال������زوار. 
اإط������ار ح��م��ل��ة ���ش��الم��ت��ك  وم���ب���ادرة 
ال��ت��وع��ي��ة ب���ا����ش���راط���ات ال�����ش��الم��ة 

اأبوظبي  �شرطة  اطلقتهما  واللتن 
ال�������ش���ي���اح اإىل  اجل���م���ه���ور ل����ش���ي���م���ا 
واأنظمة  بقوانن  الل��ت��زام  ���ش��رورة 
والتقاليد  العادات  واحرام  الدولة 
امل��ح��ل��ي��ة وجت��ن��ب ال�����ش��ل��وك��ي��ات غري 
ب�����الآداب  الإخ������الل  اأو  احل�����ش��اري��ة 
ال��ع��ام��ة واح������رام م�����ش��اع��ر الأ���ش��ر 
منها  ال�شياحية  الأماكن  ومرتادي 
ال�شواطئ البحرية متمنيا للجميع 
عطلة  خ��الل  ممتعة  اأوق���ات  ق�شاء 
امل��واط��ن��ن واملقيمن  ال��ع��ي��د. وه��ن��اأ 
وال�����������زوار مب���ن���ا����ش���ب���ة ح����ل����ول ع��ي��د 
الأ�شحى املبارك داعيا اهلل اأن يعيده 
والإ�شالمية  العربية  الأمتن  على 
م�شريا  وال��ربك��ات  واليمن  باخلري 

ال�شياحية  ال�����ش��رط��ة  ق�شم  اأن  اإىل 
اأبوظبي يعمل بكل طاقمه  ب�شرطة 

و�شالمة  راح��ة  تاأمن  حتقيق  على 
اجلمهور من خالل التواجد الفعال 

وتقدمي اخلدمة وامل�شاعدة لكل من 
يحتاجها. 

مع  التعامل  يف  ال�شياحية  ال�شرطة 
ال�شياح بلغات عاملية عدة وتزويدهم 
واملعلومات  والن�شائح  ب��الإر���ش��ادات 

هيئة تنظيم الت�ضالت ترتاأ�س وفد الإمارات امل�ضارك يف الجتماع الوزاري العربي للت�ضالت باجلزائر
•• اأبوظبي-وام:

املعلومات  وتقنية  ل��الإت�����ش��الت  ال��ع��رب  ال����وزراء  اج��ت��م��اع جمل�س  واف���ق 
والربيد يف دورته ال� 17 التي ا�شت�شافتها اجلزائر موؤخرا على مقرح 
دولة الإمارات اخلا�س باآلية الر�شح للمنا�شب القيادية يف النتخابات 
التي تقام يف موؤمترات الحتاد الدويل لالت�شالت وذلك بعد ان اأدخل 
عليها بع�س التعديالت واأو�شى بتعميمها على اللجنة العربية الدائمة 

للربيد لدرا�شة الآلية وتطبيقها.
واأو�شى املجل�س - خالل الجتماع الذي مثلت دولة الإمارات فيه هيئة 
العام  املدير  نائب  امل�شمار  �شعادة ماجد  تراأ�شه  بوفد  الت�شالت  تنظيم 
للهيئة و�شم مدير العالقات الدولية بالهيئة املهند�س نا�شر بن حماد 
الت�شالت  لتنمية  العاملي  امل��وؤمت��ر  م��ن  لكل  الفعال  التح�شري  على   -
دولة  تر�شح  على  واف��ق  القادم حيث  العام  املفو�شن  املندوبن  وموؤمتر 
الم�����ارات ل��ع��دد م��ن امل��ن��ا���ش��ب يف ك��ال امل��وؤمت��ري��ن وه���ي من�شب نائب 
رئي�س الفريق ال�شت�شاري لقطاع التنمية ومن�شب نائب رئي�س اللجنة 

الدرا�شية الثانية يف موؤمتر تنمية الت�شالت العاملي القادم ب�شرم ال�شيخ 
وكذلك الر�شح لع�شوية جمل�س الحتاد الدويل لالت�شالت وع�شوية 
املندوبن  مب��وؤمت��ر  �شتقام  التي  النتخابات  يف  ال��رادي��و  ل��وائ��ح  جمل�س 
برئا�شة  الذي عقد   - بكوريا اجلنوبية. ومت خالل الجتماع  املفو�شن 
الدكتورة زهرة الدردوري وزيرة الربيد والإعالم والت�شال اجلزائرية 
ومب�شاركة 12 دولة بال�شافة اىل ممثلن عن جمل�س التعاون اخلليجي 
واملكتب القليمي العربي لالحتاد الدويل لالت�شالت واملنظمة العربية 
لفرق  اجلديدة  الهيكلية  اإعتماد   - واملعلومات  الت�شال  لتكنولوجيات 
اىل  اأعمالها  يف  ت�شارب  لأي  ي���وؤدي  ل  ال��ذي  النحو  على  ال��ربي��د  عمل 
جانب اعتماد خطة التنمية الإقليمية 2013 - 2016 للربيد حيث 
ا�شت�شافته  الذي  العاملي  الربيد  الثالث لطوابع  العربي  باملعر�س  اأ�شاد 
املوؤ�ش�شات  م��ن  وا�شعة  ومب�شاركة  ال��ع��ام  املا�شي  �شبتمرب  يف  ال�شعودية 
املجل�س  اعتمد  كما  الإم���ارات.  بريد  جمموعة  ومنها  املعنية  الربيدية 
املتعلقة  واملوا�شيع  امل�شاريع  م��ن  لعدد  ال��ق��رارات  م��ن  مهمة  جمموعة 
النرنت  ل�شبكات  القليمي  الربط  م�شروع  من  بكل  املثال  �شبيل  على 

القطاع اخلا�س  املجل�س على �شرورة م�شاركة وحث  اأكد  العربية حيث 
على الن�شمام للفريق املكلف بامل�شروع وتزويده مبرئياته واآرائه اجتاه 
الم���ارات وجمهورية م�شر  دول��ة  املجل�س كال من  كلف  ..كما  املو�شوع 
العربية على و�شع ت�شور اأويل لأهم املبادرات واأهم الأولويات التي تهم 

املنطقة العربية التي ميكن تبنيها يف املوؤمتر القادم ب�شرم ال�شيخ.
وتطرق الجتماع اىل م�شروع النطاقات العلوية العربية حيث اأخذ علما 
النطاقات  ا�شماء  هيئة  موقع  على  النطاق  ا�شم  ل�شالح  ح�شاب  باإن�شاء 
ال��ت��ي و���ش��ل اليها امل�شروع  امل��رح��ل��ة احل��ال��ي��ة  م��وؤخ��را ..ك��م��ا اط��ل��ع على 
بهذا  العربية  واجلامعة  الهيئة  بن  ابرامها  املزمع  التفاهم  واتفاقية 
اأهمية النتهاء منها �شريعا للم�شي  اأكد املجل�س على  اخل�شو�س حيث 
قدما نحو حتقيق الدارة والت�شغيل ل�شم هذا النطاق ل�شالح املنطقة 

العربية.
واأكد ماجد امل�شمار ان مثل هذه الجتماعات العربية الدولية وما يتخللها 
الأهمية  غاية  اأم��ر يف  هو  واخل��ربات  للمعلومات  وتبادل  مناق�شات  من 
اأك��رث تقدما ومنوا  وامل�شي قدما نحو م�شتقبل  دائما  ال�شعي  اأج��ل  من 

املجموعة  اأع�شاء  بن  فيما  امل�شتمر  التعاون  ان  ..وق��ال  املنطقة  ل��دول 
الت�����ش��الت  ق��ط��اع  جم���الت  �شتى  يف  ال��ي��وم  وح��ت��ى  ال�شابق  يف  العربية 
ق��ادرة  ناجحة  عربية  عمل  ف��رق  تكوين  عن  اأ�شفر  والربيد  واملعلومات 
على التوا�شل الفعال فيما بينها ملناق�شة جمموعة وا�شعة من الق�شايا 
املهمة واحل�شا�شة املتعلقة بقطاع تكنولوجيا املعلومات والت�شالت على 
ال�شعيد الدويل الأمر الذي يوؤدي دوما اإىل احل�شول على نتائج باهرة 

لدى هذا القطاع الذي يج�شد اأهمية كبرية لكافة الدول العربية.
تنظيم  هيئة  ع��ام  مدير  ال��غ��امن  نا�شر  حممد  �شعادة  اأب���دى  جهته  م��ن 
دولة  ملقرحات  واإعتماده  ال��وزاري  الجتماع  بنتائج  �شروره  الت�شالت 
العربية  اللجنة  اج��ت��م��اع  اإىل  وك��ذل��ك  املجل�س  اإىل  امل��ق��دم��ة  الم����ارات 
الدائمة لالإت�شالت والربيد خا�شة اعتماده لر�شيحات جميع الدول 
العربية املتقدمة للمنا�شب القيادية يف النتخابات املقررة العام القادم 
والتي  لالإت�شالت  ال��دويل  الإحت��اد  جمل�س  ع�شوية  تر�شيحات  ومنها 
تخو�شه الهيئة لل�شنة الثالثة على التوايل وتر�شيح املهند�س نا�شر بن 

حماد لع�شوية جمل�س لوائح الراديو. 

•• اأبوظبي-وام:

وزعت موؤ�ش�شة حتقيق اأمنية بالتعاون مع بنك الحتاد 
الوطني هدايا العيد على الطفال املر�شى املقيمن يف 
عدد من امل�شت�شفيات املختلفة بالدولة يف اإطار براجمها 
املر�شى  اأماين الأطفال  امل�شتمرة للم�شاهمة يف حتقيق 
يف كافة اإمارات الدولة. وقام وفد من موظفي املوؤ�ش�شة 
وم��ت��ط��وع��ي��ه��ا ب��ت��وزي��ع ال��ع��دي��د م��ن ال��ه��داي��ا والل��ع��اب 

للمراحل ال�شنية املختلفة لالأطفال. وذكر هاين الزبيدي 
الرئي�س التنفيذي للموؤ�ش�شة اأن املوؤ�ش�شة ت�شعى لدخال 
الفرحة وال�شرور يف نفو�س الأطفال املر�شى طوال العام 
خا�شة خالل فرة الأعياد موجها ال�شكر لبنك الحتاد 
حتقيق  موؤ�ش�شة  وتعمل  احل��دث.  ه��ذا  لرعاية  الوطني 
الأطفال  رغبات  1980 على حتقيق  العام  امنية منذ 
الذين تراوح اأعمارهم بن �شن الثالثة وال� 18 الذين 

ي�شابون باأمرا�س قد تهدد حياتهم . 

موؤ�ض�ضة حتقيق اأمنية توزع هدايا العيد 
على الطفال يف امل�ضت�ضفيات
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اخبار ال�ضاعة : كل عام ودولة الإمارات العربية املتحدة بخري
•• ابوظبي-وام:

اأعاده  املبارك  اأيام عيد الأ�شحى  اأول  ال�شاعة ان غدا  اأخبار  قالت ن�شرة 
اهلل على دولتنا احلبيبة دولة الإمارات العربية املتحدة باخلري والوئام 
للدرا�شات  الإم����ارات  م��رك��ز  يتقدم  الطيبة  املنا�شبة  ه��ذه  وال���ع���زة..ويف 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مقام  اإىل  ال�شراتيجية  والبحوث 
حكام  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب  اهلل-  -حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د 
الإم��ارات والفريق اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
عز  اهلل  داعيا  بالتهنئة  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ال��دول  ك��ل  وعلى  والعافية  بال�شحة  عليهم  الأي���ام  ه��ذه  يعيد  اأن  وج��ل 
وال�شعوب العربية والإ�شالمية بال�شالم وال�شتقرار. وحتت عنوان  كل 

الر�شيدة  لقيادتها  احلكيمة  ال�شيا�شة  بف�شل  املتحدة  العربية  الإم��ارات 
اأعيادا م�شتمرة بفرحة الإجناز والنجاح وفخر التطور التنموي  تعي�س 
التجربة  غ��دت  ع��دي��دة حتى  املعجزة يف جم���الت  ح��د  اإىل  ي�شل  ال���ذي 
التنموية الإماراتية جتربة رائدة ي�شار اإليها بالبنان وت�شعى دول عديدة 
اأي�شا  ال��دويل  امل�شتوى  على  واإمن��ا  الإقليمي  امل�شتوى  على  فقط  لي�س 
اإىل ا�شتلهام درو�شها وال�شتفادة منها وال�شري على خطاها.. وا�شافت.. 
ال�شعب  اأف��راح  لت�شاعف  العام  هذا  املبارك  الأ�شحى  عيد  فرحة  جتيء 
الثاين  ي��وم  يهل علينا يف  ال���ذي  الوطني  ال��ي��وم  ف��رح��ة  قبل  الإم���ارات���ي 
من �شهر دي�شمرب من كل عام ومتده باملزيد من العزم والت�شميم على 
ال�شري بدولة الإم��ارات العربية املتحدة اإىل الأم��ام دون توقف و�شيانة 
عن  ال��وط��ن  ح��رف  اأو  منها  للنيل  حم��اول��ة  اأي  واإج��ه��ا���س  مكت�شباتها 

عام ودولة الإمارات العربية املتحدة بخري اأو�شحت الن�شرة انه يف هذه 
املنا�شبة املباركة تتعزز اأوا�شر املحبة والوئام بن اأبناء ال�شعب الإماراتي 
ويظهر التفاعل اخلالق بن القيادة وال�شعب فيما ي�شاهده العامل كله 
التهنئة  تقدمي  على  واأعمارهم  فئاتهم  مبختلف  املواطنن  حر�س  من 
لقيادتهم الر�شيدة والتعبري عن ولئهم وحبهم لها وجتديد العهد لها 
التنموية  مكت�شباته  على  واحل��ف��اظ  الغايل  الوطن  اأج��ل  من  بالتفاين 
واحل�شارية التي مل تتحقق اإل بجهد كبري مت بذله على مدى �شنوات 
العربية  الإم��ارات  دولة  الفاعلة يف حتقيق طموحات  وامل�شاهمة  طويلة 
وهو   2021 ع��ام  بحلول  العامل  دول  اأف�شل  من  تكون  اأن  اإىل  املتحدة 
التي  الن�شرة  واك��دت  لإن�شائها.  اخلم�شن  الذكرى  ي�شادف  الذي  العام 
دولة  ان  ال�شراتيجية  والبحوث  للدرا�شات  الإم���ارات  مركز  ي�شدرها 

اأهدافه العليا وطموحاته الكربى التي مي�شي بكل ثقة نحو حتقيقها. 
واكدت ان اهتمام احلكومة بتوفري اأف�شل الأجواء يف فرة عيد الأ�شحى 
املبارك مبا ميكن املواطنن واملقيمن وال�شائحن من التمتع باأوقاتهم 
والإح�شا�س بفرحة العيد ينطلق من حر�س القيادة الر�شيدة على توفري 
اأف�شل معايري احلياة على اأر�س دولتنا الغالية ولذلك فلم يكن غريبا 
اأن حت�شل دولة الإمارات العربية املتحدة على املركز الأول عربيا والرابع 
ال�شعادة  مل��وؤ���ش��رات  امل��ت��ح��دة  الأمم  ملنظمة  ال��ث��اين  امل�شح  يف  عامليا  ع�شر 
والر�شا بن ال�شعوب الذي مت اإعالن نتائجه يف الفرة الأخرية وكانت 
قد ح�شلت على املركز الأول عربيا وال�شابع ع�شر عامليا يف امل�شح الأول. 
واختتمت الن�شرة بالقول ..كل عام ودولة الإمارات العربية املتحدة بخري 

وجناح ووحدة ودامت اأفراح الوطن وجناحاته يف كل امليادين.

برناج الأغذية العاملي: مكتبنا مبدينة اخلدمات الن�ضانية بدبي قاعدة اأ�ضا�ضية لكل العمليات الن�ضانية حول العامل

دبي للمطارات جتري عملية ت�ضغيل جتريبية ملبنى الركاب اجلديد يف دبي وورلد �ضنرتال

حجاج موؤ�ض�ضة زايد للأعمال اخلريية ي�ضلون اإىل �ضعيد عرفات بي�ضر و�ضهولة لأداء الركن الأكرب يف احلج

••  روما-وام:

العاملي  الأغذية  برنامج  يحتفل   
بيوم الغذاء العاملي يف 16 اأكتوبر 
ال�شوء  ي�شلط  ع��ام حيث  من كل 
على مدى تاأثري التغذية ال�شليمة 
يف حت����ول الأف�������راد وامل��ج��ت��م��ع��ات 
الهتمام  و�شرورة  والقت�شادات 
ب��ه��ا ب��اع��ت��ب��اره��ا اأ����ش���ا����ش���ا ل��ك��اف��ة 

اجلهود التنموية.
وق���ال���ت اإرث����اري����ن ك���ازي���ن امل��دي��ر 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���ربن���ام���ج الأغ���ذي���ة 
ال��ف��ت��ي��ات وال��ف��ت��ي��ان  ال���ع���امل���ي ان 
ال���ذي���ن ي��ع��ان��ون ن��ق�����س ال��ت��غ��ذي��ة 
ي�����واج�����ه�����ون ب���ع�������س امل�������ش���ك���الت 
ال�����ش��ح��ي��ة وب��ع�����س ال��ع��ق��ب��ات يف 
يف  وك��ذل��ك  ال��درا���ش��ي  التح�شيل 
يحد  وه��ذا  لحقا  عملهم  اأماكن 
م��ن اإم��ك��ان��ات��ه��م وق��درات��ه��م على 

مل����دة خ��م�����س ����ش���ن���وات ل��ل��ح��د من 
نق�س املغذيات الدقيقة �شترجم 
الفائدة التي �شتتحقق يف امل�شتقبل 
وخف�س  ال�شحة  حت�شن  بف�شل 
وف��ي��ات الأط��ف��ال وت��زاي��د الأرب���اح 
 3 قيمتها  ���ش��ن��وي��ة  م��ك��ا���ش��ب  اإىل 

ر15 مليار دولر اأمريكي.
وق�����ال ج��ان��ل��وك��ا ب�����روين ال��ق��ائ��م 
ب����اأع����م����ال م���ك���ت���ب ال����ربن����ام����ج يف 
الم�������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة اأن 
ف���ري���ق ال���ربن���ام���ج يف الم�������ارات 
الن�شانية  اجلهود  بتي�شري  يقوم 
م��ن خ��الل جمموعة ك��ب��رية من 
املدينة  ت�شت�شيف  حيث  اخل��رباء 
ال��ع��امل��ي��ة ل��ل��خ��دم��ات الإن�����ش��ان��ي��ة 
م��ك��ت��ب ال��ربن��ام��ج يف دب���ي ال���ذي 
ي��ع��م��ل ك���ق���اع���دة اأ����ش���ا����ش���ي���ة ل��ك��ل 
العامل  حول  الن�شانية  العمليات 
املتعلقة  الأن�����ش��ط��ة  ي��دع��م  ح��ي��ث 

الهتمام  على  والركيز  تغذويا 
بفرة الألف يوم الأوىل يف حياة 
الطفل بداية من تكوين اجلنن 
ع��ام��ه  ي��ب��ل��غ  اأن  اإىل  الأم  ب��رح��م 
اإن احل�����ش��ول على  ال��ث��اين ح��ي��ث 
ال��ع��ن��ا���ش��ر ال��غ��ذائ��ي��ة وال�����ش��ع��رات 
�شروري  اأم��ر  الكافية  احل��راري��ة 
لكتمال منو الطفل وزيادة نطاق 
عن  الغذائية  امل�شاعدات  تقدمي 
الغذائية  الق�شائم  ن��ظ��ام  ط��ري��ق 
وال��ن��ق��دي��ة ع��ن��دم��ا ت��ت��واف��ر امل���واد 
ال��غ��ذائ��ي��ة يف الأ�����ش����واق امل��ح��ل��ي��ة 
بالتايل  امل�شتهلكون  في�شتطيع 
������ش�����راء امل�����زي�����د م�����ن الأغ�����ذي�����ة 
ال���ط���ازج���ة والأط����ع����م����ة امل��ح��ل��ي��ة 
املتنوعة اإ�شافة اىل الركيز على 
التنوع الغذائي وتوفري الأطعمة 
ال���ط���ازج���ة يف اإط�����ار م�����ش��روع��ات 
ال���ربن���ام���ج اخل���ا����ش���ة ب��ال��ت��غ��ذي��ة 

املجتمعات  ت��ن��م��ي��ة  يف  امل�����ش��اه��م��ة 
التي يعي�شون فيها.

على  التغذية  و�شع  ان  واأ�شافت 
راأ�س الأولويات يف الوقت احلايل 
م�شتقبلنا  يف  ا���ش��ت��ث��م��ارا  ي��ع��ت��رب 
جميعا يف �شتى بقاع العامل ويجب 
اأن ي�شمل هذا ال�شتثمار كل من 
امل��ن��ظ��وم��ة ال��غ��ذائ��ي��ة وال��زراع��ي��ة 

وال�شحية والتعليمية.
 842 وي���ع���ان���ى ح���ال���ي���ا ح������وايل 
عن  يزيد  ما  اأي   - ن�شمة  مليون 
معدل �شخ�س واحد من بن كل 
ثمانية اأ�شخا�س يف العامل - من 
اجل��وع امل��زم��ن ومم��ا يزيد الأم��ر 
����ش���وءا ه���و اف��ت��ق��ار ن��ح��و م��ل��ي��اري 
واملعادن  الفيتامينات  اإىل  ن�شمة 

الالزمة ليعي�شوا حياة �شحية.
واإذا ا�شتثمر املجتمع العاملي نحو 
2 ر1 مليار دولر اأمريكي �شنويا 

وتابع بروين “درهم واحد يكفي 
ل���ت���وف���ري ال����غ����ذاء ل��ط��ف��ل ج��ائ��ع 
مل����دة ي����وم وي���دع���ون���ا ي����وم ال��غ��ذاء 
العاملي اإىل ا�شتغالل كل الفر�س 
املمكنة ليكون لنا دور فعال ب�شاأن 
م��ك��اف��ح��ة اجل����وع يف ال���ع���امل من 
املنظمات  يف  ال��وع��ي  ن�شر  خ��الل 
وبن  بها  نعمل  التي  وال�شركات 
واملنظومة  وعائالتنا  اأ�شدقائنا 
ال���غ���ذائ���ي���ة امل�������ش���ت���دام���ة ل���الأم���ن 

الغذائي والتغذية«.
ول��ت��ق��دمي امل�����ش��اع��دات ال��غ��ذائ��ي��ة 
97 م���ل���ي���ون ���ش��خ�����س يف  ل��ن��ح��و 
جميع اأنحاء العامل يركز برنامج 
الأغ���ذي���ة ال��ع��امل��ي ع��ل��ى ال��ت��غ��ذي��ة 
ال�شبل  لبع�س  اتباعه  خالل  من 
م��ن��ه��ا ال������ش�����راع يف زي�������ادة ع���دد 
الذين  الأطفال والأمهات اجلدد 
املح�شنة  املنتجات  على  يح�شلون 

ال��ط��وارئ  لعمليات  ب��ال���ش��ت��ع��داد 
وال����ت����دخ����ل ال�������ش���ري���ع ل���ربن���ام���ج 
الأغ����ذي����ة ال���ع���امل���ي و���ش��رك��ائ��ه يف 

اأعمال الغاثة الن�شانية.
ال���ربن���ام���ج  م��ك��ت��ب  ان  واأ������ش�����اف 
الن�شانية  العمليات  يدعم  بدبي 
ال�������ش���رق الأو�����ش����ط  يف م��ن��ط��ق��ة 
يف ب���ل���دان م��ث��ل ���ش��وري��ا وال��ي��م��ن 
اأنحاء  ك��ل  يف  وك��ذل��ك  وفل�شطن 
العامل يف املناطق املت�شررة جراء 
الطبيعية  وال��ك��وارث  ال�شراعات 
والفقر املزمن ..وتتنوع اأن�شطتنا 
بن الأعمال اللوج�شتية وتقدمي 
يف  املعلومات  تكنولوجيا  خدمات 
حالت الطوارئ وتاأجري املركبات 
م���ن اأج����ل ال��ع��م��ل��ي��ات الن�����ش��ان��ي��ة 
ال�����ش��ل��ع  �����ش����راء  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
واخل��دم��ات واإق��ام��ة ���ش��راك��ات مع 

القطاع اخلا�س.

امل��در���ش��ي��ة م��ن خ���الل ال��ع��م��ل مع 
امل��ج��ت��م��ع��ات امل��ح��ل��ي��ة وامل���زارع���ن 
من  ال�شركاء  بع�س  م��ع  والعمل 
القطاع اخلا�س واملعاهد البحثية 
لتوفري  ال��ت��غ��ذوي  الأث���ر  لتقييم 
الدقيقة  باملغذيات  امل��دع��م  الأرز 
�شمن م�شروع الوجبات املدر�شية 
قوية  بيانات  قاعدة  اإن�شاء  ودع��م 
يتعلق  ف��ي��م��ا  ال���ب���ل���دان  ل��ت��وج��ي��ه 
مب����ا ي��ن��ت��ه��ج��ون��ه م����ن ���ش��ي��ا���ش��ات 
بالتغذية  خا�شة  وا�شراتيجيات 
مثل امل�شح اخلا�س بتكلفة اجلوع 

يف اأفريقيا.
العاملي  ويحتفل برنامج الأغذية 
بيوم الغذاء العاملي مع غريه من 
منظمات الأمم املتحدة ال�شقيقة 
امل��ع��ن��ي��ة ب��الأغ��ذي��ة وه���ي منظمة 
الأغذية والزراعة فاووال�شندوق 

الدويل للتنمية الزراعية اإيفاد. 

•• دبي-وام:

اأجرت موؤ�ش�شة مطارات دبي عملية 
ت�����ش��غ��ي��ل جت��ري��ب��ي��ة م��ك��ث��ف��ة ���ش��ارك 
ب��ه��ا األ����ف و200 م��ن امل��ق��ي��م��ن يف 
امل���دي���ن���ة لخ���ت���ب���ار ج���اه���زي���ة مبنى 
الركاب اجلديد يف مطار اآل مكتوم 
ال�����دويل- دب���ي وورل����د ���ش��ن��رال يف 
لتد�شن  املكثفة  ال�شتعدادات  اإط��ار 
ال�شهر  م���ن  وق���ت لح���ق  امل��ب��ن��ى يف 

احلايل.
التجريبية  الت�شغيل  عملية  ت��اأت��ي 
�شاملة  �شل�شلة  اأعقاب  يف  الرئي�شية 
اأجريت  التي  الأولية  التجارب  من 
يف مبنى الركاب اجلديد على مدى 

الت�شغيل  عملية  �شمن  وامل��غ��ادري��ن 
م��ن  و200  األ��������ف  ال���ت���ج���ري���ب���ي���ة 
امل��ت��ط��وع��ن م��ن ال���رج���ال وال��ن�����ش��اء 
وذوي  ال�������ش���ن  وك����ب����ار  والأط������ف������ال 
اخترب  حيث  اخلا�شة  الحتياجات 
امل����ت����ط����وع����ون خ��������الل رح���الت���ه���م 
ال��الف��ت��ات الإر���ش��ادي��ة ال��ت��ي تدلهم 
ومدى  املبنى  �شمن  وجهاتهم  اإىل 
����ش���ال����ش���ة ت����دف����ق ح����رك����ة ال����رك����اب 
الركاب  مبنى  اأنحاء  داخ��ل خمتلف 

اجلديد.
وق��������ال ب������ول غ���ري���ف���ي���ث ال���رئ���ي�������س 
ان  دبي  مطارات  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
حتظى  التجريبية  الت�شغيل  عملية 
اختبار  تتيح  لأن��ه��ا  ك��ب��رية  باأهمية 

ال��دويل - دبي وورل��د �شنرال وقد 
حددت اثنتان منها بالفعل مواعيد 
املطار  ع��رب  عملياتها  ت�شغيل  ب��دء 

اجلديد.
وم���ن امل��ق��رر اأن ت��ب��داأ خ��ط��وط وي��ز 
اإي���ر ال��ت��ي ت��ق��دم خ��دم��ات ال��ط��ريان 
القت�شادي عرب 30 دولة ومتتلك 
16 قاعدة يف خمتلف اأنحاء اأوروبا 
ب��ت�����ش��ي��ري رح�����الت ج���وي���ة م���ن دون 
ت���وق���ف ب���ن دب����ي وورل������د ���ش��ن��رال 
و�شرق  و�شط  يف  خمتلفة  ووج��ه��ات 
اأوروبا اعتبارا من تاريخ 27 اأكتوبر 

اجلاري.
ومت��ت��ل��ك وي���ز اإي����ر اأ���ش��ط��ول مكونا 
اإيربا�س  40 طائرة من طراز  من 

الأ�شابيع املا�شية مب�شاركة العاملن 
يف املطار و�شركائه.

و�����ش����م����م����ت ع����م����ل����ي����ة ال���ت�������ش���غ���ي���ل 
جاهزية  م��دى  لتقييم  التجريبية 
وخمتلف  امل��ط��ار  يف  العمل  ط��واق��م 
النظم والعمليات يف املرفق اجلديد 
العمليات  م��ن خ��الل حم��اك��اة كافة 
امل���ط���ار ..ومت  ال��ن��م��وذج��ي��ة ���ش��م��ن 
ت��ن��ف��ي��ذه��ا ب���ال���ت���ع���اون ال���وث���ي���ق بن 
مل�شاريع  دبي  دبي  مطارات  موؤ�ش�شة 
الطريان الهند�شية دناتا �شوق دبي 
احلرة و�شلطات الرقابة مثل �شرطة 
دبي الإدارة العامة لالإقامة و�شوؤون 

الأجانب وجمارك دبي وغريها.
القادمن  ال��رك��اب  دور  ب����اأداء  وق���ام 

الت�شهيالت واخلدمات للم�شافرين 
ال�شوق احل��رة ومنافذ  ذل��ك  مبا يف 
واملقاهي  واملطاعم  بالتجزئة  البيع 
..وي���خ���دم ه���ذا امل��ب��ن��ى ال����ذي ت�شل 
مالين   7 اإىل  ال�شتيعابية  طاقته 
م�شافر �شنويا مدرجا واحدا لإقالع 
وه����ب����وط ال����ط����ائ����رات ق�������ادرا ع��ل��ى 
ا���ش��ت��ي��ع��اب خم��ت��ل��ف ال��ط��ائ��رات مبا 
العمالقة  الإيربا�س  طائرات  فيها 
موقفا   64 ج��ان��ب  اإىل   380 اأي���ه 

للطائرات.
ووقعت موؤ�ش�شة مطارات دبي حتى 
الآن على مذكرات تفاهم مع ثالث 
بت�شغيل  ���ش��ت��ب��داأ  ط����ريان  ���ش��رك��ات 
م��ك��ت��وم  اآل  م���ط���ار  م����ن  رح���الت���ه���ا 

خمتلف جوانب حركة الركاب عرب 
املرفق اجلديد قبل افتتاحه ر�شميا 
وهو ما مت عمله قبل تد�شن مبنى 
يف  اأي��ه  والكونكور�س   3 امل�شافرين 

مطار دبي الدويل.
عملية  اخ�������ش���اع  مت  ان����ه  واأ�����ش����اف 
مكثف  لتقييم  التجريبية  الت�شغيل 
القيمة  الآراء  بع�س  تلقي  حيث مت 
ل��ل��غ��اي��ة ال���ت���ي ���ش��ي��ت��م ال��ع��م��ل على 
معاجلتها ل�شمان اجلاهزية التامة 
اآل  مطار  يف  اجلديد  ال��رك��اب  ملبنى 
مكتوم الدويل- دبي وورلد �شنرال 
وتد�شن العمليات فيه ب�شكل �شل�س 
يف غ�شون اأ�شبوعن. و�شيوفر املرفق 
اف��ت��ت��اح��ه خمتلف  ل����دى  اجل���دي���د 

اأك����رث من  320 وه����ي ت�����ش��ري  اأي����ه 
اإىل  اأ���ش��ب��وع��ي��ا  و500رحلة  األ����ف 
ط��ريان  �شتد�شن  ك��م��ا  وج��ه��ة.   93
اجل�����زي�����رة خ���دم���ات���ه���ا م����ن م��ط��ار 
اآل م��ك��ت��وم ال����دويل يف دب���ي وورل���د 
اعتبارا  اأ�شبوعيا  برحلتن  �شنرال 

من تاريخ 31 اأكتوبر 2013.
وت���غ���ط���ي ���ش��ب��ك��ة رح�������الت ط����ريان 
ال�����ش��رق  يف  وج���ه���ة   19 اجل����زي����رة 
الأو������ش�����ط ان���ط���الق���ا م����ن م��ق��ره��ا 
ال��رئ��ي�����ش��ي يف ال��ك��وي��ت ..ومت��ت��ل��ك 
ال��ن��اق��ل��ة اأ���ش��ط��ول م��ك��ون��ا م��ن �شبع 
طائرات اإيربا�س اأيه 320 بتوزيع 
ال��درج��ت��ن  درج���ة رج���ال الأع��م��ال 

والدرجة ال�شياحية . 

•• عرفات-وام:

زايد  و�شل جميع حجاج موؤ�ش�شة 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ل��الأع��م��ال 
اخلريية والن�شانية ب�شالمة اهلل 
وحفظه اىل �شعيد عرفات �شباح 
ام�س لداء الركن الكرب يف احلج 
وهو الوقوف بعرفة. وقال �شعادة 
اح��م��د ���ش��ب��ي��ب ال���ظ���اه���ري امل��دي��ر 
ال���ع���ام مل��وؤ���ش�����ش��ة زاي����د ان ت��ق��اري��ر 
ال���ل���ج���ن���ة امل�������ش���رف���ة ع���ل���ى ح��ج��اج 
املوؤ�ش�شة تفيد باأن احلجاج الذين 
ت��ت��ك��ف��ل امل��وؤ���ش�����ش��ة ن��ف��ق��ات حجهم 
م���واط���ن  ح�����اج   600 وع�����دده�����م 
و400 حاج من خارج الدولة قد 
ا�شتقروا الن يف خميمهم القريب 
م�����ن خم���ي���م���ات ح����ج����اج ال����دول����ة 
احلج  بعثة  عليهم  ت�شرف  الذين 
الر�شمية للدولة. واأو�شح ان �شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ل��الأع��م��ال 
اخلريية والإن�شانية و�شمو ال�شيخ 

عمر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
يتابعان  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأم��ن��اء  جمل�س 
موؤ�ش�شة  حجاج  اخ��ب��ار  ب���اأول  اأول 
اح��وال��ه��م  ع��ل��ى  لالطمئنان  زاي���د 
و���ش��ح��ت��ه��م وال����ت����اأك����د م����ن ان��ه��م 
و�شهولة.  بي�شر  منا�شكهم  ي��وؤدون 
املهريي مدير  عتيق  ال�شيد  وقال 
الربامج يف موؤ�ش�شة زايد لالعمال 
اخلريية والن�شانية رئي�س اللجنة 
امل�شرفة على حجاج املوؤ�ش�شة انهم 
تعاىل  اهلل  و�شولهم بحمد  امت��وا 
اىل ���ش��ع��ي��د ع���رف���ات وت���وزع���وا يف 
القريب  خميمهم  يف  جمموعات 
من حجاج الدولة حيث يتمتعون 
اية  توجد  ول  والعافية  بال�شحة 

امرا�س او �شكاوى من جانبهم.
ات�����ش��ال  امل����ه����ريي - يف  واأو������ش�����ح 
هاتفي من عرفات �شباح ام�س مع 
وكالة انباء المارات - ان احلجاج 
موؤ�ش�شة  تتكفل  الذين  املواطنن 
على  ج��ري��ا  حجهم  بنفقات  زاي���د 
اأيديهم  يرفعون  ال�شنوية  عادتها 
له  للمغفور  ب��ال��دع��اء  ب��ا���ش��ت��م��رار 

نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ 
ال��ذي يرعى هذه  ث��راه  طيب اهلل 
امل����ب����ادرة الن�����ش��ان��ي��ة ���ش��ن��وي��ا منذ 
�شنوات عديدة وتقوم موؤ�ش�شة زايد 
ل��الع��م��ال اخل���ريي���ة والن�����ش��ان��ي��ة 
احل��ج��اج  ي��دع��و  ..ك��م��ا  بتنفيذها 
برئا�شة  الر�شيدة  ال��دول��ة  لقيادة 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
حفظه اهلل على ما يقدمونه من 

دعم للمواطنن يف كل املنا�شبات.
واأكد ان حمالت احلج الت�شع التي 
كانت  زاي��د  موؤ�ش�شة  حجاج  تنقل 
جاهزة يف و�شائل نقلها وخميماتها 
حترك  ال�شباح  فمنذ  ع��رف��ات  يف 
موكب احلجاج من منى وو�شلوا 
ف���رة وج��ي��زة اىل خميمهم  ب��ع��د 
الراحة  و�شائل  كافة  ي�شم  ال��ذي 
من ماأكل وم�شرب واأدوية عالجية 
ال��وع��اظ  ان  لأي م��ري�����س. وذك���ر 
امل����راف����ق����ن ل���ل���ح���ج���اج ي���ق���وم���ون 
بواجبهم من حيث توعية احلجاج 
منا�شك  من  وكبرية  �شغرية  بكل 

زايد  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اأول 
اأب���وظ���ب���ي  ع���ه���د  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل 
ن���ائ���ب ال���ق���ائ���د الأع����ل����ى ل��ل��ق��وات 
امل�����ش��ل��ح��ة ع��ل��ى م���ا ي��ب��ذل��ون��ه من 
ج��ه��د ل���ش��ع��اد م��واط��ن��ي��ه��م. وق��ال 
ابوظبي  الكعبي من  احمد  احلاج 
واحل����اج م��اج��د اح��م��د ال�����ش��ريواي 
يقدمان  انهما  اخليمة  را���س  م��ن 
ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��وك��ال��ة ان��ب��اء 
الم��ارات التي تتابع اخبار حجاج 
وتن�شر عنهم كل خري يف  ال��دول��ة 
ب��دول��ة الم���ارات  و�شائل الع���الم 
مم���ا ي��ت��ي��ح ال��ف��ر���ش��ة لأه��ال��ي��ه��م 
ب���الط���الع ع��ل��ى اأح���وال���ه���م. وك��ان 
اأم�شوا  ق��د  زاي��د  موؤ�ش�شة  حجاج 
اتباعا ل�شنة  يوم الروية يف منى 
و�شلم  عليه  اهلل  �شلى  امل�شطفى 
و�شهولة  بي�شر  �شلواتهم  واأدوا 
حيث كانوا يقيمون يف خميماتهم 
حلجاج  املخ�ش�شة  الماكن  داخل 
بعثة  عليه  ت�شرف  الذين  ال��دول��ة 
احل���ج ال��ر���ش��م��ي��ة ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة 

حممد عبيد املزروعي.

التي  املحا�شرات  ويقيمون  احل��ج 
موؤ�ش�شة  ح��ج��اج  ح��ول��ه��ا  ي��ج��ت��م��ع 
زاي����د وك���ذل���ك م��ئ��ات م���ن ح��ج��اج 
ي�شتمعون  الذين  الخ��رى  ال��دول 
اىل ما يب�شرهم بواجباتهم اثناء 
عدد  واأبلغ  الطيبة.  الرحلة  ه��ذه 
م���ن احل���ج���اج امل���واط���ن���ن ال��ذي��ن 
نفقة  على  احل��ج  فري�شة  ي���وؤدون 
موؤ�ش�شة زايد وكالة اأنباء المارات 
اثناء الت�شال الهاتفي مع رئي�س 
اللجنة امل�شرفة عليهم انهم بخري 
و���ش��ح��ة وع��اف��ي��ة وان���ه���م ي�����وؤدون 
م��ن��ا���ش��ك��ه��م ب��ك��ل ي�����ش��ر و���ش��ه��ول��ة 
ي��ج��ع��ل  ان  ت���ع���اىل  اهلل  ..داع��������ن 
ذلك يف ميزان ح�شنات املغفور له 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زايد  ال�شيخ 
ال�����ذي ات�����اح ل��ه��م ه����ذه ال��ف��ر���ش��ة 
انهم  ..كما  احل��ج  فري�شة  لتاأدية 
ي��رف��ع��ون اأي���دي���ه���م ب���ال���دع���اء اىل 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
املجل�س  اع�شاء  ال�شمو  واأ�شحاب 
الع��ل��ى ح��ك��ام الم����ارات والفريق 

�ضفري الدولة لدى جنوب اأفريقيا يقيم 
مائدة ع�ضاء لوفد اإدارة مراكز الداخلية

•• بريتوريا-وام:

ل��دى جمهورية جنوب  ال��دول��ة  �شفري  ح��ارب احلب�شي  �شعادة حمد  اأق��ام 
اأفريقيا ماأدبة ع�شاء يف بريتوريا تكرميا لوفد اإدارة مراكز وزارة الداخلية 
لتاأهيل وت�شغيل ذوي الحتياجات اخلا�شة برئا�شة ال�شيد نا�شر علي بن 
امل��راأة  وزي��ر  نائبة  الع�شاء  م��اأدب��ة  . ح�شر  امل��راك��ز  ال�شريفي مدير  عزيز 
هندرييتا  �شعادة  افريقيا  بجنوب  اخلا�شة  الحتياجات  وذوي  والطفل 

بوجوباين زولو وبع�س موظفي مكتبها .
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•• اأبوظبي-وام:

وزع م�شروع حفظ النعمة بهيئة الهالل الحمر الماراتي 
الفا   57 امل��ا���ش��ي��ن  و�شبتمرب  اغ�شط�س  ���ش��ه��ري  خ���الل 
وامل��ع��وزة  الفقرية  ال���ش��ر  اآلف  على  غذائية  وجبة  و35 
مدير  ال�شحي  حجر  بن  �شلطان  وق��ال  ال�شركات.  وعمال 

اإطار  يف  تاأتي  الن�شانية  املبادرة  هذه  ان  بالهيئة  امل�شروع 
الن�شانية  وم�شاريعه  املجتمعية  الحمر  الهالل  برامج 
التي ينفذها بالتعاون مع العديد من الأفراد واملوؤ�ش�شات 
التي تدعم برامج الهيئة وحتر�س على الرتقاء مب�شتوى 
التي  للفئات  تقدمها  ال��ت��ى  املحلية  امل�����ش��اع��دات  خ��دم��ات 
وحر�شا  وم�شاعداته  بعطائه  الأحمر  الهالل  ي�شتهدفها 

من الهيئة خللق واقع اأف�شل لل�شرائح ال�شعيفة واملحتاجة 
واملحتاجن  الفقرية  الأ�شر  احتياجات  �شد  منطلق  وم��ن 
اأن  وحم����دودي ال��دخ��ل داخ���ل ال���دول���ة. واأ����ش���اف ال�شحي 
نعمة  وم��ن خ��الل م�شاريع حفظ  الح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
الغذاء والك�شاء والأثاث والدواء وك�شر ال�شيامات حتر�س 
واملتعففة  ال�شعيفة  الأ����ش���ر  م��ن  ال��ك��ث��ري  اىل  ل��ل��و���ش��ول 

تغطى  ..كما  واجل��اف��ة  الطازجة  الغذائية  ب��امل��واد  ومدها 
عمال  من  كبرية  �شريحة  الفائ�شة  الغذائية  بالوجبات 
التوا�شل  اأج��ل مد ج�شور  وذل��ك من  وال��زراع��ة  ال�شركات 
معاناتهم  م��ن  وللتخفيف  وامل��ح��ت��اج��ن  امل��ح�����ش��ن��ن  ب��ن 
وخلق واقع اأف�شل لهم . و�شمل توزيع هذه الوجبات من 
م�شروع حفظ النعمة ال�شر املتعففة وعمال ال�شركات يف 

وحمطات  وال��ع��ن  يا�س  وبني  وم�شفح  وغياثي  ابوظبي 
اربعة الف و220 كي�شا من  ادن��وك. ومت توزيع  �شركات 
من  كيلوجراما  و230  ال��ف  توزيع  اإىل  بالإ�شافة  الرز 
اللحوم الطازجة و200 طرد غذائى واربعة الف و840 
من  و794  وال��ف  والفواكه  اخل�شروات  من  كيلوجراما 
الوجبات الغذائية وثالثة الف و940 ربطة من اخلبز.

م�ضروع حفظ النعمة بالهلل الأحمر يوزع وجبات غذائية
 لأكرث من 57 األف �ضخ�س خلل �ضهري اغ�ضط�س و�ضبتمرب 

•• عجمان-وام:

احتفل مركز حميد بن را�شد النعيمي 
الدورة  الكرمي بختام  القراآن  خلدمة 
الكرمي  القراآن  الأوىل حلفظ  املكثفة 
عزة  ال�شيخة  وح�شور  برعاية  وذل��ك 
ب��ن��ت ع��ب��داهلل ال��ن��ع��ي��م��ي امل��دي��ر ال��ع��ام 
مل��وؤ���ش�����ش��ة ح��م��ي��د ب���ن را����ش���د اخل��ريي��ة 
والتي قامت بتكرمي الطلبة امل�شاركن 
واجلهات الراعية للدورة وال�شخ�شيات 

الداعمة للمركز.
وق�����ال ال���دك���ت���ور ع��م��ر ع��ب��دال��رح��م��ن 
ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����س ال��ل��ج��ن��ة الإداري�������ة 
ل��ل��م��رك��ز يف ك��ل��م��ت��ه خ���الل احل��ف��ل ان 
هدفا  و�شعت  املكثفة  الأوىل  ال���دورة 
ط���م���وح���ا ل���ل���م�������ش���ارك���ن وه�����و ح��ف��ظ 
ال���ق���راآن ال��ك��رمي ك��ام��ال خ���الل �شتن 
�شهدت  ال��دورة  ان  اىل  ..م�شريا  يوما 
مت  ح��ي��ث  الت�شجيل  يف  ك��ب��ريا  اإق���ب���ال 
للطلبة  وم��ق��اب��الت  اخ���ت���ب���ارات  ع��م��ل 
امل��ت��ق��دم��ن لخ��ت��ي��ار 40 ط��ال��ب��ا من 
بالدورة  الأعمار مت احلاقهم  خمتلف 
ال�شباح  منذ  يوميا  تقام  كانت  والتي 
وت��ت��وف��ر فيها  امل��غ��رب  اإىل بعد ���ش��الة 
ل��ل��ط��ل��ب��ة وج����ب����ات ال���ط���ع���ام وف�����رات 

الرفيه والراحة.
واأ�شاد الدكتور النعيمي بالدعم الذي 
تلقته هذه الدورة من خمتلف اجلهات 
والهيئات ويف مقدمتها الدعم الكامل 
بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد 
ح��اك��م ع��ج��م��ان و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع��م��ار 
النعيمي ويل عهد عجمان  بن حميد 
موؤ�ش�شة  وه��م  ال��دورة  برعاة  ..منوها 

ح��م��ي��د ب��ن را���ش��د ال��ن��ع��ي��م��ي اخل��ريي��ة 
وج��م��ع��ي��ة دار ال����رب وه��ي��ئ��ة الأع���م���ال 
اخلريية وجمعية الإر�شاد الجتماعي 
..ك��م��ا اأ����ش���اد ب��ت��ع��اون ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة 
ل��ل�����ش��وؤون الإ���ش��الم��ي��ة والأوق�������اف يف 

تنظيم الدورة وتي�شري �شبل اإقامتها.
اأربعة  اأن  وذكر الدكتور عمر النعيمي 
ط���الب خ��ت��م��وا ال���ق���راآن ك��ام��ال بينما 
اأك��رث  حفظ  م��ن  منهم  الكثري  متكن 

م���ن ن�����ش��ف ال����ق����راآن ال���ك���رمي خ��الل 
ال�شهرين املا�شين.

لتثبيت  خ��ط��ة  اأع����د  امل���رك���ز  اأن  وب���ن 
حفظ الطالب وا�شتكماله من خالل 
م�����ش��روع احل��ل��ق��ات ال��دائ��م��ة لتحفيظ 
وال��ت��ي ي�شرف عليها  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
امل��رك��ز ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��ه��ي��ئ��ة العامة 

لل�شوؤون الإ�شالمية والأوقاف.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر ان م��رك��ز ح��م��ي��د بن 

را����ش���د خل���دم���ة ال����ق����راآن ال���ك���رمي مت 
  8 رق���م   الأم���ريي  باملر�شوم  تاأ�شي�شه 
�شحاب  اأ���ش��دره  ال��ذي   2012 ل�شنة 
ال�شمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي 
عجمان  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو 
وذلك حتت مظلة موؤ�ش�شة حميد بن 
را�شد اخلريية ويتبع مبا�شرة لرئي�س 
وي�شعى   .. امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأم���ن���اء  جم��ل�����س 
امل���رك���ز خل��دم��ة ال���ق���راآن ال���ك���رمي عن 

القائمة  طريق دعم مراكز التحفيظ 
اإم��ارة عجمان والرت��ق��اء مب�شتوى  يف 
اإيجاد جيل  املحفظن واحلفاظ بغية 
ع��ل��ى دراي����ة ك��ب��رية ب��ال��ق��راآن ال��ك��رمي 

وعلومه تالوة وحفظا وجتويدا.
منها  متنوعة  اأن�شطة  املركز  وميار�س 
تنظيم فعاليات جائزة للقراآن الكرمي 
لتحفيز وتكرمي احلفاظ املتميزين يف 
حلفظ  دائمة  حلقات  واإقامة  الإم��ارة 

ال�����ق�����راآن ال����ك����رمي ل���ل���ذك���ور والإن�������اث 
وطباعة امل�شاحف وكتب علوم القراآن 
باللغات  برجمتها  والقيام  املعتمدة 
املختلفة واإقامة املحا�شرات والندوات 
اهلل  كتاب  خلدمة  املتنوعة  والأن�شطة 
تعاىل. وتعترب جائزة عجمان للقراآن 
�شهر  خالل  �شنويا  تقام  التي  الكرمي 
رم�������ش���ان امل����ب����ارك ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات 
رم�شان عجمان بالتعاون مع الأمانة 

وتت�شمن  التنفيذي  للمجل�س  العامة 
اجل���ائ���زة ع���دة ف��ئ��ات حل��ف��ظ ال���ق���راآن 
اأج��زاء منه للذكور والإن��اث  اأو  كامال 
وهي حاليا اأحد م�شاريع مركز حميد 
ب��ن را���ش��د ال��ن��ع��ي��م��ي خل��دم��ة ال��ق��راآن 
ال�شراتيجي  هدفه  وتخدم  الكرمي 
م�شتوى  رف���ع  يت�شمن  ال���ذي  ال��ث��اين 
الكرمي  القراآن  على  املواطنن  اإقبال 

حفظا واتقانا. 

مركز حميد بن را�ضد النعيمي خلدمة القراآن الكرمي يحتفل بختام الدورة املكثفة الأوىل

العدد  10922 بتاريخ 2013/10/15   
  اعالن بالن�سر

رقم املرجع :1955    
 ليكن معلوما للجميع بان كل من ال�شيخ /احمد بن حممد بن �شلطان القا�شمي اماراتي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% يف/جلوبال لل�شناعات الغذائية - فرع 
التجارة مبوجب رخ�شة رقم )519379( وذلك اىل ال�شادة / جمموعة البطحاء ال�شتهالكية ذ.م.م 
اجلن�شية المارات وال�شادة / �شركة اوتاد لال�شتثمار ذ.م.م اجلن�شية المارات . تعديالت اخرى : 
تنازل مالك الرخ�شة لخرين تغيري ال�شم التجاري للرخ�شة من / جلوبال لل�شناعات الغذائية 
- فرع التجارة لي�شبح / جلوبال لل�شناعات الغذائية - فرع التجارة ذ.م.م تغيري ال�شكل القانوين 
من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذ.م.م. وعمال بن�س املادة )14( فقره 5 من القانون الحتادي رقم 
يتم  �شوف  وان��ه  للعلم  الع��الن  ه��ذا  ن�شر  اقت�شى  العدل. فقد  الكاتب  �شاأن   ل�شنة 2013 يف   )4(
الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س 

حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دائرة التنمية القت�سادية - ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد  10922 بتاريخ 2013/10/15   

  اعالن بالن�سر
رقم املرجع :1956    

 ليكن معلوما للجميع بان كل من ال�شيخ /احمد بن حممد بن �شلطان القا�شمي اماراتي اجلن�شية 
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100% يف/ال�شناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة 
ال�شتهالكية  البطحاء  ال�شادة / جمموعة  اىل  رقم )604251( وذلك  التجارة مبوجب رخ�شة  فرع 
تعديالت   . الم���ارات  اجلن�شية  ذ.م.م  لال�شتثمار  اوت��اد  �شركة   / وال�شادة  الم���ارات  اجلن�شية  ذ.م.م 
الدولية  ال�شناعات   / للرخ�شة من  التجاري  ال�شم  تغيري  الرخ�شة لخرين  تنازل مالك   : اخرى 
للم�شروبات والتعبئة فرع التجارة لي�شبح / ال�شناعات الدولية للم�شروبات والتعبئة فرع التجارة 
ذ.م.م تغيري ال�شكل القانوين من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذ.م.م. وعمال بن�س املادة )14( فقره 5 من 
القانون الحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شاأن  الكاتب العدل. فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم 
وانه �شوف يتم الت�شديق على الجراء امل�شار اليه بعد ا�شبوعن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي 

اعرا�س حيال ذلك تقدمي طلب لدى مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية.
مكتب الكاتب العدل 

دائرة التنمية القت�سادية - ال�سارقة

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

•• اأبوظبي-وام:

والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي  هيئة  م��ن  وف��د  اأن��ه��ى 
والذي  للكتاب  ال��دويل  فرانكفورت  ملعر�س  زيارته 
نظم يف الفرة من 9 ولغاية 13 اكتوبر 2013 

وذلك يف اإطار تعزيز ح�شور املكتبة الوطنية التابعة 
للهيئة يف اأهم املعار�س العاملية والفعاليات الثقافية. 
وا�شتقبل جناح الهيئة خالل اأيام املعر�س النا�شرين 
عقد  حيث  الن�شر  ع��امل  يف  واملخت�شن  ال��دول��ي��ن 
التي  الهامة  الجتماعات  من  �شل�شلة  الهيئة  وفد 

معر�س  يف  جدد  دولين  نا�شرين  بت�شجيل  توجت 
املقرر  وال��ذي من  ال��ق��ادم  للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي 
تنظيم دورته الرابعة والع�شرين يف الفرة من 29 
وقال الدكتور علي  اأبريل ولغاية 5 مايو 2014. 
الوطنية  املكتبة  يف  امل�شاريع  اإدارة  مدير  متيم  بن 

اإذ  ال�شعد  خمتلف  على  مثمرة  كانت  امل�شاركة  ان 
اللقاءات والنقا�شات واملبادرات  تخللها العديد من 
ال���ت���ي ت�����ش��ب يف خ���دم���ة الأه�������داف ال��ع��ام��ة ول��ع��ل 
اأهمها جذب املزيد من الهتمام من املخت�شن يف 
للكتاب  ال��دويل  اأبوظبي  معر�س  اإىل  الن�شر  ع��امل 

بحث  مت  لقد  واأ���ش��اف   . للرجمة  كلمة  وم�شروع 
عناوين  برجمة  اخلا�شة  التفاقيات  من  العديد 
عاملية مهمة اإىل اللغة العربية �شمن خطة م�شروع 
اإىل  العاملية  املعرفة  كنوز  بنقل  لال�شتمرار  كلمة 
للكتاب  فرانكفورت  معر�س  ويعد   . العربية  اللغة 

من اأكرب واأهم معار�س الكتاب يف العامل وحتر�س 
هيئة اأبوظبي لل�شياحة والثقافة على امل�شاركة فيه 
�شنويا للتعريف مب�شاريعها الثقافية الرائدة ولقاء 
النا�شرين الدولين ودعوتهم للم�شاركة يف معر�س 

اأبوظبي الدويل للكتاب.

•• دبي-وام:

اأطلق معايل الدكتور را�شد اأحمد 
بن فهد وزير البيئة واملياه ميثاق 
ي��وؤك��د على  ال���ذي  البيئة  ق��ي��ادات 
التزام قادة الوزارة بتحقيق روؤية 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 
اآفاقها  ا�شتلهمت  والتي   2021
م����ن ب���رن���ام���ج ال���ع���م���ل ال���وط���ن���ي 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
ح���ف���ظ���ه اهلل وذل�������ك م����ن خ���الل 
مبادئ وثقافة موحدة ت�شرك يف 
واملواطن  الوطن  جتاه  امل�شوؤولية 
ن��ح��و حتقيق  ال���ط���ري���ق  وت���ر����ش���م 
اأهداف الوزارة عرب قيم موؤ�ش�شية 

را�شخة تنعك�س يف كافة اأعمالها.
ي���اأت���ي ذل���ك م���ن م��ن��ط��ل��ق ح��ر���س 
تعزيز  على  وامل��ي��اه  البيئة  وزارة 

ال��وزارة  يف  موحدة  قيادية  ثقافة 
تت�شارك يف التوجيهات والأولويات 

و�شعيها الدوؤوب نحو التميز.
واأكد معايل وزير البيئة واملياه اأن 
ميثاق قيادات البيئة يعك�س التزام 

املعنية من  ال��ف��ئ��ات  ال��ق��ادة جت���اه 
وال�شركاء  واملوظفن  املتعاملن 
يف  وي�شاهم  واملجتمع  وامل��وردي��ن 
اإب��راز دور القادة يف الركيز على 
وجت�شيد  التميز  ومفاهيم  اأ�ش�س 

ال���ق���دوة احل�����ش��ن��ة ل��ل��م��وظ��ف��ن يف 
الب��ت��ك��ار  ودع����م  والأداء  ال��ت��م��ي��ز 
والتعلم  املعرفة  وتبادل  والإب��داع 
امل�������ش���ت���م���ر مب�����ا ي����خ����دم ت���ط���وي���ر 
وال�����ش��ري  ال������وزارة  اأداء  وحت�����ش��ن 
ال����ت����ق����دم ومب���ا  ع���ج���ل���ة  ب���ه���ا اىل 
يحقق التميز والريادة من خالل 
العمل كفريق واحد لتجاوز كافة 

التحديات وتذليل العقبات.
التي  القيم  ان  اىل  واأ�شار معاليه 
ت�شمنها امليثاق لها بالغ الأهمية 
خ���ا����ش���ة يف ظ����ل ���ش��ع��ي ال�������وزارة 
ل��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ت��وج��ي��ه��ات ال�����ش��دي��دة 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
ح��اك��م دب����ي رع����اه اهلل ل���ل���وزارات 
بالعمل  احل��ك��وم��ي��ة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات 

خالل  الأول  امل��رك��ز  حتقيق  على 
ال���ق���ادم���ة. ومت   12 ال�����  الأ����ش���ه���ر 

ع���ل���ى ه���ام�������س ف���ع���ال���ي���ات اإط�����الق 
عمل  ور���ش��ة  عقد  امليثاق  وتوقيع 

ال��وزارة تركز على  تفاعلية لقادة 
يف  ال��ق��ادة  ودور  التميز  متطلبات 

تفعيلها بالإ�شافة اإىل ا�شتعرا�س 
يف  ل���ل���وزارة  امل��ت��م��ي��زة  التطبيقات 

اأبوظبي لل�ضياحة والثقافة تختتم م�ضاركتها يف معر�س فرانكفورت للكتاب بنجاح

وزارة البيئـــة وامليـــاه تطــلـــق ميثــــاق قيــــادات البيئــــــة
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�ضرطة اأبوظبي توؤكد جاهزيتها للتعامل مع احلالت الطارئة يف العيد
•• ابوظبي-وام:

بخدمة  الت�شال  اإىل  واملقيمن  املواطنن  اأبوظبي  �شرطة  دع��ت 
الطوارئ 999 حال ا�شتدعت ال�شرورة خالل عيد الأ�شحى املبارك 
الطارئة.  احل��الت  بالغات  جميع  مع  للتعامل  جاهزيتها  موؤكدة 
وذكر املقدم نا�شر �شليمان امل�شكري مدير اإدارة العمليات بالإدارة 
اأن  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  يف  املركزية  للعمليات  العامة 
العاملن يف غرفة العمليات ي�شتقبلون املكاملات والبالغات الواردة 
اأنواعها على مدار ال�شاعة وين�شقون مع اجلهات املعنية  مبختلف 
اأن  اإىل  واأ�شار  ال�شتجابة يف وقت قيا�شي.  للتعامل معها وحتقيق 
ذات  املتطورة  والأجهزة  الأنظمة  باأحدث  العمليات جمهزة  غرفة 

اأف�شل  تقدم  موؤهلة  كوادر  ت�شغيلها  يتوىل  التي  العالية  التقنيات 
اخل���دم���ات ل��ل��ج��م��ه��ور ع��ل��ى ن��ح��و ي��ت��ط��اب��ق م��ع م��ت��ط��ل��ب��ات اجل���ودة 
والتميز باعتبارها من الأولويات ال�شراتيجية ل�شرطة اأبوظبي 
قائال اإنها �شتكون يف حال ا�شتعداد دائم لتلقي املكاملات والبالغات 
امل�شكري  والأعياد. وحث  العطالت  اأي��ام  املنا�شبات مثل  ل�شيما يف 
القيادة خ�شو�شا عند  اأثناء  اأخذ احليطة واحلذر  ال�شائقن على 
التجارية.  واملراكز  والزدحامات  والتجمعات  امل�شاة  عبور  مناطق 
كما دعا اأولياء الأمور اإىل النتباه واملحافظة على الأطفال خالل 

رحالت التنزه والعبور من املناطق املخ�ش�شة امل�شاة .
.و�شدد على اأن املحافظة على ممتلكات الدولة واملال العام م�شوؤولية 

اجلميع. 

الحتاد للطريان والهلل الأحمر يقدمون امل�ضاعدات الإن�ضانية للجئني ال�ضوريني يف الأردن
ق�����ام ع�����دد م����ن امل���ت���ط���وع���ن م��ن 
م����وظ����ف����ي الحت�����������اد ل����ل����ط����ريان 
ال��ه��الل الأح��م��ر يف  بالتعاون م��ع 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
م���وؤخ���ًرا، ب��زي��ارة خم��ي��م مريجب 
ال��ف��ه��ود ل��الج��ئ��ن ال�����ش��وري��ن يف 
امل�شاعدات  الأردن، حاملن معهم 

الإن�شانية الأ�شا�شية. 
واأم�������ش���ى امل��ت��ط��وع��ون م���ن امل��ق��ر 
ال���رئ���ي�������ش���ي ل����الحت����اد ل���ل���ط���ريان 
يف اأب���وظ���ب���ي، وف���ري���ق ال��ت��ج��اري 
وال��ع��م��ل��ي��ات امل��ح��ل��ي ال���ت���اب���ع لها 
امل���م���ل���ك���ة الأردن�������ي�������ة، وف���ري���ق  يف 
الهالل الأحمر يف دولة الإم��ارات 
يف  ك��ام��اًل  ي��وًم��ا  املتحدة،  العربية 
الو�شائد  واأغ��ط��ي��ة  الثياب  ت��وزي��ع 
والبطانيات لل�شورين يف منطقة 
م���ري���ج���ب ال���ف���ه���ود وامل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
يف  امل���ي���داين  الأردين  الإم����ارات����ي 
م��ن��ط��ق��ة امل���ف���رق دع���ًم���ا وم��وا���ش��اة  
من  ه��رًب��ا  منازلهم  ت��رك��وا  للذين 
ال�شطرابات الدائرة يف بالدهم. 
ه���ذا  امل����ت����ح����دة  الأمم  ون���������ش����رت 
اأن  اإىل  ت�شري  معلومات  الأ���ش��ب��وع 
جتاوز  ال�شورين  الالجئن  ع��دد 
ال����� 2 م��ل��ي��ون لج�����ئ، اأك�����رث من 
ي��زال  ول  الأط���ف���ال  م��ن  ن�شفهم 
لج���ئ  اآلف  خ��م�����ش��ة  م����ن  اأك������رث 

ي��ج��ربون ع��ل��ى م��غ��ادرة الأرا���ش��ي 
ال�شورية كل يوم.

كما ذكرت الأمم املتحدة اأن الأزمة 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة والأم���ن���ي���ة امل�����ش��ت��م��رة 
ت��ده��ور  اإىل  اأدت  ق���د  ���ش��وري��ا،  يف 
الأو�شاع الجتماعية والقت�شادية 
ال�شورين،  اآلف  وجلاأ  البالد.  يف 
منذ �شهر مار�س اآذار 2011، اإىل 
عبور احل��دود الأردن��ي��ة بحًثا عن 
ب��اأن الكثري من  اآم��ن. علًما  م��الذ 
ه����وؤلء ال��الج��ئ��ن ب��ح��اج��ة ما�شة 
ل��ل��م�����ش��اع��دات الإن�����ش��ان��ي��ة، مب��ا يف 

اأق���ي���م يف ���ش��ه��ر دي�����ش��م��رب/ك��ان��ون 
الأول من العام 2012، من قبل 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  حكومة 
املتحدة لإيواء عدد من الالجئن 
ب��ال��ق��رب م��ن مدينة  ال�����ش��وري��ن، 
ال����زرق����اء الأردن����ي����ة. وق����د دع��م��ت 
ل�شوؤون  املتحدة  الأمم  مفو�شية 
ال��الج��ئ��ن، اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة يف 

اإقامة املخيم. 
جيم�س  قال  اخل�شو�س،  هذا  ويف 
هوجن، رئي�س املجموعة والرئي�س 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل���الحت���اد ل��ل��ط��ريان: 

للطريان: مع حلول عيد الأ�شحى 
املبارك وانطالقاً من م�شوؤوليتنا 
املجتمع،  الجتماعية نحو خدمة 
حت��ر���س الحت����اد ل��ل��ط��ريان على 
البت�شامة  ور�شم  البهجة  اإ�شفاء 
ال�شورين  الالجئن  وج��وه  على 
تخفيف  يف  ي�شهم  مبا  الأردن،  يف 

بع�س معاناتهم. 
وت��اأت��ي م��ب��ادرة الحت���اد للطريان 
والهالل الأحمر الإماراتي مكّملة 
التي  ال�شابقة  الإن�شانية  للبعثات 
ق����ام����ت خ���الل���ه���ا ب���ت���وزي���ع امل�����واد 

ذلك الغذاء واملاأوى. 
وك���ان ل��الحت��اد ل��ل��ط��ريان وهيئة 
ال��ه��الل الأح���م���ر الإم����ارات����ي دور 
هام يف دعم املت�شررين ال�شورين 
اندلع الأ�شطرابات. ولعبت  منذ 
اإىل  للو�شول  امل�شركة  جهودهم 
وخارجها  البالد  داخل  ال�شورين 
امل�شاعدات  اأ�شا�شًيا يف اي�شال  دوًرا 
الإن�����ش��ان��ي��ة  ب��ن دول����ة الإم�����ارات 
ال���ع���رب���ي���ة امل���ت���ح���دة وامل���واط���ن���ن 

ال�شورين. 
ويقع خميم املريجب الفهود الذي 

ال��ت��ط��وع��ي م���ن امل���ق���ر ال��رئ��ي�����ش��ي 
لالحتاد للطريان وفريق عمليات 
الأردن قدًرا  الحت��اد للطريان يف 
كبرًيا من اللتزام يف دعم اجلهود 
الإن�شانية، وامل�شاعدة يف التخفيف 
الناجمة  الهائلة  ال�شغوطات  من 

عن مثل هذه الأو�شاع. 
م�����ن ج���ه���ت���ه اأف����������اد خ����ال����د غ��ي��ث 
اأول  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب  امل����ح����ريي����ي، 
ل��ل��ع��الق��ات احل��ك��وم��ي��ة و����ش���وؤون 
�شيا�شات الطريان ورئي�س اللجنة 
الريا�شية والجتماعية يف الحتاد 

يف  القيادة  توجيهات  مع  ومت�شًيا 
املتحدة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
بتوفري  ل��ل��ط��ريان  الحت���اد  تلتزم 
ال���دع���م ال��ل��وج�����ش��ت��ي ال�������ش���روري 
للم�شاعدة يف تخفيف املاأ�شاة التي 
يعاين منها الالجئون ال�شوريون.  
التي  الإن�شانية  امل�شاعدات  وتاأتي 
ال��ت��زام  اإط���ار  ال�شركة يف  ت��وف��ره��ا 
الإماراتية  الأح��م��ر  الهالل  هيئة 
ال�����ش��وري��ن  اإىل ج��ان��ب  ل��ل��وق��وف 
ال��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��اأ���ش��اة اإن�����ش��ان��ي��ة 
ح��ق��ي��ق��ي��ة. وق�����د اأب�������دى ال��ف��ري��ق 

الإغ����اث����ي����ة ل���الج���ئ���ن يف خم��ي��م 
ق��ام  ح��ي��ث  الأردن،  يف  ال���زع���ري، 
امل��ت��ط��وع��ون ب��ت��وزي��ع امل�����ش��اع��دات 
ب��اأن��ف�����ش��ه��م، ومت��ك��ن��وا م��ن اإح���داث 

فرق اإيجابي يف حياة الالجئن. 
وق�����د ا���ش��ت��ق��ط��ب��ت ت���ل���ك احل��م��ل��ة 
موظفن  امل�����ش��رك��ة،  ال��ت��ط��وع��ي��ة 
الجتماعية  امل�شوؤولية  ق�شم  من 
ل����ل����ط����ريان، وه��ي��ئ��ة  يف الحت��������اد 
ال�����ه�����الل الأح�����م�����ر الإم�����ارات�����ي�����ة 
والجتماعية  الريا�شية  واللجنة 

يف الحتاد للطريان.

�ضمن احتف�لت العيد يف دبي – عيد الأ�ضحى 

عائلة كويتية حتظى با�ضتقبال خم�س جنوم يف مطار دبي الدويل
•• دبي - الفجر:

����ش���م���ن ف���ع���ال���ي���ات ح������دث ال��ع��ي��د 
يف دب�����ي- ع��ي��د الأ����ش���ح���ى ، ال���ذي 
للمهرجانات  دبي  موؤ�ش�شة  تنظمه 
دائرة  موؤ�ش�شات  اإح��دى  والتجزئة، 
يف  ال��ت��ج��اري  والت�شويق  ال�شياحة 
ا�شتقبال  فعالية  تنظيم  مت  دب���ي، 
ع��ائ��ل��ة حت���ت رع���اي���ة ب��ط��ول��ة دب��ي 
مع  وب��ال��ت��ع��اون  لل�شيافة  ال��ع��امل��ي��ة 
الختيار  وق��ع  دب��ي، حيث  مطارات 
الذي مت وفقاً ل�شروط معينة، على 
عائلة قادمة من الكويت على منت 
طريان الإمارات اأم�س الأول الأحد 

13 اأكتوبر اجلاري. 

وت��ق��دم ف��ري��ق ال��ع��م��ل ال����ذي ميثل 
م���وؤ����ش�������ش���ة دب�������ي ل���ل���م���ه���رج���ان���ات 
العاملية  دب��ي  وب��ط��ول��ة  وال��ت��ج��زئ��ة، 
لتحية  دب��ي  وم��ط��ارات  لل�شيافة، 
العائلة الكويتية التي وقع الختيار 
بكافة  ال��رح��ي��ب  مت  حيث  عليها، 
اأف�����راد ال��ع��ائ��ل��ة، وزف خ��رب ال��ف��وز 
التي  الطيبة  الفعالية  بهذه  اإليها 
الإم���ارات���ي���ة  ت��ع��ك�����س روح احل���ف���اوة 
واح���ت���ف���الت ال��ع��ي��د يف دب��ي-ع��ي��د 

الأ�شحى . 
وبعد اخلروج من البوابة يف �شالة 
القادمن مبطار دبي الدويل بداأت 
بعزف  الإماراتية  ال�شعبية  الفرقة 
ا�شتقبال  ومت  ال��راث��ي��ة  الأحل�����ان 

والهدايا  بالورود  الكويتية  العائلة 
الإع��الم  و�شائل  كامريات  وهرعت 
ل��ت��ل��ت��ق��ط ت���ع���اب���ري ال���ده�������ش���ة ت����ارة 
والفرحة تارة اأخرى، وهي ترت�شم 

على وجوه ال�شغار والكبار. 
وب��ه��ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة ع��ل��ق رب الأ���ش��رة 
ق��ائ��ال: ل  الأرب�����س  ب��در  الكويتية، 
اأك��اد اأ���ش��دق ما اأرى. مل اأت��وق��ع اأن 
ال�شتقبال  ه���ذا  م��ث��ل  ���ش��رف  اأن����ال 
اأن������ا وع���ائ���ل���ت���ي. ع���رف���ن���ا دب�����ي ب��ك��ل 
جديد وغريب، اإل اأنني مل اأتخيل 
ا���ش��ت��ق��ب��ال��ن��ا على  ي��ت��م  اأن  ل��ل��ح��ظ��ة 
وال��ورود  الراثية  املو�شيقى  اأن��غ��ام 

والهدايا .
واأك����م����ل: ل��ق��د ق�����ررت ا���ش��ط��ح��اب 
اأط��ف��ايل الأرب��ع��ة وزوج��ت��ي لق�شاء 
اإج��ازة عيد الأ�شحى يف دبي، لأنها 
ت�شعد  ال��ت��ي  الفعاليات  م��ن  م��زي��ج 
ن�����ش��ع��ر فيها  الأط���ف���ال ووج���ه���ة ل 
العيد.  ف���رة  يف  خ�شو�شاً  ب��غ��رب��ة 
الق�شرية  اإج��ازات��ن��ا  نق�شي  فنحن 
ب���ا����ش���ت���م���رار يف دب����ي،  وال���ط���وي���ل���ة 
ونعلم جيداً باأنها مدينة متجددة، 
تقدمه  مب��ا  ن�شتمتع  ���ش��وف  واأن��ن��ا 
م���ن اأن�����ش��ط��ة وف��ع��ال��ي��ات ك��ع��ه��ده��ا 

�شنر،  �شيتي  م����ردف  اإىل  ال��ت��ايل 
واإهدائهم ق�شائم �شراء لال�شتمتاع 
ب���ت���ج���رب���ة ال���ت�������ش���وق وال���ف���ع���ال���ي���ات 
املدرجة على جدول العيد يف دبي- 
على  وبالتعرف     . الأ���ش��ح��ى  عيد 
ونا�شر  اأحمد  الأ�شرة،  اأف��راد  باقي 
ع���ربوا عن  ف��ق��د  واأروى وحم��م��د، 
دب��ي  ب��زي��ارة  واأم��ن��ي��ات��ه��م  فرحتهم 
اأك�������واري�������وم وم�������ش���اه���دة ع���رو����س 
كيدزينيا،  اإىل  والذهاب  الدلفن، 
و���ش��ك��ي دب�����ي، واحل����دائ����ق امل��ائ��ي��ة، 
الفلكلورية  ال��ع��رو���س  وم�����ش��اه��دة 
التي تقام يف معظم مراكز الت�شوق 

والوجهات الرفيهية. 
اأهبة  اأم��ا بدر واأل��ط��اف، فهما على 
الإ�شتعداد خلو�س جتربة دبي 24 
ميزانية  ب��در  و���ش��ع  اأن  بعد  �شاعة 
اإىل  امل��ج��يء  ال��ت�����ش��وق ج��ان��ب��اً قبيل 
دبي، ومن حيث ل يحت�شب، جاءت 
ال����زي����ادة يف اخل����ري واأت������ت ال���ري���اح 
�شتزيد  حيث  ال�شفن،  ت�شتهي  مبا 
بطولة  قبل  من  املقدمة  الق�شائم 
دبي العاملية لل�شيافة من همة بدر 
واألطاف يف الت�شوق ملدة 24 �شاعة 

ليومن متتالن. 

اأن تكون  اأت��وق��ع  دائ��م��اً، ولكنني مل 
اجلميلة  امل��ف��اج��اأة  ه��ذه  بانتظارنا 
والفعالية  الإم���ارات���ي���ة  واحل���ف���اوة 

الراقية .
الأرب�س  األطاف  اأك��دت  جهتها،  من 
�شعداء  نحن  بالفعل،  ب��در:  زوج��ة 
ج����داً ب��ه��ذه امل����ب����ادرة ال��ط��ي��ب��ة، اإل 
اأن ال��ك��ل��م��ات ق��د ه��رب��ت م��ن��ي. اأن��ه 
اأن  اأجمل يوم يف حياتي، مل ي�شبق 
مت ا�شتقبايل بهذه احلفاوة، وبهذا 
العدد الكبري من احل�شود وو�شائل 
الإع�������الم. اإن����ه ي����وم ل���ن اأن�������ش���اه ما 
حييت، لقد اأ�شبحنا من امل�شاهري. 
وم���ن ���ش��م��ن امل���ب���ادرة ال�����ش��خ��ي��ة مت 
ا���ش��ط��ح��اب ع��ائ��ل��ة ب����در الأرب�������س 
ال���ذي  ال��ف��ن��دق  اإىل  ب��ال��ل��ي��م��وزي��ن 
يقيمون فيه، حيث تنتظرهم دعوة 
فندق  يف  املطاعم  اأح���د  يف  للع�شاء 
اأرم����اين ب��دب��ي، م��ع ع��دد كبري من 
والقائمن  وامل�����ش��وؤول��ن  امل��دع��وي��ن 

على الفعالية.
ويت�شمن جدول ا�شتقبال عائلة اإىل 
جانب حفل الع�شاء، توزيع العيدية 
العائلة  وا�شطحاب  الأطفال،  على 
اليوم  الختيار يف  عليها  وقع  التي 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة احل�شان 

CN 1181214:الذهبي لعمال البال�شر رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد �شعيد حممد �شعيد القحطاين )%100(

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عزيز الرحمن نذير احمد

تعديل وكيل خدمات
حذف �شالمة غريب حوي�س ال�شام�شي

فعلى كل من له حق العرا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�شادية خالل ا�شبوع من تاريخ ن�شر هذا العالن 
بعد  دعوى  او  حقوق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال 

انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية)العني(

•• القاهرة -وام:

 اأ�شرفت �شفارة الدولة يف م�شر على توزيع كمية كبرية 
من ك�شوة العيد على الآف الأطفال من الأ�شر الفقرية 

والأيتام مبنا�شبة عيد الأ�شحي املبارك .
وتاأتي هذه اخلطوة يف اإطار حملة )ك�شوة مليون طفل 
حم���روم ح���ول ال���ع���امل( ال��ت��ي اأط��ل��ق��ه��ا ���ش��اح��ب ال�شمو 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 

رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.
وبتوجيه من معايل حممد بن نخرية الظاهري �شفري 
الطنيجى  خليفة  امل�شت�شار  ق��ام  القاهرة  ل��دى  ال��دول��ة 
القاهرة  يف  ال��دول��ة  ب�شفارة  بالنيابة  بالأعمال  القائم 
�شامل  وحممد  بال�شفارة  اأول  �شكرتري  ال�شميلى  وعلى 
على  ب���الإ����ش���راف  ب��ال�����ش��ف��ارة  الإدارى  امل��ل��ح��ق  ال��ك��ع��ب��ي 
اأط��ف��ال  م��ن  الآلف  ت�شتهدف  ال��ت��ي  احلملة  ان��ط��الق��ة 
الأ�شر الفقرية والأيتام يف مناطق خمتلفة من جمهورية 

م�شر العربية .
على  العيد  ك�شوة  توزيع  حملة  ت�شتمر  اأن  املقرر  وم��ن 
وبعد  العيد  اأي���ام  خ��الل  املحرومن يف م�شر  الأط��ف��ال 
الأطفال  لأك��رب عدد ممكن من  الو�شول  بهدف  العيد 

املحرومن يف خمتلف املدن واملحافظات امل�شرية .
من جانبه قال حممود بكرى الكاتب ال�شحفي ورئي�س 
اأمناء جمعية )طاقة اخلري( اأحدى اجلمعيات  جمل�س 

ب��داأت  اجلمعية  اأن  عليها  العيد  ك�شوة  ت��وزي��ع  مت  التى 
الم���ارات  �شفارة  م��ن  و�شلتها  التى  الكميات  ت��وزي��ع  يف 
23 منطقة فقرية فى حمافظات م�شر املختلفة  على 
بجنوب  وال��ت��ب��ن  وح��ل��وان  الب�شاتن  م��ن��اط��ق  و�شملت 

القاهرة اإىل جانب حمافظات قنا واأ�شيوط و�شوهاج .
واأو�شح بكري اأن هذه اللفتة الكرمية من دولة الإمارات 
العالقات  على عمق  ي��وؤك��د  امل��ح��روم��ن  لأط��ف��ال م�شر 
اأر�شاها  وال��ت��ى  الم����ارات  ودول���ة  م�شر  ب��ن  التاريخية 
اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  له  املغفور  الدولة  موؤ�ش�س 

نهيان ووا�شلتها القيادة الر�شيدة .
دولة  موقف  ين�شى  لن  امل�شري  ال�شعب  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الإمارات امل�شاند لتطلعاته �شيا�شيا واإقت�شاديا من اأجل 
اخل��روج من هذه الزم��ة وجت��اوز هذه الفرة احلرجة 
من تاريخ م�شر وهذا لي�س بغريب على دولة الإمارات 
وقيادتها الر�شيدة برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 

بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل .
�شيدخل  ال��ع��ي��د  ك�����ش��وة  م�����ش��روع  ان  اىل  ب��ك��رى  ول��ف��ت 
البهجة وال�شرور على الآف الأطفال فى ال�شر الفقرية 
يف عيد الأ�شحى املبارك وهذه اللفتة لقيت ترحيب من 
 .. عليها  الك�شوة  توزيع  التى مت  والأ�شر  كل اجلمعيات 
متمنيا لدولة الإم��ارات والإزده���ار حتت قيادة �شاحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 

حفظه اهلل.

�ضفارة الدولة لدى القاهرة ت�ضرف على توزيع 
ك�ضوة العيد على اآلف الأطفال يف م�ضر
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�ضرطة دبي تعزز جهودها لتوفري املظلة الأمنية اللزمة لحتفالت عيد الأ�ضحى يف القرية العاملية
امتع الوقات مبا تقدمه القرية العاملية من فعاليات م�شاحبة لهذا 

احلدث الكبري.
يذكر ان �شرطة دبي مل تدخر جهدا يف خدمة املجتمع بكافة فئاته 
و�شرائحه يف اطار اهدافها الرائدة لتعم مدينة دبي بالمن والمان 

جت�شيدا لروؤيتها وا�شراتيجيتها.
ال��ع��الق��ات احلكومية وال�����ش��وؤون الداري���ة  وق��ال فهد اخل��اج��ة مدير 
دبي  و�شرطة  القرية  ادارة  بن  الدائم  التعاون  ان  العاملية  بالقرية 
ت�شهيل  يف  �شاهمت  الفعاليات  لتاأمن  المنية  اللجنة  يف  متمثله 
املزيد  اىل  نتطلع  كما  التح�شري  مرحلة  خالل  اعمالنا  من  الكثري 

من التعاون المني خالل الفعاليات امل�شاحبة بالفرة الت�شغيلية.

العمليات  ارقام غرفة  للزوار والعاملن ال�شتدلل على  .كما ميكن 
مكاتب  جتهيز  مت  ان��ه  اىل  ب��ال���ش��اف��ة  بالقرية  امل��ت��وف��رة  ب��ال��ل��وح��ات 
وت�شيري  ال��ق��ري��ة  ام��ن  �شابط  برئا�شة  املختلفة  الم��ن��ي��ة  ل��الج��ه��زة 
دوريات من املباحث اجلنائية والدوريات المنية الراجلة وال�شرطة 
الن�شائية بال�شافة اىل دوريات املرور املتمثلة بعدد من رقباء ال�شري 
ومب��واق��ف  للقرية  امل��وؤدي��ة  ب��ال��ط��رق  وامل����رور  ال�شري  ح��رك��ة  لتنظيم 

ال�شيارات حيث توفر القرية هذا العام 17 األفا من املواقف.
مت  التي  المنية  اخلطة  بكفاءة  الغيثي  علي  عبداهلل  العميد  واأ�شاد 
عمليات  تنفيذ  وكيفية  الطارئة  احل��الت  ملواجهة  م�شبقا  اع��داده��ا 
الخالء كاجراءات احرازية ..معربا عن اأمله باأن تق�شي العائالت 

العامة  الدارة  بالتعاون مع  العاملية  للقرية  الت�شغيلية  الفرة  مدار 
ال�شحة  ال�شعاف وهيئة  املدين دبي وموؤ�ش�شة دبي خلدمات  للدفاع 

بدبي وبلدية دبي.
متيم  خلفان  �شاحي  الفريق  معايل  لتوجيهات  وفقا  انه  اإىل  واأ�شار 
العام  القائد  نائب  �شعادة  ا�شراف  وحت��ت  دب��ي  ل�شرطة  العام  القائد 
ت�شعى جلنة تاأمن الفعاليات كل عام بتقدمي الدعم وامل�شاعدة لدارة 
من  وذل��ك  والت�شغيلية  التح�شريية  الفرة  ط��وال  العاملية  القرية 
خالل التواجد المني داخل القرية بتعزيز املظلة المنية حيث مت 
جتهيز غرفة للعمليات خا�شة بالقرية العاملية بتلقي البالغات عرب 

الهاتف .

•• دبي-وام:

تتعاون �شرطة دبي ب�شكل مكثف هذه اليام لتعزيز التواجد المني 
ت�شهدها  التي  العياد  احتفالت  لفرة  ا�شتعدادا  العاملية  القرية  يف 

خالل اليام املقبلة.
�شرح بذلك العميد عبداهلل على الغيثي نائب مدير الدارة العامة 
لمن الهيئات واملن�شاآت والطوارئ نائب رئي�س اللجنة المنية والذي 
على  تعكف  ب��دب��ي  الفعاليات  لتاأمن  المنية  اللجنة  ان  على  اأك���د 
تطبيق برنامج امني خا�س بتوفري اق�شى درجات المن وال�شالمة 
وعلى  الول  اليوم  منذ  بزيارتهم  لي�شتمتعوا  العاملية  القرية  ل��زوار 

�ضمن م�ض�ركته� يف مب�درة دبي 24 �ض�عة 

مراكز الت�ضّوق يف دبي تفتح اأبوابها اأكرث من 62 �ضاعة متوا�ضلة بدءًا من اليوم الثلثاء    
•• دبي - الفجر: 

امل�شاركة  ال��ت�����ش��ّوق  م��راك��ز  ���ش��ت��ب��داأ 
اعتباراً  �شاعة   24 دب��ي  مبادرة  يف 
عيد  اأي��ام  اأول  الثالثاء  اليوم  من 
الأ���ش��ح��ى امل��ب��ارك، وان��ط��الق��ا من 
ال�����ش��اع��ة ال��ع��ا���ش��رة ���ش��ب��اح��ا رحلة 
توقف،  دون  �شاعة   24 ل�  الت�شوق 
والثاين  الأول  اليوم  وذل��ك خالل 
يعني  مما  املبارك،  ال�شحى  لعيد 
اأنها �شوف تبقى مفتوحة ملدة تزيد 

على 62 �شاعة متوا�شلة. 
�شاعة   24 دب��ي  م��ب��ادرة  ب��ان  علما 
امل���ا����ش���ي  ال����ع����ام  يف  اط���الق���ه���ا  مت 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال��������وزراء ح���اك���م دب�����ي، رع�����اه اهلل، 
وا�شتح�شاناً  كبرياً  جناحاً  ولق��ت 
الت�شوق  مراكز  م�شوؤويل  قبل  من 
وا�شحاب املحال التجارية، وكذلك 

املت�شوقن اأنف�شهم. 
�شاعة   24 دب��ي  مبادرة  يف  ت�شارك 
15 و16  ال���ع���ام وب���ت���اري���خ   ه����ذا 
اأي���ام  اأك��ت��وب��ر اجل����اري اأول وث���اين 
ع��ي��د الأ����ش���ح���ى امل����ب����ارك امل���راك���ز 
ال���ت���ج���اري���ة ال���ت���ال���ي���ة: دب����ي م���ول، 
�شيتي  ودي������رة  الإم���������ارات،  وم�����ول 
�شنر، ومردف �شيتي �شنر، ودبي 
ف�����ش��ت��ي��ف��ال ���ش��ي��ت��ي م�����ول، وم��رك��ز 
ال��واح��ة، ولم�شي ب��الزا، واأراب��ي��ان 
�شنر، فيما �شتفتح مراكز الت�شوق 
اأب��واب��ه��ا  امل���ذك���ورة  الأوىل  ال�����ش��ت��ة 
خ���الل ال���ف���رة م���ا ب���ن 19-10 
�شباحا   10 ال�شاعة  م��ن  اأك��ت��وب��ر 
منت�شف  ب��ع��د   2 ال�����ش��اع��ة  ح��ت��ى 
واإىل  ال��ت��ج��اري��ة،  للمحالت  الليل 
ال�����ش��اع��ة 3 ب��ع��د م��ن��ت�����ش��ف ال��ل��ي��ل 
اأراب��ي��ان  واأم��ا  واملقاهي.  للمطاعم 
ف�شيفتحان  ب��الزا  ولم�شي  �شنر 
�شباحا   10 ال�شاعة  من  اأبوابهما 
12 منت�شف الليل للمحالت  اإىل 
الليل  منت�شف  بعد  و1  التجارية 

للمطاعم واملقاهي
ت�شوق  م��راك��ز  ع��دة  �شتقوم  بينما 
اإىل  �شاعات عملها  بتمديد  اأخ��رى 
م��ن��ت�����ش��ف ال��ل��ي��ل، وب��ع�����ش��ه��ا حتى 
منت�شف  ب��ع��د  ال��ث��ال��ث��ة  ال�����ش��اع��ة 
ال��ل��ي��ل وه����ي: اب���ن ب��ط��وط��ة م��ول، 
وب���رج���م���ان، ودب����ي اآوت���ل���ي���ت م���ول، 
ووايف،  ومريكاتو،  الغرير،  ومركز 

وتاميز �شكوير �شنر. 
وه���ن���اك جم��م��وع��ة م���ن ال��ع��وام��ل 
ت�شاعد على جناح مبادرة دبي 24 
ال�شتقرار  مناخ  اأهمها  لعل  �شاعة 
ت�شمله  مب���ا  دب����ي  ت��ع��ي�����ش��ه  ال�����ذي 
وح�شارية  اقت�شادية  نه�شة  م��ن 
وا�����ش����ت����ق����رار الأم��������ن مب����ا ي�����ش��م��ح 
اجلن�شيات  جميع  م��ن  ل��ل��ع��ائ��الت 
التب�شع  يف اأي �شاعة من النهار اأو 
الآمنة  الأج��واء  الليل واثقن من 
التي تلف دبي على مدار ال�شاعة. 
ك��م��ا ي��ع��د ال���ش��ت��ع��داد ال��ك��ب��ري من 
ل�شتقبال  الت�شوق  م��راك��ز  ج��ان��ب 
ال���������ش����ي����وف اأح��������د اأ������ش�����ب�����اب ه����ذا 
النجاح، عالوة على تنوع الفقرات 
واإر�شائها  الرفيهية  والن�شطة 

جلميع الأذواق والأعمار.
وق�������د اأع����������دت م�����راك�����ز ال���ت�������ش���وق 
جمموعة من الفعاليات والأن�شطة 
تقدمي  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  امل��ت��ن��وع��ة، 
ع���رو����س ت��روي��ج��ي��ة خ��ا���ش��ة ب��ه��ا، 
ال��ت��ي قامت  ع���الوة على اجل��وائ��ز 
ب���ر����ش���ده���ا ل��ل��م��ت�����ش��وق��ن، وذل����ك 
لإغ����ن����اء جت���رب���ة ال��ت�����ش��وق خ��الل 
فرة احتفالت العيد يف دبي-عيد 

اأبوابه 24 �شاعة، وباقي الأيام من 
2 بعد منت�شف  10 �شباحاً حتى 
ال���ل���ي���ل وامل����ط����اع����م ح���ت���ى 3 ب��ع��د 

منت�شف الليل.
م��ول  �شيتي  ف�شتيفال  دب���ي  ي��ق��دم 
مل��واط��ن��ي وق��اط��ن��ي دول���ة الإم����ارات 
فر�شة  وال����زوار  امل��ت��ح��دة  العربية 
ال���ش��ت��م��ت��اع ب��اح��ت��ف��الت ال��ع��ي��د يف 
– عيد ال�شحى ، من خالل  دبي 
الت�شوق على مدار ال�شاعة، وارتياد 
املطاعم يف عدد من اأرقى املطاعم 
با�شتقطاب  توقعات  م��ع  باملدينة، 
يف  امل���ول  رواد  م��ن  قيا�شية  اأع����داد 
ممتعاً  وق��ت��اً  ليق�شوا  العيد،  ه��ذا 
هذه  خ��الل  عرو�شنا  مع  بالكامل 

املنا�شبة . 

مركز الواحة
اأب���واب���ه  ي��ف��ت��ح  اأك��ت��وب��ر  و16   15
 10 الأي��ام من  �شاعة، وباقي   24
�شباحاً حتى 2 بعد منت�شف الليل 
ب��ع��د منت�شف   3 ح��ت��ى  وامل��ط��اع��م 

الليل. 
ي��ق��دم م��رك��ز ال���واح���ة خ���الل عيد 
ال���ش��ح��ى  ال��ك��ث��ري م��ن ال��ع��رو���س 
امل��م��ي��زة واحل���م���الت ال��روي��ج��ي��ة 
حيث  ال��دائ��م��ن.  امل��رك��ز  ملت�شوقي 
�شيقوم املركز بخلق بيئة احتفالية 
وحميمة للمت�شوق. �شتقوم اإماك�س 
الأج��ه��زة  م��ن  جمموعتها  بعر�س 
والهواتف الذكية، والألواح الذكية 
خ�شومات  وتقدم  والإك�ش�شوارات، 
ع����دي����دة ع��ل��ي��ه��ا و����ش���ي���ت���م مت��دي��د 
���ش��اع��ات ال��ع��م��ل يف امل���رك���ز خ��الل 
اأكتوبر   19-10 ب��ن  م��ا  ال��ف��رة 
واملزيد من  املت�شوقن فر�شة  ملنح 
الوقت لال�شتمتاع بتجربة الت�شوق 
يف مركز الواحة وم�شاعفة نقاط 
امل���رك���ز  وي����ق����وم   .Shukran
اأحدث  مع  مريحة  جتربة  باإتاحة 
ال���ت���ج���زئ���ة  امل���ف���اه���ي���م يف جت��������ارة 

والرفيه واجلوائز‹‹.

اأرابي�ن �ضنرت ولم�ضي بالزا
اأب���واب���ه  ي��ف��ت��ح  اأك��ت��وب��ر  و16   15
 10 الأي��ام من  �شاعة، وباقي   24
الليل  منت�شف   12 حتى  �شباحاً 
ب��ع��د منت�شف   1 ح��ت��ى  وامل��ط��اع��م 
ال����ل����ي����ل. ي����ق����دم اأراب�������ي�������ان ���ش��ن��ر 
ترفيهية  اأن�شطة  ب���الزا  ولم�����ش��ي 
وع����رو�����س ت���روي���ج���ي���ة ل��ع��م��الئ��ن��ا 
ال���ك���رام. و����ش���وف ت�����ش��اه��م م��ب��ادرة 
التاأثري  زي���ادة  يف  �شاعة   24 دب��ي 
ال�شياحة  قطاعات  على  الإيجابي 
وي�شعى  وال�شتجمام،  وال�شيافة 
لم�������ش���ي ب������الزا واأراب������ي������ان ���ش��ن��ر 

ال��ف��ن��ون واحل������رف يف م��ن��ط��ق��ة ذا 
فيلج ، وغريها من الفعاليات.

 
مراكز م�جد الفطيم 

العق�رية
اأب��واب��ه��ا  تفتح  اأك��ت��وب��ر  و16   15
 10 الأي��ام من  �شاعة، وباقي   24
�شباحاً حتى 2 بعد منت�شف الليل 
ب��ع��د منت�شف   3 ح��ت��ى  وامل��ط��اع��م 
الليل. �شتقدم مراكز الت�شوق ديرة 
�شيتي �شنر ، و مول الإم��ارات ، و 
مردف �شيتي �شنر بتمديد �شاعات 
العمل لتتوا�شل على مدار ال�شاعة 
خالل عطلة عيد الأ�شحى املبارك 
للجميع   ال��ف��ر���ش��ة  ب��ذل��ك  ل��ت��ت��ي��ح 
الت�شوق  خ��ي��ارات  باأف�شل  للتمتع 
وال��رف��ي��ه وال��ط��ع��ام، وال��ت��م��ت��ع يف 
ب��ال��ربن��ام��ج احل��اف��ل  ال��وق��ت  نف�س 
من الفعاليات الرفيهية العائلية 
احل���دث يف  ل��ه��ذا  امل��ع��دة خ�شي�شا 

هذه املراكز . 
عر�س  الإم���ارات  مول  وي�شت�شيف 
الأزي�����اء ع���امل م��ن الأزي�����اء خ��الل 
اأك��ت��وب��ر   14-3 ب���ن  م���ا  ال���ف���رة 
كرامي�س  حفلة  وك��ذل��ك  اجل���اري، 
يف 16 اأكتوبر اجلاري. مما يوفر 
املنوعة  الفعاليات  م��ن  جمموعة 
الأذواق  خم��ت��ل��ف  ت��ن��ا���ش��ب  ال���ت���ي 
ويف  كذلك.  واجلن�شيات  والأع��م��ار 
ال��ي��وم الأول م��ن ع��ي��د الأ���ش��ح��ى، 
�شيفاً  عيا�س  رام��ي  الفنان  �شيحل 
���ش��ن��ر«، حيث  �شيتي  »دي����رة  ع��ل��ى 
�شيلتقي مع حمبيه وجمهوره عند 
اخلام�شة م�شاًء، بعد ذلك �شيحيي 
ح���ف���اًل غ��ن��ائ��ي��اً خ���ا����ش���اً يف »م���ول 
ويف  م�شاًء.   11:30 يف  الإم���ارات 
ال�شاعة  �شيطل عند  الثاين،  اليوم 
غنائي  ح��ف��ل  يف  م�����ش��اًء   11:30

مبا�شر يف »مردف �شيتي �شنر«.
و���ش��ت��وف��ر م���راك���ز ال��ت�����ش��وق اأي�����ش��اً 
الرفيهية  ال��ع��رو���س  م��ن  الكثري 
 10 بداية من  املتوا�شلة  العائلية 
ولغاية 19 اأكتوبر، ت�شمل العديد 
واجلوالة  امل�شرحية  العرو�س  من 
مثل كوكي دولز ، و كرنفال العيد ، 

و كاندي جروب ، وغريها 
من  ال�شينما  ع�شاق  �شيتمكن  كما 
م�شاهدة اأحدث اأفالم املو�شم خالل 
بداية  قبل  الأ���ش��ب��وع  نهاية  عطلة 
�شتعر�س  حيث  العيد،  اح��ت��ف��الت 
اأح��دث الأف��الم على م��دار ال�شاعة 
�شاعة يف  دبي24  م��ب��ادرة   خ��الل 
ك��ل م��ن دي��رة �شيتي �شنر و مول 
 . الإم����ارات و م��ردف �شيتي �شنر 
عدد  بن  الختيار  ل��ل��زوار  وميكن 
من اأحدث الأفالم العائلية واأفالم 

ع�����رو������س م������دة ك�����ل ع����ر�����س 15 
دقيقة يف الأوقات التالية: 6:30 
 9:00 و  م�����ش��اًء،   8:00 م�����ش��اًء، 
مظاهر  العر�س  و�شيج�شد  م�شاًء، 
يف  باملنا�شبات  الراثية  الحتفال 
تناغم  �شيظهر  ك��م��ا  ال�����ش��ام،  ب���الد 
���ش��رب��ات اأرج�����ل اأع�������ش���اء ال��ف��رق��ة 
على الأر�س بقوة مع قرع الطبول 

بالع�شي. 
وي�شتمر الرفيه مع عر�س كاندي 
دان�������س ال��ع��ر���س امل�����ش��رح��ي ال���ذي 
�شيقام يف منطقة الأوب�شرفاتوري، 
حيث �شريتدي اأربعة فنانن اأزياًء 
م���ل���ون���ة ف�����ش��ف��وري��ة م����ع ال���ري�������س، 
تكملها القبعات املخروطية واأحذية 
ال�شخمة  وال��ب��ال��ون��ات  ال�����ش��ح��رة، 
و�شيقدمون ا�شتعرا�شاتهم ال�شيقة 
على اأنغام البيانو.  وتقام العرو�س 
ال���ث���الث���ة يف الأوق���������ات ال��ت��ال��ي��ة: 
م�����ش��اًء،  و8:20  م�����ش��اًء،   7:00
ك��ل عر�س  وم���دة  م�����ش��اًء  و9:20 
على  البهجة  لإ�شفاء  دق��ائ��ق   10

الأطفال واليافعن كذلك. 
وجل���ع���ل ه�����ذه امل��ن��ا���ش��ب��ة مم���ي���زة، 
للت�شوق  رائعة  فر�شة  دائماً  هناك 
يف ب��رج��م��ان. ���ش��واًء ل�����ش��راء هدية 
اأو  العيد لأنف�شهم  رائعة مبنا�شبة 
لأقربائهم اأو اأحبائهم. حيث يوفر 
لراحة  متعددة  خ��ي��ارات  برجمان 
مزيجاً  جمع  فقد  ل��ذا  املت�شوقن 
رائ���ع���اً م��ن اآخ����ر ���ش��ي��ح��ات امل��و���ش��ة 
وامل�����ارك�����ات ال���ع���امل���ي���ة حت����ت ���ش��ق��ف 
واح��د، هذا بجانب اأج��واء الت�شوق 
اجلميلة واملريحة، جنباً اإىل جنب 
الطعام  مع جمموعة من خيارات 
ال���ل���ذي���ذة، ي��ل��ب��ي م���رك���ز ب��رج��م��ان 
اح���ت���ي���اج���ات ال���ت�������ش���وق امل��ت��ن��وع��ة 
ل���ل���ع���م���الء ل��ي��م��ن��ح��ه��م ال��ف��ر���ش��ة 

لق�شاء عطلة عيد رائعة.

مريك�تو
ي���ب���داأ م���ريك���ات���و الح���ت���ف���ال بعيد 
اأكتوبر حتى  10 من  الأ�شحى يف 
اأك��ت��وب��ر، ح��ي��ث �شيحظى  م��ن   19
مم��ي��زة  ب��ف��ر���ش��ة  م���ريك���ات���و  زوار 
الرويجية  بالعرو�س  لي�شتمتعوا 
واخل�����������ش�����وم�����ات ال�����ك�����ب�����رية م��ن 
على  ويح�شلوا  مريكاتو،  متاجر 
العر�س  خ��الل  من  للربج  فر�شة 
ال���روي���ج���ي ان��ف��ق وارب�����ح ، ال���ذي 
اأي��ام خالل   10 �شوف ي�شتمر ملدة 
من  العديد  حيث  الأ���ش��ح��ى،  عيد 
اجل���وائ���ز ال��ق��ي��م��ة ال���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا 
حم�����الت ف����ريج����ن م���ي���غ���ا ����ش���ت���ور، 
وروتانا للفنادق، عدا عن الت�شلية 
ال���ت���ي ����ش���وف ت���زخ���ر ب���ه���ا رده�����ات 

الأ�شحى2013 . كما قام بع�شها 
بتقدمي خ�شومات وبع�شها الخر 
املت�شوقن  ه��داي��ا على  ت��وزي��ع  ق��ام 
مم���ن ي��ق��وم��ون ب��ال��ت�����ش��وق خ��الل 

�شاعات ال�شباح الأوىل.

دبي مول 
 15 ���ش��اع��ة يف   24 اأب���واب���ه  ي��ف��ت��ح 
و16 اأكتوبر، وباقي الأيام من 10 
�شباحاً حتى 2 بعد منت�شف الليل 
ل��ل��م��ح��ال ال��ت��ج��اري��ة ام���ا  املطاعم 
3 بعد  اوق��ات عملهم حتى  فتمتم 
مول  دب��ي  وي��ق��دم  الليل.  منت�شف 
خيارات  من  ا�شتثنائية  باقة  بهذا 
ال��ت��ي تنا�شب  ال��ت�����ش��وق وال��رف��ي��ه 

خمتلف �شرائح الزوار. 
وي�����ش��ارك دب���ي م���ول ع��رب برنامج 
م���ت���ن���وع ي��ت�����ش��م��ن ال����ع����دي����د م��ن 
ال�����ش��ح��وب��ات واجل����وائ����ز ال��ق��ي��م��ة. 
وت��ت�����ش��م��ن ق��ائ��م��ة اجل���وائ���ز ال��ت��ي 
�شتتاح للزوار فر�شة الفوز ب�شيارة 
الفاخرة، عند   R8 2014 اأودي 
اأي  اأك��رث يف  اأو  300 دره��م  انفاق 
من متاجر املول خالل عطلة العيد 
م�شاعفة   للمت�شوقن  ومي��ك��ن   .
خالل  التب�شع  عند  الفوز  فر�س 
العمل  اأوق���ات  تلي  التي  ال�شاعات 

التقليدية يف دبي مول .
العرو�س  م��ن  باقة  اأي�����ش��اً  وه��ن��اك 
املتاجر  يف  احل�شرية  واحل�شومات 
وامل���ط���اع���م وامل����راف����ق ال��رف��ي��ه��ي��ة، 
املفاجاآت  م��ن  العديد  اإىل  اإ�شافة 
يبقون  الذين  ال��زوار  تنتظر  التي 

يف املول طوال �شاعات الليل .
وت�شمل الفعاليات التي ي�شت�شيفها 
الأ�شحى  عيد  عطلة  يف  مول  دبي 
العربية  ال�شيافة  خدمات  املبارك 
ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة، وع����رو�����س ال��رق�����س 
الإم����ارات����ي ال��ت��ق��ل��ي��دي، وال��ت��م��ائ��م 
ال�شخ�شيات  من  للعديد  اجلوالة 
امل��ح��ب��ب��ة ل���الأط���ف���ال، مب���ا يف ذل��ك 
املتحركة  الر�شوم  فيلم  �شخ�شيات 
 ،Despicable Me ال�شهري 
وع���رو����س ال���ب���ال���ون���ات وال���ربام���ج 

الرفيهية العائلية امل�شلية . 
وم��ن اأب���رز ال��ع��رو���س ال��ت��ي �شتقام 
خ���الل ث��ال��ث اأي����ام ال��ع��ي��د، احلفل 
الفني الذي حتييه حال الرك يف 
مم�شى الأزياء. وعالوة على ذلك، 
من  العديد  متابعة  ل��ل��زوار  ميكن 
ال�شاعة  بن  الكوميدية  العرو�س 
2 و3 بعد منت�شف الليل باللغتن 
وع��رو���س  والإجن��ل��ي��زي��ة،  العربية 
املتاأخرة  الليل  �شاعات  يف  مفاجئة 
فباإمكانهم  لالأطفال،  وبالن�شبة   .
اأن�شطة  اأوق�����ات رائ��ع��ة م��ع  ق�����ش��اء 

ل��ال���ش��ت��ف��ادة م���ن ه����ذه ال��ف��ر���ش��ة 
الإيجابي  الإيجابية وزيادة بعدها 
م��ن خ���الل ت��وف��ري جت��رب��ة ت�شوق 
ويقدم  امل��رك��زي��ن.  لعمالء  قيمة’ 
للمت�شوقن  فر�شة  �شنر  اأرابيان 
للت�شوق جمانا، من خالل التب�شع 
اأرابيان  يف  هايربماركت  اللولو  يف 
قيمة  ا���ش��رداد  فر�شة  م��ع  �شنر 
على  ب���امل���ائ���ة،   100 امل�������ش���ري���ات 
���ش��ك��ل ق�����ش��ائ��م ت�����ش��وق م���ن امل����ول. 
ف��ي��م��ا ���ش��ي��ت��م اخ��ت��ي��ار ح����وايل 40 
ف��ائ��زا ك��ل ي���وم، وع��ن��د ال��ت�����ش��وق يف 
15 و16 اأكتوبر من ال�شاعة 10 
�شباحا،   10 ال�شاعة  حتى  م�شاء 
فبالإمكان م�شاعفة فر�س الربح. 
وكذلك يقدم لم�شي بالزا فر�شة 
من  الت�شوق  عند  جمانا  للت�شوق 
املايا هايربماركت يف لم�شي بالزا 
به  ا�شرى  ال��ذي  املبلغ  ل���ش��رداد 
ع��ل��ى ���ش��ك��ل ق�����ش��ائ��م ت�����ش��وق. فيما 
�شيتم اختيار حوايل 40 فائزا كل 
و16   15 يف  الت�شوق  وع��ن��د  ي���وم، 
اأكتوبر من ال�شاعة 10 م�شاء حتى 
فبالإمكان  �شباحا،   10 ال�شاعة 

م�شاعفة فر�س الربح

فع�لي�ت واأن�ضطة
برجم�ن

باكراً  برجمان  يف  الفعاليات  تبداأ 
ومتتد  الثالثة  العيد  اأي���ام  ط��وال 
ح��ت��ى وق����ت اإغ�����الق امل���رك���ز ل��ي��اًل. 
وت����ب����داأ ع���ازف���ة ال��ب��ي��ان��و يف ع��زف 
الكال�شيكية  املو�شيقية  املقطوعات 
وال�������ش���ه���رية م����ن ف������رة م����ا ب��ع��د 
املو�شيقى  لتنت�شر  الظهر ف�شاعداً 
يف امل����م����رات ول��ي�����ش��ت��م��ت��ع ال������زوار 
خ��الل  اأن��ي��ق��ة  اأج����واء  يف  بالت�شوق 
البيانو  عازفة  و�شتقدم  عطلتهم. 
 20 كل عر�س  م��دة  �شتة عرو�س 
دقيقة يف الأوقات التالية: 1:10 
الظهر،  بعد   2:00 الظهر،  بعد 
و���ش��ت��ع��اود  ال��ظ��ه��ر.  ب��ع��د   2:40 و 
التالية:  الأوق��ات  م�شاًء يف  العزف 
و  م�����ش��اًء،   7:40 م�����ش��اًء،   6:20
9:20 م�شاًء من على من�شتها يف 

ردهة بافليون جاردنز. 
املو�شيقية  امل��ق��ط��وع��ات  وب��ج��ان��ب 
مبزيد  ب��رج��م��ان  زوار  �شي�شتمتع 
ال���ط���اب���ع  ذات  ال�����ع�����رو������س  م������ن 
ال���راث���ي، ح��ي��ث ���ش��ت��ق��دم ال��ف��رق��ة 
يرتدون  اأع�شاء  �شبعة  من  املكونة 
ال��ل��ون  ذات  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة  الأزي��������اء 
ال����ذه����ب����ي ال������راق������ي وي���ح���م���ل���ون 
الطبول والع�شي الدبكة، الرق�شة 
فل�شطن  يف  ال�����ش��ه��رية  ال�����ش��ع��ب��ي��ة 
ولبنان و�شوريا والأردن. يف ثالثة 

عطلة  يف  �شتعر�س  التي  الأك�����ش��ن 
نهاية هذا الأ�شبوع .

ولن�شر روح الحتفالت التقليدية 
ال���ع���ي���د، ينظم  خ����الل اح���ت���ف���الت 
ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�شيخ  م��رك��ز 
لحياء الراث �شيافة العيد �شمن 
اإع��داده  �شيتم  الذي  العيد  جمل�س 
يف املراكز الثالثة. ويفتتح املجل�س 
���ش��ب��اح��اً   11.  30 ال�����ش��اع��ة  م���ن 
.12 م�شاًء، و�شيتميز   00 ولغاية 
ب����اأج����م����ل ال�����دي�����ك�����ورات ال���ع���رب���ي���ة 
للمت�شوقن  وي���ق���دم  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
ال����ق����ه����وة ال����ع����رب����ي����ة وال�����ت�����م�����ور . 
ك��م��ا ���ش��ت��ق��دم ال���ف���رق الإم���ارات���ي���ة 
املركز  داخ��ل  عرو�شها  التقليدية 
م�شاًء   6.  00 ال�شاعة  من  يومياً 
منت�شف  ع��ن��د   12.  00 ول��غ��اي��ة 

الليل طوال اأيام العيد املبارك.
وم��وا���ش��ل��ًة حلملة ه���اي ف���اي ي��وم 
عرو�س  املراكز  �شت�شهد  الثالثاء، 
ت�����ش��وق خ��ا���ش��ة ح��اف��ل��ة ج����داً على 
مدى 32 �شاعة تبداأ يوم الثالثاء 
15 اأكتوبر عند ال�شاعة 00 .10 
حتى  توقف  دون  وت�شتمر  م�����ش��اًء، 
اأك��ت��وب��ر عند   17 ي���وم اخل��م��ي�����س 
ال�شاعة 00 .6 �شباحاً . و�شيح�شل 
 150 ينفقون  ال��ذي��ن  املت�شوقون 
دي���رة  م��ت��اج��ر  م���ن  اأي  دره���م���اً يف 
اأو  الإم����ارات  م��ول  اأو  �شنر  �شيتي 
ق�شيمة  على  �شنر  �شيتي  م��ردف 
تقام  التي  ال�شحوبات  يف  للدخول 
ال�شحب  �شيتم  ح��ي��ث  ���ش��اع��ة،  ك��ل 
درهم   1000 بقيمة  جائزة  على 
لتحقيق  م���رك���ز  ك���ل  يف  اإم����ارات����ي 

مزيد من فر�س الربح .
اأع���ل���ى م�شتوى  ت��وف��ري  ول�����ش��م��ان 
م�����ن ال����رف����ي����ه وال���ت���م���ي���ز خ���الل 
ال�شيوف  �شيحظى  ال��ع��ي��د،  ف���رة 
املجانية ومتديد  القهوة  بخدمات 
����ش���اع���ات ع���م���ل خ����دم����ة ح���اف���الت 
التو�شيل املجانية، حيث �شيح�شل 
الليل  منت�شف  م��ن  ب����دءاً  ال�����زوار 
�شباحاً   6.  00 ال�����ش��اع��ة  ول��غ��اي��ة 
عند  القهوة  لأك���واب  اأغطية  على 
دخولهم املركز ميكنهم ا�شتبدالها 
املقاهي  يف  جمانية  قهوة  ب��اأك��واب 
احلافالت  �شتنظم  كما   . امل�شاركة 
ال�����ش��ي��اح��ي��ة رح����الت اإ���ش��اف��ي��ة من 
مول  و   ، �شنر  �شيتي  دي���رة  واإىل 
�شنر  �شيتي  م����ردف  و  الإم������ارات 
عند ال�شاعة 00 .12 يف منت�شف 
�شباحاً،   3.  00 وال�����ش��اع��ة  الليل 
الباكر  ال�شباح  رح��ل��ة  ع��ن  ف�شاًل 

عند ال�شاعة 00 .8 �شباحاً .
دبي ف�شتيفال �شيتي مول

املركز  يفتح  اأكتوبر  و16  15يف  

م��ريك��ات��و م���ن خ����الل ال��ف��ع��ال��ي��ات 
معاَ  والأط���ف���ال  للعائلة  امل��ت��ن��وع��ة 
ل��ن�����ش��ر اأج�����واء ال���ف���رح خ���الل اأي���ام 
ال���ع���ي���د.  و�����ش����وف مت�����الأ ال��ب��ه��ج��ة 
م����ريك����ات����و م�����ن خ������الل ع���رو����س 
ال�������ش���ريك ال����رائ����ع����ة امل�������ش���ت���وح���اة 
م���ن ع���ر����س ����ش���ريك دي ���ش��ولي 
ح��ي��ث الأل���ع���اب ال��ب��ه��ل��وان��ي��ة ال��ت��ي 
جتمع امل��رون��ة وال��ق��وة وال��ع��رو���س 
م��ه��ارة  تتطلب  ال��ت��ي  ال��ك��وم��ي��دي��ة 
وط����اق����ة ع���ال���ي���ة، اأم�������ا الأط����ف����ال 
ف�شوف ي�شتمتعون بور�شات العمل  

التفاعلية خالل اأيام العيد.
يف الفرة الواقعة بن 10 اأكتوبر 
م��ريك��ات��و  ي���ق���دم  اأك���ت���وب���ر   19 و 
الت�شوق  عند   ، وارب��ح  انفق  عر�س 
متجر  اأي  يف  دره���م   200 مببلغ 
من متاجر مريكاتو و تاون �شنر 
املت�شوقون   و�شوف يحظى  جمريا، 
ب���ف���ر����ش���ة دخ�������ول ال�������ش���ح���ب ع��ل��ى 
فريجن  من  القيمة  العيد  جوائز 
م��ي��غ��ا���ش��ت��ور و جم���م���وع���ة ف���ن���ادق 
ب��اأن قيمة كل جائزة  روت��ان��ا، علما 
متاجر  ت��ق��دم  دره�����م،   10،000
ال��ع��دي��د من  ���ش��ت��ور  ف��ريج��ن ميغا 
الإل��ك��رون��ي��ات  �شمنها  اجل���وائ���ز 
اأم����ا ف��ن��ادق روت���ان���ا ف��ت��ق��دم اإق��ام��ة 
مل��دة ث��الث ل��ي��ايل يف ف��ن��دق العن 
ال��ولء  برنامج  اأع�شاء  روت��ان��ا،اأم��ا 
بريفيليج بال�س ف�شوف يح�شلون 

على فر�س م�شاعفة للربح.   

مركز الغرير 
ي���ق���دم م���رك���ز ال���غ���ري���ر ع�����ددا من 
الفرة  خ��الل  امل��م��ي��زة  الفعاليات 
خ��الل  ي�شت�شيف  ح��ي��ث  امل��ق��ب��ل��ة، 
ال���ف���رة م���اب���ن 1 اأك���ت���وب���ر- 31 
دي�����ش��م��رب ب��رن��ام��ج ف��ن��ان ال�����ش��ارع، 
ب��ي��ن��م��ا ���ش��ي��ق��وم ق����ارع����وا ال��ط��ب��ول 
ب���ت���ق���دمي ف�����ق�����رات حت�����ت ع���ن���وان 
ط��ب��ال��ون يف اأزق���ة ال�����ش��وارع خالل 
 28  - اأكتوبر   17 الفرة ما بن 
اك��ت��وب��ر. ويف ال��ف��رة م��ا ب��ن 16 
زوار  �شيكون  نوفمرب   2 اأك��ت��وب��ر- 
امل���رك���ز م���ع ع���رو����س ال�����ش��ريك يف 
�شيقوم  بينما  الرئي�شية،  ال�شاحة 
اأح����د امل��ت��م��ي��زي��ن يف ح���رك���ات خفة 
كوربو  اأم��ري  عر�س  بتقدمي  اليد 
اأكتوبر   13 بن  ما  الفرة  خالل 
اإح��دى  و�شتقوم  اأك��ت��وب��ر.   16 اإىل 
ال��ف��رق ب��ت��ق��دمي ع��رو���س ال��ت��ن��ورة 
احلديثة خالل الفرة ما بن 14 

اأكتوبر اإىل 16 اأكتوبر.
باري�س  متاجر  ت�شتقطب  و���ش��وف 
املت�شوقن،  م��ن  ال��ك��ث��ري  غ��ال��ريي 
وخ�����ش��و���ش��ا ب��ع��د ال���ع���ر����س ال���ذي 
عيدية  عر�س  ا�شم  حت��ت  اأطلقته 
مبنا�شبة  احل���م���راء  احل��ق��ي��ب��ة   –
اح��ت��ف��الت ال��ع��ي��د يف دب���ي – عيد 
ه��ذا  وي��ت��ي��ح   .  2013 الأ���ش��ح��ى 
ال���ع���ر����س ال������ذي ي�����ش��ت��م��ر ط����وال 
اأم��ام  املجال  اجل��اري  اأكتوبر  �شهر 
هدايا  على  باحل�شول  املت�شوقن 
األف   14 اإىل  قيمتها  ت�شل  قيمة 
دره����م. وي��ح�����ش��ل م��ن ت��ب��ل��غ قيمة 
اإىل   850 ب����ن  م����ا  م�����ش��ري��ات��ه 
ت�شوق  حقيبة  على  دره��م   2000
حتتوي على هدايا تراوح قيمتها 
بن 100 و500 درهم. ولأولئك 
ال��ذي��ن ي�����ش��رون م��ا ب��ن 2001 
اإىل 5000 درهم، يح�شلون على 
 2000 اإىل   500 بقيمة  ه��داي��ا 
درهم، يف حن يح�شل من تتجاوز 
قيمة م�شرياتهم ال� 5000 درهم 
 2000 على هدايا بقيمة ما بن 

حتى 14000 درهم اإماراتي.  
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الداخلية تدعو ال�ضائقني لللتزام بقواعد واأنظمة املرور 
•• اأبوظبي-وام:

دعت وزارة الداخلية قائدي املركبات اإىل التقيد التام بقواعد واأنظمة ال�شري 
وغريهم  اأنف�شهم  ليجنبوا  الطرق  على  املحددة  بال�شرعة  والل��ت��زام  وامل��رور 
وخ�شائر  اإ�شابات  من  عنها  ينجم  وم��ا  امل��روري��ة  للحوادث  التعر�س  خماطر 
خالل اإجازة عيد الأ�شحى املبارك. واأكد العميد غيث ح�شن الزعابي مدير 
امل��رور  بتعليمات  الل��ت��زام  اأهمية  الداخلية  وزارة  يف  امل���روري  التن�شيق  ع��ام 
خا�شة يف املراكز والأ�شواق التجارية والقيادة بحر�س وتاأن يف هذه الأماكن 
وترك م�شافة كافية بن املركبات وعدم عرقلة حركة املرور نتيجة الوقوف 

اخلاطئ يف املواقف العامة اأو اإيقاف املركبة يف املواقف بطريقة غري �شحيحة 
..لفتا اإىل احلر�س على عدم ا�شتخدام املواقف املخ�ش�شة لذوي الحتياجات 
ذل��ك لعرقلة  ي��وؤدي  الإ�شعاف والإن��ق��اذ حتى ل  اأو  امل��دين  اأوال��دف��اع  اخلا�شة 
الدولة  وال��دوري��ات يف  امل���رور  اإدارات  اإن  ال��ط��ارئ��ة. وق��ال  عملهم يف احل���الت 
العيد  اإج��ازة  والداخلية خالل  اخلارجية  الطرق  دورياتها مبختلف  �شتكثف 
والتي ت�شهد ازدحاما �شديدا حلركة ال�شري واملرور من اأجل ان�شيابية احلركة 
املرورية واحلد من الزحام والتعامل مع احلالت الطارئة التي قد تعكر �شفو 
املحددة على  بال�شرعة  التقيد  ال�شائقن �شرورة  املباركة. ونا�شد  الأي��ام  هذه 
الطرقات خ�شو�شا اخلارجية منها حيث يقوم الكثري من املواطنن واملقيمن 

اإمارات الدولة واأخذ احليطة واحلذر  بالتنزه وزيارة الأهايل والأ�شدقاء يف 
وتوقع اأخطاء الآخرين وا�شتخدام حزام الأمان ومنع جلو�س الأطفال ممن 
هم دون العا�شرة يف املقاعد الأمامية واإجال�شهم يف املقاعد اخللفية حر�شا على 
�شالمتهم. و�شدد الزعابي على �شرورة عدم ا�شتخدام اأجهزة الهاتف النقال 
والدرد�شة  الن�شية  الر�شائل  اإر���ش��ال  اأم  باملحادثة  �شواء  ال�شيارة  قيادة  اأثناء 
..م�شريا اإىل اأن ذلك يعد خمالفة قانونية ملا ميثله من خطر كبري على حياة 
ال�شائق والآخرين من م�شتخدمي الطريق. وهناأ العميد غيث ح�شن الزعابي 
املواطنن واملقيمن بهذه املنا�شبة داعيا املوىل عز وجل اأن يعيده على الأمتن 

العربية والإ�شالمية باخلري واليمن والربكات. 

مب�درة رائدة لتعزيز مك�نة دبي ال�ضي�حية وترثي الأجواء الحتف�لية لعيد الأ�ضحى

فعاليات تراثية متنوعة على �ضفاف خور دبي اإيذانًا بانطلق مو�ضم دبي الرتاثي ال�ضياحي

معلم �ضي�حي مبزاي� �ضحية ب�ضه�دة دولية

تو�ضعة وتطويرا�ضرتاحة عني خت ال�ضياحية

احل���و����س اجل����اك����وزي ال��ك��ربي��ت��ي 
مل�شات  لت�شيف  وارت���ي���اح   بلطف 
ا�شعتها  ت��ن��ع��ك�����س  ج��م��ي��ل��ة  غ���ن���ارة 
 ، اجل��اك��وزي  ح��و���س  متالألئة يف 
�شهادة  على  ال�شراحة  وح�شلت 
م����ن خم���ت���رب امل����ي����اه ال��ك��ربي��ت��ي��ة 
مبكونات  الت�شيك  يف  الطبيعية 
الداخلية  للعن  الكربيتية  املياه 
ال���ت���ي ت��ف��ي��د يف ا���ش��ت��خ��دام��ه��ا يف 

•• راأ�س اخليمة -الفجر:

خت  عن  ا�شراحة  ادارة  انتهت   
اجلبلية  خت  مبنطقة  ال�شياحية 
ب��ام��ارة را����س اخليمة م��ن اإج���راء 
ع��م��ل��ي��ات ال��ت��و���ش��ع��ة وال��ت��ط��وي��ر 
ال�شراحة  برامج  والتحديث يف 
وخ��دم��ات��ه��ا وغ��رف��ه��ا ال��ف��ن��دق��ي��ة 
ب��ان��واع��ه��ا ال�����ش��ال��ي��ه��ات وال�����ش��ق��ق 
وال����غ����رف ال��ف��ن��دق��ي��ة ا���ش��ت��ع��دادا 
اج��ازة  خ��الل  ال�شياح  ل�شتقبال 
ع��ي��د الأ����ش���ح���ى امل����ب����ارك  وع��ل��ى 

م�شاحة 75 الف قدم مربع.
وق���ال ���ش��ع��ادة  ع��ب��داهلل را���ش��د بن 
ال���ش��راح��ة  ان  ال�شحي  لقيو�س 
ت�شهد اقبال كبريا وهي �شتحتفل 
من  الثالث  بالعقد  املقبل  ال��ع��ام 
ع��ام  تاأ�شي�شها  مت  ح��ي��ث  ع��م��ره��ا 
ال���ش��راح��ة  وا���ش��ب��ح��ت   1984
اليوم  ت�شم فندقا �شغريا ي�شم 
منها  فندقي  و�شاليه  غرفة   28

جم��م��وع��ة م��ن ال��غ��رف ب��ال��ط��راز 
اجلبلي الماراتي القدمي .

حديقة  ال�شراحة  وا�شتحدثت 
بجل�شات  مزودة  لاللعاب  داخلية 
خا�شة  واأم��اك��ن  وحديثة  تراثية 
ل��ل�����ش��واء ال��ط��ل��ق ب��ال���ش��اف��ة اىل 
لتجعل  احلديثة  الأطفال  األعاب 
ملتقا   بال�شراحة  الإق��ام��ة  م��ن 
اج��ت��م��اع��ي��ا وع��ائ��ل��ي��ا ف���ري���دا من 
والرابط  التم�شاك  يدعم  نوعه 

ال�شري والجتماعي .
ال���ش��راح��ة  ادارة  ط�����ورت  ك���م���ا  
الكبريتية  للمياه  طبيعية  عينا 
م��زودة بحو�س بجاكوزي حديث  
ب��ن��ي ع��ل��ى من��ط ال��ط��راز اجلبلي 
ال�شخور  ب��ا���ش��ت��خ��دام  الم���ارات���ي 
اجل��ب��ل��ي��ة وال����دي����ك����ورات امل��ح��ل��ي��ة 
وف��ق ال���راث الم��ارات��ي ال�شيل 
هند�شيا  من��ط��ا  امل��ب��ن��ى  مت�شمنا 
ف���ري���د م���ن ن���وع���ه ي��ت��ي��ح لأ���ش��ع��ة 
ج��وان��ب  اىل  تت�شلل  ان  ال�شم�س 

�شفحتها  ال�����ش��ي��اح��ي��ة  خ���ت  ع���ن 
الفي�شبوك  م��وق��ع  يف  اجل���دي���دة 
ل��ل��ت��وا���ش��ل الج���ت���م���اع���ي وال���ت���ي 
ح�شلت على اقبال  واعجاب كبري 

من خارج الدولة وداخلها .
واك���د م��ن ج��ان��ب��ه ع��ب��داهلل را���ش��د 
ادارة  حر�س  ال�شحي  لقيو�س  بن 
ال�����ش����راح����ة ع���ل���ى ت����ق����دمي ك��ل 
م��ا ي��وف��ر ال���ش��رخ��اء والق��ام��ة 
ال�شعيدة لزوار املنطقة لال�شتمتاع 
بعيدا  اجلبلية  الق��ام��ة  ب��اج��واء 
وال�شتمتاع  امليدنة  �شو�شاء  عن 
اك���رث ب��ال��ن��زول يف ح��و���س امل��ي��اه 
وممار�شة  الطبيعية  الكربيتية 
من  العامة  ال��رح��الت  متطلبات 
ال�����ش��واء اخل��ارج��ي او ال��ل��ع��ب مع 
اف��راد ال���ش��رة ب��اأج��واء اجتماعية 
ف��ري��دة م��ن ن��وع��ه��ا وه���ي تعي�س 
يف اح�����ش��ان احل��دي��ق��ة ال��داخ��ل��ي��ة 
والتي متثل منط حدائق النخيل 

الماراتية الغناء القدمية .

ال���ع���الج ال��ط��ب��ي��ع��ي ح��ي�����س ت�شل 
ومت��ت��د    40.8 اىل   ح����رارت����ه 
مرافق احلمام اجلاكوزي الدايفء 
ام����ارات����ي  ت����راث����ي  ����ش���ال���ون  اىل 
ل��ل��راث  ارك��ان��ا  زواي����ا  ت�شمن يف 
دهليز  اىل  ب��ال���ش��اف��ة  الم�����ارات 
و�شاتراحة على النمط التقليدي 

املعروف .
ال����ش���راح���ة متحفا  ت�����ش��م  ك��م��ا 
الم��ارات  بدولة  اجلبلية  للحياة 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ب��ا���ش��م متحف 
ع����ب����داهلل ب����ن ل��ق��ي��و���س ال�����ش��ح��ي 
التقليدية  ال��ق��ط��ع  الف  ي�����ش��م 
ال��ق��دمي��ة امل�����ش��ت��خ��دم��ة يف ج��ب��ال 
الم������ارات ل��ت��ح��ك��ي ق�����ش��ة ان�����ش��ان 
المارات هناك وقد �شهد املتحف 
وال���ش��راح��ة زي���ارة ال��ع��دي��د من 
ال���وف���ود ال�����ش��ي��اح��ي��ة وال��راث��ي��ة 

والكادميية .
الجتماعي  للتوا�شل  وم��واك��ب��ة 
م��ع اجل��م��ه��ور اط��ل��ق��ت ا���ش��راح��ة 

•• دبي- الفجر: 

بتوجيه من �شمو ال�شيخ ماجد بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم، رئي�س 
)دبي  والفنون  للثقافة  دبي  هيئة 
ب�شوؤون  املعنية  الهيئة   ، للثقافة( 
ال��ث��ق��اف��ة وال���ف���ن���ون وال�������راث يف 
الكرمية،  رعايته  وحت��ت  الإم����ارة، 
ت��ن��ط��ل��ق ف���ع���ال���ي���ات م���و����ش���م دب���ي 
الراثي ال�شياحي الأول يف منطقة 
وت�شتمر  ال��ت��اري��خ��ي��ة،  ال�����ش��ن��دغ��ة 
على مدى ما يقارب ال�شبعة اأ�شهر 
ي��ه��دف   .2014 اأب����ري����ل  ل���غ���اي���ة 
احل������دث ال������ذي ت��ن��ظ��م��ه ال��ه��ي��ئ��ة 
ال��راث  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل 
ومنح  للمدينة،  العريق  ال�شياحي 
�شكان دبي وزوارها على حد �شواء 
فر�شة التعرف على اأمناط احلياة 
التقليدية ل�شكان الدولة من كافة 
جوانبها الجتماعية والقت�شادية 

والتجارية.
غريب،  خالد  ق��ال  املنا�شبة  بهذه 
رئ���ي�������س جل���ن���ة ف���ع���ال���ي���ات امل��و���ش��م 
اإىل  ا���ش��ت��ن��اداً  ال��راث��ي:  ال�شياحي 

متطلباتهم  وت��ل��ب��ي��ة  امل�����ش��ت��وي��ات، 
خالل العطلة لتكون اإجازة �شعيدة 
عرب رحلة اىل ال�شندغة فى اأعماق 
الأ���ش��ح��ى يف  امل��ا���ش��ي، ليكون عيد 
دب����ي جت��رب��ة ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ت��رت��ب��ط 
بالذاكرة. و�شت�شهد �شاحة الغو�س 
ب����دوره����ا ال���ع���دي���د م���ن الأن�����ش��ط��ة 
وال����ع����رو�����س، وم���ن���ه���ا جم�����ش��م��ات 
ال���ق���وارب امل��ح��ل��ي��ة وف��ع��ال��ي��ات فلق 
املحار، جمل�س النواخذة، ال�شيافة 
ال���ع���رب���ي���ة الأ�����ش����ي����ل����ة، م��ع��ر���س 
ملج�شمات اأدوات الغو�س القدمية، 
ح���رف���ت���ي،  ف���ع���ال���ي���ة  ايل  اإ�����ش����اف����ة 
ال�شاحلية،  ال��ب��ي��وت  م��ن  ومن����اذج 
الغو�س  ع��ل��ى  الأط���ف���ال  وت���دري���ب 
من خالل فقرة غوا�شي امل�شتقبل، 
وم�شابقة �شيد ال�شمك، اإىل جانب 
والفعاليات  الأن�شطة  من  العديد 
�شاحة  اأم��ا يف  لالأطفال.   املوجهة 
كاحلظرية،  فعاليات  فتقام  ال��رب 
واحل��رف  احل��ي،  ال�شقور  وعر�س 
�شاللت  لأن��واع  وعر�س  اليدوية، 
اجل������م������ال، وخ���ي���م���ة ال�������ش���ي���اف���ة، 
ال��ب��دوي  ال��ع��ر���س  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

اأ�شبحت  التي  التقليدية  احل��رف 
ج�������زءاً م����ن امل��������وروث ال��ت��اري��خ��ي 
الزوار  لتكون يف متناول  الوطني، 
واق���ع���اً ح��ي��اً ي��ج��ع��ل م���ن زي��ارت��ه��م 
املو�شم  ه��ذا  خ��الل  ال�شندغة  اإىل 
.  وع��ل��ى �شفاف  تن�شى  جت��رب��ة ل 
خور دبي، �شريان احلياة لدبي يف 
الفعاليات  تبداأ  املا�شية،  ال��ق��رون 
دبي  هيئة  اأع��دت��ه��ا  ال��ت��ى  املتنوعة 
التعريف  بهدف  والفنون  للثقافة 
بتاريخ املدينة وتقاليدها الأ�شيلة 
وتراثها الربي والبحري والبدوي 
وال�شاحلي. وت�شم فعاليات املو�شم 
ال���راث���ي ال�����ش��ي��اح��ي ال��ع��دي��د من 
اجل��وان��ب  تعك�س  ال��ت��ي  الأن�����ش��ط��ة 
الإماراتي ومنها  العديدة للراث 
النمط ال�شائد للحياة الجتماعية 
واأنواعها  وفئاتها  اأ�شكالها  بكافة 
ب����داي����ة م����ن ال�������ش���اح���ل وم��������روراً 
اأع���م���اق  ب��احل�����ش��ر وو�����ش����وًل ايل 
ال�������ش���ح���راء ل���ل���ب���دو، ح���ي���ث ت��ق��دم 
تربز  التي  الفعاليات  من  العديد 
اجل���وان���ب ال��ث��ق��اف��ي��ة والن�����ش��ان��ي��ة 
والج���ت���م���اع���ي���ة ال���ت���ى مت��ث��ل قيم 

ال�شوارع والطرقات واملناداة عليها 
ب�شوت جهوري ي�شمع كل من فى 
اأي�شاً  بيوتهم وخيامهم. و�شتنظم 
فعالية معر�س الأ�شواق ال�شعبية، 
التقليدية،  واحل���رف  والتومينه، 
كرنفالية  ف��ع��ال��ي��اات  ايل  اإ���ش��اف��ة 
لفرق �شعبية تقدم جوانب مميزة 

من تراث الإمارات.
�شتقدم  احلية  الفعاليات  و�شمن 
البحرية  املاأكولت  فعالية  القرية 
وال������ت������ي ت�����ق�����ام ب�����ال�����ت�����زام�����ن م��ع 
الفعاليات الوطنية، كما و�شت�شهد 
ال��ق��ري��ة ال��ع��دي��د م���ن ال��ف��ع��ال��ي��ات 
امل�شوقة  وامل�����ش��اب��ق��ات  ال��رف��ي��ه��ي��ة 
تثقيف  على  جميعها  تعمل  والتى 
ال��ن��ا���س ب���ال���راث ال��ب��ح��ري ولكن 
باأ�شلوب غري تقليدي، مما ي�شفى 
الثقافية  ال�شبغة  الفعاليات  على 

والرفيهية فى اآن واحد. 
اأما يف بيت ال�شيخ عبيد بن ثاين، 
فتقام العديد من الفعاليات اأي�شاً 
ك���ال���ور����س وال��������دورات ال��ت��دري��ب��ي��ه 
ل��ل��م��دار���س  زي�������ارات  اإ����ش���اف���ة ايل 
ال����ع����ربه  وج������ول������ة يف  وامل�������راك�������ز 

ال�شيخ  �شمو  وتوجيهات  تعليمات 
م���اج���د ب���ن حم��م��د ب���ن را����ش���د اآل 
مكتوم، حر�شنا على اإعداد خمتلف 
ف��ع��ال��ي��ات م��و���ش��م دب����ي ال���راث���ي 
ال�شياحي لتكون معربة عن جوهر 
م��دي��ن��ت��ن��ا ك���ج���زء ل ي���ت���ج���زاأ م��ن 
الإم��ارات  لدولة  الوطني  الن�شيج 
الهيئة  وو�شعت  املتحدة.  العربية 
والفنية  الب�شرية  اإمكاناتها  كافة 
واملادية ل�شمان جناح هذه املبادرة 
الرائدة، لتكون من اأهم الفعاليات 
مدينة  اإىل  ال�شياح  جت��ت��ذب  ال��ت��ي 
دبي من كافة اأنحاء العامل، وتقدم 
ب��اق��ة م��ن الأن�����ش��ط��ة ال��ت��ي تنا�شب 

تطلعات خمتلف �شرائح الزوار .
واأ�شاف: راعينا اأن يت�شمن مو�شم 
دبي الراثي ال�شياحي العديد من 
والرفيهية  العائلية  الفعاليات 
اأب��ن��اء ال��وط��ن واأ���ش��ر  ال��ت��ي تنا�شب 
املقيمن وتاأخذهم يف رحلة ت�شرب 
القدمي، لترثي  دبي  تاريخ  اأغ��وار 
تاريخ  عن  ومعلوماتهم  معارفهم 
الآب������اء والأج���������داد. ك��م��ا و���ش��ت��ت��اح 
من  ال��ع��دي��د  تعلم  فر�شة  ل��ل��زوار 

الرجاب  وع��ر���س  اجل��م��ال  وقافلة 
وهى عرو�س تراثية قدمها الآباء 
والأجداد فى منا�شباتهم املختلفة 
واأوق��������ات ال�����ش��م��ر وغ����ريه����ا. كما 
البدو  حياة  على  ال��زوار  �شيتعرف 
ج��ان��ب  اإىل  اأع���را����ش���ه���م  وت��ق��ال��ي��د 
ع���رو����س وم�����ش��اب��ق��ات م�����ش��رح��ي��ة 
وجم�شمات لبيوت بدوية. وبهدف 
ت���وف���ري امل���ع���ل���وم���ات ال�����ش��ح��ي��ح��ة 
وت��ق��دمي��ه��ا ل��ل�����ش��ي��اح وال������زوار من 
خمتلف اجلن�شيات، فقد مت توفري 
م���ر����ش���دي���ن ���ش��ي��اح��ي��ن ي��ت��ق��ن��ون 
ال��ع��دي��د م���ن ال��ل��غ��ات الأج��ن��ب��ي��ة، 
ل��ل��ق��ي��ام ب���ه���ذه امل��ه��م��ة وم��راف��ق��ة 
ال���ك���ب���رية يف ج���ولت���ه���م  ال�����وف�����ود 
امل��ن��ط��ق��ة وت��ع��ري��ف��ه��م لي�س  ع��ل��ى 
ب��ال��راث  ب��ل  فح�شب  بالفعاليات 
الإم��ارات��ي الأ�شيل وامل��ع��رو���س يف 

جنبات ال�شندغة.
كما �شيقوم البائع املتجول بتقدمي 
�شورة حية ملا كان عليه الباعة يف 
زمن الآب��اء الأج��داد وقبل انت�شار 
امل����راك����ز ال��ت��ج��اري��ة وك���ي���ف ك��ان��وا 
ي��ح��م��ل��ون ب�����ش��ائ��ع��ه��م ومي�����رون يف 

اإىل  ال���ه���ي���ئ���ة  ت���ت���ط���ل���ع  جم���ت���م���ع 
وتذكري  وتنميته  عليه  املحافظة 

الأجيال به.
وت�������رثي ف���ع���ال���ي���ات م���و����ش���م دب���ي 
ال�����راث�����ي ال�������ش���ي���اح���ي الأج���������واء 
املدينة  ت�شهدها  التي  الحتفالية 
مب��ن��ا���ش��ب��ة ح��ل��ول ع��ي��د الأ���ش��ح��ى 
املبارك، الذي ي�شهد حركة �شياحية 
ن�شطة من ال�شياحة الداخلية من 
اأب����ن����اء ال����دول����ة وامل��ق��ي��م��ن ف��ي��ه��ا، 
اإ�شافة  الفعاليات،  تلك  حل�شور 
خ��ارج  م��ن  ال��واف��دة  ال�شياحة  اىل 
العرو�س  تتنا�شب  حيث  الإم��ارات 
مع العائالت اخلليجية والعربية، 
ف�������ش���اًل ع�����ن الأط������ف������ال ال���ذي���ن 
الأن�شطة  بالعديد من  ي�شتمتعون 

امل�شممة خ�شي�شاً لهم.
وت���ك���ت�������ش���ي م���ن���ط���ق���ة ال�������ش���ن���دغ���ة 
الأ���ش��ح��ى  ع��ي��د  ال��ت��اري��خ��ي��ة بحلة 
امل�����ب�����ارك م����ن خ�����الل ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا 
ال�50  ت��ت��ج��اوز  ال��ت��ى  واأن�����ش��ط��ت��ه��ا 
ف���ع���ال���ي���ة م���ت���ن���وع���ة ت�������ش���ب ك��ل��ه��ا 
م��ن��ح  م�������ش���ت���ه���دف���ة  ال�����������راث،  يف 
كافة  ع��ل��ى  ال����زوار جت��رب��ة ممتعة 

ال�شعبي  وال�����ش��وق  ف��ن��ي،  ومعر�س 
)الأ�����ش����ر امل��ن��ت��ج��ه( وم�����ش��رح��ي��ات 

الأطفال واحلرف التقليدية.
هذا ومن املقرر اأن تفتح ال�شندغة 
ف��رات  خ���الل  للجمهور  اأب��واب��ه��ا 
ل�شتقطاب  وم�����ش��ائ��ي��ة  ���ش��ب��اح��ي��ة 
ال��زوار وال�شائحن  اأك��رب عدد من 
الراث  التعرف على  الراغبية يف 
الفعاليات  و���ش��ت��ك��ون  الإم����ارات����ي. 
امل�شائية  ال���ف���رات  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
والعا�شرة  اخلام�شة  ال�شاعة  ب��ن 
مع  للثقافة  دب��ي  وتتعاون  م�شاًء. 
ع����دد م���ن ال��ه��ي��ئ��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات 
دور احلدث يف  لتفعيل  احلكومية 
دعم ملف دول��ة الم��ارات العربية 
امل����ت����ح����دة ل����ش���ت�������ش���اف���ة م��ع��ر���س 
دب��ي،  2020 يف  ال����دويل  اإك�����ش��ب��و 
من  ع��دد  م��ع  التعاون  ايل  اإ�شافة 
ال�شركات ال�شغرية واملتو�شطة من 
حيث الروؤى والفكار املثمرة التي 
ال����زوار  م��ع��ارف  تعميق  يف  ت�شهم 
وهو  دب��ي،  ت��راث  ع��ن  وال�شائحن 
دبي  مو�شم  اإط���الق  يف  يتجلى  م��ا 

الراثي ال�شياحي الأول.
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•• عجمان ـ الفجر 

ت���رج���م���ة ل�����ش��ي��ا���ش��ت��ه��ا يف ال��ت��ح��ول 
الإل�����ك�����روين ل���ت���ق���دمي خ��دم��ات��ه��ا 
التخطيط  و  البلدية  دائ���رة  د�شنت 
بعجمان املرحلة الأوىل من النظام 
الغرامات  و  للتفتي�س  الل��ك��روين 
امل�����ي�����داين ع���ل���ى اأج�����ه�����زة امل����واق����ف 
ال��ر���ش��وم وذل���ك بتطبيق  امل��دف��وع��ة 
ذكي لدعم مفت�شي املواقف يف ر�شد 
التي قد يرتكبها  املواقف  خمالفات 
ال�����ش��ك��ان يف ����ش���وارع الإم�������ارة ال��ت��ي 

تتوفر فيها اأجهزة الدفع.
اإبراهيم احمد  واأك��د  �شعادة  يحيى 
امل���دي���ر ال���ع���ام ل���ل���دائ���رة ب�����اأن ق��ط��اع 
ب��ت��وج��ي��ه  امل�������ش���ان���دة و  اخل�����دم�����ات 
ب��ن حميد  را���ش��د  ال�شيخ  �شمو  م��ن  
ال���ن���ع���ي���م���ي رئ���ي�������س ال������دائ������رة ق���ام  
وحت�شيل  ر�شد  اإج����راءات  بتطوير 
امل��خ��ال��ف��ات ع��ل��ى امل���واق���ف امل��دف��وع��ة 
ال��ر���ش��وم ،���ش��م��ن اإ���ش��رات��ي��ج��ي��ات��ه��ا 
ل�شيا�شة  تطبيقاتها   م��وا���ش��ل��ة  يف 
ال���ت���ح���ول الإل������ك������روين  و اأمت���ت���ة 
زيادة  و  العام  الأداء  لرفع  عملياتها 
الإن���ت���اج���ي���ة و حت�����ش��ن ال��ع��م��ل��ي��ات 

ال���داخ���ل���ي���ة ح��ي��ث ت�����ش��ب يف حم��ور 
كفاءة وفعالية العمليات، لفتا  باأن 
تلعب  اأ�شبحت  احل��دي��ث��ة   التقنية 
اي موؤ�ش�شة  اأ�شا�شيا يف تطوير  دورا 
وخ�شو�شا التطبيقات الذكية �شواء 
على م�شتوى املتعاملن اأو العاملن 
لتمكن الطرفن من اإجناز املطلوب 

يف وقت قيا�شي.
من جهته اأفاد علي حممد املويجعي 
اخلدمات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
اهتماما  تويل  الدائرة  باأن  امل�شاندة 
ب���اأمت���ت���ة ال��ع��م��ل��ي��ات و ال����ش���ت���ف���ادة 
ب�����ش��ك��ل اك����رب م���ن ال��ت��ق��ن��ي��ات ل��رف��ع 
الأخطاء  تقليل  و  الإنتاجية  كفاءة 
ال��ب�����ش��ري��ة ودع�����م م��ت��خ��ذي ال���ق���رار 
ذكية  تقارير  ا�شتحداث  خ��الل  من 
ال�شليم  ال��ت��خ��ط��ي��ط  يف  ت�����ش��ان��ده��م 
التي  و  الب�شرية  و  املالية  ل��ل��م��وارد 

خدمات  �شكل  على  ترجم  ب��دوره��ا 
بحيث  للمتعاملن  ت��ق��دم  متميزة 
ل��ه��م من  امل�����ش��اف��ة  ال��ق��ي��م��ة  ت�شفي 
القيادة  اأن  اأك���د  و   ، اخل��دم��ات  تلك 
املعلومات  تقنية  اإدارة  ت�شاند  العليا 
ب�شكل مبا�شر لتنفيذ جميع امل�شاريع 

لإ�شراتيجية.
بن  عمر  املهند�س  اأف���اد  جانبه  م��ن 
عمري املهريي مدير اإدارة اخلدمات 
اإ���ش��دار  عملية  ت�شهيل  ب���اأن  العامة 
ذكية  تقنيات  با�شتخدام  املخالفات 
ي��ت��م م���ن خ��الل��ه��ا ���ش��ب��ط حم�شر 
الكروين  تف�شيلي  ب�شكل  املخالفة 
م��ت�����ش��م��ن��ا ال�����رب�����ط م�����ع الأق�����م�����ار 
ال�شناعية لتحديد موقع املخالفة و 
الربط مع قاعدة بيانات للمخالفات 
و حتديثها ب�شكل مبا�شر، و اجلديد 
يف التطبيق هو نظام غرفة املراقبة 
و التحكم الذي يتابع عمل املفت�شن 
من  ال�شاعة  م��دار  على  و  ميدانيا  
ت�شتخدم  م��راق��ب��ة  ���ش��ا���ش��ات  خ���الل 
تطبيقات ملتابعة علميات كل مراقب 
و التفاعل معه من خالل التطبيق.
يو�شف حممد  اأك��د  ذات��ه  ال�شياق  يف 
ال�شيبة مدير اإدارة تقنية املعلومات 

ب����اأن ت��ك��ل��ي��ف ���ش��م��و رئ��ي�����س ال���دائ���رة 
ب���دوره���ا  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ة  لإدارة 
الأ�شا�شي و ال�شراتيجي يف حمور 
العمليات و حت�شن جتربة  حت�شن 
القيمة  خدمات  وتقدمي  املتعاملن 
بعد  التنفيذ  ا�شبح مو�شع  امل�شافة 
اع��ت��م��اد امل�����ش��اري��ع الإ���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
التفتي�س  ن��ظ��ام  ومنها  ال�شلة  ذات 
اأن��ه  كان لزاما  و الغرامات ، منوها 
معايري  ب��ع�����س  و���ش��ع  الإدارة  ع��ل��ى 
اجلهة  لتمكن  الإب����داع  و  الب��ت��ك��ار 
بكفاءة  العمليات  اإدارة  م��ن  املعنية 

عالية.
واأو�����ش����ح اأن�����ه مت  ذل����ك م���ن خ��الل 
ت��ط��ب��ي��ق��ات ذك��ي��ة متكنهم  ت�����ش��م��ن 
م����ن ر�����ش����د ك���ث���ري م����ن م���وؤ����ش���رات 
التطبيق  ت�شمن  مت  ك��م��ا   ، الأداء 
ب��خ��دم��ة م�����ش��ان��د ل��ر���ش��د ال�����ش��ك��اوي 
و الق����راح����ات ب��ح��ي��ث ي��ت��م��ك��ن اي 
مفت�س من رفع اي اقراح او �شكوى  
�����ش����واء ل����ه او ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ن خ���الل 
جتواله يف املدينة وهو ما يتيح لهم 
الدائرة يف  وم�شاندة  اأفكارهم  طرح 
حول  ت�شلهم  التي  البالغات  ر�شد 

املخالفات للمواقف.

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

����ش���ه���دت اأ������ش�����واق الأغ�����ن�����ام يف راأ������س 
اخل���ي���م���ة اأم�����������س ق���ب���ل ي������وم ال��ن��ح��ر 
توجه  النظريحيث  منقطع  ازدح��ام��ا 
امل��واط��ن��ون وامل��ق��ي��م��ون ب���اأع���داد كبرية 
ل�������ش���راء الأ����ش���ح���ي���ة ون��ت��ي��ج��ة ل��ذل��ك 
ارت��ف��اع��ا لكنه  الأغ��ن��ام  اأ���ش��ع��ار  �شجلت 
ط��ف��ي��ف م��ق��ارن��ة م���ع م���ا ك���ان���ت عليه 
�شبقت حلول  التي  الفرة  الأ�شعار يف 
ع��ي��د الأ���ش��ح��ى امل���ب���ارك . ويف ج��ول��ة 
ا���ش��ت��ط��الع��ي��ة ج���دي���دة ل )ال���ف���ج���ر ( 
الكبري  القبال  لوحظ  الأ���ش��واق  على 
ويعود  اجل�شر  �شوق  على  للمواطنن 
ال�شوق  ال�شبب يف ذلك اىل  تخ�ش�س 
التيو�س  مثل  املحلية  الأغ��ن��ام  بجلب 
واخل��راف  واأم��ا يف ال�شوق الخ��ر وهو  
ك��ب��ريا من  الق��ب��ال  ك��ان  الفلية  فقد 

جميع اجلن�شيات .
ا�شتحوذت  فقد  لالأ�شعار  وبالن�شبة   
ال��ت��ي��و���س ع��ل��ى ال��ن�����ش��ي��ب الأك�����رب من 
ال��ت��ف��وق ال�����ش��ع��ري وم���ث���ال ع��ل��ى ذل��ك  
ال��ذى  الباك�شتانى  التي�س  �شعر  ب��ل��غ 
 ، 900 دره����م  50 ك��ي��ل��و ج����رام  ي���زن 
والهندى 600 درهم فى حن تراوح 
ال��ذى يواجه �شحا فى  �شعر الإي��ران��ى 
ال�شوق 900درهم ،  وحظيت  الأغنام 
كميات  منها  و�شلت  التي  ال�شومالية 
اإىل ال�����ش��وق اأم�����س ب��اإق��ب��ال م��ن جانب 
اأ�شعارها  انخفا�س  ب�شبب  امل�شتهلكن 
حيث تراجع �شعر الأ�شحية اإىل 550 

درهم ، و�شهد ال�شوق اإقبال كبريا من 
ج��ان��ب امل��واط��ن��ن علي ���ش��راء الأغ��ن��ام 
الإيرانية ما ت�شبب يف ارتفاع اأ�شعارها 

ب�شورة ملحوظة اأم�س .
 وي����رى جت����ار ف���ى ال�����ش��وق ال��رئ��ي�����ش��ي  
على  الطلب  اأن  اأكمل   حممد  ومنهم 
الأغنام هذا العام اأقل من العام املا�شي 
البيع  ذل��ك  مبعدلت  م�شتدلن على 
ياأتى  الكل  اأن   »: اأك��م��ل  التاجر  وق��ال 
ل��ي�����ش��األ ث��م ي��ن�����ش��رف ع��ن��دم��ا نخربه 
بالأ�شعار مو�شحا  اأن الطلب اأكرث على 
املحلي والنجدى واجلزيرى اأما اأنواع 
والباك�شتانى  الهندى  مثل   الأخ���رى 
ق��ب��ول كبريا  ف��اإن��ه��ا ل تلقى  وغ��ريه��ا 
وخ�شو�شا من جانب املواطنن .  اأما 
اأن  اإىل  اأ�شار  اأر�شد فقد  التاجرحممد 

التي حتدد  العيد هى  قبل  ما  �شاعات 
حجم املبيعات هذا العام حيث يف�شل 
فجر  الأغنام  �شراء  املواطنن  غالبية 
يوم العيد وذبحها فى املق�شب املواجه 
لل�شوق قبل الذهاب بها للبيت ، واأ�شاف 
الأ���ش��ع��ار ه���ذا ال��ع��ام ت��زي��د قليال عن 
معدلت  واأ���ش��اف  املا�شي  العام  اأ�شعار 
املتوقع  وم���ن  متو�شطة  ال��ي��وم  ال��ب��ي��ع 
  . القادمة  ال�شاعات  خ��الل  ترتفع  اأن 
اأن التجار يغالون  وتابع حممد را�شد 
يف الأ�شعار ب�شبب غياب الرقابة حيث 
باأم�س  مقارنة  اأم�س  الأ�شعار  ارتفعت 
واأ�شاف   ، الطلب  الأول نتيجة لزيادة 
ن�شبة كبرية من املواطنن ل ت�شري 
حيث  الغد  �شباح  حتى  وتنتظر  اليوم 

ي�شطر التجار خلف�س الأ�شعار.

ال��ع��ام  اأن  اإيل  ع��ي�����ش��ي  اأح���م���د  واأ����ش���ار   
املا�شي �شهد حظرا لالأغنام الإيرانية 
خ���الل ال��ع��ي��د ب��ع��د ���ش��ك��وى ع��ن وج��ود 
اأمرا�س بها  ما �شاعد يف ارتفاع الأ�شعار 
الآن  امل�شكلة غ��ري م��وج��ودة  لكن ه��ذه 
امل�شكلة  لكن  الأن����واع  ك��ل  توجد  حيث 
ه���ي امل���غ���الة يف ال����ش���ع���ار م���ن ج��ان��ب 
، وق��ال من لي�شت لديه خربة  التجار 
التجار  ه���وؤلء  م��ن  للن�شب  يتعر�س 
لل�شعر  م�شاعف  �شعر  يطلبون  ال��ذي 
الأ�شحية  وق��ال  لالأ�شحية،  الأ�شلي 
من النوع الهندي تباع اليوم ب700 
دره���م  ب500  وال�������ش���وم���ايل  دره�����م 
واجل���زي���ري ب��األ��ف دره���م وه���ي اأ���ش��ع��ار 
التجار  ي�شتغل  األ  �شريطة  معقولة 

ظروف جهل امل�شتهلكن    .

•• اأبوظبي-وام:

ت��ك��ث��ف م���دي���ري���ة امل������رور وال�����دوري�����ات ب�����ش��رط��ة اأب��وظ��ب��ي 
الدوريات املرورية حول امل�شالخ اعتبارا من اليوم اأول اأيام 
عيد الأ�شحى املبارك لتنظيم احلركة املرورية واحلد من 
الزدحام املروري ولتمكن اجلمهور من الدخول واخلروج 
عبد  النقيب  ودع��ا  اأ�شاحيهم.  لذبح  ب�شهولة  امل�شالخ  اإىل 
اهلل القبي�شي مدير فرع ال�شبط املروري يف مديرية املرور 
جتنب  اإىل  املركبات  قائدي  اأبوظبي  ب�شرطة  وال��دوري��ات 

اإيقاف مركباتهم ب�شورة ع�شوائية حول امل�شالخ مما يوؤدي 
اىل عرقلة حركة ال�شري واملرور حاثا على �شرورة اإيقافها 
ب�شورة �شحيحة حتى يت�شنى لهم الدخول واخلروج بعد 
ذبح اأ�شاحيهم بكل ي�شر دون تاأخري ب�شبب كثافة احلركة 
املرورية ..م�شددا على �شرورة اللتزام بتعليمات عنا�شر 
املرورية  الذين يقومون مبراقبة وتنظيم احلركة  امل��رور 
حول امل�شالخ خالل فرة الذبح من �شروق ال�شم�س حتى 
مغيبها. وذكر ان مرور اأبوظبي ويف اإطار حملة �شالمتك 
خالل  ال�شالمة  لتوفري  اأب��وظ��ب��ي  �شرطة  اأطلقتها  التي 

عطلة عيد الأ�شحى املبارك كثفت الرقابة املرورية حول 
التقاطعات واملراكز التجارية لتي�شري احلركة املرورية حول 
هذه الأماكن ب�شبب كثافة زيارتها يف فرة الأعياد. ودعا 
اللتزام  املبارك  الأ�شحى  عيد  مبنا�شبة  املركبات  قائدي 
الطرق  امل��ق��ررة على  وال�����ش��رع��ات  وامل����رور  ال�شري  ب��ق��ان��ون 
الداخلية واخلارجية وترك م�شافة كافية وعدم الن�شغال 
مبا  واحلر�س  والنتباه  القيادة  اأثناء  الهاتف  على  بالرد 
يجنبهم مفاجاآت الطريق وعدم جتاوز الإ�شارة ال�شوئية 

احلمراء والتاأكد من �شالمة اإطارات مركباتهم.

•• دايجو-وام:

امل��ت��ح��دة يف مدينة  العربية  الإم�����ارات  دول���ة  وق��ع��ت 
داي��ج��و ال��ك��وري��ة ال��ي��وم م��ذك��رة تفاهم م��ع جمل�س 
العا�شمة  مب��وج��ب��ه��ا  ت�شت�شيف  ال��ع��امل��ي  ال��ط��اق��ة 
ال��ط��اق��ة ع��ل��ى هام�س  ق���ادة  اأب��وظ��ب��ي فعالية ح���وار 

فعاليات اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة 2014. 
وق����ع امل����ذك����رة ال���ت���ى ح�����ش��ره��ا م���ع���ايل ���ش��ه��ي��ل بن 
�شعادة  الطاقة..  وزير  املزروعي  فار�س  فرج  حممد 
النيادي وكيل وزارة الطاقة و�شعادة  الدكتور مطر 
الطاقة  �شوؤون  اإدارة  مدير  الزيودي  ثاين  الدكتور 

م�شدر  عن  نيابة  اخلارجية  وزارة  يف  املناخ  وتغري 
ف��ي��م��ا وق��ع��ه��ا ع���ن ج��ان��ب جم��ل�����س ال��ط��اق��ة ال��ع��امل��ي 
وذل��ك  املجل�س  ع��ام  اأم���ن  ف��ري  كري�شتوف  ال�شيد 
والع�شرين من موؤمتر  الثانية  ال��دورة  على هام�س 
الطاقة العاملي الذي تقام فعالياته حاليا يف مدينة 
دايجو بكوريا اجلنوبية. و�شيقام حوار قادة الطاقة 
الذي ت�شت�شيفه الدولة حتت �شعار حتديات الطاقة 
���ش��رورة  ب��ن  ال��ت��وازن  ..حتقيق   2050 ع��ام  حتى 
حتقيق اأمن الطاقة وحت�شن الو�شول اإىل الطاقة 
وت��خ��ف��ي��ف الأث����ر ال��ب��ي��ئ��ي ..و���ش��ريك��ز ع��ل��ى ق�شايا 
ال��ط��اق��ة ال��ن��ا���ش��ئ��ة واحل�����ش��ا���ش��ة م��ث��ل ال��ع��الق��ة بن 

والو�شول  املتجددة  الطاقة  وحلول  واملياه  الطاقة 
والآث��ار  التوقعات  اأب��رز  اإىل  بالإ�شافة  الطاقة  اإىل 
امل��رت��ب��ة ع��ل��ى ث����ورة ال��غ��از ال�����ش��خ��ري. و�شتحظى 
جل�شات حوار قادة الطاقة باهتمام وح�شور كل من 
معايل �شهيل املزروعي وزير الطاقة وماري خو�شيه 
نادو رئي�س جمل�س الطاقة العاملي. وبهذه املنا�شبة 
قال معايل �شهيل املزروعي ان هذه الفعالية متثل 
التي  املهمة  احل��واري��ة  الفعاليات  اإىل  قيمة  اإ�شافة 
اأهمية  اأبوظبي لال�شتدامة وتنبع  اأ�شبوع  يت�شمنها 
ت�شليط  �شي�شاعدنا يف  الطاقة من كونه  حوار قادة 
ال�����ش��وء ع��ل��ى ال��ر���ش��ائ��ل الإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة التي 

ويعد   . ال��ق��ط��اع  م�شتقبل  ح���ول  لإي�����ش��ال��ه��ا  ن�شعى 
اأ�شبوع اأبوظبي لال�شتدامة الذي يقام خالل الفرة 
�شنوي  جتمع  اأك��رب  املقبل  يناير   24 اىل   18 م��ن 
يلتقي  حيث  ال��ع��امل  يف  امل�شتدامة  بالتنمية  يعنى 
األف م�شارك من160   30 اأكرث من  حتت مظلته 
دول���ة م��ن ال��ق��ط��اع��ن ال��ع��ام واخل���ا����س. ويت�شمن 
املهمة  والفعاليات  املوؤمترات  احلدث جمموعة من 
تعد  التي  امل�شتقبل  لطاقة  العاملية  القمة  فيها  مبا 
اأكرب واأهم من�شة يف املنطقة لعر�س اأحدث تقنيات 
وحلول الطاقة النظيفة وتبادل وجهات النظر حول 
م�شتقبل القطاع واجتماع اجلمعية العامة للوكالة 

العاملية  والقمة  اآيرينا   املتجددة   للطاقة  الدولية 
زاي��د لطاقة  توزيع جائزة  اإىل حفل  اإ�شافة  للمياه 
امل�شتقبل اجلائزة العاملية املرموقة التي ت�شعى اإىل 
ت�شجيع البتكار يف قطاع الطاقة املتجددة والتنمية 
دول��ة  ان  النيادي  مطر  الدكتور  وق��ال  امل�شتدامة. 
الإمارات تلعب دورا فريدا يف �شياغة م�شهد الطاقة 
العاملي وتتمتع مبكانة متميزة توؤهلها لتقدمي اأفكار 
قيمة خالل خمتلف النقا�شات املتعلقة بالقطاع بدءا 
من الهيدروكربونات مرورا بالطاقة النووية و�شول 
اإىل حلول الطاقة املتجددة.. وي�شرنا اأن نتعاون مع 
جمل�س الطاقة العاملي لت�شليط ال�شوء على اأحدث 

ق�شايا الطاقة ومناق�شة اأبرز التحديات امل�شتقبلية 
التي تنتظر القطاع . من جانبه قال الدكتور ثاين 
الزيودي  ان الإم��ارات حتتل مكانة رائ��دة يف قطاع 
يف  امل�شتثمرين  اأوائ��ل  من  وتعد  التقليدية  الطاقة 
ومما  امل��ت��ج��ددة..  الطاقة  وم�شاريع  حلول  تطوير 
فعالية حوارية من جمل�س  اإ�شافة  اأن  فيه  �شك  ل 
اأبوظبي  اأ�شبوع  اإىل جدول فعاليات  العاملي  الطاقة 
تعزيز  يف  �شي�شهم   2014 ي��ن��اي��ر  يف  ل��ال���ش��ت��دام��ة 
احل������وار ال��ع��امل��ي ح����ول احل���ل���ول واخل����ي����ارات ال��ت��ي 
ميكن ال�شتفادة منها يف حتقيق التنمية امل�شتدامة 

والو�شول اإىل اأمن الطاقة عامليا . 

•• الذيد - الفجر:

الريا�شي  الثقايف  ال��ذي��د  ن��ادي  د�شن   
اأوىل ندواته احلوارية والتي خ�ش�شها 
ملجال الربوية وتناولت العلم واملعلم 
ودع��ي  وامل�شتقبل  احلا�شر  وحت��دي��ات 
ل��ه��ا ك���ال م���ن ���ش��ع��ي��د م�����ش��ب��ح الكعبي 
التعليمية  ال�����ش��ارق��ة  م��ن��ط��ق��ة  م��دي��ر 
ل��ل��ح��دي��ث ع���ن حم���ور واج���ب���ات املعلم 
الربوية والعلمية والدارية والدكتور 
بكلية  ال�شتاذ  �شمريية  جمعه  عثمان 
ح�شر   . ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  ال�شريعية 
ف��ع��ال��ي��ات ان��ع��ق��اد ال���ن���دوة مب��ق��ر ن��ادي 
ال��ذي��د ك��ال م��ن را���ش��د امل��ح��ي��ان ع�شو 
ال�شارقة  لإم���ارة  ال�شت�شاري  املجل�س 
الطلبة  اأم����ور  اأول���ي���اء  جمل�س  رئ��ي�����س 
وال���ط���ال���ب���ات يف امل��ن��ط��ق��ة ال��و���ش��ط��ى 
وخ��ل��ي��ف��ه ع��ب��داهلل ب��ن ه��وي��دن رئي�س 
والدكتور  ال��ذي��د  ن���ادي  اإدارة  جمل�س 
جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  الطنيجي  علي 
اأول���ي���اء اأم����ور ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات يف 
امل��ن��ط��ق��ة ال���و����ش���ط���ى و�����ش����امل حم��م��د 
ب��ن ه��وي��دن ع�����ش��و امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  الحت���ادي 
ويا�شر  ال��ع��اج��ل  و�شعيد  ال��ذي��د  ن���ادي 

ال����دوخ����ي مم��ث��ال جم��ل�����س ال�����ش��ارق��ة 
املدر�شن  من  كبري  ولفيف  الريا�شي 
واملدر�شات مبدار�س املنطقة الو�شطى 
ال��ذي��د  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  واأع�����ش��اء 
واأع����ي����ان امل��ن��ط��ق��ة وع����دد م���ن اأول���ي���اء 
ال��ن��دوة احلوارية  بداية  . ويف  الم��ور 
ال���رب���وي���ة حت����دث ال���دك���ت���ور ع��ث��م��ان 

ج���م���ع���ه ����ش���م���ريي���ة ال�����ش����ت����اذ ب��ك��ل��ي��ة 
ال�����ش��ري��ع��ي��ة ج��ام��ع��ة ال�����ش��ارق��ة واأ���ش��ار 
اإمن��ا  ال�شرعي  ال���ش��الم  منهج  اأن  اإىل 
وو�شيلة  ه���دف  ل��ه  ت��رب��وي  منهج  ه��و 
ل��ل��و���ش��ول ىل ال��غ��اي��ة وه���ي ر���ش��ا اهلل 
الربوية  الفل�شفة  وت�شمى  ع��زوج��ل 
وال��ت��ي ق��وام��ه��ا ال��ع��ق��ي��دة ال���ش��الم��ي��ة 

على  كذلك  وتقوم  والعبادة  والمي��ان 
وبالتايل متثل  وامل��ع��ام��الت  الخ���الف 
ملنظومة  متكامال  منهجا  ال�����ش��ري��ع��ة 
ال��ع��ل��م وال��رب��ي��ة . وع��ر���س ال��دك��ت��ور 
بالتعليم  الن��ب��ي��اء  ل��ع��الق��ة  �شمريية 
اأن الدين  اإىل  واأ�شار  اأقوامهم  وهداية 
م��ك��وان��ت��ه على  ق���ائ���م يف  ال����ش���الم���ي 

ال��رب��ي��ة ال��ع��ق��ل��ي��ة واجل�����ش��دي��ة . اأم���ا 
منطقة  مدير  الكعبي  م�شبح  �شعيد 
اأهمية  على  فاأكد  التعليمية  ال�شارقة 
وتبيان  والطالبة  الطالب  مع  احلوار 
الخ����ط����اء ب��ط��ري��ق��ة ح����ل امل�����ش��ك��الت 
امل��ع��ل��م  واج���ب���ات  م���ن  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
التعامل مع الطالب وكاأنه اأب وطبيب 

ومهند�س  و�شديق  وم�شت�شار  واأم  واأخ 
ال��ك��رون��ي��ات وغ��ريه��ا م��ن الم���ور ثم 
الم��ور  ع��دد من  الكعبي عن  حتديث 
ومنها  التعليمي  اجل��ان��ب  يف  ال��ه��ام��ة 
البحث  مههارة  الطلبة  تعليم  اأهمية 
ومهارة  التفكري  ومهارة  وال�شتق�شاء 
لم�شتحيل  اأن���ه  وث��ق��اف��ة  البنا  ثقافة 

وف���ن احل�����وار والن�������ش���ات م���ع اأه��م��ي��ة 
غ���ر����س ال���ط���م���وح يف ن��ف��و���س الب���ن���اء 
والبنات . را�شد املحيان رئي�س جمل�س 
اأول���ي���اء اأم����ور ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات يف 
اإن  املنطقة الو�شطى قال يف مداخلته 
تعمل  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  جمال�س 
جميعاً وفق منظومة متكاملة تهدف 

اأج��ي��ال ق���ادرة على حتدي  اإع����داد  اإىل 
ال�شعاب ول�شك اأن الندوة هامة وتعد 
لطرح  ال��ذي��د  ل��ن��ادي  متميزة  م��ب��ادرة 
و�شن�شعى  امل��ج��ت��م��ع  ق�����ش��اي��ا  خم��ت��ل��ف 
للح�شور والدعم لالرتقاء مبجتمعنا 
خليفه  اأك���د  ج��ان��ب��ه  م��ن   . ومنطقتنا 
ع���ب���داهلل ب���ن ه���وي���دن رئ��ي�����س جمل�س 
�شل�شلة من  اأن هذه  الذيد  ن��ادي  اإدارة 
النادي  التي د�شنها  الندوات احلوارية 
�شتتوا�شل  ال��رب��وي��ة  ب��ال��ن��دوة  ال��ي��وم 
ل��ت��ط��رح وف���ق ج����دول دوي ع����ددا من 
ال��ق�����ش��اي��ا و���ش��ي��دع��ى ل��ه��ا امل��خ��ت�����ش��ون 
وع���ن ال��رب��ي��ة اأ���ش��ار اب���ن ه��وي��دن  اأن 
دول���ة الإم������ارات خ��ط��ت خ��ط��ى وا�شعة 
نحو التقدم والرقي بالرغم من عمر 
من  العديد  وحققت  الإم����ارات  احت���اد 
الإجنازات التي ي�شهد لها العامل اأجمع 
اأدناه وهذه الإجنازات  اإىل  اأق�شاه  من 
ف���راغ واإمن����ا بفكر وعقل  ت���اأت م��ن  مل 
اأبناء  الر�شيدة و�شواعد وهمم  قيادتنا 
اأ�شبحت منارة  ال�شارقة  الإم��ارات واأن 
ال�شامية  ال��ت��وج��ي��ه��ات  بف�شل  للعلم 
ل�����ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور 
���ش��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ع�شو 

املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة

الإمارات وجمل�س الطاقة العاملي يوقعان مذكرة تفاهم ب�ضاأن ا�ضت�ضافة حوار قادة الطاقة باأبوظبي 

نادي الذيد يد�ضن اأوىل ندواته احلوارية بالرتبوية حتت عنوان )العلم واملعلم وحتديات احلا�ضر وامل�ضتقبل( 

بلدية عجمان تبداأ تنفيذ تطبيقا ذكيا 
ملخالفات املواقف بعجمان

قبل يوم النحر 

اأ�ضواق الأغنام براأ�س اخليمة  تزدحم بامل�ضرتين والأ�ضعار بني ال�ضتقرار والرتفاع

تكثيف الدوريات املرورية حول امل�ضالخ باأبوظبي
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اعلنت ال�شرطة امل�شرية يف بيان لها الثنن توقيف �شخ�س بريطاين 
اجلن�شية يف مدينة العري�س يف �شمال �شيناء بعد ان عرثت معه على 
مالب�س ي�شتبه ان تكون من املالب�س اخلا�شة لقوات المن املركزي 
الرابعة  ال��ب��ال��غ  اجلن�شية  ال��ربي��ط��اين  ال�شخ�س  توقيف  وج���رى   .
والربعن من العمر وال��ذي مل يف�شح عن ا�شمه بعد ان عرث معه 
املالب�س  من  تكونا  اأن  ي�شتبه  اللون  ���ش��وداوي  و�شرة  بنطلون  على 
مع  �شوره  عليه  وكمبيوتر حممول  املركزى  المن  بقوات  اخلا�شة 
ا�شخا�س ي�شتبه اأن يكونوا من جماعة حما�س الفل�شطينية امل�شلحة 

يف قطاع غزة املتاخم للحدود امل�شرية.
ال�شرطة  ان  �شيناء  �شمال  ام��ن  مديرية  من  ال�شادر  البيان  وق��ال   
�شخ�س  ع��ن  معلومات  ورود  بعد  الربيطاين  ال�شخ�س  ع��ن  بحثت 

يرتاد املقاهي ويختلط باملواطنن .
وا����ش���اف ال��ب��ي��ان ع��رث م��ع��ه ع��ل��ى ب��ن��ط��ل��ون و���ش��رة ����ش���وداوي ال��ل��ون 
ب��ق��وات الم��ن  امل��الب�����س اخل��ا���ش��ة  ت��ك��ون م��ن  اأن  وح���ذاءي���ن ي�شتبه 
املركزي. ا�شافة اىل هاتفن حممولن وكمبيوتر حممول . وخالل 
الفرة املا�شية، القت ال�شلطات امل�شرية القب�س على م�شرين بتهم 

حيازة مالب�س ع�شكرية او مالب�س لل�شرطة.
والح��د، عرث على مواطن امريكي م�شنوقا يف زنزانته داخ��ل ق�شم 
انه  يعتقد  فيما  ال�شوي�س،  قناة  على  ال�شماعيلية  �شرطة يف مدينة 

حادث انتحار. 
واكد م�شوؤول يف وزارة اخلارجية المريكية مقتل جيم�س لن البالغ 
من العمر 55 عاما الذي كان م�شوؤولون امنيون م�شريون اعلنوا يف 

وقت �شابق ان ا�شمه جيم�س هرني .
 

اأ�شدرت املحكمة الدولية اخلا�شة بالنظر يف جرمية اغتيال رئي�س 
توقيف  م��ذك��رة  الث��ن��ن،  اأم�����س  احل��ري��ري،  رفيق  الأ�شبق  احلكومة 
التورط  بتهمة  اهلل،  حل��زب  املنا�شر  ب�  و�شفته  لبناين  بحق  غيابية 

بالعملية يف 14 �شباط فرباير 2005 يف بريوت.
وقالت املحكمة ومقرها اغايد�شندام يف هولندا، يف بيان تلقت وكالة 

يونايتد بر�س انرنا�شونال ن�شخة منه،
ال�شيد ح�شن  اأن  يدعي  بلبنان  اخلا�شة  املحكمة  العام يف  املدعي  اإن 
حبيب مرعي �شارك يف موؤامرة قتل رئي�س الوزراء اللبناين الأ�شبق 
رفيق احلريري و21 �شخ�شاً، اإىل جانب حماولة قتل 226 اآخرين 
. واأ�شاف البيان اأن رئي�س املحكمة، القا�شي �شري دايفيد باراغوانث، 
املتهمن  امل�شاركة بالإجراءات.. فم�شاركة  املتهمن بحقهم يف  يذكر 
والأدل��ة  اإليهم  املوجهة  التهم  اإزاء  اأنف�شهم  عن  بالدفاع  لهم  ت�شمح 

املقدمة �شدهم .
وكانت املحكمة اتهمت يف ال�شابق 4 عنا�شر من حزب اهلل بتورطهم 
الإغتيال وا�شدرت مذكرات توقيف غيابية بحقهم، وهم  يف عملية 
ح�شن  وح�شن  ال��دي��ن،  ب��در  اأم��ن  وم�شطفى  عيا�س،  جميل  �شليم 

عني�شي، واأ�شد ح�شن �شربا.
ب� الأمريكية  ورف�س حزب اهلل اتهمامات املحكمة الدولية وو�شفها 

. – ال�شهيونية 

نفذت طائرة ركاب متجهة من لتفيا اإىل رو�شيا هبوطاً ا�شطرارياً 
ج��راء  اإق��الع��ه��ا،  على  ق�شري  وق��ت  بعد  ريغا  الالتفية  العا�شمة  يف 

اإ�شابة اأحد طياريها بعار�س �شحي.
الركاب  اح��د  عن  ام�س  )نوفو�شتي(  الرو�شية  الأن��ب��اء  وكالة  ونقلت 
قوله ان طائرة ركاب تابعة خلطوط البلطيق اجلوية انطلقت من 
نفذت  حيث  لتفيا  اإىل  ع��ادت  م��ا  �شرعان  لكنها  مو�شكو،  اإىل  ريغا 

هبوطاً ا�شطرارياً.
اأعلن ان الطائرة عادت بعدما �شعر طيار  واأو�شح الراكب ان طياراً 
ان كل ركاب الطائرة موجودون الآن يف  ، م�شيفاً  اآخر معه بالعياء 

مطار ريغا.
ومل يك�شف عن طبيعة مر�س الطيار، فيما تعذر الت�شال باخلطوط 

البلطيق اجلوية للتعليق على املو�شوع.

عوا�صم

القاهرة

مو�سكو

بريوت

ال�ضني ت�ضتنكر قرار حمكمة ا�ضبانية 
توجيه اتهامات لرئي�ضها ال�ضابق

•• بكني-رويرتز:

 ا�شتنكرت ال�شن اأم�س الثنن قرار حمكمة جنائية ا�شبانية توجيه اتهامات 
للرئي�س ال�شيني ال�شابق هو جن تاو بارتكاب ابادة جماعية يف اطار حتقيق 
يف انتهاكات مزعومة ارتكبتها حكومته يف التبت. وكانت املحكمة الوطنية 
حقوقية  جماعة  به  تقدمت  التما�شا  املا�شي  ال�شبوع  قبلت  قد  ال�شبانية 
يف التبت ب�شاأن ق�شية تتهم هو بدعم �شيا�شات تنطوي على ابادة جماعية 
عندما كان �شكرتريا للحزب ال�شيوعي يف التبت بن عامي 1988 و1992 
وبعد توليه رئا�شة ال�شن يف عام 2003. وقد يوؤدي احلكم اىل خطوات 

تطالب باعتقال هو يف ا�شبانيا اأو دول 
اأخرى اأبرمت معها ا�شبانيا اتفاقيات 
ل��رح��ي��ل ال�����ش��ج��ن��اء ل��ك��ن م���ن غري 
املرجح من الناحية العملية اأن ميثل 
ه��و اأم����ام حم��ك��م��ة ا���ش��ب��ان��ي��ة. وق��ال��ت 
با�شم  متحدثة  وه��ي  ينغ  ت�شون  ه��وا 
اف��ادة  يف  ال�شينية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
اأن  ب�شدة  نرف�س  مقت�شبة  �شحفية 
ا�شتغالل  �شخ�س  اأو  دولة  اأي  حتاول 
ال�����ش��وؤون  يف  للتدخل  الق�شية  ه���ذه 
ق��وات  وت�شيطر  لل�شن.   الداخلية 
عام  منذ  التبت  اقليم  على  �شينية 

.1950

النروا: ال�ضراع ال�ضوري دمر حياة اللجئني الفل�ضطينيني 

�ضحيفة: اللجئون ال�ضوريون عبء على الأردن 
•• وا�صنطن-وكاالت:

ت����ن����اول����ت ���ش��ح��ي��ف��ة ك��ري�����ش��ت��ي��ان 
�شاين�س مونيتور الأمريكية الأزمة 
ال�����ش��وري��ة امل��ت��ف��اق��م��ة، وخ��ا���ش��ة ما 
ال�شورين  بالالجئن  منها  تعلق 
ي�شكلون  اإن��ه��م  وق��ال��ت  الأردن،  يف 
ع���ب���ئ���ا ع���ل���ى امل����������وارد وي���ج���ه���دون 
الوقت  نف�س  يف  ولكنهم  القت�شاد 

ميلوؤون ما به من فجوات.
ت���دف���ق  اإن  ال�������ش���ح���ي���ف���ة  وق�����ال�����ت 
الأردن  اإىل  ال�شورين  ال��الج��ئ��ن 
ق���د ي��ك��ون م���ن ���ش��اأن��ه الإ����ش���ه���ام يف 
اململكة  اقت�شاد  يف  حت��ول  اإح���داث 
يف  ل��ه  ت��ه��دي��دا  ي�شكل  رمب��ا  ولكنه 

نف�س الوقت.
ق��راب��ة  اأن  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأو����ش���ح���ت 
م��ل��ي��ون لج����ئ ����ش���وري ف�����روا من 
احل����رب ال���دائ���رة يف ب���الده���م اإىل 
واأن��ه��م  الأردن،  ال�����ش��غ��ري  ج��اره��م 
الأردنية  املوارد  ي�شكلون عبئا على 
م���ع���ان���اة  زي����������ادة  وي�������ش���ه���م���ون يف 
ال��ب��الد الق��ت�����ش��ادي��ة، ول��ك��ن��ه��م يف 
م��ا و�شفته  ال��وق��ت مي��ل��وؤون  نف�س 
عن  وذل��ك  بالقت�شاد،  بالفجوات 
�شغرية،  م�شاريع  اإقامتهم  طريق 
يرغب  ل  ع���ادة  وظ��ائ��ف  و�شغلهم 

فيها الأردنيون.

الالجئن الذين فروا من ال�شراع 
من  لأ���ش��ك��ال  معر�شون  �شوريا  يف 
ال�شتغالل من بينها الزواج املبكر 
الأط��ف��ال  وعمالة  امل��ن��زيل  والعنف 
ب���ال���رغ���م م����ن اجل����ه����ود امل���ب���ذول���ة 

ل�شتمرارهم يف الدرا�شة.
وذكر مي�شيل �شرفادي نائب ممثل 
اليوني�شيف يف الأردن اأن الالجئن 
ت�شت�شيفهم  ال���ذي���ن  ال�����ش��وري��ن 
امل���م���ل���ك���ة ي�����ش��ك��ل��ون ���ش��غ��ط��ا ع��ل��ى 
والتعليمية  ال�����ش��ح��ي��ة  اخل���دم���ات 
اأ���ش��ال،  ال�شحيحة  امل��ي��اه  وم�����وارد 
ال�شورين  معظم  اأن  اإىل  م�شريا 
م�شيفة  جم��ت��م��ع��ات  يف  ي��ع��ي�����ش��ون 
 120 ال���ب���الد، وي��ق��ي��م  ���ش��م��ال  يف 
األ��ف��ا منهم يف خميم ال��زع��ري يف 

ال�شحراء الأردنية.
ي�شار اإىل اأن منظمات دولية اأعربت 
الالجئن  معاناة  اإزاء  القلق  ع��ن 
منظمة  واأن  الأردن،  يف  ال�شورين 
اأط��ب��اء ب��ال ح���دود �شبق اأن ح��ذرت 
الذي  ال�شحي  الو�شع  تفاقم  من 
ي��ع��ي�����ش��ون��ه يف خم��ي��م ال���زع���ري، 
وقالت اإنه يزداد �شوءا ، واإن املخيم 
جتاوز طاقته ال�شتيعابية، كما اأن 
اأط��ب��اء بال ح��دود لحظوا  طواقم 
التنف�شية  الأم����را�����س  يف  ت���زاي���دا 

وحالت الإ�شهال بن الالجئن.

ال�شورين  الالجئن  على  باللوم 
يف  والت�شبب  الوظائف  اختفاء  يف 

ارتفاع الأ�شعار.
بالالجئن  مت�شل  �شعيد  وع��ل��ى 
ق����ال  الأردن،  يف  ال�����������ش�����وري�����ن 
للطفولة  املتحدة  الأمم  �شندوق 
الأط�����ف�����ال  اإن  )ال���ي���ون���ي�������ش���ي���ف( 

احلكومة  اأن  ال�شحيفة  واأ���ش��اف��ت 
الأردن������ي������ة ح�������ذرت يف اأك�������رث م��ن 
م��ن��ا���ش��ب��ة م����ن ت���دف���ق م���زي���د م��ن 
الالجئن ال�شورين، واأنها اأعربت 
من  ي�شكلونه  م��ا  اإزاء  ال��ق��ل��ق  ع��ن 
امل���وارد،  ا�شتنزاف  يف  يتمثل  خطر 
واأن���ه���ا ���ش��رح��ت ب��اأن��ه��ا غ��ري ق���ادرة 

على ا�شتيعاب املزيد.
اأن  اإىل  ال�������ش���ح���ي���ف���ة  واأ��������ش�������ارت 
الأردن���ي���ن ي��ع��ان��ون ج����راء ارت��ف��اع 
اأ���ش��ع��ار ال���وق���ود وال��ك��ه��رب��اء وامل���اء 
واملواد ال�شتهالكية يف اأعقاب رفع 
ال�شلع،  ه��ذه  عن  الدعم  احلكومة 
ي��ل��ق��ون  الأردن�����ي�����ن  اأن  م�����ش��ي��ف��ة 

•• �صول-وكاالت:

ك��وري��ا  يف  اخل���ارج���ي���ة  وزارة  ق��ال��ت 
اإث���ب���ات ك��وري��ا  اجل��ن��وب��ي��ة ام�����س اإن 
الأ�شلحة  بنزع  التزامها  ال�شمالية 
ل�شتئناف  م�شبق  ���ش��رط  ال��ن��ووي��ة 
ال�شالح  لنزع  ال�شدا�شية  املحادثات 

املتوقفة منذ فرة طويلة.
وذك������رت وك���ال���ة ي���ون���ه���اب ال��ك��وري��ة 
اجلنوبية لالأنباء اأن وزارة اخلارجية 
قالت -يف تقرير مقدم اإىل اجلمعية 
ا���ش��ت��ئ��ن��اف  ت��وق��ي��ت  اإن  ال��وط��ن��ي��ة- 
على  يعتمد  ال�شدا�شية  امل��ح��ادث��ات 
اإظهار  عليها  التي  ال�شمالية  كوريا 
ال��ن��ووي  ال�شالح  ن��زع  يف  اإخال�شها 
ب��الم��ت��ث��ال ل��الل��ت��زام��ات وال���وع���ود 
نف�شها  على  قطعتها  التي  الدولية 

بهذا ال�شاأن.
وطالبت الوزارة بيونغ يانغ باأن تثبت 
اأول �شدق نواياها جتاه نزع ال�شالح 
النووي قبل اأن ي�شمح لها با�شتئناف 
حوار نزع ال�شالح مقابل امل�شاعدات. 
واأ�شافت اأن كوريا ال�شمالية حاولت 
ال���ش��ت��ف��زاز  م���ن  دورة  خ����الل  م���ن 
وامل�������ش���احل���ة ث����م ال����ش���ت���ف���زاز م���رة 

على  ال�����ش��رع��ي��ة  ت�شفي  اأن  اأخ����رى 
امتالكها لقدرات نووية، ومن اأجل 
ك�شر احللقة املفرغة ينبغي األ يتم 
اإج����راء ح���وار اإل ب��ع��د اإح����راز تقدم 
النووية  الأ�شلحة  ن��زع  يف  ملمو�س 
اأن  اإىل  ي�����ش��ار  ال�����ش��م��ال��ي��ة.  ل��ك��وري��ا 

املحادثات ال�شدا�شية -التي انطلقت 
م��ن��ذ  ت���وق���ف���ت   2003- ع������ام  يف 
وا�شلت  حيث   ،2008 ع��ام  اأواخ���ر 
لتطوير  براجمها  ال�شمالية  كوريا 
ال��ت�����ش��ل��ح ال���ن���ووي يف حت���د مل��ن��ت��دى 
املفاو�شات املتعدد الأطراف، والذي 

وال��ولي��ات  ال��ك��وري��ت��ان  فيه  ت�شارك 
ورو�شيا.  وال�شن  واليابان  املتحدة 
وك��ان��ت ال�����ش��ن ق��د اأح��ي��ت م��وؤخ��را 
امل��ح��ادث��ات  ه���ذه  ل�شتئناف  ج��ه��ودا 
عربت  وا�شنطن  ولكن  ال�شدا�شية، 

عن حتفظات قوية ب�شاأنها.

اخلرباء ال�ضوي�ضريون يرجحون وفاة عرفات م�ضموما 
كبري من ال�شعاعات مبادة البولونيوم على هذه الغرا�س ال�شخ�شية يف وثائقي 

بث على قناة اجلزيرة.
وقال اخلرباء ال�شوي�شريون انهم ركزوا حتاليلهم على بقع وا�شحة من ال�شوائل 
ال�شنان  وفر�شاة  الداخلية  )املالب�س  حمددة  �شخ�شية  اغرا�س  على  اجل�شدية 

ومالب�س الريا�شة( .
مب��ادة  ع��رف��ات  ت�شميم  احتمال  تدعم  النتائج  ه��ذه  ان  اخل���رباء  فريق  وا���ش��اف 
البولونيوم 210  وان امل�شتوى ال�شعاعي املوجود يف هذه العينات يتما�شى مع 

تناول كمية قاتلة )من البولونيوم 210( يف 2004 .
والتقرير الطبي املتعلق بيا�شر عرفات لدى وفاته ل ي�شتثني فر�شية الت�شمم 
مبادة البولونيوم 210 بح�شب هوؤلء اخلرباء حتى وان مل تظهر على الزعيم 
الفل�شطيني لدى وفاته ال�شارتان اللتان تدلن على التعر�س ل�شعاعات وهما 

فقدان ال�شعر و�شعف النخاع ال�شوكي.
وقالت بياتري�س �شاد امل�شوؤولة العالمية يف مركز فودوا اجلامعي ال�شت�شفائي 

ل �شيء جديدا بالن�شبة اىل ما �شبق ون�شر يف ال�شحف.
وتويف عرفات عن 75 عاما يف 11 ت�شرين الثاين نوفمرب 2004 يف م�شت�شفى 
بري�شي دو كالمار الع�شكري قرب باري�س اىل حيث نقل يف نهاية ت�شرين الول 
اكتوبر بعد ان عانى من الم يف المعاء من دون حرارة يف مقره العام برام اهلل 
دي�شمرب  الول  كانون  منذ  ال�شرائيلي  اجلي�س  يعي�س حما�شرا من  كان  حيث 

اجلثة. ت�شريح  �شهى  زوجته  تطلب  ومل   .2001
 2004 نوفمرب  الثاين  ت�شرين   14 ن�شر يف  الذي  الفرن�شي  الطبي  والتقرير 
ا�شار اىل التهاب يف المعاء وم�شاكل جدية يف تخرث الدم لكنه مل يك�شف ا�شباب 

الوفاة.

•• باري�س-ا.ف.ب:

اكد خرباء �شوي�شريون حللوا الغرا�س ال�شخ�شية للرئي�س الفل�شطيني الراحل 
يا�شر عرفات الذي تويف يف 2004، احتمال تعر�شه لت�شميم مبادة م�شعة وفقا 

لتقرير ن�شرته جملة ذي لن�شت.
وكت������ب اخلب�����راء يف معه�������د ل�������وزان للفيزي��������اء ال�ش���عاعي������ة يف املق������ال ال�������ذي 
ن�ش������رته املجل��������ة الطبي��������ة الربيطاني�����ة اظه�������رت ع�����دة عين������ات حتت������وي على 
ارتفاع�������ا  اكث�������ر  ا�ش������عاعات  وج����������ود  وب����������ول(  )دم  ج�ش����������دية  �ش���������وائل  اآث���������ار 
العين�����������ات  م�������ع  مقارن������������ة   210 بولوني������وم  مب������������ادة  مب����������ررة  غي������������ر 

املرجعي�����ة .
وكان اخلرباء انف�شهم ذكروا يف متوز يوليو 2012 انهم عرثوا على م�شتوى 

�ضول ت�ضرتط على بيونغ يانغ نزع نوويها للحوار 

•• بريوت-ا.ف.ب:

قالت وكالة تابعة لالمم املتحدة 
اثار  ال�شوري  لل�شراع  ان  الثنن 
م����دم����رة ع���ل���ى ح���ي���اة ال��الج��ئ��ن 
بعد  ����ش���وري���ا،  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ن يف 
ت���ع���ر����س خم���ي���م ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي يف 
الق�شف خالل  �شوريا اىل  جنوب 

اليومن املا�شين.
وق����ال����ت وك����ال����ة غ�����وث وت�����ش��غ��ي��ل 
ال�����الج�����ئ�����ن ال���ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ن 
اول��ي��ة  ت���ق���اري���ر  ان  )الأون�����������روا( 
فل�شطن  خمي������م  ان  اىل  ت�شري 
تاأثر  لالجئن يف درع��ا )ج��ن��وب( 
ال�����ش��راع  م��ن  مبا�ش�����ر  ب�ش�����كل 
ج�����رى  ال��������������������ذي  امل��ك��ث��ف  امل�����ش��ل��ح 
اك��ت��وب��ر  الول  ت�����ش��ري��ن   12 يف 
مقت�����ل  ع��ن  ا���ش��ف��ر  م��ا   2013
فل�شطينين  لج���ئ���ن  ���ش�����������������ب��ع��ة 

وا�شابة 15 اخرين .
وا�����ش����ارت ال���وك���ال���ة يف ب���ي���ان اىل 
ان ال����ن����زاع امل�����ش��ل��ح ي���دم���ر ح��ي��اة 
ومنازلهم م�شيفة  الفل�شطينين 
يوم  ج��رت  التي  العنف  اعمال  ان 
ت�شرر  اىل  ادت  درع���ا  يف  ال�شبت 
م���رك���ز ���ش��ح��ي وم���رك���ز ال���ربام���ج 

الن�شائية.
ودع����ا م��دي��ر ����ش���وؤون الون������روا يف 

امل��ع��ار���ش��ة وال����ق����وات ال��ن��ظ��ام��ي��ة، 
حلقوق  ال�ش�وري  املر�شد  بح�شب 

الإن�شان.
وت����ع����اين خم���ي���م���ات ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة 
اأخ��رى يف �شوريا من ا�شرار على 
امل�شتمر  النزاع  وا�شع جراء  نطاق 
منذ منت�شف اآذار مار�س 2011، 

مبوجب  للتزاماتها  والم��ت��ث��ال 
القانون الدويل الإن�شاين .

يومن  بعد  الوكالة  بيان  وي��اأت��ي 
م������ن ق�����ي�����ام ط�������ائ�������رات ح���رب���ي���ة 
ودب������اب������ات ح���ك���وم���ي���ة ب��ق�����ش�����������ف 
اأج���������زاء م���ن خم��ي�����م درع����ا و���ش��ط 
ب���ن مقاتلي  ع��ن��ي��ف��ة  ا���ش�����ت��ب��اك��ات 

�شوريا مايكل كينغزيل نييناه اىل 
وقف القتتال يف املخيم .

وق�����ال الأون��������روا ت���ك���رر دع��وات��ه��ا 
عن  بالكف  الأط����راف  جميع  اإىل 
ال���ل���ج���وء اىل ال����ن����زاع امل�����ش��ل��ح يف 
خميمات الالجئن الفل�شطينين 
وغ���ريه���ا م���ن امل���ن���اط���ق امل��دن��ي��ة، 

ال ان����ه ل��ي�����س مب���ق���دور ال��وك��ال��ة 
ت��ق��ي��ي��م ال�����ش����رار ب�����ش��ب��ب اع��م��ال 

العنف اجلارية.
ومن ابرز املخيمات املت�شررة من 
النزاع خميم الريموك يف جنوب 
دم�����ش��ق ال����ذي ك���ان ي��ق��ط��ن��ه نحو 
ينزح  ان  قبل  �شخ�س  الف   150
ان��دلع  اث��ر  ع�����ش��رات اللف  عنه 

اعمال العنف فيه العام املا�شي.
�شخ�س  ال��ف   30 نحو  ي���زال  ول 
يف هذا املخيم الذي تقوم القوات 
حمكم  ح�شار  باطباق  النظامية 

عليه، بح�شب نا�شطن.
وي�����ش��ه��د امل��خ��ي��م ق�����ش��ف��ا واع��م��ال 
ع��ن��ف م��ت��ك��ررة ح��ي��ث ي���ح���اول كل 
�شيطرته  ب�شط  النزاع  طريف  من 

عليه.
واك�������د ال���ن���ا����ش���ط ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 
ال�����ش��وري ع��ل��ي اب���و خ��ال��د لوكالة 
ف��ران�����س ب��ر���س ع��رب الن��رن��ت ان 
�شي  بدخول  ت�شمح  مل  ال�شلطات 
حتى اخل��ب��ز او ال��دق��ي��ق مل��دة 96 

يوما .
املخيم  يف  املقيم  النا�شط  وا���ش��ار 
اىل ان الو�شع الن�شاين ما�شاوي 
انه يعد نف�شه  للغاية م�شريا اىل 
حم��ظ��وظ��ا ع��ن��دم��ا ي��ح�����ش��ل على 

وجبة �شغرية يف اليوم .

بلجيكا تعتقل زعيم 
قرا�ضنة �ضوماليا 

•• بروك�صل-رويرتز:

ان  بلجيكية  اع���الم  و���ش��ائ��ل  ق��ال��ت 
ق��را���ش��ن��ة  زع��ي��م  اع��ت��ق��ل��ت  بلجيكا 
�شوماليا يعتقد انه ك�شب مالين 
الدولرات من خالل ح�شوله على 
ال�شنن من  اأم���وال ف��دى على مر 
ال��ع��م��ل ق��ب��ال��ة ال�����ش��اح��ل ال�����ش��رق��ي 

لفريقيا.
���ش��ت��ان��دارد  وق���ال���ت ���ش��ح��ي��ف��ة دي 
الث��ن��ن ان حم��م��د ع��ب��دي ح�شن 
اع��ت��ق��ل ل���دى و���ش��ول��ه اىل م��ط��ار 

بروك�شل يوم ال�شبت.
وق������ال م����دع����ون احت�����ادي�����ون ان��ه��م 
فيما  �شحفيا  م��وؤمت��را  �شيعقدون 
يتعلق باثنن القي القب�س عليهما 
يوم ال�شبت ي�شتبه يف �شلوعهما يف 
خطف ال�شفينة البلجيكية بومباي 

عام 2009 .
وام���ت���ن���ع���وا ع����ن ذك�����ر م����ا اذا ك���ان 

اأحدهما هو حممد عبدي ح�شن.
وي�����ش��ت��ب��ه يف ان����ه ت���زع���م ع�����ش��اب��ات 
ج��م��ع��ت ث�����روة م���ن ال���ف���دى ال��ت��ي 
دف��ع��ت م��ق��اب��ل الف�����راج ع��ن �شفن 
جت���اري���ة وي���خ���وت خ��ط��ف��ت��ه��ا تلك 
ال��ع�����ش��اب��ات ع��ل��ى م���دى اأك����رث من 

عقد من اأعمال القر�شنة.
انه  ال��ث��اين  ك��ان��ون  وق���ال يف يناير 

الهند حتتجز
 �ضفينة  ملكافحة القر�ضنة

•• نيودلهي-رويرتز:

ت�شتعملها  م�شلحة  �شفينة  احتجزت  الهند  ان  الهندي  ال�شواحل  قال خفر 
تقدمي  لعدم  ظهرها  على  �شخ�شا  و35  البحري  لالمن  امريكية  �شركة 

وثائق الت�شريح لها بحمل �شالح وذخرية يف املياه الهندية.
وقال اناند كومار القائد بخفر ال�شواحل ان ال�شفينة اوقفت يوم اجلمعة 
واحتجزت يف ميناء توتيكورين بجنوب البالد وكذلك طاقمها املوؤلف من 

ع�شرة افراد و25 حار�شا م�شلحا حلن تقدمي الوثائق املطلوبة.
والهند  وا�شتونيا  بريطانيا  م��ن  اأف����رادا  املحتجزين  ب��ن  م��ن  ان  وا���ش��اف 

واوكرانيا.
البحرية  للتجارة  الرئي�شية  امل�شارات  قرب  للهند  اجلنوبي  الطرف  ويقع 
م�شلحن  حرا�شا  حاليا  ال�شحن  �شفن  من  كثري  وتقل  واوروب���ا.  ا�شيا  بن 
معروفة  حمطة  توتيكورين  م��ن  القريبة  و�شريالنكا  القرا�شنة.  ل��ردع 

ل�شعود احلر�س اخلا�س امل�شلح اىل ال�شفن.
اوهايو  ج��ارد  �شيمان  وتدعى  �شرياليون  علم  حتمل  التي  ال�شفينة  وتتبع 
المريكية  فريجينيا  ولي��ة  ومقرها  البحري  لالمن  ادف��ان��ف��ورت  �شركة 
وتتخ�ش�س يف عمليات مكافحة القر�شنة. ومل يت�شن على الفور احل�شول 

على تعليق من ال�شركة ومن القن�شلية المريكية يف ت�شيناي.
م�شاة  م��ن  جندين  بر�شا�س  �شباط  ف��رباي��ر  يف  ه��ن��دي��ان  ���ش��ي��ادان  وق��ت��ل 
ال��ب��ح��ري��ة الي��ط��ال��ي��ة ح�شبما زع���م. وك���ان اجل��ن��دي��ان ح��ار���ش��ن يف ناقلة 
الهندية  ولي��ة كريل  �شاحل  قبالة  كانت مبحرة  ايطاليا  علم  ترفع  نفط 

ويحاكمان الن يف الهند.

ان  ــن  م يــحــذر  نتانياهو 
على  ــغــط  الــ�ــض تــخــفــيــف 
تاريخيا  خطاأ  �ضيكون  ايران 

•• القد�س املحتلة-ا ف ب:

دع���ا رئ��ي�����س ال������وزراء ال���ش��رائ��ي��ل��ي 
بنيامن نتانياهو الثنن املجتمع 
ال�����دويل لب���ق���اء ن��ظ��ام ال��ع��ق��وب��ات 
ع��ل��ى اي����ران لرغ��ام��ه��ا ع��ل��ى وق��ف 

برناجمها النووي.
ال���دورة  اف��ت��ت��اح  يف  نتانياهو  وق���ال 
ال�����ش��ت��وي��ة ل��ل��ربمل��ان ع�����ش��ي��ة ج��ول��ة 
حول  جنيف  يف  مرتقبة  حمادثات 
ال��ربن��ام��ج ال���ن���ووي الي������راين، ان 
على  املفرو�شة  العقوبات  تخفيف 
اي����ران ���ش��ي��ك��ون خ��ط��اأ ت��اري��خ��ي��ا يف 
العقوبات  فيه  بلغت  ال��ذي  الوقت 
لن  ا�شرائيل  ان  وا���ش��اف   . هدفها 
ال�شالح  ب��ام��ت��الك  لي����ران  ت�شمح 
العقوبات  بف�شل  وتابع   . ال��ن��ووي 
اق����رب الق��ت�����ش��اد الي������راين من 
نقطة الالعودة. رغم ال�شغوط مل 
يتخل النظام اليراين عن تطوير 
فقط  غري  لقد  ال��ن��ووي  برناجمه 

التكتيك لتحقيق هذا الهدف .
واو�شح انه م�شتعد لجراء تغيريات 
ب�شيطة يف برناجمه النووي الذي 
قدرته  على  باحلفاظ  له  �شي�شمح 
مقابل  ال��ذري  ال�شالح  امتالك  يف 
تخفيف العقوبات ما قد يوؤدي اىل 

انهيار نظام العقوبات بكامله .
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ال�ضليب الأحمر م�ضمم على موا�ضلة مه�مه 

منظمة حظر الكيميائي تدعو لدعم مهمتها يف �ضوريا 

مهمتنا  واجن���از  ب�شهولة  التنقل 
الن�������ش���ان���ي���ة داع����ي����ا جم������ددا اىل 
ب�شرعة ومن غري  الف��راج عنهم 

�شروط.
موظفا  ثالثن  ح��واىل  وين�شط 
�شوريا يف  و120 موظفا  اجنبيا 

�شوريا.
وك����ان رئ��ي�����س ال�����ش��ل��ي��ب الح��م��ر 

احرام القانون الن�شاين الدويل 
، جنح حتى الن يف اجناز مهمته 
الن�شانية يف �شوريا من دون وقوع 

عمليات خطف.
�شوريا يف  النزاع يف  ان��دلع  ومنذ 
العاملن  من   22 قتل   2011
على  ال�شوري  الحمر  الهالل  يف 

الر�س.

بير مورر قال يف ايار مايو نرى 
للقانون  معقولة  غ��ري  انتهاكات 
ال������دويل والن�������ش���اين م���ن ك��اف��ة 
الط�����راف . وال�����ش��ل��ي��ب الح��م��ر 
بانتظام �شعوبة ويف  يدين  الذي 
معظم الحيان ا�شتحالة الو�شول 
اىل املدنين العالقن يف املناطق 
ال��ت��ي ت�شهد م��ع��ارك وي��دع��و اىل 

وق����ال اي�����وان وات�����ش��ون امل��ت��ح��دث 
لل�شليب  الدولية  اللجنة  با�شم 
ا�����س  ت������ي  ار  لذاع�����������ة  الح������م������ر 
ال�����ش��وي�����ش��ري��ة ال���ع���ام���ة الث��ن��ن 
يف ج��ن��ي��ف ان��ن��ا م�����ش��م��م��ون على 
دع����م ال�����ش��ع��ب ال�������ش���وري يف ه��ذه 
الوقات الع�شيبة. ل ننوي تعليق 
بالتاكيد  �شوريا لكن  ان�شطتنا يف 
هذا الو�شع يجعلنا نفكر وندر�س 
عن كثب عملياتنا لنه يف النهاية 
وم�شاعدة  العمل  من  نتمكن  لن 
ال�������ش���ع���ب ال���������ش����وري يف ح�����ال مل 

ن�شمن امن موظفينا .
ورف�����������������س ك�����������ش�����ف ج���ن�������ش���ي���ات 
املخطوفن مو�شحا ان معظمهم 
�شتة  . وخ��ط��ف  ال�����ش��وري��ن  م���ن 
م��وظ��ف��ن يف ال�����ش��ل��ي��ب الح��م��ر 
واخر يف الهالل الحمر ال�شوري 
الح�������د يف ادل�������ب ����ش���م���ال غ���رب 

�شوريا.
ال�شليب  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
الحمر اننا قلقون لن مثل هذه 
من  م�شتقبال  متنعنا  احل����وادث 

اأقر الأربعاء  وكان جمل�س الأمن 
امل��ا���ش��ي م��ق��رح��ا ت��ق��دم ب��ه اإل��ي��ه 
بت�شكيل  ي��ق�����ش��ي  ال���ع���ام  الأم�����ن 
الأمم  م������ن  م���������ش����رك����ة  ب����ع����ث����ة 
الأ�شلحة  حظر  ومنظمة  املتحدة 
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ي���راأ����ش���ه���ا م��ن�����ش��ق 

مدين خا�س .
وب���اخ���ت���ي���ار ب�����ان ام��������راأة يف ه���ذا 
-بعد  �شت�شبح  ك��اغ  ف��اإن  املن�شب، 
م���واف���ق���ة جم��ل�����س الأم��������ن ع��ل��ى 
تعيينها- املن�شقة املدنية اخلا�شة 
للبعثة امل�شركة اإىل �شوريا التي 
ت��ت��األ��ف م���ن نحو  اأن  امل���ق���رر  م���ن 
مائة عن�شر، واأن يكون مقرها يف 
قاعدة خلفية  لها  وتكون  دم�شق، 

يف قرب�س.
من جهتها ابدت االلجنة الدولية 
ل���ل�������ش���ل���ي���ب الح������م������ر الث����ن����ن 
مهامها  موا�شلة  على  ت�شميمها 
يف �شوريا موؤكدة ان امن موظفيها 
يعترب اولوية وذلك غداة خطف 
���ش��وري من  وم��وظ��ف  �شتة منهم 

الهالل الحمر يف البالد.

•• عوا�صم-وكاالت:

ال��ع��ام ملنظمة حظر  امل��دي��ر  ج��دد 
الأ����ش���ل���ح���ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، اأح��م��د 
يف  النزاع  طريف  دعوته  اأوزومكو، 
منظمته،  مهمة  دع��م  اإىل  �شوريا 
معربا عن قلقه اإزاء قدرة خرباء 
ع��ل��ى دخ����ول معاقل  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي 

املعار�شة ال�شورية.
املواقع  بع�س  اأن  اأوزوم��ك��و  وب��ّن 
اإع�����الن ���ش��وري��ا تقع  امل���درج���ة يف 
����ش���م���ن الأرا��������ش�������ي اخل���ا����ش���ع���ة 
ل�شيطرة املعار�شة يف حن تنتقل 
ال�شيطرة على مناطق اأخرى بن 
ول��ه��ذا  اأن���ه  واآخ����ر، مو�شحا  ي���وم 
ال�����ش��ب��ب وج����ه م��ن��ا���ش��دت��ه جميع 
�شوريا لدعم مهمة  الأط���راف يف 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ت��ك��ون ت��ع��اون��ي��ة وع���دم 
متثل  لأنها  �شعوبة  اأك��رث  جعلها 

حتدياً، ح�شب قوله.
ون���ق���ل���ت وك����ال����ة ي���ون���اي���ت���د ب��ر���س 
اإنرنا�شيونال عن اأوزومكو قوله 
)بي  الربيطانية  الإذاع���ة  لهيئة 

امل�شوؤولن  اإن  الث��ن��ن  ���ش��ي(  ب��ي 
خ��رباء  م��ع  يتعاونون  ال�شورين 
امل���ن���ظ���م���ة وي���������ش����ّه����ل����ون ع��م��ل��ه��م 
وياأخذونهم اأينما اأرادوا، ومتكنوا 
من الو�شول اإىل ع�شرين من�شاأة 
ع��ل��ى الأق������ل ق������ادرة ع��ل��ى اإن���ت���اج 

الأ�شلحة الكيميائية.
منح  ي�شاهم  اأن  اأوزوم���ك���و  واأم���ل 
منظمة حظر الأ�شلحة الكيميائية 
جائزة نوبل لل�شالم لعام 2013 
الأ�شبوع املا�شي يف م�شاعدة عمل 

خربائها يف �شوريا.
واأ�شار اإىل اأن جائزة نوبل �شّجعت 
خ������رباء الأ����ش���ل���ح���ة ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
وم��ن��ح��ت روح��ه��م امل��ع��ن��وي��ة دفعة 
ك�����ب�����رية ل���ك���ون���ه���م ي���ع���م���ل���ون يف 
ظ�����روف ���ش��ع��ب��ة ل��ل��غ��اي��ة يف ه��ذا 
اجل���ائ���زة  اأن  واع����ت����ربوا  امل���ج���ال، 
بعملهم  اع�����راف  ك��ان��ت مب��ث��اب��ة 
على مدى ال�شنوات ال�شت ع�شرة 
املا�شية، وللعمل الذي ينتظرهم 

اأي�شاً يف �شوريا.
الأ�شلحة  حظر  منظمة  واأر�شلت 

امل���ت���ح���دة  والأمم  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة 
�شتن خ��ب��رياً وم��وظ��ف دع��م اإىل 
اأك��ت��وب��ر  م���ن  الأول  م��ن��ذ  ���ش��وري��ا 
واتخذوا  احل��ايل،  الأول  ت�شرين 
لهم  م��ق��راً  دم�شق  العا�شمة  م��ن 
ومنطلقاً لزياراتهم املنتظمة اإىل 
مرافق الأ�شلحة الكيميائية. وقد 
بداأ هذا الفريق بالفعل يف تفكيك 

الر�شانة الكيميائية ال�شورية.
وق����د ق����ررالأم����ن ال���ع���ام ل���الأمم 
امل���ت���ح���دة ب�����ان ك����ي م�����ون ت��ع��ي��ن 
ال���ه���ول���ن���دي���ة ����ش���ي���غ���ري���د ك������اغ يف 
امل�شركة  البعثة  رئي�س  من�شب 
وم��ن��ظ��م��ة  امل���ت���ح���دة  الأمم  ب����ن 
حظر الأ�شلحة الكيميائية املكلفة 
الكيميائية  ال��ر���ش��ان��ة  ب��ت��دم��ري 

ال�شورية.
اإن الأم���ن  دب��ل��وم��ا���ش��ي��ون  وق����ال 
ال��ع��ام اأر����ش���ل اأم�����س ر���ش��ال��ة بهذا 
اخل�����ش��و���س اإىل جم��ل�����س الأم���ن 
اأن يوافق  الدويل الذي يفر�س 
ع���ل���ى ه������ذا ال���ت���ع���ي���ن الأرب�����ع�����اء 

القادم.

تعيني امراأة رئي�ضة للبعثة الأممية اىل �ضوريا 
•• نيويورك-اأ.ف.ب:

قرر المن العام لالمم املتحدة بان كي مون تعين الهولندية �شيغريد 
كاغ رئي�شة للبعثة امل�شركة بن المم املتحدة ومنظمة حظر ال�شلحة 
افاد  كما  ال�شورية،  الكيميائية  الر�شانة  تدمري  واملكلفة  الكيميائية 
بهذا  ر�شالة  ار�شل  العام  الم��ن  ان  امل�شادر  واو�شحت   . دبلوما�شيون 
ان يوافق على  ال��ذي يفر�س  ال��دويل  اخل�شو�س اىل جمل�س الم��ن 

هذا التعين الربعاء.
وكان جمل�س المن وافق الربعاء الفائت على مقرح تقدم به المن 
العام يق�شي بت�شكيل بعثة م�شركة من المم املتحدة ومنظمة حظر 
ال�شلحة الكيميائية يراأ�شها من�شق مدين خا�س . وباختياره امراأة يف 

هذا املن�شب فان كاغ �شت�شبح بعد موافقة جمل�س المن على تعيينها 
املن�شقة املدنية اخلا�شة للبعثة امل�شركة اىل �شوريا.

ومن املقرر ان تتاألف البعثة امل�شركة من حواىل مئة رجل وان يكون 
مقرها يف دم�شق وتكون لها قاعدة خلفية يف قرب�س.

و البعثة امل�شركة مكلفة اتالف ال�شلحة الكيميائية ال�شورية بحلول 
يف  المن  جمل�س  ا�شدره  لقرار  تنفيذا   2014 يونيو  حزيران   30
نهاية ايلول �شبتمرب. ويف الول من ت�شرين الول اكتوبر احلايل و�شل 
ب��داأ هذا  وق��د  املنظمتن،  اول من اخل��رباء من كال  �شوريا فريق  اىل 

الفريق بالفعل بتفكيك الر�شانة الكيميائية ال�شورية.
ومنذ 2010 ت�شغل كاغ من�شب م�شاعدة المن العام لربنامج المم 
املتحدة للتنمية. وهي ان�شمت اىل المم املتحدة يف 1994 اآتية من 

ووكالة  هيئة  من  اك��رث  يف  م��ذاك  وعملت  الهولندية  اخلارجية  وزارة 
تابعة للمنظمة الدولية بينها خ�شو�شا وكالة غوث وت�شغيل الالجئن 
الفل�شطينين )الونروا( واملنظمة الدولية للهجرة. ويف العام 2007 
ا�شبحت املديرة الإقليمية لليوني�شف لل�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا، 

وهو من�شب ظلت ت�شغله حتى 2010، وكان مقرها عمان.
والفرن�شية  النكليزية  تتكلم  وه��ي  ع��ام��ا   52 العمر  م��ن  ك��اغ  وتبلغ 

والملانية والعربية.
وفازت منظمة حظر ال�شلحة الكيميائية اجلمعة بجائزة نوبل لل�شالم 
لهاي  يف  مقرا  وتتخذ   1997 ع��ام  املنظمة  وتاأ�ش�شت   .2013 لعام 
وهي مكلفة تطبيق اتفاقية حظر ال�شلحة الكيميائية املربمة يف 13 

كانون الثاين يناير 1993.

وزير ال�ضتخبارات ال�ضرائيلية يدعو اىل موا�ضلة ال�ضغط على ايران 

مو�ضكو: املعار�ضة ال�ضورية مدعومة كليا من اخلارج 

رئي�س فرن�ضا يزور جنوب افريقيا 

•• وا�صنطن-مو�صكو-ا.ف.ب:

ح���ن ت�����ش��م��ت امل���داف���ع يف ���ش��وري��ا 
�شيتعن  والقتل،  العنف  ويتوقف 
�شنوات  خلف  يقفون  الذين  جلب 
من الوح�شية املروعة امام الق�شاء 
اع��ادة  عملية  من  ا�شا�شي  كعن�شر 
املواطنن  وم�شاعدة  البالد  اعمار 

على تخطي جراحهم.
ت��ل��وح  ل  ح���ل  ب������وادر  اي  ان  وم����ع 
حتى الن يف الفق للنزاع الدامي 
 2011 مار�س  اذار  منذ  امل�شتمر 
والذي اوقع اكرث من 110 الف 
قتيل ، فان جمموعة من الق�شاة 
واخل����������رباء ال����دول����ي����ن ب���ا����ش���رت 
�شوتا  ال�شحايا  منح  على  العمل 
خا�شة  حمكمة  ان�شاء  خ��الل  م��ن 

ب�شوريا.
وق���ال ديفيد ك��راي��ن ال���ذي ت��راأ���س 
امل�������ش���روع ال��ق��ا���ش��ي ب��و���ش��ع خطة 
م�����ن ث����الث����ن ����ش���ف���ح���ة مل��ح��ك��م��ة 
ملقا�شاة  ب�شوريا  خا�شة  ا�شتثنائية 
ب�شكل  ف��ظ��اع��ات حت����دد  م��رت��ك��ب��ي 
حمكمة  اي  ان�شاء  كيفية  مف�شل 
ام��ر مل يح�شل  ه��ذا  امل�شتقبل،  يف 

من قبل .
وجمع كراين، النائب العام املوؤ�ش�س 
ب�����ش��ريال��ي��ون  اخل��ا���ش��ة  للمحكمة 
التي ادانت زعيم احلرب الليبريي 
ع�شرة  م��ن  اك��رث  ت��اي��ل��ور،  ت�شارلز 
خرباء قانونين من اجل حتديد 

نقطة انطالق للمناق�شات.
وقال كراين لوكالة فران�س بر�س 
ال��دول��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  تكتفي  ع����ادة 
ب����اجل����ل����و�����س م���ك���ت���وف���ة الي�������دي 
والنتظار وحن يتم التو�شل اىل 
حل �شيا�شي وتتوقف اعمال القتل 
يجهد اجلميع ب�شعوبة ملعرفة ما 

ينبغي القيام به .
وتابع خطر يل ان نكون جاهزين 

ونعد هذه اخلطة .
وتعاون فريق كراين مع املعار�شة 

ال�شورية ومنظمات غري حكومية 
وا�شاتذة يف جامعة �شرياكيوز التي 
ي��در���س ف��ي��ه��ا، م��ن اج���ل م��راج��ع��ة 
�شوريا  يف  ارتكبت  التي  الفظاعات 

منذ اندلع النزاع.
العنف هذه  اعمال  قائمة  وم��الأت 
ث��الث��ة جم��ل��دات فيما  ح��ت��ى الن 

يتوا�شل اجلرد املروع.
واو����ش���ح ك���راي���ن ان ال��ف��ري��ق اع��د 
الرئي�س  �شد  تهم  م�شودات  حتى 
ال�������ش���وري ب�����ش��ار ال����ش���د و اق���رب 
اع���وان���ه ال��ع�����ش��رة م�����ش��ريا اىل ان��ه 
مت اي�شا اعداد م�شودات تهم �شد 
ومقاتلن  امل��ع��ار���ش��ة  ق����ادة  ب��ع�����س 

اجانب.
هذه  عن  تفا�شيل  اي  يك�شف  ومل 
توجيهها  ان  ع��ل��ى  م�����ش��ددا  ال��ت��ه��م 
يبقى من �شالحيات النائب العام 

لي حمكمة يتم ت�شكيلها.
وق��ال كراين ان ح��واىل 90 باملئة 
م���ن ال��ف��ظ��اع��ات ال��ت��ي ارت��ك��ب��ت يف 

ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وال���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة مل��ا 
ي��رت��ب ال��ق��ي��ام ب��ه م��ن اج���ل بناء 
حمكمة حملية او حمكمة اقليمية 

او مل�شاندة املحكمة الدائمة .
والبحث،  العمل  من  عامن  وبعد 
قناعة  عن  اخلطة  م�شودة  تك�شف 
بان اي حمكمة يتم ت�شكيلها ينبغي 
تت�شمن  ول��ك��ن  ت��ك��ون حم��ل��ي��ة  ان 
ت��ت��األ��ف من  ك���اأن   ، دول��ي��ة  عنا�شر 

قا�شين �شورين وقا�س دويل.
ان  اخلطة  بح�شب  الف�شل  وم��ن 
ت��ت��خ��ذ امل��ح��ك��م��ة م��ق��را ل��ه��ا داخ���ل 
����ش���وري���ا. م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، دع��ت 
املتحدة  ال��ولي��ات  الث��ن��ن  رو�شيا 
اىل ب���ذل اق�����ش��ى ج��ه��وده��ا لق��ن��اع 
امل��ع��ار���ش��ة ال�����ش��وري��ة ب��امل�����ش��ارك��ة يف 
ال�شالم  ح���ول  جنيف2-  م��وؤمت��ر 
املجل�س  اع��ل��ن  ب��ع��دم��ا  ���ش��وري��ا  يف 
رف�شه  املعار�س  ال�شوري  الوطني 

احل�شور.
وق����ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال��رو���ش��ي 

ال��ن��زاع كانت  امل��راح��ل الوىل م��ن 
م��ن ف��ع��ل ال��ن��ظ��ام، غ��ري ان���ه يقدر 
الن�شبة الن بالت�شاوي تقريبا بن 

النظام واملعار�شة.
وق����ال يف ب����ادئ الم����ر ك��ان��ت ه��ذه 
لكنها  دام��ي��ة.  ك��ان��ت  اهلية،  ح��رب��ا 
���ش��خ�����ش��ي��ا.  م��ن��ح��ى  الن  ات���خ���ذت 
ازدادت دموية وكلما ا�شتمر المر، 
انتقالية  عملية  اح��ت��م��ال  ت��راج��ع 
اي  ت�شكيلة  زال����ت  وم���ا   . �شلمية 
امل��ح��ك��م��ة  ودور  م��ق��ب��ل��ة  حم��ك��م��ة 
ال����دول����ي����ة يف ع��م��ل��ي��ة  اجل���ن���ائ���ي���ة 
امل���ح���اك���م���ة م���و����ش���ع ن���ق���ا����س غ��ري 
املجهود  ان  ع��ل��ى  ���ش��دد  ك��راي��ن  ان 

اجلاري لي�س عمال اكادمييا.
وقال ان امل�شروع يعده حمرفون 
حم���ن���ك���ون ل���دي���ه���م خ�����ربة لك���رث 
املجال،  ه��ذا  يف  عاما  ع�شرين  من 
القانون  على  يقت�شر  ل  وبحثهم 
ف����ق����ط، ب�����ل ي����دق����ق����ون اي�������ش���ا يف 
الج��������راءات ال��ع��م��ل��ي��ة وال��ن��واح��ي 

����ش���ريغ���ي لف��������روف ن���ت���وق���ع م��ن 
ودول  الم����ريك����ي����ن  ����ش���رك���ائ���ن���ا 
اخ�����رى، ل��ي�����س ل��ه��ا ن��ف��وذ فح�شب 
املعار�شة  على خمتلف جمموعات 
وامنا اي�شا ت�شجع هذه املجموعات 
.. على حتمل م�شوؤوليتها يف خلق 
الظروف لداء ق�شطها من العمل 

بالدعوة اىل جنيف2- .
وكان املجل�س الوطني الذي يعترب 
الئ��ت��الف  يف  �شيا�شية  كتلة  اك��رب 
ال��وط��ن��ي ال�����ش��وري امل��ع��ار���س وج��ه 
الح����د ���ش��رب��ة ل��ل��ج��ه��ود ال��دول��ي��ة 
�شيا�شي  ح��ل  اي��ج��اد  اىل  ال��رام��ي��ة 
ل��الزم��ة ال�����ش��وري��ة ب��اع��الن��ه ع��دم 

م�شاركته يف موؤمتر جنيف 2.
وق�����ال رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي 
جورج �شربا يف ات�شال هاتفي مع 
فران�س بر�س ان املجل�س وهو اكرب 
اعلن  الئ��ت��الف  يف  �شيا�شية  كتلة 
قراره ال�شارم من قبل اعلى هيئة 
ق��ي��ادي��ة ف��ي��ه، ان���ه ل��ن ي��ذه��ب اىل 
جنيف يف ظل املعطيات والظروف 

احلالية )يف �شوريا( .
الرف�س مبعاناة  وعلل �شربا هذا 
ال�����ش��ع��ب ال�������ش���وري ج�����راء ال���ن���زاع 
الدائر يف البالد منذ منت�شف اذار 
مقتل  عن  وا�شفر   2011 مار�س 

اكرث من مئة الف �شخ�س.
ت�شريحات  ان  لف����روف  وا���ش��اف 
جنيف2-  موؤمتر  ان  تعني  �شربا 
ا����ش���رع وق��ت  ي��ن��ع��ق��د يف  ي��ج��ب ان 
العقبة  ان  لف���روف  واك��د  ممكن. 
ال�شا�شية على هذه الطريق تبقى 
ع���دم ق����درة ���ش��رك��ائ��ن��ا ع��ل��ى اق��ن��اع 
املعار�شة ال�شورية التي يدعمونها، 
ت��اخ��ذ  وان  ج��ن��ي��ف  اىل  ب��ال��ذه��اب 
مكانها على طاولة املفاو�شات مع 

احلكومة .
ان رو���ش��ي��ا ت�شاهم  واك���د لف���روف 
يف تنظيم هذا املوؤمتر قائال نحن 
يعطي  دم�شق  تاثريا على  منار�س 

نتائج ملمو�شة .

رو�ضي� تدعو وا�ضنطن لإقن�ع املع�ر�ضة ال�ضورية بجنيف - 2  

خطط لإن�ضاء حمكمة جلرائم احلرب خا�ضة ب�ضوريا 

•• مو�صكو-يو بي اأي:

اعترب رئي�س جلنة ال�شوؤون الدولية يف جمل�س الدوما 
ال�شورية  املعار�شة  اأن  ام�س،  بو�شكوف،  األك�شي  الرو�شي 
كل  وراء  وت��ق��ف  اخل���ارج���ي،  ال��دع��م  ع��ل��ى  ك��ل��ي��اً  تعتمد 

خطواتها م�شالح وح�شابات مموليها.
املعار�شة  اأن  توير  على  ح�شابه  على  بو�شكوف  وكتب 
الدعم  على  كليا  تعتمد  اإنها  م�شتقلة.  لي�شت  ال�شورية 
وح�شابات  م�شالح  تقف  خطواتها  كل  ووراء  اخلارجي، 

•• جوهان�صبريغ-رويرتز:

وال�شيدة  اأول���ون���د  ف��رن�����ش��وا  الفرن�شي  ال��رئ��ي�����س  و���ش��ل 
اأفريقيا الثنن  الوىل فالريي تريرفيلري اىل جنوب 
اأول��ون��د اىل  ي��وم��ن. وو���ش��ل  يف زي���ارة ر�شمية ت�شتغرق 
ا�شتقباله  ك��ان��ت يف  ق��اع��دة ووت��رك��ل��وف اجل��وي��ة ح��ي��ث 
ما�شابان  نكوانا  مايتي  افريقيا  جنوب  خارجية  وزي��رة 
الفرن�شي  الرئي�س  و�شيتوجه  ع�شكريون.  وم�شوؤولون 
الرئي�س  م��ع  �شيجتمع  ح��ي��ث  ب��ري��ت��وري��ا  اىل  ذل���ك  ب��ع��د 
ج���اك���وب زوم����ا لج�����راء حم���ادث���ات ت��ه��دف اىل ت��ع��زي��ز 

باإف�شال موؤمتر  تاأمل  بلدان  اأن عدة  واأ�شاف  مموليها. 
ج��ن��ي��ف – 2 . وه����ذا ���ش��ب��ب رف�����س امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي 
ال�����ش��وري – ج���زء م���ن امل��ع��ار���ش��ة – ل��ل��م�����ش��ارك��ة ف��ي��ه. 

و�شتجري حماولت اأخرى.
رف�شه  اأعلن  املعار�س  ال�شوري  الوطني  املجل�س  وك��ان 
امل�شاركة يف موؤمتر جنيف الهادف اإىل اإيجاد حل �شيا�شي 
ل��الأزم��ة ال�����ش��وري��ة، وه���دد ب��الن�����ش��ح��اب م��ن الئ��ت��الف 
ال��وط��ن��ي يف ح��ال ق��رر الأخ���ري امل�����ش��ارك��ة. وق���ال رئي�س 

املجل�س جورج �شربا اأن هذا القرار ل رجعة عنه .

وم��ن  والق��ت�����ش��ادي��ة.  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال�شيا�شية  ال���رواب���ط 
امل��ن��ت��ظ��ر اأن ي��وق��ع ال��زع��ي��م��ان ك��ذل��ك ات��ف��اق��ات ل��زي��ادة 
التعاون يف جمالت الطاقة واملالحة والزراعة والبنية 
لو�شع  ذل��ك  بعد  اأول��ون��د  و�شيتوجه  للنقل.  ال�شا�شية 
�شاحة احلرية  ت��ذك��اري يف  ن�شب  ال��زه��ور عند  اأك��ال��ي��ل 
يف بريتوريا احياء لذكرى قتلى حروب جنوب افريقيا 
ويف  الثانية  العاملية  واحل���رب  الوىل  العاملية  واحل���رب 
ال��ع��ن�����ش��ري. ويف وق���ت لح���ق �شي�شارك  ال��ف�����ش��ل  ف���رة 
افريقي  اجلنوب  الفرن�شي  العمال  منتدى  يف  اأولوند 

و�شيح�شر ماأدبة ر�شمية يف دار ال�شيافة الرئا�شي.

•• القد�س املحتلة- ا ف ب:

ال��دول  �شتاينتز  ي��وف��ال  ال�شرائيلي  ال�شتخبارات  وزي��ر  دع��ا 
الكربى الثنن اىل موا�شلة ال�شغوط على ايران موؤكدا ان 
هذه ال�شغوط هي التي تدفع ايران اىل ال�شعي اىل التو�شل 
اىل اتفاق يف املفاو�شات النووية. وجاءت ت�شريحات �شتاينتز 
ع�شية  ال��دول��ي��ة،  العالقات  وزي��ر  من�شب  كذلك  ي�شغل  ال��ذي 
املفاو�شات التي اعيد ا�شتئنافها بن ايران وممثلن من الدول 
الكربى )بريطانيا، ال�شن، فرن�شا، رو�شيا، الوليات املتحدة 
ان  القد�س  الوزير لل�شحافين يف  املانيا(. و�شرح  ا�شافة اىل 
. وا�شاف ان  اتفاق ب�شكل ملح  التو�شل اىل  اي��ران حتتاج اىل 

املع�شلة  .. و�شتكون  القت�شاد الي��راين يف و�شع �شيء للغاية 
وا�شحة جدا بالن�شبة لهم، واذا ارادوا انقاذ اقت�شادهم فعليهم 
التخلي عن م�شروعهم النووي . وا�شاف ان اليرانين ياتون 
اىل احلوار .. فقط ب�شبب ال�شغوط القت�شادية ال�شديدة جدا 
. ووعد الرئي�س اليراين ح�شن روحاين باعتماد ا�شلوب جديد 
العقوبات  لتخفيف  ب��الده  �شعي  يف  النووية  امل��ح��ادث��ات  ب�شان 
الوروب���ي���ة والم��ريك��ي��ة ال��ط��اح��ن��ة ع��ل��ى ب���الده وال��ت��ي ا���ش��رت 
امل�شرفية  بالتعامالت  وك��ذل��ك  النفط  م��ن  ال��ب��الد  ب�����ش��ادرات 
العاملية. ال ان الوزير اكد على ان وجود تهديد ع�شكري قوي 

�شيزيد من فر�س التو�شل اىل اتفاق يف املحادثات النووية.
واورد �شوريا، حليفة ايران، كمثال على ان التهديد با�شتخدام 

القوة ادى اىل تخليها عن ا�شلحتها الكيميائية، وقال ان ال�شبب 
الوحيد الذي دفع �شوريا اىل القيام بذلك ال�شهر املا�شي هو 

ان العمل الع�شكري المريكي كان و�شيكا.
انا واث��ق انه اذا جل�شنا هنا قبل ع��ام، فلم يكن يحلم  وا�شاف 
ي��وق��ع )الرئي�س  ان  املمكن  ك��ان م��ن  ان��ه  ان��ا  اح��د مب��ن فيهم 
ا�شلحته  م��ن  للتخل�س  ات��ف��اق  ع��ل��ى  ال���ش��د  ب�����ش��ار(  ال�����ش��وري 
ال�شلحة  ان��ت��اج  ع��ل��ى  ق���درات���ه  تفكيك  وك��ذل��ك  ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة، 
الكيميائية يف امل�شتقبل . ال ان الرئي�س المريكي باراك اوباما 
واجه تهديدا ع�شكريا حقيقيا، وفجاأة حدث انفراج دبلوما�شي، 
ووقعت �شوريا على التزام وا�شح للتخل�س من جميع ا�شلحتها 

الكيميائية .. ومرافق انتاجها .
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حما�س تطالب الدول العربية بعدم اإغلق ابوابها يف وجه اللجئني الفل�ضطينيني 
•• غزة -ا.ف.ب:

طالبت احلكومة الفل�شطينية املقالة التابعة حلركة حما�س اأم�س 
اأب��واب��ه��ا يف وج��ه الالجئن  اإغ���الق  الث��ن��ن ال���دول العربية ب��ع��دم 

الفل�شطينين وخا�شة من �شوريا.
وق���ال غ���ازي ح��م��د وك��ي��ل وزارة اخل��ارج��ي��ة يف ح��ك��وم��ة ح��م��ا���س يف 
موؤمتر �شحفي نطالب الدول العربية بعدم اإغالق اأبوابها يف وجه 
امل�شاعدة  يد  تقدمي  على  اجلاد  والعمل  الفل�شطينين،  الالجئن 

لهم .
الالجئن  وت�شغيل  ال��غ��وث  ووك��ال��ة  املتحدة  الأمم  حمد  دع��ا  كما 
)الأونروا( بتحمل م�شوؤولياتها جتاه معاناة الالجئن، والتحرك 

على مدى �شعوبة الأو�شاع التي يعي�شها الالجئون الفل�شطينيون 
حيث  اجلريحة،  �شوريا  ال�شقيقة  يف  وخا�شة  الأر����س  بقاع  كل  يف 
القتل  اإىل  يوميا  خميماتها  يف  الفل�شطينيون  الالجئون  يتعر�س 

والق�شف والعتقال والتعذيب والت�شريد واملعاناة املتوا�شلة .
وطالبت حكومة حما�س بت�شكيل جلنة حتقيق دولية يف غرق ووفاة 
الأليمتن،  احلادثتن  هاتن  يف  الفل�شطينين  الالجئن  مئات 
وغريها من احلوادث التي وقعت وراح �شحيتها الع�شرات من اأبناء 

ال�شعب الفل�شطيني .
وادت حادثة غرق وقعت جنوب مالطا اجلمعة اىل مقتل ع�شرات 
مقتل  على  اي��ام  ثمانية  بعد  ال�شورين  من  غالبيتهم  املهاجرين 

ايطاليا. جنوب  يف  لمبيدوزا  قرب  مهاجرا   359

اجلاد لل�شغط على الدول لحرام القوانن والتفاقات الدولية .
واأ�شاف حمد ن�شتغرب عدم قدرة الدول التي يذهب اإليها الالجئون 

الهاربون على ا�شتيعابهم وتقدمي يد امل�شاعدة لهم .
واأ�شار اإىل اأن ال�شورة املاأ�شاوية التي يتعر�س لها الالجئون يجب اأن 
تفتح الأعن لدى جامعة الدول العربية ومنظمة املوؤمتر الإ�شالمي، 

لبذل اجلهود املطلوبة وال�شعي حثيًثا لوقف معاناتهم .
وقال حمد نرحب بهم يف وطنهم وبن اأهلهم يف قطاع غزة ، م�شريا 
الإمكانات  رغ��م  لهم  امل�شاعدة  تقدمي  على  �شتعمل  احلكومة  اأن  اىل 

ال�شعيفة .
م��ن ج��ه��ة اخ���رى ق��ال��ت احل��ك��وم��ة امل��ق��ال��ة ال��ت��اب��ع��ة حل��رك��ة امل��ق��اوم��ة 
ال�شالمية )حما�س( يف بيان �شحفي اأن غرق ال�شفينتن موؤخرا يدلل 

•• الفجر – تون�س - خا�س

الهيئة  رئ��ي�����س  الث��ن��ن  ام�����س  رّد 
اجل��م��ه��ورى  ب��احل��زب  ال�شيا�شية 
اأح�����م�����د جن���ي���ب ال���������ش����اب����ي، ع��ل��ى 
ت�������ش���ري���ح���ات رئ���ي�������س احل��ك��وم�����ة 
العري�س  علي  املوؤقت�����ة  التون�شية 
ال�����ش��ب��ت وال���ت���ي اأق������رَّ ف��ي��ه��ا ب��اأن��ه 
ل ت���وج���د اآج��������������������ال ل���ش��������������ت��ق��ال�����ة 

حكومته.
ه��ذا  ع��ل��ى  تعقيباً  ال�����ش��اب��ي  وق���ال 
اآجال ل�شتقالة  "هناك  الت�شريح 
بداية  اأ�شابيع   3 وه��ى  احلكومة 
من انطالق احلوار الوطني وذلك 
 ، الطريق  خارط�ة  تن�ّس  ما  وف��ق 
يرغب  العري�س  ُي�شيف  اأن  قبل 
واأن��ه  �شلّب  �شخ�س  اأن���ه  ب��ال��ق��ول 
ول  يتغري  ل  ال���ذي  موقفه  على 

يتزحزح.
لرئي�س  مبا�شرة  كالمه  وج��َه  ثم 

الأحزاب حول املهام و�شكل العمل 
ل��ت�����ش��ري��ع ت��ن��ف��ي��ذ ب���ن���ود خ���ارط���ة 

الطريق. 

احل��ك��وم��������������ة ق��ائ��������������������ال اأق��������������������ول 
نافعاً  الت�شلّب  ك��ان  لو  للعري�س 
ل��ن��ف��َع حم��م��د ُم��ر���ش��ي ،يف اإ���ش��ارة 
امل�شري  الخ����واين  الرئي�س  اإىل 

املخلوع.
وقال ال�شابي هذا الت�شلّب �شوف 
ي���ك���ون ���ش��ب��ب يف م���زي���د ان���خ���رام 
الو�شع التون�شي ، م�شيفا خطاب 
كما   ، ك��ان  اأي  ُيقنع  مل  العري�س 
اأنه مل ُيقنع اجلميع داخل حرك�ة 

النه�ش�ة.
التنفيذي  املكتب  ّك��د  جهته  م��ن 
حل������زب امل���������ش����ار ال���دمي���ق���راط���ي 
الج��ت��م��اع��ي يف ب��ي��ان ل��ه ���ش��رورة 
اأجل  يف  الوطني  احل��وار  انطالق 

اأق�شاه 22 اأكتوبر اجلاري. 
وحّمل حزب امل�شار حركة النه�شة 
احل��وار  م�شار  تعطيل  م�شوؤولية 
ال��وط��ن��ي، م�����ش��ددا ع��ل��ى ���ش��رورة 
الوطني  املجل�س  اأ���ش��غ��ال  حت��دي��د 

الأم�����������������ن ال���ع���ام ل���الحت���اد ال��ع�����ام 
بدوره  دعا  ، قد  لل�ش�غل  التون�شي 
روؤ����ش���اء  ت��واف�����������������������ق  �����ش����رورة  اإىل 

ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي ب��ا���ش��ت��ك��م��ال م��ه��ام��ه 
التاأ�شي�شية. 

ال��ع��ب��ا���ش�����ي  ح�ش����������ن  وك�����������������������ان 

ال�ضابي: لو كان الت�ضلّب نافعًا لنفَع ُمر�ضـي..!

النازحون يف الهند يعودون ملنازلهم املدمرة من الإع�ضار
•• غوبلبور-ا.ف.ب:

عاد مئات الف �شكان �شاحل الهند 
اج��الوؤه��م قبل  ال��ذي��ن مت  الغربي 
البالد  اجتاح  اع�شار  اق��وى  م��رور 
م��ن��ازل��ه��م  ال�����ش��ب��ت، الث���ن���ن اىل 

ومتاجرهم التي دمر معظمها.
وا�شطر مليون �شخ�س اىل اللجوء 
عامة  وبنايات  طارئة  مالجئ  اىل 
ل��الح��ت��م��اء م��ن الع�����ش��ار فيالن 
ال�شاحل  اجتاح  الذي  العنيف جدا 
ال�شبت خملفا 18 قتيال وخ�شائر 

مادية ج�شيمة.
ال�شكان الذين اخ��ذوا معهم  وك��ان 
ب��ع�����س ام��ت��ع��ت��ه��م خ����الل ع��م��ل��ي��ات 
عندما  ال���ش��وء  يخ�شون  الج���الء 
يعودون وقال بهاغوان )50 �شنة( 
غوبالبور  يف  الهندي  اجل��وز  بائع 
امام  جال�س  وه��و  اوري�شا(  )ولي��ة 
م��ت��ج��ره امل��دم��ر مت��ام��ا ت��رك��ت كل 
�شيء وعندما عدت مل اجد �شيئا .

 600 ويف ولي����ة اوري�����ش��ا ا���ش��ب��ح 
ال����ف ���ش��خ�����س م�����ش��ردي��ن وف����ق ما 
امل�����ش��وؤول على  ب��ر���س  اك��د لفران�س 
امل�����ش��اع��دة ب���ه���ذه ال����ولي����ة ك��وم��ار 
�شيادي  من  ومعظمهم  مهاباترا، 
ال�شمك واملزارعن الذين ي�شكنون 
ال��ط��وب ل �شيما يف  اك����واخ م��ن  يف 

منطقة غوبالبور الكرث ت�شررا.

وقال جونردان )32 �شنة( املن�شغل 
مع زوجته يف تنظيف ما تبقى من 
م��ن��زل��ه ال�����ش��غ��ري خ�����ش��رت م��ن��زيل 
كل  وحم��ل عملي كحالق، خ�شرت 

�شيء! 
كذلك حتدث جاره ميهري راجنان 
خ�شره  عما  مطعم،  �شاحب  �شوان 
ب�شبب الع�شار وقال ان ليلة دمار 
روبية  ال��ف   200 ح��واىل  كلفتني 

)2400 يورو( .
وا����ش���اف وه���و واق���ف ام���ام �شجرة 
���ش��خ��م��ة اق���ت���ل���ع���ت م����ن ج���ذوره���ا 
على  ���ش��ه��ري��ن  اىل  ح���اج���ة  يف  ان����ا 
الق��ل ل���ش��الح ك��ل �شيء وت��دارك 
اخل�����ش��ائ��ر، ل��ك��ن ع��ل��ى الق����ل جنا 
ي�شابوا  ومل  ع��ن��دي  العاملن  ك��ل 

باذى .
م�����ش��رع��ه��م  ���ش��خ�����ش��ا   17 ول���ق���ي 
ب�شبب  بع�شهم  اوري�����ش��ا  ولي���ة  يف 
البع�س  قتل  بينما  ا�شجار  �شقوط 
الخر ب�شبب وقوع �شقف او جدار 
ولي��ة  يف  اخ��ر  �شخ�س  قتل  بينما 
ان��������درا ب�����ارد������س وف�����ق م����ا اع��ل��ن��ت 

ال�شلطات.
ب��ران��اب  ال��ه��ن��دي  الرئي�س  واع���رب 
خم����رج����ي ع�����ن ح����زن����ه ل���ع���ائ���الت 
ال�������ش���ح���اي���ا ون��������وه ب���امل�������ش���وؤول���ن 
الم��ن��ي��ن ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى ال��ع��ايل 
باحلد  �شمح  ال��ذي  لال�شتعدادات 

من اخل�شائر الب�شرية.
ثمانية  ح���واىل  ل��ق��ي   1999 ويف 
الف �شخ�س م�شرعهم اثر هبوب 
اع�شار يف املنطقة ال�شاحلية نف�شها 
باملحا�شيل  كبرية  خ�شائر  وحلقت 
اعمار  اع��ادة  وا�شتغرقت  الزراعية 

املنطقة �شنوات عدة.
وي���ع���ك���ف م���ئ���ات ال����ش���خ���ا����س م��ن 
ال��ك��وارث  لدارة  الوطنية  الهيئة 

•• الفجر – عبد املجيد بن عمر

نظام  �شقوط  منذ  ليبيا،  حتّولت 
العقيد معمر القذايف، اإىل م�شدر 
وق�����اري ودويل،  اإق��ل��ي��م��ي  اإزع������اج 
واىل خمزن اأ�شلحة مفتوح وعابر 
للجماعات  وك���ر  واىل  ل��ل��ح��دود، 
الإرهابية، وميدان تدريب وتاأهيل 
دول  باجتاه  لعنا�شرها  وت�شدير 

اجلوار و�شاحات �شراع اأخرى.
رغم  ليبيا،  داخ��ل  الو�شع  اأّن  كما 
ال��ع��م��ل��ي��ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة اجل���اري���ة، 
تعقيدا  وي���زداد  بالفو�شى  يت�شم 
وغ��م��و���ش��ا ي��وم��ا ب��ع��د اآخ����ر ج��راء 
����ش���ط���وة امل���ل���ي�������ش���ي���ات امل�����ش��ل��ح��ة، 
و���ش��ع��ف امل��وؤ���ش�����ش��ات ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
الن���ت���ق���ال���ي���ة ال���ق���ائ���م���ة، ح���ي���ث ل 
والعارفن  املحللن  بع�س  ي��ردد 
اأّن  اإىل  الإ�شارة  الليبي يف  بال�شاأن 
اليوم  ه��ي  ال�شابقة  اجلماهريية 
احلكومة  واّن  دولة"،  دون  "بالد 
اإّل  �شيطرتها  حت��ك��م  ل  الليبية 
على طرابل�س الكربى، وما تبقى 
ف���ه���و ب����ن خم���ال���ب امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 

املدججة بال�شالح.
ت�شخي�شهم  املراقبون يف  وي�شتند 
اإىل  الليبية،  للحالة  وتو�شيفهم 
ال��ه��ج��م��ات امل��ت��ك��ررة ع��ل��ى م��ق��رات 
الدولة، وعمليات الختطاف التي 
طالت حتى رموز الدولة، وموجة 
الغ���ت���ي���الت والع�����ت�����داءات على 
وجميعها  الأج��ن��ب��ي��ة،  ال�����ش��ف��ارات 
ب�شط  على  احلكومة  عجز  ت��وؤك��د 
���ش��ل��ط��ت��ه��ا ون����ف����وذه����ا ع���ل���ى ه���ذه 

امللي�شيات او الت�شّدي لها. 
ع��دد  اأّن  ال��ت��ق��اري��ر  بع�س  وت��ق��ول 
امل��ل��ي�����ش��ي��ات يف ل��ي��ب��ي��ا ي���ع���ادل ع��دد 
القبائل، اإىل جانب متركز تنظيم 
ال���ق���اع���دة يف امل���غ���رب الإ���ش��الم��ي 
جعلت  اأخ��رى  جهادية  وجماعات 
م�����ن ب���ع�������س امل����ن����اط����ق ال��ل��ي��ب��ي��ة 
هناك  اأّن  كما  تدريب،  مع�شكرات 
قطعة  مليون  و40   35 ب��ن  م��ا 
 6 ي��ق��ارب  م��ا  اأي  ليبيا  ���ش��الح يف 
ق��ط��ع ���ش��الح ل��ك��ل م���واط���ن ليبي 

ح�شب بع�س الإح�شائيات.
ه����ذه  خ����ط����ر  خ����اف����ي����ا  ي����ع����د  ومل 
ال��ر���ش��ان��ة امل��ع��رو���ش��ة يف ال��ه��واء 
ال��ط��ل��ق ع��ل��ى ا���ش��ت��ق��رار امل��ن��ط��ق��ة، 
وع������ل������ى م�������ش���ت���ق���ب���ل اخل������ارط������ة 
منطقة  يف  اجل��ي��وا���ش��رات��ي��ج��ي��ة 
ح�������ش���ا����ش���ة م�����ن ال�����ع�����امل ت���ت���اأث���ر 
بتداعيات اأو�شاعها قارات اإفريقيا 
واأوروبا وا�شيا، اإىل درجة بدا فيها 
داء  ا�شتاأ�شل  الغرب  وك���اأّن  الأم��ر 

وورما ليزرع اآخر اأ�شّد فتكا..! 
ل���ق���د اع����ت����رب ك�����ث�����ريون احل�����رب 
الربيطانية  الفرن�شية  اجل��وي��ة 
بدعم  �شنة2011،  ليبيا  ع��ل��ى 
الأمريكية،  املتحدة  الوليات  من 
من���وذج���ا ل��ل��ت��دخ��ل ال��ع�����ش��ك��ري يف 
اأه���داف  حتققت  ف��ق��د  امل�شتقبل. 
ودون  اأ���ش��ه��ر،  غ�شون  يف  احلملة 
ق��وات  اإ���ش��اب��ات يف �شفوف  وق���وع 
ال���ت���ح���ال���ف، وب�����ح�����دوث اأ�����ش����رار 
الأر���س،  على  ج��دا  قليلة  جانبية 
اإّل انه وبعد �شنتن ون�شف ال�شنة، 
دفعت الفو�شى ال�شائدة يف البالد 

من نهبها وال�شتحواذ عليها.
الأ�شلحة  انت�شرت  لذلك  ونتيجة 
ال�������ش���اح���ل،  يف جم���م���ل م��ن��ط��ق��ة 
ت��ه��دي��دا ج��دّي��ا  ت�شكل  واأ���ش��ب��ح��ت 
امل����ج����اورة  امل��ن��ط��ق��ة  دول  مل��ج��م��ل 
مناطق  اإىل  ت��ع��ّدت��ه��ا  ب��ل  لليبيا، 
اأخ����رى داخ���ل ال���ق���ارة الإف��ري��ق��ي��ة 
الدولة  انهيار  اأّن  . كما  وخارجها 
ال���ل���ي���ب���ي���ة، ال���ت���ي ك���ان���ت ���ش��دي��دة 
ول��ك��ن دون م��وؤ���ش�����ش��ات  امل��رك��زي��ة 
ال�شلطة،  يف  ف��راغ��ا  خ��ل��ق  ق��وي��ة، 
ُيذّكر يف بع�س الأحيان بعراق ما 
بعد نظام الرئي�س �شدام ح�شن.

ومع �شقوط نظام العقيد، عززت 
احل���رك���ات الإ���ش��الم��ي��ة م��واق��ع��ه��ا 
و����ش���ط���وت���ه���ا، خ���ا����ش���ة يف ج��ن��وب 

البالد.
 وان�شمت اإليها لحقا اجلماعات 
�شمال  من  اط��ردت  التي  امل�شلحة 
"ا�شابيل"  ع��م��ل��ي��ة  ج������ّراء  م����ايل 

اأوائل عام 2013 .
اجل��رنال  يقول  ال�شياق،  ه��ذا  ويف 
ف��ن�����ش��ان دو����ش���ب���ورت  ك��م��ا ذك���رت 
الفرن�شية،  ل��وف��ي��غ��ارو  �شحيفة 
ولكن   ، املعركة  يف  انت�شرنا  لقد 
ح��رب  فح�شاد  احل����رب،   خ�شرنا 
يقابله  تكتيكي  انت�شار  هو  ليبيا 
ان��ه  مبعنى   ، ا���ش��رات��ي��ج��ي  ف�شل 
مت حت��ق��ي��ق ال���ه���دف ال��ع�����ش��ك��ري، 
ولكن ال�شالم، املفر�س اأن يكون 
معّلقا  ي���زال  ل  ل��ل��ح��رب،  تتويجا 

وبعيدا.
وكان العقيد مي�شال غويا قد كتب 
الليبية،  احل��رب  انتهاء  اث��ر  على 

الن�شبية  م��ن  ُج��رع��ة  اإدخ����ال  اإىل 
على جناح قوات التحالف ذاك.

الن���ت�������ش���ار  اإّن  ي����ق����ال  م����ا  ع�������ادة 
دائ���م���ا على  ي��ت��ح��ق��ق  يف احل�����رب 
الأر�������س، وه��ن��اك م��ق��ول��ة اأخ���رى 
تفيد  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال��ن��ظ��ري��ات  يف 
بثقلها  تلقي  ال�شابقة  باأّن احلرب 
على احلرب التي تليها. ومن هذا 
امل��ن��ط��ل��ق، ا���ش��ت��خ��ل�����ش��ت اجل��ي��و���س 
امل�شتنقع  م��ن  ال���درو����س  ال��غ��رب��ي��ة 
الأف�����غ�����اين، وت���ب���ّن���ت، ب���دف���ع م��ن 
ال�شلطات ال�شيا�شية، مقاربة غري 
مبا�شرة يف احلرب الليبية: تدخل 
داعم عن بعد من خالل الق�شف 
م�����ش��ان��دة  ج����ان����ب  اإىل  اجل��������وي، 

احللفاء املحّلين ودعمهم .
ومن وا�شنطن و�شول اإىل باري�س 
واإجماع  وف��اق  �شاد  بلندن،  م��رورا 
على عدم ن�شر قوات برّية ، �شواء 
مرحلة  يف  اأو  الإك����راه  مرحلة  يف 
ت��ث��ب��ي��ت ال����ش���ت���ق���رار ب���ع���د وق���ف 
املعارك، كما اأّن الهدف الثاين من 
ه��ذا الإج�����راء، ه��و ع��دم ا�شتفزاز 
امل�����ش��اع��ر ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��ت��م��ردي��ن 
الليبين وقتها الراف�شن لوجود 

قوات اأجنبية على اأر�شهم .
ليبيا  اأّن  املراقبن،  بع�س  وي��رى 
ت���دف���ع ال���ي���وم ث��م��ن ه����ذا اخل��ي��ار 
ال�����ذي ي��ج��د ت��رج��م��ت��ه يف امل�����اأزق 
الأم���ن���ي ال����ذي ت����رّدت ف��ي��ه. ففي 
غياب قوات دولية لتاأمن تر�شانة 
الأ�شلحة التي خّلفها نظام العقيد 
معّمر القذايف، متكنت اجلماعات 
املتطرفة  الإ���ش��الم��ي��ة  اجل��ه��ادي��ة 

الليبي  جت�شيم فعلي لل�شعوبات 
ال��غ��رب��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة ال��ي��وم ، وال��ت��ي 
اإن���ه���ا ق���د ت��ت��ف��اق��م ب�شبب  ي���ق���ول، 
ال��ق��ي��ود اجل���دي���دة ع��ل��ى م��وازن��ات 
ال�����دف�����اع. ف����دول����ة م���ث���ل ف��رن�����ش��ا 
ال��ت��ي ك��ان��ت يف م��رح��ل��ة م��ا ال��ق��وة 
مل  ال��ع��امل،  يف  الأوىل  الع�شكرية 
ال�شيا�شية  الإم��ك��ان��ات  متلك  تعد 
اأن  لها  ت�شمح  التي  والع�شكرية، 
ع�شكرية  بعمليات  تقوم مبفردها 

وا�شعة النطاق .
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن جن���اح عملية 
منطقة  يف  ال��ت��اري��خ  ف��ان  ا�شابيل 
ي��دور يف حلقة مفرغة   ، ال�شاحل 
ل��ي��ب��ي��ا  ال���غ���رب���ي يف  ف���ال���ت���دخ���ل   .
�شمح  ولكنه  القذايف  نظام  ا�شقط 
ل��ل��ج��م��اع��ات اجل��ه��ادي��ة ب���ان تنمو 
وتزدهر، كما اأّن العملية الفرن�شية 

دائ����م ت�����ش��ت��ن��زف ق��درات��ه��ا امل��ادي��ة 
والع�شكرية، وُيخّيم على خارطتها 
�شبح التهديد الإرهابي واحلروب 
الأهلية مبا اأّن ال�شالح الليبي يكاد 
يكون يف متناول اجلميع، وقواعد 
على  الإرهابين مفتوحة  تدريب 
م�����ش��راع��ي��ه��ا ل��ل��واف��دي��ن م���ن كل 

الأ�شقاع.
واأم���������ام ه�����ذا الإه�����م�����ال ال�����دويل 
ل��ل��م�����ش��ال��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة وارت���دادات���ه���ا 
وم�����ش��اع��ف��ات��ه��ا ع��ل��ى حم��ي��ط��ه��ا، 
بعد احلما�س الذي طبع التدخل 
الع�شكري �شنة 2011 ، ينت�شب 
ال�����������ش�����وؤال: ه�����ل ه����اج����م ال���غ���رب 
"طاغية  ح��ي��ن��ه��ا  اع���ت���ربه يف  م���ن 
ي��رث�����ه  اأن  اج�����ل  م����ن  م���ت���وح�������س، 
زبانية جحيم ميتّد على م�شاحة 

اأو�شع ..!؟!

يف �شمال مايل متّكنت من تك�شري 
ال����ع����م����ود ال����ف����ق����ري ل��ل��ج��م��اع��ات 
الإره���اب���ي���ة ال��ت��ي ن��ه��ب��ت اأ���ش��ل��ح��ة 
منهم  الناجن  اأّن  غ��ري  ال��ق��ذايف، 
ويعيدون  ليبيا  بجنوب  نوا  حت�شّ
ت��رت��ي��ب ���ش��ف��وف��ه��م وي�����ش��ت��ع��ي��دون 

قّوتهم من جديد.
ويجزم بع�س اخلرباء، اأّن اخلروج 
يتطلب  املفرغة  من هذه احللقة 
يف  امل��دى  طويلة  دولية  "تدابري 
مايل، وكذلك يف ليبيا ويف الدول 

الإقليمية املجاورة.
يف الأثناء تبقى ليبيا تنزف، يتهدد 
وح��دت��ه��ا ال��راب��ي��ة وا���ش��ت��ق��راره��ا 
امللي�شيات  عنف  موؤ�ش�شاتها  وبناء 
مب��خ��ت��ل��ف ع���ن���اوي���ن���ه���ا ال��ق��ب��ل��ي��ة 
والإي���دي���ول���وج���ي���ة، وت��ب��ق��ى دول 
ا�شتنفار  حالة  يف  الليبي  اجل���وار 

ان��ه منذ انتهاء احل��رب ال��ب��اردة ، 
حللف  الع�شكرية  القوة  تعّر�شت 
الناتو اإىل عديد الإج��راءات التي 
ذل��ك  م��ن  فاعليتها،  م��ن  قّل�شت 
احل������د م����ن م���ي���زان���ي���ات ال����دف����اع 
الأوروب������ي������ة، وت���ب���اي���ن ال��ث��ق��اف��ات 
ال�شيا�شي  والرف�س   ، الع�شكرية 
لإ���ش��ف��اء ب��ع��د ا���ش��رات��ي��ج��ي على 
تدخل  مع   ، الع�شكرية  العمليات 
اأّن  كما   . قيادتها  يف  ال�شيا�شين 
املجتمع  و���ش��ع��ه��ا  ال��ت��ي  الآل���ي���ات 
تكن  مل  ال�شالم  لتاأمن  ال���دويل 
تركيزها،  ب��ب��طء  ومت��ّي��زت  كافية 
ع���ل���ى غ������رار ال��ب��ع��ث��ة الأوروب�����ي�����ة 

للم�شاعدة على مراقبة احلدود.
ويرى اجلرنال فن�شان دو�شبورت، 
ب��ع��د  اإىل  ي���ف���ت���ق���ر  ال�����غ�����رب  اأّن 
ا�شراتيجي يف حركته ، وان املثال 

ف�ضل ا�ضرتاتيجي يف ليبيا ما بعد القذايف..!

الإدعاء على 7 لبنانيني بتهمة تفجري طرابل�س

بالهند  معبد  يف  التدافع  ح�ضيلة  قتلى   110

•• بريوت-يو بي اأي:

القا�شي  الع�شكرية  املحكمة  لدى  احلكومة  ادعى مفو�س 
بتهمة  فارين  و4  موقوفن   3 على  الثنن  �شقر  �شقر 
اإق���دام���ه���م ع��ل��ى ت��ف��ج��ري م�����ش��ج��دي��ن يف م��دي��ن��ة ط��راب��ل�����س 
اأدى  اآب اغ�شط�س املا�شي مما   23 ال�شاحلية ال�شمالية يف 

اىل وقوع ع�شرات القتلى واجلرحى . وقال م�شدر ق�شائي 
اإن الثالثة املدعى عليهم املوقوفن هم يو�شف دياب، اأن�س 
ال�شبعة  بجرم  الدع��اء على  . ومت  حمزي وح�شن جعفر 
تاأليف ع�شابة م�شلحة بق�شد القيام باأعمال اإرهابية وعلى 
(  وهي  التقوى وال�شالم ) يف طرابل�س  تفجري م�شجدي 

تهم حتمل بن طياتها عقوبات ت�شل اىل حد العدام.

•• نيودلهي-يو بي اأي:

ق���در ع���دد قتلى ال��ت��داف��ع ب��ن ح��ج��اج يف معبد رات��ان��غ��ار 
�شمال الهند ب�110 �شخ�شاً، فيما تخطى عّدد اجلرحى 
قتلى  ع��دد  اأن  الهندية  تاميز  �شحيفة  وذك��رت  ال�100. 
ال��ت��داف��ع ال����ذي ح�����ش��ل ���ش��ب��اح الأح�����د ع��ل��ى ج�����ش��ر ق��رب 
معبد راتانغار الواقع يف غابة على �شفاف نهر ال�شند يف 
مقاطعة داتيا يف ماديا برادي�س، ارتفع اإىل 110 �شخ�شاً 

فيما تخطى عدد اجلرحى ال� 100. وكان ما ل يقل عن 
25 األف �شخ�س كانوا حمت�شدين على ج�شر فوق النهر، 
طوله 500 مر وعر�شه 10 اأمتار، عند وقوع التدافع. 
احلجاج  من  جمموعة  اأن  م�شادر  عن  ال�شحيفة  ونقلت 
طابور  تتجاوز  اأن  حاولت  برادي�س  اأوت���ار  من  القادمن 
اأن  اإ�شاعة  فانت�شرت  متجمعن،  كانوا  الذين  الأ�شخا�س 
اجل�شر املمتد فوق نهر كان على و�شك النهيار ما �شبب 

التدافع.

اع��ادة العمار وازالة  الثنن على 
الكهربائية  والع���م���دة  ال���ش��ج��ار 
ال���ت���ي ���ش��ق��ط��ت، وف�����ق م����ا ج�����اء يف 
ب��ي��ان. ووزع����ت اغ��ذي��ة يف امل��الج��ئ 
اىل  عودتهم  ل��دى  املعوزين  وعلى 

منازلهم.
من جهة اخرى افادت وكالة بر�س 
�شيادا   18 ان  ان��دي��ا  اوف  ت��را���س 
جن�����وا ب���اع���ج���وب���ة ح����ن ك����ان����وا يف 

زورقهم لدى هبوب الع�شار على 
ال�شواحل  م��ن  كلم  ارب��ع��ة  م�شافة 

و�شط بحر هائج.
وق��ال��ت ان��ه��م ق��ف��زوا م��ن زورق��ه��م 
و���ش��ب��ح��وا ح��ت��ى ال�����ش��اط��ئ ومت��ت 
اغ����اث����ت����ه����م الح��������د ون����ق����ل����وا اىل 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ى ق����رب م��ي��ن��اء ب��رادي��ب 
يف ولي���ة اوري�����ش��ا وف���ق م��ا اعلنت 

ال�شلطات املحلية للوكالة.
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•• القاهرة-وكاالت:

حذر قائد اجلي�س الثالث امليداين 
اأ����ش���ام���ة ع�شكر  ال���ل���واء  امل�����ش��ري 
الث���ن���ن م���ن ان ق��ن��اة ال�����ش��وي�����س 
م�����ش��ت��ه��دف��ة ب���اأع���م���ال ت��خ��ري��ب��ي��ة 
،تكون ذريعة لدخول قوات دولية 

اىل م�شر.
وقال ع�شكر خالل اإفتتاحه مرفاأ 
�شيد مبنطقة كربيت بالبحريات 
امل����رة  ه��ن��اك دول وج��ه��ات دول��ي��ة 
ت�شعى لالإ�شرار باملجرى املالحي 
من  ح��ال��ة  وزرع  ال�شوي�س  ل��ق��ن��اه 
القناه  ،وان  الأم��ن��ي  ال���ش��ط��راب 
م�شتهدفة باأعمال تخريبية حتى 
دولية  قوات  لدخول  ذريعة  تكون 

اىل م�شر .
ال��دول واجلهات  ومل ي�شم ع�شكر 
ال��ت��ي ت�����ش��ع��ى ل���الإ����ش���رار ب��ال��ق��ن��اة 
،ل��ك��ن��ه ق���ال ه��ن��اك ق���وات لتاأمن 
اآلف   4 قوامها  املالحي  املجرى 

�شابط وجندي .
وط��ال��ب ال�����ش��ي��ادي��ن ب��ال��ب��ح��ريات 
امل���رة اأن ي��ك��ون��وا خ��ط دف���اع خلف 
ق�����وات اجل��ي�����س ال���ث���ال���ث ل��ت��ام��ن 

املجرى املالحي للقناة .

حمكمة ماليزية: لفظ اجلللة 
اهلل قا�ضر على امل�ضلمني 

•• ماليزيا-وكاالت:

للفظ  م�شيحية  �شحيفة  ا�شتخدام  مبنع  ام�س  ماليزية  حمكمة  ق�شت 
اجلاللة اهلل ، واعتربت اأن ذلك قا�شر على امل�شلمن فقط. 

واألغى القرار الذي �شدر باإجماع اآراء الق�شاة الثالثة يف حمكمة ال�شتئناف 
ل�شحيفة  و�شمح   ،2009 يف  درج��ة  اأق��ل  حمكمة  اأ�شدرته  حكما  املاليزية 

هريالد التي ت�شدر ن�شخة اأ�شبوعية بلغة املاليو با�شتخدام كلمة اهلل.
ا�شتخدام كلمة اهلل لي�س  اإن  وقال كبري الق�شاة حممد عبداين يف احلكم 
جزءا ل يتجزاأ من العقيدة يف امل�شيحية، واعترب اأن ا�شتخدام هذه الكلمة 
جتمعوا  الذين  امل�شلمن  من  الع�شرات  ورحب  املجتمع.  يف  اإرباكا  �شي�شبب 

خارج مقر املحكمة بالقرار.
ق��رارا  املاليزية  احلكومة  اأ���ش��درت  ح��ن   2008 ع��ام  يف  الق�شية  وب���داأت 
مبنع ا�شتخدام كلمة اهلل يف اإ�شدار اأ�شبوعي ل�شحيفة هريالد بلغة املاليو، 
وبررت احلكومة ذلك القرار باأن الكلمة قا�شرة على امل�شلمن وباأنها ت�شعى 

للحفاظ على النظام العام.
اأمام  دع��وى  الكاثوليكية  للكني�شة  التابعة  اجلريدة  رفعت  ذلك  على  وردا 
املحكمة لوقف القرار باعتبار اأنه مي�س باأحد احلقوق الد�شتورية املكت�شبة، 
واأقرت حمكمة الدرجة الأوىل هذا الطلب قبل اأن ت�شدر حمكمة ال�شتئناف 

قرارها اليوم.
ودفع حمامو ال�شحيفة باأن كلمة اهلل ت�شبق الإ�شالم واأن امل�شيحن الناطقن 
منذ  بورنيو  جزيرة  من  جزء  يف  كبري  ب�شكل  ي�شتخدمونها  كانوا  باملاليو 
اأعلى  الفدرالية،  املحكمة  اأم��ام  ال��ق��رار  يف  �شيطعنون  اأنهم  واأك���دوا  ق��رون، 

حماكم ماليزيا.
وو�شف رئي�س حترير اجلريدة الأب لوران�س اأندرو قرار املحكمة اليوم باأنه 

خطوة اإىل الوراء يف جمال احلريات الأ�شا�شية لالأقليات الدينية.
�شتوا�شل  اإن��ه��ا  ب��ورن��ي��و  يف  و����ش���اراواك  �شباح  ولي��ت��ي  يف  الكنائ�س  وق��ال��ت 

ا�شتخدام الكلمة ب�شرف النظر عن احلكم.
يذكر اأن 60 % من �شكان ماليزيا -البالغ عددهم 28 مليونا- م�شلمون، 

فيما يعتنق 9 % امل�شيحية.

بريطانيا تعتقل اأربعة بقانون الإرهاب 
•• لندن-رويرتز:

قوانن  مب��وج��ب  رج���ال  اأرب��ع��ة  اعتقلت  ان��ه��ا  الربيطانية  ال�شرطة  ق��ال��ت 
تقودها  م�شبقا  لها  خمطط  عملية  اط���ار  يف  ل��ن��دن  يف  الره����اب  مكافحة 

املخابرات و�شارك فيها �شباط من وحدة ال�شلحة النارية.
وقالت �شرطة لندن يف بيان لزال المن العام هو �شغلنا ال�شاغل.

يف  �شرطة  مركز  اىل  ونقلوا  خمتلفة  عناوين  ثالثة  يف  الرب��ع��ة  واعتقل 
جنوب لندن.

وذكر البيان اأن ال�شرطة اأجرت عمليات تفتي�س يف �شتة اأماكن بلندن.

تهدد  خمالفة  اأي  اأن  م��ن  وح���ذر 
اأم���ن ق��ن��اة ال�����ش��وي�����س، واإذا ح��دث 
بالقناة  نهائيا  ال�شيد  منع  �شيتم 
ح��ي��ث ان م�����ش��ر يف ظ����روف غري 

طبيعية .
من ناحية اأخرى، اأوقفت عنا�شر 
الأمن امل�شري ام�س وليد احلّداد، 
م��ن�����ش��ق ال��ع��الق��ات اخل��ارج��ي��ة يف 
ح���زب احل��ري��ة وال��ع��دال��ة ال����ذراع 
ال�������ش���ي���ا����ش���ي جل���م���اع���ة الإخ��������وان 

املنحلة.
وق����ال م�����ش��در اأم��ن��ي م�����ش��ري اإن 
ق���وة اأم��ن��ي��ة م��ن ع��ن��ا���ش��ر البحث 
اجل��ن��ائ��ي وج��ه��از الأم���ن الوطني 
ق���ام���ت مب���داه���م���ة م���ن���زل وال����دة 
اد يف ح���ي ك��ف��ر ط��ه��رم�����س  احل�������دَّ
ب��اجل��ي��زة ج��ن��وب ال��ق��اه��رة ، حيث 
اأوقفت املطلوب ومت نقله اإىل اأحد 

املقار الأمنية.
الُعليا،  الدولة  اأم��ن  نيابة  وكانت 

ب���ن ق��ت��ي��ل وم�������ش���اب. اىل ذل���ك، 
اأمر النائب العام امل�شري باإجراء 
حت��ق��ي��ق ع���اج���ل يف ح������ادث وف����اة 
���ش��اب��ط اأم���ريك���ي م��ت��ق��اع��د داخ��ل 
ال�شرطة  اأق�شام  اأح��د  يف  حمب�شه 
مب���دي���ن���ة الإ���ش��م��اع��ي��ل��ي��ة ���ش��م��ال 
اأن���ه انتحر بعد  ���ش��رق، يف م��ا ب��دا 
�شتة اأ�شابيع على احتجازه بتهمة 
خرق حظر التجول. ونقلت وكالة 
عن  اإنرنا�شيونال  بر�س  يونايتد 
ال���ت���ل���ف���زي���ون امل�������ش���ري ق���ول���ه اإن 
ال��ن��ائ��ب ال���ع���ام امل�����ش��ت�����ش��ار ه�����ش��ام 
يف  باإجراء حتقيقات  اأم��ر،  بركات 
وف��اة متهم اأم��ريك��ي داخ��ل غرفة 
اأول  ����ش���رط���ة  ب��ق�����ش��م  الح���ت���ج���از 

الإ�شماعيلية.
ونقل التلفزيون عن النائب العام 
تلقت  ال��ع��ام��ة  ال��ن��ي��اب��ة  اإن  ق��ول��ه 
ب��اأن �شابط ق�شم �شرطة  اإخ��ط��اراً 
باب  بفتح  ق��ام  الإ�شماعيلية  اأول 

طلبت �شبط واإح�شار وليد اأحمد 
33 �شنة واحلا�شل  احلداد اأمن 
ع��ل��ى ب��ك��ال��ري��و���س ك��ل��ي��ة ال��ع��ل��وم، 
ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق م���ع���ه يف ج���م���ل���ة م��ن 
بال�شلوع  تتهمه  التي  البالغات 
�شهدتها  ال��ت��ي  العنف  اأح����داث  يف 
ب�����ش��ف��ت��ه يحمل  ال���ب���الد م����وؤخ����راً 
العالقات اخلارجية  �شفة من�شق 
الذراع  يف حزب احلرية والعدالة 
ال�������ش���ي���ا����ش���ي جل���م���اع���ة الإخ��������وان 

املنحلة.
وت����وا�����ش����ل ق�������وات اأم����ن����ي����ة، م��ن��ذ 
ع����زل ال��رئ��ي�����س ال�����ش��اب��ق حممد 
م��ر���ش��ي م�����ش��اء ال��ث��ال��ث م��ن مت��وز 
ال��ف��ائ��ت، ع��م��ل��ي��ات نوعية  ي��ول��ي��و 
ب��ارزة  وعنا�شر  ق��ي��ادات  لتوقيف 
للتحقيق  الإخ��������وان  ج��م��اع��ة  يف 
بارتكاب  تتهمها  معها يف بالغات 
جرائم عنف ت�شهدها البالد وراح 
اآلف  خم�شة  م��ن  اأك��رث  �شحيتها 

م�شت�شفى  اإىل  نقلت  الأم���ريك���ي 
قالت  ك��م��ا   . ال��ع��ام  الإ�شماعيلية 
م���دي���رة الإع�������الم يف امل�����ش��ت�����ش��ف��ى 
حنان متويل اإن هرني و�شل اإىل 
على  لعر�شه  امل�شت�شفى  م�شرحة 
الطبيب ال�شرعي ، دون اأن تعطي 
تفا�شيل طبية عن حادثة ال�شنق.

ب�شاأن  مت�شاربة  ال��رواي��ات  وتبدو 
ت�شري  اإذ  ه����رني،  اح��ت��ج��از  ���ش��ب��ب 
اأوق���ف  اأن����ه  اإىل  الأوىل  ال���رواي���ة 
على  املا�شي  اآب  اأغ�شط�س  نهاية 
العري�س  م��دي��ن��ت��ي  ب��ن  ال��ط��ري��ق 
ورفح يف �شمال �شيناء بعدما خرق 

قرار حظر التجول.
هرني  اأن  ذاتها  الرواية  وت�شيف 
اأخرب ال�شلطات اأنه كان يف طريقه 
م�شادر  وبح�شب  غ��زة،  قطاع  اإىل 
ال�شبت  ق��ررت  النيابة  ف��اإن  اأمنية 
جتديد حب�س املتهم ثالثن يوما 

على ذمة الق�شية .

املدعو  للمتهم  �شة  املخ�شّ الغرفة 
ج��ي��م�����س ه�����رني -وه�������و ���ش��اب��ط 
م��ت��ق��اع��د اأم����ريك����ي اجل��ن�����ش��ي��ة- 
ف��������ش��اه��ده م��ع��ل��ق��اً ع��ل��ى ب���اب دورة 
برقبته  وي��ح��ي��ط  ال��غ��رف��ة،  م��ي��اه 
رب��اط ح��ذائ��ه، وح���زام م��ن اجللد 
اأنفه،  من  الدماء  وت�شيل  الأ�شود 

وتبنَّ اأنه قد فارق احلياة .
م����ن ج���ان���ب���ه���ا اأك��������دت ال�������ش���ف���ارة 
الأمريكية يف القاهرة اأن مواطنا 
اأمريكيا حمبو�شا يف الإ�شماعيلية 
ي�����ب�����دو م���ن���ت���ح���را.  ت�������ويف يف م�����ا 
لوكالة  بال�شفارة  م�����ش��وؤول  وق���ال 
ال�شفارة  اإن  الفرن�شية  ال�شحافة 
على ات�شال بال�شلطات بخ�شو�س 
احل����ال����ة وت����وا�����ش����ل ت����ق����دمي ك��ل 

خدماتها القن�شلية ب�شاأنه .
وق�����ال م���دي���ر م���دي���ري���ة ال�����ش��ح��ة 
ال�شناوي  ه�شام  الإ�شماعيلية  يف 
ل��ل��وك��ال��ة ذات��ه��ا اإن ج��ث��ة امل��واط��ن 

توقيف من�ضق العالق�ت اخل�رجية لالإخوان

م�ضر حتذر من اأعمال تخريبية يف قناة ال�ضوي�س 

الق�ضاء اليراين يبقي مو�ضوي وكروبي يف القامة اجلربية 
•• طهران- ا.ف.ب:

الق�شائية  ال�شلطة  با�شم  الناطق  اعلن 
اليرانية غالم ح�شن حم�شني ايجائي 
الث��ن��ن ان���ه م��ن غ��ري امل��ت��وق��ع الف����راج 
قريبا عن املعار�شن مري ح�شن مو�شوي 
ومهدي كروبي، املو�شوعن قيد القامة 

اجلربية منذ �شباط فرباير 2011.
الف��راج  احتمال  ح��ول  ���ش��وؤال  على  وردا 
الدينية  العياد  مبنا�شبة  املعتقلن  عن 
قال  اكتوبر  الول  ت�شرين  و24   16 يف 

واو�شح حم�شني ايجائي ان هناك قرارات 
عفو ت�شدر يف منا�شبات عدة وقد ا�شتفاد 
بالتاآمر  وم��دان��ون  اأم��ن��ي��ون  حم��ك��وم��ون 
 2009 تظاهرات  اىل  ت�شري  عبارة  )يف 
من  الرئا�شية(  الن��ت��خ��اب��ات  نتائج  �شد 

عفو لكن ل �شيء يعنيهما .
وخالل ال�شابيع الخرية �شدر عفو عن 
ال��راي  معتقلي  من  �شجينا   15 ح��واىل 
وافرج عنهم مبن فيهم املحامية املدافعة 

عن حقوق الن�شان ن�شرين �شوتوده.
غ����ري ان م���ل���ف م����ري ح�����ش��ن م��و���ش��وي 

وم����ه����دي ك����روب����ي ن���ق���ل م����ن ال�����ش��ل��ط��ة 
لالمن  الع��ل��ى  املجل�س  اىل  الق�شائية 
�شيبت يف م�شريهما كما  ال��ذي  القومي 
بور  العدل م�شطفى  وزي��ر  الح��د  اعلن 

حممدي.
القومي  ل��الم��ن  الع��ل��ى  املجل�س  وك��ل��ف 
بح�شم  اجلمهورية  رئي�س  يرا�شه  ال��ذي 
البالد  القومي يف  الم��ن  ك��ربى ق�شايا 
وي���ت���ك���ون م���ن خم��ت��ل��ف ه��ي��ئ��ات ال��ن��ظ��ام 
اآي��ة  وت��رف��ع ق��رارات��ه اىل املر�شد الع��ل��ى 

اهلل علي خامنئي للموافقة عليها.

حم�شني ايجائي ان هذه التكهنات لي�شت 
دقيقة ول جديد يف هذا ال�شاأن .

وك������ان ك����روب����ي وم���و����ش���وي ت��ر���ش��ح��ا يف 
التي   2009 عام  الرئا�شية  النتخابات 
حممود  الرئي�س  انتخاب  باعادة  انتهت 
اح����م����دي جن������اد، وط���ال���ب���ا ان�����ش��اره��م��ا 
ب��ال��ت��ظ��اه��ر اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى م��ا اع��ت��رباه 

تزويرا مكثفا لهذه النتخابات.
وق��م��ع��ت ال�����ش��ل��ط��ات ب�����ش��دة ال��ت��ظ��اه��رات 
فقتل الع�شرات وادين املئات واودع��وا يف 

ال�شجون.

تنامي العنف �ضد املراأة يف ال�ضنغال 

القاعدة تزعم ا�ضتهداف قاعدة مينية- امريكية 

بدون طيار.
واأ����ش���اف يف ر���ش��ال��ة و���ش��ع��ت على 
م����وق����ع ����ش���م���وخ ال������ش�����الم ال�����ذي 
ي�������ش���ت���خ���دم���ه امل����ت���������ش����ددون ع��ل��ى 
الن���رن���ت ان امل��ج��اه��دي��ن وج��ه��وا 
�شربة قا�شية اىل اأحد هذه املقرات   
�شبتمرب   30 ا���ش��ارة اىل هجوم  يف 

ايلول.
وج����اء يف ال��ر���ش��ال��ة ان م��ث��ل ه��ذه 
اأو  امل����ق����رات الم���ن���ي���ة امل�������ش���رك���ة 

امل�����ش��ارك��ة ل��الم��ري��ك��ان ه���ي ه��دف 
م��ك��ان  اأي  ل��ع��م��ل��ي��ات��ن��ا يف  م�����ش��روع 
كانت .. و�شنفقاأ هذه العن التي 

ي�شتخدمها العدو.
ع�����ش��رات  ان  ال��ت��ن��ظ��ي��م  واأ������ش�����اف 
ال��ذي  الهجوم  يف  قتلوا  ال�شباط 
اأي������ام وان غ��رف��ة  ث���الث���ة  ا���ش��ت��م��ر 
العمليات دمرت. ومل ي�شر تنظيم 
اأمريكي يف  اأي  القاعدة اىل وج��ود 
تقارير عن مقتل  ترد  املن�شاأة ومل 

اأجانب يف الهجوم. ومل يت�شن على 
الفور التحقق من �شحة البيان.

بانتظام  املتحدة  ال��ولي��ات  وت�شن 
ه��ج��م��ات ب���ط���ائ���رات ب�����دون ط��ي��ار 
مل��الح��ق��ة م��ت�����ش��ددي ال���ق���اع���دة يف 
حقوقية  جماعات  انتقدتها  حملة 
ت�����ش��اه��ي عمليات  ان��ه��ا  واع���ت���ربت 
العدام دون حماكمة واأ�شارت اىل 

ا�شابة مدنين فيها.
واأغ�����ش��ب ال��رئ��ي�����س ال��ي��م��ن��ي عبد 

•• دبي-رويرتز:

ق������ال ف������رع ت��ن��ظ��ي��م ال����ق����اع����دة يف 
ال��ي��م��ن الث��ن��ن ان ه��ج��وم��ه على 
ال�شهر  ال��ي��م��ن��ي  ل��ل��ج��ي�����س  ق���اع���دة 
ا���ش��ت��ه��دف غ��رف��ة عمليات  امل��ا���ش��ي 
يف  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  ت�شتخدمها 
ت��وج��ي��ه ���ش��رب��ات ب��ط��ائ��رات ب��دون 
طيار وهدد بتنفيذ املزيد من هذه 

الهجمات.
مقر  امل�شلحن  ع�����ش��رات  واق��ت��ح��م 
باجلي�س  ال��ث��ان��ي��ة  ال��ف��رق��ة  ق���ي���ادة 
ال���ي���م���ن���ي يف م���دي���ن���ة امل����ك����ال ي���وم 
واح��ت��ج��زوا  اي��ل��ول  �شبتمرب   30
وق��ال  ره��ائ��ن.  الع�شكرين  بع�س 
م�����ش��وؤول��ون ع�����ش��ك��ري��ون ان ارب��ع��ة 
ج����ن����ود مي���ن���ي���ن ق���ت���ل���وا وا����ش���ي���ب 
ل�شتعادة  م�شاد  ه��ج��وم  يف  ت�شعة 

القاعدة.
تنظيم  املتحدة  ال��ولي��ات  وتعترب 
ال��ع��رب واح��دا  القاعدة يف ج��زي��رة 
وان��ه  ال��ق��اع��دة  اجنحة  اأن�شط  م��ن 
م�شالح  على  جمة  خماطر  ميثل 
البحرية  املمرات  فيها  مبا  الغرب 

التي ت�شتخدمها ناقالت النفط.
اليمن  ان  ال��ق��اع��دة  تنظيم  وق���ال 
الع�شكرية  املن�شات  حول عددا من 
يف ال�����ش��ن��وات الخ���رية اىل   غرف 
م�����ش��رك��ة  وادارة  ا����ش���ت���خ���ب���ارات 
�شماهم  م��ا  ���ش��د  احل���رب  لتوجيه 
ب��امل��ج��اه��دي��ن وت�����ش��ي��ري ال��ط��ائ��رات 

رب����ه م��ن�����ش��ور ه�����ادي ال��ك��ث��ري من 
اأب���ن���اء ���ش��ع��ب��ه ب�����ش��ب��ب ت��ق��دمي دع��م 
ك��ب��ري ل��ع��م��ل��ي��ات ال��ط��ائ��رات ب��دون 
ت��وىل  ان  م��ن��ذ  زادت  وال��ت��ي  ط��ي��ار 
يف  ال�شلطة  اوباما  ب��اراك  الرئي�س 
اأي�شا  ه��ادي  وطلب   .2009 ع��ام 
النوع  بهذا  ت��زوي��ده  وا�شنطن  من 
م��ن ال��ط��ائ��رات م��ن اأج���ل ال��ق��وات 

امل�شلحة اليمنية.
ومت���ك���ن اجل��ي�����س ال��ي��م��ن��ي ب��دع��م 
امريكي يف العام املا�شي من اخراج 
من  وحلفائهم  ال��ق��اع��دة  مقاتلي 
م��ع��اق��ل��ه��م يف ج��ن��وب ال���ب���الد لكن 
املت�شددين اعادوا تنظيم �شفوفهم 
م�شوؤولن  على  هجمات  و�شعدوا 

ومن�شات حكومية.
وان����ت����ه����ز امل����ق����ات����ل����ون ال���ف���و����ش���ى 
ال�شيا�شية يف اليمن اثناء انتفا�شة 
 2011 ال��ع��رب��ي يف ع���ام  ال��رب��ي��ع 
و���ش��ي��ط��روا ع��ل��ى ب��ل��دات وم��ن��اط��ق 

نائية يف جنوب البالد.
وهزمتهم القوات امل�شلحة اليمنية 
املتحدة  ال���ولي���ات  مب�����ش��اع��دة م��ن 
�شغرية  جم��م��وع��ات  يف  وت��ف��رق��وا 

انت�شرت يف اأنحاء اجلنوب.
�شل�شلة  ذل���ك  ب��ع��د  ن���ف���ذوا  ل��ك��ن��ه��م 
ه��ج��م��ات ع��ل��ى اأه������داف ع�����ش��ك��ري��ة 
وم���دن���ي���ة وق���ت���ل���وا م���ئ���ات اجل��ن��ود 
امل�����ش��وؤول��ن ومنهم  ك��ب��ار  وب��ع�����س 
املنطقة  ق��ائ��د  ���ش��امل قطن  ال��ل��واء 

الع�شكرية اجلنوبية.

•• دكار-وكاالت:

خدي  ابنتها  بادجي  بنتا  ال�شنغالية  ال�شيدة  ت�شطحب 
جاتا يف جميع جولتها باأروقة ق�شر العدل بالعا�شمة 
داكار ملاآزرتها يف رفع دعوى ق�شائية �شد زوجها بتهمة 
العنف ال��زوج��ي و���ش��وء امل��ع��ام��ل��ة. وت��ق��ول بنتا وه��ي يف 
ال�شبعن من العمر لي�س من عادتنا اأن نتدخل يف �شوؤون 
الأ�شرة اإل لإ�شالح ذات البن، لكن ما تتعر�س له ابنتي 
من تعذيب بدين وعنف لفظي واإهانة نف�شية من قبل 
زوجها جعلني اأحتدى اأعراف املجتمع. اأما البنة خدي 
الزوجية من  فتتحدث مبرارة عن معاناتها يف حياتها 
اأحمد جاتا، الذي تزوجته قبل عقد  ابن عمها ال�شائق 
من الزمن، وقالت للجزيرة نت اإن حياتها حتولت اإىل 
جحيم ل يطاق نظرا ملا تتعر�س له من ا�شطهاد يف بيت 
اأنها قررت رفع دعوى لطلب  الزوجية. وت�شيف خدي 
الرغم  على  املعاملة،  �شوء  ب�شبب  زوجها  من  الطالق 
على  الظروف  �شتجربها  اأطفال،  خم�شة  لديها  اأن  من 

اإعالتهم رغم �شيق اليد وقلة احليلة، ح�شب قولها.
وتظهر تقارير اإعالمية وحقوقية مت ن�شرها يف الآونة 
ال�شنغالية،  امل���راأة  �شد  العنف  ظ��اه��رة  تنامي  الأخ���رية 
املجتمع،  يف  امل�شتفحلة  الظواهر  اإح��دى  بذلك  وتعترب 
وذل����ك رغ���م ال��ت��ط��ور ال�����ش��ي��ا���ش��ي ل��ل��م��راأة يف ال�����ش��ن��وات 
الأخرية، وُيرجع مراقبون تف�شي هذه الظاهرة لوجود 
الأمم  ن�شرته هيئة  ُتقرها. وذكر تقرير  ع��ادات قدمية 

املتحدة للمراأة يف �شبتمرب اأيلول املا�شي اأن وترية العنف 
اخلم�س  ال�شنوات  يف  ت�شاعف  ال�شنغال  يف  الن�شاء  �شد 
الأخ������رية. واأ����ش���اف ت��ق��ري��ر ال��ه��ي��ئ��ة -ال����ذي اأو����ش���ح اأن 
الأرقام التي ا�شتند اإليها م�شتمدة من �شجالت املحاكم 
ال�شنغالية- اأن ن�شبة العنف الزوجي مثلت %90 من 
ع�شرات اآلف ال�شكاوى التي ُقدمت للمحاكم بخ�شو�س 
العتداءات على املراأة. ومل ُيعط التقرير رقما عن ن�شبة 
ال�شنغاليات الالتي يتعر�س للعنف، اإل اأنه اأ�شار اإىل اأن 
جرائم العنف الزوجي والغت�شاب وزنى املحارم وعمالة 

القا�شرات تت�شدر قائمة العتداءات على املراأة.
ك��م��ا اأ����ش���ارت درا����ش���ة اأع���ده���ا جم��ل�����س ت��ن��م��ي��ة ال��ب��ح��وث 
زلن  م��ا  ال�شنغاليات  اأن  اإىل  اأف��ري��ق��ي��ا  يف  الجتماعية 
التمثيل  و�شعيفة  مهم�شة  اجتماعية  جمموعة  ميثلن 

يف مراكز �شنع القرار.
واأكدت درا�شة املجل�س -الذي يعترب من اأهم املوؤ�ش�شات 
دور  اأن  اأف��ري��ق��ي��ا-  غ��رب  يف  بالتنمية  املعنية  البحثية 
احل���رك���ة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة يف ع��م��ل��ي��ة ال��ت��غ��ي��ري الج��ت��م��اع��ي 

ال�شيا�شي ما زال �شعيفا.
قانوًنا   2009 ع��ام  ال�شنغالية  ال�شلطات  اأق���رت  وق��د 
خالل  من  للمراأة  ال�شيا�شية  امل�شاركة  بتفعيل  يق�شي 
الرجال  امل�شاواة بن ح�ش�س  ال�شيا�شية  الأح��زاب  اإلزام 
والن�شاء يف القوائم النتخابية. ومبوجب هذا القانون 
و�شلت ن�شبة متثيل املراأة يف الربملان حوايل %46 من 

اأع�شاء الربملان.

•• وا�صنطن-وكاالت:

ق����ال وزي�����ر اخل���ارج���ي���ة الأم����ريك����ي ج����ون ك����ريي اإن ن��اف��ذة 
الدبلوما�شية التي فتحت مع اإيران تزداد انفتاحا، وذلك قبل 
النووي  امللف  ح��ول  جنيف  يف  حا�شمة  حم��ادث��ات  م��ن  يومن 
الإي��راين، يف وقت اأكدت فيه طهران رف�شها اإر�شال خمزونها 

من اليورانيوم اإىل اخلارج.
ال�شناعية  الأقمار  املوجود بلندن يف خطاب عرب  وقال كريي 

اإىل اجتماع يف وا�شنطن ملجموعة ال�شغط الأمريكية املوالية 
لإ�شرائيل )اإيباك(، اإن بالده تريد منكم اأن تعرفوا اأن اأعينها 
مفتوحة اأي�شا يف التعامل مع طهران، م�شددا على اأن الوليات 
املتحدة لن ت�شاوم اأبدا على اأمن اإ�شرائيل اأيا يكن اللتزام مع 
اإيران. وتابع كريي يف خطابه اأمام الجتماع ال�شنوي ملجموعة 
الذي  الوقت  "يف  اأنه  املتحدة  بالوليات  النفوذ  البالغة  اإيباك 
ال��ن��ووي  للربنامج  �شلمية  ت�شوية  اإىل  للتو�شل  فيه  ن�شعى 
الإي��راين، فاإن الأق��وال يجب اأن تتلوها اأفعال"، يف اإ�شارة اإىل 

الإي��راين  الرئي�س  اأظهرها  التي  الدبلوما�شي  النفتاح  رغبة 
ح�شن روحاين والرحاب الذي قابلتها به الوليات املتحدة.

وجاء خطاب كريي اإثر غداء عمل جمعه يف لندن مع م�شوؤولة 
التي  اآ�شتون  كاثرين  الأوروب���ي  ب��الحت��اد  اخلارجية  ال�شوؤون 
والأربعاء يف جنيف جولة جديدة من  الثالثاء  �شتقود يومي 
وجمموعة  اإي��ران  بن  النووي  طهوؤان  امللف  حول  املفاو�شات 
وبريطانيا،  وال�����ش��ن،  ورو���ش��ي��ا،  امل��ت��ح��دة،  )ال���ولي���ات   1+5

وفرن�شا، اإ�شافة اإىل اأملانيا(. 

كريي: الدبلوما�ضية مع اإيران تزداد انفتاحا 
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منظمات ت�ضتنكر ق�ضوة اإيطاليا مع لجئني عرب 

دعوة اأممية لإعلن نتائج انتخابات غينيا 
•• نيويورك-رويرتز:

جل��ن��ة  امل���ت���ح���دة  الأمم  ط���ال���ب���ت 
الن��ت��خ��اب��ات يف ج��م��ه��وري��ة غينيا 
ب������اإع������الن ن����ت����ائ����ج الن����ت����خ����اب����ات 
ال��ربمل��ان��ي��ة ال��ت��ي اأج���ري���ت يف 28 
�شبتمرب اأيلول ل�شتكمال التحول 
اإن��ه��ا  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ق��ائ��ل��ة  اإىل 

ت�شعر بقلق من تاأخري اإعالنها.
بيان  -يف  امل��ت��ح��دة  الأمم  وق��ال��ت 
الوطنية  ال��ل��ج��ن��ة  اإن  اأ���ش��درت��ه- 
لالنتخابات يتعن عليها اأن تبذل 
كل جهودها لالنتهاء من جدولة 
ال��ن��ت��ائ��ج امل��ب��دئ��ي��ة ل��الن��ت��خ��اب��ات 
عيد  ق��ب��ل  وق����ت  اأي  يف  ل��ن�����ش��ره��ا 

الأ�شحى .
ودعت الأح��زاَب ال�شيا�شية وجلنة 
ن�شر  يف  التعاون  اإىل  النتخابات 
نتائج انتخابات منطقة ماتوتو يف 
العا�شمة كوناكري التي يعلن كل 

من اجلانبن الفوز فيها.
وع���اق���ت خ���الف���ات ب���ن احل��ك��وم��ة 
وامل���ع���ار����ش���ة ب�������ش���اأن ف�����رز ج��زئ��ي 
لنتائج النتخابات اإعالَن نتائجها 
اأث���ار خم���اوف من  النهائية، مم��ا 
ع����ودة اأع���م���ال ال��ع��ن��ف ال��ت��ي اأدت 
�شخ�شا  خم�شن  نحو  مقتل  اإىل 
الأمم  واأك����دت  الن��ت��خ��اب��ات.  قبل 

املانحة  ال����دول  امل��ت��ح��دة ومم��ث��ل��و 
-ال���ذي���ن ت��و���ش��ط��وا يف ات���ف���اق مع 
امل��ع��ار���ش��ة لإن���ه���اء الح��ت��ج��اج��ات 
وال�����ش��م��اح ب����اإج����راء الن��ت��خ��اب��ات 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة- اأن����ه����م ي�����ش��ع��رون 
النتائج.  اإع��الن  تاأجيل  من  بقلق 
حتى  اجلزئية  النتائج  واأظ��ه��رت 

ال�شعب  جت��م��ع  ح���زب  ت��ق��دم  الآن 
الرئي�س  بزعامة  احلاكم  الغيني 
على  طفيف  ب�شكل  ك��ون��دي  األ��ف��ا 
حزبْي زعيم املعار�شة �شيلو دالن 
اأحزاب  ديالو و�شيديا توري، لكن 
النتائج.  ه��ذه  رف�شت  امل��ع��ار���ش��ة 
وت��دع��و امل��ع��ار���ش��ة -ال��ت��ي �شحبت 

من  ممثليها  املا�شي  الأ���ش��ب��وع  يف 
اللجنة املنظمة لالنتخابات- اإىل 
ينذر  مما  النتخابات،  هذه  اإلغاء 
الأو���ش��اع  ا���ش��ط��راب  انتهاء  بعدم 
ال������ذي ت���ع���اين م���ن���ه غ��ي��ن��ي��ا م��ن��ذ 
عام  فيها  ع�شكري  ان��ق��الب  وق��وع 

.2008

ايران تريد اجتماعا وزاريا مع جمموعة 1+5

•• ا�صالم اباد-ا ف ب:

�شد  بالحتيال  ج��دي��دة  ات��ه��ام��ات  الباك�شتانية  ال�شلطات  وج��ه��ت 
ال�شهر  ح�شانته  فقد  ال��ذي  زرداري  علي  ا�شف  ال�شابق  الرئي�س 
امل��ا���ش��ي ب��ع��د ان ت���وىل رئ��ا���ش��ة ال��ب��الد خل��م�����س ���ش��ن��وات ح�����ش��ب ما 
الرئي�س  الف�شاد  مكافحة  �شلطة  وتتهم  الثنن.  م�شوؤولون  اعلن 
1993 و1996  ال��وزراء بن  بنازير بوتو رئي�شة  ال�شابق وارم��ل 
بولو يف حديقة  وبناء ب�شورة غري م�شروعة ملعب  ر�شاوى  بتلقي 
مقر رئا�شة ال��وزراء عندما كانت زوجته يف ال�شلطة. وكانت التهم 
جمدت عندما انتخب زرداري رئي�شا يف 2008 اثر اغتيال زوجته 
ب��ن��ازي��ر ب��وت��و خ��الل جتمع لن�����ش��اره��ا يف مدينة روال��ب��ن��دي. ومل 

يعد زرداري يتمتع بح�شانة ق�شائية منذ انتهاء وليته الرئا�شية 
لفران�س  املحكمة  يف  م�شوؤول  و�شرح  �شبتمرب.  ايلول  �شهر  مطلع 
بر�س ان حمكمة مكافحة الف�شاد امرت الرئي�س ال�شابق ا�شف علي 
29 ت�شرين الول اكتوبر املقبل .  زرداري باملثول امام املحكمة يف 
ابرمت  ال�شلطات زرداري بتلقي ر�شاوى �شخمة لقاء عقود  وتتهم 
وكانت هذه  املا�شي.  القرن  ت�شعينات  �شوي�شريتن يف  �شركتن  مع 
العقود يف �شلب اختبار القوة بن حكومة زرداري واملحكمة العليا 
التي امرت وزراء باك�شتانين اع�شاء يف حزب زرداري بتوجيه ر�شالة 
اىل ال�شلطات ال�شوي�شرية لطلب اعادة فتح التحقيق يف �شوي�شرا. 
واعلنت ال�شلطات ال�شوي�شرية يف حزيران يونيو انها ل تنوي اعادة 

فتح التحقيق بحق زرداري لعدم توفر اي ادلة جديدة �شده.

 بان كي مون يحث على ت�ضجيع الفتيات لللتحاق 
باملدار�س وحت�ضني نوعية التعليم للطفال

••  فيينا-وام:

 اأكد الأمن العام لالأمم املتحدة بان كي مون اأهمية ت�شجيع الفتيات على اللتحاق باملدار�س وحت�شن 
نوعية التعليم جلميع الأطفال.

و�شدد بان كي مون يف ر�شالته مبنا�شبة اليوم الدويل للطفلة على احلاجة امللحة لو�شح حلول جديدة 
للتحديات التي تواجهها الفتيات يف احل�شول على التعليم وال�شغاء اإىل اأ�شوات ال�شباب . واأ�شار يف 
ر�شالته اإىل اأن متكن الفتيات وكفالة ما لهن من حقوق الإن�شان والت�شدي ملا يتعر�شن له من متييز 
هذه  حتقيق  �شبل  اأف�شل  من  اأن  اإىل  لفتا   .. جمعاء  الب�شرية  لتقدم  اأ�شا�شية  م�شائل  ي�شكل  وعنف 
الأهداف تزويد الفتاة بالتعليم الذي ت�شتحقه. وتت�شرب ما يقدر ب� 31 مليون فتاة ممن هن يف �شن 

اللتحاق باملدار�س البتدائية من املدر�شة وفقا ل�شندوق الأمم املتحدة للطفولة اليوني�شف.

اتهامات جديدة بالحتيال �ضد زرداري 

احتجاجا  مو�شكو  يف  برييوليوفو 
�شت�شربكوف  اي���غ���ور  م��ق��ت��ل  ع��ل��ى 
)25 ���ش��ن��ة(، ال�����ش��اب ال����ذي ك��ان 
ب�شالح  طعنا  وق��ت��ل  احل��ي  ي�شكن 
اب��ي�����س اخل��م��ي�����س ام����ام رف��ي��ق��ت��ه، 
ل��ك��ن��ه��ا ����ش���رع���ان م���ا حت���ول���ت اىل 

مواجهات دامية مع ال�شرطة.
حت��ط��ي��م  اىل  امل����واج����ه����ات  وادت 
واج��ه��ات م��رك��ز جت���اري يف جنوب 

العا�شمة الرو�شية.
ل��ل��رو���س  رو���ش��ي��ا  احل�����ش��ود  ورددت 
وه���ت���اف���ات اخ�����رى ق��وم��ي��ة خ��الل 
ت����ظ����اه����رة ����ش���م���ت ح��������واىل ال���ف 
���ش��خ�����س يف امل��ن��ط��ق��ة ال�����ش��ن��اع��ي��ة 

جنوب مو�شكو.
واعلنت ال�شرطة م�شاء الحد انها 
اوقفت 380 �شخ�شا ب�شبب اعمال 
يف  ت�شتجوبهم  وانها  هذه  ال�شغب 
بتهمة  فتح  ال��ذي  التحقيق  اط��ار 

اثارة ال�شغب .
قوميا   14 ال�شرطة  اعتقلت  ث��م 
على منت قطار كان يغادر املنطقة. 

•• مو�صكو-ا.ف.ب:

اع��ت��ق��ل��ت ���ش��رط��ة م��و���ش��ك��و ح��واىل 
���ش��ه��دت  ب��ع��دم��ا  ���ش��خ�����س   400
ال��ع��ا���ش��م��ة ال��رو���ش��ي��ة اح����د ا���ش��واأ 
اع����م����ال ال�������ش���غ���ب الت����ن����ي����ة م��ن��ذ 
���ش��ن��وات اث����ر م��ق��ت��ل ���ش��اب رو���ش��ي 
انه من  على ايدي مهاجر يعتقد 

القوقاز.
واع����ل����ن رئ���ي�������س ب���ل���دي���ة م��و���ش��ك��و 
الثنن عن عمليات وا�شعة النطاق 
التي  ال�شغب  لل�شرطة بعد اعمال 

اوقعت ثمانية جرحى.
وق���ال رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة ف��الدمي��ري 
����ش���وب���ي���ان���ن ب���ع���د اج���ت���م���اع���ه م��ع 
ال���رئ���ي�������س ال����رو�����ش����ي ف���الدمي���ري 
ب����وت����ن ل���ق���د ت����ق����رر خ������الل ه���ذا 
ا�شافية  ق����وات  تعبئة  الج��ت��م��اع 
اجهزة  ي�شمل  الم���ن مب��ا  لع���ادة 

مراقبة الهجرة .
يفر�س  ك��ان  تظاهرة  وانطلقت 
م��ن��ط��ق��ة  يف  ���ش��ل��م��ي��ة  ت����ك����ون  ان 

الح���د، حم���ذرة اي��اه��م م��ن خطر 
التعر�س لهجمات ي�شنها قوميون 
عدوانيون . وقد قتل �شت�شربكوف 
ل��ي��ل اخل��م��ي�����س يف ت��ل��ك امل��ن��ط��ق��ة 
رفيقته.  مع  ال�شارع  يف  ك��ان  فيما 

العمال املهاجرين امل�شلمن.
وقالت �شحيفة كوم�شومول�شكايا 
ب����راف����دا ال���وا����ش���ع���ة الن���ت�������ش���ار ان 
الرجلن تعاركا بعدما قام القاتل 

باهانة �شديقة ال�شاب الرو�شي.

ث���م ا���ش��ت��ق��دم��ت ���ش��رط��ة م��و���ش��ك��و 
يف  التعزيزات  من  العنا�شر  مئات 

حماولة لوقف اعمال ال�شغب.
ال�شرطة  لنت�شار  الول  والهدف 
ه���و ����ش���وق اخل�������ش���ار يف ���ش��اح��ي��ة 
لهجوم  تعر�س  ال��ذي  برييولوف 
الحد. وهذا ال�شوق ميد العا�شمة 
ال���رو����ش���ي���ة ب��اخل�����ش��ار وال��ف��اك��ه��ة 
التية يف غالب الحيان من جنوب 
القوقاز  يف  جم��اورة  ودول  البالد 
العديد  ويوظف  الو�شطى،  واآ�شيا 
م��ن امل��ه��اج��ري��ن، ���ش��واء ك��ان��وا من 
او مهاجرين  ال����دول  ه���ذه  رع��اي��ا 
رو�س  مواطنن  او  �شرعين  غري 
يتحدرون من جمهوريات القوقاز 

يف جنوب البالد.
وك������ان امل���ح���ت���ج���ون، وغ��ال��ب��ي��ت��ه��م 
م���ن ال�����ش��ب��ان وب��ي��ن��ه��م ق��وم��ي��ون 
مت�شددون، اقتحموا مركز برييوزا 
التجاري يف مقاطعة برييوليوفو 
)ج����ن����وب ال��ع��ا���ش��م��ة ال���رو����ش���ي���ة( 
عدة  وحطموا  احل��را���س  و�شربوا 

واجهات زجاجية قبل ان يحاولوا 
احراق املبنى، بح�شب اذاعة �شدى 

مو�شكو.
ب���ع���ده���ا ان���ت���ق���ل امل���ه���اج���م���ون اىل 
خم���زن خ�����ش��ار جم���اور فحطموا 
هذا  ا�شتهدفوا  وقد  اي�شا،  ابوابه 
املخزن لن العديد من املهاجرين 
ال�شكان  ب���ان  علما  ف��ي��ه،  يعملون 
الجانب  العمال  ه��وؤلء  يحملون 
ارت���ف���اع م�شتوى  ع���ن  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
اجل���رمي���ة يف ه���ذه امل��ن��ط��ق��ة، كما 
بر�س،  فران�س  وكالة  م�شور  اف��اد 
رددوا  امل��ه��اج��م��ن  ان  اىل  م�����ش��ريا 
خ���الل حت��رك��ات��ه��م ه��ت��اف رو���ش��ي��ا 

للرو�س .
وح��ط��م امل��ح��ت��ج��ون اي�����ش��ا ن��واف��ذ 
متوقفة  كانت  �شاحنة  وم�شابيح 
ام����ام امل���خ���زن، ق��ب��ل ان ي��ت��ف��رق��وا، 

بح�شب م�شور فران�س بر�س.
من جهتها دعت رابطة املهاجرين 
يف رو���ش��ي��ا الج���ان���ب يف م��و���ش��ك��و 
ال�����ش��وارع  اىل  اخل�����روج  ع���دم  اىل 

املراقبة  كامريا  �شور  من  وتبن 
ان القاتل الذي متكن من الفرار، 
لي�س من ا�شل �شاليف ورمبا يكون 
ال��ق��وق��از م��ا دف��ع بالقومين  م��ن 
ب�����ان ال���ق���ات���ل م��ن  اىل الع���ت���ق���اد 

واك������د ال�������ش���ك���ان ان���ه���م م��ت��ي��ق��ن��ون 
ان���ه م��ه��اج��ر غ���ري ���ش��رع��ي ودع���وا 
ت��ع��زي��ز م��ك��اف��ح��ة  ال�����ش��ل��ط��ات اىل 
ال�����ه�����ج�����رة غ������ري ال���������ش����رع����ي����ة يف 

مو�شكو.

اعتقال املئات بعد اأعمال �ضغب يف مو�ضكو 

اذا  �شاتدخل  الوزير  وق��ال  امل��وؤمن��ر. 
ك��ان ذل��ك �شروريا . وا���ش��اف نريد 
ت��غ��ي��ري م���ق���ارب���ة ال�������ش���ن���وات ال�����ش��ت 
الخرية التي مل توؤد اىل اي نتيجة 
. من جانبه قال عراقجي ان اخلطة 
اىل  ظريف  ال�شيد  �شيقدمها  التي 
اث��ن��اء  زائ���د واح���د  ال����دول اخلم�شة 
اجلل�شة الفتتاحية مت اعدادها مبا 

ل يرك ذريعة لرف�شها .
ومل ي���ق���دم امل���زي���د م���ن ال��ت��و���ش��ي��ح 

تخ�شيب  ان  ك��رر  لكنه  ال�شان  بهذا 
ال����ي����وران����ي����وم ه����و اخل�����ط الح���م���ر 
لي��ران . واك��د لن ن�شمح ب��اي حال 
اليورانيوم  تخ�شيب  تعليق  يتم  ان 
او احلد منه او وقفه. لكن ميكن ان 
و�شكله  التخ�شيب  م�شتوى  نناق�س 
وك��م��ي��ات��ه . وب��ح�����ش��ب اآخ����ر ت��ق��ري��ر 
ال��ذري��ة  للطاقة  ال��دول��ي��ة  ل��ل��وك��ال��ة 
ايران  اآب اغ�شط�س فان  ن�شر نهاية 
اليورانيوم  من  كلغ   6774 متلك 

كما  ب��امل��ئ��ة.   20 بن�شبة  امل��خ�����ش��ب 
م��ن  ك���ل���غ   187 ب���ت���ح���وي���ل  ق���ام���ت 
 20 بن�شبة  امل��خ�����ش��ب  ال��ي��وران��ي��وم 
ق�����ش��ب��ان وق����ود. ومتلك  ب��امل��ئ��ة اىل 
اي������ران اك����رث م���ن 19 ال����ف ج��ه��از 
ط��رد م��رك��زي منه ال��ف م��ن اجليل 

اجلديد القوى من �شابقيه.
واعترب عراقجي انه ميكننا النتهاء 
م��ن امل��ف��او���ش��ات يف ف��رة متتد من 

�شتة ا�شهر اىل عام .

•• طهران-ا ف ب:

الي������راين  اخل���ارج���ي���ة  وزي������ر  راأى 
حم����م����د ج��������واد ظ����ري����ف ان�������ه م��ن 
وزاري  اج��ت��م��اع  تنظيم  ال�����ش��روري 
ب����ن اي�������ران وال����ق����وى ال�������ش���ت ب��ع��د 
مفاو�شات جنيف الثالثاء والربعاء 
وذلك لو�شع اللم�شات الخرية على 
على  ظريف  وكتب  حمتمل.  اتفاق 
���ش��ف��ح��ت��ه ع��ل��ى ف��ي�����ش��ب��وك اآم�����ل ان 
بحلول  طريق  خارطة  اىل  نتو�شل 
الرج��ح  على  �شيكون  لكن  الرب��ع��اء 
وزاري��ا  اجتماعا  نعقد  ان  ���ش��روري��ا 
جنيف  مباحثات  و�شتجري   . اآخ���ر 
ال�شيا�شين  امل����دراء  م�شتوى  ع��ل��ى 
ب������وزارات اخل��ارج��ي��ة ون����واب وزراء 
اخل��ارج��ي��ة. ون��ظ��م اج��ت��م��اع وزاري 
يف  امل��ا���ش��ي  �شبتمرب  اي��ل��ول  يف  اول 
اجتماعات  ه��ام�����س  ع��ل��ى  ن��ي��وي��ورك 
امل��ت��ح��دة.  ل���المم  ال��ع��ام��ة  اجلمعية 
خم�شة  وجم��م��وع��ة  اي���ران  وجتتمع 
زائ�������د واح�������د )ال���������ش����ن ورو����ش���ي���ا 
وال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة وب��ري��ط��ان��ي��ا 
وفرن�شا واملانيا( الثالثاء والربعاء 
يف جنيف ل�شتئناف املفاو�شات ب�شان 
الربنامج النووي اليراين املتوقفة 
منذ ني�شان ابريل املا�شي. وي�شارك 
ظريف يف اجلل�شة الفتتاحية لكن 
ن��ائ��ب��ه ع��ب��ا���س ع��راق��ج��ي ه���و ال���ذي 
جل�شات  يف  الي���راين  الوفد  �شيقود 

تعزيزات اإيطالية لتفادي غرق مزيد من املهاجرين 
اأزم��ة  اإدراج  اإىل  ودعتا  الأوروب���ي، 
جدول  يف  ال�شرعية  غري  الهجرة 
للمجل�س  القادم  الجتماع  اأعمال 
الأوروبي يومي 24 و25 اأكتوبر 

ت�شرين الأول اجلاري.
وخ�����الل الأ����ش���ب���وع���ن امل��ا���ش��ي��ن 
�شهد م�شيق �شقلية وقوع ثالث 
ح��������وادث ب���ح���ري���ة مم���ي���ت���ة، ك���ان 
اأك����ربه����ا غ����رق ق�����ارب يف ال��ث��ال��ث 
ال�شهر اجلاري قبالة جزيرة  من 
لمبيدوزا بجنوب اإيطاليا والذي 

قتل فيه 326 �شخ�شا.

ب����ق����ل����ق م�����ت�����زاي�����د م�������ن ت�����واف�����د 
املهاجرين بطريقة غري �شرعية، 
لتنامي  م��وات��ي��ة  ظ����روف  يف ظ��ل 
هذه الظاهرة من حرب يف �شوريا 
وا���ش��ط��راب��ات  ليبيا  يف  وف��و���ش��ى 

مب�شر وغريها.
وذكر وزير الدفاع الإيطايل ماريو 
ماورو يف مقابلة ن�شرت الأحد مع 
�شحيفة اأفينري، اأن اإيطاليا تن�شر 
حاليا ثالث �شفن تابعة للبحرية 
و410 جنود من م�شاة البحرية 
واأرب��ع  الليلية  للروؤية  وطائرتن 

تابعتن  و���ش��ف��ي��ن��ت��ن  م��روح��ي��ات 
ل��وك��ال��ة اجل��م��ارك واأرب��ع��ة زوارق 

دورية تابعة خلفر ال�شواحل.
واأو���ش��ح ال��وزي��ر اأن ه��ن��اك حاجة 
لتجنب  بعملية كبرية  القيام  اإىل 
م�شيفا  البحر،  يف  ال�شفن  غ��رق 
�شتبداأ  التي  الع�شكرية  املهمة  اأن 
بينها  من  اأ�شباب  تقت�شيها  اليوم 

غياب الدولة يف ليبيا حاليا.
-اللتان  ومالطا  اإيطاليا  وطلبت 
مزيدا  الأزم����ة-  ع��بء  تتحمالن 
م�������ن الأم�����������������وال م�������ن الحت���������اد 

ل��ت��اأم��ن ذل���ك اجل���زء م��ن البحر 
الذي حتول ملقربة على  املتو�شط 

مدار العامن املا�شين .
�شتنفق  ب����الده  اأن  ل��ي��ت��ا  واأو����ش���ح 
القوات  ع��دد  و�شتزيد من  اأم��وال 
ال���ب���ح���ري���ة واجل�����وي�����ة امل����وج����ودة 
����ش���ق���ل���ي���ة مب����ق����دار  م�������ش���ي���ق  يف 
اإن ه��ذا  اأ����ش���ع���اف. وق����ال  ث��الث��ة 
تدخل  قبل  ياأتي  املوؤقت  الإج��راء 
اأو����ش���ع م���اأم���ول م��ن ق��ب��ل الحت���اد 

الأوروبي.
الإي��ط��ال��ي��ون  امل�����ش��وؤول��ون  وي�شعر 

•• روما-وكاالت:

دورياتها  تكثيف  اإيطاليا  ق���ررت 
ال��ب��ح��ر  ال���ع�������ش���ك���ري���ة يف ج����ن����وب 
امل��ت��و���ش��ط يف حم��اول��ة مل��ن��ع ت��ك��رار 
ح���وادث غ��رق ال��ق��وارب ال��ت��ي راح 
ه��ذا  امل��ه��اج��ري��ن  م��ئ��ات  �شحيتها 

ال�شهر. 
الإيطايل  ال���وزراء  رئي�س  وك�شف 
ت��د���ش��ن مهمة  ع��ن  ليتا  اإن��ري��ك��و 
بقوارب  م��زودة  ع�شكرية  اإن�شانية 
وط�����ائ�����رات ب����داي����ة م����ن الث���ن���ن 

•• روما-وكاالت:

ا���ش��ت��ن��ك��رت اأرب�����ع م��ن��ظ��م��ات ع��ام��ل��ة يف اأوروب�������ا ت��ع��ام��ل 
ال�������ش���ل���ط���ات الإي����ط����ال����ي����ة ال���ق���ا����ش���ي م�����ع ال���الج���ئ���ن 
الفل�شطينين وال�شورين الذين و�شلوا اإىل ال�شواحل 
املعارك  م��ن  ف��راره��م  بعد  اللجوء  طالبن  الإيطالية 
العنيفة الدائرة يف �شوريا، موؤكدة "ف�شل نظام الهجرة 

الإيطايل يف التعامل مع الالجئن.
ج���اء ذل���ك يف ب��ي��ان م�����ش��رك ���ش��در م��ن ب��روك�����ش��ل عن 
واحلقوق  الإن�����ش��ان،  حلقوق  الأوروم��ت��و���ش��ط��ي  املر�شد 
للجميع ال�شوي�شرية، ومركز العودة يف لندن، وجمموعة 
املنظمات  وقالت  �شوريا.  فل�شطينيي  اأج��ل  من  العمل 
القوة  الإي��ط��ال��ي��ة  ال�شلطات  ا�شتعمال  اإىل  اإ���ش��ارة  -يف 
وال�شورين  الفل�شطينين  اللجوء  طالبي  مع  املفرطة 
الفارين من �شوريا- اإن مدونة قواعد �شلوك املوظفن 
اأن يحرم  ن�شت على وجوب  القوانن  باإنفاذ  املكلفن 
املوظفون الكرامة الإن�شانية اأثناء قيامهم بواجباتهم، 
الأ�شخا�س،  لكل  الإن�����ش��ان  حقوق  على  يحافظوا  واأن 

يكون  األ  ينبغي  القوة  ا�شتخدام  واأن 
تنفيذا  اأو  جرمية  ل��وق��وع  تفاديا  اإل 

لعتقال قانوين مل�شتبه بهم.
وك���ان���ت جم��م��وع��ة ال��ع��م��ل م���ن اأج���ل 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ي ���ش��وري��ا ق���د ك�����ش��ف��ت يف 
وق��ت �شابق ع��ن اع��ت��داء ق��وات الأم��ن 
الإي�����ط�����ايل ع���ل���ى ب��ع�����س ال��الج��ئ��ن 
اأخ��ذ  اإج�����راءات  اأث��ن��اء  الفل�شطينين 

البيانات والب�شمة من الالجئن.
اتفاقية  م��واد  اإح��دى  اأن  اإىل  ونوهت 
ال���الج���ئ���ن ق����د م��ن��ع��ت ال�������دول م��ن 
ف�����ر������س ع�����ق�����وب�����ات ج�����زائ�����ي�����ة ع��ل��ى 
الالجئن الذين يدخلون اإقليمها اأو 

يوجدون فيه دون اإذن، ب�شبب دخولهم اأو وجودهم غري 
القانوين، قادمن مبا�شرة من اإقليم كانت فيه حياتهم 
اأو حريتهم مهددة، وهو ما كان يعاين منه الالجئون 
اإىل  �شوريا  من  القادمون  وال�شوريون  الفل�شطينيون 

اإيطاليا، والقادمون اإليها من م�شر عرب البحر.
عن  الإيطالية  احلكومة  م�شوؤولية  على  البيان  و�شدد 
منح اللجوء لالجئن الفل�شطينين من �شوريا، موؤكدة 
البحر،  ع��رب  اإي��ط��ال��ي��ا  اإىل  و���ش��ل��وا  ال��ذي��ن  "هوؤلء  اأن 
اتفاقية  مب��وج��ب  ال��الج��ئ  و���ش��ع  مُي��ن��ح��وا  اأن  ينبغي 
بحماية  يتمتعوا  لكي   ،1951 لعام  الالجئن  حماية 
الالجئن  ل�شوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�شامية  املفو�شية 

ويتلّقوا م�شاعداتها.
الأوروب���ي  الحت��اد  م�شوؤولية  اإىل  النظر  البيان  ولفت 
�شوريا  م��ن  ال��ف��اري��ن  الفل�شطينين  ال��الج��ئ��ن  جت���اه 
البحر،  ع��رب  م��ن م�شر  اإي��ط��ال��ي��ا  اإىل  و���ش��ل��وا  ال��ذي��ن 
الالجئن  بو�شع  اخلا�شة  التفاقية  اأن  اإىل  م�شرًيا 
بن  ال��دويل  التعاون  اأهمية  على  ن�شت   ،1951 لعام 

الأطراف من اأجل اإيجاد حل مر�ٍس مل�شكلة الالجئن.
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 اأ�ضهم بيجو تهبط 10يف املئة بعد تقرير عن حمادثات لزيادة راأ�س املالاأقوى منو للناجت ال�ضناعي مبنطقة اليورو يف عامني 
•• باري�س-رويرتز:

 هوت اأ�شهم �شركة بيجو �شيروين ع�شرة باملئة اليوم الثنن بعد تقرير لرويرز عن ا�شتعداد ال�شركة لزيادة يف 
راأ�س املال قيمتها ثالثة مليارات يورو 1ر4 مليار دولر حت�شل مبوجبها دوجن فينج ال�شينية والدولة الفرن�شية 
على ح�شتن بال�شركة. وكانت م�شادر مطلعة ابلغت رويرز يوم اجلمعة اأن م�شودة اتفاق تاأمل بيجو يف اجنازه هذا 
العام تت�شمن م�شاهمة كل من دوجن فينج موتور اململوكة حلكومة ال�شن واحلكومة الفرن�شية مببلغ 5ر1 مليار 
يورو لال�شتحواذ على ح�شتن مت�شاويتن تراوحان بن 20 و30 يف املئة. وبيجو من بن اأ�شد ال�شركات ت�شررا 
من تباطوؤ مبيعات ال�شيارات الوروبية على مدى �شت �شنوات وت�شعى لتعزيز التعاون مع دوجن فينج اأو �شركة اأخرى 
اأنها  ل�شناعة ال�شيارات يف حن تكافح خلف�س التكاليف واخل�شائر التي تهدد بقاءها. واأ�شدرت بيجو بيانا يوؤكد 
تدر�س م�شروعات �شناعية وجتارية جديدة مع خمتلف ال�شركاء عالوة على التمويل الذي �شي�شاحب ذلك. وهبط 
�شهم بيجو �شيروين 19ر10 باملئة اىل 105ر11 يورو ال�شاعة 1304 بتوقيت جرينت�س حيث اأ�شار حمللون 

اىل اأن زيادة راأ�س املال �شتقل�س تلقائيا قيمة ال�شهم القائمة بال�شركة.

التي ت�شتخدم اليورو قفز واحدا 
ب��امل��ئ��ة ع��ل��ى اأ����ش���ا����س ���ش��ه��ري يف 
ن�شبته  تراجع  بعد  اب  اأغ�شط�س 

واحد باملئة يف يوليو متوز.
ا�شتطلعت  اق��ت�����ش��ادي��ون  وت��وق��ع 
روي��������رز اراءه���������م من����و ال���ن���اجت 
املوحدة  العملة  لدول  ال�شناعي 
ال�شابق  ال�شهر  عن  باملئة  8ر0 
ن�شبته  ان��خ��ف��ا���س  م���ع  م��ق��ارن��ة 
ال�شابقة  القراءة  يف  باملئة  5ر1 

ل�شهر يوليو متوز.

وع���ل���ى اأ����ش���ا����س ����ش���ن���وي ت���راج���ع 
يف  باملئة  1ر2  ال�شناعي  النتاج 
9ر1  تراجعه  بعد  اب  اأغ�شط�س 

باملئة يف يوليو متوز.
البالغ حجمه  القت�شاد  ويجتاز 
دام  تباطوؤا  يورو  تريليون  5ر9 
م��ازال  التعايف  لكن  �شهرا   18
ه�����ش��ا و���ش��ط م��ع��ان��اة ال����دول من 
م�شتويات بطالة قيا�شية و�شعف 
ث��ق��ة ال�����ش��وق وت���اأث���ري اج�����راءات 

التق�شف على اقت�شاداتها.

•• بروك�صل-رويرتز:

مبنطقة  ال�شناعي  الناجت  ع��اود 
ال����ي����ورو من����وه ومب���ع���دل اأق����وى 
اأغ�����ش��ط�����س اب  م���ن امل���ت���وق���ع يف 
ل��ي��ح��ق��ق اأق������وى زي������ادة يف اأك���رث 
بانتعا�س  م��دع��وم��ا  ع��ام��ن  م��ن 
يف �شتى القطاعات. وقال مكتب 
اح�������ش���اءات الحت������اد الوروب������ي 
ي��ورو���ش��ت��ات الث��ن��ن ان الن��ت��اج 
ال�شناعي يف الدول ال�شبعة ع�شر 

و�شين�شم اىل اجلل�شة الفتتاحية  
ال��رئ��ي�����ش��ي��ة يف م���وؤمت���ر ق��م��ة ميد 
ل��ل�����ش��ك��ك احل���دي���دي���ة و امل�����رو يف 
لكربى  ممثلن  الأو���ش��ط  ال�شرق 
الربامج املدنية لل�شكك احلديدية 
وال�����رام واحل���اف���الت ال�����ش��ري��ع��ة. 
ال��دك��ت��ور حممد منتظري،  ه��م  و 
للتخطيط  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ن���ائ���ب 
والنقل والإمداد يف �شركة طهران 
ال�شواحي  يف  احلديدية  لل�شكك 
لديها  اإي���ران  ان  حيث  احل�شرية 
من  دولر  م��ل��ي��ار   15 م���ن  اأك����رث 
امل�������ش���اري���ع ال��رئ��ي�����ش��ي��ة امل��ن��ت��ظ��رة، 
ال�شتثمارات  ه��ذه  ثلثا  و�شيكون 
ال�����ش��ك��ك  ����ش���ب���ك���ة  امل���خ���ط���ط���ة يف 
للعا�شمة  احل�شرية  احل��دي��دي��ة 
بحلول  اكمالها  املتوقع  الإيرانية 

عام 2025.
وت����ب����ن ت���ق���اري���ر م�������ش���اري���ع م��ي��د 
اأن   )4 ال��ب��ي��اين  ال��ر���ش��م  )ان���ظ���ر 
ه����ن����اك خم���ط���ط���ات لأك��������رث م��ن 
ال�شكك  90  مليار دولر مل�شاريع 
احل��دي��دي��ة اخل��ف��ي��ف��ة  وامل����رو يف 
بحلول  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة 
ه��ن��اك  ت��وج��د  ك��م��ا   .2030 ع���ام 
خم���ط���ط���ات ل���ال����ش���ت���ث���م���ارات يف 
الركاب  لنقل  احلديدية   ال�شكك 
نف�س  يف  مماثلة  بقيمة  وال�شحن 
ال�����ش��ك��ك  ال�����ف�����رة. و م�������ش���اري���ع 
احلديدية العالية ال�شرعة بقيمة  
اأي�����ش��اً  دولر  م��ل��ي��ار   15 ح����وايل 
قيد الدرا�شة. و هناك خمططات 
مل�������ش���اري���ع  ال���ق���ط���ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي 
من  اأك����رث  قيمتها  ت��ب��ل��غ  وال�����رام 
10 مليار دولر. وهناك ا�شتثمار 
ع���ل���ى ن���ط���اق وا�����ش����ع ل��ل��ح��اف��الت 
مليار   1500 بقيمة  ال�����ش��ري��ع��ة 
دولر يف اأبو ظبي. التاأهيل امل�شبق 
ل��ل�����ش��رك��ات ال��راغ��ب��ة يف ال��ع��م��ل يف 
التنفيذ.  قيد  الآن  امل�����ش��روع  ه��ذا 
تفكر  الآن  اأخ������رى  م����دن  ول���ك���ن 
جديا باحلافالت ال�شريعة كبديل 
ال�شكك احلديدية  ومكمل لطرق 

والرام احل�شري اجلديد.

•• اأبو ظبي-الفجر:

 ���ش��ي��ت��م ت�����ش��ل��ي��ط ال�������ش���وء ع��ل��ى 
ال��ف��ر���س امل��ت��اح��ة  ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
حتى  امل��ال  راأ���س  ا�شتثمار  برنامج 
ال�����ش��ك��ك  مل�������ش���اري���ع   2030 ع�����ام 
احل�����دي�����دي�����ة وامل����������رو وال��������رام 
وح�������اف�������الت ال����ن����ق����ل ال�������ش���ري���ع 
225 مليار  املقيمة ب   )BRT(
ال�����ش��وء  ت�شليط  �شيتم   – دولر 
عليها يف موؤمتر قمة ميد لل�شكك 
ال�����ش��رق  امل�����رو يف  احل���دي���دي���ة و 
الأو�شط و الذي �شُيفتتح يف فندق 
ال�شاطئ روتانا يف اأبو ظبي يف 29 

ت�شرين الأول اأكتوبر.
و���ش��ي��ج��ت��م��ع  م���ا ي���ق���ارب 50 من 
الذين ميثلون  املتكلمن اخلرباء 
احل����ك����وم����ات و�����ش����رك����ات ال��ق��ط��اع 
التعاون  جمل�س  دول  يف  اخل��ا���س 
اخل��ل��ي��ج��ي، و ال�������ش���رق الأو����ش���ط 
 300 ال  اىل  ليتحدثوا  وال��ع��امل 
م������ن������دوب امل����ت����وق����ع ح�������ش���وره���م 

للموؤمتر و رمبا اأكرث.
اإن الأعداد التي وفرتها �شركة ميد 
تبن اأن هناك الآن 108 م�شروع 
ل��ل�����ش��ك��ك احل���دي���دي���ة اأوم�������رو و 
الأن���ف���اق اأوال��ق��ط��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي و 
الرام واحلافالت �شريعة  اإما يف 
الت�شميم  اأوق��ي��د  العطاء  مرحلة 
14 دول��َة يف  الدرا�شة يف  اأو حتت 
 50 اأكرث من  ال�شرق الأو�شط. و 
م�شروع منهم بقيمة  140 مليار 
جمل�س  دول  يف  ت��ق��ري��ب��اً   دولر 

التعاون اخلليجي.
ومتتلك اململكة العربية ال�شعودية 
اجل��زء الأك��رب من ه��ذه  امل�شاريع  
دولر  م��ل��ي��ار   50 قيمتها  ب��ال��غ��ة 
اكتمالها  بحلول عام  املتوقع  من 
ال�شكك  م�شاريع  بينما   .2025
احل�����دي�����دي�����ة وامل����������رو وال��������رام 
يف  ال�شريعة  احلافالت  وم�شاريع 
 30 من  اأك��رث  قيمتها  تبلغ  قطر 
مليار دولر و من املقرر اأن تنتهي 
كاأ�س  ق��ب��ل     2020 ع��ام  بحلول 

اأكرب من 1000 مليون دولر.
"خط  ف��اإن  تقارير ميد   وبح�شب 
اأنابيب" امل�شاريع يف قطاع ال�شكك 
احل�����دي�����دي�����ة وامل����������رو وال��������رام 
وم�����ش��اري��ع احل���اف���الت ال�����ش��ري��ع��ة 

هائل.
لأرق���ام م�شاريع ميد، يف   و وف��ق��اً 
ت��وج��د م�شاريع  ال��وق��ت احل��ا���ش��ر 

بقيمة 40 مليار دولر تقريبا  يف 
القطاع.  ه��ذا  يف  ال��ع��ط��اء  مرحلة 
ب��ي��ن��م��ا ت���وج���د م�����ش��اري��ع ب��ح��وايل 
م��رح��ل��ة  يف  دولر  م���ل���ي���ار   90
الت�شميم واأكرث من 75 يف املائة 
العطاء،  مرحلة  يف  امل�شاريع   من 
املتوقع   من  اأوالدرا�شة  الت�شميم 
  .2020 ع���ام  ب��ح��ل��ول  تنتهي  اأن 

العامل يف قطر يف 2022. و ثالث 
اأكرب �شوق لل�شكك احلديدية هي 
حيث  املتحدة،  العربية  الإم����ارات 
قيمة  ه���و   دولر  م��ل��ي��ار    27 اأن 
امل�����ش��اري��ع امل��ق��رر اإجن��ازه��ا بحلول 

عام 2030.
فيليب  ال�شيد  امل��وؤمت��ر  و�شيفتتح 
الرئي�س ملنطقة  نائب  كا�شجرين، 

اأك��رب الق�شايا التي ت�شكل  اإح��دى 
ع��ق��ب��ة ه���و ال�����ش��غ��ط  ال���ع���ايل من 
ق���ط���اع���ات اأخ������رى م���ن امل�����ش��اري��ع 
�شال�شل  على  املنطقة  يف  املزدهرة 
يف  ال��ع��دي��دة  للم�شاريع   ال��ت��وري��د 
تناف�س  وبالتايل  الأو�شط  ال�شرق 
الأ�شمنت  ال�����ش��ل��ب،  ع��ل��ى  ال��ط��ل��ب 
وال���ي���د ال��ع��ام��ل��ة امل���اه���رة. ح���وايل 

اأوروب����������ا وال���������ش����رق الأو�������ش������ط  و 
بومباردييه  �شركة  لدى  اأفريقيا  
للنقل  مع عر�س تقدميي يظهر 
تواجه  التي  الرئي�شية  التحديات 
الذين ي�شاركون يف ت�شليم  اولئك 
مئات املليارات من الدولرات من 
م�����ش��اري��ع ال�����ش��ك��ك احل��دي��دي��ة يف 

منطقة ال�شرق الأو�شط.

2.2 تريليون دولر من امل�شاريع  
اأو  الت�شميم  امل��زاي��دة،  مرحلة  يف 
ال���درا����ش���ة، و ح����وايل ن�����ش��ف ه��ذا 
ال��ت��ع��اون  دول جم��ل�����س  ال���ع���دد يف 
م�شاريع  تقرير  ويبن  اخلليجي. 
ميد اأن اململكة العربية ال�شعودية 
وح��ده��ا ل��دي��ه��ا اأك���رث م���ن  350 
بقيمة  امل�شاريع  م��ن  دولر  مليار 

 قيمته� 225 ملي�ر دولر 

م�ضاريع ال�ضكك احلديدية يف ال�ضرق الأو�ضط �ضتناق�س هذا ال�ضهر يف موؤمتر ميد

امل�ضرف املركزي يوقع اتفاقية ملقاي�ضة 
العملت مع امل�ضرف املركزي يف كوريا اجلنوبية

الت�ضخم يف ال�ضني عند اأعلى م�ضتوى يف 7 اأ�ضهر 

م�ضرف الإم�رات الإ�ضالمي يطلق بط�قة املت�ضوق الإلكرتوين للعملي�ت ال�ضرائية عرب الإنرتنت

منتج متوافق مع اأحكام ال�ضريعة الإ�ضلمية 
ي�ضمن اأعلى م�ضتويات الأمن والراحة

ت�شهيل  بغر�س  ال��ك��وري  وال����وون 
بن  وال�شتثمار  ال��ت��ج��ارة  دف��ع��ات 
ال���ب���ل���دي���ن. وي����اأت����ي ت��وق��ي��ع ه��ذه 

على  تاأكيدا  الإط��اري��ة  الرتيبات 
ي��ول��ي��ه��ا م�شرف  ال��ت��ي  الأه��م��ي��ة 
الإمارات العربية املتحدة املركزي 

مل���و����ش���وع ال���ت���ع���اون امل�������ش���ريف مع 
ال�����ش��ل��ط��ات ال��رق��اب��ي��ة وال��ن��ق��دي��ة 

العاملية. 

•• اأبوظبي-وام:

العربية  الإم���ارات  م�شرف  اأعلن 
املتحدة املركزي اأنه وقع ترتيبات 
اإطارية ملقاي�شة العمالت مع بنك 
امل��رك��زي لكوريا  امل�����ش��رف  ك��وري��ا 
اجلنوبية اأم�س الأول يف وا�شنطن 
على هام�س الجتماعات ال�شنوية 
ل�شندوق النقد والبنك الدولين. 
وت����ه����دف ه�����ذه ال���رت���ي���ب���ات اإىل 
بن  وال�شتثمار  التجارة  ت�شجيع 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة 

وكوريا اجلنوبية. 
الإط��اري��ة معايل  الرتيبات  وق��ع 
���ش��ل��ط��ان ب����ن ن���ا����ش���ر ال�����ش��وي��دي 
حمافظ امل�شرف املركزي ومعايل 
���ش��وجن�����ش��و ك��ي��م - حم��اف��ظ بنك 
ك���وري���ا. وت�����ش��ع ه���ذه ال��رت��ي��ب��ات 
خماطر  لتقلي�س  اآل��ي��ة  ال��ه��ام��ة 
ال���ت���ب���ادل ب����ن دره������م الإم��������ارات 

هيئة التقيي�س اخلليجية 
حتتفل باليوم العاملي للتقيي�س

•• الريا�س-وام:

ت�������ش���ارك ه��ي��ئ��ة ال��ت��ق��ي��ي�����س ل���دول 
جم��ل�����س ال���ت���ع���اون ل�����دول اخل��ل��ي��ج 
العربية الهيئات واملوؤ�ش�شات املماثلة 
ب��ال��ي��وم  ال��ع��امل اح��ت��ف��ال��ه��ا  يف دول 
���ش��ادف  ال����ذي  للتقيي�س  ال��ع��امل��ي 
ام�������س. ي���اأت���ي اح��ت��ف��ال ه���ذا ال��ع��ام 
القيا�شية  امل��وا���ش��ف��ات  �شعار  حت��ت 
الدولية �شمان التغيري الإيجابي . 
واأكد الأمن العام للهيئة نبيل بن 
املنا�شبة  بهذه  كلمته  اأمن مال يف 
على دور التقيي�س يف خمتلف اأوجه 
ال��ي��وم��ي��ة واأث�����ره يف تقدم  احل��ي��اة 
وازدهار املجتمعات . وا�شار اإىل اأن 
املوا�شفات القيا�شية الدولية متثل 
الآراء بن اخل��رباء يف  التوافق يف 
ال���ذي���ن مي��ث��ل��ون خمتلف  ال���ع���امل 
ال��ق��ط��اع��ات ال�����ش��ن��اع��ي��ة ال���رائ���دة 
ا�شتخداماتها  وك���ف���اءة  ك��ال��ط��اق��ة 
الإدارة  ون��ظ��م  ال��ن��ق��ل  و���ش��ائ��ل  اإىل 
ال�شحية  وال��رع��اي��ة  امل��ن��اخ  وت��غ��ري 
املعلومات  وتكنولوجيا  وال�شالمة 

والت�شالت .

•• بكني-رويرتز:

ارتفع الت�شخم ال�شنوي ل�شعار امل�شتهلكن يف ال�شن اىل اأعلى م�شتوى يف 
�شبعة اأ�شهر م�شجال 1ر3 باملئة يف �شبتمرب اأيلول مع �شعود اأ�شعار الغذاء 
بفعل طق�س �شيء المر الذي يحد من فر�س قيام البنك املركزي باجراءات 

لدعم القت�شاد رغم تراجع مفاجئ يف ال�شادرات.
لكن املحللن ل يتوقعون مزيدا من الرتفاع احلاد يف الت�شخم اأو ت�شديد 
ال�شيا�شة النقدية يف ال�شهر املقبلة حيث مازال ثاين اأكرب اقت�شاد يف العامل 
جماح  كبح  بكن  حت��اول  بينما  العاملي  القت�شاد  �شعف  ج��راء  م��ن  يعاين 

ال�شتثمار املمول بقرو�س.
وجاء معدل الت�شخم اأعلى من متو�شط توقعات بلغ 9ر2 باملئة يف ا�شتطالع 
اأجرته رويرز وقراءة قدرها 6ر2 باملئة يف اأغ�شط�س اب لكنه مازال دون 
ت�شانغ  وي  ت�شي  وق��ال  باملئة.  5ر3  والبالغ   2013 لعام  الر�شمي  الهدف 
كبري خرباء القت�شاد ال�شيني لدى نومورا يف هوجن كوجن نتوقع مزيدا 
العام ونرى  الربع الخري من  امل�شتهلكن يف  اأ�شعار  لت�شخم  الرتفاع  من 
احتمال متناميا باأن يتجاوز 5ر3 باملئة لب�شعة اأ�شهر يف 2014. ارتفاع 
ت�شخم اأ�شعار امل�شتهلكن ل يرك جمال يذكر لتي�شري ال�شيا�شة النقدية 

حيث ل يزيد �شعر الفائدة الرئي�شي على اليداع عن ثالثة باملئة.

•• دبي -الفجر:

اأعلن م�شرف الإمارات الإ�شالمي، اأحد املوؤ�ش�شات املالية 
ال��رائ��دة يف ال��دول��ة، ال��ي��وم ع��ن اإط���الق بطاقة املت�شوق 
الإل����ك����روين اجل����دي����دة، امل�����ش��م��م��ة خ�����ش��ي�����ش��اً لإمت����ام 

العمليات ال�شرائية عرب الإنرنت. 
ت��ق��دم ال��ب��ط��اق��ة اأع��ل��ى م��ع��اي��ري الأم�����ان وال�����ش��ه��ول��ة يف 
ال����ش���ت���خ���دام، وه����ي م�����زودة ب��ح��م��اي��ة ث��ن��ائ��ي��ة الطبقة 
الئتماين  احل��د  تغيري  اإمكانية  م��ع  الأب��ع��اد،  وثالثية 
"املت�شوق  ب��ط��اق��ة  امل��ت��ع��ام��ل. وت��ت��م��ي��ز  مل��ت��ط��ل��ب��ات  وف��ق��اً 
ال�شريعة  اأح���ك���ام  م��ع  م��ت��واف��ق��ة  ب��ك��ون��ه��ا  الإلكروين" 
للعمالء، وتوفر العديد من  الإ�شالمية، وتقدم جماناً 
اإىل  بالإ�شافة  التوثيق،  عمليات  تب�شيط  ومنها  املزايا 

نقاط املكافاآت اأو الأميال. 
ويف معر�س تعليقه على اإطالق البطاقة اجلديدة قال 
واإدارة  الأف��راد  التنفيذي،  الرئي�س  نائب  في�شل عقيل، 
الرثوات يف م�شرف الإمارات الإ�شالمي: يلتزم م�شرف 
والتميز  الب��ت��ك��ار  معايري  باأعلى  الإ���ش��الم��ي  الإم����ارات 
احتياجات  تلبي  وم��ت��ط��ورة،  حديثة  منتجات  لتقدمي 

اأف�شل  من  بال�شتفادة  الراغبن  املتعاملن  وتطلعات 
احللول املالية املتوافقة مع اأحكام ال�شريعة الإ�شالمية. 
العمليات  اإمت���ام  ال��ذي يعترب فيه  ال��وق��ت  واأ���ش��اف: يف 
ال�����ش��رائ��ي��ة ع��رب الإن���رن���ت خ��ي��اراً م��ث��ال��ي��اً للعديد من 
املت�شوقن اليوم، اإل اأن الكثري من املتعاملن يتحفظون 
واحلماية  ب��الأم��ن  املتعلقة  العنا�شر  من  العديد  على 
عند الت�شوق اإلكرونياً. ومن هذا املنطلق، تتميز بطاقة 
املت�شوق الإلكروين بتوظيفها لأحدث تقنيات احلماية 
ا�شتخدامها يف  الإل��ك��روين، ول ميكن  الح��ت��ي��ال  م��ن 
اأجهزة ال�شراف الآيل اأو نقاط البيع، لتقدم بذلك حاًل 

مثالياً للتغلب على جميع هذه املخاوف. 
اإث�����راء حم��ف��ظ��ة م�شرف  وي�����ش��اه��م امل��ن��ت��ج اجل���دي���د يف 
الإم�����ارات الإ���ش��الم��ي ال��ت��ي تت�شمن ب��اق��ة وا���ش��ع��ة من 
بطاقات اخل�شم والئتمان. وانطالقاً من مكانته كاأحد 
اأبرز امل�شارف الإ�شالمية التي تقدم جمموعة متنوعة 
من املنتجات، يوفر م�شرف الإمارات الإ�شالمي حلوًل 
ت�شمل ح�شاب  الإ�شالمية  ال�شريعة  اأحكام  مع  متوافقة 
اإىل  بالإ�شافة  ال��دف��ع  وبطاقات  ال�شتثماري  التوفري 

حلول املرابحة لتمويل ال�شيارات والب�شائع. 
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علي بابا ت�ضعى لتحديث القت�ضاد اللكرتوين يف ال�ضني 
واأن�شطتها.  املجموعة  على  اعتمادها  عن  للتخلي  املناف�شة  التجزئة 
بالنرنت  معرفتها  تطوير  على  ال�شركات  تلك  ت�شجيع  طريق  فعن 
العامل تظهر علي  اأنحاء  املنتجات يف  �شبكات لتوزيع  بناء  ومن خالل 
اأن حتقق منوا عرب  لها  التقليدية كيف ميكن  التجزئة  ل�شركات  بابا 

النرنت بدون العتماد على مواقع املجموعة.
ودخلت �شركات مثل جوم   الكهربائية وهاير لاللكرونيات وت�شاو تاي 
بابا وجنت  التجارة اللكرونية حتت عباءة علي  فوك للحلي جمال 
اأرباحا من خالل اأق�شام حتمل ا�شمها على مواقع علي بابا اللكرونية. 
تتوقع  املجموعة  ان  بابا  لعلي  التنفيذي  الرئي�س  لو  ويقول جوناثان 
ليبلغ  اأمثاله  ثالثة  نحو  اىل  اأ�شواقها  يف  املعامالت  حجم  ت�شاعف 
ثالثة تريليونات يوان 490 مليار دولر بحلول عام 2016 متفوقة 

العامل.  يف  التجزئة  ملتاجر  �شل�شلة  اأك��رب  المريكية  م��ارت  وول  على 
يف  الط���راف  امل��رام��ي  مقرها  م��ن  املجموعة  تبعثها  التي  والر�شالة 
بالقطار جنوب  �شاعة  اأق��ل من  تبعد م�شرية  التي   - هانغت�شو  مدينة 

غربي �شنغهاي - ر�شالة ب�شيطة مفادها التكيف اأو ال�شمحالل.
وقال ت�شينغ مينغ م�شوؤول ال�شراتيجية يف علي بابا ال�شركات القدمية 
التي ل تريدالتحول �شتق�شي املناف�شة عليها./ واأ�شاف معظم �شركات 
التجزئة التقليدية تدرك الن اأنها اذا مل تن�شط عرب �شبكة النرنت 

فلن ت�شمد طويال. 
ويتوقع حمللون اأن ت�شكل التجارة اللكرونية 20 باملئة من اجمايل 
مبيعات التجزئة يف ال�شن يف   خم�س �شنوات ارتفاعا من �شتة باملئة 

فقط العام املا�شي.

•• هانغت�صو-رويرتز:

ت�شعى جمموعة علي بابا لحداث ثورة يف قطاع التجزئة بال�شن حيث 
تنوي ا�شتثمار 16 مليار دولر يف اخلدمات اللوج�شتية والدعم حتى 
عام 2020 مما �شيفتح مناطق �شا�شعة بالبالد اأمام الن�شاط التجاري 

ويتيح الو�شول اىل مئات املالين من العمالء اجلدد.
وبف�شل نحو 15 مليار دولر ا�شافية قد جتمعها علي بابا من طرح 
عام اأويل يف البور�شة �شت�شخ املجموعة و�شركاوؤها مثل �شركات خدمات 
�شال�شل  لتحديث  اأم����وال  احل��ي��اة  على  ال��ت��اأم��ن  و���ش��رك��ات  التو�شيل 
ملعاجلة  جديدة  بيانات  مراكز  وان�شاء  ال�شن  يف  ال�شعيفة  التوريد 
�شركات  بابا  علي  خطط  تدفع  وقد  امل�شتهلكن.  بيانات  من  كبري  كم 

املقبل العام  امل�ضاعر  قطار  ت�ضغيل  على  تتناف�س  �ضركات   10

الإنتاج ال�ضناعي الأوروبي ي�ضجل يف اأغ�ضط�س اأكرب منو له يف عامني 

وزير الطاقة يوؤكد التزام الإمارات بالريادة يف جمال الطاقة

•• الريا�س-وكاالت:

ال�����ش��وؤون  وزارة  يف  م�����ش��وؤول  ك�شف 
البلدية والقروية، اأن وزارته دعت 
ع�شر ���ش��رك��ات ع��امل��ي��ة ل��ل��دخ��ول يف 
قطار  بت�شغيل  اخلا�شة  املناف�شة 
امل�شاعر املقد�شة العام املقبل، مبيناً 
اأن عقد الت�شغيل املربم بن الوزارة 
م����ع ال�������ش���رك���ة امل���ن���ف���ذة ل��ل��ق��ط��ار، 
العام  ح��ج  مو�شم  بنهاية  �شينتهي 

اجلاري.
وقال املهند�س �شعود الذكري مدير 
عام اإدارة تنفيذ م�شروعات امل�شاعر 
املقد�شة واملتحدث الر�شمي لوزارة 
ال�������ش���وؤون ال��ب��ل��دي��ة وال���ق���روي���ة يف 
القت�شادية،  ت�شريحات ل�شحيفة 
املظاريف اخلا�شة  بفتح  لقد قمنا 
ب���ال�������ش���رك���ات ال���ع���امل���ي���ة امل��ت��ق��دم��ة 
ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة ع���ل���ى ت�����ش��غ��ي��ل ق��ط��ار 
امل�����ش��اع��ر امل��ق��د���ش��ة ال���ع���ام امل��ق��ب��ل، 
وذل����ك ب��ع��د اأن ان��ت��ه��ى ال��ع��ق��د مع 
للقطار،  املنفذة  ال�شينية  ال�شركة 
على  بت�شغيله  ملزمة  كانت  والتي 

مدى ثالث �شنوات .
واأفاد الذكري اأن من بن ال�شركات 

امل���ت���ق���دم���ة ل��ل��م��ن��اف�����ش��ة، ال�����ش��رك��ة 
ال�شينية احلالية، وال�شركة امل�شغلة 
مل���رو دب����ي، وع����دد م���ن ال�����ش��رك��ات 
وال�����ش��م��ع��ة  ال�����ش��ي��ت  ذات  ال��ع��امل��ي��ة 
اإن  م��ب��ي��ن��اً  امل����ج����ال،  امل���ع���روف���ة يف 
الدرا�شات  جلنة  يف  الآن  العرو�س 
�شتعلن  وال��ت��ي  ال��ع��رو���س،  وحتليل 
يف وقت ل حق من العام املقبل عن 

الفائز يف املناف�شة.
ووفقا للذكري، فاإن وزارته عملت 
العام اجل��اري على معاجلة  خالل 
يف  القطار  �شهدها  التي  ال�شلبيات 
العام املا�شي، وحتديداً فيما يتعلق 
ا�شتخدامه  نحو  ال��رك��اب  ب��ت��داف��ع 

ب�شكل غري �شليم.
بتنفيذ  قمنا  كما  ال��ذك��ري:  وتابع 
م�شروع حماية م�شار قطار امل�شاعر 
املقد�شة ومنطقة نزول م�شتخدمي 
ومزدلفة  منى  م�شعر  يف  ال��ق��ط��ار 
وعرفات مع اإن�شاء اأ�شوار حديدية 
من ال�شلب حلماية م�شار القطار 
ومنطقة نزول احلجاج، وذلك ملنع 
ت��واج��د احل��ج��اج امل��خ��ال��ف��ن حتت 
امل��ح��ط��ات واف���را����ش���ه���م ب��امل��ن��اط��ق 
يتم  ل  وحتى  باملحطات،  املحيطة 

ت���داف���ع وت���ك���د����س احل���ج���اج اأث���ن���اء 
اإىل  الت�شعيد  ا�شتخدام القطار يف 
اإىل مزدلفة  منها  والنفرة  عرفات 

ومنى .
اأن��ه يوجد ثالثة  ال��ذك��ري  وك�شف 
القطار  مل�شلحة  اأخ����رى  م�����ش��اري��ع 
م��و���ش��م حج  ق��ب��ل  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  �شيتم 
العام املقبل، عند اعتماد امليزانيات 

ال��الزم��ة لإجن��ازه��ا، وه��ي م�شروع 
ن���ق���ل خم���ي���م احل�����ر������س ال���وط���ن���ي 
مب�شعر عرفات من موقعه احلايل 
موقعه  وا�شتخدام  اآخ��ر  موقع  اإىل 
للحجاج  تخييم  كمناطق  احل��ايل 
م�����ش��ت��خ��دم��ي ال���ق���ط���ار، وم�����ش��روع 
ن��ق��ل م��وق��ع الأم����ن ال��ع��ام امل��ج��اور 
موقع  اإىل   -  1 مزدلفة   - ملحطة 

ل�شتغالل  م��زدل��ف��ة  مب�شعر  اآخ���ر 
احل��ج��اج  ع��ل��ى  للتو�شعة  م�شاحته 
يف م��ن��ط��ق��ة امل���ح���ط���ة، وا���ش��ت��ك��م��ال 
مع  الإلكرونية  البوابات  م�شروع 
لبوابات  الالزمة  التعديالت  عمل 
م��راق��ب��ة حملة ال��ت��ذاك��ر، واإ���ش��اف��ة 
م���وان���ع ل��ل��ح��ج��اج غ���ري احل��ام��ل��ن 

للتذاكر ال�شحيحة.

 •• دايجو-وام:

فرج  حممد  بن  �شهيل  معايل  اأك��د 
ف���ار����س امل����زروع����ي وزي�����ر ال��ط��اق��ة 
ال����ت����زام دول������ة الإم����������ارات ب��ت��ل��ب��ي��ة 
اح���ت���ي���اج���ات ال���ع���امل م���ن ال��ط��اق��ة 
حتدي  على  التغلب  يف  وامل�شاهمة 
العاملي على الطاقة  ازدي��اد الطلب 
وت��خ��ف��ي��ف ال�����ش��غ��ط ع����ن امل������وارد 
الطبيعية. جاء ذلك خالل الكلمة 
الرئي�شية التي األقاها معاليه ام�س 
من  والع�شرين  الثانية  ال���دورة  يف 
تقام  ال��ذي  العاملي  الطاقة  موؤمتر 
بكوريا  دايجو  مدينة  يف  فعالياته 
عبداهلل  �شعادة  بح�شور  اجلنوبية 
خ���ل���ف���ان م���ط���ر ال���رم���ي���ث���ي ���ش��ف��ري 
الكورية  اجلمهورية  ل��دى  ال��دول��ة 
اجل���ن���وب���ي���ة ح���ي���ث ي���ع���د م����ن اأب�����رز 
من�شات احلوار العاملية التي تناق�س 
حت���دي���ات ال���ط���اق���ة وم�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��ا. 
دفع  ���ش��رورة  اإىل  معاليه  وت��ط��رق 
لتلبية  ال��ق��ط��اع  يف  الب��ت��ك��ار  عجلة 
وحتقيق  امل�شتقبلية  الح��ت��ي��اج��ات 
امل����دى البعيد  ال��ط��اق��ة ع��ل��ى  اأم����ن 
اخلطط  على  ال�شوء  �شلط  ..ك��م��ا 
الإم����ارات  و�شعتها  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة 
ب����ه����دف ت���ن���وي���ع م����زي����ج ال���ط���اق���ة 
ا�شتثمارات  تت�شمن  والتي  املحلي 
كبرية يف جمالت الطاقة النووية 
واملتجددة وكذلك التقاط الكربون 
واأك��د  وال��غ��از.  النفط  من�شاآت  م��ن 
امل����زروع����ي ت��ع��ه��د دول�����ة الإم�������ارات 
مب��وا���ش��ل��ة ال���ش��ت��ث��م��ار يف ت��ن��وي��ع 
ودع��ا  النفطية  غ��ري  دخلها  م���وارد 
للتعرف  ال��ع��امل��ي  ال��ط��اق��ة  جمتمع 
اأك����رث ع��ل��ى ق�����ش��ة جن���اح الإم�����ارات 
اإليها  و�شلت  التي  الرائدة  واملكانة 
معاليه  و�شلط  الطاقة.  جم��ال  يف 
ال�������ش���وء ع��ل��ى ال������دور امل���ه���م ال���ذي 
م�����ش��رية  اإدارة  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  ي��ل��ع��ب��ه 
ان دولة  القطاع. وق��ال  التغيري يف 
الإم��ارات تعد لعبا ب��ارزا يف قطاع 
�شابع  متتلك  حيث  العاملي  الطاقة 
اأك������رب اح���ت���ي���اط���ي���ات م�����وؤك�����دة م��ن 
النفط والغاز يف العامل كما تتمتع 
ب�����اإرث ع��ري��ق ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د ت��وف��ري 
اإم���������دادات م���وث���وق���ة م���ن ال��ط��اق��ة 
العاملية  لالأ�شواق  منا�شبة  بتكلفة 

الوطنية   اأب��وظ��ب��ي  ب���رول  ���ش��رك��ة 
اأدن����وك  وم�����ش��در و���ش��رك��ة ناقالت 
وهيئة  اأدناتكو   الوطنية   اأبوظبي 
وهيئة  والثقافة  لل�شياحة  اأبوظبي 
م��ي��اه وك��ه��رب��اء اأب��وظ��ب��ي وم��ب��ادل��ة 
للطاقة  الأعلى  واملجل�س  للبرول 
يف دب����ي و���ش��رك��ة الإم��������ارات ل��ل��غ��از 
الطبيعي امل�شال وموؤ�ش�شة الإمارات 
اأبوظبي  و�شركة  النووية  للطاقة 
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ط��اق��ة ط��اق��ة . وي��ع��د 
اأب��رز الأح��داث العاملية  املوؤمتر من 
وي�شلط  ال��ط��اق��ة  امل��ع��ن��ي��ة مب��ج��ال 
خ��الل��ه وف���د ال��دول��ة ال�����ش��وء على 
دول��ة  تلعبه  ال����ذي  ال���رائ���د  ال����دور 
الإمارات يف �شياغة م�شهد الطاقة 
توؤهلها  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي والإم��ك��ان��ات 
هذا  من   2019 دورة  ل�شت�شافة 

املوؤمتر. 
وك��ان��ت دول���ة الإم�����ارات ق��د اأعلنت 
ع���ن ن��ي��ت��ه��ا ال���ر����ش���ح ل���ش��ت�����ش��اف��ة 
موؤمتر الطاقة العاملي 2019 مع 
فتح باب الر�شيحات يف �شهر يناير 
م��ن ال��ع��ام ال���ق���ادم. وي��ق��ام م��وؤمت��ر 
ال��ط��اق��ة ال��ع��امل��ي ك��ل ث��الث �شنوات 
ويف ح����ال ف����ازت اأب���وظ���ب���ي ب�����ش��رف 
املرة  هي  هذه  ف�شتكون  ا�شت�شافته 
الأوىل التي يتم خاللها ا�شت�شافة 
هذا احلدث يف دولة ع�شو مبنظمة 
البلدان امل�شدرة للنفط  اأوبك  منذ 

انطالقته قبل 90 عاما.

بريطانيا ت�ضدر 50 األف طن 
من ال�ضعري لل�ضعودية

•• لندن-رويرتز:

الثنن  اأم�س  بريطانيا  للمزارعن يف  التعاونية  فيلد  اأوب��ن  قالت جمعية 
انه مت حتميل �شحنة تزن 50 األف طن من ال�شعري لل�شحن اىل ال�شعودية 
اأكرب م�شتورد له يف العامل. وجرى التحميل يف ميناء بورت بريي للحبوب 
يف جنوب غرب اجنلرا. وقدرت وزارة الزراعة الربيطانية يف وقت �شابق 
اليوم حم�شول البالد من ال�شعري هذا العام بنحو 1ر7 مليون طن بزيادة 
29 يف املئة عن املو�شم ال�شابق. وت�شري بيانات للجمارك اىل اأن بريطانيا 
 2013-2012 مو�شم  يف  لل�شعودية  ال�شعري  من  طن  األ��ف   42 �شدرت 
العامل  يف  لل�شعري  م�شتورد  اأك��رب  وال�شعودية   . حزيران  متوزيونيو  يوليو 
انخفا�شا   2014-2013 يف  طن  مليون  5ر7  ت�شتورد  اأن  املتوقع  ومن 
من ثمانية مالين يف املو�شم ال�شابق وفق بيانات جمل�س احلبوب العاملي. 
وقالت اوبن فيلد انه مت بالفعل �شحن جزء من فائ�س ال�شعري الربيطاين 

هذا العام اىل دول ب�شمال افريقيا ل�شيما تون�س وليبيا.

الفحم يتخطى النفط كاأهم 
وقود يف العامل بحلول 2020 

•• دايجو-رويرتز:

�شيتخطى  الفحم  ان  ام�س  الطاقة  ل�شت�شارات  ماكنزي  وود  �شركة  قالت 
جهود  رغ��م   2020 ع��ام  بحلول  ال��ع��امل��ي  لالقت�شاد  وق���ود  ك��اأه��م  النفط 
احلكومات للحد من انبعاثات الكربون. و�شيدفع ارتفاع الطلب يف ال�شن 
ال�شيوين  ال��ع��م��الق��ن  ال��ن��ف��ط يف ظ��ل ح��اج��ة  ليتخطى  ال��ف��ح��م  وال��ه��ن��د 
وباملقارنة  اقت�شاديهما.  لتغذية  ن�شبيا  الرخي�س  ال��وق��ود  على  لالعتماد 
�شي�شتقر الطلب على الفحم يف الوليات املتحدة واأوروبا وباقي اأنحاء ا�شيا. 
وقالت وود ماكنزي يف عر�س تو�شيحي ملوؤمتر الطاقة العاملي اليوم ان من 
املتوقع اأن يزيد ا�شتهالك العامل من الفحم 25 باملئة بنهاية العقد لي�شل 
اىل 4500 مليون طن من املكافئ النفطي متجاوزا النفط الذي �شيبلغ 
ال�شواق  رئي�س  درب��ن  وليام  وق��ال  ط��ن.  مليون   4400 ا�شتهالكه  حجم 
الفحم  �شعود  منفردا  �شيدفع  ال�شيني  الطلب  ماكنزي  وود  يف  العاملية 

لي�شبح الوقود ال�شائد عامليا .. وبخالف البدائل فهو وفري ويف املتناول.

ن�����درك ج��ي��دا  . واأ�����ش����اف .. ن��ح��ن 
يتجزاأ  ل  ج���زءا  ميثل  التغيري  اأن 
القطاع ويف حن  من طبيعة عمل 
اإم�������دادات بع�س  و���ش��ل��ت ت��ك��ال��ي��ف 
م�شتوى  اأدن���ى  اإىل  الطاقة  م���وارد 
اأخ���رى  اأ���ش��ك��ال  تكاليف  بلغت  ل��ه��ا 
من الطاقة اإىل اأعلى م�شتوياتها..
املزيد  اإىل  يحتاج  ال��ع��امل  اأن  وكما 
فاإنه  وال��غ��از  النفط  اإم�����دادات  م��ن 
وت��رية  ت�شريع  اإىل  اأي�����ش��ا  ب��ح��اج��ة 
الكربونية  الن��ب��ع��اث��ات  م��ن  احل���د 
ظاهرة  ج��م��اح  كبح  يف  ي�شاهم  مب��ا 
البيئة  على  واحل��ف��اظ  امل��ن��اخ  تغري 

لالأجيال القادمة . 
احل��دي��ث عن  اإىل  معاليه  وت��ط��رق 
ال����ذي تتبعه دول��ة  ال���رائ���د  ال��ن��ه��ج 
الإمارات يف جمال الطاقة املتجددة 
..وق��������ال ت��ف��خ��ر دول������ة الإم��������ارات 
جت����اري  م�������ش���روع  اأول  ب���ت���ط���وي���ر 
لل��ت��ق��اط ال���ك���رب���ون وت��خ��زي��ن��ه يف 
منطقة ال�شرق الأو�شط واأحد اأهم 
ن��وع��ه على م�شتوى  م��ن  امل�����ش��اري��ع 
ال���ع���امل..و����ش���ي���ق���وم ه����ذا امل�����ش��روع 
�شنويا بالتقاط 800 األف طن من 
غاز ثاين اأك�شيد الكربون . واأ�شاف 
معاليه .. لدينا قناعة را�شخة باأن 
وحدها  التقليدية  الطاقة  م�شادر 
ل تعد كافية لتلبية الطلب املتنامي 
الطاقة  اأم��ن  وحتقيق  امل�شتقبل  يف 
وبالتايل ل بد لنا من تعزيز كفاءة 

اأم���ن ال��ط��اق��ة من  وال��و���ش��ول اإىل 
طموحة  وم�شاريع  مبادرات  خالل 
للطاقة  ال�شلمي  ب��رن��اجم��ه��ا  م��ث��ل 
ال��ن��ووي��ة ال����ذي ت��ق��دم م��ن خالله 
الدولية  لل�شفافية  فريدا  منوذجا 
وال�������ش���راك���ات ال��ب��ن��اءة..و���ش��ي�����ش��ه��م 
 2020 امل�����ش��روع بحلول ع��ام  ه��ذا 
يف ت��اأم��ن ح���وايل 25 ب��امل��ائ��ة من 
الكهرباء  من  الإم���ارات  احتياجات 
دون الت�شبب يف انبعاثات كربونية.. 
فيما  حم���ددة  اأه��داف��ا  و�شعنا  كما 
ي��ت��ع��ل��ق ب���الع���ت���م���اد ع��ل��ى م�����ش��ادر 
..ف��ق��د افتتحنا  امل��ت��ج��ددة  ال��ط��اق��ة 
هذا العام حمطة  �شم�س 1  البالغة 
وت��ع��د  م���ي���ج���اوات   100 ق���درت���ه���ا 
يف  املتجددة  الطاقة  م�شاريع  اأك��رب 
تطوير  على  نعمل  ..ك��م��ا  املنطقة 
م�شاريع اأخرى با�شتطاعة اإجمالية 

تبلغ 2400 ميجاوات .
 واأ�شاف وزير الطاقة .. ل تقت�شر 
اأن�����ش��ط��ت��ن��ا ع��ل��ى امل�����ش��ت��وى امل��ح��ل��ي 
فح�شب بل ن�شتثمر ب�شورة وا�شعة يف 
م�شاريع و�شركات الطاقة املتجددة 
يف كل من اململكة املتحدة واإ�شبانيا 
وال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وال��ع��دي��د من 
الدول الأخرى ..كما نقوم بتمويل 
م�شاريع الطاقة املتجددة يف الدول 
النامية �شمن اإطار التزامنا بدعم 
خ�ش�شت  ح��ي��ث  ال��دول��ي��ة  التنمية 
دول��ة الإم��ارات خالل عام 2013 

اأحدث  ا�شتهالكنا للطاقة واعتماد 
ت��ق��ن��ي��ات ال��ط��اق��ة ال��ت��ي ت�����ش��اع��د يف 
الطلب  تنامي  لتحديات  الت�شدي 
 . خالل ال�شنوات والعقود القادمة 
وتعد الإم��ارات اإح��دى اأب��رز الدول 
امل�������ش���درة ل��ل��ن��ف��ط وه����ي ع�����ش��و يف 
للبرول  امل�����ش��درة  ال���دول  منظمة 
اأوب����ك وت��ل��ع��ب دورا م��ه��م��ا يف دع��م 
والجتماعية  القت�شادية  التنمية 
يف ال���ب���ل���دان ال��ن��ام��ي��ة وامل��ت��ق��دم��ة. 
وت���ب���ل���غ ال���ط���اق���ة الإن���ت���اج���ي���ة م��ن 
قرابة  حاليا  للدولة  اخل��ام  النفط 
..وقد  يوميا  برميل  مليون   2.8
اأعلنت نيتها رفعها اإىل 3.5 مليون 
برميل بحلول عام 2017. وحول 
امل�شاريع الرائدة لدولة الإمارات يف 
والنظيفة  املتجددة  الطاقة  جمال 
الطاقة  م��زي��ج  بتنويع  وال��ت��زام��ه��ا 
املحلي تطرق معاليه للحديث عن 
قدرتها  البالغة   1 �شم�س  حمطة 
اأكرب  تعد  والتي  ميجاواط   100
املركزة  ال�شم�شية  للطاقة  حمطة 
برنامج  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ع��امل  يف 
وق��ال  ال�شلمي.  ال��ن��ووي  الإم����ارات 
م��ع��ال��ي��ه ان دول���ة الإم������ارات تعمل 
مزيجها  لتنويع  متوا�شلة  ب�شورة 
امل���ح���ل���ي م����ن ال���ط���اق���ة م����ن خ���الل 
ا�شتثمارات كبرية يف اأحدث تقنيات 
الطاقة ..كما ت�شعى لتعزيز دورها 
امل�������ش���ت���دام���ة  ال���ت���ن���م���ي���ة  يف جم������ال 

وحده اأكرث من 400 مليون دولر 
لتطوير  مي�شرة  ب�شروط  كتمويل 
م�����ش��اري��ع ط��اق��ة م��ت��ج��ددة يف ه��ذه 
اأكرب  اأي�شا  الإم��ارات  الدول..وتعد 
للطاقة  ال��دول��ي��ة  ل��ل��وك��ال��ة  داع����م 
اآي��ري��ن��ا  التي تتخذ من  امل��ت��ج��ددة  
وزير  واختتم   . لها  مقرا  اأبوظبي 
على  ال�شوء  باإلقاء  كلمته  الطاقة 
ا���ش��ت��ث��م��ارات الإم��������ارات يف جم��ال 
يعد  التعليم  ان  قال  حيث  التعليم 
مواجهة  يف  املثلى  التحوط  و�شيلة 
مبختلف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال���ت���غ���ريات 
اأ�شكالها.. فبناء جمتمع متعلم يعد 
التحديات  م��ع  للتعامل  ���ش��روري��ا 
خالل  نواجهها  ق��د  ال��ت��ي  الكثرية 
ال����ق����رن احل��������ادي وال���ع�������ش���ري���ن.. 
ال��ك��ث��ري من  اإىل  ب��ح��اج��ة  ون���ح���ن 
للعب  وامل��وؤه��ل��ة  املتحم�شة  امل��واه��ب 
الب��ت��ك��ار  دف���ع عجلة  ف��ع��ال يف  دور 
وال��ن��ه��و���س ب��ق��ط��اع ال��ط��اق��ة نحو 
الأف�شل . يذكر ان دولة الم��ارات 
الثانية  ال��دورة  يف  بفعاليه  ت�شارك 
وال��ع�����ش��ري��ن م���ن م���وؤمت���ر ال��ط��اق��ة 
العاملي الذي يقام حاليا يف مدينة 
داي���ج���و ب���ك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة حيث 
يراأ�س معايل �شهيل املزروعي وزير 
ي�شم  امل�شتوى  رفيع  وف��دا  الطاقة 
ن��خ��ب��ة م��ن مم��ث��ل��ي ق��ط��اع ال��ط��اق��ة 
ووزارة  الطاقة  وزارة  من  بالدولة 
اخل��ارج��ي��ة وم�����ش��وؤول��ن ك��ب��ار من 

•• اجلزائر-رويرتز:

اأظهرت م�شودة ميزانية اأن اجلزائر ع�شو منظمة اأوبك 
تعتزم زيادة النفاق احلكومي 3ر11 باملئة يف 2014 
لتعزيز ال�شتثمار وجتنب التوترات الجتماعية وتتوقع 
املحلي  ال��ن��اجت  م��ن  ب��امل��ئ��ة  1ر18  اىل  ال��ع��ج��ز  ارت���ف���اع 
على  روي��رز  ح�شلت  التي  امل�شودة  وتتوقع  الج��م��ايل. 
باملئة  5ر4  الج��م��ايل  املحلي  ال��ن��اجت  منها من��و  ن�شخة 
يف العام القادم انخفا�شا من خم�شة باملئة متوقعة لعام 
باملئة مقارنة مع  5ر3  الت�شخم عند  وتتوقع   2013

هدف يبلغ اأربعة باملئة للعام احلايل.
باملئة  9ر17  امليزانية  عجز  يبلغ  اأن  احلكومة  وتتوقع 

من الناجت املحلي الجمايل هذا العام.
�شعر عاملي متوقع لربميل  اأ�شا�س  امليزانية على  وتقوم 
�شادرات  حجم  زي��ادة  وتتوقع  دولرا   90 يبلغ  النفط 
الدينار  ان  الوثيقة  وتقول  باملئة.  1ر2  والغاز  النفط 

اجلزائري �شينخف�س 5ر2 باملئة مقابل الدولر.
���ش��ادرات  اي����رادات  اج��م��ايل  يبلغ  اأن  امليزانية  وت��وق��ع��ت 
ارتفاعا   2014 يف  دولر  مليار  4ر57  والغاز  النفط 

الطاقة  وزي��ر  وق��ال   .2013 يف  دولر  مليار   49 م��ن 
ان  ال�شهر  ه��ذا  �شابق  وق��ت  يف  يو�شفي  يو�شف  واملناجم 
خالل  مثليه  اىل  الغاز  انتاج  م�شاعفة  تتوقع  اجلزائر 
للنفط  ك��ب��رية  اكت�شافات  بعد  ���ش��ن��وات  ع�شر  اىل  �شبع 
على  اجلزائر  وتعتمد  جديد.  بع�شها  حقول  يف  والغاز 
مبيعات  ت�شكل  اذ  ميزانيتها  لتمويل  ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
ال�شادرات.  اجمايل  من  باملئة   97 نحو  والغاز  النفط 
كان وزير املالية كرمي جودي قال ان احلكومة �شتتوخى 
ينبغي  وانه  امليزانية  املايل يف و�شع م�شودة  الن�شباط 
امل��ال��ي��ة يف الحت����اد الوروب�����ي - ال�شريك  اأخ���ذ الزم����ة 
و�شريكز  احل�شبان.  يف   - للجزائر  الرئي�شي  التجاري 
الن���ف���اق ع��ل��ى م�����ش��اري��ع ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وحت��دي��ث��ه��ا 
الغذائية  ال�شلع  اأ�شعار  ودعم  الزراعي  القطاع  وتطوير 
والوحدات ال�شكنية. وحتدث يف اجلزائر من حن لخر 
ال�شعبة  املعي�شة  ظ��روف  على  لالحتجاج  �شغب  اأعمال 
من  ال��ب��الد  واردات  تكاليف  وترتفع  ال���ش��ع��ار.  وارت��ف��اع 
ال�شلع وقدرتها م�شودة امليزانية مببلغ 50 مليار دولر 
2014 بزيادة اثنن باملئة عن الرقم املتوقع للعام  يف 

اجلاري. ويبلغ عدد �شكان اجلزائر 37 مليون ن�شمة.

•• االحتاد االأوروبي-يو بي اأي

اأك��رب منو له خالل  ال��ي��ورو،  �شّجل الإن��ت��اج ال�شناعي يف منطقة 
العامن املا�شين يف اآب اأغ�شط�س املا�شي، بلغ 1 %. وذكر بيان 
ام�س  الأوروب��ي )يورو�شتات(،  التابعة لالحتاد  الإح�شاء  لوكالة 
 1 ارتفع بن�شبة  اليورو  اأن الإنتاج ال�شناعي يف منطقة  الثنن، 
الحتاد  يف  ارتفع  كما  �شهري،  اأ�شا�س  على  اآب/اأغ�شط�س  % يف 
الأوروبي بن�شبة 0.5 %. واو�شح البيان اأن ال�شلع ال�شتهالكية 
املعمرة ارتفع بن�شبة %0.8 يف منطقة اليورو، غري اأنه تراجع 
الطاقة  اإنتاج  ارتفع  فيما  الأوروب���ي،  الحت��اد  %0.9 يف  بن�شبة 

بن�شبة 0.4 % يف منطقة اليورو، و0.2 % يف الحتاد الأوروبي، 
واإنتاج ال�شلع الأ�شا�شية بن�شبة 2.4 % يف منطقة اليورو، و1.4 
ال�شتهالكية غري  ال�شلع  اإنتاج  وارتفع  الأوروبي،  % يف الحتاد 
املعمرة بن�شبة 0.5 % يف منطقة اليورو، غري اأنه تراجع بن�شبة 
0.3 % يف الحتاد الأوروبي. ومت ت�شجيل اأعلى معدلت ارتفاع 
يف الإنتاج ال�شناعي يف الربتغال )%8.2(، ومالطا )7.2%(، 
يف  ت��راج��ع  م��ع��دلت  اأع��ل��ى  �شجلت  فيما   ،)%  4.7( وت�شيكيا 
ا�شتونيا )3.5 %(، وال�شويد )%2.8(، ولتفيا )%2(. وعلى 
اأ�شا�س �شنوي، تراجع الإنتاج ال�شناعي يف منطقة اليورو بن�شبة 
2.1 %، ويف الحتاد الأوروبي بن�شبة 1.6 %. واأو�شح البيان 

منطقة  يف   %  1.4 بن�شبة  ت��راج��ع  الأ�شا�شية  ال�شلع  اإن��ت��اج  اأن 
اليورو، و0.7 % يف الحتاد الأوروبي، فيما تراجع اإنتاج ال�شلع 
و3.9  اليورو،  % يف منطقة   6.1 بن�شبة  املعّمرة  ال�شتهالكية 
% يف الحتاد الأوروبي، واإنتاج الطاقة بن�شبة 3 % يف منطقة 
اليورو و4.1 % يف الحتاد الأوروبي، واإنتاج ال�شلع ال�شتهالكية 
املعمرة بن�شبة 2.8 % يف منطقة اليورو، و1.4 % يف الحتاد 
ال�شويد )7.9  اأعلى معدلت تراجع يف  الأوروب��ي. ومت ت�شجيل 
%(، واليونان )7.5 %(، واإيرلندا )5.9 %(، واإيطاليا )4.6 
 ،)%  6( رومانيا  يف  ارتفاع  معدلت  اأعلى  �شجلت  فيما   ،)%

و�شلوفاكيا )4.3 %(، وت�شيكيا )4.2 %(.
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اط��م��اأن ح��م��د ب��ن ن��خ��ريات ال��ع��ام��ري 
�شت�شرف  التي  العن  رئي�س جمموعة 
ع���ل���ى ت��ن��ظ��ي��م م����ب����اري����ات امل��ج��م��وع��ة 
ال�����ش��اد���ش��ة يف ب��ط��ول��ة ك���اأ����س ال��ع��امل 
،الإم����ارات  للنا�شئن  �شنة   17 حت��ت 
2013 والتي تنطلق مناف�شاتها يوم 
اخلمي�س املقبل مب�شاركة 24 منتخباً 
ل�شت�شافة  ك��اف��ة  ال��رت��ي��ب��ات  ع��ل��ى   ،
�شتاد  الكبري على  العاملي  هذا احلدث 
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د ، اع���ت���ب���اراً م���ن ي��وم 
اأكتوبر  19 من  املوافق  املقبل  ال�شبت 

اجلاري .
واأك���������د ال����ع����ام����ري خ������الل الإج�����م�����اع 
ال��ت��ن�����ش��ي��ق��ي ال����ذي ع��ق��د اأم�������س الأول 
با�شتاد  امللحقة  الج��ت��م��اع��ات  ب��ق��اع��ة 
خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي�����د ، ب��ح�����ش��ور م��دي��ر 
امل��ج��م��وع��ة حم��م��د ع��ب��داهلل ب��ن ه��زام 
العاملة  ال��وح��دات  وروؤ���ش��اء  الظاهري 
، على اأهمية تكثيف اجلهود يف الأيام 
التنظيم  ل�����ش��م��ان   ، امل��ق��ب��ل��ة  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
وو�شع   ، ال��ع��ن  جمموعة  يف  امل�شرف 
 ، التنفيذ  م��و���ش��ع  ال��رت��ي��ب��ات  جميع 

لعك�س ال�شورة املاأمولة عن الدولة .
يف  ت�شع  العن  جمموعة  اأن  واأو���ش��ح 
ال�شيخ  م��ع��ايل  ت��وج��ي��ه��ات  ت��ق��دي��ره��ا 
ن��ه��ي��ان ب���ن م���ب���ارك اآل ن��ه��ي��ان، وزي���ر 
املجتمع،  وتنمية  وال�����ش��ب��اب  ال��ث��ق��اف��ة 
ال�شباب  لرعاية  العامة  الهيئة  رئي�س 
املحلية  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  وال��ري��ا���ش��ة، 
ال��ع��ل��ي��ا امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ب��ط��ول��ة ، ب��اأه��م��ي��ة 
ال��ع��م��ل اجل����اد ال����ذي ي��ح��ق��ق ال��ن��ت��ائ��ج 
درج��ات  اأق�����ش��ى  اإىل  وي����وؤدي  املطلوبة 

النجاح .
اأهمية  على  املجموعة  رئي�س  و���ش��دد 

ج���ذب اجل��م��اه��ري حل�����ش��ور م��ب��اري��ات 
املعطيات  جميع  وت��ق��دمي   ، البطولة 
ال����ت����ي ت�����وؤم�����ن ح���������ش����وره����م ال����ق����وي 
وتواجدهم على مدرجات �شتاد خليفة 
ب��ن زاي����د واب��ت��ك��ار اأف�����ش��ل الأ���ش��ال��ي��ب 
ال���روي���ج���ي���ة ال���ت���ي ت�����ش��ج��ع��ه��م ع��ل��ى 
متابعة املباريات ، خ�شو�شا اأن التذاكر 
�شتكون  امل���ب���اري���ات  ب���دخ���ول  اخل��ا���ش��ة 

متاحة للجميع قبل بدء املباريات .
احل�������ش���ور  اإن  ق�������ائ�������اًل:  واأ��������ش�������اف 
اجلماهريي احلا�شد ملباريات البطولة 
ويعزز  النجاح  يدعم  العن  مدينة  يف 
ا�شت�شافة  يف  املرموقة  الدولة  مكانة 
الأحداث الريا�شية العاملية م�شتقباًل، 
وف����ق اأف�����ش��ل امل��ع��اي��ري امل��ط��ل��وب��ة من 

الهيئات الريا�شية الدولية .
ال���ع���ام���ري اإىل ���ش��رح  وا���ش��ت��م��ع ح��م��د 
ت��ف�����ش��ي��ل��ي م����ن روؤ�������ش������اء ال����وح����دات 
واآل��ي��ة  ال��ع��م��ل  طبيعة  ح���ول  املختلفة 
لو�شع  اجل��اري��ة  واجل��ه��ود   ، التطبيق 
جميع الرتيبات التي توؤدي اإىل تلبية 
وتعزز   ، امل�شاركة  املنتخبات  طموحات 

فر�س جناح البطولة .
وم�������ن ن����اح����ي����ة اأخ����������رى ق�������ال م���دي���ر 
الظاهري  ه��زام  بن  حممد  املجموعة 
: اإن اجلوائز املقررة للجماهري تعترب 
اأق���ل ت��ق��دي��ر ي��ق��دم ل��ه��ا ع��ل��ى حر�شها 
اأج��واء  واإ�شفاء  املباريات  متابعة  على 
من الإثارة ، خ�شو�شا اأن البطولة يف 
جمموعة العن اأو املجموعات الأخرى 
�شت�شاهد  املختلفة  ال��دول��ة  اإم���ارات  يف 

على نطاق وا�شع من العامل . 
ال��ن��ق��اب عن  ه���زام  ب��ن  وك�شف حممد 
لأ�شحاب  تقدميهما  �شيتم  �شيارتن 

احل���ظ ال�����ش��ع��ي��د، اإىل ج��ان��ب ه��وات��ف 
م��ت��ح��رك��ة م��ت��م��ي��زة و����ش���اع���ات ف��اخ��رة 
وغريها  مالية  وجوائز  �شفر  وتذاكر 

من اجلوائز الأخرى القيمة.
تقديره  عن  املجموعة  مدير  واأع���رب 
املقيمة  والأجنبية  العربية  للجاليات 
ع���ل���ى جت��اوب��ه��ا   ، ال���ع���ن  يف م���دي���ن���ة 
حل�شد  الرامية  الدعوات  مع  الالفت 
 ، زاي��د  ا�شتاد خليفة بن  اجلماهري يف 
موؤكداأ اأن جلهد الالفت يف جمموعة 
النجاح  اإ�شارة وا�شحة لتحقيق  العن 

الدولة  ع��ن  امل�شرفة  ال�شورة  وعك�س 
وتاأكيد ح�شورها الرائع يف ا�شت�شافة 
ي�شاهي  بنجاح  الريا�شية  الأح����داث 

اأف�شل املعايري العاملية املطلوبة.
واعترب رئي�س اللجنة الأمنية ، الرائد 
���ش��ع��ي��د ن��ا���ش��ر ، ال��رت��ي��ب��ات الأم��ن��ي��ة 
ووف��د   امل�����ش��ارك��ة  للمنتخبات  امل���ق���ررة 
فيفا  واجلماهري ، كفيلة بدعم النجاح 
الأمنية  اللجنة  اإن   : واأو���ش��ح  املتوقع 
ت�����ش��ع يف ت���ق���دي���ره���ا ت���وف���ري اأق�����ش��ى 
للوفود  والطماأنينة  الأم����ان  درج���ات 

 ، واجل��م��اه��ري   ، البطولة  يف  امل�شاركة 
وت��اأم��ن امل��ب��اري��ات وال��ت��دري��ب��ات ، وكل 
اإجن����اح  اإىل  ي�����وؤدي  اأن  ���ش��اأن��ه  م���ن  م���ا 
ال��وف��ود  ا�شتقبال  ج��ان��ب  اإىل   ، العمل 
مدينة  اإىل  و���ش��ول��ه��ا  ق��ب��ل  امل�����ش��ارك��ة 
العن وت�شهيل عبورها على الطرقات 
 ، اإقامتها  مقر  اإىل  و���ش��وًل  املختلفة 

واأي�شا خالل التدريبات واملباريات .
املنتخبات  اأكد من�شق خدمات  وبدوره 
امل�����ش��ارك��ة يف جم��م��وع��ة ال��ع��ن ، ع��ادل 
ال���رت���ي���ب���ات  اك����ت����م����ال   ، ال���ي���ع���ق���وب���ي 

الحت���اد  ل��وف��د  وال��ف��ن��ي��ة  اللوج�شتية 
الدويل لكرة القدم  فيفا  واملنتخبات 
وق��ال:   ، العن  جمموعة  يف  امل�شاركة 
اإن العمل مي�شي وفق اخلطة املقررة 
و���ش��ي��ج��د ���ش��ي��وف ال����دول����ة ال��ت��ق��دي��ر 
مقر  يف   ، املطلوبة  واملعطيات  الالئق 
اإقامتهم ، اإىل جانب توفري احلافالت 
اإىل  ال��ف��ن��دق  م��ن  لنقلهم  املخ�ش�شة 
ا����ش���ت���اد خ��ل��ي��ف��ة ب����ن زاي������د وم���الع���ب 

التدريبات وبالعك�س .
واأ�شارت الدكتورة طيف ال�شراج رئي�س 

ال��ل��ج��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة يف جم��م��وع��ة العن 
من  الطبية  الرتيبات  اكتمال  اإىل   ،
قبل اللجنة ، لتوفري وتقدمي اخلدمة 
ال��ط��ب��ي��ة امل���ط���ل���وب���ة جل��م��ي��ع ال���وف���ود 
املوجودة يف مدينة العن وحتديداأ يف 
بن  وا�شتاد خليفة  التدريبات  مالعب 

زايد ، ومقر اإقامة الوفود .
واأ����ش���اف���ت:  ل��ق��د ال��ل��ج��ن��ة ال��ط��ب��ي��ة يف 
ت���ق���دي���رات���ه���ا ج��م��ي��ع الح����ت����م����الت ن 
اأف�شل  وفق  املطلوبة،  العناية  لتوفري 
ال��ت��ج��ه��ي��زات، ب��ال��ت��ع��اون م���ع اجل��ه��ات 

املعنية .  
وع����ربت ع��ن ت��ق��دي��ره��ا ل��ل��دع��م ال��ذي 
ح�����ش��ل��ت ع��ل��ي��ه ال��ل��ج��ة ال��ط��ب��ي��ة من 
ال��ع��ن ، بتوفري  م�����ش��وؤويل جم��م��وع��ة 
الدعم اللوج�شتي لدعم العمل الكبري 
الذي ينتظر اللجنة يف جميع الأوقات 

واملنا�شبات.
جلنة  م�شوؤول  ال�شام�شي  �شامل  ولفت 
ع����دة خ��الل  اإىل خ��ط��ط   ، ال��ت�����ش��وي��ق 
ال�������ش���اع���ات امل��ق��ب��ل��ة ل���دع���م ال���روي���ج 
وعرب  ال��ت��ج��اري��ة  امل��راك��ز  يف  للبطولة 
م�����واق�����ع ال����ت����وا�����ش����ل الج����ت����م����اع����ي ، 
 ، ال�شفر  �شاعة  اق��راب  خ�شو�شا مع 
الكبرية  اجل��ه��ود  ه��ذه  اأن  اإىل  م�شرياً 
واملتوا�شلة من �شاأنها ح�شد اجلماهري 

حل�شور مباريات البطولة .

و�شول وتدريبات املنتخبات الأربعة
امل��ن��ت��خ��ب  ي�������ش���ل  اأن  امل���ن���ت���ظ���ر  م�����ن 
ال����ع����ن يف  م���دي���ن���ة  اإىل  ال���ن���ي���ج���ريي 
قادماً  اليوم  �شباح  من  ع�شر  احلادية 
من مدينة دبي التي اأقام بها مع�شكراً 
تدريبياً ا�شتمر ملدة ع�شرة اأيام تقريباً. 

كما و�شل يف ال�شاعات الأول من �شباح 
اأم�س منتخبا العراق وال�شويد تالهما 
ع�شر  و�شل  ال��ذي  املك�شيكي  املنتخب 
اأم�����س. وت��ق��ي��م امل��ن��ت��خ��ب��ات الأرب���ع���ة يف 
فندق دانات العن و�شتبداأ يف التا�شعة 
الر�شمية  تدريباتها  اليوم  م�شاء  من 
ح���ي���ث ت����ت����درب م��ن��ت��خ��ب��ات امل��ك�����ش��ي��ك 
ونيجرييا والعراق على مالعب نادي 
زايد  بن  التابعة ل�شتاد خليفة  العن 
على  ال�شويدي  املنتخب  يتدرب  بينما 
م��ل��ع��ب ج��ام��ع��ة الإم���������ارات. وت��ت��ب��ادل 
التدريب  مالعب  الأرب��ع��ة  املنتخبات 
وف���ق���اً ل��ل��ج��دول ال����ذي اأع���دت���ه جلنة 

جمموعة العن.
ا�شتهل  ق��د  ال�شويدي  املنتخب  وك���ان 
ب��رن��اجم��ه الإع�������دادي ع��ق��ب و���ش��ول��ه 
اأجراها  ر�شمية  غري  تدريبية  بح�شة 
ملعب  على  اأم�����س  م�شاء  ال�شاد�شة  يف 

نادي العن بفرع مزيد.

مم��ث��ل��و ال���ف���ي���ف���ا ي���ل���ت���ق���ون امل��ن�����ش��ق��ن 
الإعالمين

املحلية  واللجنة  الفيفا  ممثلو  عقد 
ال���ع���ل���ي���ا امل���������ش����وؤول����ون ع�����ن اجل���ان���ب 
الإعالمي يف البطولة ور�شة عمل مع 
للمجموعات  الإع��الم��ي��ن  املن�شقن 
اأم�����س الأول  ال�����ش��ت وذل����ك يف ���ش��ب��اح 
ب���ف���ن���دق ال����ف����ريم����ون����ت ب������اب ال��ب��ح��ر 
اأب����وظ����ب����ي مت خ��الل��ه��ا  ب���ال���ع���ا����ش���م���ة 
املن�شقن  ال��ت��ع��ري��ف مب��ه��ام وواج���ب���ات 
الإع���الم���ي���ن ط�����وال اأي������ام ال��ب��ط��ول��ة 
بها  يتقيد  اأن  يجب  التي  والتعليمات 
ج��م��ي��ع امل�����ش��وري��ن وف���ق���اً ل��ت��وج��ي��ه��ات 

الحتاد الدويل لكرة القدم فيفا .

اكد رئي�س الطاقم الطبي يف ريال مدريد كارلو�س دييز ان 
اجلناج الدويل الويلزي غاريث بايل �شيكون جاهزا بن�شبة 
موقعة كال�شيكو الدوري ال�شباين  خلو�س  باملئة   120
امام الغرمي الزيل بر�شلونة حامل اللقب يف 26 ال�شهر 

احلايل.
وا�شار دييز اىل ان بامكان بايل اللعب مع موا�شلة العالج 
ال�شبانية  ا���س  ل�شحيفة  ت�شريح  يف  م�شريا  ظ��ه��ره،  يف 
ان و���ش��ع ال���الع���ب ال��وي��ل��زي ال����ذي ك��ل��ف ال���ن���ادي امللكي 
املو�شم من توتنهام  100 مليون يورو للتعاقد معه هذا 
النكليزي، لي�س خطريا وان كل ما يحكى عن انه بحاجة 
لعملية يف ظهره وب��ان رئي�س ري��ال فلورنتينو برييز كان 

يعلم ذلك قبل ان ي�شريه لي�س �شحيحا على الطالق.
البيان  م��ع  تزامنا  الطبي  الطاقم  رئي�س  ت�شريح  وج��اء 
ال��ذي ا���ش��دره ري��ال م��دري��د اي�شا وق��ال فيه ب��ان بايل ل 
يعاين من انزلق غ�شرويف يف فقرات ظهره لكنه م�شاب 
بنتوء �شغري مزمن يف احدى الفقرات، وهو امر طبيعي 
الالعب  على  ان  يعني  ول  القدم  ك��رة  لعبي  عند  ن�شبيا 

التوقف عن اللعب .
ورد دييز على ما ادعته �شحيفة ماركا خالل عطلة نهاية 
ال�شبوع املا�شي حول خطورة ا�شابة بايل، قائال ان بامكان 
الالعب الويلزي ان يلعب حتى لدقائق معدودة �شد ملقة 
يف عطلة نهاية ال�شبوع احلايل وامل�شاركة �شد يوفنتو�س 

وتابع  اوروب���ا.  ابطال  دوري  املقبل يف  الرب��ع��اء  الي��ط��ايل 
التح�شريات  يف  ي�شارك  مل  لن��ه  بال�شرب  التحلي  يجب 
التقليدية ملا قبل انطالق املو�شم. هذا المر ي�شكل فارقا 
كبريا. نحن نعمل لكي نخوله امل�شاركة لب�شعة دقائق �شد 
ملقة ولوقت اطول �شد يوفنتو�س والهدف ان ي�شل اىل 

مباراة الكال�شيكو وهو جاهز بن�شبة 120 باملئة .
احلاجة  ع��دم  ب�شاأن  ل��ري��ال  الر�شمي  امل��وق��ف  دييز  و���ش��رح 
امل�شكلة  معاجلة  بالمكان  لن��ه  جراحية  عملية  لج���راء 
بعالج مو�شعي خا�س يهدف اىل تقوية الع�شالت املحيطة 
الالعبن  معظم  م�شيفا  ال��ظ��ه��ر،  يف  امل�����ش��اب��ة  باملنطقة 
الذين يلعبون على اعلى امل�شتويات يعانون من +نتوءات+ 

ت�����ش��ك��ل م�����ش��ك��ل��ة ح��ق��ي��ق��ي��ة ال ع��ن��دم��ا حت�شل  مم��ث��ال��ة ل 
ا�شافية. نحو نطور برناجما وقائيا  �شريرية  م�شاعفات 
نقاهيا نهدف منه اىل منحه )بايل( ال�شعور بانه حممي 
وان بامكانه جتنب تدهور الو�شع لي�شبح اكرث خطورة. 
هذا المر يت�شمن تقوية ع�شالت البطن وا�شفل الظهر 
الع�شالت هذه  تقوية  وقائية. عملية  من خالل متارين 
تعمل مثل نوع من حزام او م�شد على العمود )ال�شوكي(، 
لكي ل ي��ك��ون ه��ن��اك امل��زي��د م��ن امل��ع��ان��ات م��ن ال��ن��ت��وءات . 
ونفى دييز ان تكون ا�شابة بايل م�شابهة ل�شابة املهاجم 
الرجنيتيني غونزالو هيغواين )يدافع عن الوان نابويل 
اليطايل حاليا( الذي ا�شطر لجراء عملية جراحية يف 

عن  لالبتعاد  ا�شطرته   2010 الثاين/نوفمرب  ت�شرين 
املالعب لربعة ا�شهر.

ومل يخ�س بايل �شوى 132 دقيقة بقمي�س ريال مدريد 
ان�شيلوتي  كارلو  امللكي  للنادي  اليطايل  امل��درب  اكد  وقد 
ورئي�شه فلورنتينو برييز ان الالعب ل يعاين من ا�شابة 
عن  را�شيا  لي�س  �شخ�شيا  ال��دويل  اجلناح  ان  بل  حم��ددة 

و�شعه البدين.
البالغ من  بايل،  ان  ام�س الحد  ا�س  وقد ذكرت �شحيفة 
ت��ع��ر���س ل27 ا���ش��اب��ة خمتلفة  24 ع��ام��ا ف��ق��ط،  ال��ع��م��ر 
ا�شطرته لالبتعاد عن املالعب منذ ان�شمامه اىل توتنهام 

يف �شيف 2007 حن كان يف ال�شابعة ع�شرة من عمره.

بطـــولـــــة ا�ضبانيــــــا: ريـــــــال يوؤكـــــــد م�ضاركــــــــة بايــــــــل يف الكل�ضيكــــــــــو 

قبل اأربعة اأي�م من انطالقة مب�ري�ت املجموعة ال�ض�د�ضة

حمد بن نخريات يطمئن على حت�ضريات جمموعة العني لكاأ�س العامل



17

الفجر الريا�ضي
الثالثاء  -   15  أكتوبر    2013 م   -   العـدد    10922
Tuesday   15    October   2013  -  Issue No   10922

ك�شفت تقارير �شحفية عن اهتمام نادي بر�شلونة، 
حامل لقب الليجا الإ�شبانية، بالتعاقد مع الهداف 
اإن��ر  جن��م  ميليتو  دييجو  املخ�شرم  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
م��ي��الن��و الإي����ط����ايل. وذك������رت ���ش��ح��ي��ف��ة )امل���ون���دو 
ديبورتيفو( املنا�شرة للرب�شا اأن ميليتو )34 عاما( 
تنفيذا  الكتالوين، وذلك  النادي  اهتمام  بوؤرة  دخل 
مع  بالتعاقد  مارتينو  تاتا  امل��درب  مواطنه  لطلب 

راأ�س حربة خم�شرم  على غرار ال�شويدي هرنيك 
ا�شم  املا�شية  ال��ف��رة  لر���ش��ون. وت���ردد بقوة خ��الل 
الهداف الأملاين مريو�شالف كلوزه، قبل اأن يدخل 
ميليتو دائرة املناف�شة. وامتدحت ال�شحيفة القدرات 
الفذة مليليتو، امللقب ب الأمري ، الذي ميلك اخلربة 
اله��داف،  ت�شجيل  وع�شق  ال��ف��ارع  بالطول  وميتاز 
كما اأن �شقيقه الأ�شغر املدافع جابي ميليتو تاألق يف 

وقت �شابق مع البالوجرانا بن 2007 و2011. 
العام  الإن��ر  مع  الأرجنتيني  النجم  عقد  وينتهي 
املقبل، وقد عاد موؤخرا من اإ�شابة طويلة بالركبة 
اأبعدته عن املالعب �شبعة اأ�شهر، و�شجل هدفن يف 
اأول مباراة �شارك فيها امام �شا�شولو )7-0(، لكنه 
ليبتعد  الأي�شر  الفخذ  ع�شالت  يف  جم��ددا  اأ�شيب 

�شهر اآخر عن اللعب.

امللحق  يف  الت�شنيف  نظام  ان  فرن�شا  تعتقد 
العامل  لكاأ�س  املوؤهلة  للت�شفيات  الوروب���ي 
القادم  ال��ث��اين  ت�شرين  نوفمرب  يف   2014
غري ع��ادل وتنوي مطالبة الحت��اد ال��دويل 
)ال��ف��ي��ف��ا( مب��راج��ع��ت��ه ق��ب��ل ���ش��ح��ب ال��ق��رع��ة 

ال�شبوع املقبل.
املجموعة  ال��ع��امل  بطلة  ا�شبانيا  وت��ت�����ش��در 
ال��ت��ا���ش��ع��ة ب��ال��ت�����ش��ف��ي��ات الوروب���ي���ة وت��ت��ق��دم 
ا�شت�شافة  قبل  فرن�شا  على  ن��ق��اط  ب��ث��الث 

جورجيا يف اجلولة اخلتامية الثالثاء.

وت���ب���دو ف��رن�����ش��ا ق��ري��ب��ة ل��ل��غ��اي��ة م���ن خ��و���س 
امللحق الوروبي قبل مواجهة فنلندا.

قرعة  م�شار  يف  الفيفا  ت�شنيف  و�شيتحكم 
فرن�شا  ان  يرجح  م��ا  وه��و  الوروب����ي  امللحق 
�شاحبة املركز 25 عامليا �شتواجه واحدا من 

املنتخبات الكبرية يف القارة.
وت��ع��ت��ق��د ف��رن�����ش��ا ان ن��ظ��ام ال��ت�����ش��ن��ي��ف غري 
من�شف لن املجموعة التا�شعة �شمت خم�شة 
منتخبات فقط ولي�س �شتة مثل املجموعات 
ما  وه��و  الوروب���ي���ة  الت�شفيات  يف  الأخ����رى 

اأق��ل  ن��ق��اط  القليل  على  باحل�شول  ي�شمح 
للت�شنيف.

وق�����ال ن����ول دي ل����وج����رات رئ��ي�����س الحت����اد 
الفرن�شي ملحطة ار.ام.�شي الذاعية �شنت�شل 
بالفيفا. هناك بع�س الظلم بن املجموعات 
ت�شم  وال��ت��ي  منتخبات  خم�شة  ت�شم  ال��ت��ي 

�شتة. 
اأخ��رى  م��ن جم��م��وع��ات  وا���ش��اف مناف�شونا 
متكنوا من احل�شول على نقاط اأكرث. هذه 

حقيقة.  

بر�ضلـــونــــة يفكــــر يف التعاقـــــد مــــع 
املخ�ضــــرم ميليــتـــو 

فرن�ضا تعرت�س على نظام ملحق املونديال

دولــــة تتنــــافــــ�س يف مــــونديــــال   41
كــــاأ�س العــــالــــم يف دبــــي

الحتـــاد للطـيــــران تعـــزز من مهرجــــان 
رجبــــي النا�ضئــــني لعـــام 2013

�شباحي  نخبة من  الأ�شبوع  دبي هذا  اإىل  ي�شل 
ال����ع����امل، مي���ث���ل���ون 41 دول������ة ق��ب��ي��ل ان���ط���الق 
مناف�شات كاأ�س العامل لل�شباحة اخلمي�س القادم 
مب�شاركة عمالقة ال�شباحة يف العامل من اأمثال 
اأ�شامة ملويل، كاتينكا هو�شزو،  ت�شاد لوكلو�س، 
ال�����ش��ب��اح��ة مثل  ع����امل  ع��ري��ق��ة يف  دول  وف�����رق 
هي  وه��ذه  وهولندا،  رو�شيا  بولندة،  اأ�شراليا، 
اإح��دى  دب��ي  فيها  ت�شت�شيف  التي  الثالثة  امل��رة 
اأن  املقرر  وم��ن  لل�شباحة،  العامل  كاأ�س  ج��ولت 
تقام املناف�شة يف ربوع جممع حمدان الريا�شي 
اأكتوبر اجل��اري، حيث   18-17 يف الفرة من 
يتطلع امل�شاركون اإىل جانب ح�شد ذهب املناف�شة 
والظفر بجوائزها املالية املجزية والربع على 

قمة ال�شباحة العاملية.
�شفوفه  يف  امل�شارك  الأ���ش��رايل  الفريق  ي�شم 
ت��و،  2012 كينيث  ال��ع��امل  ك��اأ���س  ل��ق��ب  ح��ام��ل 
الذي ح�شل العام املا�شي على مبلغ 100،000 
دولر لربعه على قمة الرتيب العام للنقاط 
بعد جولت احلدث الثمان، اإ�شافة اإىل جوائزه 

املالية الفردية. 
اإمييلي �شيبوهم،  كما ي�شم يف �شفوفه كل من 
بذهبية  ُتوجت  والتي  والأوملبياد،  العامل  بطلة 
و3   ،2012 اأومل���ب���ي���اد  يف  وف�����ش��ي��ت��ن  واح������دة 
ف�شيات يف بطولة العامل هذا العام يف �شباقات 
100م ظهر، تتابع متنوع وتتابع حر، وبيلندا 
ال��ع��امل  ب��ط��ول��ة  ف����ازت بق�شية  ال��ت��ي  ه��وك��ي��ن��غ، 
خلف  وح��ل��ت  ظ��ه��ر،  200م  ���ش��ب��اق  يف   2013

فرانكلن،  مي�شي  الأمريكية  ال�شباحة  اأ�شطورة 
وت��ع��د ك���ل م��ن��ه��م��ا م��ر���ش��ح��ت��ن ق��وي��ت��ن للفوز 
فيه  ت�شكل  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  ال��ظ��ه��ر،  ب�شباقات 
كاتينكا  للمجرية  حقيقياً  ت��ه��دي��داً  �شيبوهم 

هو�شزو يف �شباق فردي متنوع. 
وي�شم فريق الكنغر روبرت هاريل، حامل ذهبية 
 ،2012 )25م(  العامل  بطولة  يف  ظهر  50م 
واأ�شلي ديالين، حامل ف�شية 4×100م تتابع 
متنوع يف اإ�شبانيا 2013، وقد جنح كل منهما يف 
الفوز ب�شباقي 50م و100م ظهر يف اجلولت 
الثالث الأوىل لكاأ�س العامل، حيث توج ديالين 
اإندهوفن-هولندا، وهاريل يف برلن-اأملانيا،  يف 
100م ظهر  ذهبية  انتزع هاريل جمدداً  بينما 
اأم�س، واكتفى ديالين بالف�شية،  اأول  يف رو�شيا 

وحل البولندي رادو�شالف كاويكي ثالثاً.
200م  ف�شية  حامل  ك��اوي��ك��ي،  ي�شارك  ب���دوره 
يف  اإ�شبانيا،  يف   2013 العامل  بطولة  يف  ظهر 
ج��ول��ة دب��ي اإىل ج��ان��ب زميله ال��ب��ول��ن��دي ب��اول 
كورزنيوف�شكي، حامل ف�شية 200م فرا�شة يف 

اإ�شبانيا 2013.
مثل  بالنجوم  الرو�شية  ال�شباحة  بعثة  وتزخر 
يوليا يفيموفا، بطلة العامل يف �شباحة ال�شدر، 
وفالدميري موروزوف، بطل الأوملبياد والعامل، 
و200م  50م  ب��ذه��ب  يفيموف  ُت��وج��ت  ح��ي��ث 
�شدر يف اإ�شبانيا، بينما ُتوجت املتاألقة الليتوانية 

روتا ميليوتيتا بذهبية 100م. 
���ش��ب��اق��ات ف����ردي متنوع  امل��ن��اف�����ش��ة يف  وت�����ش��ت��ع��ر 

القطبن  العام بن  ه��ذا  العامل  كاأ�س  وح��رة يف 
الأ�شرايل كينيث تو، والرو�شي موروزوف، حيث 
�شهد اليوم الأول من مناف�شات اجلولة الثالثة 
مناف�شة  اأم�����س(  )ي��وم  مو�شكو  يف  العامل  لكاأ�س 
حرة  100م  �شباقي  يف  النجمن  ب��ن  �شديدة 
م��وروزوف  بفوز  انتهت  متنوع،  ف��ردي  و100م 
يف كال ال�شباقن، وح�شول تو على املركز الثاين 
يف  امل�شارك  الهولندي  الفريق  وي�شم  فيهما.  
ميداليات  ع��دة  على  احل��ائ��ز  الثالثي  �شفوفه 
واإجني  كرومووديويو،  رانومي  واأوملبية،  عاملية 
ديكر، وفيمكي هيم�شكرك، وقد ا�شتهلت الأوىل 
بنجاح، حيث حطمت  العامل  كاأ�س  م�شوارها يف 
يف  ح��رة  50م  �شباق  يف  العاملي  القيا�شي  الرقم 
يف  و100م  50م  ب��ذه��ب  وف�����ازت  اإن���ده���وف���ن، 

اإندهوفن وبرلن.
يف  لل�شباحة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  منظمو  اأع��ل��ن  وق���د 
اأم���ام اجلمهور  اإت��اح��ة الفر�شة  دب��ي ال��ي��وم ع��ن 
�شباحي  اأف�شل  ومتابعة  ب��احل��دث  لال�شتمتاع 
دخول  تذاكر  على  احل�شول  خ��الل  من  العامل 
حديقة  اإىل  دخ��ول  بطاقة  �شراء  عند  جمانية، 

وايلد وادي املائية اأيام 15، 16 و17 اأكتوبر.
يومي  لل�شباحة  ال��ع��امل  ك��اأ���س  مناف�شات  ت��ب��داأ 
على  اك��ت��وب��ر  و18   ،17 واجل��م��ع��ة،  اخل��م��ي�����س 
وتبداأ  التمهيدية،  ل���الأدوار  �شباحية  فرتن؛ 
النهائية  للت�شفيات  وم�شائية   ،10 ال�����ش��اع��ة 
حفل  ي���ق���ام  اأن  ع��ل��ى  م�������ش���اًء،   5.30 ال�����ش��اع��ة 

الفتتاح يف متام ال�شاعة 5 م�شاًء.

ويف مبادرة جديدة هذا العام تنطلق عقب فرة 
»ك��اأ���س  مناف�شة  اخلمي�س  ي���وم  م��ن  ال��ن��ه��ائ��ي��ات 
العامل لالأطفال« ال�شاعة 7:30 م�شاًء، وتهدف 
يف  امل�شاركة  دب��ي  لأط��ف��ال  الفر�شة  اإت��اح��ة  اإىل 
25م  �شباقات  فيها  مبا  ال�شباقات،  من  �شل�شلة 
وظهر  و���ش��در  ح���رة  و50م  ظ��ه��ر  25م  ح����رة، 
اجلمعة  الأط��ف��ال  �شباقات  وُت�شتاأنف  وفرا�شة. 
و�شيحظى  ع�شراً،   3.30-3 من  اأكتوبر   18
امل�شاركون خالل الفرتن بفر�شة لقاء اثنن 
العامل  وبطلي  ال�شباحة،  يف  ال��ع��امل  جن��وم  م��ن 
والأوملبياد: ت�شاد لوكلو�س واأ�شامة ملويل. ولبد 
من من الت�شجيل امل�شبق لالأطفال الراغبن يف 
خو�س �شباقات 50م، ويبداأ الت�شجيل يف املجمع 
بعد   2 5:30 م�شاًء، واجلمعة يف  اخلمي�س يف 
ال��ظ��ه��ر. وق���ال اأح��م��د ال��ف��ال���ش��ي، رئ��ي�����س احت��اد 
املنظمة:  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  لل�شباحة  الإم������ارات 
ال���ع���امل يف ك��اأ���س  ال��ك��ث��ري م���ن دول  مب�����ش��ارك��ة 
جماهري  ن��ح��ث  اإىل  نتطلع  لل�شباحة  ال��ع��امل 

ال��دول��ة لن��ت��ه��از ف��ر���ش��ة اإق��ام��ة احل���دث خ��الل 
عطلة عيد الأ�شحى املبارك للقدوم اإىل جممع 
حمدان الريا�شي الرائع ملتابعة وت�شجيع جنوم 
الكبري  احل��دث  مب�شتوى  وال�شتمتاع  بلدانهم، 

ومناف�شاته املثرية . 
ت��ع��د ج��ول��ة دب���ي م���ن م��ن��اف�����ش��ات ك���اأ����س ال��ع��امل 
 18-17 م��ن  ال��ف��رة  يف  تقام  التي  لل�شباحة، 
العامل  كاأ�س  ج��ولت  يف  الرابعة  القادم،  اكتوبر 
اإندهوفن  يف  اأغ�شط�س  يف  ب��داأت  والتي  الثمان، 
باأملانيا،  برلن  اإىل  تنتقل  اأن  قبل  الهولندية، 
من  ال��ف��رة  خ���الل  مو�شكو  ج��ول��ة  ت��ق��ام  بينما 
ذلك  وبعد  دب��ي،  جولة  قبيل  اأكتوبر   13-12
تنتقل املناف�شة اإىل كل من الدوحة، و�شنغافورة، 
بكن  يف  النهائية  باجلولة  وتختتم  وط��وك��ي��و، 

يومي 13-14 نوفمرب.
�شباحة  حو�س  يف  العامل  كاأ�س  مناف�شة  وتقام 
ال���رج���ال  ف��ي��ه  25م، وي��ت��ن��اف�����س  ي��ب��ل��غ ط���ول���ه 
�شباقاً،   36 يف  مالية  بجوائز  للفوز  وال�شيدات 

ويحدد الفائز يف هذه املناف�شة وفق النقاط التي 
متنح على الأداء، وحتدد ح�شب معايري الحتاد 
الزمن  اأ�شا�س  على  القائمة  لل�شباحة  ال���دويل 
احت�شاب  يتم  بحيث  احل���ايل،  العاملي  القيا�شي 
عدد النقاط التي �شجلت خالل جولت الكاأ�س 
بامليداليات  ال��ف��ائ��زي��ن  جميع  ومي��ن��ح  ال��ث��م��ان، 
الرتيب  مت�شدر  ي��ف��وز  بينما  م��ال��ي��ة،  ج��وائ��ز 
الإج���م���ايل ال��ع��ام يف فئتي ال��رج��ال وال�����ش��ي��دات 
دولر   100،000 مببلغ  اجل����ولت  ن��ه��اي��ة  يف 
اأمريكي.   تعقد مناف�شات كاأ�س العامل لل�شباحة 
اكتوبر  و18   ،17 واجل��م��ع��ة،  اخلمي�س  يومي 
التمهيدية،  ل����الأدوار  �شباحية  ف��رت��ن؛  على 
للت�شفيات  وم�����ش��ائ��ي��ة   ،10 ال�����ش��اع��ة  وت���ب���داأ 
النهائية ال�شاعة 5.30 م�شاًء، وتتوفر التذاكر 
عند بوابة جممع حمدان الريا�شي الواقع على 
طريق الإم��ارات )E611( يبلغ �شعر التذكرة 
وال��دخ��ول جماين  ال��واح��د،  لليوم  20 دره��م��اً 

لالأطفال حتت 12 عاماً.

ي��ع��ود م��ه��رج��ان الحت���اد للطريان 
لرجبي النا�شئن اإىل عا�شمة دولة 
الإمارات العربية املتحدة، اأبوظبي، 
يف ال���ع�������ش���ري���ن م����ن ه�����ذا ال�����ش��ه��ر 
ول��غ��اي��ة  الأول  اأك��ت��وب��ر-ت�����ش��ري��ن 
و�شي�شهد  منه  والع�شرين  ال�شاد�س 
ال�شاد�س  عامه  يف  اليوم،  املهرجان 
طفل   2،500 م��ن  اأك��رث  م�شاركة 
اأك��رب ح��دث من نوعه  فيما ي�شمى 
ل���ري���ا����ش���ة رج����ب����ي ال���ن���ا����ش���ئ���ن يف 
ف��رًق��ا من  �شي�شم  امل��ن��ط��ق��ة، ح��ي��ث 
خمتلف اأنحاء دول جمل�س التعاون 

اخلليجي واململكة املتحدة. 
ال����ذي ميتد  امل���ه���رج���ان  اإط�����ار  ويف 
الحتاد  �شتقوم  كامل،  اأ�شبوع  على 
ل���ل���ط���ريان ب���ال���ت���ع���اون م����ع ن����ادي 
باإطالق  الرجبي،  لكرة  هارلكينز 
ع��ل��ى  اأ����ش���ب���وع���ي���ة  اأك����ادمي����ي����ة  اأول 
الإط������الق، ح��ي��ث ���ش��ي��ق��وم ف��ري��ق��ان 
املتحدة  اململكة  م��درا���س  ف��رق  م��ن 
الرائدة، وهما �شيدبريغ وميلفيلد، 
بال�شفر اإىل اأبوظبي لق�شاء اأ�شبوع 

مدربي  مع  املكثفة  التدريبات  من 
اأكادميية هارلكينز. 

وم���ن امل���ق���رر اأن ت�����ش��ه��د اجل��ل�����ش��ات 
التدريبية قيام الالعبن النا�شئن 
بتنفيذ ن�شخة مطابقة ل�شتعدادات 
اجلانب املهني فريق هارلكينز على 
اجل���ان���ب امل��ه��ن��ي ، ب��ح��ي��ث ي��ت��ك��ون 
مهارات  من  الريا�شي  برناجمهم 
العمل، وتقنيات التدريب وجل�شات 
�شيعمل  ك��م��ا  وغ��ريه��ا.  تن�شيطية 
ال����الع����ب����ون ع���ل���ى ج����ان����ب ال���ق���وة 
وال��ت��ه��ي��ئ��ة ال��ب��دن��ي��ة ع��ل��ى ام���ت���داد 
ال��ف��ري��ق��ان  �شيلعب  ث��م  الأ����ش���ب���وع. 
م����ب����اراة حت���د ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م��ا مت��ام 
يوم  م�شاء  م��ن  اخلام�شة  ال�شاعة 
اجلمعة 25 اأكتوبر-ت�شرين الأول 

يف مدينة زايد الريا�شية. 
اأك���ادمي���ي���ة الأ����ش���ب���وع  ويف م�������وازاة 
اجل���دي���دة. ���ش��ي��ق��وم اأ���ش��ب��وع جتّمع 
بتعميم  للطريان  الحت��اد  مدار�س 
ال�شتفادة من خربات مدربي نادي 
اأك��رث  ع��ل��ى  ال��ربي��ط��اين  هارلكينز 

من 10 مدار�س على امتداد دولة 
بحيث  املتحدة،  العربية  الإم���ارات 
500 ط��ال��ب  م����ن  اأك������رث  ي��ت��ل��ق��ى 
ال�شابعة  بن  ما  اأعمارهم  ت��راوح 
الأ�شا�شية  املهارات  ع�شر،  والرابعة 

لريا�شة الرجبي. 
نادي  اأو�شيا، مدير  و�شيقوم كونور 
بزيارة  جم��دًدا  للرجبي  هارلكينز 
اأبوظبي خالل املهرجان، و�شي�شارك 
يف جل�شة اأ�شئلة واأجوبة اإىل جانب 
اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  ك���ول،  اآن����دي 
وجافن  هارلكينز،  اأبوظبي  ن��ادي 
ه��ي�����ش��ت��ن��غ، لع�����ب ن������ادي الحت�����اد 
ال���ش��ك��وت��ل��ن��دي ل��ل��رج��ب��ي ال�����ش��اب��ق، 
يف  الأول،  اأكتوبر-ت�شرين   23 يف 

فندق هيلتون كابيتال جراند. 
ب��ي��ر  ويف ه�����ذا الإط����������ار، حت������ّدث 
ب����وم����غ����ارت����رن، رئ���ي�������س ال���������ش����وؤون 
ال��ت��ج��اري��ة يف الحت�����اد ل��ل��ط��ريان، 
ق���ائ���اًل: ي��ع��ت��رب م��ه��رج��ان الحت���اد 
اأح��د  النا�شئن  لرجبي  ل��ل��ط��ريان 
الثابتة  الأم���د  طويلة  املهرجانات 

ع��ل��ى ال��ت��ق��ومي ال��ري��ا���ش��ي ل��دول��ة 
الإم������ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وه��و 
م��ن��ا���ش��ب��ة رائ����ع����ة ل��ت��ع��زي��ز دع��م��ن��ا 
م�شتوى  على  ال�شعبية  للريا�شات 
ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  ودول  ال����دول����ة 
اخلليجي وبقية اأنحاء العامل على 

حد �شواء. 
لنادي  رعايتنا  لنا  تتيح  واأ���ش��اف: 
��ا مميزة  ه��ارل��ك��ي��ن��ز، ت��وف��ري ف��ر���شً
وفريدة لالعبن ال�شباب للح�شول 
على التدريب ال��الزم مع عدد من 
تلك  م�شتوى  على  املدربن  اأف�شل 
الريا�شة، واإن��ه ملن دواع��ي �شرورنا 
اأبوظبي  ن��ادي  اإىل جانب  اأن نعمل 
�شنوات  �شت  م���دار  على  هارلكينز 
متتالية وتتويًجا للمهرجان �شتقام 
اأك���ت���وب���ر-ت�������ش���ري���ن  و26   25 يف 
خاللها  تتناف�س  م��ب��اري��ات  الأول، 
اأكرث من 200 فرقة للنا�شئن، يف 
لرجبي  للطريان  الحت���اد  بطولة 
مدينة  يف  �شتقام  ال��ت��ي  النا�شئن 

زايد الريا�شية. 
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تبدو الوروغ���واي جم��ربة منطقيا 
ل��ل��م��رة ال��راب��ع��ة ع��ل��ى ال���ت���وايل على 
نهائيات  اىل  امل��وؤه��ل  امللحق  خ��و���س 
ك��اأ���س ال��ع��امل لكرة ال��ق��دم حتى ولو 
ح��ق��ق��ت ال���ف���وز ع��ل��ى الرج���ن���ت���ن يف 
اجلولة ال�شاد�شة ع�شرة الخرية من 

ت�شفيات امريكا اجلنوبية.
وي��ت��اأه��ل ا���ش��ح��اب امل���راك���ز الرب��ع��ة 
ال��ن��ه��ائ��ي��ات  اىل  م���ب���ا����ش���رة  الوىل 
و���ش��م��ن��ت الرج���ن���ت���ن وك��ول��وم��ب��ي��ا 
التواجد يف العر�س الكروي يف حن 
وت�شيلي  ال��ث��ال��ث��ة  الك�������وادور  ت��ب��دو 
ال���راب���ع���ة م��ر���ش��ح��ت��ن ل��ل��ح��اق بهما 
الخريين  املنتخبن  ب��ان  خ�شو�شا 
يتقدمان على الوروغواي اخلام�شة 
ب���ف���ارق ث���الث ن��ق��اط ق��ب��ل ان��ط��الق 

مباريات اجلولة الخرية.
وك��ان��ت اوروغ������واي خ��ا���ش��ت امللحق 
يف   2002 م��ون��دي��ال  اىل  ل��ل��ت��اأه��ل 
كوريا اجلنوبية واليابان بخ�شارتها 
ا���ش��رال��ي��ا ذه��اب��ا �شفر-1 ثم  ام���ام 

فوزها عليها 3-1 ايابا. 

املنتخبان  التقى  �شنوات،  اربع  وبعد 
اىل  امل������وؤه������ل  امل����ل����ح����ق  جم��������ددا يف 
املرة  وهذه   2006 املانيا  مونديال 
ك��ان��ت ال��غ��ل��ب��ة ل���ش��رال��ي��ا ب��رك��الت 

الرجيح 4-2 بعد ان تبادل الفوز 
1-�شفر ذهابا وايابا.

وق�����ب�����ل ارب����������ع �������ش������ن������وات، جن��ح��ت 
كو�شتاريكا  تخطي  يف  الوروغ����واي 

2-1 يف جمموع  الكونكاكاف  رابعة 
امل��ب��ارات��ن ل��ب��ل��وغ م��ون��دي��ال جنوب 

افريقيا 2010.
ام��ا الن ف��ان الوروغ���واي مر�شحة 

ملواجهة الردن خام�س ا�شيا.
واعترب مدرب منتخب الوروغواي 
او�شكار وا�شنطن تاباريز بان ل عيب 
على الطالق بلوغ نهائيات مونديال 

الربازيل عرب امللحق اذا توجب على 
فريقه ذلك وقال يف هذا ال�شدد ل 
ا���ش��اط��ر ال����راأي ب��ان ب��ل��وغ امل��ون��دي��ال 

عرب امللحق هو امر �شيء .
م��ون��دي��ال جنوب  بلغنا  ل��ق��د  وت��اب��ع 
اف��ري��ق��ي��ا ق��ب��ل ارب�����ع ���ش��ن��وات ب��ه��ذه 
الطريقة ومل نتاأهل من ال�شباك او 

الباب اخللفي بنظري.
وحتى يف حال فوز الوروغواي على 
الرجنتن يف مونتيفيديو ، وانتهاء 
وت�شيلي  الك�������وادور  ب���ن  امل��واج��ه��ة 
بفوز احدهما، فان اغلب الظن بان 
�شتتخلف عن احدهما  الوروغ���واي 
لوي�س  كتيبة  لن  اله����داف  ب��ف��ارق 
تتخلف  كافاين  وادين�شون  �شواريز 
ع��ن الك�����وادور ب��ف��ارق �شتة اه���داف 

وعن ت�شيلي بفارق 4 اهداف.
و���ش��ت��ك��ون الوروغ����������واي يف ح��اج��ة 
3-�شفر  ع��ل��ى الرج��ن��ت��ن  ال��ت��غ��ل��ب 
ويف الوقت ذاته ان تخ�شر الكوادور 
تتاهل  ل��ك��ي  ت�شيلي  ام���ام  �شفر-3 

الوروغواي مبا�شرة.

ا�شتعداده  الإ�شباين فيكتور فالديز  الدويل  اأبدى احلار�س 
لقبول عر�س نادي موناكو الفرن�شي بالن�شمام ل�شفوفه 
يعد  الإم���ارة  فريق  اأّن  مو�شحاً  املقبل،  ال��ك��روي  املو�شم  يف 
واحدا من اأهم الأندية التي �شيلتحق باأحدها يف حال رحيله، 

ال�شيف املقبل، عن فريقه احلايل بر�شلونة الإ�شباين.
اليوم  الفرن�شية،   1 اأف  لقناة تي  وق��ال فالديز يف ت�شريح 
ك��الع��ب،  ك���ث���رياً  ي�شتهويني  ال��ف��رن�����ش��ي  ال�����دوري  الأح�����د: 
موناكو  اأّن  املوؤكد  وم��ن  ب��ه.  التحاقي  اأ�شتبعد  فال  ولذلك 
�شبورت  �شحيفة  وكانت   . يل  بالن�شبة  جيدا  خيارا  يعترب 
الإ�شبانية الكاتالونية قد ك�شفت، يف �شهر �شبتمرب املا�شي، 
مليون   60 مبلغ  عر�شوا  ق��د  موناكو  ن���ادي  م�����ش��وؤويل  اأن 

يورو على فالديز ل�شمه ل�شفوف الفريق بداية من �شهر 
يربطه  ال��ذي  العقد  نهاية  بعد  مبا�شرة  اأي  املقبل،  يونيو 
ال�شحيفة  واأو���ش��ح��ت  الإ���ش��ب��اين.  بر�شلونة  ب��ن��ادي  ح��ال��ي��اً 
قبول  اأنه يف حال  بر�شلونة،  نادي  املقربة من  الكاتالونية، 
فالديز العر�س فاإن اإدارة نادي موناكو �شتقدم له مبلغ 20 
مليون يورو فور توقيعه على العقد، ثم 10 مالين يورو 
كراتب �شنوي طيلة املوا�شم الأربعة التي �شيق�شيها �شمن 
الفريق الفرن�شي. اجلدير بالذكر اأن فيكتور فالديز، البالغ 
من العمر 31 �شنة، قد رف�س، يف ال�شيف املا�شي، جتديد 
عقده مع نادي بر�شلونة الذي ل يزال مرتبطاً ملو�شم واحد، 
ثقافات  اكت�شاف  ي��ري��د  اأّن���ه  ع��دة  منا�شبات  يف  ���ش��رح  وق��د 

جديدة واأ�شاليب خمتلفة لريا�شة كرة القدم . وُيعّد نادي 
عن  ذات��ي��اً  امل�شتقلة  موناكو  لإم���ارة  الوحيد  املمثل  موناكو 
فرن�شا، والتي تعترب مبثابة جنة النجوم وامل�شاهري الذين 
الذي  ال�شريبي  الإع��ف��اء  بحكم  فيها  ال�شتقرار  يف�شلون 
بداية  قبل  الإم����ارة،  ن���ادي  جن��ح  وق��د  �شاكنيها.  ب��ه  تخ�ّس 
العاملية،  الكرة  جن��وم  من  العديد  �شم  يف  اجل���اري،  املو�شم 
رام��ادي��ل  كولومبيا  منتخب  مهاجمي  م��ن  ك��ل  غ���رار  على 
الربتغايل  امل��ي��دان  ومتو�شط  رودري��غ��ي��ز،  وجيم�س  فالكاو 
بف�شل  وذلك  كالرفالهو،  املدافع  ومواطنه  موتينهو  جواو 
ال��ن��ادي،  ال��ت��ي وف��ره��ا رئ��ي�����س وم��ال��ك  الأم�����وال ال�شخمة 

الرو�شي دميري ريبولوفليف.

فــالــديـــز يرغـــب يف الن�ضمـــــام لــــ مونـــاكــــــو 

ال�����ش��اع��ات الأوىل  ل��ل��ب��الد يف  ع���ادت 
ب��ع��ث��ة منتخب  اأم�������س  م���ن ���ش��ب��اح 
اجل��������ودو ق����ادم����ة م����ن ال��ع��ا���ش��م��ة 
اليجابية  امل�شاركة  بعد  القطرية 
للجودو   17 ال���  اخلليج  بطولة  يف 
ل��ف��ئ��ات ال��ن��ا���ش��ئ��ن حت��ت 18 ع��ام��اً 
والرجال  عاماً   21 حتت  وال�شباب 
القطري  الحت��اد  ا�شت�شافها  التي 
ل��ل��ت��اي��ك��ون��دو واجل�����ودو ع��ل��ى م���دار 
التابعة  امل��غ��ط��اة  ب��ال�����ش��ال��ة  ي��وم��ن 
للجنة ريا�شة املراأة مبجمع ا�شباير 
ب��ال��ع��ا���ش��م��ة ال���ق���ط���ري���ة ال���دوح���ة 
مب�شاركة حوايل 85 لعباً ميثلون 
م��ن��ت��خ��ب��ات  يف  مم��ث��ل��ة  دول  خ��م�����س 
العربية  اململكة  الإم��ارات البحرين 
ال�شعودية )الفائز بلقب البطولة (
قطر  دولة  اإىل  والكويت،بالإ�شافة 
ا�شتقبال  يف  ك��ان  م�شت�شيفة..وقد 
البعثة مبطار اأبوظبي الدويل عدد 
من اأع�شاء الحتاد وجلنة العالقات 

العامة واأولياء اأمور الالعبن .
الورود  البعثة طوقت  وفور و�شول 
وال�����زه�����ور اأع���������ش����اء ال���ب���ع���ث���ة ب��ع��د 
البطولة  يف  الناجحة  م�شاركتهم 
ميداليات   9 خاللها  حققوا  التي 
باعتبار اأغلبهم ي�شاركون لأول مره 
،وق��د  ل��ل��ج��ودو  ب��ط��ولت اخلليج  يف 
�شمت البعثة نا�شر التميمي اأمن 
وامل��درب  البعثة  رئي�س  ال��ع��ام  ال�شر 
ال�شباب  الأوزب��ك��ي تيمور وم��ن فئة 
�شارك حممد عبيد اليماحي يف وزن 
علي  اآل  يو�شف  وه�شام  كجم،   55

60 كجم، وعلى م�شتوى النا�شئن 
خليفة مراد يف وزن 50كجم، را�شد 
امل�شجري يف وزن 55 كجم، خليفة 
احلو�شني، ويف وزن حتت 60 كجم، 
خ��ال��د ع���ادل ال��ع��م��رو يف وزن حتت 
66 كجم، �شيف الزعابي حتت 81 
فوق  ال��زع��اب��ي  عي�شى  ح�شن  كجم، 
الرجال  م�شتوى  وعلى  كجم،   90
�شارك الالعب ال�شاعد عمر اأحمد 
كجم،   66 حت��ت  وزن  يف  ال���درع���ي 
 81 حت��ت  القبي�شي  را���ش��د  و�شعيد 

كجم.
وث��م��ن حم��م��د ب��ن ث��ع��ل��وب ال��درع��ي 
رئ��ي�����س احت����اد امل�����ش��ارع��ة واجل����ودو 
حققه  م��ا  ب����اأن  بوك�شينغ  وال��ك��ي��ك 
اجن��ازا  تقديره  الإم���ارات يف  �شباب 
جمال  يف  م�شاركتهم  عمر  حلداثة 
بع�س  �شفوف  م��ن  ق��ادم��ن  اللعبة 
لالحتاد  التابعة  وامل��راك��ز  الأن��دي��ة 
ال���ت���ي اأ����ش���ه���رت م����وؤخ����را ،ب��ج��ان��ب 
متثيلهم امل�شرف لريا�شة الإمارات 
يف ب��ط��ول��ة الأ�����ش����ق����اء، مم���ا اأ���ش��ه��م 
يف ع��ك�����س م�����دى اله���ت���م���ام ال����ذي 
حت��ظ��ى ب���ه ري��ا���ش��ة الإم�������ارات من 
ق��ي��ادت��ن��ا ال���ر����ش���ي���دة، خ��ا���ش��ة جت��اه 
الفئات العمرية النا�شئة الريا�شية 
،ت���رج���م���ة جل���ه���ود الحت�������اد ال����ذي 
والرعاية  ال��دع��م  تقدمي  على  داأب 
مبختلف  ال�شنية  للفئات  وال�شقل 
م�شتقبل  ميثل  وال��ذي  م�شتوياتها 
ري��ا���ش��ة الإم��������ارات ال���ت���ي جت���د كل 
اه��ت��م��ام م��ن امل�����ش��وؤول��ن ب��ال��دول��ة، 

�شاأنه  الذي من  موا�شلة لالهتمام 
عري�شة  ق��اع��دة  ب��ن��اء  يف  ي�شهم  اأن 
من النا�شئن ال�شاعدين القادرين 
على املناف�شة يف املحافل الريا�شية 
اخل��ل��ي��ج��ي��ة والإق��ل��ي��م��ي��ة وال��ق��اري��ة 
اأعلى  اإىل  بهم  والو�شول  والدولية 
اأه����داف  �شتحقق  ال��ت��ي  امل�����ش��ت��وي��ات 
و����ش���ي���ا����ش���ة الحت�������اد يف امل�����ش��ت��ق��ب��ل 

القريب .
وكان منتخبنا الوطني للجودو قد 
البطولة  يف  م�شاركته  خ��الل  حقق 
للجودو  ع�شرة  ال�شابعة  اخلليجية 
الأح���د  مناف�شاتها  اخ��ت��ت��م��ت  ال��ت��ي 
التابعة  املغطاة  بال�شالة  املن�شرم 
للجنة ريا�شة املراأة مبجمع ا�شباير 
ب��ال��ع��ا���ش��م��ة ال���ق���ط���ري���ة ال���دوح���ة 
ق���د ح��ق��ق ف�����ش��ي��ة ال���ف���رق يف خ��ت��ام 
خ�شارته  ب��ع��د  ال��ب��ط��ول��ة  مناف�شات 
املنتخب  اأم���ام  النهائية  امل��ب��اراة  يف 
علي  ،اأم��ا  البطولة  بطل  ال�شعودي 
م�شتوى الفردي فقد حقق الالعب 
امليدالية  القبي�شي  �شعيد  ال�شاعد 
جراما  كيلو   81 وزن  يف  الذهبية 
ب���ف���وزه ع��ل��ي لع���ب م��ن��ت��خ��ب قطر 
اأن تخطى  بعد  الذهبي  النهائي  يف 
لع��ب��ن م���ن ال��ك��وي��ت ،ال�����ش��ع��ودي��ة 
التمهيدية  امل��راح��ل  يف  والبحرين 

لذلك الوزن .
حقق  قد  النا�شئن  منتخب  وك��ان   
اليوم  يف  ملونة  ميداليات  خم�شة 
الأول للبطولة والذي ميثل جناحا 
للجودو  الإم����ارات  لأ���ش��ب��ال  ي�شجل 

ال���ذي���ن مت اخ��ت��ي��اره��م م���ن م��راك��ز 
الحت������اد واأن���دي���ت���ه ع��ل��ي م�����ش��ت��وى 
الفني  الخ��ت��ي��ار  وح�شيلة  ال��دول��ة 

من ت�شفيات دوري اخلليج العربي 
الأول للجودو ،حيث متكن النا�شئ 
الواعد خليفة احلو�شني من الفوز 

بامليدالية الف�شية يف وزن حتت 60 
بربونزية  م��راد  خليفة  ،وف���از  كغم 
ال�شاب خالد  ،وحقق  كغم   50 وزن 

ع���ادل ال��ع��م��رو ب��رون��زي��ة وزن حتت 
ب���ربون���زي���ة  ،ف���ي���م���ا ف�����از  66 ك���غ���م 
�شيف  الالعب  كغم   90 حتت  وزن 

فوق  وزن  برونزية  ،ون���ال  الزعابي 
الزعابي  ح�شن  ال�شاعد  100كغم 

بالإ�شافة مليداليات الفرق .

ق�����ررت جم��م��وع��ة راأ�������س اخل��ي��م��ة 
�شراء تذاكر دخول اجلماهري اإىل 
���ش��ت��اد الإم������ارات مل��ت��اب��ع��ة م��ب��اري��ات 
و�شاحل  اإيطاليا  وجنوم  منتخبات 
ال��ع��اج والأورج�������واي ون��ي��وزي��الن��د 
����ش���م���ن ب����ط����ول����ة ك�����اأ������س ال����ع����امل 
املبادرة  �شنة،   17 حتت  للنا�شئن 
املنظمة  اللجنة  ا�شت�شعار  تعك�س 
املحلية لأهمية التواجد واحل�شور 
النجاح  يكتمل  حتى  اجلماهريي 
ال��ع��امل��ي  احل����دث  ل��ه��ذا  التنظيمي 
غامن  اأحمد  غامن  اأو�شح  الكبري. 
م���دي���ر جم��م��وع��ة راأ�������س اخل��ي��م��ة 
م���ه���ي���اأة  ال������ظ������روف  اأن  امل���ح���ل���ي���ة 
ل�شتكمال جناح ا�شت�شافة الدولة 
ل��ه��ذا احل����دث ال����دويل وق����ال ب��اأن 
اخليمة  راأ����س  جمموعة  م��ب��اري��ات 
���ش��ت��ن��ط��ل��ق ي����وم اخل��م��ي�����س ال���ق���ادم 
ر�شمياً  البطولة  افتتاح  مع  تزامناً 
املجموعة  افتتاح  لقاء  يف  ويلتقي 
ونيوزيالندا  الأورج����واي  منتخبا 

وال���ت���ي ت��ق��ام يف اخل��ام�����ش��ة م�����ش��اء 
ب��ي��ن��م��ا ي��ت��ق��اب��ل م��ن��ت��خ��ب��ا اإي��ط��ال��ي��ا 
يف  منتظرة  قمة  يف  ال��ع��اج  و�شاحل 
املباراة الثانية التي تبداأ يف الثامنة 
لكل اجلماهري  دعوة  م�شاء، وهذه 
مل�������ش���اه���دة جن�����وم ال����ع����امل يف ه���ذه 

التظاهرة الريا�شية الكبرية.
تخ�شي�س  مت  ب���اأن���ه  غ����امن  وق�����ال 
اأماكن للعائالت التي تود احل�شور 
وال�شتمتاع باملباريات مع توفر كل 
كما  للجماهري،  الراحة  متطلبات 
لالأطفال  ترفيهية  اأم��اك��ن  توجد 
احل�شور  ع��ل��ى  اجل��م��ي��ع  لت�شجيع 
ب������دون ا���ش��ت��ث��ن��اء ك���م���ا مت جت��ه��ي��ز 
ال�شاحات  اأماكن لل�شالة يف بع�س 
ب��ال���ش��ت��اد ، واأف������اد غ���امن ب���اأن���ه مت 
اإدارات  خم���ت���ل���ف  م����ع  ال��ت��ن�����ش��ي��ق 
لت�شجيع  اخليمة  ب��راأ���س  الأن��دي��ة 
لعبي املراحل ال�شنية لديهم على 
احل�����ش��ور وال���ش��ت��ف��ادة م��ن تواجد 
جنوم العامل ، كما مت التن�شيق مع 

املنطقة التعليمية ملخاطبة مدار�س 
الإمارة لت�شهيل مهمة الطلبة على 

احل�شور للمباريات.
واأو�����ش����ح م���دي���ر جم��م��وع��ة راأ�����س 
م�����وج�����ودة  ال����ث����ق����ة  اأن  اخل����ي����م����ة 
ب���ن ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة والأن����دي����ة 
وامل��وؤ���ش�����ش��ات واجل��ه��ات واجل��ال��ي��ات 
املختلفة ل�شمان وجود جماهريهم 
يف ال���ب���ط���ول���ة ل��ل��ت�����ش��ج��ي��ع واإث�������ارة 
احل��م��ا���س ب���ن لع���ب���ي امل��ن��ت��خ��ب��ات 
ال��ن��ج��اح  اأن  خ��ا���ش��ة  ال��ب��ط��ول��ة،  يف 
يح�شب للجميع موؤ�ش�شات واأندية. 
احل�����ش��ور  اأن  اأح���م���د  غ���امن  وراأى 
اجلماهريي للمباريات يعترب اأحد 
الركائز املهمة لعمل جمموعة راأ�س 
ال��ت��ح��دي احلقيقي  اخل��ي��م��ة وه���و 
ل��ع��م��ل ك���اف���ة اأع�������ش���اء امل��ج��م��وع��ة، 
ووجه مدير املجموعة دعوة خا�شة 
ملحبي النجوم للح�شور والت�شجيع 
ونقل �شورة طيبة للعامل عن قدرة 

الإمارات على التميز والتقدم.

ا�ضتقبال بالورود لبعثة اجلودو القادمة من العا�ضمة القطرية امل�ضاركة يف بطولة اخلليج الـ 17

جمموعة راأ�س اخليمة حتفز اجلماهري بدخولهم جمانًا للمباريات

فوز الذيد والعروبة على راأ�س 
اخليمة واخلليج �ضمن دورة 

الذيد الرباعية للنا�ضئني
يف اختتمت مناف�شات اجلولة الثانية من دورة الذيد الرباعية للنا�شئن 
بفوز الذيد على راأ�س اخليمة على ملعب الأخري، و�شجل للذيد الالعب 
�شعود اليليلي و خلفان عبدالرحمن و عبيد ال�شهياري واأحمد اجلنيبي 
اأه����داف راأ�����س اخل��ي��م��ة ال��الع��ب زاي���د ع��ل��ي قا�شم  ه��دف��ن، فيما �شجل 

هدفن. 
اأما غلى مالعب نادي اخلليج ا�شتطاع العروبة انتزاع الفوز من اخلليج يف 
الثواين الأخرية بتوقيع الالعب �شليمان خمي�س بعد مباراة ماراثونيه 
اأه��داف العروبة حممد خالد هدفن وهدف لكل  انتهت بنتيجة �شجل 
من عبداهلل جوهر و�شليمان خمي�س، فيما �شجل الالعب معاذ مو�شى 

ورا�شد عبداهلل و م�شعب اإبراهيم للخليج. 
وبهذه النتائج يت�شدر الذيد جدول ترتيب البطولة بفارق الأهداف عن 
العروبة بعد ح�شدهما نقاط واخلليج ثالثاً فيما راأ�س اخليمة يف املركز 

الرابع. 
ويلتقي يف اجلولة الخرية واحلا�شمة اخلليج وراأ�س اخليمة ، و�شتكون 
امل��ب��اري��ات على  ال��ذي��د وال��ع��روب��ة حيث �شتقام جميع  ب��ن  القمة  م��ب��اراة 

امللعب الرئي�شي فالذيد.

الوروغـــواي يف طريقهـــــا خلـــــو�س ملحـــــق املونـــــديـــــال 

كاكا جاهز .. لكن املدرب خائف من ارتكاب نف�س الغلطة
جاهزا  �شيكون  كاكا  ريكاردو  اليطايل  ميالن  مهاجم  اأن  اليطالية  �شبورت  ديللو  لغازيتا  �شحيفة  اأك��دت 
يف  به  حلقت  التي  الع�شلية  الإ�شابة  من  عودته  بعد  وذل��ك  املقبل،  ال�شبت  اأودي��ن��ي��زي،  اأم��ام  الفريق  ملباراة 

منت�شف �شبتمرب املا�شي اأثناء مباراة الفريق مع فريق تورين ويف الدوري اليطايل.
اأن يقود  اأم��ال يف  امليالنية،  اللومباردي فرحة اجلماهري  للفريق  املدلل  الربازيلي  الفتى  ع��ودة  واأث��ار خرب 
به  مير  ال��ذي  امل��ردي  امل�شتوى  من  وانقاذه  الطبيعية  م�شتوياته  اىل  للعودة  الفريق  عاما   31 ال�  �شاحب 
الفريق ب�شبب �شبح ال�شابات الذي حلق مبعظم لعبي الفريق. وذكرت ال�شحيفة اليطالية اأن املدير الفني 
اليطايل لنادي ميالن ما�شيميليانو األيغري لن يخاطر بكاكا و�شي�شعه على دكة البدلء حتى ت�شمح لياقته 
البدنية له باللعب 90 دقيقة متوا�شلة، حماوًل تفادي الوقوع يف اخلطاأ نف�شه الذي وقع فيه با�شراكه يف 
النادي ط��وال فرة  اأي م�شتحقات له من  وك��ان كاكا قد رف�س احل�شول على  البداية.  مباراة تورينو منذ 
اإ�شابته، وذلك حتي ل ميثل عبئا على الفريق، موؤكدا باأنه اأتى اإىل ميالن مل�شاعدة الرو�شونريو ولي�س ليمثل 

عبئا عليه يف واقعة نادرا ما حتدث يف عامل ال�شاحرة امل�شتديرة.
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لكرة  اجن��ل��را  منتخب  م���درب  هودج�شون  روي  اأك���د 
القدم ان ا�شلوبه مل يتغري وذلك قبل مواجهة بولندا 
ال��ث��الث��اء يف اجل���ول���ة الخ�����رية م���ن ت�شفيات  ال���ي���وم 
ك��اأ���س ال��ع��امل 2014 وب��ع��د ف���وز ك��ب��ري ع��ل��ى اجلبل 
4-1. وك��ان��ت اجن��ل��را واج��ه��ت عا�شفة من  ال���ش��ود 
الح��ت��ج��اج��ات ب�����ش��ب��ب ا���ش��ل��وب ل��ع��ب��ه��ا امل��ت��ح��ف��ظ بعد 
تعادلها مع اوكرانيا يف ال�شهر املا�شي وهو ما جعلها 
بحاجة للفوز مبباراتيها املتبقيتن يف الت�شفيات امام 
اجلبل ال�شود وبولندا للتاأهل ب�شكل تلقائي للنهائيات 

يف الربازيل.

هوت�شبري  توتنهام  ب��الع��ب  بال�شتعانة  ق���راره  وب��ع��د 
ب���دا ان اجن��ل��را  ل��ل��م��رة الوىل  ت��اون�����ش��ن��د  ان���درو����س 
ن�شف  واأكملت  اه��داف  اربعة  و�شجلت  بقوة  انطلقت 
امل��ه��م��ة. وت��ت�����ش��در اجن��ل��را امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ام��ن��ة الن 
ا�شادة كبرية  اوكرانيا ونالت  بفارق نقطة واحدة عن 
اأمر جديد على  باأنه  الذي و�شف  باأ�شلوبهاالهجومي 

هودج�شون وهو ما ينفيه املدرب.
ال��غ��د يف  وق���ال ه��ودج�����ش��ون لل�شحفين ق��ب��ل م��ب��اراة 

وميبلي نحاول اللعب بهذه الطريقة دوما. 
مت��ري��رات  م�شتوى  م��ع��رف��ة  ال��ن��ا���س  اأراد  اذا  وا���ش��اف 

تو�شح  كثرية  مباريات  هناك  فان  وحتركاته  الفريق 
ذلك.  وتابع قائال يبدو ان النتقادات مرجعها التعادل 
ال�شلبي يف مباريات ... يرى ال�شحفيون م�شاكل كثرية 

عند التعادل �شلبيا. 
رغم  ب��ال���ش��ل��وب  يتعلق  فيما  ���ش��يء  يتغري  مل  واردف 
ال��دوام.  على  م�شتواه  يتح�شن  الفريق  ان  اق��ول  انني 
اأفكر كثريا يف الالعبن ال�شباب.  واتفق معه يف الراأي 
ال��ذي نفي ان  �شتيفن ج��ريارد قائد منتخب اجنلرا 

يكون الفوز على اجلبل ال�شود مبثابة نقطة حتول.
وقال جريارد ل لن اأقول هذا. الفريق يوؤمن بقدراته 

ويتحلى بالثقة على الدوام. نعرف ان الكثريين لديهم 
اراء �شلبية خارج املجموعة لكن هذا لي�س مهما. 

واأحرز تاون�شند هدف اجنلرا الثالث يوم اجلمعة من 
ت�شديدة �شاروخية خارج منطقة اجلزاء.

وقال هودج�شون فيما يتعلق باندرو�س كان من الرائع 
على  بناء  للعب  اختياره  مت  ان��ه  اق��ول  لكني  فعله  م��ا 

نوعية الالعب املطلوب لخراق الدفاع. 
وا���ش��اف اأع��ت��ق��د ان الخ��ت��ي��ار ك���ان �شليما ���ش��واء ق��دم 
ق��دم  احل���ظ  �شيئا. حل�شن  اأو  ج��ي��دا  ع��ر���ش��ا  ال��الع��ب 

مباراة جيدة. 

ت�شل ت�شفيات قارة اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة لنهائيات كاأ�س العامل 2014 
بالربازيل الثالثاء اإىل حمطتها الأخرية بكثري من ال�شتقرار وقليل من 
الإثارة بعدما ح�شمت اجلولت الثالث املا�شية الو�شع ب�شكل �شبه نهائي يف 
هذه الت�شفيات. وحجز املنتخبان الأرجنتيني والكولومبي اأول بطاقتن من 
النهائيات كما ودعت منتخبات فنزويال وبريو وباراجواي  اإىل  القارة  هذه 

وبوليفيا الت�شفيات متاما من خالل اجلولت املا�شية.
والإك���وادور  ت�شيلي  منتخبات  بن  ال�شراع  ي��دور   ، النظرية  الناحية  وم��ن 
واأوروجواي على بطاقتي التاأهل املبا�شر الباقيتن من ت�شفيات هذه القارة 
اإىل النهائيات. ولكن املنطق والواقع العملي يوؤكد اأن الأمور ح�شمت متاما 
قبل جولة الغد والتي يلتقي فيها منتخبا ت�شيلي والإك��وادور يف �شانتياجو 
يف  اأوروج������واي  ع��ل��ى  �شيفا  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  املنتخب  وي��ح��ل  ت�شيلي  عا�شمة 
 32 بر�شيد  الت�شفيات  جدول  الأرجنتن  وتت�شدر  مونتفيديو.  العا�شمة 
نقطة مقابل 27 لكولومبيا و24 لكل من الإك��وادور وت�شيلي و22 نقطة 

لأوروجواي.
ويحتاج منتخبا ت�شيلي والإك��وادور فقط اإىل التعادل فيما بينهما ليتاأهال 

منتخب  وي���ظ���ل  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل  اأوروج��������������������������واي ���ش��وي��ا 
مع  فا�شل  دور  خو�س  اإىل  بحاجة 

نظريه الأردين خام�س الت�شفيات 
الأ���ش��ي��وي��ة ل��ي��ت��اأه��ل ال��ف��ائ��ز من 

اإىل  ال���ف���ا����ش���ل  ال���������دور  ه������ذا 
النهائيات.

والأك���������������������������رث 
م������������ن ه��������ذا 
خ�������ش���ارة  اأن 

اأح�����ده�����م�����ا ل 
ت��ع��ن��ي ت��راج��ع��ه 

اخلام�س  للمركز 
خ��ل��ف اأوروج�����واي 
ف�����وز  ح������ال������ة  يف 
اأوروج������واي على 
حيث  الأرجنتن 

ي���ت���م���ت���ع ك������ل م��ن 
م��ن��ت��خ��ب��ي الإك����������وادور 

الأه��داف  من  بفارق  وت�شيلي 
اأوروج���واي  ل��دى  يفوق نظريه 
ال�����ت�����ي ق�����د جت�����د ����ش���ع���وب���ة يف 

لقوة  نظرا  الفارق  هذا  تعوي�س 
املناف�س الذي تواجهه.

ولهذا ، يبدو منتخب اأوروجواي 
الت�شفيات يف  لإنهاء  الأق��رب  هو 
امل��رك��ز اخل��ام�����س وخ��و���س ال���دور 
اق��راب  الأردن مع  اأم��ام  الفا�شل 

من  والإك������وادور  ت�شيلي  منتخبي 
ال��ن��ه��ائ��ي��ات  اإىل  امل��ب��ا���ش��ر  ال���ت���اأه���ل 

ل����ش���ت���ك���م���ال خ��م��ا���ش��ي ه�����ذه ال���ق���ارة 
املنتخب  ل��ت��اأه��ل  ن��ظ��را  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  يف 

الربازيلي دون خو�س الت�شفيات ب�شفته 
ممثل الدولة امل�شيفة.

ورغم هذا ، يظل اأمل اأوروجواي قائما 
املبا�شر ب�شرط حتقيق فوز  التاهل  يف 
كبري على الأرجنتن وفوز الإك��وادور 
ع��ل��ى م�����ش��ي��ف��ت��ه��ا ت�����ش��ي��ل��ي ب���ف���ارق من 

هام�س  جمموع  يكون  بحيث  الأه���داف 
الفوز لأوروج��واي والإك��وادور يف هاتن 

امل��ب��ارات��ن خم�شة اأه����داف وه���و م��ا ي��راه 
�شعب  اأم����ر  للت�شفيات  امل��راق��ب��ن  غ��ال��ب��ي��ة 

املنال. واعرف دييجو لوجانو قائد ومدافع 
اأوح���ى )قبل  �شيء  ك��ل  اأوروج����واي  منتخب 
هزمية اأوروج��واي اأمام الإك��وادور �شفر/1 

ي���وم اجل��م��ع��ة امل��ا���ش��ي( اأن ه���ذه امل���ب���اراة بن 
نهائي  مب��ث��اب��ة  �شتكون  والأرج��ن��ت��ن  اأوروج������واي 

لكاأ�س العامل. ولكن كل الأوراق ما زالت متاحة الآن رغم حمدودية الفر�شة 

لحتالل املركز الرابع يف جدول الت�شفيات . ويف ظل هذا الو�شع ، تبدو كل 
والإك���وادور على  ت�شيلي  التفاق بن منتخبي  كان  واإن  الحتمالت ممكنة 
التعادل اأمرا م�شتبعدا لأن هزمية اأي منهما اأي�شا لن تطيح به من مراكز 

التاأهل املبا�شر اإل بفارق معن من الأهداف كما ي�شعى منتخب ت�شيلي اإىل
اأم��ام  م��ب��ارات��ه  يف  لها  تعر�س  ال��ت��ي  الأم���ل  خيبة  بعد  ج��م��اه��ريه  م�شاحلة 
اأقيمت  التي  املباراة  املا�شي. وخالل هذه  يوم اجلمعة  الكولومبي  م�شيفه 
مبدينة بارانكيا الكولومبية ، اأنهى منتخب ت�شيلي ال�شوط الأول ل�شاحله 
بثالثة اأهداف نظيفة وكان يف طريقه حلجز بطاقة التاأهل املبا�شر ر�شميا 
قبل لقاء الغد ولكن طرد لعبه كارلو�س كا يف الدقيقة 66 منح املنتخب 
الكولومبي فر�شة العودة للمباراة بقوة واإنهاء اللقاء بالتعادل 3/3 الذي 
منح الكولومبين بطاقة التاأهل الثانية من هذه القارة. وقال جاري ميديل 
جنم و�شط منتخب ت�شيلي اإن الفريق �شيخو�س املباراة بكل الركيز م�شريا 
تركيز  بكل  ع��ازم  ولكنه  النهائيات  ابتعد خطوة �شغرية عن  فريقه  اأن  اإىل 
واه��ت��م��ام على ال��ت��اأه��ل م��ن خ��الل ل��ق��اء الإك�����وادور. واأو���ش��ح ل��ن نلعب على 

التعادل ومل نتفق على �شيء كهذا. نرغب يف النقاط الثالث للمباراة .
جمددا  الأرجنتيني  املنتخب  يفتقد   ، مونتفيديو  ويف 
ع����ددا م���ن جن��وم��ه م��ث��ل ليونيل 
مي�شي وخافيري ما�شكريانو 
وج����ون����زال����و ه��ي��ج��وي��ن 
ل�������الإ��������ش�������اب�������ات ال����ت����ي 
يف  امل�شاركة  من  حرمتهم 
يوم  ب��ريو  اأم��ام  الفريق  مباراة 

اجلمعة املا�شي.
ول����ك����ن لع���ب���ي���ه الآخ�����ري�����ن م��ث��ل 
���ش��ريخ��ي��و اأج���وي���رو واآن���خ���ل دي 
م���اري���ا واإي����زك����وي����ل لف��ي��ت��زي 
جن��ح��وا يف امل��ه��م��ة وع��و���ش��وا 
غ�����ي�����اب زم�����الئ�����ه�����م. وق�����ال 
اأو�شكار تاباريز املدير الفني 
ننتظر  اأوروج������واي  ملنتخب 
ل��الأرج��ن��ت��ن  ج��ي��دا  منتخبا 
بهدف  اإل��ي��ن��ا  �شياأتي  اأن  ون���درك 
حتقيق الفوز. هذا �شيجعل اللقاء �شعبا 
حتى واإن كنا ناأمل يف حتقيق الفوز وحتى 

اإن مل يوؤثر هذا على الرتيب.
واع���رف ل��وج��ان��و ب���اأن م��ب��اري��ات منتخبي 
اأوروجواي والأرجنتن �شوياتكون خا�شة 
ال�شتاد  مدرجات  اأن  اإىل  م�شريا  دائما  
���ش��ت��م��ت��ل��ئ ب��ال��ك��ام��ل. وي���ح���ل امل��ن��ت��خ��ب 
ب���اراج���واي  ع��ل��ى  �شيفا  ال��ك��ول��وم��ب��ي 
ال���ت���ي حت���ت���ل امل����رك����ز ال���ث���ام���ن ق��ب��ل 
الأخري يف جدول الت�شفيات بر�شيد 
21 ن��ق��ط��ة وب���ف���ارق ن��ق��ط��ة واح���دة 

اأمام بوليفيا.
ومت���ث���ل امل�����ب�����اراة ف���ر����ش���ة ل��ي��ح��ت��ف��ل 
امل���ن���ت���خ���ب ال����ك����ول����وم����ب����ي ب���ع���ودت���ه 
للم�شاركة يف النهائيات للمرة الأوىل 

منذ مونديال 1998
بفرن�شا.

ويف املقابل ، يبحث منتخب باراجواي 
عن ختام جيد مل�شريته يف الت�شفيات 
ال���ت���ي ف�����ش��ل م����ن خ���الل���ه���ا يف ب��ل��وغ 
الن�شخ  يف  م�شاركته  بعد  النهائيات 
الأرب����ع امل��ا���ش��ي��ة م��ن ب��ط��ولت ك��اأ���س 
ب��ريو  منتخب  وي�شت�شيف  ال��ع��امل. 
 14 بر�شيد  ال�شابع  املركز  �شاحب 

نقطة نظريه البوليفي.
واأع����ل����ن الأوروج������وي������اين ���ش��ريخ��ي��و 
ماركاريان املدير الفني ملنتخب بريو 
اإنه �شيرك من�شبه بنهاية  اأيام  قبل 
مباراة الغد ولذلك ي�شعى اإىل حتقيق نتيجة ايجابية وترك ذكرى طيبة يف 

هذه املباراة.

يحتاج املنتخبان ال�شباين، بطل العامل واوروبا، 
والرو�شي اىل التعادل للحاق بركب املتاأهلن 

اإىل نهائيات كاأ�س العامل لكرة القدم املقررة 
الفوز  يبدو  فيما  الربازيل،  املقبل يف  العام 
حلجز  والبو�شنة  لالنكليز  ملحة  ���ش��رورة 
ب��ط��اق��ت��ه��م��ا اىل ال���ع���ر����س ال���ع���امل���ي ال���ي���وم 

العا�شرة الخرية  الثالثاء يف اجلولة 
من الت�شفيات الوروبية.

بطاقاتها  منتخبات   5 وح��ج��زت 
الن  حتى  العجوز  القارة  عن 
هي بلجيكا )املجموعة الوىل( 
واي��ط��ال��ي��ا )ال��ث��ان��ي��ة( وامل��ان��ي��ا 
)الرابعة(  وهولندا  )الثالثة( 

و����ش���وي�������ش���را )اخل���ام�������ش���ة(، 
وت��ب��ق��ى ال���ب���ط���اق���ات الرب����ع 
اوروبا  املبا�شرة الخ��رية عن 
هي  منتخبات   8 بن  معلقة 

)ال�شاد�شة(  والربتغال  رو�شيا 
)ال�شابعة(  واليونان  والبو�شنة 

وان��ك��ل��را واوك��ران��ي��ا )ال��ث��ام��ن��ة( 
وا�شبانيا وفرن�شا )التا�شعة(.

اجل��ول��ة  يف  املناف�شة  تقت�شر  ول���ن 
املبا�شرة  البطاقات  على  الخ���رية 
على  امل��ن��اف�����ش��ة  �شت�شتد  ب��ل  ف��ق��ط 

امللحق  اىل  املوؤهل  الثاين  املركز 
الوروب��������ي وال������ذي ت��خ��و���س 

منتخبات   8 اف�شل  غماره 
����ش���اح���ب���ة ال���و����ش���اف���ة ب��ن 
امل���ج���م���وع���ات ال���ت�������ش���ع م��ن 
يتاأهل  ان  على  الت�شفيات 
بعد  ال��ربازي��ل  اىل  منها   4

م��ب��ارات��ن  م���ن  ف��ا���ش��ل  دور 
)ذهابا وايابا(.

وفر�س الحتاد الدويل 
م�����ع�����ي�����ارا ل���ت���ح���دي���د 
امل��ن��ت��خ��ب��ات ���ش��اح��ب 
يف  ث��ان  مركز  اف�شل 
الت�شفيات الوروبية، 
بينها  الف�شل  ح��ي��ث 
املنتخبات  نتائج  يف 

اخل������م�������������ش������ة 
يف  الوىل 
املجموعات 
الوىل  من 

العتبار  بعن  يوؤخذ  فيما  6 منتخبات،  ت�شم  كونها  الثامنة  اىل 
5 منتخبات فقط. وحده  التا�شعة لنها ت�شم  نتائج جميع مباريات املجموعة 
ر�شمية، فيما مل  ب�شفة  امللحق  التاأهل اىل  )الثالثة( �شمن  ال�شويدي  املنتخب 
يحدد م�شري باقي املجموعات لن امال املنتخبات الو�شيفة ل تزال قائمة على 
و�شتكون املناف�شة حامية  البطاقة املبا�شرة خا�شة يف املجموعات من 6 اىل 9. 
ورباعية يف املجموعة الثانية بن بلغاريا والدمنارك وت�شيكيا وارمينيا، وثالثية 
يف املجموعة الرابعة بن تركيا ورومانيا واملجر، وثنائية يف املجموعة اخلام�شة 
بن اي�شلندا و�شلوفينيا. وتبدو حظوظ املنتخبن ال�شباين والرو�شي كبرية يف 
التاأهل اىل املونديال كونهما يخو�شان اختيارين �شهلن، الول على ار�شه امام 
اذربيجان  م�شيفته  ام��ام  والثاين  البا�شيتي،  يف  الخ��رية  قبل  الرابعة  جورجيا 
ال�شلحة  ال���ش��ب��اين  املنتخب  ميلك  التا�شعة،  املجموعة  يف  ب��اك��و.  يف  ال��راب��ع��ة 
واحلفاظ  الت�شفيات  يف  وال�شاد�س  التوايل  على  الرابع  فوزه  لتحقيق  الالزمة 
على �شجله خاليا من اخل�شارة، ف�شال عن عاملي الر�س واجلمهور وتوا�شع 
تغلبه على بيالرو�شيا  النت�شار منذ  الذي مل يتذوق طعم  املنتخب اجلورجي 
يف اجلولة الوىل حيث مني بعدها باربع هزائم وتعادل مرتن. وتتفوق ا�شبانيا 
بفارق 3 نقاط و3 اهداف على مطاردتها املبا�شرة فرن�شا التي ت�شت�شيف فنلندا 
يف باري�س. وحتتاج فرن�شا، التي �شمنت خو�س امللحق على الق��ل، اىل معجزة 
ا�شبانيا تتمثل يف فوز كبري على �شيفتها فنلندا  خلطف بطاقة املجموعة من 

وخ�شارة ابطل العامل امام جورجيا وهو ما يبدو م�شتحيال. ويف ال�شاد�شة، لن 
كابيلو �شعوبة كبرية يف  فابيو  اليطايل  بقيادة مدربه  الرو�شي  املنتخب  يجد 
للمرة  العاملي  العر�س  اىل  التاأهل  وبالتايل  باكو  من  الثالث  بالنقاط  العودة 
واليابان  2002 يف كوريا اجلنوبية  تاريخه والوىل منذ مونديال  الثالثة يف 
عندما خرج من الدور الول على غرار م�شاركته الوىل عام 1994 بعد تفكك 
على  الكبري  بفوزها  نظريا  تاأهلها  �شمنت  رو�شيا  وكانت  ال�شوفياتي.  الحت��اد 
وتت�شدر   .1-1 ا�شرائيل  ام��ام  الربتغال  وتعرث  4-�شفر  لوك�شمبورغ 
الربتغال  ام��ام  نقاط   3 بفارق  نقطة   21 بر�شيد  الرتيب  رو�شيا 
التي ت�شت�شيف لوك�شمبورغ يف اختبار �شهل. وعلى غرار فرن�شا 
عدم  ح��ال  ويف  املبا�شر،  للتاأهل  معجزة  اىل  الربتغال  حتتاج 
املجموعة  ويف  امل��ل��ح��ق.  �شتخو�س  ف��ان��ه��ا  ذل���ك  ح�����ش��ول 
ذاتها، تلتقي ا�شرائيل مع ايرلندا ال�شمالية يف مباراة 
ال�شباب  عا�شمة  اىل  الن��ظ��ار  وتتجه  هام�شية. 
يف  ن��اري��ة  لقمة  م�شرحا  �شتكون  وال��ت��ي  لندن 
وبولندا.  انكلرا  ب��ن  الثامنة  املجموعة 
امل��ج��م��وع��ة بر�شيد  ان��ك��ل��را  وت��ت�����ش��در 
19 نقطة بفارق نقطة واحدة امام 
ال��وح��ي��دة  مناف�شتها  اوك��ران��ي��ا 
املبا�شرة والتي  البطاقة  على 
�شهال  اخ���ت���ب���ارا  ت��خ��و���س 
�شان  م�شيفتها  ام���ام 
م�����اري�����ن�����و ����ش���اح���ب 
امل���رك���ز الخ�����ري من 
وميلك  ر�شيد.  دون 
املنتخب النكليزي بقيادة 
مدربه روي هودج�شون م�شريه بن يديه وهو يدرك جيدا 
ان الفوز وحده �شيكون جواز �شفره اىل الربازيل وبالتايل 
العالية  ومعنوياته  واجلمهور  الر���س  عاملي  على  �شيعول 
التي فقدت المال حتى  امام بولندا  الثالث  النقاط  لك�شب 
تلعب مونتينغرو مع  ذاتها،  املجموعة  امللحق. ويف  يف خو�س 
يف  البو�شنة  ح��ال  تختلف  ول  هام�شية.  م��ب��اراة  يف  مولدافيا 
املجموعة ال�شابعة عن انكلرا كونها حتتاج بدورها اىل الفوز 
عتبة  على  البو�شني  املنتخب  ويبدو  ال��ق��اري.  العر�س  لبلوغغ 
حتقيق اجناز امل�شاركة يف بطولة كبرية للمرة الوىل يف تاريخه، 
عندما يحل �شيفا على ليتوانيا الرابعة. وتواجه البو�شنة مناف�شة 
والتي  نقطة(   22( املجموعة  �شدارة  يف  �شريكتها  اليونان  مع  قوية 
ت�شتقبل لي�شتن�شتاين املتوا�شعة، علما بان املنتخب البو�شني ميلك اف�شلية 
كبرية يف فارق الهداف )+23 مقابل +6 لليونان(. وتاأمل البو�شنة ان تتجنب 
 2010 مونديال  ت�شفيات  يف  لها  عقدة  �شكل  ال��ذي  امللحق  خو�س  امل��رة  ه��ذه 
املنا�شبتن.  يف  الربتغال  يد  على  م�شوارها  انتهى  حن   2012 اوروب��ا  وكاأ�س 
و�شتبلغ  هام�شية.  م��ب��اراة  يف  �شلوفاكيا  مع  لتفيا  تلتقي  ذات��ه��ا،  املجموعة  ويف 
املركز  �شاحبتي  وال��دمن��ارك  بلغاريا  بن  الثانية  املجموعة  يف  ذروت��ه��ا  الث���ارة 
الثاين بر�شيد 13 نقطة لكل منهما وت�شيكيا وارمينيا �شاحبتي املركز الثالث 
بر�شيد 12 نقطة لكل منهما. وتلتقي بلغاريا التي منيت بخ�شارة مفاجئة امام 
ارمينيا 1-2 يف اجلولة املا�شية، مع ت�شيكيا، فيما تلعب الدمنارك مع �شيفتها 
مالطا، فيما حتل ارمينيا �شيفة على ايطاليا �شاحبة بطاقة املجموعة. وتبدو 
الدمنارك اقرب اىل حجز بطاقة امللحق بالنظر اىل �شهولة مهمتها امام مالطا 
ويف  الفا�شل.  ال��دور  على  مناف�شيها  مباريات  و�شعوبة  الخ��ري،  املركز  �شاحبة 
حيث  امللحق  بطاقة  على  واملجر  ورومانيا  تركيا  تتناف�س  الرابعة،  املجموعة 
نقطة   14 مقابل  نقطة   16 بر�شيد  ال��ث��اين  امل��رك��ز  والثانية  الوىل  تتقا�شم 
التي  هولندا  �شيفتها  ام��ام  ا�شطنبول  يف  قوية  مباراة  تركيا  وتنتظر  للثالثة. 
تاأهلها اىل املونديال، فيما تخو�س رومانيا مباراة �شهلة امام �شيفتها  �شمنت 
ا�شتونيا يف بوخار�شت، والمر ذاته بالن�شبة اىل املجر امام اندورا يف بوداب�شت. 
ويف املجموعة اخلام�شة، ت�شعى اي�شلندا اىل حجز بطاقتها اىل امللحق من او�شلو 
عندما حتل �شيفة على الرنوج. وحتتل اي�شلندا املركز الثاين بر�شيد 16 نقطة 
حتل  التي  �شلوفينيا  امللحق  بطاقة  على  مناف�شتها  ام��ام  واح���دة  نقطة  ب��ف��ارق 
بدورها �شيفة على �شوي�شرا املت�شدرة والتي حجزت بطاقتها اىل العر�س العاملي 

اجلمعة املا�شي. ويف املجموعة ذاتها، تلتقي قرب�س مع البانيا يف نيقو�شيا.
ويف مباريات هام�شية اي�شا، تلقي بلجيكا مع ويلز يف بروك�شل، وا�شكتلندا مع 
كرواتيا يف غال�شكو، و�شربيا مع مقدونيا يف جاغودينا �شمن املجموعة الوىل، 
وال�شويد مع املانيا يف �شولنا، وايرلندا مع كازاخ�شتان يف دبلن، وجزر فارو مع 

النم�شا يف تور�شافن �شمن مناف�شات املجموعة الثالثة.

هـــودج�ضـــون: اجنلتــــرا لـــــــم تغيــــــر اأ�ضلوبهــــــــا يف خــــــــو�س املباريــــــــات

ت�ضيلي ترتب�س بالإكوادور وطموحات 
اأوروجواي ت�ضطدم بالأرجنتني

الفوز حتمي لنكلرتا والبو�ضنة 

التعادل يكفي ا�ضبانيا ورو�ضيا لعبور مونديال الربازيل

الرو�ضية كوزنت�ضوفا تتقدم 
يف كاأ�س الكرملني للتن�س

الثاين  ال��دور  اىل  كوزنت�شوفا  �شفيتالنا  الرو�شية  �شعدت 
اأم�س  للتن�س  الكرملن  بكاأ�س  ال�شيدات  فردي  مناف�شات  يف 
الثنن. ففي الدور الول للبطولة املقامة يف رو�شيا فازت 
كوزنت�شوفا امل�شنفة الثامنة على الوكرانية ليزيا ت�شورينكو 

مبجموعتن متتاليتن بواقع 7-5 و2-6.
الدور  اىل  ال�شعود  بطاقة  كورنيه  اليز  الفرن�شية  وحجزت 
 5-7 �شفيتولينا  ايلينا  الوك��ران��ي��ة  ع��ل��ى  ب��ف��وزه��ا  ال��ث��اين 

و3-6.



�ضبعيني ينجو بعدما �ضلَّ 18 يومًا يف الربية 
18 يوماً ق�شاها �شاًل يف  املوت بعد  العمر من  ال�72 من  اأمريكي يف  جنا 

الربية يعي�س على ال�شناجب وال�شحايل واملياه.
وذكرت �شحيفة بر�س دميوكرات يف �شانتا روزا يف كاليفورنيا اأنه مت العثور 
على جن بينافلور 72 عاماً يف واد يوم ال�شبت املا�شي بعد اأن كان قد ُفقد يف 

غابة ميندو�شينو الوطنية فيما كان برحلة �شيد مع اأ�شخا�س اآخرين.
اأنه ب�شحة  امل�شت�شفى حيث خ�شع لفحو�س وتبن  اإىل  بينافلور  وقد نقل 
وانف�شل  طريقه  �شّل  اإن��ه  ال��رج��ل  وق��ال  منزله.  اإىل  بعدها  ونقل  جيدة 
ع��ن رف��اق��ه فيما ك��ان ي��ط��ارد غ���زاًل، ث��ّم �شقط وفقد وعيه وح��ن ا�شتفاق 
اأمل  على  البقاء يف مكانه  اأنه حاول  بينافلور  واأو�شح  نف�شه وحيداً.  وجد 
ويقتات  امل��اء  ي�شرب  ك��ان  اأن��ه  اإىل  العثور عليه م�شرياً  اأح��د من  يتمكن  اأن 
كانت  احل��رارة  درج��ات  اإن  وق��ال  ليعي�س.  وال�شحايل  وال�شفادع  ال�شناجب 

تنخف�س كثرياً اأثناء الليل وقد ت�شاقط الثلج عدة مرات.
مكانه  بقي  حن  الت�شرف  يف  اأح�شن  بينافلور  اإن  اأمل��ان  ت��وم  العمدة  وق��ال 

واأ�شعل ناراً وحافظ على ذخريته لي�شطاد الطرائد التي تقرب منه.

اجلاذبية الأر�ضية يحتفظ ب�ضدارة ايرادات
احتفظ فيلم الدراما والثارة اجلاذبية الر�شية ايرادات ال�شينما يف امريكا 

ال�شمالية لال�شبوع الثاين على التوايل م�شجال 3ر44 مليون دولر.
اخ��راج  وم��ن  هاري�س  واي��د  كلوين  وج��ورج  بولوك  �شاندرا  بطولة  والفيلم 
فيلب�س  الكابنت  اجلديد  الفيلم  الثاين  املركز  يف  وج��اء   . كارين  الفون�شو 
الذي يتناول ال�شرية الذاتية للكابنت ريت�شارد فيلب�س وهو قبطان �شفينة 
جتارية امريكية خطفها قرا�شنة �شوماليون يف املحيط الهندي يف 2009. 

و�شجل الفيلم ايرادات بلغت 26 مليون دولر.
والفيلم بطولة توم هانك�س ومن اخراج بول جرينجرا�س.

الثاين  امل��رك��ز  م��ن  حلما  متطر  ال�شماء  املتحركة  ال��ر���ش��وم  فيلم  وت��راج��ع 
2ر14  بلغت  ب��اي��رادات  ال�شبوع  هذا  الثالث  املركز  اىل  املا�شي  ال�شبوع  يف 
مليون دولر. وجاء يف املركز الرابع فيلم احلركة والثارة اجلديد مي�شاتي 

م�شجال 8ر3 مليون دولر.
اخ��راج  وم��ن  جب�شون  وميل  فيجا  واليك�س  تريجو  داين  بطولة  والفيلم 
فيلم  اخلام�س  املركز  اىل  الثالث  املركز  من  وت��راج��ع  رودري��ج��ي��ز.  روب��رت 

اجلرمية والثارة املواجهة بايرادات بلغت 7ر3 مليون دولر .
والفيلم بطولة بن افليك وج�شنت تيمربليك وجيما ارتريتون ومن اخراج 

براد فورمان.
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ابن اأوزي اأو�ضبورن 
البكر.. مفل�س 

اأعلن البن البكر للنجم الربيطاين 
بالرغم  اإف��ال���ش��ه،  اأو���ش��ب��ورن  اأوزي 
م��ن ان وال���ده وزوج��ت��ه واأولده��م��ا 
ال�150  ت���ف���وق  ث������روة  مي��ت��ل��ك��ون 
�شحيفة  واأف�������ادت  دولر.  م��ل��ي��ون 
فيما  انه  الربيطانية  م��ريور  ديلي 
ترف  حياة  اأو���ش��ب��ورن  عائلة  تعي�س 
ف����اإن لوي�س  اأم���ريك���ا،  ورف��اه��ي��ة يف 
من  املو�شيقي  للنجم  البكر  الب��ن 
ال�شابقة يعي�س حياة هادئة  زوجته 
يف بريمينغهام بعيداً، وقد اأظهرت 

وثائق املحكمة الآن انه مفل�س.
واأو����ش���ح���ت ال�����ش��ح��ي��ف��ة ان ل��وي�����س 
اأو�شبورن مقرب من والده وعائلته، 
يعاين  لكنه  اأي�����ش��اً،  مو�شيقي  وه��و 
مع  يقيم  وه��و  مالية،  م�شاكل  م��ن 

زوجته يف منزل �شغري.
ي�شار اإىل ان لوي�س 38 �شنة هو ابن 
اأو�شبورن البكر من زوجته ال�شابقة 
اأي�شاً  ابنة  منها  اأجن��ب  التي  ثيلما 
ويذكر  �شنوات.   10 زواجهما  ودام 
من  اآخرين  اأولد   3 لأو�شبورن  ان 
زوج���ت���ه جن��م��ة ت��ل��ف��زي��ون ال���واق���ع 
ان�شمت  ال��ت��ي  اأو����ش���ب���ورن،  ����ش���ارون 
ف��اك��ت��ور  اإك�������س  اإىل جل��ن��ة حت��ك��ي��م 
ال���ربي���ط���اين م���ق���اب���ل م��ب��ل��غ م���ايل 

�شخم فاق املليوين دولر.

زواج املمثل جاي�ضون واهلر 
جاي�شون  الأم��ريك��ي  املمثل  احتفل 
الأزي��اء  واهلر بزواجه من عار�شة 
اآ�شلي �شالك. واأكد موقع )بيبول( 
�شنة(   26( واه��ل��ر  ان  الأم���ريك���ي 
عقد  بعدما  متزوجاً  رج��اًل  اأ�شبح 
قرانه على �شالك بح�شور العائلة 
والأ�شدقاء يف ماليبو بكاليفورنيا.

ُيلقي ُقنبلة على 
خطيبته

حت��ق��ق امل��ث��ل ال�����ش��ع��ب��ي ال��ق��ائ��ل وم���ن احل���ب م���ا ق��ت��ل مع 
قنبلة على خطيبته  اإلقاء  اإىل  دفعته غريته  �شاب ميني 
�شحيفة  ن�شرتها  ال��ت��ي  ال��ق�����ش��ة  بح�شب  ن��ف�����ش��ه،  و���ش��ن��ق 
يعمل  اأحمد  ال�شاب  كان  التفا�شيل،  اليمنية. ويف  الثورة 
املحل  يف  تعمل  بفتاة  واأع��ج��ب  العطورت  حم��الت  ب��اأح��د 
املقابل، وبعدما تعارفا وتوطدت عالقتهما عر�س عليها 
�شكلها  العالقة  اأخ��ذت  اإن  ما  ولكن  ورف�شت.  اخلطوبة 
اأحمد خلطيبته مر�شياً  ال�شاب  اأ�شبح حب  الر�شم حتى 
ل���درج���ة م��راق��ب��ت��ه��ا وال��ت��دق��ي��ق يف اأ���ش��ل��وب ت��ع��ام��ل��ه��ا مع 
الزبائن، فبداأت الفتاة تنزعج من العالقة التي حتولت 
ترجل  �شباحاً  حبيبته  وج��د  م���رة،  وذات  جحيم.  اإىل 
فيها  تعمل  التي  لل�شركة  تابعة  توزيع عطور  �شيارة  من 
ال�شاب  هوية  معرفة  على  واأ���ش��ر  اأع�شابه  يتمالك  فلم 
من  نزولها  من  ب��دًل  �شباحاً  العمل  اإىل  اأو�شلها  ال��ذي 
بالتاأكيد  الفتاة  واكتفت  يوم.  اأج��رة كما تفعل كل  �شيارة 
اأن طبيعة عملها قد تفر�س عليها اأحياناً ركوب �شيارات 
ا�شتمر  حال  يف  اخلطوبة  بف�شخ  مهددة  لل�شركة  التابعة 
�شيما  ت�شرفاتها، ل  بكل  والت�شكيك  ال�شاب يف مراقبتها 
ع��ززت  الكلمات  ه��ذه  بدايتها.  يف  زال��ت  م��ا  العالقة  واأن 
ال�شابق،  مثل  حتبه  تعد  مل  حبيبته  ب��اأن  لديه  ال�شكوك 
ف�شدد من مراقبته لها و�شاهدها اأكرث من مرة ت�شل اإىل 
عملها ب�شيارات خمتلفة، واإن كانت جميعها حتمل نف�س 
منها  النتقام  فقرر  فيها،  تعمل  التي  ال�شركة  عالمات 
التي تعمل به، ثم �شنق  اأم��ام املتجر  باإلقاء قنبلة يدوية 

نف�شه هرباً من تاأنيب ال�شمري. 

القب�س على اآ�ضيوية 
ت�ضرق احلجاج

من  ال�شريف  امل��ك��ي  ب��احل��رم  الن�شائية  ال�شرطة  متكنت 
ويف  الهندية،  اجلن�شية  من  اآ�شيوية  ل�شة  على  القب�س 
حوزتها العديد من امل�شروقات وعدد كبري من العمالت 
اأرج��اء  يف  املوزعة  املراقبة  كامريات  خ��الل  من  املتنوعة، 

احلرم، بح�شب �شحيفة اجلزيرة ال�شعودية. 
امل�شروقات  على  التحفظ  ج��رى  اإن���ه  ال�شحيفة  وق��ال��ت 
واإي�������داع اجل��ان��ي��ة م��رك��ز ���ش��رط��ة احل����رم امل��ك��ي مت��ه��ي��داً 

مل�شاءلتها وتطبيق احلكم ال�شرعي بحقها. 
ويف هذا ال�شدد، حذر قائد القوة اخلا�شة لأمن امل�شجد 
له نف�شه  ت�شول  ال��زه��راين كل من  اللواء يحيى  احل��رام 
اأن رجال الأمن لهم  القيام بالأعمال الإجرامية، موؤكداً 
وجود  اإىل  م�شرياً  قب�شتهم،  من  يفلتوا  ول��ن  باملر�شاد، 
عدد كبري من كامريات الت�شوير، وانت�شار وا�شع لعنا�شر 

الأمن ال�شرين يف جميع اأرجاء امل�شجد احلرام. 

�ضبعينيات يقبلن على النوادي 

املوعد الثابت لنوم الطفل يح�ضن �ضلوكه 
ن�شح خرباء بريطانيون الأمهات بتحديد موعد ثابت لنوم الطفل كّل يوم من اأجل اأن يتمتع ب�شلوك جيد.

وذكر موقع )ليف �شاين�س( اأن باحثن بريطانين اأجروا درا�شة اأظهرت اأن الأطفال الذين ل موعد ثابتا للنوم 
لديهم يكون �شلوكهم اأ�شواأ من الذين ينامون باملوعد عينه.

وقال الباحثون اإن جمموعة من املعّلمات والأمهات و�شعن عالمات لأطفال يف ال�شابعة من العمر اأظهرت اأن الذين 
لي�س لديهم مواعيد نوم ثابتة كانوا مفرطي الن�شاط مقارنًة بغريهم من الأولد، كما اأنهم اأكرث عر�شة ملواجهة 

م�شاكل اجتماعية وعاطفية و�شلوكية.
اأطول من دون موعد حمدد للنوم، ولكن  اأن �شلوك الأطفال يزداد �شوءاً كلما ق�شوا �شنوات  اإىل  ولفت الباحثون 

غالباً ما يتح�شن �شلوكهم عندما يعودون ليتبعوا موعداً حمدداً.
درا�شة عن  �شملتهم  اآلف طفل  ل�10  بيانات  الباحثون  در���س  الأط��ف��ال(  دوري��ة )طب  ن�شرت يف  التي  الدرا�شة  ويف 
الأطفال الذين ولدوا يف بريطانيا بن 2001 و2002، مالأت والداتهم ا�شتمارات اأ�شئلة حن بلغ الأطفال عمر ال�3 
و5 و7 �شنوات، لالإجابة عما اإذا كان الطفل يخلد اإىل النوم يف موعد منتظم خالل اأيام املدر�شة وما هو ذلك الوقت، 
عوار�شهم  وم�شتوى  ال�شف  يف  زمالئهم  مع  وعالقاتهم  الأطفال  ل�شلوك  تقييماً  واملعلمات  الأمهات  و�شعت  كما 

العاطفية ومدى ن�شاطهم.
وظهر اأي�شاً اأنه كلما تاأخر موعد النوم كلما زاد �شلوك الأطفال �شوءاً.
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يقطني عملقة بحجم �ضيارة 
ي�شعى مزارع بريطاين لدخول مو�شوعة غيني�س لالأرقام القيا�شية، 
عن اأكرب ثمرة يقطن عمالقة يف العامل، والتي ت�شاهي ال�شيارات 
اإمن���اء ثمرة  ع��ام��اً( يف  ب��اج��ز )30  م���ارك  وب���داأ  ال�شغرية حجماً. 
 152 زراعية عمالقة بطول  داخل �شوبة  اأ�شهر   6 اليقطن منذ 
681 كيلوغراماً، الأمر الذي يجعل رفعها  مراً، حتى بلغ وزنها 
يذكر  الغر�س.  لهذا  خم�ش�شة  رافعة  اإىل  وحتتاج  �شعبة  مهمة 
اأن اأكرب ثمرة يقطن بريطانية �شجلتها مو�شوعة غيني�س يف عام 
2010، يبلغ وزنها 682 كيلوجراماً، وهو ما يعني اأن باجز لديه 
اأ�شابيع  ال�شابق يف غ�شون  القيا�شي  الرقم  ليحطم  فر�شة كبرية 
�شبيل  على  ا�شرليني  جنيه   1000 على  بعدها  ليح�شل  قليلة، 
املكافاأة من ال�شركة الراعية مل�شروع ت�شمن الثمرة، ح�شبما اأوردت 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.

األف نحلة يف علّية منزل   20
األ��ف  و30   20 ب��ن  م��ا  ال��ربي��ة على  ع��رث اخت�شا�شيون يف احل��ي��اة 
نحلة يف علية منزل �شيدة يف الثامنة والت�شعن من العمر يف ولية 
الخت�شا�شين  اأن  �شي  بي  اأن  �شبكة  وذك��رت  الأمريكية.  فلوريدا 
اأن��ه��م �شدموا  اإل  امل��ن��زل  ق��وار���س يف  اأت���وا بعد �شكوى م��ن وج���ود 
األ��ف نحلة بنت م�شتعمرة لها   30 20 اإىل  اأن ما بن  حن وج��دوا 
م�شتعمرة  اإن  الربية  احليوانات  اإدارة  يف  امل�شوؤول  وقال  العلية.  يف 
النحل يف منزل ال�شيدة منذ نحو �شنة ومل تكن تعرف حتى ما الذي 
يجري يف منزلها. وقالت �شيفي امور 98 �شنة اإن اأ�شوات النحل مل 
تكن تزعجها ومل تعرف بوجودها حتى اأنها لن تر اأي نحلة خالل 
وجودها يف البيت. وقد ا�شتخدم العمال �شفاطة ل�شحب كّل النحل 

وو�شعوا فخاخاً للقب�س على ع�شرات اجلرذان وال�شناجب.

كلب يتبنى قطيع حملن
الكلب حنون لي�س فقط مع الب�شر بل مع احلمالن اأي�شاً، هذا هو 
حال كلب يف بريطانيا اأخذ على عاتقه مهمة اإطعام حمالن �شغرية 
بعد موت اأمهم. وبح�شب �شحيفة دايلي مريور الربيطانية، يتوىل 
كلب م�شوؤولية رعاية قطيع الأغنام والهتمام بها ب�شكل �شخ�شي ، 

على الرغم من اأن مهمته تقت�شر على حرا�شة القطيع فقط.
فمنذ موت اأم احلمالن ال�شغار املولودين حديثاً يف املزرعة، ياأخذ 
الكلب على عاتقه مهمة اإطعامها جميعاً بوا�شطة ر�شاعة الأطفال 

التي يعدها له �شاحب املزرعة يف مقاطعة ديفون الربيطانية.

ي�ضارف على املوت و يحقق رغبة ابنته 
املوت  على  م�شارفته  من  بالرغم  ومتكن  مر�شه  اأمريكي  حت��دى 
من حتقيق رغبة ابنته ومرافقتها يف يوم زفافها. واأفادت �شحيفة 
م�شاب  �شنة(،   56( ناغي  �شكون  ان  الأمريكية  ديلر  بالين  ذي 
امل��وت، لكنه مع ذلك جاهد  اأي��ام معدودة عن  بال�شرطان وتف�شله 
ونقل يف �شيارة اإ�شعاف ليكون برفقة ابنته يف يوم زفافها كما كانت 
ان  اآذار مار�س،  كان هذا وعد قطعته يف  ناغي  وق��ال  دائماً.  حتلم 

اأم�شي معها اإىل املذبح، فهي اأمريتي .
وارتدى ناغي زياً ر�شمياً وربطة عنق، ومل تفارق البت�شامة وجهه، 
عنقه،  اإىل  مو�شول  التنف�س  على  ي�شاعده  جهازاً  ان  من  بالرغم 
بالبكاء  اجه�شت  التي  �شنة(  �شارة )24  ابنته  ومتكن من مرافقة 

�ضيوف الرحمن على �ضعيد عرف�ت املب�رك ب�لقرب من مكة املكرمة �ضمن �ضع�ئر احلج  ما اأن راأته.

خطوبة النجمة لورن كونراد 
اأع���ل���ن���ت جن���م���ة ت���ل���ف���زي���ون ال���واق���ع 
خطوبتها  كونراد  ل��ورن  الأمريكية 
ب��ط��ال��ب ق��ان��ون ي��دع��ى ول��ي��ام تيل. 
ون��ق��ل م��وق��ع بيبول الأم��ريك��ي عن 
كونراد 27 �شنة قولها اأنا متحم�شة 
خرب  معكم  اأت�����ش��ارك  اأن  واأود  ج���داً 
اأنا  واأ�شافت   . ووليام  اأن��ا  خطوبتي 
اأكرث من �شعيدة . ونقل املوقع عن 
ان  قوله  كونراد  م�شدر مقرب من 
اجلميع �شعداء من اأجلها، فهو �شاب 
رائع، وهما منا�شبان جداً لبع�شهما 
البع�س . ي�شار اإىل ان عالقة كونراد 
وتيل بداأت يف العام 2012. ويذكر 
ان ك��ون��راد ا���ش��رت م���وؤخ���راً م��ن��زًل 
مم��ي��زاً يف ل��و���س اأجن��ل�����س ب 3.74 

مليون دولر.

موراي يف فيلم كوميدي جديد
يطّل النجم الأمريكي بيل موراي 
يف فيلم كوميدي جديد اإىل جانب 
املمثل براديل كوبر. وذكرت مواقع 
اأن موراي )63  اأمريكية  ترفيهية 
ع��ام��اً( يجري حم��ادث��ات ليطّل يف 
واملخرج  للموؤلف  اجل��دي��د  الفيلم 
جانب  اإىل  وي�شم  ك��رو  ك��ام��ريون 

موراي وكوبر باقة من النجوم.

اأمريكيني يفوزون   3

بنوبل للقت�ضاد 
اأع�����ل�����ن�����ت الأك�������ادمي�������ي�������ة امل���ل���ك���ي���ة 
ال�����ش��وي��دي��ة ل��ل��ع��ل��وم الث���ن���ن ف��وز 
ولر�س  فاما،  يوجن  الأمريكين 
ه��ان�����ش��ن وروب������رت ���ش��ي��ل��ر ب��ج��ائ��زة 
 ،2013 ن��وب��ل ل��الق��ت�����ش��اد ل��ل��ع��ام 
اأ�شعار  التي متحورت حول حتليل 
الأ���ش��ول . وق��ال��ت الأك��ادمي��ي��ة اإن 
اإ���ش��م جائزة  ال��ت��ي حتمل  اجل��ائ��زة 
بنك ال�شويد يف العلوم القت�شادية 
تكرمياً لذكرى األفرد نوبل 2013 
م��ن��ح��ت ب�����ش��ك��ل م�������ش���رك ل��ف��ام��ا 
حتليلهم  ع��ل��ى  و���ش��ي��ل��ر  وه��ان�����ش��ن 
التجريبي لأ�شعار الأ�شول . وفاما 
م��دي��ن��ة  يف   1939 م��وال��ي��د  م���ن 
بو�شطن الأمريكية، وهو اأ�شتاذ يف 
اأما هان�شن فهو   ، �شيكاغو  جامعة 
1952 واأ����ش���ت���اذ يف  م���ن م��وال��ي��د 
�شيلر  فيما  اأي�شاً،  �شيكاغو  جامعة 
 1946 م���ن م���وال���ي���د دي����روي����ت 

واأ�شتاذ يف جامعة ييل .

قام امل�شوؤولون عن احلرمن ال�شريفن الثنن باإنزال 
ك�شوة الكعبة امل�شرفة القدمية يف بيت اهلل احلرام يف 
مكة املكرمة، وو�شع ك�شوة جديدة متت �شناعتها من 
 22 تبلغ  اإجمالية  الطبيعي اخلال�س بقيمة  احلرير 

مليون ريال.
ويبلغ ارتفاع الك�شوة -التي مت �شبغها باللون الأ�شود- 
14 م����را، وي��وج��د يف ال��ث��ل��ث الأع���ل���ى م��ن��ه��ا احل���زام 
47 مرا،  وط��ول  �شنتيمرا   95 يبلغ عر�شه  ال��ذي 
16 قطعة، كما توجد حت��ت احل��زام  وه��و مكون م��ن 
اآيات قراآنية وعبارات مثل يا حي يا قيوم.. يا رحمن 
ي��ا رح��ي��م.. احل��م��د هلل رب ال��ع��امل��ن واحل����زام مو�شى 
بالذهب،  مطلي  ف�شي  ب�شلك  مغطى  ب���ارز  بتطريز 

ويحيط بالكعبة امل�شرفة بكاملها.
يطلق  التي  الكعبة  ب��اب  �شتارة  على  الك�شوة  وت�شتمل 
ال��ربق��ع، وه���ي م��ن احل��ري��ر، وارت��ف��اع��ه��ا �شتة  عليها 
اأمتار ون�شف املر، وبعر�س ثالثة اأمتار ون�شف املر، 

ومطرزة تطريزا بارزا مغطى باأ�شالك الف�شة املطلية 
بالذهب.

قطعة  ك��ل  تغطي  قطع  خم�س  م��ن  الك�شوة  وت��ت��ك��ون 
اخلام�شة  والقطعة  امل�شرفة،  الكعبة  اأوج��ه  من  وجها 
هي ال�شتارة التي تو�شع على باب الكعبة، ويتم تو�شيل 

هذه القطع بع�شها ببع�س.
اإىل  تر�شل  ظلت  امل�شرفة  الكعبة  ك�شوة  اأن  اإىل  ُي�شار 
ف��رات  -با�شتثناء  ق���رون  ع��رب  م�شر  م��ن  ال�شعودية 
منها  نهائيا  اإر�شالها  توقف  اأن  اإىل  ق�شرية-  زمنية 

�شنة 1962.
امل�شرية،  الك�شوة  الك�شوة احلالية على غرار  و�شنعت 
واإتقان  احلياكة  ج��ودة  �شورة من  اأح�شن  على  فكانت 
الأ���ش��ود.  احل��ري��ر  ويزينها  التطريز،  واإب����داع  ال�شنع 
اأم���ا احل���زام ف��ك��ان عر�شه مثل ع��ر���س احل���زام ال��ذي 
املموه  الف�شي  بالق�شب  ويطرز  م�شر،  يف  يعمل  كان 

بالذهب.

الكعبة امل�ضرفة تكت�ضي حلتها اجلديدة 

الرمان يحمي الأوعية الدموية والقلب 
الأوعية  الرمان قد ي�شاعد على حماية �شحة  اأن تناول متممات غذائية حتتوي على  وجدت درا�شة جديدة 

الربيطانية  ديلي ميل  وذك��رت �شحيفة  الدماغية.  وال�شكتات  القلب  اأزم��ات  بالتايل من  الدموية ويحمي 
اأن باحثن يف معهد كاتالن لعلوم القلب وال�شراين يف اأ�شبانيا وجدوا اأن الرمان قد يق�شي على بع�س 

القلبية  الأزم���ات  من  ويقي  الدموية  الأوع��ي��ة  ي�شاعد  فهو  ال�شريعة،  امل��اأك��ولت  تخّلفه  ال��ذي  ال�شرر 
وال�شكتات الدماغية. ونظر العلماء يف تاأثري حبة دواء مغلفة مبواد كيميائية ماأخوذة من الرمان 

تدعى  بوليفينول على الدورة الدموية عند اخلنازير. وقد اختريت اخلنازير لأن جهاز القلب 
وال�شراين عندها ي�شبه ذلك املوجود عند الب�شر. ومل يكن مفاجئاً باأن اإطعام هذه احليوانات 
اأطعمة دهنية اأ�شّر باأوعيتها الدموية وخ�شو�شاً البطانة وهي التي تفرز مواد ت�شبط متدد 
وتقل�س هذه الأوعية. ويعد ت�شرر هذه البطانة اخلطوة الأوىل يف طريق ت�شّلب ال�شراين 

الذي ميكن اأن يوؤدي اإىل اأزمات قلبية و�شكتات دماغية.
وبدت الأوعية الدموية عند اخلنازير التي تناولت اأطعمة دهنية اأقل مرونة، وبرزت كذلك 

موؤ�شرات اأخرى على م�شكالت يف القلب.


