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عربي ودويل

االمارات للتوحد ت�سيد مببادرة 
تاآلف لتدريب اأ�رس ذوي االإعاقة

الفجر الريا�سي

اخبار االمارات

�رساع امليلي�سيات ينذر 
بحرب جديدة يف ليبيا

رئي�س الدولة يتلقى برقية تهنئة بعيد 
الأ�شحى من خادم احلرمني ال�شريفني

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  تلقى 
حفظه اهلل برقية تهنئة مبنا�شبة عيد الأ�شحى املبارك من اأخيه خادم 
احلرمني ال�شريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز اآل �شعود ملك اململكة 

العربية ال�شعودية ال�شقيقة.

   

انتقدت ازدواجية املعايري احلالية 

ال�شعودية ترف�س ع�شوية جمل�س الأمن 
•• الريا�ض-رويرتز:

قالت ال�شعودية اجلمعة انها تعتذر عن عدم قبول مقعد غري دائم 
املعايري احلالية  ازدواجية  اأن  ال��دويل م�شرية اىل  يف جمل�س المن 
لنهاء  م�شوؤولياته  وحتمل  واجباته  ب��اأداء  املجل�س  قيام  دون  حت��ول 

النزاعات واحلروب.
ت��ب��دي فيها ال�شعودية  ال��ت��ي  ال�����ش��ه��ر  ال��ث��ان��ي��ة ه���ذا  امل���رة  وه���ذه ه��ي 
احلرب  لوقف  اج��راء  اتخاذ  عن  الم��ن  جمل�س  عجز  من  ا�شتياءها 
الهلية الدائرة يف �شوريا والتي اأودت بحياة ما يربو على 100 األف 

�شخ�س.
وقالت وزارة اخلارجية يف بيان بثته وكالة النباء ال�شعودية الر�شمية 
وازدواجية  العمل  واليات  اأ�شلوب  اأن  ترى  ال�شعودية  العربية  اململكة 
ب���اأداء  امل��ع��اي��ري احل��ال��ي��ة يف جمل�س الم���ن حت��ول دون ق��ي��ام املجل�س 
واجباته وحتمل م�شوؤولياته جتاه حفظ المن وال�شلم العامليني على 
النحو املطلوب المر الذي اأدى اىل ا�شتمرار ا�شطراب المن وال�شلم 
النزاعات  وانت�شار  احلقوق  واغت�شاب  ال�شعوب  مظامل  رقعة  وات�شاع 

واحلروب يف اأنحاء العامل.
وت�شاد  ال�شعودية  اخ��ت��ارت  املتحدة  ل��امم  العامة  اجلمعية  وك��ان��ت 

ونيجرييا يوم اخلمي�س لع�شوية مدتها عامان يف جمل�س المن.
اأن  اىل  املقعد  قبول  ت�شتطيع  ل  اأن��ه��ا  ال�شعودية  اخلارجية  وذك���رت 

تطبق بع�س ال�شاحات لكنها مل حتدد ال�شاحات التي تريدها.
واأ�شافت من املوؤ�شف يف هذا ال�شدد اأن جميع اجلهود الدولية التي 
بذلت يف الع��وام املا�شية والتي �شاركت فيها اململكة بكل فعالية مل 
التو�شل اىل ال�شاحات املطلوب اجراوؤها لكي ي�شتعيد  ت�شفر عن 

جمل�س المن دوره املن�شود يف خدمة ق�شايا المن وال�شلم.
واأ�شار البيان اىل اأن بقاء الق�شية الفل�شطينية بدون حل عادل ودائم 
خلم�شة و�شتني ع��ام��ا وال��ت��ي جن��م عنها ع��دة ح���روب ه���ددت الم��ن 
وال�شلم العامليني لدليل �شاطع وبرهان دافع على عجز جمل�س المن 

عنا�شر من اجلي�س احلر على جبهة القتال مع القوات النظامية يف مدينة الرقة  )رويرتز(

لقاء دويل حول �سوريا متهيدا جلنيف 2 

ا�شتباكات عنيفة يف حلب وتقدم للثوار بدير الزور 

•• �صنعاء-وكاالت: 

ق��ت��ل خ��م�����ش��ة ج���ن���ود مي��ن��ي��ني ع��ل��ى الأق������ل واأ���ش��ي��ب 
الع�شرات بجروح يف هجوم �شنه م�شلحون جمهولون 
اأح��وار  للجي�س يف منطقة  ام�س اجلمعة على مركز 

مبحافظة اأبني بجنوب الباد.
قوله  حملي  م�شدر  عن  ن��ت(  )براق�س  موقع  ونقل 
 111 ال��ل��واء  على  هجوما  ام�س  �شنوا  م�شلحني  ان 
امل��ت��م��رك��ز يف م��ن��ط��ق��ة اح������وار. واأ����ش���اف امل�����ش��در ان 
انتحاريا فجر �شيارته املفخخة يف مبنى قيادة اللواء 
والقذائف  الر�شا�شة  بالأ�شلحة  هجوم  مع  تزامن  يف 
ا�شتبكت  اجلي�س  ق��وات  ان  قائا  ال��ل��واء.وت��اب��ع  على 
ا�شتطاعت  املفخخة  ال�شيارة  ان  غري  املهاجمني  مع 
الو�شول اىل مقر قيادة اللواء ما ادى تدمري املبنى 
اأب��ني ان  واأف��اد م�شدر ع�شكري يف   . ب�شكل �شبه كلي 
الهجوم اأ�شفر عن مقتل 5 جنود واإ�شابة الع�شرات .

واأ����ش���ار امل�����ش��در اىل ان م��ن ب��ني ال��ق��ت��ل��ى ق���ي���ادات يف 
املع�شكر ،لكن قائد اللواء جنا من التفجري.

م�شادر  ع��ن  نقلت  الفرن�شية  ال�شحافة  وك��ال��ة  لكن 
اأمنية مينية اأن الهجوم اأ�شفر عن مقتل 12 ع�شكريا 
واإ�شابة �شتة اآخرين، كما نقلت عن م�شادر ع�شكرية 
اأن ال�شيارة املفخخة التي ا�شتخدمت يف الهجوم هي 

مدرعة تابعة للجي�س اليمني.
وي��اأت��ي ه���ذا ال��ه��ج��وم ب��ع��د اأق���ل م��ن 24 ���ش��اع��ة على 
ا�شتهدفت مواقع ع�شكرية مبنطقة  هجمات مماثلة 
البي�شاء القريبة من حمافظة اأبني، وقالت امل�شادر 
القاعدة  تنظيم  من  عنا�شر  اإن  اليمنية  الع�شكرية 

تقف وراء هذه الهجمات.
وذك������رت م�������ش���ادر م���ن ق���ي���ادة امل��ن��ط��ق��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة 
م�شاء  ه��اج��م��وا  م�شلحني  اأن  ال��ب��ي�����ش��اء  مب��ح��اف��ظ��ة 
روي��ن  منطقة  يف  ال��دوري��ة  ل�شرطة  م��ق��را  اخلمي�س 
نقطة  اآخ��ر  هجوم  ا�شتهدف  كما  البي�شاء،  التابعة 
بني  الواقعة  الزاهر  بلدة  يف  اخلا�شة  للقوات  اأمنية 

حمافظتي اأبني والبي�شاء.
يذكر اأن حمافظة اأبني تعترب من اأكرث املناطق التي 

ت�شهد ن�شاطا لتنظيم القاعدة.

•• مو�صكو-وكاالت:

اأعلنت وزارة اخلارجية الرو�شية، 
ث��اث��ي��اً بني  ل��ق��اء  اأن  اجل��م��ع��ة، 
رو�شيا والوليات املتحدة والأمم 
املتحدة، قد يعقد مطلع نوفمرب 
جنيف2  مل��وؤمت��ر  مت��ه��ي��داً  املقبل 

اخلا�س ب�شوريا.
نائب  غاتيلوف  غينادي  واأع���رب 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة، يف ح��دي��ث مع 
وكالة اأنباء اإنرتفاك�س الرو�شية، 
عن ا�شتعداد باده لإبداء مرونة 
واحل�شور،  املواعيد  يخ�س  فيما 
ع���ن���دم���ا ي���ت���و����ش���ل امل�������ش���ارك���ون 
الآخرون اإىل توافق بهذا ال�شاأن، 
اأن����ه م��ن امل��م��ك��ن اأن  م�����ش��ريا اإىل 
ال�شهر  مطلع  اللقاء  ه��ذا  يعقد 
الرو�شي  امل�شوؤول  واأ���ش��ار  املقبل. 
عرب  يجري  عمًا  هناك  اأن  اإىل 
للتن�شيق  الدبلوما�شية  القنوات 
امل��ح��ت��م��ل متهيدا  ال��ل��ق��اء  ب�����ش��اأن 
اأن  م��ع��ت��رباً  جنيف2-،  مل���وؤمت���ر 
امل��ه��م��ة الأول����ي����ة ل��ي�����ش��ت حت��دي��د 
موعد معني للقاء التمهيدي، بل 
كيفية  تفاهم حول  اإىل  التو�شل 
احلكومة  ومتثيل  امل��وؤمت��ر  عقد 

واملعار�شة فيه.
م��ي��دان��ي��ا ت��وا���ش��ل��ت ال���ش��ت��ب��اك��ات 

بني  دارت  عنيفة  ا���ش��ت��ب��اك��ات  اإن 
اجلي�س احلر والقوات النظامية 
يف ح�����ي الإذاع������������ة ب���ح���ل���ب ك��م��ا 
اندلعت معارك يف حميط �شجن 
حلب املركزي بني مقاتلي جبهة 

الن�شرة وقوات النظام.
ويف م��دي��ن��ة ال���رق���ة ق��ت��ل اأرب���ع���ة 
بينهم  من   17 وج��رح  اأ�شخا�س 
�شبعة يف حالة خطرة اإثر ق�شف 
ق�������وات ال����ن����ظ����ام ب����ال����ه����اون ح��ي 

ال��ع��ن��ي��ف��ة ب���ني ع��ن��ا���ش��ر اجل��ي�����س 
ال�شوري احلر والقوات النظامية 
الباد  �شمال  حلب  حمافظة  يف 
ويف حم��اف��ظ��ة دي���ر ال�����زور ال��ت��ي 
���ش��ه��دت ت��ق��دم��ا ط��ف��ي��ف��ا ل��ق��وات 
املعار�شة، يف حني وثقت ال�شبكة 
ال�شورية حلقوق الإن�شان �شقوط 
ام�����س  الأق�����ل  ع��ل��ى  ق��ت��ي��ا   17

مبناطق متفرقة.
املحلية  التن�شيق  جل���ان  وق��ال��ت 

اإىل  اأدى ك��ذل��ك  ال��ف��ردو���س مم��ا 
بث حالة ذعر بني الأهايل، و�شط 

انقطاع للكهرباء عن املدينة.
ال����زور قالت  ويف حم��اف��ظ��ة دي���ر 
ق�����وات  اإن  اإع����ام����ي����ة  ت����ق����اري����ر 
طفيفا  تقدما  �شجلت  املعار�شة 
دارت  التي  العنيفة  امل��ع��ارك  اإث��ر 
ومقاتلي  النظامية  ال��ق��وات  بني 
جبهة الن�شرة يف عدة اأحياء من 

املدينة.

جنود الحتال يطلقون قنابل الغاز باجتاه املتظاهرين الفل�شطينيني والجانب

المنيون يف تون�س يحتجون على املرزوقي والعري�س

 •• الفجر – تون�ض - خا�ض
��������ش�������ادت ح������ال������ة م�������ن ال���غ�������ش���ب 
والح���ت���ق���ان، اأم�������س اجل���م���ع���ة، يف 
���ش��ف��وف اأع������وان الأم�����ن وال����درك 
التون�شيني بثكنة العوينة، وقامت 
التون�شية بطرد  الأمنية  النقابات 
الروؤ�شاء الثاثة من موكب تاأبني 
ب�شبب   ، التون�شي  الدرك  �شهيدي 
م����ا و����ش���ف���وه ت����خ����اذل و ت��ق��اع�����س 
املوؤ�ش�شات الثاثة يف التعامل مع 
ملف الإره��اب الذي راح �شحيتها 

العديد من الأمنيني.
ورف�����ش��ت ال��ن��ق��اب��ة ح�����ش��ور رئي�س 
اجل����م����ه����وري����ة امل�����وؤق�����ت امل��ن�����ش��ف 
املرزوقي ورئي�س احلكومة املوؤقت 
املجل�س  ورئ��ي�����س  ال��ع��ري�����س  ع��ل��ي 
بن  م�شطفى  التاأ�شي�شي  الوطني 
وزي��ر  ح�����ش��ور  ق��ِب��ل��ت  فيما  جعفر 

الداخلية لطفي بن جدو.
وق��د اأع��ل��ن اآم���ر ال���درك التون�شي 
تتبع  �شيتم  انه  الك�شيك�شي،  منري 
ك��ل م��ن ق��ام بهذا العمل اإداري����ا و 

ق�شائيا .
ه��ذه  اأن  ع��ل��ى  الك�شيك�شي  و���ش��دد 
احلادثة هي الأوىل يف تاريخ �شلك 
الدرك موؤكدا اأنه ل ميكن القبول 
على  التعدي  اأو  الن�شباط  ب�شوء 

القيادات.

الدرك يطرد الروؤ�ساء الثالثة من موكب تاأبني:

الإرهاب ي�شرب من جديد ويغيرّ ا�شرتاتيجيته يف تون�س

•• القد�ض املحتلة-وكاالت:

ا�شيب ع�شرات املواطنني واعتقل 
م�شور �شحفي خال قمع قوات 
الحتال م�شرية بلعني املناه�شة 
ل��ا���ش��ت��ي��ط��ان، ك��م��ا مت ف��ي��ه قمع 
م�شرية املع�شرة ال�شبوعية ومنع 
املواطنني من الو�شول اىل مكان 
اق��ام��ة اجل����دار ال��ع��ن�����ش��ري حيث 
ا�شبوعية  م�����ش��رية  يف  ي��ت��وج��ه��ون 

�شد ال�شتيطان واجلدار.
باأن  املحلية  )وف��ا(  وكالة  ونقلت 
جنود الحتال اطلقوا الر�شا�س 
وقنابل  باملطاط  املغلف  امل��ع��دين 
للدموع،  امل�شيل  وال��غ��از  ال�شوت 
ب����اجت����اه امل�������ش���ارك���ني يف م�����ش��رية 
حني  اهلل  رام  مب��ح��اف��ظ��ة  ب��ل��ع��ني 
و���ش��ل��وا الرا����ش���ي ال��واق��ع��ة على 
مقربة من اجلدار العن�شري، ما 

وال���ش��ت��ي��ط��ان يف ب��ل��ع��ني، رف��ع��وا 
وج��اب��وا  الفل�شطينية،  الأع�����ام 
�����ش����وارع ال���ق���ري���ة وه�����م ي������رددون 
ال��ه��ت��اف��ات ال��داع��ي��ة اإىل ال��وح��دة 
ال��وط��ن��ي��ة، وم��ق��اوم��ة الح��ت��ال 
واحلرية  الأ�شرى  �شراح  واإطاق 
فعالية  تنظيم  وج��اء  لفل�شطني. 
ال����ي����وم ت�������ش���ام���ن���اً م����ع الأ�����ش����رى 

وخا�شة الأ�شرى املر�شى.
ب��ي��ت حل���م قمعت  ويف حم��اف��ظ��ة 
قوات الحتال، اجلمعة، م�شرية 
املناه�شة  ال���ش��ب��وع��ي��ة  امل��ع�����ش��رة 
ومنعتها  وال���ش��ت��ي��ط��ان،  ل��ل��ج��دار 

من الو�شول اىل موقع اجلدار.
وق����ال م��ن�����ش��ق ال��ل��ج��ن��ة ال��وط��ن��ي��ة 
يف  وال�شتيطان  اجل���دار  ملقاومة 
حم��اف��ظ��ة ب��ي��ت حل���م، ب����اأن جنود 
الح����ت����ال اع���رت����ش���وا امل�����ش��رية 

واعتدوا على امل�شاركني فيها.

اهلل  عبد  ال�شاب  اإ�شابة  اإىل  اأدى 
غاز  بقنبلة  ع��ام��ا(   22( يا�شني 
الع�شرات  ا�شيب  بينما  قدمه  يف 
باختناق. واأ�شارت امل�شادر اىل ان 
امل�شور  اعتقلوا  الح��ت��ال  جنود 

ال�������ش���ح���ف���ي جم������دي ع����اي����د اأب����و 
اأثناء ت�شويره  رحمة )18عاما( 
ل���ل���م�������ش���رية. وك�������ان امل�������ش���ارك���ون 
يف امل�������ش���رية ال���ت���ي دع�����ت اإل��ي��ه��ا 
اجلدار  ملقاومة  ال�شعبية  اللجنة 

اأ�شلحة  على  العثور  مت  ق��د  وك���ان 
متطورة وخمرب ل�شنع املتفجرات 
وكميات من مادة ميكن ا�شتعمالها 
يف �شنع العبوات النا�شفة ، وذلك 
اأثناء تفتي�س منزل كانت جمموعة 
��ن ب��داخ��ل��ه بعد  اإره���اب���ي���ة ت��ت��ح�����شّ
���ش��اب��ق مع  وق����ت  ا���ش��ت��ب��ك��ت يف  اأن 
وح����دة م���ن ال�����درك ال��ت��ون�����ش��ي يف 
باجة  حمافظة  من  قباط  بلدة 
ال���واق���ع���ة ع��ل��ى ب��ع��د ن��ح��و 100 

كيلومرت غرب تون�س العا�شمة.
واأ�شفرت تلك املواجهات عن مقتل 
�شابط برتبة مازم اأول، و�شابط 
�شف برتبة عريف، بالإ�شافة اإىل 
اإ�شابة عريف اآخر بجروح، ودفعت 
ال�����ش��ل��ط��ات ال��ت��ون�����ش��ي��ة ب��ت��ع��زي��زات 
منطقة  اإىل  وع�����ش��ك��ري��ة  اأم���ن���ي���ة 

قباط.
واأعادت هذه الهجمات اإىل الأذهان 
خطر الإرهاب الذي يتهدد تون�س، 

خا�شة واأن وحدات من اجلي�س ما 
بتم�شيط  اأ�شهر  منذ  ت��ق��وم  زال���ت 
امل���ن���اط���ق ال��ق��ري��ب��ة م���ن احل����دود 
عنا�شر  تختبئ  حيث  اجلزائرية 
اأن�����ش��ار  لتنظيم  تنتمي  م�شلحة 
اأنها متورطة يف  ُيعتقد  ال�شريعة، 
بلعيد،  �شكري  املعار�شني  اغتيال 
ذبح عدد  الرباهمي، ويف  وحممد 
م��ن اجل��ن��ود خ��ال �شهر جويلية 

املا�شي.            )التفا�شيل �س(

اإ�سابة ع�سرات الفل�سطينيني 

الحتالل يقمع احتجاجات يف ال�شفة �شد ال�شتيطان 
منطقة  قرب  انتحاري  هجوم 
ب��ك��اب��ول  اأج���ان���ب  ي�شكنها 

•• كابول-ا.ف.ب:

ف��ج��ر ان��ت��ح��اري اجل��م��ع��ة ���ش��ي��ارة 
م��ل��ي��ئ��ة ب���امل���ت���ف���ج���رات يف ك���اب���ول 
ام��������ام جم����م����ع ����ش���ك���ن���ي ي��ق��ط��ن��ه 
وزارة  اعلنت  كما  اج��ان��ب،  عمال 
تو�شيحات  اعطاء  دون  الداخلية 

حول احتمال �شقوط �شحايا.
وزارة  ب���ا����ش���م  امل����ت����ح����دث  وق�������ال 
الداخلية �شديق �شديقي لوكالة 
فران�س بر�س ان العنا�شر الوىل 
هجوم  ان���ه  ع��ل��ى  ت���دل  للتحقيق 
ان����ت����ح����اري ب�������ش���ي���ارة م��ف��خ��خ��ة. 
���ش��ي��ارة ���ش��غ��رية ا���ش��ط��دم��ت  ان 
كانتا  ب�شيارتني  التفجري(  )عند 
غرين  ال�شكني  املجمع  ت��غ��ادران 

فياج.
وا�شاف ان النفجار �شبب ا�شرارا 

ورمبا اوقع �شحايا.
و����ش���ارع���ت ح���رك���ة ط���ال���ب���ان اىل 
تبني العملية موؤكدة انها "كبدت 

العدو خ�شائر فادحة.
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اأهال بكم يف 
موقع جريدة 

الفجر 
الإلكرتوين 

اجلديد

املوقع اللكرتوينالربيد اللكرتوين

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 . 
لا�شتف�شار الت�شالت:

اأبوظبي
هاتف
فاك�س

العراقدبي
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مقتل واإ�شابة الع�شرات بهجوم على مقر للجي�س اليمني اغ��ت��ي��ال م��دي��ر ال�����ش��رط��ة 
ال��ع�����ش��ك��ري��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة 

•• بنغازي-ا.ف.ب:

قتل �شابط بارز يف اجلي�س الليبي 
ليبيا(  )���ش��رق  بنغازي  مدينة  يف 
ع��ل��ي اي�����دي جم��ه��ول��ني اط��ل��ق��وا 
عليه الر�شا�س �شباح اجلمعة يف 
املدينة، وفقا ملا افاد متحدث امني 

لوكالة فران�س بر�س لانباء.
با�شم  ال��ر���ش��م��ي  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
غرفة العمليات المنية امل�شرتكة 
العقيد  ب��ن��غ��ازي  م��دي��ن��ة  ل��ت��ام��ني 
ادارة  مدير  ان  ال��زاي��دي  عبداهلل 
ال�����ش��رط��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف رئ��ا���ش��ة 
الليبي  للجي�س  ال��ع��ام��ة  الرك����ان 
العقيد احمد م�شطفى الربغثي 
بر�شا�س  ا�شابته  اثر  حتفه  لقي 

جمهولني اطلق عليه امام بيته.
وا�شاف ان الربغثي تويف متاثرا 
ب��ج��راح��ه يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى اجل���اء 
ل����ل����ج����روح واحل������������وادث ب���ع���د ان 
اخ��رتق��ت ع���دة ر���ش��ا���ش��ات را���ش��ه 
و���ش��دره، لفتا اىل ان جمهولني 
خال  با�شتهدافه  قاموا  ملثمني 
ال�شاة  اىل  ل��ل��ذه��اب  ا���ش��ت��ع��داده 
م��ن��زل��ه يف منطقة  م���ن  ب��ال��ق��رب 

ار�س قري�س يف مدينة بنغازي.
وذك����ر امل�����ش��در ان ال��ربغ��ث��ي ك��ان 
ت�شكيا  ي��وؤ���ش�����س  ع�����ش��ك��ري  اول 
عقب  ال��ق��ذايف  ق���وات  �شد  قتاليا 
فرباير   17 يف  عليه  النتفا�شة 
ليبيا  �شهداء  ا�شم  حتت   2011

احلرة.
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عدد من ال�شيوخ يح�شرون اأفراح بن كردو�س العامري بالغربية 

وزارة العمل ت�شارك بحزمة م�شاريع الكرتونية يف معر�س جيتك�س 2013

•• املنطقة الغربية-وام:

هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  بن  ماجد  ال�شيخ  �شمو  ح�شر 
اآل  را�شد  بن  حممد  بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  بدبي  والفنون  الثقافة 
مكتوم ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الثقافة وال�شباب 

الأول يف �شالة الحتفالت  اأم�س  اأقيم م�شاء  ال��ذي   � كما ح�شر احلفل 
مبدينة زايد باملنطقة الغربية � 

اآل نهيان وال�شيخ حممد  زايد  �شلطان بن خليفة بن  ال�شيخ خليفة بن 
بن �شلطان بن حمدان اآل نهيان وال�شيخ حممد بن نهيان بن مبارك اآل 
اآل نهيان وال�شيخ مبارك  نهيان وال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك 

ال�شيخ  و�شمو  خليفة  اآل  حمد  بن  نا�شر  ال�شيخ  و�شمو  املجتمع  وتنمية 
خالد بن حمد اآل خليفة جنا ملك مملكة البحرين احلفل الذي اأقامه 
اللواء املتقاعد حممد �شامل بن كردو�س العامري مبنا�شبة زفاف جنليه 
عبداهلل اإىل كرمية عو�س م�شلم بن جوعان العامري وفهد اإىل كرمية 

عبيد حممد بن مرميان العامري.

بن نهيان بن مبارك اآل نهيان وعدد من ال�شيوخ واأعيان القبائل وكبار 
امل�شوؤولني و�شيوف من دول جمل�س التعاون اخلليجي وح�شد كبري من 

املدعوين والأهل والأ�شدقاء.
فلكلورية  وف��ق��رات  ب��ع��رو���س  ال�شعبية  ال��ف��رق  م�شاركة  احل��ف��ل  وتخلل 

متنوعة ابتهاجا بهذه املنا�شبة.

•• دبي-وام:

ينطلق  ال��ذي   2013 جيتك�س  معر�س  فعاليات  يف  العمل  وزارة  ت�شارك 
غ��دا يف م��رك��ز دب��ي ال���دويل ل��ل��م��وؤمت��رات وامل��ع��ار���س بحزمة م��ن امل�شاريع 

اللكرتونية.
العديد  الإحت��ادي��ة  احلكومة  من�شة  �شمن  جناحها  يف  ال���وزارة  و�شتعر�س 
املتميزة  اخلدمات  تقدمي  جم��ال  يف  احلديثة  التقنيات  ذات  امل��ب��ادرات  من 

للمتعاملني واإدارة �شوق العمل.
اأح��م��د ال�����ش��وي��دي ال��وك��ي��ل امل�شاعد ل�����ش��وؤون اخل��دم��ات  واأك���د ���ش��ع��ادة �شيف 
املوؤ�ش�شية وامل�شاندة يف وزارة العمل حر�س الوزارة على امل�شاركة �شنويا يف 
معر�س جيتك�س نظرا لكونه ي�شكل من�شة هامة لعر�س اأف�شل املمار�شات 
الإل��ك��رتون��ي��ة واأح��دث��ه��ا. واأو���ش��ح ال�����ش��وي��دي اأن ه��ذا احل���دث يتيح تبادل 
احلكومة  متطلبات  حتقيق  يف  ي�شهم  مبا  امل�شاركة  اجلهات  بني  التجارب 

�شيتم  التي  امل�شاريع  اأه��م  اأن من بني  اإىل  ون��وه  الدولة حفظه اهلل.  رئي�س 
العان عنها خال املعر�س قناة توا�شل جديدة مع املتعاملني ا�شتجابة 
اآل مكتوم نائب  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  لدعوة وتوجيهات �شاحب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل بتقدمي خدمات 
�شهلة  ب���اإج���راءات  ب��الأ���ش��ب��وع  اأي���ام   7 وخ���ال  ال�شاعة  م���دار  على  حكومية 

ومب�شطة وكفاءة عالية تلبي احتياجات وتوقعات املتعاملني.
ال���وزارة �شتقدم من خ��ال ه��ذه القناة حزمة من خدماتها عرب  وذك��ر ان 
البطاقة  جتديد  خدمة  اأوىل  كمرحلة  وت�شم  الذكية  الهواتف  تطبيقات 
املنتهية وخدمة ا�شرتجاع ال�شمان البنكي وخدمة اإلغاء ت�شريح عمل غري 
منتهي ال�شاحية وخدمة دفع ر�شوم ت�شريح العمل وخدمة ت�شجيل باغ 

هروب وخدمات ال�شتعام.
واأ�شار اإىل ان وزارة العمل �شتعر�س خال املعر�س اي�شا م�شروع تفعيل بطاقة 
الإمارات للهوية كبطاقة توقيع اإلكرتوين والذي ياأتي يف اطار التعاون بني 

تلبي  تقنية حديثة  اأ�شاليب  ذات  مبادرات  وتنفيذ  تبني  الذكية من خال 
اإجن��از  وال��وق��ت عليهم يف  وت��وف��ر اجل��ه��د  املتعاملني  ت��وق��ع��ات وط��م��وح��ات 

معاماتهم.
واأ�شار اإىل اأن وزارة العمل �شتعر�س خال املعر�س جمموعة من امل�شاريع 
تقدمي  حيث  من  ال���وزارة  ا�شرتاتيجية  ترجمة  يف  ت�شهم  التي  وامل��ب��ادرات 
الأداء  م�شتوى  م��ن  وت��رف��ع  املتعاملني  احتياجات  تلبي  متميزة  خ��دم��ات 
وكفاءة  بفعالية  وتنظيمه  العمل  �شوق  اإدارة  يف  وت�شهم  ل��ل��وزارة  املوؤ�ش�شي 

عالية عرب ا�شتخدام اأحدث التقنيات التكنولوجية.
ولفت الوكيل امل�شاعد ل�شوؤون اخلدمات املوؤ�ش�شية وامل�شاندة يف وزارة العمل 
اإىل اأن من اأبرز امل�شاريع التي �شيتم عر�شها يف من�شة وزارة العمل الآلية 
ال��وزارة من خال برنامج اخل�شومات والعرو�س  اللكرتونية التي تنفذ 
برامج  اأح��د  يعد  وال��ذي  اخلا�س  القطاع  يف  العاملني  للمواطنني  املميزة 
اأب�شر التي اأطلقها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان  مبادرة 

مع  للمتعاملني  امل�شروع  يتيح  حيث  للهوية  الإم���ارات  وهيئة  العمل  وزارة 
الوزارة اإ�شتخدام بطاقة الهوية لإجناز املعامات وذلك كبديل عن بطاقة 

التوقيع الإلكرتوين امل�شتخدمة حاليا يف اأنظمة الوزارة.
واأو�شح ال�شويدي اأن من �شمن امل�شاريع اجلديدة التي �شيتم العان عنها 
يف املعر�س اأي�شا م�شروع نظام التفتي�س الذكي الذي يعد اأحد اأبرز املبادرات 
الرائدة على �شعيد املنطقة حيث يعتمد يف مراحل ت�شغيله على جمموعة 
ودقة  �شرعة  �شمان  �شاأنها  من  التي  الذكية  اللكرتونية  الإج���راءات  من 

اإجراءات التفتي�س على املن�شات امل�شجلة لدى وزارة العمل.
تعزيز  �شاأنه  م��ن  ال��ذي  للمن�شاآت  ال��ذات��ي  التقييم  نظام  ال���وزارة  وتعر�س 
العمل  عاقات  تنظيم  قانون  تطبيق  و�شمان  العمل  �شوق  على  الرقابة 
والقرارات املنفذة له من خال تعزيز مبداأ ال�شراكة وال�شفافية بني الوزارة 
ال��وزارة م�شاريع اخرى يف جناحها  و املن�شاآت امل�شجلة لديها . كما تعر�س 

�شمن من�شة احلكومة الحتادية يف املعر�س . 

الرتبية ت�شتقبل رواد جيتك�س بحزمة خدمات ذكية
اإجن���از عمليات  و�شعا يف  ت��دخ��ر  ل��ن  اأن��ه��ا  بيانها  ال��رتب��ي��ة يف  وذك���رت 
التطوير امل�شتمر خلدماتها مواكبة يف ذلك اأحدث الو�شائل الع�شرية 
طرحها  املقرر  خدماتها  جمموعة  اأن  موؤكدة   .. املمكنة  وامل�شتقبلية 
الرفيع  وم�شتواها  بتنوعها  مفاجاأة  �شتكون  املعر�س  اأ�شبوع  وخ��ال 
القطاع  ي�شكلون  ممن  اخلدمات  تلك  من  وامل�شتهدفني  للمتعاملني 

العري�س يف املجتمع.
اأمامها ل�شتعرا�س  ال��وزارة معر�س جيتك�س فر�شة مهمة  واعتربت 
ما و�شل اإليه م�شتوى خدماتها وما تتبناه من مبادرات غري م�شبوقة 

على �شعيد اخلدمات الرتبوية والتعليمية. 

الأمور والطلبة والعاملني يف امليدان الرتبوي والقطاعات التعليمية 
والهيئات املعنية وذات ال�شلة املختلفة.

واأكدت الوزارة يف بيان لها حر�شها على اأن تكون يف طليعة املوؤ�ش�شات 
اإىل مبادراتها  .. لفتة  الذكية  الهواتف  املطبقة خلدمات  احلكومية 
التي اأطلقتها مع نهاية العام الدرا�شي املا�شي وبالتحديد تلك التي 
الثاين ع�شر وغريها من اخلدمات  ال�شف  بنتائج امتحانات  ات�شلت 
الذكية املماثلة التي قدمتها تنفيذا لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
الرتقاء مب�شتوى اخلدمات احلكومية  �شاأن  اهلل يف  رع��اه  دبي  حاكم 

وربط تقدميها بالهواتف الذكية والو�شائل التقنية املتقدمة.
واأو���ش��ح��ت ال����وزارة اأن ح��زم��ة اخل��دم��ات ال��ت��ي وف��رت��ه��ا و�شتعلن عن 
اآخر ما تو�شلت اليه  اإىل  باقات متنوعة منها ا�شتندت يف تطبيقاتها 
على  واعتمدت  ال��ع��امل  يف  واملعلومات  الت�شال  وو�شائل  تكنولوجيا 
جمموعة معايري تكفل تقدمي اخلدمات وفق اأعلى املوا�شفات واأف�شل 

املمار�شات.
معها  املتعاملني  جمهور  ر���ش��ا  حتقيق  اإىل  تتطلع  اأن��ه��ا  اإىل  ولفتت 
ول�شيما اأولياء الأمور والطلبة كما تتطلع لتقدمي منوذج للخدمات 

الرتبوية والتعليمية املطورة على م�شتوى املنطقة.

•• دبي-وام:

 2013 ت�شارك وزارة الرتبية والتعليم يف فعاليات معر�س جيتك�س 
العاملي بحزمة خدمات ذكية  الذي ينطلق غدا مبركز دبي التجاري 

غري م�شبوقة.
واأعلنت الوزارة عن ا�شتقبالها رواد املعر�س وجمهور املتعاملني معها 
التي  امل�شتوى  فائقة  اخلدمات  من  مبجموعة  باملعر�س  من�شتها  يف 
�شتطرحها للمرة الأوىل �شمن �شل�شلة خدمات الهواتف الذكية التي 
واأول��ي��اء  واأف����راده  املجتمع  موؤ�ش�شات  م��ن  معها  للمتعاملني  تقدمها 

اإقامة اأبوظبي توزع الهدايا على املر�شى بطبية خليفة
•• ابوظبي-وام:

زار وفد من الإدارة العامة لاإقامة و�شوؤون الأجانب يف اأبوظبي عددا من 
عنهم  والتخفيف  ملوا�شاتهم  الطبية  خليفة  مدينة  يف  املرقدين  املر�شى 
ووزع   . امل��ب��ارك  الأ�شحى  عيد  مبنا�شبة  وتهنئتهم  املعنوية  روحهم  ورف��ع 
املتعلقة  ا�شتف�شاراتهم  جميع  على  والإج��اب��ة  املر�شى  على  الهدايا  الوفد 
الأحاديث  وتبادل  وحالتهم  �شحتهم  على  والطمئنان  الإقامة  باإجراءات 
ل���اإدارة  الج��ت��م��اع��ي  اجل��ان��ب  تعك�س  م��ب��ادرة  يف  معهم  التلقائية  ال��ودي��ة 
وتوا�شلها الدائم مع املجتمع. وقال املازم حممد �شعيد الكعبي من ق�شم 
الإعام والعاقات العامة اإن الزيارة تاأتي انطاقا من مبادرة الفعاليات 
والزيارات املجتمعية التي اأطلقتها الإدارة العامة لاإقامة و�شوؤون الأجانب 
يف اأبوظبي واملنبثقة عن مبادرات قطاع اجلن�شية والإقامة واملنافذ. واأعرب 
التي  الإن�شانية  املبادرة  بالغ �شرورهم وتقديرهم لهذه  املر�شى عن  اأهايل 
موا�شلة  على  وت�شجيعهم  وم��وؤازرت��ه��م  املر�شى  عن  التخفيف  �شاأنها  من 

العاج.

دائرة الأرا�شي ت�شارك يف جيتك�س 2013 بحزمة متطورة من اخلدمات الإلكرتونية 
•• دبي-وام:

ت�شارك دائ���رة الأرا���ش��ي والأم����اك يف دب��ي يف معر�س 
جيتك�س 2013 الذي ينطلق غدا مبركز دبي التجاري 
العاملي �شمن جناح حكومة دبي الذكية يف قاعة ال�شيخ 
ال��دائ��رة  م��ن  التقني  ال��ف��ن��ي  ال��ك��ادر  و���ش��ي��ت��وىل  �شعيد. 
حول  املو�شعة  وال�شروح  وال�شت�شارات  الإجابات  تقدمي 
من  حتقيقها  ميكن  التي  والفوائد  اجل��دي��دة  ال��ربام��ج 
تطبيق الأنظمة والربامج الإلكرتونية ملواكبة التطور 

يف القطاع العقاري.
اإىل  كثب  التعرف عن  ل��زوار جناحها  ال��دائ��رة  و�شتتيح 
الكثري من اخلدمات الإلكرتونية يف حزمة ت�شم عددا 
من الربامج والأنظمة اجلديدة التي �شت�شهم يف تعزيز 
خدمة العماء عرب موقعها الإلكرتوين الذي �شيطرح 

الكبري  ال��دويل  اأي�شا بحلة جديدة خال هذا احل��دث 
الإلكرتوين  التحول  ثقافة  ن�شر  امل�شاهمة يف  اأج��ل  من 
دبي  بوابة  على  املتوافرة  ال��دائ��رة  بخدمات  والتعريف 

العقارية.
اأن  الدائرة  �شلطان بطي بن جمرن مدير عام  واأو�شح 
جيتك�س  يف  ال��دائ��رة  �شتعر�شها  التي  اخل��دم��ات  حزمة 
واأن  ي�شبق  اإب��داع��ات جديدة مل  على  �شت�شتمل   2013
ال�شتثمارية  اخل��ارط��ة  ومنها  احل���دث  ه��ذا  يف  ظ��ه��رت 
ق��ادرة على  اإلكرتونية  بوابة  التي تعد مبثابة  العقارية 
ال�شتثمارية  ال��ف��ر���س  م��ن  متكاملة  منظومة  ت��وف��ري 
واأن��ه��ا تقدم  ل��ل��دائ��رة خا�شة  الإل���ك���رتوين  امل��وق��ع  على 
للم�شتثمر كافة املعلومات ال�شرورية التي ت�شاعده على 
اتخاذ القرار ال�شتثمارية القائمة على املعرفة الدقيقة 

من امل�شادر املوثوقة.
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 »الطرق «: مهرجان الإمارات الأخ�شر يعزز مكانة الدولة يف حتقيق التنمية امل�شتدامة
•• دبي-الفجر:

اأكدت هيئة الطرق واملوا�شات دعمها للمبادرة الوطنية طويلة املدى  
نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأطلقها  التي 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي يف يناير من العام املا�شي 
اأخ�شر  اقت�شاد   ( �شعار  حتت  الإم���ارات  دول��ة  يف  اأخ�شر  اقت�شاد  لبناء 
، واأنها واحدة من اجلهات احلكومية الكربى التي  لتنمية م�شتدامة( 
تاأخذ على عاتقها امل�شاركة يف حتّمل م�شوؤولية ال�شتدامة البيئية يف دبي 

ب�شكل خا�س ودولة الإمارات بوجه عام.
وقال ال�شيد عدي الدي�شي، رئي�س جلنة القت�شاد الأخ�شر ومدير اإدارة 

وخدماتها  م�شاريعها  م��ن  العديد  �شمن  اخل�����ش��راء  امل��ب��ادرات  بو�شع 
لتغذية  الكهرباء  ا�شتخدام  املثال؛  �شبيل  على  منها  للجمهور،  املُقدمة 
مرتو دبي، وتوفري حافات ذات تقنية عالية تعمل بالديزل ذي الن�شب 
املتدنية من الكربيت مبعدلت متوافقة مع املعايري العاملية، واأن الهيئة 
الع�شوي،  ال��دي��زل  ذات  اخل�شراء  احلافلة  اأداء  مبراقبة  حالياً  تقوم 

ف�شًا عن درا�شات ل�شتعمال الغاز امل�شغوط كوقود بديل ملركباتها.
يف  الهجينة  امل��رك��ب��ات  ا�شتخدام  يف  م��وؤخ��راً  ب���داأت  الهيئة  اأن  واأو���ش��ح، 
اأ�شطول ) تاك�شي دبي (، واأنه توجد حالياً 20 مركبة اأجرة تعمل جزئياً 
بالكهرباء ويف حال اأثبتت كفاءتها �شيتم حتويل اأكرث من 3500 مركبة 
اأجرة يف دبي اإىل النظام الهجني يف امل�شتقبل القريب، الأمر الذي يعني 

الأ�شول واملمتلكات بقطاع خدمات الدعم الفني املوؤ�ش�شي بهيئة الطرق 
عقدته  الذي  ال�شحفي  املوؤمتر  يف  الهيئة  م�شاركة  واملوا�شات، خال 
اللجنة املنظمة ملهرجان الإمارات الأخ�شر يف مدينة م�شدر يف العا�شمة 
اأبوظبي بح�شور ممثلي اجلهات احلكومية واخلا�شة والرعاة: اإن هذا 
اأب��ري��ل 2014   ُي��ق��ام م��ن 16 م��ار���س اإىل 16  امل��ه��رج��ان، ال��ذي �شوف 
لأول مرة باملنطقة وينطلق يف معظم اأرجاء الدولة، ُيعزز مكانة وريادة 
الإمارات كواحدة من الوجهات اخل�شراء على م�شتوى العامل، م�شرياً 
الهيئة ت�شع ال�شتدامة �شمن غاياتها ال�شرتاتيجية لإدراكها  اأن  اإىل 

الكامل مب�شوؤوليتها املجتمعية جتاه بيئة و�شكان الدولة.
واأ�شاف: اأن هيئة الطرق واملوا�شات منذ ن�شاأتها يف عام 2005 بداأت 

اإحداث تخفي�س كبري يف ن�شبة انبعاث الكربون.
وقال: اإن الهيئة، وانطاقاً من م�شوؤوليتها الجتماعية، اأطلقت جائزة 
دبي للنقل امل�شتدام، وهي جائزة ت�شمل جميع اجلهات العاملة يف الدولة 
م�شيفاً  امل�شتدام،  بالنقل  ُتعنى  ممار�شات  اأو  مبادرات  اأي  متتلك  التي 
من جانب اآخر، اأن الهيئة حّدثت خطتها ال�شرتاتيجية لت�شمل اأهدافاً 
وم�شتهدفات  اأداء  موؤ�شرات  تت�شمن  الأخ�شر  القت�شاد  لدعم  حمددة 
يتم قيا�شها ب�شورة دورية ل�شمان حتقيق نتائج ايجابية يف هذا املجال، 
موؤكداً قدرة الهيئة، من خال ع�شويتها يف اللجنة الر�شمية ملهرجان 
على  البيئية  ال�شتدامة  ملعايري  ال�شتجابة  على  الأخ�����ش��ر،  الإم����ارات 

م�شتوى املنطقة وخدمة الأجيال املقبلة يف هذا الإطار املهم.

م�سيدة برعاية حممد بن را�سد الن�سانية والرتبوية وموؤ�س�سة اجلليلة

المارات للتوحد ت�شيد مببادرة تاآلف لتدريب اأ�شر ذوي الإعاقة
 اأ�����ش����ادت ����ش���ع���ادة  ف��اط��م��ة را���ش��د 
اإدارة  جمل�س  رئي�شة  امل��ط��رو���ش��ي 
بالدعم  للتوحد  الإم���ارات  جمعية 
واله���ت���م���ام ال��ك��ب��ري ال����ذي ي��ول��ي��ه 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة، رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
رع������اه اهلل جل��ه��ود   ، دب�����ي  ح���اك���م 
والتن�شئة  الرعاية  برامج  تطوير 
وال���ت���اأه���ي���ل ل������ذوي الح���ت���ي���اج���ات 
اخل��ا���ش��ة وع��ائ��ات��ه��م مب���ا ينمي 
م���ن ج��ه��ود ال��رع��اي��ة وي���ط���ور من 
ا����ش���ال���ي���ب���ه���ا وو����ش���ائ���ل���ه���ا وي���رب���ط  
التقنيات  من  باحلديث  الوالدين 

واملناهج احلديثة .
مببادرة  اجلمعية  رئي�شة  وم�شيدة 
موؤ�ش�شة اجلليلة يف دبي واجلامعة 
الربيطانية يف دبي يف اطاق اأوىل 
التدريبية  دورات موؤ�ش�شة اجلليلة 
امل��وج��ه��ة ل��ع��ائ��ات الأط����ف����ال من 
وذلك  اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي 
ك��ج��زء م��ن ب��رن��ام��ج ت��اآل��ف ال��ت��اب��ع 

را�شد  فاطمة  وقالت   . للموؤ�ش�شة 
امل��ط��رو���ش��ي : ل��ق��د ���ش��ه��دن��ا خ��ال 
الأعوام املا�شية تطورات عديدة يف 
من  للطاب  التعليمية  الأ�شاليب 
وعلى  اخلا�شة،  الحتياجات  ذوي 
اأه���ايل ه���وؤلء ال��ط��اب ر�شد هذه 
تطبيقها  على  والعمل  التطورات 
وهنا  وتعليمهم،  اأبنائهم  رعاية  يف 
ملوؤ�ش�شة  ال�شكر  جزيل  تقدمي  اأوّد 
املبادرة  بهذه  القيام  على  اجلليلة 
بالغة الأه��م��ي��ة يف دول���ة الإم���ارات 

العربية املتحدة.
وت���ت���وا����ش���ل ال�������دورة ي����وم ال�����ش��ب��ت 
اكتوبر مبقر اجلامعة   19 القادم 
الكادميية  املدينة  يف  الربيطانية 
ب��دب��ي وال���ت���ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا م��وؤ���ش�����ش��ة 
اجلليلة، وهي موؤ�ش�شة عاملية غري 
ربحية تهدف اإىل حتقيق اإ�شهامات 
م�شتدامة يف القطاع ال�شحي حلياة 
ال�شحية  الرعاية  اأف�شل وحت�شني 
ال�شتثمار يف  للمر�شى من خال 
التعليم، الأبحاث والعاج الطبي ، 

املوجهة لعائات الأطفال من ذوي 
الحتياجات اخلا�شة، وذلك كجزء 

من برنامج تاآلف التابع لها. 
وت���ع���م���ل ال���������دورة، وال����ت����ي ت�����ش��م��ل 
التدريب  تقدمي  على  اأ�شبوع   12
ال������ازم ح����ول ال�����ش��ل��وك��ي��ات ال��ت��ي 
ي��ت��وج��ب ع��ل��ى الأه�������ايل ات��ب��اع��ه��ا 
تقدمي  على  قدراتهم  تعزيز  بغية 
ح��ي��اة اأف�����ش��ل لأب��ن��ائ��ه��م. وت��ت��ع��اون 
موؤ�ش�شة اجلليلة يف هذا الربنامج 
 ، مع اجلامعة الربيطانية يف دبي 
واأب  اأم   400 بتدريب  تلتزم  كما 
من خمتلف اجلن�شيات على مدى 
���ش��ن��وات ك��ج��زء م��ن رعايتها  اأرب����ع 

لهذا الربنامج.
الأ����ش���ت���اذ  اأن  ب���ال���ذك���ر  واجل����دي����ر 
الدكتورة  اإميان جاد،، عميد كلية 
دك��ت��وراة  برنامج  ورئي�س  الرتبية 
الرتبية يف اجلامعة الربيطانية يف 
دبي، قد قامت بت�شميم الربنامج 

و تديره يف دورته احلالية.
وا����ش���ت���ه���ل ب����رن����ام����ج ت�����اآل�����ف وه���و 
ال�����ربن�����ام�����ج امل���ج���ت���م���ع���ي ال����رائ����د 
دورات����ه  اأوىل   ، اجل��ل��ي��ل��ة  مل��وؤ���ش�����ش��ة 
ال��ت��دري��ب��ي��ة ل���ل���وال���دي���ن. وت��ل��ت��زم 
امل��وؤ���ش�����ش��ة، وال��ت��ي اأن�����ش��اأه��ا �شاحب 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ش��د 
اآل م��ك��ت��وم، ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة، 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال����������وزراء ح��اك��م 
، رع��اه اهلل، بالعمل على بناء  دب��ي 
من  يعمل  و�شامل  موّحد  جمتمع 
خاله كل من الأهايل واملدر�شني 
وباقي  ال�شرتاتيجيني  وال�شركاء 
يف  جنب  اإىل  جنباً  املجتمع  اأف���راد 
ذوي  م��ن  الأط���ف���ال  �شبيل مت��ك��ني 

الحتياجات اخلا�شة.
وت���ه���دف ال������دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة اإىل 
تاأهيل الوالدين وم�شاعدتهم على 

املتوحدين،  اأولده���ن  مع  التعامل 
وا�شتيعاب ال�شدمة الأوىل لاأهل 
يعاين  طفلهم  ب����اأن  علمهم  ل���دى 
ا����ش���ط���راب ال��ت��وح��د م����وؤك����دات اإن 
تكمن  امل��ت��وح��دي��ن  م�شكات  اأب���رز 
الناطقني  الأخ�شائيني  نق�س  يف 
التوحد،  العربية يف مراكز  باللغة 
وعدم  بطبيعتهم،  املجتمع  وجهل 
ق������درة امل�����راك�����ز احل���ك���وم���ي���ة ع��ل��ى 
احتواء املتوحدين، ف�شًا عن عدم 
�شمولهم يف عملية الدمج مبدار�س 
ال��دول��ة. وك��ان��ت الأم��ه��ات اأطلقن 
يف وق����ت ���ش��اب��ق م���ب���ادرة »ط���م���وح« 
ل��ل��ت��وا���ش��ل ع���ن ط���ري���ق ال��ه��وات��ف 
ال���ذك���ي���ة ب���ه���دف خ���دم���ة اأب��ن��ائ��ه��ن 
وال���ت���ع���ل���م م����ن جت������ارب ب��ع�����ش��ه��ن، 
وت���اب���ع���ن ج���ه���وده���ن ح���ت���ى مت��ك��ّن 
للتوحد  جمعية  اأول  تاأ�شي�س  م��ن 
يف ال����دول����ة، وب���ا����ش���رن ن�����ش��اط��ه��ن 
الج���ت���م���اع���ي ال��ت��ط��وع��ي خل��دم��ة 
على  ح�شولهن  ب��ع��د  امل��ت��وح��دي��ن، 
موافقة وزارة ال�شوؤون الجتماعية 
ل���ت���اأ����ش���ي�������س اجل����م����ع����ي����ة، وج���م���ع 
مقر  تاأمني  من  مّكنتهن  تربعات 

وم�شروفات اجلمعية.
دورات  تنفيذ  يف  ب��داأت  و»اجلمعية 
ت���دري���ب���ي���ة لأم����ه����ات امل���ت���وح���دي���ن، 
التعامل  طريقة  على  لتدريبهن 
م���ع اأولده������ن يف ظ���ل ع���دم وج���ود 
اإىل  للتعرف  الأم  اإليه  تلجاأ  مكان 
ط��ب��ي��ع��ة ط��ف��ل��ه��ا امل���ت���وح���د، وذل���ك 
عن  ف�شًا  اأخ�شائيني،  ب��اإ���ش��راف 
لاأمهات  جماعية  جل�شات  تنفيذ 
ل��ا���ش��ت��ف��ادة م��ن جت���ارب بع�شهن 
يف رع���اي���ة اأط���ف���ال ال��ت��وح��د وب��ل��غ 
اإىل  و�شل  اجلمعية  ع�شوات  ع��دد 
اأ�شهر  خم�شة  خ���ال  ع�����ش��وة   37
من تاأ�شي�شها قبل اأن تبداأ حملتها 

ع���ل���ى اأع����ل����ى م�����ش��ت��وي��ات ال��ت��ع��ل��ي��م 
وذل��ك م��ن خ��ال ت��زوي��د اأهاليهم 
بكافة الأدوات والإر�شادات الازمة 
النجاح  حتقيق  ع��ل��ى  مل�شاعدتهم 
فاإننا فخورون جداً  لذا  الدرا�شي، 
ب�شراكتنا مع موؤ�ش�شة اجلليلة من 

خال هذه املبادرة النبيلة.
ومن جهتها، اأ�شافت ال�شيدة  �شونيا 
ال��ه��ا���ش��م��ي، رئي�س  اح��م��د  ال�����ش��ي��د 
الإم������ارات  ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
الآب������اء  ي����واج����ه  داون:  مل���ت���ازم���ة 
التحديات  م��ن  العديد  والأم��ه��ات 
التي يقوم  الت�شرفات  ا�شتيعاب  يف 
بها اأطفالهم، لذا فهم بحاجة اإىل 
مل�شاعدتهم  ال����ازم  ال��دع��م  ت��ل��ق��ي 
ع���ل���ى ت��ف�����ش��ري ه�����ذه ال�����ش��ل��وك��ي��ات 
و�شبل التعامل معها. ونحن ن�شهد 
م��دى حاجة  يف  ملحوظاً  ارت��ف��اع��اً 
اأب��ن��ائ��ه��ا  ت��وح��ي��د  اإىل  امل��ج��ت��م��ع��ات 
�شمن جمتمع موحد و�شامل، لذا 
فاإن هنالك حاجة ما�شة ملثل هذه 
تقلي�س  على  تعمل  التي  ال���دورات 
الفجوة بني الأهل واملدر�شة بهدف 
اأبنائهم  احتياجات  اإىل  ال�شتجابة 
الإ�شارة  اأف�شل وج��ه. وجت��در  على 
التعاون ميثل عامة  ه��ذا  اأن  اإىل 
ب�����ارزة اأخ�����رى يف ���ش��ج��ل م��وؤ���ش�����ش��ة 
اجل��ل��ي��ل��ة، وال���ت���ي مت اإط��اق��ه��ا يف 
امل��ا���ش��ي.  اأب���ري���ل  ���ش��ه��ر  م���ن  الأول 
وي�شكل هذا التدريب خطوة هامة 
تطبيق  نحو  املوؤ�ش�شة  م�شاعي  يف 
لتحقيق  الطبي  والبحث  التعليم 
حياة اأف�شل لكافة املقيمني يف دولة 
وكانت  املتحدة.  العربية  الإم��ارات 
مواطنات  اأم��ه��ات  �شبع  اأ�ّش�شت  قد 
اأط������ف������ال م����ت����وح����دي����ن، ج��م��ع��ي��ة 
يف  امل��ر���س  ب��ه��ذا  امل�شابني  لرعاية 
طريقة  الأم��ه��ات  لتعليم  ال��دول��ة، 

لأبنائهم  الازمة  العناية  تقدمي 
يف ال���ب���ي���ت ك���ال���ت���ي ي��ت��ل��ق��ون��ه��ا يف 
املدر�شة من قبل املعلمني ومقدمي 
ال���رع���اي���ة، ف��ت�����ش��م ال������دورة خ��ال 
 55 الأوائ��ل  اأ�شبوعاً  ع�شر  الثني 
اأم واأب لأطفال لديهم ا�شطرابات 
خمتلفة متعلقة بالتعليم، وت�شمل 
ال�شلوكية  امل��ه��ارات  م��ن  جمموعة 
لاأهايل  �شتتيح  التي  الحرتافية 
اإىل احتياجات  اإمكانية ال�شتجابة 

اأبنائهم بطرق اأف�شل. 
من  ك��ل  امل�شاركني  قائمة  وت�شمل 
جمل�س  رئي�س  الها�شمي،  �شونيا 
ملتازمة  الإم�����ارات  جمعية  اإدارة 
املطرو�شي،  را���ش��د  وفاطمة  داون، 
ج��م��ع��ي��ة  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
الإمارات للتوحد. ويف تعليق له على 
املو�شوع، قال الدكتور عبدالكرمي 
�����ش����ل����ط����ان ال����ع����ل����م����اء، ال���رئ���ي�������س 
ينبع  اجلليلة:  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
حر�شنا على القيام بهذا الربنامج 
التدريبي من اإمياننا التام باأهمية 
خارج  التعليمية  العملية  ا�شتكمال 
جدران املدر�شة، وهنا يكمن الدور 
يف  الأه����ايل  يلعبه  ال���ذي  الرئي�س 
موا�شلة  على  اأطفالهم  م�شاعدة 
ت��ن��م��ي��ة ق���درات���ه���م ال��ف��ك��ري��ة حتى 
داخ���ل امل��ن��زل، وتتيح ه��ذه ال���دورة 
ل���ل���وال���دي���ن اإم���ك���ان���ي���ة ا���ش��ت��ي��ع��اب 
ال�شلوكيات التي يقوم بها اأبناوؤهم 
التعليم  ع��م��ل��ي��ة  ي��ج��ع��ل  ب��اأ���ش��ل��وب 
قال  جانبه،  وم��ن  تفاعلية.  اأك���رث 
الأ���ش��ت��اذ ال��دك��ت��ور ع��ب��داهلل حممد 
اجلامعة  مدير  ال�شام�شي،  رحمة 
ت���وؤم���ن  دب��������ي:  ال���ربي���ط���ان���ي���ة يف 
اجلامعة الربيطانية يف دبي  بحق 
ج��م��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة مب����ا ف��ي��ه��م ذوي 
باحل�شول  اخل��ا���ش��ة  الإح��ت��ي��اج��ات 

الإع���ام���ي���ة، م��ا ي���دل ع��ل��ى حاجة 
يلجاأن  موثوق  مكان  اإىل  الأمهات 

اإليه لتعّلم التعامل مع اأولدهن.
الجتماعية  ال�شوؤون  وزارة  وكانت 
املا�شي  العام  منت�شف  ا�شهرت  قد 
ب���اأط���ف���ال  خ���ا����ش���ة  ج��م��ع��ي��ة  اأول 
التوحد حتت ا�شم جمعية الإمارات 
ل��ل��ت��وح��د ال���ت���ي ت�����ش��ع��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق 
والتعاون  التن�شيق  وهي  ر�شالتها، 
يف  املعنية  واملوؤ�ش�شات  اجلهات  بني 
التوحد،  م�شابي  مل�شاعدة  الدولة 
ونف�شياً  �شحياً  تاأهيًا  وتاأهيلهم 
ع��ن ط��ري��ق تبني تنظيم  م��ت��ط��وراً 
على  متخ�ش�شة  ب��رام��ج  وت��ن��ف��ي��ذ 

اأيدي اخلرباء الخت�شا�شيني.
واأ������ش�����ارت ����ش���ع���ادة ف��اط��م��ة را���ش��د 
اإىل  اجلمعية  رئي�شة  امل��ط��رو���ش��ي 
بال�شعي  واأع�شائها  اجلمعية  قيام 
طموحة  وفعاليات  برامج  لتقدمي 
للتعريف  املجتمع  اأف��راد  ت�شتهدف 
لينعم  التوحد،  مباهية  والتوعية 
الندماج  بحرية  واأبناوؤهم  اأبناوؤنا 
يف امل��ج��ت��م��ع، ب��ا ن��ظ��رات غ��ري��ب��ة، 
ون������رف������ع اجل�����ه�����ل ب����ال����ت����وح����د يف 
اأن اجلمعية  جمتمعنا . واأو�شحت 
براجمها  خ��ال  من  ت�شعى  �شوف 
امل��خ��ت��ل��ف��ة وت��ع��اون��ه��ا م���ع اجل��ه��ات 
يد  تقدمي  اإىل  املعنية  واملوؤ�ش�شات 
ال��ع��ون وامل�����ش��اع��دة لأ���ش��ر م�شابي 
التوحد .وتقوم اجلمعية  بالتوا�شل 
م���ع اجل���ه���ات امل��خ��ت�����ش��ة ب��ال��دول��ة، 
م���ن اأج�����ل احل�������ش���ول ع��ل��ى م��زي��د 
التوحد  مل�����ش��اب��ي  م��ن الم��ت��ي��ازات 
الجتماعية  الأن�����ش��ط��ة  جم���ال  يف 
وال��ث��ق��اف��ي��ة وال��رتف��ي��ه��ي��ة، اإ���ش��اف��ة 
اإىل تلقي اأموال التربعات، واإعادة 
املتعففة ممن  الأ�شر  توزيعها على 

لديهم اأطفال توحد .

البحرين ت�شت�شيف املوؤمتر ال�شرتاتيجي اخلليجي 
•• املنامة-وام:

املوؤمتر  اك��ت��وب��راجل��اري   30 و   29 خ��ال  وال��ط��اق��ة  وال��دول��ي��ة  ال�شرتاتيجية  للدرا�شات  البحرين  مركز  ينظم 
ال�شرتاتيجي اخلليجي بفندق �شوفتيل البحرين مب�شاركة نخبة من ال�شخ�شيات العاملية املرموقة وكبار املحللني 
والباحثني واملتخ�ش�شني يف الدرا�شات الدولية وال�شرق اأو�شطية واخلليج العربي وموؤ�ش�شات بحثية عريقة. وذكرت 
ونتائجها  املنطقة  يف  الراهنة  للتحولت  اأعمق  فهم  تقدمي  اإىل  ي�شعى  املوؤمتر  ان  بنا   البحرينية   النباء  وكالة 
امل�شتقبلية وانعكا�شاتها على منطقة اخلليج العربي وعاقات دول اخلليج مع القوى الدولية والإقليمية الفاعلة 

..كما �شيعمل على اخلروج ب�شيا�شات واقعية وعملية للحفاظ على الأمن وال�شتقرار مبنطقة اخلليج العربي.

مركز حمدان بن حممد لإحياء الرتاث يختتم 
فعاليات العيد العود با�شتقبال عودة احلجاج 

•• دبي-وام:

اخ��ت��ت��م م���رك���ز ح���م���دان ب���ن حممد 
لإح�������ي�������اء ال������������رتاث الح�����ت�����ف�����الت 

العود  العيد  ال��رتاث��ي��ة  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
ال���ت���ي ا����ش���ت���م���رت ط��ي��ل��ة اأي�������ام ع��ي��د 
الأ���ش��ح��ى امل��ب��ارك يف اأك���رث م��ن 10 
الفعاليات  وتنوعت  دب��ي.  يف  مواقع 
وتوزيع  ال�شعبية  الفرق  اأهازيج  بني 
ال��ع��ي��دي��ة ع��ل��ى ال������زوار اإ���ش��اف��ة اإىل 
مراكز  يف  وذل���ك  العربية  ال�شيافة 
الأحياء  وجمال�س  الكربى  الت�شوق 
ال�����ش��ع��ب��ي��ة و�����ش����الت ال���ق���ادم���ني يف 
م��ط��ار دب��ي ال����دويل. وج�����ش��دت هذه 
الفعاليات قيم العيد احلقيقية التي 
والتقاليد  ال���ع���ادات  م��ن  ا�شتلهمت 
حر�س  وال��ت��ي  الأ�شيلة  الإم��ارات��ي��ة 
عليها  ال�����ش��وء  ت�شليط  ع��ل��ى  امل��رك��ز 
دول���ة  وزوار  امل��ق��ي��م��ني  ك���اف���ة  اأم������ام 
الإم�������ارات . ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن����ه مت 
مت��دي��د ه���ذه ال��ف��ع��ال��ي��ات ال��رتاث��ي��ة 
فقط يف �شالت ا�شتقبال امل�شافرين 
للم�شاركة يف  ال��دويل  دب��ي  يف مطار 
ف��رح��ة ا���ش��ت��ق��ب��ال ع����ودة ح��ج��اج بيت 
ال��وط��ن من  اإىل ار����س  اهلل احل����رام 
اداء  بعد  وذل��ك  ال�شعودية  الأرا���ش��ي 

فري�شة احلج لهذا العام. 
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الق�شية رقم 2011/26

املحكوم لها: �شركة ال�شرياوي للمعدات
املحكوم عليها: �شركة الحمد للنقليات واملقاولت العامة

اعالن بيع �سيارة باملزاد العلني بالن�سر
ال�شاعة  علني يف مت��ام  م��زاد  �شينعقد  باأنه  البتدائية  الحت��ادي��ة  تعلن حمكمة عجمان 
احلادية ع�شر من �شباح يوم اخلمي�س املوافق 2013/10/24 مبقر املحكمة وذلك لبيع 

ال�شيارة العائدة للمحكوم عليها املذكور  اعاه واملبينة او�شافها اداناه:

و�شيتم ال��ب��ي��ع ب��امل��زاي��دة ع��ل��ى ان ي��ب��داأ امل����زاد بال�شعر امل��ح��دد ب��ت��ق��ري��ر  اخل��ب��ري وق���دره 
اأن يودع الثمن بخزانه املحكمة يف  امل��زاد  )2600000(  دره��م، ويجب على الرا�شي عليه 

اليوم التايل على الأكرث لر�شو املزاد وال اأعيد بيع ال�شيارات على م�شئولية.
ق�شم  مراجعة  للبيع  املطروحة  الم���وال  عن  ال�شتف�شار  اأو  بال�شراء  يرغب  من  فعلى 

التنفيذ باملحكمة. ا�شم: �شعيد روي�س - موبيل رقم : 050-9227346
ملحوظة: ميكن للمحكوم عليها حتا�شي عملية البيع وذلك بدفعة املبلغ املحكوم عليه كامًا.
قا�سي التنفيذ

  وزارة العدل 
   دائـــــــر الق�ساء- عجمان 

م�سل�سل         الــــــــــنوع            رقـم اللوحة           موديل
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مذكرة اعالن  مدعى عليه بالن�سر

   يف  الدعوى 3347 /2013عمايل جزئي                 
م م فرع جمهول حمل القامة  ذ  املدعى عليه /1- كابلي �س ت �س  اىل 
مبا ان املدعي / �شعد فواز البيطار قد اقام عليك الدعوى ومو�شوعها 
املطالبة بالزام املدعى عليها بان توؤدي له مبلغ 46625 درهم وبالر�شوم 
يوم  جل�شة  لها  وح���ددت   )2013/152093( رق��م  وال�شكوى  وامل�����ش��اري��ف 
لذا  القا�شي  مبكتب  �س   8.30 ال�شاعة   2013/10/26 امل��واف��ق  اخلمي�س 
بتقدمي ما لديك  قانونيا وعليك  او من ميثلك  فانت مكلف باحل�شور 
من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة ايام على القل. 
ق�سم الق�سايا العمالية                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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 اعالن للح�سور امام املحكمة يف ال�ستئناف رقم  908/ 2013 -عمايل - م ع - �س- اأظ

امل�شتاأنف : امل�شت�شفى الملاين العام )ال�شرق الو�شط( ذ.م.م اجلن�شية: 
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البيئة واملياه توقع عقدا لتنفيذ م�شاريع خيية خارج الدولة 
•• دبي-وام:

وقعت وزارة البيئة واملياه عقدا مع جمعية دبي اخلريية لتنفيذ عدد من امل�شاريع اخلريية خارج الدولة.
وقع العقد من جانب الوزارة فاطمة اأهلي مدير اإدارة الت�شال احلكومي بالوكالة ومن جانب جمعية دبي اخلريية 

عي�شى لطفى ع�شو جمل�س الدارة.
واأو�شحت فاطمة اأهلي اأنه �شيتم تنفيذ م�شروع بناء م�شجد وحفر بئر وزارة البيئة واملياه يف جمهورية مايل اإىل 

جانب اإقامة م�شاريع خريية اأخرى �شيتم تنفيذها يف جمهورية طاجك�شتان.
واأ�شارت اإىل اأن فكرة امل�شروع جاءت متا�شيا مع �شيا�شة الدولة وحر�شها على تقدمي امل�شاعدات الإن�شانية وتطبيق 

توجيهات القيادة احلكيمة يف تو�شع اأطر العمل اخلريي والإن�شاين داخل وخارج الدولة.
ووجهت اأهلي ال�شكر والتقدير جلمعية دبي اخلريية على توا�شلها الدائم مع وزارة البيئة واملياه لتنفيذ خمتلف 

امل�شاريع اخلريية وعلى جهودها املتميزة يف دعم الأعمال اخلريية والن�شانية.

)ق�شر احل�شن.. ع�شب احلياة( عنوان ال�شدار اجلديد جلمعية ال�شحوح للرتاث الوطني
للرتاث  ال�شحوح  جمعية  ا���ش��ادت   
ال���وط���ن���ي ب���اب���وظ���ب���ي ب���اله���ت���م���ام 
ال��وا���ش��ع وال��ع��ن��اي��ة ال��ك��ب��رية،ال��ت��ي 
ي��ول��ي��ه��ا ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ 
رئي�س  نهيان  ال  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الفريق  الدولة حفظه اهلل واخ��وه 
زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمّو  اأول 
اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب 
امل�شلحة،  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
وال���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة ل��ل��م��ح��اف��ظ��ة 
و�شونها  الرتاثية  املكت�شبات  على 
م���ن الن���دث���ار واإح���ي���اء م��ف��ردات��ه��ا 
وم��ك��ون��ات��ه��ا الأ����ش���ي���ل���ة وغ��ر���ش��ه��ا 
اب��ن��ائ��ن��ا، ح��ر���ش��اً على  ن��ف��و���س  يف 
ا�شتدامة املوروث ال�شعبي الأ�شيل 

من الأجداد اإىل الأجيال املقبلة .
الذي  العدد اجلديد  ذل��ك يف  ج��اء 
ي�شدر من جملة الندبة يف �شنتها 
العا�شرة و الندبة ا�شم لفن تراثي 
ا����ش���ي���ل ل�����دى ال���ق���ب���ائ���ل اجل��ب��ل��ي��ة 
باملنطقة ميار�شه ابناء ال�شحوح يف 

الأفراح واملنا�شبات.
وا����ش���اد ���ش��ع��ادة ع��ب��داهلل را���ش��د بن 
اجلمعية  رئي�س  ال�شحي  لقيو�س 

القاع  مثلت   : لقيو�س  بن  وا�شار 
واحل�������ش���ون ع���رب ال���ت���اري���خ م��ي��زة 
للمدن والقرى يف الإم��ارات، وهي 
مب���ث���اب���ة م���ع���اق���ل وم����ق����ار لإق���ام���ة 
احلكام، وكان ق�شر احل�شن مركزا 
ع�شب  فهو  نهيان  اآل  من  للحكام 
اأبوظبي،  لإم��ارة  ال�شيا�شية  احلياة 
وب������ني ج���������دران جم���ال�������س ق�����ش��ر 
املهمة،  ال��ق��رارات  اتخذت  احل�شن 
ويف  احلا�شمة،  ال�شيا�شات  ور�شمت 
���ش��اح��ات��ه ك���ان���ت ت��ن��ت��ظ��م جم��ال�����س 
احل�����اك�����م وه������و ي�����ش��ت��ق��ب��ل اأب����ن����اء 

ورئ���ي�������س حت���ري���ر جم���ل���ة ال��ن��دب��ة 
مب����ب����ادرة اح����ي����اء ق�����ش��ر احل�����ش��ن 
ع�����ش��ب احل��ي��اة يف ام����ارة اب��وظ��ب��ي 
الوطن   واح��ت��ف��الت  واملنطقة   ب��ل 
مئتني  م��ن  اأك���رث  م���رور  مبنا�شبة 
هذا  تاأ�شي�س  على  عاما  وخم�شني 
ال�����ش��رح ال��ت��اري��خ��ي امل��ه��ي��ب ال��ذي 
والقوة،  باملنعة  اإي��ح��اء  يعطي  ك��ان 

وبذلك  ب��وف��اح،  اآل  حلكام  خالدة 
خلد م�شريتهم الرائدة التي اأر�شت 
دعائم ال�شيا�شة اخلارجية للدولة، 
وحتولت باملجتمع اإىل واقع مفعم 

بالرفاهية والرخاء وال�شتقرار.
ال�شحوح  جمعية  رئ��ي�����س  وا���ش��اف 
ق�شر  زال  ما  انه  الوطني  للرتاث 
احل�����ش��ن ���ش��اخم��اً ي��رب��ط امل��ا���ش��ي 

م�����ش��ي��دة ب��ال��ت��ح��ول الق��ت�����ش��ادي 
وال�شيا�شي يف اأبوظبي .

موؤكدا بن لقيو�س ان الق�شر املهيب 
عا�شر اأكرث مراحل تاريخ الإمارات 
واملنعطفات  ب���الأح���داث،  ازدح��ام��ا 
ال���ت���ي ط��������راأت ع���ل���ى ح���رك���ة ���ش��ري 
التاريخ يف دولة الإمارات ومنطقة 
اإجن��ازات  على  ي�شهد  وهو  اخلليج، 

باحلا�شر، في�شرد ق�ش�س �شيوخ اآل 
م��دار  على  اأبوظبي  حكام  ب��وف��اح 
ما يقارب قرنني من الزمان، وقد 
اأولئك ال�شيوخ  كان لكل واحد من 
م�����ش��اه��م��ات��ه يف حت���دي���د م��ام��ح 
املنطقة وما جاورها، وذلك  تاريخ 
ب���داي���ة م���ن ال�����ش��ي��خ ���ش��خ��ب��وط بن 

ذياب بن عي�شى.

الرحالة  ذلك  وقد خلد  جمتمعه، 
حني زاروا  جمل�س ال�شيخ زايد بن 

خليفة عام 1904م.

وت�����ش��م��ن ال����ع����دد جم���م���وع���ة م��ن 
وابرز  الوطنية  الرتاثية  املوا�شيع 

ن�شاطات اجلمعية وم�شاركاتها.

الطرق ُتطلع وفدًا من دائرة النقل على جتربتها يف اأمن املعلومات
•• دبي-الفجر:

امل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ة  اإدارة  اأط��ل��ع��ت 
ب��ق��ط��اع ال���دع���م ال��ف��ن��ي امل��وؤ���ش�����ش��ي 
بهيئة ال��ط��رق وامل��وا���ش��ات، وف��داً 
م��ن دائ����رة ال��ن��ق��ل ب��اأب��وظ��ب��ي على 
اآلية عمل الإدارة واأف�شل املمار�شات 
يف  خا�شة  فيها،  املُطبقة  التقنية 
جم���ال اأم���ن امل��ع��ل��وم��ات، وذل���ك يف 

اإطار تبادل املعلومات واخلربات.
الب�شتكي،  اهلل  ع��ب��د  ال�شيد  وق���ال 
امل��ع��ل��وم��ات  ت��ق��ن��ي��ة  اإدارة  م���دي���ر 
ب��ال��ه��ي��ئ��ة: اإن زي�����ارة ال���وف���د ت��اأت��ي 
���ش��م��ن ن��ه��ج ال��ه��ي��ئ��ة يف ال��ت��وا���ش��ل 
م����ع اجل����ه����ات احل���ك���وم���ي���ة وغ���ري 

واإمارة دبي ب�شكل خا�س.
ال����ذي مت يف مبنى  ال��ل��ق��اء،  وك����ان 
ال�شيد  بح�شور  الرئي�س،  الهيئة 
اإدارة  مدير  نائب   ، الق�شاب  علي 
ت��ق��ن��ي��ة امل���ع���ل���وم���ات م����دي����ر اأم����ن 
امل��ع��ل��وم��ات ب��ال��ه��ي��ئ��ة، وم���ن دائ���رة 
رئي�س  ال�شبع،  اآمنة  ال�شيدة  النقل 
ق�����ش��م ال��ت��خ��ط��ي��ط وامل�������ش���اري���ع – 
ت��ق��ن��ي��ة امل��ع��ل��وم��ات والت�������ش���الت، 
وال�������ش���ي���د حم���م���د ع���ب���د ال��رح��ي��م 
امل�����رزوق�����ي م���ه���ن���د����س رئ���ي�������ش���ي يف 
هنادي  وال�شيدة  امل��ع��ل��وم��ات،  اأم���ن 
تغطية  رئي�شي  مهند�س  ال�شحي، 
تقنية املعلومات، قد ت�شمن عر�شاً 
مرئياً، قدمه ال�شيد علي الق�شاب، 

ال�شتجابة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  الأف�����ش��ل، 
الإلكرتونية،  احلكومة  ملتطلبات 
امل��ح��ل��ي��ة  اجل�����وائ�����ز  اإىل  اإ�����ش����اف����ة 
وال�شرق اأو�شطية واخلليجية التي 

حازتها الإدارة.
املنهجية  ع��ل��ى  ال��ع��ر���س  وا���ش��ت��م��ل 
ت���ط���ب���ي���ق م��ت��ط��ل��ب��ات  امل���ت���ب���ع���ة يف 
ومتكني  املعلومات،  اأمن  و�شوابط 
على  احل�شول  من  الهيئة  اإدارات 
  ISO27001 الآي������زو  ���ش��ه��ادة 
اأم������ن  امل���ت���خ�������ش�������ش���ة يف جم��������ال 
الآلية الفّعالة  املعلومات، مو�شحاً 
حلوكمة الأنظمة التقنية املُطبقة 
الهيئة  وم��وؤ���ش�����ش��ات  ق��ط��اع��ات  يف 
واأثر ذلك على تقدمي خدمات ذات 

احل��ك��وم��ي��ة ك��اف��ة ل��ت��ب��ادل امل��ع��رف��ة 
اأن  ���ش��ي��م��ا  امل���ج���الت، ل  يف ج��م��ي��ع 
ال��ه��ي��ئ��ة مت��ت��ل��ك خ������ربات ن��وع��ي��ة 
اأرق��ى  وتتبع  امل��وؤ���ش�����ش��ي،  العمل  يف 
ما  تطبيقه،  يف  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ع��اي��ري 
جعلها منوذجاً ُيحتذى لكثري من 

اجلهات.
واأ�شاف: اأن اإدارة املعلومات حري�شة 
على اتباع اأ�شاليب علمية متقدمة 
امل���ع���رف���ة وامل���ع���ل���وم���ات  يف جم�����ال 
التقنية، وكيفية توظيفها خلدمة 
ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة �شمن  اأه���داف���ه���ا 
الإط�����ار ال���ع���ام ل��غ��اي��ات ال��ه��ي��ئ��ة يف 
اجلهات  مل�شلحة  جت��ارب��ه��ا  ع��ر���س 
امل��ح��ل��ي��ة يف الإم�������ارات ب�����ش��ك��ل ع��ام 

ا���ش��ت��ع��ر���س ف���ي���ه ر����ش���ال���ة ال��ه��ي��ئ��ة 
لإدارة  التنظيمي  الهيكل  وروؤيتها، 
واآلية  ومهامها،  املعلومات  تقنية 
التنظيميات  ال��وح��دات  مع  عملها 
وموؤ�ش�شات  ق��ط��اع��ات  يف  الأخ����رى 
الهيئة، ف�شًا عن اأهم امل�شروعات 
الإدارة  ِقبل  اإجن��ازه��ا من  التي مت 
لتحقيقها،   اًتبعت  التي  واملعايري 
ذات  اجلهات  مع  التن�شيق  وكيفية 
التحتية  البنية  وخدمات  ال�شلة، 
م��ث��ل م��ت��اب��ع��ة ����ش���راء احل��وا���ش��ي��ب 
وب���راجم���ه���ا والأج�����ه�����زة امل��ت��ع��ل��ق��ة 
والطابعات  ال�شوئية  باملا�شحات 
والأحبار لتوفري احتياجات الهيئة 
لختيار  علمي  اأ���ش��ا���س  على  منها 

جودة عالية ومتميزة.
عن  ال��وف��د  ع��رّب  اللقاء  نهاية  ويف 
الهيئة  لتجربة  و�شعادته  امتنانه 

يف اأمن املعلومات، مثمناً املعلومات 
للهيئة،  زيارته  من  ا�شتقاها  التي 
متمنياً تبادل الزيارات لا�شتفادة 

املجالت  يف  اجلانبني  جت��ارب  من 
ال��ت��ق��ن��ي��ة ع���ام���ة ويف جم����ال اأم���ن 

املعلومات ب�شكل خا�س.

الداخلية تكرم 80 متميزا يف اخلدمات الإلكرتونية
•• ابوظبي-وام:

العامة للخدمات الإلكرتونية والت�شالت يف وزارة الداخلية  كرمت الإدارة 
الن�شائي  والعن�شر  واملدنيني  والأف����راد  ال�شف  و�شباط  ال�شباط  م��ن   80
بقاعة  ال��راب��ع  ال�شنوي  حفلها  �شمن  العامة  الإدارة  يف  العاملني  املتميزين 

من خال حتفيزه وبناء مقومات التميز وحتقيق الأداء املتفوق وخلق بيئة 
للخدمات  العامة  الإدارة  اأن  واأ�شاف   . املتميزين  وتكرمي  للتناف�س  اإيجابية 
املتغريات  مواكبة  على  تعمل  الداخلية  وزارة  يف  والت�����ش��الت  الإلكرتونية 
والنهو�س  احليوية  امل�شروعات  تنفيذ  نوعية يف  نقلة  واإح��داث  التكنولوجية 
مبختلف جوانب العمل الإداري والفني والتقني. ويف ختام كلمته اأعرب عن 

عام  مدير  الري�شي  نا�شر  اأحمد  اللواء  واأك��د  الفني.  الدعم  اإدارة  يف  التميز 
اجل��ودة  مفاهيم  تر�شيخ  على  احلر�س  اأبوظبي  ب�شرطة  املركزية  العمليات 
وحفز  وت�شجيع  وامل��روؤو���ش��ني  ال��ق��ادة  ب��ني  التوا�شل  اآل��ي��ات  وتعزيز  والتميز 
العاملني املتميزين ..حاثا املكرمني على م�شاعفة اجلهود لارتقاء مب�شتوى 
الب�شري  بالعن�شر  كبريا  اهتماما  ت��ويل  ال�شرطية  القيادة  اإن  وق��ال  الأداء. 

اأمله باأن يكون هذا التكرمي مبثابة الدافع واحلافز لاآخرين لبذل املزيد من 
اجلهد والعطاء والإبداع متمنيا للجميع التوفيق وحتقيق التقدم والتميز. 
ويف نهاية احلفل قام اللواء الري�شي بتوزيع �شهادات التقدير على املكرمني. 
ح�شر حفل التكرمي مديرو الإدارات وروؤ�شاء الأق�شام وعدد من ال�شباط يف 

الإدارة العامة للخدمات الإلكرتونية والت�شالت بوزارة الداخلية. 
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وفد من دائرة النقل باأبوظبي يطلع على جتربة طرق دبي يف اأمن املعلومات

نيابة دبي ت�شارك يف الدور ال�32 من معر�س جيتك�س 2013

عرو�س لالألعاب النارية ونكهة اإماراتية لالحتفالت

واجهة املجاز املائية حتتفل بالعيد وت�شتقطب اآلف الزوار

حفلة حال الرتك تلقى ح�سورًا جماهرييًا كبريًا يف دبي مول

راب���ح �شق���ر ي�ش�������دح باأغاني����ه ويط����رب جمه����ور العي�����د يف دب������ي 

•• دبي-وام:

اآلية  باأبوظبي على  النقل  دائ��رة  اطلع وفد من 
عمل اإدارة تقنية املعلومات بقطاع الدعم الفني 
امل��وؤ���ش�����ش��ي ب��ه��ي��ئ��ة ال���ط���رق وامل���وا����ش���ات ب��دب��ي 
املطبقة فيها خا�شة  التقنية  املمار�شات  واأف�شل 
اإط���ار تبادل  اأم��ن املعلومات وذل��ك يف  يف جم��ال 

املعلومات واخلربات.
تقنية  اإدارة  م��دي��ر  الب�شتكي  اهلل  عبد  واأو���ش��ح 

�شمن  تاأتي  الوفد  زي��ارة  اأن  بالهيئة  املعلومات 
التوا�شل مع اجلهات احلكومية  الهيئة يف  نهج 
املعرفة يف جميع  لتبادل  كافة  وغري احلكومية 
امل���ج���الت ل ���ش��ي��م��ا اأن ال��ه��ي��ئ��ة مت��ت��ل��ك خ���ربات 
املعايري  اأرق��ى  وتتبع  املوؤ�ش�شي  العمل  يف  نوعية 
يحتذى  منوذجا  جعلها  ما  تطبيقه  يف  العاملية 

لكثري من اجلهات.
اتباع  على  امل��ع��ل��وم��ات  اإدارة  ح��ر���س  اإىل  واأ���ش��ار 
اأ���ش��ال��ي��ب ع��ل��م��ي��ة م��ت��ق��دم��ة يف جم����ال امل��ع��رف��ة 

خلدمة  توظيفها  وكيفية  التقنية  واملعلومات 
اأه��داف��ه��ا ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة �شمن الإط����ار ال��ع��ام 
مل�شلحة  ع���ر����س جت��ارب��ه��ا  ال��ه��ي��ئ��ة يف  ل��غ��اي��ات 
واإم��ارة  ع��ام  ب�شكل  الإم���ارات  املحلية يف  اجلهات 

دبي ب�شكل خا�س.
بح�شور  الرئي�س  الهيئة  مبنى  يف  اللقاء  جرى 
علي الق�شاب نائب مدير اإدارة تقنية املعلومات 
النقل  بالهيئة ومن دائرة  املعلومات  اأمن  مدير 
وامل�شاريع  التخطيط  ق�شم  رئي�س  ال�شبع  اآمنة 

عبد  والت�������ش���الت وحم��م��د  امل��ع��ل��وم��ات  تقنية   �
ال��رح��ي��م امل����رزوق����ي م��ه��ن��د���س رئ��ي�����ش��ي يف اأم���ن 
امل��ع��ل��وم��ات وه���ن���ادي ال�����ش��ح��ي م��ه��ن��د���س رئي�شي 
عر�شا  ت�شمن  وق��د   . املعلومات  تقنية  تغطية 
مرئيا قدمه علي الق�شاب ا�شتعر�س فيه ر�شالة 
تقنية  لإدارة  التنظيمي  الهيكل  وروؤيتها  الهيئة 
الوحدات  مع  عملها  واآل��ي��ة  ومهامها  املعلومات 
وموؤ�ش�شات  قطاعات  يف  الأخ���رى  التنظيميات 
ال��ه��ي��ئ��ة ف�����ش��ا ع���ن اأه����م امل�����ش��روع��ات ال��ت��ي مت 

اتبعت  التي  واملعايري  الإدارة  قبل  من  اإجن��ازه��ا 
ذات  اجل��ه��ات  م��ع  التن�شيق  وكيفية  لتحقيقها 
متابعة  مثل  التحتية  البنية  وخ��دم��ات  ال�شلة 
املتعلقة  والأجهزة  وبراجمها  احلوا�شيب  �شراء 
ب��امل��ا���ش��ح��ات ال�����ش��وئ��ي��ة وال��ط��اب��ع��ات والأح���ب���ار 
ل��ت��وف��ري اح��ت��ي��اج��ات ال��ه��ي��ئ��ة م��ن��ه��ا ع��ل��ى اأ���ش��ا���س 
ال�شتجابة  اإىل  اإ�شافة  الأف�شل  لختيار  علمي 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  الإل��ك��رتون��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ملتطلبات 
واخلليجية  اأو�شطية  وال�شرق  املحلية  اجلوائز 

التي حازتها الإدارة.
وا�شتمل العر�س على املنهجية املتبعة يف تطبيق 
م��ت��ط��ل��ب��ات و���ش��واب��ط اأم����ن امل��ع��ل��وم��ات ومتكني 
الآيزو  �شهادة  على  احل�شول  من  الهيئة  اإدارات 
اأم����ن  جم�����ال  يف  امل��ت��خ�����ش�����ش��ة  ايزو27001 
حلوكمة  الفعالة  الآل��ي��ة  مو�شحا   .. املعلومات 
الأنظمة التقنية املطبقة يف قطاعات وموؤ�ش�شات 
الهيئة واأثر ذلك على تقدمي خدمات ذات جودة 

عالية ومتميزة. 

•• دبي-وام:

ال�32  ال��دورة  ت�شارك نيابة دبي يف فعاليات 
من معر�س جيتك�س 2013 الذي �شينطلق 
غدا مبركز دبي التجاري الدويل للمعار�س 

واملوؤمترات.
وواأو����ش���ح���ت ن��ي��اب��ة دب����ي يف ب��ي��ان ل��ه��ا اأن��ه��ا 
اأب��رز  املعر�س  يف  م�شاركتها  خ��ال  �شتعر�س 
اأك��م��ل��ت حتولها  اأن  ب��ع��د  ال��ذك��ي��ة  خ��دم��ات��ه��ا 
دائ���رة  اإىل  اإل��ك��رتون��ي��ة  حكومية  دائ����رة  م��ن 
بالكامل تقدم كافة خدماتها  حكومية ذكية 
متعامليها  ومت��ك��ن  امل��ت��ح��رك  ال��ه��ات��ف  ع��رب 
م����ن ت���ق���دمي ك���اف���ة ال���ط���ل���ب���ات ع����ن ط��ري��ق 
تنفيذا  الذكية  والأجهزة  املتحركة  الهواتف 

لتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
النتقال من  دب��ي يف  ال���وزراء حاكم  جمل�س 
الذكية  احلكومة  اإىل  الإلكرتنية  احلكومة 
�شت�شتفيد  اخل��دم��ات  ه��ذه  اأن  اإىل  ..م�شرية 
منها �شريحة وا�شعة من اجلمهور يف خمتلف 

املجالت املهنية واخلا�شة على حد �شواء.
ما  اأب����رز  اأي�����ش��ا  �شتعر�س  اأن��ه��ا  اإىل  ول��ف��ت��ت 
وتطوير  املتعاملني  ر�شا  �شبيل  يف  اأجن��زت��ه 
مب��دى  اجل���م���ه���ور  ت��ع��ري��ف  وك���ذل���ك  الأداء 
اأه���م���ي���ة الن���ت���ق���ال اىل ال��ت��ق��ن��ي��ة احل��دي��ث��ة 
واجلهد  العناء  وتوفري  املعامات  لتخلي�س 
امل�شاركة يف هذا  اأن  .. معتربة  املتعامل  على 
احلدث الكبري الذي ي�شم هيئات وموؤ�ش�شات 

ال��ع��امل فر�شة  اأن��ح��اء  و���ش��رك��ات م��ن جميع 
العمل  يف  املتطورة  التكنولوجيا  دور  لإدراك 
زماء  وك�شب  جديدة  عاقات  �شبكة  وبناء 
ودول��ي��ا.  جمتمعيا  النيابة  دور  واب���راز  ج��دد 
وم����ن اأب�����رز اخل���دم���ات ال��ت��ي ���ش��ت�����ش��ارك بها 
ال��ن��ي��اب��ة يف امل��ع��ر���س ه���ي ال��ت��ط��ب��ي��ق ال��ذك��ي 
كونهم  للمحامني  الذي خ�ش�س  للمحامني 
و�شيتوفر  للنيابة  الرئي�شني  ال�شركاء  اأح��د 
ع���رب ال���ه���وات���ف والأج����ه����زة ال��ذك��ي��ة ا���ش��اف��ة 
اجلمهور  منها  ي�شتفيد  اأخ��رى  خدمات  اىل 
الذكي  للتطبيق  الثالث  الإ���ش��دار  بينها  من 
للنيابة العامة والذي يت�شمن ال�شتف�شارات 
اأو ال��ب��اغ  ع���ن ال��ق�����ش��اي��ا ب���رق���م ال��ق�����ش��ي��ة 
ال�شتف�شار عن و�شعية الطلب برقم الطلب 

ك��ود كما ميكن  ال��ب��ار  ت�شوير  ع��ن طريق  اأو 
املراجعني  بطلبات  الت�شجيل  للمتعاملني 

125 نوعا من الطلبات.
كما يت�شمن خدمات جمتمعية خمتلفة مثل 
ثقافة قانونية جرمية وعربة ق�شية تهمك 
راب���ط لتطبيق  اإ���ش��اف��ة اىل  ال��ن��ي��اب��ة  اأخ���ب���ار 
جملة دبي القانونية وتطبيق مبادئ وتطبيق 

قوانني دولة الإمارات.
ال��دائ��رة  ه��ي  العامة  النيابة  اأن  اىل  ون��وه��ت 
ال��ت��ي  دب����ي  م�����ش��ت��وى ح��ك��وم��ة  ع��ل��ى  الأوىل 
ابل  متاجر  على  خا�شة  تطبيقات  و�شعت 
بقوانني  التطبيق اخلا�س  وذلك من خال 
دولة الإم��ارات وا�شتمرت يف و�شع املزيد من 

التطبيقات بعد ذلك .

•• ال�صارقة-الفجر:

ا�شتقطبت واجهة املجاز املائية - اإحدى 
الوجهات ال�شياحية والرتفيهية الرائدة 
يف اإم��ارة ال�شارقة – اآلف ال��زوار خال 
للم�شاركة  امل��ب��ارك  الأ���ش��ح��ى  عيد  اأي���ام 

والإ���ش��ت��م��ت��اع ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات وال��ع��رو���س 
على  الواجهة  نظمتها  التي  الرتفيهية 

مدار 3 اأيام.
 وق��دم��ت واج��ه��ة امل��ج��از امل��ائ��ي��ة عر�س 
جديد لنافورة ال�شارقة املائية حتت ا�شم 
اأحمد املجاز، حيث التقى اجلمهور خال 

العر�س مع ال�شلحفاة اأحمد التي تعي�س 
املائية،  املجاز  واجهة  يف  النافورة  حتت 
الرتفيهية  ال�شخ�شيات  م��ن  ع��دد  وم��ع 
املعتادة  ال��ع��رو���س  اإىل ج��ان��ب  الأخ����رى. 

لنافورة ال�شارقة كل ن�شف �شاعة.
التي  النارية  الأل��ع��اب  ع��رو���س  واأب��ه��رت 

ال�شارقة  يف  خالد  بحرية  �شماء  اأ���ش��اءت 
الذين قدموا  ال��زوار  العيد  اأي��ام  اأول  يف 
الإم�����ارات لاإ�شتمتاع  اأن��ح��اء  ك��اف��ة  م��ن 
املائية،  املجاز  واجهة  ومرافق  بفعاليات 
���ش��ارك يف الإح��ت��ف��ال ف��رق احلربية  كما 
وال��ع��ي��ال��ة ول���ي���وا ال�����ش��ع��ب��ي��ة الإم���ارات���ي���ة 

اأمتعت احل�شور  اإماراتية  بعرو�س فنية 
واأ����ش���ف���ت ن��ك��ه��ة اإم���ارات���ي���ة مم��ي��زة على 

احتفالت العيد.
 وي���ع���ود اف��ت��ت��اح واج���ه���ة امل���ج���از امل��ائ��ي��ة، 
ب������اك������ورة م���������ش����اري����ع ه���ي���ئ���ة ال�������ش���ارق���ة 
العام  اإىل  �شروق  والتطوير  لاإ�شتثمار 

اأب�����رز  يف  مب��وق��ع��ه��ا  وت��ت��م��ي��ز   ،2012
الإم��ارة،  يف  واحليوية  التجارية  املواقع 
الواجهة  وحتت�شن  خ��ال��د،  بحرية  على 
ال��ع��دي��د م��ن امل��ط��اع��م وامل��ق��اه��ي العاملية 
والتي  �شفافها،  على  املنت�شرة  ال�شهرية 
على  خابة  ب��اإط��الت  جميعها  تتمتع 

ن����اف����ورة ال�������ش���ارق���ة، ك��م��ا ت�����ش��م واج��ه��ة 
املجاز املائية ملعب جولف م�شغر ميني 
ب��ارك،  �شبا�س  مائية  وحديقة  جولف، 
وم��ن��ط��ق��ة الأل���ع���اب ل���اأط���ف���ال، وم��رك��ز 
الأوق��ات  اأمتع  لتقدمي  املخ�ش�س  األ��وان 

لاأطفال. 

•• دبي-الفجر:

عيد  دب���ي-  ال��ع��ي��د يف  اح��ت��ف��الت  ج��م��ه��ور  ا�شتمتع 
ال��ف��ن��ان  ب��ح��ف��ل  اأم�������س الأول اخل��م��ي�����س  الأ���ش��ح��ى 
ال�شعودي رابح �شقر، الذي اأطربه باأغانيه واأحلانه 
امل��م��ي��زة، ح��ي��ث ق���دم ب��اق��ة م��ن��وع��ه م���ن الأغ�����اين ، 
بني  من  لتنت�شر  العود  على  العزف  اإىل  بالإ�شافة 
اأوت��اره اأع��ذب الأحل��ان التي لطاملا اأحبها املعجبون 

بهذا اللون من الفنون املو�شيقية.   
اأقيمت  التي  حر�س اجلمهور على ح�شور احلفلة 

10 من  ال�����ش��اع��ة  ف���ن���دق احل��ب��ت��ور غ���ران���د يف  يف 
م�����ش��اء ي���وم اخل��م��ي�����س امل��ا���ش��ي م��ب��ك��راً ق��ب��ل موعد 
اإقباًل كبرياً من  احلفل بوقت كاف، و�شهد احلفل 
املقيمني والأ�شقاء ال�شعوديني واخلليجيني الذين 
اأدائ��ه فقرات  مل يتوقفوا عن حتية املطرب ط��وال 
احلفل، كما تراق�س ال�شباب على نغمات واإيقاعات 
على  طابعها  يف  غلبت  ال��ت��ي  اخلليجية  املو�شيقى 

فقرات احلفل.
وحت��ظ��ى ح��ف��ات ال��ف��ن��ان ال�����ش��ع��ودي راب����ح �شقر 
مبتابعة وا�شعة وخ�شو�شا من اجلمهور اخلليجي، 

الذي يحر�س على متابعة اأعمال هذا الفنان املتميز، 
واأخذت اأغانيه واأحلانه بالنت�شار ب�شكل وا�شع �شواء 
يف اململكة العربية ال�شعودية اأو يف اأو�شاط املعجبني يف 
الوطن العربي وحمبي املو�شيقى والفن اخلليجي.  
وياأتي تنظيم هذا احلفل بالتعاون مع روتانا كجزء 
م��ن ع���دد م��ن احل��ف��ات ال��غ��ن��ائ��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة التي 
ت�شتهدف اإر�شاء كافة الأذواق الفنية، ومن منطلق 
حر�س موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات التجزئة، اإحدى 
التجاري على  ال�شياحة والت�شويق  موؤ�ش�شات دائرة 
دبي-  يف  العيد  احتفالت  �شمن  الفعاليات  تنويع 

ال�����ش��ي��اح وال����زوار  ع��ي��د الأ���ش��ح��ى لتلبية ت��ط��ل��ع��ات 
على اختاف جن�شياتهم واأعمارهم، لرت�شي كافة 
الطفلة  اأح��ي��ت  اأخ���رى  جهة  م��ن  الفنية.  الأذواق 
الأول اخلمي�س يف  اأم�س  يوم  الرتك  املوهوبة حا 
دبي مول حفلة فنية ح�شرها الكثري من املعجبني 
اكتظ  حيث  وعائاتهم،  الأط��ف��ال  م��ن  واملعجبات 
الذي  كبرية من اجلمهور  ب��اأع��داد  الأزي���اء  مم�شى 
موؤ�ش�شة  تنظمها  التي  الفعالية  هذه  حل�شور  جاء 
دبي للمهرجانات والتجزئة، اإحدى موؤ�ش�شات دائرة 
اح��ت��ف��الت  �شمن  ال��ت��ج��اري  وال��ت�����ش��وي��ق  ال�شياحة 

"العيد يف دبي- عيد الأ�شحى يف دورتها ال�شاد�شة. 
و�شمت   اأغانيها  اأجمل  ال��رتك  الطفلة حا  وغّنت 
تلك الأغاين التي لقت �شدى وا�شعاً بني �شريحة 
وا�شعة من الأطفال يف املنطقة، حيث ردد الأطفال 
الأغ����اين م��ع ح��ا ال���رتك بتناغم رائ���ع، مم��ا يدل 
وو�شول  املوهوبة  الفنانة  ه��ذه  �شعبية  م��دى  على 
 . لها  اجلمهوراملتابع  من  وا�شعة  ل�شريحة  اأغانيها 
وارت�شمت الب�شمات على وجوه الأطفال والعائات 
الذين �شعروا بفرحة العيد يف ظل تعدد الفعاليات 
والأن�شطة التي تنظمها موؤ�ش�شة دبي للمهرجانات 

وال��ت��ج��زئ��ة خ���ال اح��ت��ف��الت ال��ع��ي��د يف دب���ي- عيد 
اأكتوبر   19 ال�شبت  اليوم  تختتم  والتي  الأ�شحى، 

اجلاري.  
وقدمت حا الرتك التي كانت انطاقتها احلقيقية 
بعد م�شاركتها يف املو�شم الأول من برنامج املواهب 
من  العديد   Arabs Got Talent ال�شهري 
الكثري من  ا�شتقطبت  دب��ي،  الناجحة يف  احلفات 
العائات والأطفال، حيث اأحيت منذ �شنتني تقريباً 
من  الآلف  ح�شره  مده�س  ع��امل  يف  مميزاً  حفًا 

املعجبني ب�شوتها واأدائها الرائع على امل�شرح. 

•• ال�صارقة-الفجر:

اأ�شاحي  حل��وم  توزيع  حملة  ال�شارقة  موا�شات  اأطلقت 
العيد املبارك على �شائقيها من اأجرة ال�شارقة، بالتن�شيق 
والتعاون مع جمعية ال�شارقة اخلريية التي تتوىل مهمة 
ذبح الأ�شاحي قبل نقلها اإىل مقر اأجرة ال�شارقة اجلديد 
مب��ن��ط��ق��ة ال���ع���زرة يف ال�����ش��ارق��ة، ح��ي��ث مت ت��وزي��ع��ه��ا على 

ال�شائقني.
املوؤ�ش�شي يف  الت�����ش��ال  اإدارة  م��دي��ر  ال��ك��ن��دي  خ��ال��د  واأك���د 
موا�شات ال�شارقة، ان هذه احلملة تاأتي �شمن الأن�شطة 

موا�شات  تنفذها  التي  الداخلية  املجتمعية  والفعاليات 
ال�����ش��ارق��ة ب��ه��دف اإدخ����ال ال��ف��رح��ة ع��ل��ى ق��ل��وب ال�شائقني 
واأ����ش���ره���م، ت���اأك���ي���داً ل��ل��م��ع��اين اخل����رية وال�����ش��ام��ي��ة لعيد 

الأ�شحى املبارك.
املبادرة  ه��ذه  جت��اه  ارتياحهم  عن  ال�شائقون  اأع��رب  حيث 
التي من �شاأنها اأن تقوي العاقة بني ال�شائقني واملوؤ�ش�شة، 
والأع��ي��اد،  املنا�شبات  اأف�شل  مع  تزامناً  تاأتي  اأنها  خا�شة 
عملية  تنظيم  يف  ال�شارقة  اأج���رة  موظفي  ب���دور  م�شيدا 

توزيع الأ�شاحي على ال�شائقني.
�شلطان بن خ��ادم ع�شو  واأف���اد عبداهلل  اأف��اد   من ناحيته 

العليا  اللجنة  رئي�س  التنفيذي  امل��دي��ر  الإدارة  جمل�س 
حلملة عيد الأ�شحى ، اأن هذه املبادرة تاأتي �شمن �شل�شلة 
ال��ت��ع��اون امل�����ش��رتك ب���ني خ��ريي��ة وم���وا����ش���ات ال�����ش��ارق��ة 
اإىل  م�شريا  الطرفني،  بني  املوقعة  لاتفاقية  وام��ت��داداً 
الأ�شاحي لتوزيعها على  اعتماد وتوفري عدد من  اأنه مت 
ال�شروط، م�شيدا بالدور الذي  ال�شائقني املنطبق عليهم 

تقدمه موؤ�ش�شة موا�شات ال�شارقة يف خدمة املجتمع.
ال�����ش��ارق��ة اخلريية  اإىل ح��ر���س جمعية  ب��ن خ���ادم  واأ���ش��ار 
على اإي�شال حلوم الأ�شاحي اإىل مقر اأجرة ال�شارقة عرب 

�شيارات مربدة ب�شكل ي�شمن �شامة و�شولها .

موا�شالت ال�شارقة توزع حلوم الأ�شاحي على �شائقيها
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جولة يف البرتاء .. اأعجوبة الدنيا !

اإنه���ا املدين����ة الوردي�����ة ذات ال�شح�����ر الغام��������س 
•• البرتاء – االأردن – خا�ض بالفجر:

ي��ق��ول ال��زم��ي��ل ال��دك��ت��ور ج��م��ال امل��ج��اي��دة يف اح��د 
ك���وم  دوت  ان���دري�������ش���ت  ه���وت���ل  م���وق���ع  م���ق���الت���ه يف 
زي��ارت��ي  يل  ات��اح��ت   hotelandrest.com
الخرية اىل الردن فر�شة طاملا حلمت بها ال وهي 
اعجوبة  التاريخية..  الردنية  البرتاء  زيارة مدنية 
الدنيا التي �شوف تظل تثري ده�شة العامل حتى اخر 
الزمان. ركبنا ال�شيارة �شباحا من كمبن�شكي عمان 
حار  �شيفي  جو  و�شط  الردن  و�شط  جنوب  باجتاه 
اىل ان و�شلنا اىل العجوبة الن�شانية النادرة التي 

تكاد تكون درة الردن التاريخية للعامل كله .
و�شلناها ظهرا لتبدو املدينة العجوبة ماثلة امام 
حاجز  خلف  وخمتبئة  ال�شخر  يف  حم��ف��ورة  اعيننا 
م��ن��ي��ع م���ن اجل���ب���ال امل��رتا���ش��ة ال��ت��ي ب��ال��ك��اد ي�شهل 

اخرتاقها حتظى ب�شحر غام�س .
البرتاء  وره��ب��ة  جمال  ام��ام  اعيننا  ن�شدق  ن�شاأ  مل 
اجلبلية  ال�شخور  يف  املحفورة  الوردية  املدينة  تلك 
ال�شاهقة ورحنا نت�شاءل جميعنا هل مانراه حقيقة ام 
خيال؟  ف�شلنا عدم ركوب اخليول التي تنقل الزوار 
اىل عمق املدينة ورحنا من�شي لكي نتابع كل تفا�شيل 
عام  الفي  اكرث من  العجوبة اخلالدة من  البرتاء 
طريق  مم��ر  وه��و  بال�شيق  امل���رور  ووا�شلنا   ، م�شت 
ت�شمح  بالكاد  التي  العلو  �شاهقة  ج��وان��ب  ذو  �شيق 
دراماتيكيا  تباينا  ال�شم�س مما ي�شفي  اأ�شعة  مبرور 
ميدان  على  ال�شق  يفتح  وف��ج��اأة  ال��ق��ادم  ال�شحر  مع 
املنحوتة يف  ال�شهرية للبرتاء  طبيعي ي�شم اخلزنة 
ال�شخر والتي تتوهج حتت اأ�شعة ال�شم�س الذهبية . 
واعتقد جازما ان مبنى اخلزنة املنحوتة يف ال�شخر 
فيما  األهم  الذي  هو  واقوا�شها  الرخامية  باعمدتها 
يف  امل��ع��م��اري  والت�شميم  الهند�شة  عباقرة  ك��ل  بعد 
العامل لت�شميم املباين والق�شور التاريخية يف كافة 

ارجاء املعمورة . 
واث��ن��اء ال��ت��ج��وال و���ش��ط ج��م��وع ال����زوار م��ن خمتلف 
اجلن�شيات والثقافات وجدنا ان هنالك العديد من 
الواجهات التي تغري الزائر طيلة �شريه يف املدينة 
اآخر  اإىل معلم  الأثرية، وكل معلم من املعامل يقود 
بانطواء امل�شافات . اإن احلجم الكلي للمدينة عاوة 
امل��ن��ح��وت��ة يجعل  ال��واج��ه��ات اجلميلة  ت�����ش��اوي  ع��ل��ى 
الإب��داع  م�شتوى  عن  فكرة  ويعطيه  مذهول  الزائر 
البرتاء  من  جعلوا  الذين  الأنباط  عند  وال�شناعة 

عا�شمة لهم منذ اأكرث من 2000 عام خلت.
ومن عا�شمتهم تلك ا�شتطاع الأنباط تاأ�شي�س �شبكة 
حمكمة من طرق القوافل التي كانت حت�شر اإليهم 
التوابل والبخور والتمر والذهب والف�شة والأحجار 
بها  لاإجتار  العربية  واجلزيرة  الهند  من  الثمينة 
قاموا  عليها،  ح�شلوا  ال��ت��ي  ل��ل��رثوة  نتيجة  غ��رب��ا. 
بتزيني مدينتهم بالق�شور واملعابد والأقوا�س وحاملا 
ال��وادي رحبا  تنطلق من بوابة مدخل املدينة يبدو 
يعرف  �شيق  مدخل  هو  الق�شم  ه��ذا  اإن   . ومفتوحا 
بباب ال�شيق اأول ما متر به هو جمموعة اجلن وهي 
�شخرية  مكعبات  ث��اث��ة  م��ن  جمموعة  ع��ن  ع��ب��ارة 
تقف اإىل اليمني من املمر ولدى عبور املزيد خال 
ال�شق يرى الزائر �شريح امل�شات املنحوت يف املنحدر 
اإىل  املمر من عري�س  ال�شخري ويف حلظة يتحول 
اأقدام وفجاأة  فجوة مظلمة ل يتجاوز عر�شها عدة 
وعلى بعد عدة خطوات حت�شل على اأول روؤية لأروع 
اإجناز للبرتاء وهي اخلزنة التي تبدو للعيان حتت 

اأ�شعة ال�شم�س احلارقة واملنحوتة يف ال�شخر .
مدينة البرتاء الأردنية يعرفها زائروها والقارئون 
عنها با�شم )املدينة الوردية( ن�شبة اإىل لون ال�شخور 
ما  اأ�شبه  مدينة  وه��ي  الفريد،  بناءها  �شكلت  التي 

تكون بالقلعة، وقد كانت عا�شمة لدولة الأنباط . 
البرتاء مدينة تاريخية تقع يف الأردن جنوب الباد 
ال��غ��رب من  اإىل  ع��ّم��ان  العا�شمة  ج��ن��وب  ك��م   225
عّمان  العا�شمة  بني  ي�شل  الذي  الرئي�شي  الطريق 
ومدينة العقبة هي عبارة عن مدينة كاملة منحوتة 
يف ال�شخر ال��وردي اللون )ومن هنا جاء ا�شم برتا 
باللغة  )يقابله  ال�شخر(  اليونانية  باللغة  وتعني 
النبطية رقيمو( والبرتاء تعرف اأي�شا با�شم املدينة 
الوردية ن�شبة اإىل لون ال�شخور التي �شكلت بناءها، 

وهي مدينة اأ�شبه ما تكون بالقلعة.
امل��ي��اد وجعلوا  400 قبل  ال��ع��ام  الأن��ب��اط يف  بناها 
يوجد  املدينة  من  مقربة  وعلى  لهم  عا�شمة  منها 
جبل هارون الذي يعتقد اأنه ي�شم قرب النبي هارون 
والينابيع ال�شبعة التي �شرب مو�شى بع�شاه ال�شخر 
 2007-7-7 بتاريخ  ال��ب��رتاء  اخ��ت��ريت  فتفجرت 

كواحدة من عجائب الدنيا ال�شبع اجلديدة.
ال��ب��رتاء عا�شمة ل��دول��ة الأن��ب��اط واأه���م مدن  كانت 
مملكتهم التي دامت ما بني 400 ق م وحتى 106 
م، وق���د ام��ت��دت ح���دوده���ا م��ن ���ش��اح��ل ع�����ش��ق��ان يف 

فل�شطني غربا وحتى �شحراء باد ال�شام �شرقا .

ومن �شمال دم�شق وحتى البحر الأحمر جنوبا �شكل 
بني  ما  باد  ح�شارات  بني  املتو�شط  البرتاء  موقع 
وم�شر  العربية  واجل��زي��رة  ال�����ش��ام  وب���اد  النهرين 
بزمام  الأنباط  دولة  اأم�شكت  فقد  اقت�شادية  اأهمية 
التجارة بني ح�شارات هذه املناطق و�شكانها وكانت 
بالتوابل  حمملة  اإل��ي��ه��ا  ت�شل  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ق��واف��ل 
والبهارات من جنوب اجلزيرة العربية واحلرير من 
غزة ودم�شق واحلناء من ع�شقان والزجاجيات من 

�شور و�شيدا واللوؤلوؤ من اخلليج العربي .
نهاية دول��ة الأن��ب��اط ك��ان على ي��د ال��روم��ان عندما 
 105 �شنة  امل��ي��اه  م�شادر  عنها  ومنعوا  حا�شروها 
واأ�شموها الولية العربية. ويف �شنة 636 اأ�شبحت 
ال���ب���رتاء تعي�س ع��ل��ى م��ن ت��ب��ق��ى م��ن ���ش��ك��ان��ه��ا على 
-746 �شنة  اأ�شابها  ال���ذي  ال��زل��زال  لكن  ال��زراع��ة 

748 وزلزل اأخرى اأفرغتها من اأهلها.
 1839 ر�شمت عام  للبرتاء  ديفيد روبرت�س  �شورة 
مع بدء رحات امل�شت�شرقني للعامل العربي يف القرن 
التا�شع ع�شر مت اكت�شاف البرتاء عام 1812 م على 
يدي امل�شت�شرق ال�شوي�شري يوهان لودفيج بركهارت 
الإ�شام يف �شوريا  العربية ودر���س  اللغة  الذي تعلم 
الهند  م��ن  ب��ان��ه م�شلم  م��دع��ي��ا  ال��ب��رتاء  اإىل  وج���اء 
اأ�شحية  تقدمي  وهدفة  اإ�شامي  بزي  تنكر  اأن  بعد 
اإىل النبي هارون وبذلك �شمح له ال�شكان املحليون 
كتابه  اح��ت��وى  وق��د  ال��وردي��ة،  املدينة  اإىل  بالدخول 
امل��ط��ب��وع ع���ام 1828 وامل���ع���روف ب��ا���ش��م رح���ات يف 

�شوريا والديار املقد�شة على �شور للبرتاء .
وم���ن اأه���م ال��ر���ش��وم��ات ال��ت��ي ا���ش��ت��ه��رت ب��ه��ا ال��ب��رتاء 
كانت هي الليثوغرافيا التي ر�شمها ديفيد روبرت�س 
ع��ام  زي��ارت��ه  اأث��ن��اء  م��و���ش��ى  ل��ل��ب��رتاء ومنطقة وادي 
ل��وح��ة  ع�����ش��ري��ن  ع����دده����ا  وال����ت����ي جت������اوز   1839
ل��ي��ث��وغ��راف��ي��ة وق���د ط��ب��ع ال��ع��دي��د منها مم��ا اأع��ط��ى 

البرتاء �شهره عاملية . 

وجهًا لوجه مع اخلزنة
وفجاأة وعلى بعد عدة خطوات حت�شل على اأول روؤية 
لأروع اإجناز للبرتاء وهي اخلزنة التي تبدو للعيان 

حتت اأ�شعة ال�شم�س احلارقة واملنحوتة يف ال�شخر
ي��ب��ل��غ ارت���ف���اع ه���ذه ال��واج��ه��ة ح����وايل 39.1 م��رتاً 
25.30 مرتاً، ويبلغ طول  وويبلغ عر�شها حوايل 
الأعمدة يف الطابق الأول حوايل 12.65 مرتاً، ويف 
الطابق الثاين حوايل 9 اأمتار ،اأما اجلرة التي فوق 

الك�شك فيبلغ ارتفاعها 3.50 مرتاً. 
تتاألف واجهة اخلزنة من ق�شمني: ق�شم علوي وق�شم 
يتكون  ال��دائ��ري،  واملبنى  املك�شور  املثلث  مع  �شفلي، 
اجلزء ال�شفلي من �شت اأعمدة، حيث ان العامودين 
يف الو�شط منف�شلني عن اجلدار، وتيجان الأعمدة 
الختاف  بع�س  وهناك   ، النباتي  الأول  النوع  من 
بني الأ�شكال النباتية على التيجان، وتعلو الأعمدة 
اإف���ري���زه م��زخ��رف��ه ب�����اأزواج م��ن ال��وح��و���س املجنحة 
ملتفة  ج��ذوع  عن  عبارة  وذيولها  مزهريات،  بينها 
من  ي��ربز  وج��ه  الإف��ري��ز  جانبي  وع��ل��ى  ومت�شابكة، 
اأوراٍق نباتية. يعلو ال�شكل املثلث قر�س �شم�شي بني 
ايزي�س  الآلهة  اإىل  ترمز  وهي  قمح،  و�شنابل  ق��رون 
امل�شرية، كما جند يف و�شط الإفريز وجه يخرج من 
جانبي  واأعلى  ت�شويهه،  مت  وق��د  الأكانثو�س،  اأوراق 
امل��ث��ل��ث ي��ق��ف ح��ي��وان جم��ن��ح، وت��ب��ني ه���ذه الأ���ش��ك��ال 
كما  امل�شمون،  حيث  م��ن  امل�شرية  احل�شارة  ت��اأث��ري 
قاعدة  الأع��م��دة  ب��ني  اجلانبية  امل�شاحات  عند  جن��د 
يقف  اآدم��ي  �شكل  عن  عبارة  وه��ي  منحوته،  يعلوها 
اأ�شكال اخليول واجلمال يف  اأم��ام فر�س، وكان نحت 
اأج��ل  م��ن  وه��و  وا���ش��ح،  اجلنائزية  النبطية  الفنون 
م�شاعدتها لنقل امليت يف رحلته اإىل ما بعد احلياة. 
اأم��ا اجل��زء العلوي من اخلزنة فهو مكون من �شتة 
اأعمدة اأمامية وثمانية اأعمدة خلفية، وهي ملت�شقة 
، ويف  النباتي  النوع الثاين  باجلدران وتيجانها من 
ال�شقف  ذا  ال��دائ��ري  املبنى  جند  الواجهة  منت�شف 
وج��ّرة،  ع��ام��ود  ت��اج  يعلوها  �شكل خيمة،  امل��ائ��ل على 
نباتية  ب���اأوراق  مزخرفة  فهي  العليا،  الإف��ري��زة  اأم��ا 
خمتلفة، واأ�شكال الرمان، والعنب، وال�شنوبر، بينها 
اآدم��ي��ة، وتعلو الإف��ري��زة على اجل��وان��ب �شكل  وج��وه 

املثلث املك�شور.
وقد  اخلزنة،  لأ�شل  بالن�شبة  نظريات  ع��دة  ظهرت 
�شبيهة  مباٍن  اإيجاد  الباحثني  ح��اول عدد كبري من 
لها، قد تكون م�شدر الإلهام لت�شميم اخلزنة فقد 
الإ�شكندرية،  مل��ب��اين  ي��ع��ود  اأ�شلها  ان  العديد  وج��د 
بابن�شت�شر  اأ���ش��ار  بينما  واملكتبة،  ب��رتا  كليو  كمعبد 
البيوت  العديد من  ، يف  ال��دائ��ري  املبنى  اإىل وج��ود 
الأروق��ة  بها  حتيط  كانت  حيث  والق�شور،  اخلا�شة 
املعمدة، وقد وجد �شتاركي ان واجهة اخلزنة، تعك�س 
الفن املعماري يف مدينة الإ�شكندرية امل�شرية خال 
الع�شر الهلن�شتي، وعلى اأي حال، فاإننا جند ان هذه 
الواجهة متزج التاأثريات ال�شرقية، واملمثلة يف الآلهة 

ال�شوري،  والن�شر  امل�شرية،  اخلرافية  واحل��ي��وان��ات 
الهلن�شتية،  الأ�شاليب  مع  ال�شرقية،  اجل��رة  و�شكل 
وزخ��ارف  اأ�شكال  يف  النبطي  الطابع  اإىل  بالإ�شافة 
التيجان، والإفريز، وبع�س خ�شائ�س التماثيل بني 

العنا�شر املعمارية الكا�شيكية. 
داخ����ل اخل���زن���ة: ي��ت��ك��ون داخ����ل اخل���زن���ة م���ن ث��اث��ة 
الو�شط،  واأخ���رى يف  اجل��ان��ب  اثنتان على  ح��ج��رات، 
واحلجرات اجلانبية خالية اإل من خزانة حفرت يف 
احلجرة الغربية، اأما احلجرة الو�شطى وي�شعد اإليها 
بدرج، فيبلغ �شلعها 12.50 مرتاً، وعلى ثاثة من 
جوانبها خزائن تو�شع فيها النواوي�س للدفن، وقد 
كانت هذه احلجرة مو�شدة بباب برونزي اأو خ�شبي 
كما ي�شتدل على ذلك من الآثار الباقية يف اأطراف 

البوابة العلوية وال�شفلية .
بعدها توجهنا عرب الوادي مل�شاهدة املدرج الروماين 
�شخ�شا   2500 ي�شتوعب  وال��ذي  البرتا  مدينة  يف 
كما زرنا مبني املحكمة املنحوت علي قمة جبل وردي 

يطل على املدينة من اجلهة ال�شرقية ويف مواجهة 
ق�����ش��ر ال��ب��ن��ت وامل��ت��ح��ف ال���روم���اين امل��م��ت��د يف قلب 
�شل�شلة جبال وادي رم كما زرنا الكهوف التي عا�س 
فيها اقوام من دولة النباء قبل الفي عام والتقطنا 
كانت  كيف  احلياة  �شكل  عن  وحتدثنا  ال�شور  فيها 
واخ��رى يعرت�شنا  اليوم وبني كل جولة  وكيف هي 
الباعة اجلائلون من ابناء بادية الردن ذوي الب�شرة 
الداكنة وال�شعر ال�شود الطويل للجن�شني ليعر�شوا 
كان  برجل م�شن  ان مررنا  اىل  التحف  �شراء  علينا 
ي��ع��زف ع��ل��ى ال��رب��اب��ة وه���و ي��دخ��ن ال��ت��ن��ب��اك العربي 
عليه  ال���زوار  ب��ه  مايجود  اح��ف��اده يجمعون  وح��ول��ه 
البدوي  رب��اب��ة  مو�شيقى  ل�شوت  ال�شتمتاع  مقابل 
امل�شاء وال�شئلة لتزال  البرتاء يف  . غادرنا  العجوز 
ح��ائ��رة ت��ط��اردن��ا ع��ن ���ش��ر امل��دي��ن��ة ال���وردي���ة ه��ل كل 
انها حقا مدينة  ام خيال ؟  ما�شاهدناه كان حقيقة 
ا����ش���ط���ورة واع���ج���وب���ة ت��رك��ه��ا الن���ب���اط ل��ان�����ش��ان��ي��ة 

وللعامل اجمع !

تقع �شانت بطر�شبورغ، ثاين اأكرب مدينة يف رو�شيا، 
ال��ت��ي اأ���ش��ب��ح��ت وج��ه��ة ���ش��ي��اح��ي��ة م��ه��م��ة، ع��ل��ى بحر 
عا�شمة  وه��ي  نيفا،  نهر  �شفة  على  كما  البلطيق، 
بيرتوغراد،  با�شم  تعرف  وكانت  الرو�س،  القيا�شرة 
ثم حتول ا�شمها بعد الثورة البل�شفية الرو�شية اىل 
اأجمل  اإح���دى  بطر�شبورغ  �شانت  وتعد  لينينغراد. 
امل����دن يف ال���ع���امل، ف��ك��ل م��ب��ن��ى م��ن م��ب��اين م��رك��زه��ا 
املائية  ال��ق��ن��وات  تتخلله  ال���ذي  ال��وا���ش��ع،  ال��ت��اري��خ��ي 
ال��زي��ارة  ت�شتحق  حتفة  يعترب  ال��ق��دمي��ة،  واجل�����ش��ور 
منظمة  ف��ان  الأم��ر  واق��ع  ويف  بجماله،  وال�شتمتاع 
الرث  م��ن  ج���زءاً  امل��ب��اين  تلك  اع��ت��ربت  اليوني�شكو 
الإن�شاين العاملي الذي يجب احلفاظ عليه. و�شانت 

بطر�شبورغ مدينة �شاحرة، ت�شم العديد من املعامل 
القيا�شرة  مقر  ك��ان��ت  فقد  ال��زي��ارة،  ت�شتحق  ال��ت��ي 
الرو�شية،  لامرباطورية  الثقايف  واملركز  ال��رو���س، 
بانها )فين�شيا  ازده��اره��ا  اأي���ام  ت��ع��رف يف  ك��ان��ت  كما 
ب��داأت  ال�شوفيتي  الحت���اد  انهيار  ومنذ  ال�����ش��م��ال(.  
املدينة تعو�س ما فاتها، وهي تبدو الآن اأكرث املدن 
الرو�شية �شبهاً بنظرياتها الغربية، فهناك يف و�شطها 
�شارع  اأي  ي�شاهي  الذي  برو�شبيكت،  نيف�شكي  �شارع 
جتاري يف الغرب، ويقع يف هذا ال�شارع فندق غراند 
ال��ذي كان وجهة امل�شاهري والأدب��اء  ي��وروب،  هوتيل 
التي  ال�شنوات  من دو�شتويف�شكي اىل را�شبوتني، يف 

�شبقت الثورة الرو�شية يف عام 1917.

اأهم معامل هذه املدينة متحف الرميتاج  ومن بني 
ال�شهري املقام يف ق�شر ال�شتاء ال�شابق، وهو يعد مركز 
املتحف  وي�شم هذا  املدينة،  لزوار  الأ�شا�شي  اجلذب 
فنية يفوق عددها ثاثة مايني قطعة من  قطعاً 
خمتلفة  اأم��اك��ن  من  جمعت  التي  الفنية،  املقتنيات 
كبار،  عامليني  لفنانني  اأعمال  وبع�شها  العامل،  من 
مثل ليوناردو دافن�شي، ومايكل اجنلو، ورمرباندت 
وغريهم، ل تقدر بثمن، ويقال ان الزائر اذا ام�شى 
ثاثني ثانية يف التاأمل يف هذه الأعمال فانه �شوف 
يحتاج اىل �شت �شنوات للنظر اليها جميعاً. وما�شي 
بكل ما فيه  زال يخيم عليها،  �شانت بطر�شبورغ ما 
من طغيان القيا�شرة وعمليات الغتيال ثم الثورة 

تاريخها  الرغم من  ولكن على  البل�شفية واحل��رب، 
عليها  املدينة مت احلفاظ  فاإن  بالعنف،  ات�شم  الذي 
ب���ذوق ع����اٍل، ف��ه��ي م��ا زال���ت ملتزمة  ب�����ش��ورة تت�شم 
بفرمان اأو مر�شوم امرباطوري يحظر منذ اإقامتها 

بناء املباين العالية املتعددة الأدوار.
وب��ط��ر���ش��ب��ورغ ت��ع��د امل��دي��ن��ة ال��ت��ي ل ت��ن��ام يف ف�شل 
بحيث  ال��ب��اد،  �شمال  اق�شى  يف  تقع  فهي  ال�شيف، 
بالكاد تغيب ال�شم�س فيها يف ال�شيف، ويخرج �شكان 
ب�)الليايل  ت�شمى  التي  الليايل  تلك  خ��ال  املدينة 
الليل،  منت�شف  يف  العامة  ال�شاحات  اإىل  البي�شاء( 

ويكون �شوء ال�شم�س مازال بادياً.
وم���ن ب��ني امل��ع��امل ال��ك��ث��رية ال��ت��ي مي��ك��ن زي��ارت��ه��ا يف 

ففي  لينينغراد،  وح�شار  ال��دف��اع،  متحف  امل��دي��ن��ة: 
ع��ان��ت   1944 اإىل   1941 ع���ام  ب���ني  م���ا  ال���ف���رتة 
املدينة، التي كانت حتمل حينها ا�شم لينينغراد، جراء 
احلرب واحل�شار، وي�شم هذا املتحف جمموعات من 
الفرتة،  تلك  ا�شتخدمت يف  التي  واملعدات  ال�شلحة 
م��رور  ت��اأث��ري  عليها  يظهر  ات  امل  تلك  ب���داأت  وق��د 
بها  التعريفية  امل��ع��ل��وم��ات  معظم  ان  ك��م��ا  ال��زم��ن، 

مكتوبة باللغة الرو�شية.
وي�شتطيع الزائر الذهاب اإىل جزيرة هري ال�شغرية، 
فهناك  نيفا،  نهر  عرب  ال�شتاء  ق�شر  قبالة  الواقعة 
قلعة  اأ���ش��ا���س  ال��ع��ظ��ي��م ح��ج��ر  ب��ي��رت  القي�شر  و���ش��ع 
املوقع  1703، ويعد هذا  �شانت بيرت وبول يف عام 

اإل��ي��ه  ي��اأت��ي  ل��ل��ت��ن��زه،  الآن مب��ن��زل��ة متحف وح��دي��ق��ة 
ال�شبوع  نهاية  عطلة  يف  ال��رو���س  امل��واط��ن��ون  اآلف 
لزيارة هذا املعلم التاريخي. وما يعزز جمال املدينة 
ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي مت��ت ال��ع��ن��اي��ة ب��ه��ا، اذ ي��ج��د ال��زائ��ر 
���ش��ف��وف ال��ق�����ش��ور ال��ق��دمي��ة ال��ع��ري��ق��ة وامل��ت��اح��ف يف 
كل  و�شبغها  ترميمها  ي��ع��اد  اإن���ه  اذ  ب��ه��ائ��ه��ا،  ك��ام��ل 
�شبعة اأعوام بالألوان اخل�شراء والوردية وال�شفراء 
لا�شتمتاع  طريقة  اف�شل  وان  الفاحتة.  وال��زرق��اء 
نيفا، عن  ونهر  القنوات  تكون عرب  مب�شاهدتها قد 
ط��ري��ق ال��ق��وارب ال��ت��ي جت��وب �شبكة ال��ق��ن��وات التي 
تخرتق املدينة، كما ميكن التجول فيها �شرياً على 

القدام، حيث �شوارعها الف�شيحة.

�ش���ان���ت بط���ر�شب�����ورغ.. ع��ا�ش��م�����ة القي����ا�ش����رة 
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النبيذ يحد من فر�س احلمل
وجدت درا�شة جديدة اأن تناول 3 اأو 4 كوؤو�س من النبيذ يف الأ�شبوع يخّف�س 
فر�س حمل املراأة بن�شبة الثلثني.  وذكرت الدرا�شة، التي مت تقدميها اأمام 
اأو  كاأ�شاً  امل��راأة  تناول  اأن  بو�شطن،  التنا�شلي يف  الأمريكية للطب  اجلمعية 

كاأ�شني يف الأ�شبوع يخّف�س فر�س حملها بن�شبة الثلث. 
ت�شر  ق��د  ال��ك��ح��ول  م��ن  املنخف�شة  امل��ع��ّدلت  اأن���ه حتى  الباحثون  واأو���ش��ح 
بة.  واأجرت الطبيبة دارة غودفري من عيادة  بنمو البوي�شات غري املخ�شّ
بالتلقيح  لعاج  يخ�شعن  ام���راأة   91 على  درا���ش��ة  نيويورك  يف  اخل�شوبة 
ال�شطناعي، م�شرية اإىل اأن كل ن�شاء الدرا�شة لديهّن اأمل باحلمل بن�شبة 
خّف�شن  الأ�شبوع  خ��ال  النبيذ  تناولن  اللواتي  اأن  وا�شتنتجت    .90%
النبيذ قد  بتناول  الإ���ش��راف  اأن  %70، حم��ّذرة من  فر�س حملهّن بنحو 

يزيد امل�شكلة �شوءاً. 

اللحوم امل�شنرّعة ت�شررّ بخ�شوبة الرجال 
وجدت درا�شة جديدة اأن تناول اللحوم امل�شّنعة مثل الهوت دوغ والهمربغر قد ت�شر بكمية احليوانات 

املنوية الطبيعية عن الرجال.
يف  باحثون  واأع��ده��ا  الأمريكية  والعقم  اخل�شوبة  جملة  يف  نتائجها  ن�شرت  التي  الدرا�شة  و�شملت 
جامعة هارفارد لل�شحة العامة، 156 رجًا خ�شعت زوجاتهن لعمليات تلقيح ا�شطناعي، واأخذت 

عينات من منيهم.
والعرق  التدخني  وح��ال��ة  اجل�شم  كتلة  وم��وؤ���ش��ر  العمر  يف  ون��ظ��روا  املني  عينات  الباحثون  واخ��ت��رب 

وال�شعرات احلرارية املتناولة والأمناط الغذائية.
من  اأق��ل  كمية  لديهم  امل�شنعة  اللحوم  منتظم  ب�شكل  يتناولون  الذين  ال��رج��ال  اأن  العلماء  ووج��د 

احليوانات املنوية الطبيعية، مقارنة بالذين يتناولون كميات حمدودة من هذه اللحوم.
وظهر اأن الذين يتناولون ما هو اأقل من وجبة حلم خنزير مقدد يومياً تكون لديهم كمية احليوانات 

املنوية الطبيعية اأكرث بن�شبة %30 ممن يتناولون كميات اأكرب من اللحوم امل�شنعة.

اأنثى احلوت متررّ اأي�شًا بانقطاع الطمث 
قال باحثون بريطانيون اإن اأنثى احلوت القاتل متّر اأي�شاً بانقطاع الطمث مثل الب�شر، ما ميّكنها من تكري�س نف�شها 

لرعاية ذريتها الرا�شدة من دون خطر اجناب املزيد من ال�شغار.
واأو�شح الباحثون اأن احليتان القاتلة هي واحدة من ثاثة اأجنا�س تعي�س لفرتة طويلة بعد جتاوزها �شّن الإجناب، 

ما ميّكن الأم من ق�شاء بقية حياتها يف العناية بذريتها.
وحلل العلماء من جامعتّي )اأك�شرت( و)يورك( بيانات حول الولدة واملوت والعاقات الجتماعية يف جمموعتني 
من احليتان القاتلة. وقال الباحث دارين كروفت ل�شحيفة الغارديان اإن اإناث احليتان القاتلة تتوقف عن الجناب 

يف ما بني الثاثينيات والأربعينيات من العمر اإل اأنها تعي�س حتى الت�شعينيات .
وعزا الباحثون انقطاع الطمث لدى احليتان القاتلة اإىل طبيعة حياتها الجتماعية حيث اأن الذرية من الذكور 
والإناث تعي�س مع الأم طوال حياة الأخرية، حتى اأن الذكور تعود اإىل جانب اأمها بعد التزواج مع اإناث تنتمي اإىل 
اأن تعتني باأبنائها واأحفادها من دون  اإنه بف�شل انقطاع الطمث ميكن للحوت الأم  اأخ��رى. وقال كروفت  عائات 

خطر اأن تنجب وتتناف�س مع ذريتها من الإناث.

هل تريد حقًا التوّقف عنه؟ 

ن�شائح مهمة لالإقالع عن التدخني
يعترب التدخني من اأكرث العادات ال�شائعة قابلية لاإدمان. ومع ذلك جند عددا ل باأ�س به من املدخنني 
يقلعون عنه، فح�شب اإح�شائية موقع ويب اإم دي com.webMD.www  الطبي املعروف، اأن ما 
يقارب %50 من الأمريكيني الذين مار�شوا التدخني يقلعون عنه. وهذا يّدل على اأن التخل�س من 

هذه العادة ال�شارة اأمر ممكن.
ويطرح موقع webMD وعدد من املواقع الأخرى خطوات ميكن للمدّخن اأن 

يخطوها للمحافظة على �شحته وماله و�شحة الآخرين اأي�شاً.

تهّياأ عقليًا ونف�سيًا
اق�س وقتاً مع نف�شك تفّكر فيه يف مدى رغبتك يف احلياة وكذلك 

مع  �شادقاً  تكون  اأن  بد  ل  اإذ  تريدها،  التي  احلياة  طبيعة 
على  وعالة  ال�شحة  معتّل  تكون  اأن  ترغب  هل  نف�شك. 

يف  ت�شاهم  �شليماً  �شحيحا  تكون  اأن  ترغب  اأم  غ��ريك 
حياة اأطفالك ووالديك؟..

ن�����ش��ط��ة و�شحية  ل��ن��ف�����ش��ك رغ��ب��ت��ك يف ح��ي��اة  اأّك�����د 
وخالية من الأمرا�س وهذا يعني حياة خالية من 

التدخني.

�سّجل الأ�سباب
التوقف عن التدخني  التي تريد  فّكر يف كل الأ�شباب 

الذين  النا�س  لبع�س  مفيدة  طريقة  فهذه  اأجلها.  م��ن 
بقراءتها  وق��م  عزمهم.  م��دى  ح��ول  ال�شكوك  ت�شاورهم 
ب�شورة متكّررة. فالأمر يتعلق بالرغبة يف حياة �شحية 

اأطول.

حّدد يوم احل�سم 
طريقة  واأف�شل  الأخ���رية.  ال�شيجارة  اأوان  ح��ان   
هو اإعطاء نف�شك مهلة اأ�شبوعني لت�شتعد لذلك 

اليوم ح�شب موقع ويب اإم دي.
ي����وم����ا م���ع���ّي���ن���ا، وت��ب��ل��غ  اأن حت�������ّدد  امل����ه����م  م����ن 
عن ج���م���ي���ع م������ن ت����ع����رف����ه����م ب������اأن������ك ����ش���ت���ت���وق���ف 

ي��وم ال�����ت�����دخ�����ني. ����ش���ج���ل ذل�������ك ال�����ت�����اري�����خ ف��ه��و 
ميادك اجلديد.

م����ن وهو اليوم الذي �شتبداأ فيه بتحرير حياتك 
عبودية النيكوتني والإدمان.

التخل�س من كل ما له عالقة 
بالتدخني 

ابداأ يف التخل�س من كل الأ�شياء 
ال�������ش���خ�������ش���ي���ة ال����ت����ي ت���رت���ب���ط 
ب���ه:  ت����ذك����رك  اأو  ب���ال���ت���دخ���ني 
وال��ق��ّداح��ة  ال�شجائر  منف�شة 

اجل��م��ي��ل��ة وع���ل���ب ال��ت��دخ��ني 
وال�������ش���ج���ائ���ر امل����خ����ّزن����ة يف 
ودرج  وامل����������راآب  ال�������ش���ي���ارة 
م���ك���ان.  ك����ل  ويف  امل���ك���ت���ب، 
تخّل�س منها جميعا ح�شب 

موقع ويب اإم دي.
ه���ذه  م����ن  ال��ت��خ��ل�����س  اإن 
الأ���ش��ي��اء ق��د ي��ك��ون اأم����راً 
���ش��ع��ب��ا لأن������ك ق����د ت��ك��ون 

مرتبطا بها نف�شيا اأو عاطفيا. لكن يتعنّي عليك التخل�س منها لأنها تذّكرك باأ�شدقاء قدامى مل تعد 
ترغب يف �شداقتهم.

العدو، وهذا  العدو هو معرفته  النت�شار على  اأول خطوات  التدخني:  الرغبة يف  ملواجهة  �شع خطة 
ت�شبح  عندما  ال�شعف  �شتواجه حلظات  كيف  تعرف  اأن  فعليك  التدخني.  على  اإدمانك  يعني معرفة 
الرغبة يف ال�شيجارة اأكرث اإحلاحا و�شعوبة بحيث تخطط للتعامل معها اإىل اأن تختفي. وهذا يعني 
اأن توّفر لنف�شك بع�س الو�شائل البديلة لتلجاأ اإليها حلظة الرغبة وهنا يقرتح موقع ويب اإم دي 

و�شائل مثل:
- اأعواد الأ�شنان املحّاة بطعم النعناع وهي و�شيلة رائجة لإبقاء فمك م�شغول.

زجاجة  معك  فاحمل  للكثريين.  فّعالة  و�شيلة  ه��ذه  ُتعد  الكرمية.  وال��روائ��ح  بالعطور  ال��ع��اج   -
برائحة النعناع واأخرى برائحة الفانيا اأو اأي رائحة اأخرى حمببة اإليك. وحني ت�شعر بالرغبة 
يف التدخني، خذ الزجاجة وا�شتن�شق منها بعمق. و�شت�شغلك هذه اخلطوة وت�شرف اأنظارك عن 

التدخني اإىل اأن تذهب حلظة الرغبة بعيدا.
فلتحتفظ  باللم�س.  العاج  طريقة  وه��ي  التدخني  عن  للت�شاغل  اأخ��رى  طريقة  هناك   -
الرغبة، قم ب�شب كمية كبرية  بالقرب منك. وحينما حتني حلظة  لليد  بزجاجة مرهم 
منها ودّلك اليدين والرقبة والرجلني والوجه، فهذا �شي�شغلك ب�شع دقائق اإىل اأن تعرب 

حلظة الرغبة ب�شام. 
- يجد البع�س اأنه من املفيد تناول اأقرا�س م�شادة لاكتئاب للتكّيف مع التوتر العاطفي 

الناجم عن ترك التدخني فراجع طبيبك اإن كنت تريد جتريب هذه الو�شيلة. 
- اإذا ما قّررت ا�شتخدام ل�شق نيكوتني اأو علكة نيكوتني اأو جهاز ا�شتن�شاق، فتذّكر اأن 
هذه جميعها ت�شتخدم النيكوتني اأي�شا؛ لكنها متّكنك من التوقف عن التدخني نهائيا، 
وتفطم ج�شدك تدريجيا عن النيكوتني. وقد تكون هذه الو�شائل مفيدة لفرتة من الزمن، 

لكنك مل تخرج حقا من دائرة الإدمان بعد. ولن يحدث هذا اإىل اأن تتحّرر من النيكوتني نهائيا. 
- ا�شتخدم بدائل النيكوتني بحذر، اإذ من املمكن اأن يح�شل املرء على قدر اأكرب مما يجب من النيكوتني 
اأمر مهم خا�شة ملن  ُم�شاِعدة موؤقتة. وهذا  اأنها و�شائل  التي ُيفرت�س  التعوي�شية  الو�شائل  من هذه 

يعانون من اأمرا�س مزمنة كارتفاع �شغط الدم.

زيادة الوزن لي�ست هي امل�سكلة 
اأن البع�س �شيزداد وزنهم عندما يرتكون التدخني )ثاث كيلوغرامات يف املتو�شط(. ويعود  ل �شك 
التعر�س ملحفزات  الطبيعي بعد  ت�شتعيد و�شعها  الأي�س )ال�شتقاب( يف اجل�شم  اأن عملية  اإىل  هذا 
ا�شطناعية من ال�شجائر. فا تعاقب نف�شك بتجويعها. عليك فقط اأن تتناول طعاما �شحيا. وتذّكر 
اأنك �شتتمتع باحليوية وبالدافع للتخل�س من الوزن الزائد بعد تركك التدخني، واأن اأخطار التدخني 

تفوق بكثري زيادة الوزن ب�شعة كيلوغرامات.
الإ�شرار على النت�شار

اإذا ما كنت تنوي حقا التوقف عن التدخني، �شيتعنّي عليك، اإذن، اأن تكون جاّدا يف الأمر. فهذه حرب 
اإىل  تت�شلل  تظل  التدخني  فالرغبة يف  اأو هاكك.  ونتيجتها �شحتك  م�شرحها ج�شمك 
حياتك وتغريك بالعودة ومتدك بدفء عابر ثم تقوم وببطء بتدمري الرئتني والقلب 
والأن�شجة وبقية اأع�شاء اجل�شم. فالتدخني يف واقع الأمر ل�س ي�شرق حياتك منك.

ل تتوّقف عن املحاولة 
العقل  اأن  اإىل قلبك. يف حني  الثقة كونك مدمنا لل�شجائر ي�شري  ل جتعل فقدان 
باأنك تخالف كل قيمك عن احلياة يف  وت�شعر  التدخني،  التوقف عن  اإىل  يدفعك 
كل مرة تدخن فيها، تذّكر اأن التدخني �شيطان �شرير. فاإدمان النيكوتني اأ�شواأ من 

اإدمان الهريوين. 

احتفل بتوقفك عن التدخني!
ال�شيجارة.  عبودية  م��ن  انعتاقك  ب��ي��وم  حتتفل  اأن  دي  اإم  وي��ب  م��وق��ع  ي��ق��رتح 
ويقول: لقد اأ�شبحت اإن�شانا غري مدخن! وميثل هذا مولداً جديداً لكل خلية 
هذه  ولتكن  بعمق.  وتتنف�س  ب��ه��دوء  لتجل�س  ال��وق��ت  بع�س  فخذ  ج�شمك.  يف 
خطوة تبنّي اأنك تكرتث لرئتيك، واأنك م�شمم على ال�شمود وحتمل م�شاعب 
واأعرا�س الن�شحاب لت�شمح لهما بال�شفاء. اأقب�س يدك و�شعها على قلبك الذي 

يعادل حجمه حجم قب�شة اليد. وقل لقلبك اإنه ل مزيد من الغازات ال�شاّمة، واإنك لن تعر�شه لأية 
فهي  لنف�شك،  تقولها  التي  الر�شائل  باأهمية هذه  ت�شتهن  ول  الآن.  بعد  التدخني  ناجمة عن  اأ�شرار 
ال�شوء. ولتن�شب لنف�شك الكثري  اإدم��ان غاية يف  و�شيلة متكني رائعة تعّزز من جهودك للتخل�س من 
للحفاظ على حياتك.  اتخذتها  اأه��م خطوة  تكون هي  الف�شل لإقدامك على هذه اخلطوة فقد  من 
وقد تنده�س حقا لو كان بو�شعك فعا اأن تعد كم هي الأيام التي اأ�شفتها اإىل حياتك بعد التوقف عن 
التدخني. لكن جمرد التفكري يف الأيام وال�شاعات والدقائق، ويف كم وفرت من املال يذّكرك بالتحّرر 

من �شيطان النيكوتني و�شطوته وبحقيقة اأن ج�شدك بداأ يتعافى وي�شتعيد �شحته.
اإنه لأمر رائع اأن نعرف كم حياة اأنقذنا وكم من املال وفّرنا بالتوقف عن التدخني. لكن علينا اأن ندرك 

اأي�شا اأن الكثري من املنافع ل ميكن التعبري عنها باأرقام جمّردة. غري اأن هذا ل مينع من املحاولة:
- خذ نف�شا عميقا. قم بذلك يف الهواء الطلق وا�شتن�شق ن�شائم الربيع العليلة.

- قم بق�شم قطعة من الفاكهة الطازجة ودع حا�شة التذوق عندك ت�شتعيد حيويتها.
- يكت�شف الكثري من النا�س منافع الإقاع عن التدخني للحياة اجلن�شية من �شريكهم احلميم. كما اأن 
�شعرك وماب�شك و�شيارتك ومقّر عملك لن تفوح منها رائحة ال�شجائر الكريهة بعد الآن. و�شتختفي 

املناف�س الكريهة هي الأخرى من حياتك.
ويرتافق مع هذا التخل�س من الإدم��ان دفق م�شتمر من املنافع، والبع�س منها ي�شعب التعبري عنه 
بالأرقام. لكن هذه املنافع تبداأ بداخلك حاملا تتوقف عن التدخني، فالرئتان �شت�شعران فورا باخلايا 
اجلديدة التي تتكون كل يوم ما يزيد من قدرتك على ا�شتن�شاق املزيد من الأك�شجني. ولن يعود قلبك 
ملئات من  ا�شتقاب  بعملية  والكلى لن تقوم  �شاّمة تتدفق عرب اجل�شم.  غ��ازات  للتعامل مع  م�شطرا 
املواد الكيماوية غري املرغوب فيها.. اإنه �شفاء كبري يتك�شف ب�شورة م�شتمرة.. لقد فعلتها، وجنحت يف 

التوّقف عن التدخني مدى احلياة، فهنيئا لك!..

البدنية  الريا�شة  مبمار�شة  البدناء  الأط��ف��ال  الأط��ب��اء  يو�شى  ما  ع��ادة 
املختارة،  الكتب  القراءة، ونوعية  اأ�شافت  اأن درا�شة جتريبية جديدة  اإل 

كحمية جديدة متاحة لتخفيف اأوزان الفتيات ال�شغريات.
لاأطفال(  دي��وك  )م�شت�شفى  اأع��ده��ا  التي  امل��ح��دودة،  ال��درا���ش��ة  و�شملت 
�شمن برنامج )النمط املعي�شي(، على مدى �شتة اأ�شهر، 31 فتاة، يعانني 

من ظاهرة البدانة، ترتاوح اأعمارهن ما بني 9 و13 عاماً.
 ،Rescue  Lake البحرية(  )اإنقاذ  املجموعة بقراءة رواية  وطولبت 
التي تدور حول معاناة فتاة �شغرية من البدانة من افتقاد الثقة بالنف�س 

والعزلة وم�شايقات رفيقاتها جراء حجمها.
كتاب  ق��راءة  على  �شغرية  فتاة   33 من  موؤلفة  ثانية  جمموعة  واأنكبت 
ال��وزن  اأى معاناة م��ن  اأح��داث��ه  ال���ذي ل تتناول  ب��اري�����س(،  )���ش��ارل��وت يف 
املفرط، ومل تطالب جمموعة ثالثة، مكونة من 17 فتاة، قراءة اأى من 
الكتابني. ووجد الباحثون اأن املجموعتني اللواتى ق�شني فرتة الختبار 
اإل  ال��وزن  ال��ق��راءة، فقدن بع�س  العام يف  التي امتدت على م��دى ن�شف 
كتلة  قيا�س  موؤ�شر  من   .71 ومبعدل  اأك��رث  فقدت  الأوىل  املجموعة  اأن 

للمجموعة  ب�33.  مقارنة   ،BMI اجل�شم 
الثانية. و05. للمجموعة 

الأخرية. وي�شار اإىل اأن موؤ�شر قيا�س كتلة اجل�شم للفتيات يف �شن 
هى  �شحية،  ب��اأوزان  يتمتعن  اللواتى  عاماً،  و13  التا�شعة  بني  ما 
اأطفال  طبية  اأرم�شرتونغ،  �شارة  د.  وقالت   .19 اإىل   16 بني  ما 
ومدير برنامج منط معي�شة �شحي اإن الهدف من الدرا�شة اإيجاد 
لتخفيف  خطوات  تبنى  على  ال�شغريات  الفتيات  لتحفيز  و�شيلة 
وتقييدات  احل��م��ي��ة  ب��رام��ج  ت��ع��ق��ي��دات  اإىل  احل��اج��ة  دون  اأوزان���ه���م 
املخت�شني. وياأتى البحث اجلديد فيما اأظهر تقرير اأمريكى ن�شر 
فيما  31 ولي��ة،  الأمريكيني يف  البدانة بني  ن�شب  ارتفاع  موؤخراً 
مل تنخف�س يف باقى الوليات. واختريت ولية امل�شي�شبى بو�شفها 
الولية الأمريكية الأكرث بدانة، بعد اأن زاد عدد البدناء فيها على 

30 يف املائة من اإجماىل �شكانها البالغني.
اأمريكا(،  ل�شحة  )تر�شت  موؤ�ش�شة  عن  ال�شادر  التقرير،  واأو���ش��ح 
وهى موؤ�ش�شة بحثية تركز على الوقاية من الأمرا�س، اأن الوليات 
�شجلت  اأن  بعد  وخا�شة  عامة،  �شحية  م�شكلة  من  تعانى  املتحدة 

م�شتويات البدانة ارتفاعاً عن الأطفال بني عامى 10 و17.
امل��رة  ال��ب��دن��اء، وه��ذه ه��ى  اإن ن�شبة الأط��ف��ال  وق��ال التقرير 
ل��اأط��ف��ال  اإح�������ش���اء  ف��ي��ه��ا  ي���ج���رى  ال���ت���ي  الأوىل 
البدناء، كانت اأكرث و�شوحاً يف كولومبيا، 
املائة،  22.8 يف  حيث بلغت ن�شبتهم 
بني  ن�شبة  اأق��ل  يوتاه  �شجلت  فيما 
 8.5 اإىل  و�شلت  حيث  ال��ولي��ات 

يف املائة فقط.
وكانت درا�شات �شابقة قد اأ�شارت 
اأه��اىل  املائة من  21 يف  اأن  اإىل 
الأط���ف���ال امل�����ش��اب��ني ب��ال��ب��دان��ة 
احلركة  قلة  على  اللوم  يلقون 
وت���ن���اول ال���وج���ب���ات ال�����ش��ري��ع��ة 

خال م�شاهدة التلفاز.

القراءة.. اأف�شل حمية لتخفيف اأوزان الأطفال
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فر�س �شئيلة ل�شتقبال لجئي �شوريا يف اأملانيا 
•• برلني-وكاالت:

ك��ث��ري م���ن ال�����ش��وري��ني ي��ت��ك��ب��دون 
ركوب  بينها  املخاطر  من  الكثري 
اأمل���ان���ي���ا،  اإىل  ل���ل���و����ش���ول  ال���ب���ح���ر 
ل���ك���ن الأب����������واب ت���ب���دو م���وؤ����ش���دة 
اأم�������ام غ��ال��ب��ي��ت��ه��م، ح���ي���ث ت�����ش��ع 
احلكومة معايري و�شروطا لقبول 
ال���اج���ئ���ني، ب��ي��ن��م��ا ي��ق��ت�����ش��ر حق 
الإقامة الإن�شانية على من لديهم 

اأقارب يعي�شون يف الباد.
اأملانيا،  اإىل  اللجوء  واأم��ام �شعوبة 
ي��ن��ت��ق��د ح���زب اخل�����ش��ر احل��ك��وم��ة 
اإن تربيراتها غري مقبولة  قائا 
ب��ل��د ف��ق��ري و���ش��غ��ري مثل  م���ا دام 
ن�شف  من  اأك��رث  ي�شتوعب  لبنان 

مليون لجئ �شوري.
ويرى كثريون اأن اأملانيا قادرة على 
ا���ش��ت��ي��ع��اب م��زي��د م���ن ال��اج��ئ��ني 
ال�شوريني -الذين قدرتهم الأمم 
بينهم  م���اي���ني  ب�����ش��ت��ة  امل���ت���ح���دة 
خ�شو�شا  ال���داخ���ل-  يف  ن���ازح���ون 
اأزم���ة م�شابهة  م��ع  تعاملت  واأن��ه��ا 
احت�شنت  عندما  خمتلف  ب�شكل 
اأكرث من 300 األف لجئ بو�شني 

قبل عقدين.
ق��ررت  الأمل��ان��ي��ة  وك��ان��ت احلكومة 
اآلف  ا�شتيعاب خم�شة  البداية  يف 
�شوري ملنحهم حق الإقامة، بينهم 
مئتان ح�شلوا على اإقامات دائمة، 
وفق ت�شريح وزير الداخلية هانز 

بيرت فريدري�س.
ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  ن��اق�����ش��ت  وق����د 
الأمل��ان��ي��ة م��ع��اي��ري اخ��ت��ي��ار ه���وؤلء 
لاجئني.  الدولية  املفو�شية  مع 
املفو�شية  با�شم  املتحدث  ويقول 
اختيار  مت  اإن��ه  تيلويكن  �شتيفان 

نتنياهو  ب��ن��ي��ام��ني  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي 
التحركات  لهذه  ب�شدة  واأن�����ش��اره 
ن���ح���و ال���������ش����ام، ل��ك��ن��ه��ا اأردف�������ت 
هناك  اأن  يدركوا  اأن  يجب  باأنهم 
اأك��رب فيل  اأ�شئلة قد تطرح ح��ول 
بالغرفة : اأ�شلحة الدمار ال�شامل 

الإ�شرائيلية.
وحده  البلد  ه��ذا  مل��اذا  وت�شاءلت: 
ه����ذه  م����ث����ل  مي���ت���ل���ك  اأن  ي����ج����ب 
الأ�شلحة؟ واإذا كان اأمنها م�شونا، 
الفل�شطينيني  اأم����ن  ع���ن  ف���م���اذا 
على  يجب  ومل���اذا  اللبنانيني؟  اأو 
امل����ت����ح����دة، يف خ�����ش��م  ال�����ولي�����ات 
اأن  الأزم��������ة امل���ال���ي���ة ال���وخ���ي���م���ة، 
ال��ذي  البلد  ه��ذا  مت��وي��ل  توا�شل 
طلباتها،  جميع  مت��ام��ا  يتجاهل 
بالأرا�شي  امل�شتوطنات  مثل وقف 

املحتلة؟
وتعتقد ال�شحيفة اأن على الغرب 
اأن يفهم اأنها قبل اأن تكون بعثية 
اأو اإ�شامية اأو �شيوعية يف املا�شي، 
اأنا�س  ي�شكنها  البلدان  ه��ذه  ف��اإن 
ولهم  م�شرتكة  اإن�شانية  ميتلكون 
ن��ف�����س احل�����ق يف ال��ع��ي�����س ب��غ�����س 

النظر عن الأيديولوجية.
وخ��ت��م��ت ب��اأن��ه ي��ج��ب ع��ل��ى ال��غ��رب 
توحد  ال��ت��ي  ال��واق��ع��ي��ة  يختار  اأن 
ب����دل م���ن الأي���دي���ول���وج���ي���ة ال��ت��ي 
�شيتحرك  ف��ق��ط  وحينها  ت��ف��رق، 
احلقيقية  امل�شاحلة  حتقيق  نحو 
التي تفرت�س العاقات ال�شلمية 
الجتماعية  النظم  خمتلف  ب��ني 
والح���������رتام امل���ت���ب���ادل ل��ل�����ش��ي��ادة 
فاإن  املطاف  نهاية  ويف  الوطنية. 
فهمت  م���ا  اإذا  ال���غ���رب،  م�����ش��ال��ح 
ج���ي���دا، ت��ت��زام��ن م���ع ت��ل��ك لبقية 

اجلن�س الب�شري.

خال  البو�شنة  من  األ��ف  و300 
يوغ�شافيا  يف  الأه��ل��ي��ة  احل���رب 

�شابقاً.
كما انتقد نائبه بريند مي�شوفيت�س 
اآل���ي���ة اخ��ت��ي��ار ال���اج���ئ���ني، لأن��ه��ا 
امل�شجلني  اأول���ئ���ك  ع��ل��ى  تقت�شر 
لدى مفو�شية الاجئني الدولية 
يف ل���ب���ن���ان، م����ا ي���ع���ن���ي ا���ش��ت��ث��ن��اء 
املحتاجني  ال�شوريني  من  الكثري 

للحماية.
من  جانبا  وع��د  ال�شيدة  وحت��ك��ي 
ي���وم���ي���ات ال���اج���ئ���ني ال�����ش��وري��ني 
احل��رب  خطفت  اأن  بعد  اأملانيا  يف 
زوج��ه��ا ودف��ع��ه��ا اخل���وف للهجرة 
ح��ي��ث ح�����ش��ل��ت ع��ل��ى الإق����ام����ة يف 

مدينة برمين.

ي��ن��درج  ف��ئ��ات يح�شل م��ن  ث���اث 
حتتها على حق الإقامة يف اأملانيا.

اأ���ش��ح��اب  الأوىل  ال��ف��ئ��ة  وت�����ش��م 
مثل  ال�شعبة  الإن�شانية  احل��الت 
اجل���رح���ى وامل�������ش���اب���ني والأي����ت����ام 
اأطفالهن،  م��ع  الأرام����ل  والن�شاء 
الأ�شخا�س  ت�شمل  الثانية  والفئة 
والذين  باأملانيا  عائليا  املرتبطني 

يتحدثون اللغة الأملانية.
اأما الفئة الثالثة فت�شم ال�شوريني 
ال������ذي������ن ي���ت���م���ت���ع���ون مب�����ه�����ارات 
وم����وؤه����ات مم���ي���زة ومي���ك���ن بعد 
انتهاء النزاع اأن يعودوا اإىل بلدهم 

لي�شاهموا يف اإعادة اإعماره.
ل��ك��ن ت��ي��ل��وي��ك��ن ي�����ش��دد ع��ل��ى اأن 
م����ا مي���ن���ح ل����ه����وؤلء الأ����ش���خ���ا����س 

ه����و ح����ق الإق�����ام�����ة مل�����دة ع��ام��ني 
اللجوء  ول��ي�����س  للتجديد  ق��اب��ل��ة 
عليهم  ي��ج��ب  اإن���ه  اأي  ال�شيا�شي، 
ت�شتقر  عندما  بلدهم  اإىل  العودة 

الأو�شاع.
اأزول  ب��رو  م��دي��ر منظمة  وي��ق��ول 
امل���داف���ع���ة ع���ن ح��ق��وق ال��اج��ئ��ني 
جمرد  ه��ذا  اإن  بوركهارت  غونرت 
التفاتة جيدة وقليل جداً باملقارنة 

مع حجم الكارثة يف �شوريا.
عن  نخفف  اأن  اأردن���ا  اإذا  وي�شيف 
اأن  ال�����ش��وري، ي��ج��ب  دول اجل����وار 
ت�����ش��ت��وع��ب اأمل��ان��ي��ا وب��ق��ي��ة اأوروب�����ا 
خا�شة  احلايل"،  ال��ع��دد  اأ���ش��ع��اف 
اأك���رث من  ا���ش��ت��وع��ب��ت  اأمل��ان��ي��ا  واأن 
األ��ف لجئ من كو�شوفو  ع�شرين 

م�شوؤول لبناين يزور دم�شق لالإفراج عن خمطوفني 

الغارديان: الوقت مالئم ل�شالم ال�شرق الأو�شط 

•• عوا�صم-وكاالت:

ق����ال امل��ف��ت�����ش��ون ال���دول���ي���ون عن 
�شوريا  يف  الكيمياوية  ال���ش��ل��ح��ة 
اإن�����ه�����م ان�����ه�����وا ن�������ش���ف م��ه��م��ت��ه��م 

تقريبا.
حظر  منظمة  با�شم  ناطق  وق��ال 
الفريق  اإن  الكيمياوية  ال�شلحة 
تقدما  يحقق  ���ش��وري��ا  يف  ال��ع��ام��ل 
يف  تلخ�س  التي  مهمته  يف  طيبا 

تفتي�س 20 موقعا.
الم��ن  ب��اأن  ا���ش��اف  الناطق  ولكن 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ق���ل���ق  م�������ش���در  زال  م����ا 
للمفت�شني ال�شتني الذين يعملون 
ال�شهر  م��ن  الول  منذ  �شوريا  يف 

اجلاري.
امل����واق����ع ما  اإن ع�����ددا م���ن  وق�����ال 
ل��دواع  التفتي�س  على  ع�شيا  زال 

امنية.
عن  التفتي�س  ب��ع��ث��ة  �شكلت  وق���د 
�شوريا  يف  الكيمياوية  ال���ش��ل��ح��ة 
مب���وج���ب ق�����رار ا����ش���دره جمل�س 
الم��������ن ع����ق����ب ال���غ�������ش���ب ال�����ذي 
ع���رب ع��ن��ه امل��ج��ت��م��ع ال�����دويل ازاء 
ال��ه��ج��وم ال��ك��ي��م��ي��اوي ال����ذي وق��ع 
خارج العا�شمة دم�شق يف احلادي 

وال��ع�����ش��ري��ن م���ن اغ�����ش��ط�����س اآب 
يف  املنظمة  عمل  ويعترب  املا�شي. 
�شوريا املرة الوىل التي تقوم بها 
املنظمة - التي فازت بجائزة نوبل 
ب��ال���ش��راف   - ال��ع��ام  ه��ذا  لل�شام 
كيمياوية  ت��ر���ش��ان��ة  ت��دم��ري  ع��ل��ى 

كاملة يف ظروف حرب.
وقالت املنظمة ومقرها يف لهاي 
ب��ه��ول��ن��دا اإن ف��ري��ق��ه��ا ال��ع��ام��ل يف 
�شوريا قد انهى 50 باملئة تقريبا 
م����ن ع��م��ل��ه يف ت��ف��ت��ي�����س امل���واق���ع 

وتدمري املعدات فيها.
ومب���وج���ب ق����رار جم��ل�����س الم���ن، 
التخل�س  ���ش��وري��ا  ع��ل��ى  ي��ت��وج��ب 
بت�شنيع  املعدات اخلا�شة  من كل 
الول  قبل  الكيمياوية  ال�شلحة 
م���ن ال�����ش��ه��ر امل��ق��ب��ل ع��ل��ى ان يتم 
الباد  التخل�س من كل خم��زون 
من ال�شلحة الكيمياوية منت�شف 

العام املقبل.
وقالت املنظمة اإن املوعد النهائي 
مف�شلة  خ��ط��ة  ���ش��وري��ا  ل��ت�����ش��ل��ي��م 
 15 هو  ا�شلحتها  تدمري  لعملية 

نوفمرب ت�شرين الثاين املقبل.
لبي  لوهان  مايكل  الناطق  وق��ال 
ب��ي �شي اإن ع���ددا م��ن اخل��روق��ات 

لبنان  يف  ال�����ش��وري��ني  ال��اج��ئ��ني 
خال ف�شل ال�شتاء.

�شليمان  مع  البحث  اأن  واأ�شافت 
اإخ��راج  على  العمل  كيفية  ت��ن��اول 
لبنان من الأزمة الراهنة يف اإ�شارة 
ال�شوريني  ال��ن��ازح��ني  ت��دف��ق  اىل 
اىل ل��ب��ن��ان، وان��ع��ك��ا���س ذل���ك على 

الو�شع اللبناين.
وقالت اإن لبنان يعاين من الأزمة 
ال�شورية على ال�شعيد ال�شيا�شي ، 
موؤكدة اأن الحتاد الأوروبي يدعم 

ا�شتقرار لبنان .
واأ����ش���اف���ت ن��ح��ن ن��ري��د اأن ن��دع��م 
لبنان(،  )يف  اجلديدة  القطاعات 
املثال،  �شبيل  على  النفط  كقطاع 
التجاري �شيبقى  املو�شوع  اأن  كما 

اأولوية بالن�شبة لاحتاد .
ل  التو�شّ يف  ن�شاهم  اإن��ن��ا  وتابعت 
اىل قانون انتخاب جديد للبنان، 
من  اجلهود  كل  بدعم  و�شن�شتمر 
اأجل فر�س ال�شتقرار، و�شن�شتمر 
ب��دع��م الق��ت�����ش��اد ال��ل��ب��ن��اين عرب 
ال���ت���ع���اون م���ع ال��ه��ي��ئ��ات امل��ح��ل��ي��ة 
واملجتمع املدين والقطاعني العام 
واخلا�س من اأجل دفع القت�شاد 

اللبناين .

�شحيفة: 
خلفيات ت�شريبات �شنودن وتداعياتها 

•• لندن-وكاالت:

تطرقت �شحيفة غارديان اإىل تداعيات ت�شريبات اإدوارد �شنودن للمعلومات 
التي ح�شل عليها من وكالة الأمن القومي الأمريكية عندما كان يعمل بها 
وبناء على هذه التداعيات ي�شعى الحتاد الأوروبي لو�شع قوانني حتد من 

نقل البيانات اإىل الوليات املتحدة واأي دول اأخرى. 
الأمن  بوكالة  الت�شريبات  -م�شدر  �شنودن  اإدوارد  اأن  غارديان  كتبت  فقد 
يف  القانونية  غري  الأعمال  عن  املبلغ  ي�شبح  اأن  قرر  الأمريكية-  القومي 
اآليات اإعداد  الوكالة والفرار من الوليات املتحدة لأنه لي�س لديه ثقة يف 
التقارير الداخلية للحكومة الأمريكية التي كان يعتقد اأنها دمرته ودفنت 

ر�شالته اإىل الأبد.
نف�شها ل  املنظومة  اأن  املعلومات هو  لهذه  ت�شريبه  �شبب  اإن  �شنودن  وق��ال 
اأن تبلغ عن املخالفة ملن هم م�شوؤولني عنها. وهذا  تعمل حيث اأنك يجب 
م�شداقيته  فقد  قد  لكان  داخليا  اخلطر  ناقو�س  دق  ح��اول  اإذا  اأن��ه  معناه 

وُدمر ولكان جوهر حتذيراته قد دفن اإىل الأبد.
ورف�س �شنودن التهامات باأنه جازف باإطاع ال�شني ورو�شيا على ملفات 
ال�شينية، وكان  التج�ش�س  بعمليات  دراي��ة  اإنه كان على  للغاية وقال  �شرية 
هو نف�شه م�شتهدفا من ال�شني عندما كان يعمل يف وكالة الأمن القومي، 
واإنه كان يعرف كيفية احلفاظ على هذا الكنز يف ماأمن منهم. اأما بالن�شبة 
لرو�شيا فقد ك�شف �شنودن اأنه ترك كل الوثائق امل�شربة خلفه عندما فر من 

هونغ كونغ اإىل مو�شكو.
الآل��ي��ات  يف  ثقته  ع��دم  على  ���ش��ن��ودن  تعليقات  اأن  اإىل  ال�شحيفة  واأ���ش��ارت 
النق�شام  جوهر  يف  ت�شب  احلكومة  داخ��ل  اخلطر  ناقو�س  ل��دق  الداخلية 
اأدخلت  ف���الإدارة  املخالفات،  عن  املبلغني  جت��اه  اأوب��ام��ا  اإدارة  �شيا�شة  داخ��ل 
النظام  ذل��ك  يف  مبا  الكفاءة،  وع��دم  الف�شاد  عن  للمبلغني  جديدة  حماية 

الرئا�شي الذي ميد ال�شمانات لأجهزة املخابرات.
لكن العمال املتعاقدين مثل �شنودن غري حمميني من قبل النظام التنفيذي، 
وقد تعقبت احلكومة امل�شربني الر�شميني بعدوانية غري م�شبوقة. وهناك 
ثمانية م�شربني -ومنهم �شنودن- متت ماحقتهم ق�شائيا مبوجب قانون 
التج�ش�س لعام 1917، وهذا العدد �شعف عدد كل من كانوا حتت الرئا�شات 

ال�شابقة جمتمعة.
وذكرت ال�شحيفة اأن اعرتا�س �شنودن الرئي�شي على م�شيدة بيانات وكالة 

الأمن القومي هو اأنها تتم يف �شرية. 
الإف�شاح  اأكرب بكثري من  الربامج ميثل خطرا  �شرية هذه  ا�شتمرار  وقال 
عنها، وميثل تطبيعا خطريا من التحكم يف الظام حيث اأن القرارات ذات 

التاأثري ال�شعبي الهائل حتدث دون اأي م�شاركة عامة.
اإن الحتاد الأوروب��ي ب�شدد و�شع  ويف �شياق مت�شل قالت نف�س ال�شحيفة 
ت�شريبات  بعد  املتحدة  للوليات  املعلومات  نقل  من  للحد  جديدة  قواعد 

�شنودن.
وقالت ال�شحيفة اإن القواعد الأوروبية اجلديدة �شتجعل من ال�شعب نقل 
اإىل مليارات  امل�شكوك فيها لدول ثالثة مع فر�س غرامات ت�شل  البيانات 

الدولرات لعدم المتثال. 
واأ�شافت اأن القواعد اجلديدة يتم �شياغتها يف �شكلها النهائي يف بروك�شل 
امل��راق��ب��ة  ���ش��ن��ودن ع��ن  اإف�����ش��اءات  اأول رد ف��ع��ل ملمو�س ع��ل��ى  وه���ي مب��ث��اب��ة 

الأمريكية والربيطانية ال�شخمة لات�شالت الرقمية.

وذك������رت ب�����ش��اك��ي خ����ال م��وؤمت��ر 
حمتملة  مواعيد  بحثنا  �شحايف 
�شيء،  اإىل  التو�شل  يتم  مل  لكن 
ح��ددت��ه  اإذا  اإل  م��وع��د  ي��ت��ح��دد  ل 

واأعلنته الأمم املتحدة .
عدة  قبل  قلنا  اأن  �شبق  واأ���ش��اف��ت 
يعقد  اأن  يف  نبحث  اننا  الأ�شابيع 
ت�����ش��ري��ن  امل�����وؤمت�����ر يف م��ن��ت�����ش��ف 
ت���زال احل��ال  ال��ث��اين نوفمرب ول 

على ما هي عليه .
م��ن م�شاركة  امل��وق��ف  ع��ن  و�شئلت 
اإيران يف املوؤمتر، فاأجابت ما زلنا 
والأط����راف  حلفائنا  م��ع  نناق�س 
ك���ان يتعني  اإذا  م��ا  امل��ع��ن��ي��ة ح���ول 
م�����ش��ارك��ة اإي��������ران، وم��وق��ف��ن��ا مل 
ي�شارك  اأي ط��رف  ان  وه��و  يتغري 
علناً  يقبل  اأن  عليه   2 جنيف  يف 

تاأييد بيان جنيف .
واأ����ش���اف���ت ب�����ش��اك��ي ه����ذا اأم�����ر مل 
ذل��ك  ف��ع��ل��ت  واإذا  اإي�������ران  ت��ف��ع��ل��ه 
�شنكون اأكرث انفتاحاً حول م�شاألة 

م�شاركتهم .
و�شئلت اإن كانت الوليات املتحدة 
�شتوافق على اأي اتفاق حول بقاء 
يف  الأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س 
احلكم، فاأجابت كنا وا�شحني باأن 

الم���ن���ي���ة ال���ت���ي وق���ع���ت يف الي����ام 
املا�شية قد اثارت قلق املفت�شني.

ق�شف  وق���ع  امل���ث���ال،  �شبيل  ف��ع��ل��ى 
ب����ال����ه����اون����ات مل���ن���ط���ق���ة جم������اورة 
للفندق الذي يقيم فيه املفت�شون 
يف دم�������ش���ق، ك���م���ا ان���ف���ج���رت ع���دة 
عبوات قرب املكان نهاية ال�شبوع 

املا�شي.
التلفزيون  يف غ�شون ذلك، اعلن 
ال�شوري الر�شمي ان موظفا كنديا 
كان  امل��ت��ح��دة  المم  موظفي  م��ن 
قد فقد يف فرباير �شباط املا�شي 

قد اطلق �شراحه يف دم�شق.
وكان الرجل، وا�شمه كارل كامبو، 
يعمل م�شت�شارا قانونيا لقوة فك 
املتحدة  لامم  التابعة  الرتباط 

يف اجلولن.
وت���ق���ول احل��ك��وم��ة ال�����ش��وري��ة اإن 
الذي  كامبو  اختطفوا  املتمردين 
جرى ت�شليمه اىل ممثل للمنظمة 

الدولية.
با�شم  املتحدثة  اأك���دت  ذل���ك،  اىل 
حني  الأمريكية  اخلارجية  وزارة 
بعد  التو�شل  يتم  مل  ان��ه  ب�شاكي 
م��وؤمت��ر  لعقد  م��وع��د حم���دد  اإىل 

جنيف 2 حول �شوريا.

على الأ�شد الرحيل .
نفت  الرو�شية  اخلارجية  وك��ان��ت 
ب�����دوره�����ا حت���دي���د م���وع���د ل��ع��ق��د 
اإىل  ال����رام����ي   2 م���وؤمت���ر ج��ن��ي��ف 
ل��اأزم��ة  �شيا�شي  حل��ل  للتو�شل 
ال�����ش��وري��ة، م��وؤك��دة ان ه��ذا الأم��ر 
م���ن م��ه��ام الأم�����ني ال���ع���ام ل���اأمم 

املتحدة بان كي مون.
وك�������ان ن����ائ����ب رئ���ي�������س احل���ك���وم���ة 
ال�����ش��وري��ة ق���دري ج��م��ي��ل، ق���ال يف 
م����وؤمت����ر ����ش���ح���ايف مب��و���ش��ك��و اإن����ه 
م��وؤمت��ر جنيف  ُي��ع��ق��د  اأن  ي��ت��وق��ع 
يف  ال�شورية  الأزم���ة  لت�شوية   2
ت�شرين  و24   23 ب���ني  ال���ف���رتة 

الثاين  نوفمرب املقبل.
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، ق����ّدم الحت���اد 
70 مليون  اجل��م��ع��ة،  الأوروب�����ي، 
يورو مل�شاعدة النازحني ال�شوريني 

يف لبنان.
الأوروبي  �شفرية الحتاد  واأعلنت 
يف ل��ب��ن��ان اجن��ل��ي��ن��ا اي��خ��ه��ور���ش��ت، 
عقب اجتماع مع الرئي�س اللبناين 
على  ومم��ث��ل��ني  �شليمان  م��ي�����ش��ال 
الدول دائمة الع�شوية يف جمل�شن 
الأم��ن، اإن الحت��اد الأوروب��ي قّرر 
مل�شاعدة  70 مليون يورو  تقدمي 

وا�سنطن توؤكد عدم حتديد موعد جلنيف 2

مفت�شو الأ�شلحة الكيمياوية يف �شوريا ينهون ن�شف مهمتهم

•• بريوت-ا.ف.ب:

زار م�شوؤول امني لبناين كبري اجلمعة دم�شق للبحث مع م�شوؤولني 
تفرج  ان  ال�شلطات، مقابل  لدى  �شوريات  اط��اق معتقات  فيها يف 
جمموعة من املعار�شة ال�شورية امل�شلحة عن ت�شعة لبنانيني خطفوا 
يف �شمال الباد منذ ايار مايو 2012، بح�شب ما ذكر وزير الداخلية 
مروان �شربل. وي�شكل الفراج عن املعتقات ال�شوريات مطلبا ا�شا�شيا 

خلاطفي اللبنانيني الت�شعة.
ع��ام المن  اذاع��ة �شوت لبنان ان مدير  وق��ال �شربل يف حديث اىل 
العام اللواء عبا�س ابراهيم العائد لتوه من تركيا، �شيزور �شوريا بعد 
ا�شم  اللبنانيني لئحة جديدة بحواىل مئتي  ت�شلم من خاطفي  ان 

ال�شورية  ال�شجون  من  عنهم  بالفراج  اخلاطفون  يطالب  ملعتقلني 
ال�شلطات  ان  �شربل  واك��د   . الت�شعة  اللبنانيني  عن  الف���راج  مقابل 
ال�����ش��وري��ة ت��ت��ع��اون ب�شكل ج��ي��د ج���دا يف ه���ذه امل�����ش��ال��ة، م��و���ش��ح��ا ان 
اقل  ع��ددا  تت�شمن  اوىل  لئحة  املفاو�شني  �شلموا  كانوا  اخلاطفني 
من ال�شماء وافقت ال�شلطات ال�شورية على اطاق �شراحهم، على ان 
تتم عملية التبادل لدى الفراج عن اللبنانيني. وخطف اللبنانيون، 
اثنان  يطلق  ان  قبل  ع�شر  اح��د  وك��ان عددهم   - ال�شيعة  وكلهم من 
ب��را عرب  اي��ران  زي��ارة حج اىل  اثناء عودتهم من  ا�شهر-  منهم بعد 
تركيا و�شوريا، على ايدي جمموعة م�شلحة اتهمتهم بانهم موالون 
الوىل،  اللحظة  ومنذ  ال��ن��ظ��ام.  م��ع  املتحالف  اللبناين  اهلل  حل��زب 
اعلنت املجموعة اخلاطفة انها لن تفرج عن اللبنانيني قبل الفراج 

عن الن�شاء املعتقات يف �شجون النظام. ويف التا�شع من اآب اغ�شط�س، 
اف��راد من عائات  بينها  ان  الق�شاء  قال  لبنانية  خطفت جمموعة 
تركيني ل  ب��ريوت، طيارين  اللبنانيني، على طريق مطار  الرهائن 
يزالن حمتجزين. وقالت املجموعة انها لن تفرج عنهما قبل الفراج 
ال�شلطات  تقوم  ا�شهر،  ومنذ  �شوريا.  يف  املحتجزين  اللبنانيني  عن 
اللبنانية مبفاو�شات من اجل الفراج عن مواطنيها يتولها اللواء 

ابراهيم الذي يتنقل بني �شوريا وتركيا.
وذك��رت حياة ال��ع��وايل، وه��ي زوج��ة اح��د املخطوفني، لذاع��ة �شوت 
الواقع  تعود يف  تت�شمنها لئحة اخلاطفني  التي  ال�شماء  ان  لبنان 
ملعتقات، م�شرية اىل انه مت الف��راج عن ثاثة منهن قبل يومني 

من عيد ال�شحى هذا ال�شبوع.

•• لندن-وكاالت:

ال��ك��ت��اب  ل��ع��دد م��ن  ت��ن��اول تعليق 
يف غ���اردي���ان ت��داع��ي��ات الأح����داث 
اإن  ال�������ش���رق الأو������ش�����ط، وق�����ال  يف 
ال�شام  لتحقيق  م��ائ��م  ال��وق��ت 
ال�شحيفة  وق���ال���ت  امل��ن��ط��ق��ة.  يف 
لي�س  ال�������ش���ام  اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
�شيئا يتم بني اأ�شدقاء ولكن بني 
خ�شوم، وهو يقوم على العرتاف 
بالواقع. وترى غارديان اأن الغرب، 
الأو����ش���ط،  ب��ال�����ش��رق  يتعلق  ف��ي��م��ا 
جتاهل فكرة الدبلوما�شية لعقود، 
وبدل من ذلك اتبع نهج التدمري 
ك��ان �شدام  ���ش��واء  للعدو  ال��ك��ام��ل 
ح�شني يف العراق اأو معمر القذايف 
اأو نظام الأ�شد يف �شوريا  يف ليبيا 

الإ����ش���ام���ي���ة يف  اجل���م���ه���وري���ة  اأو 
اإيران.  وقالت اأي�شا اإن هذا النهج 
اأي��دي��ول��وج��ي��ة  اإىل  ي�����ش��ت��ن��د  ك����ان 
اأ���ش��ول��ي��ة  تنبني ع��ل��ى م��زي��ج م��ن 
الأعمى  والتاأييد  الإن�شان  حقوق 
باملنطقة  الوحيدة  للدميقراطية 
ذلك  وم��ع  اإ���ش��رائ��ي��ل.  يف  املتمثلة 
اأن  اإذ  ذري���ع،  ف�شل  اإىل  ذل��ك  اأدى 
الدبلوما�شية مل جتلب اأي فائدة 
وت�شببت  الإط�����اق  ع��ل��ى  ل��ل��غ��رب 
لل�شعوب  ه��ائ��ل��ة  م��ع��ان��اة  ف��ق��ط يف 

التي ادعت اأنها ت�شاعدهم.
اإىل وج���ود  ال�����ش��ح��ي��ف��ة  واأ�����ش����ارت 
اآخ����ذ  ال���و����ش���ع  اأن  ع���ل���ى  دلئ�������ل 
ال�����ش��ع��ب  اأن  م��ن��ه��ا  ال���ت���غ���ي���ري،  يف 
الأمريكي والربيطاين وممثليهم 
�شوريا،  يف  ج��دي��دة  حربا  رف�شوا 

اأن مو�شكو ووا�شنطن  اإىل  اإ�شافة 
ب�شاأن  اتفاق  اإىل  تو�شلت  ودم�شق 

الأ�شلحة الكيميائية ال�شورية.
ال����ن����ووي  ال����ربن����ام����ج  م���ل���ف  ويف 
الإيراين، قال غارديان اإن الرئي�س 
الأم���ريك���ي ب����اراك اأوب���ام���ا يتخذ 
مفاو�شات  اإج����راء  نحو  خ��ط��وات 

�شادقة مع اإيران.
ق���ال���ت  ال�����������ش�����وري،  ال���������ش����اأن  ويف 
ي�شم  اأن  ي��ج��ب  اإن����ه  ال�����ش��ح��ي��ف��ة 
م����وؤمت����ر ج��ن��ي��ف ال����ث����اين امل���زم���ع 
ب�����ش��اأن ���ش��وري��ا ج��م��ي��ع الأط�����راف 
لل�شراع،  واخل��ارج��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
خطوة  ي�شكل  اأن  ل��ه  اأري���د  م��ا  اإذا 
بلد  ملاأ�شاة  حل  اإيجاد  نحو  مهمة 
غارديان  واأملحت  احل��رب.  مزقته 
ال�������وزراء  رئ���ي�������س  م���ع���ار����ش���ة  اإىل 
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ذكر تقرير لحتاد العلماء املعنيني ان خطة ادارة الرئي�س المريكي 
الع��وام  م��دى  على  دولر  مليار   60 بانفاق  املتعلقة  اأوب��ام��ا  ب���اراك 
اخلم�شة والع�شرين املقبلة لتحديث تر�شانتها النووية غري حكيمة 

وتنتهك تعهد احلكومة بعدم تطوير اأ�شلحة نووية جديدة.
للربح  الهادفة  غري  امل�شتقلة  اجلماعة  اأعدته  ال��ذي  التقرير  وق��ال 
احلربية  ال��روؤو���س  لتحديث  املخ�ش�شة  النفقات  ان  �شفحة   81 يف 
وقدرها 60 مليار دولر ما هي ال جزء مما تعتزم وا�شنطن انفاقه 
اأ�شلحتها ال��ن��ووي��ة يف ال��ع��ق��ود ال��ق��ادم��ة ع���اوة ع��ل��ى امل��ل��ي��ارات  ع��ل��ى 
املخ�ش�شة ملن�شات الت�شنيع اجلديدة واأنظمة النقل مثل الغوا�شات.

ياأتي هذا النفاق رغم تاأييد الرئي�س المريكي باراك اأوباما لهدف 
اخاء العامل من ال�شلحة النووية ومفاو�شاته مع رو�شيا بخ�شو�س 
معاهدة �شتارت اجلديدة التي تلزم اخل�شمني ال�شابقني يف احلرب 
1550 راأ�شا  الباردة بتقلي�س ال�شلحة النووية ال�شرتاتيجية اىل 
اأي�شا  �شدد  اأوب��ام��ا  اأن  غري   .2018 ع��ام  بحلول  منهما  لكل  نوويا 
اأ�شلحتها املتبقية يف  اأن ت�شمن بقاء  اأن الوليات املتحدة يجب  على 
اأخرى م�شلحة نوويا  التفاو�س مع دول  الت�شغيل وهي حتاول  حيز 
ال��ف��ور  ع��ل��ى  يت�شن  ومل  ال��ن��ووي��ة.  ال��رت���ش��ان��ات  تقلي�س  بخ�شو�س 
المريكية  ال��دف��اع  وزارة  م��ن  التقرير  على  تعقيب  على  احل�شول 
�شيانة  عن  امل�شوؤولة  النووي  لامن  القومية  والدارة  البنتاجون 

تر�شانة ال�شلحة وقوتها.
 

اعلنت البي بي �شي عن ال�شتباه يف مواطن نروجي من ا�شل �شومايل 
يف امل�شاركة يف الهجوم على املركز التجاري الذي ا�شفر عن مقتل 67 
�شخ�شا ال�شهر الفائت يف كينيا. واعلنت هيئة الذاعة الربيطانية ان 
ال�شاب البالغ 23 عاما ا�شمه ح�شن عبدي دوهولو وي�شتبه يف م�شاركته 
يف تخطيط وتنفيذ الهجوم على جممع وي�شت غيت التجاري الراقي. 
ولد دوهولو يف ال�شومال لكن عائلته جلاأت اىل الرنوج عام 1999 
بح�شب اقارب حتدثوا اىل البي بي �شي من مدينة لرفيك الرنوجية 
القناة عن جار  او�شلو. ونقلت  العا�شمة  120 كلم جنوبي  بعد  على 
كان  انه  وق��ال  لدوهولو.  و�شفه  هرنيك�شن  مورتن  هو  لل�شاب  �شابق 
متطرفا، ومل تعجبه احلياة يف الرنوج ... اثار م�شاكل و�شجارات، وكان 
والده قلقا متحدثا عن مراهقة ال�شاب. واعلنت وكالة ال�شتخبارات 
على  ح�شولها  بعد  حتقيقا  فتحت  انها  املا�شي  ال�شبوع  الرنوجية 
تخطيط  يف  ال�شل  �شومايل  نروجي  �شلوع  احتمال  عن  معلومات 
نظرائهم  م��ع  للعمل  ن��روج��ي��ون  حمققون  وار���ش��ل  ال��ه��ج��وم.  وتنفيذ 
الكينيني على امللف بح�شب الوكالة. وو�شف �شهود يف املجمع التجاري 
 21 نهار  منت�شف  يف  باملت�شوقني  املكتظ  للمكان  م�شلحني  اقتحام 
القنابل  ورم��وا  بغزارة  النار  واطلقوا  انهم  مو�شحني  �شبتمرب  ايلول 

على املت�شوقني واملوظفني.
 

ا�شتمرت النريان يف الت�شاع اجلمعة يف جنوب غرب ا�شرتاليا حيث 
دمرت حرائق الغابات على الرجح مئات املنازل وخلفت قتيا واحدا 
على القل، بح�شب اجهزة الطفاء. وجاء هبوط يف درجات احلرارة 
وتراجع الرياح لي�شاعد اجهزة الغاثة على مكافحة النريان يف حني 
ن�شب مئة حريق يف ولية نيو�شاوث ويلز اجلنوب ولزال نحو اربعني 
حريقا خارج ال�شيطرة يف ولية �شيدين. وقال �شاين فيتز�شيمون�س 
رئي�س فرق الطفاء يف الولية ان احلرائق ل تزال ن�شطة جدا ويف 
 50 اتلفت  احلرائق  ان  م�شيفا   ، اخلطورة  وبالغة  �شديدة  حركية 
رياح قوية  التي اججتها  واندلعت احلرائق  الق��ل.  الف هكتار على 
ومتقلبة ودرجات حرارة اعلى من املعتاد عند 34 درجة، اخلمي�س يف 
جبال تقع على بعد مئة كلم غربي �شيدين. واغرقت ال�شنة الدخان 

اكرب مدن ا�شرتاليا يف العتمة.
وتويف رجل يبلغ من العمر 63 عاما اثر تعر�شه لنوبة قلبية عندما 
كان يحاول حماية منزله من ال�شنة النار �شمال �شيدين. كما ا�شيب 
رج��ا اط��ف��اء ب��ج��روح، بح�شب م��ا اف��اد ب��اري اوف��اري��ل رئي�س وزراء 

الولية.

عوا�صم

وا�سنطن

وينمايل

نريوبي

اأغلبية الإ�شرائيليني توؤيد 
�شيا�شة نتنياهو ب�شاأن اإيران 

•• القد�ض املحتلة-يو بي اأي:

اأظهر ا�شتطاع للراأي العام الإ�شرائيلي اأن اأغلبية بني الإ�شرائيليني توؤيد 
�شيا�شة رئي�س الوزراء، بنيامني نتنياهو، ب�شاأن اإيران، واأن �شعبيته ما زالت 
م�شتقرة، فيما طراأ تراجع كبري على �شعبية وزير املالية رئي�س حزب يوجد 
م�شتقبل ، يائري لبيد. وتبني من ال�شتطاع الذي ن�شرته �شحيفة هاآرت�س 
املو�شوع  يف  الدولية  احللبة  يف  نتنياهو  اأداء  اإن  قالوا   17% اأن  اجلمعة 
الإي��راين هو جيد جدا وقال %41 اإن اأداءه جيد ، بينما راأى %23 اأن 
اأداءه مل يكن جيدا واعترب %9 اأن اأداءه لي�س جيدا اأبدا. ويركز نتنياهو يف 
خطاباته على املو�شوع الإيراين ودعا يف اأعقاب فتح حوار بني الغرب واإيران 
الع�شكري  اخليار  واإب��ق��اء  �شدها  القت�شادية  العقوبات  تخفيف  ع��دم  اإىل 
وطالب باختبار جتاوب اإيران مع املطالب الدولية من خال اأفعالها ولي�س 
وداأب  ت��ط��وره.  ال��ذي  ال��ن��ووي  الربنامج  ح��ول  فيها  امل�شوؤولني  ت�شريحات 
اإنه  وق��ال  الإي���راين  ال��ن��ووي  الربنامج  خطورة  من  التهويل  على  نتنياهو 

برنامج لإنتاج �شاح نووي �شي�شتهدف اإ�شرائيل قبل غريها.
من   49% ق��ال  والفل�شطينيني  اإ�شرائيل  بني  باملفاو�شات  يتعلق  ما  ويف 
ُقتل  ب�شبب هجمات فل�شطينية  املفاو�شات  ينبغي وقف  اإنه ل  امل�شتطلعني 
اإنه يجب   38% الأخ��ري فيما قال  ال�شهر  اإ�شرائيليني خال  فيها ثاثة 
قال  اإذ  نتنياهو،  �شعبية  ا�شتقرار  ال�شتطاع  واأظ��ه��ر  امل��ف��او���ش��ات.  وق��ف 
اإن رئي�شة  %12 قالوا  الوزراء، مقابل  الأن�شب ملن�شب رئي�س  اإنه   63%
اإن لبيد  %5 فقط  الأن�شب، وراأى  �شيلي يحيموفيت�س، هي  العمل،  حزب 

هو الأن�شب للمن�شب.

الحتالل يعترب اقتحام القاعدة الع�سكرية عمال فرديًا

ميكل تدعو ا�شرائيل ل�شبط النف�س ب�شاأن ال�شتيطان 

تراجع كبي يف العالقات الأمنية بني اإ�شرائيل وتركيا 

الطيان احلربي التون�شي يق�شف مواقع ارهابيني 

•• القد�ض املحتلة-يو بي اأي:

ذك���ر ت��ق��ري��ر ���ش��ح��ايف، اأن ت��راج��ع��ا 
كبريا طراأ يف الفرتة الأخرية على 
اإ�شرائيل  ب��ني  الأم��ن��ي��ة  ال��ع��اق��ات 
وتركيا، واأن الأخرية لي�شت معنية 
ب��ت�����ش��وي��ة اخل����اف ب��ني ال��دول��ت��ني 
ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة اع����رتا�����س اجل��ي�����س 
الإ����ش���رائ���ي���ل���ي لأ����ش���ط���ول احل��ري��ة 
اأي���ار  غ���زة يف  ع��ن  لك�شر احل�����ش��ار 

مايو عام 2010.
ون��ق��ل م��وق��ع ي��دي��ع��وت اأح���رون���وت 
الل����������ك����������رتوين اجل������م������ع������ة، ع���ن 
احلكومة  يف  �شيا�شيني  م�شوؤولني 
العاقات  اإن  قولهم  الإ�شرائيلية، 
ت��رك��ي��ا مقل�شة ج��دا  م��ع  الأم��ن��ي��ة 
الت�����ش��الت بني  اأن  ع��ن  وك�شفوا   ،
بينهما  اخل����اف  ال��دول��ت��ني حل���ل 

عالقة ول تتقدم.
وقال اأحد امل�شوؤولني الإ�شرائيليني 
ح����ول الت�������ش���الت حل���ل اخل���اف 
ال����������ذي ن���������ش����اأ ع����ق����ب اع�����رتا������س 
يخربون  الأت����راك  اإن  الأ���ش��ط��ول، 
اأية حماولة للتو�شل معهم  حاليا 
ي��ري��دون  وه���م ل  ت��ف��اه��م��ات،  اإىل 
الت�شالت  وهذه  املو�شوع،  اإغاق 
عالقة متاما، ورغم جهود الرئي�س 
الأم��ريك��ي ب��اراك اأوب��ام��ا فاإنهم ل 

يريدون التقدم يف املو�شوع .

اليوم  له  بالن�شبة  اأ�شعب  اأ�شبحت 
ال�����ش��رق  يف  ���ش��ع��ف��ت  م��ك��ان��ت��ه  لأن 
الرتكي  القت�شاد  ولأن  الأو���ش��ط 

�شعف قليا على حد قولهم.
م��ع��ن��ي  اأردوغ�����������ان  اأن  واأ�����ش����اف����وا 
ب���اأن ي��ك��ون رئ��ي�����ش��ا ك��م��ا ه��و احل��ال 
ل��دى الأم��ريك��ي��ني، لكن م��ن دون 
ال��ت��وازن��ات وال��ك��واب��ح الأم��ريك��ي��ة، 
ي�����ري�����د احل�����ف�����اظ ع��ل��ى  لأن���������ه ل 

الدميقراطية .
ووف��ق��ا ل��ي��دي��ع��وت اأح���رون���وت ف��اإن 
امل�������ش���ت���وى الأم����ن����ي الإ����ش���رائ���ي���ل���ي 
تواجه  ك��دول��ة  تركيا  م��ع  يتعامل 
اأزم�������ة اإ����ش���رتات���ي���ج���ي���ة يف ال�����ش��رق 
اأردوغ��ان  الأو�شط على �شوء ف�شل 

يف اإحداث التغيري .
اإ�شرائيل  يف  اإن��ه  ال�شحيفة  وقالت 
الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  ب����اأن  ي��اأم��ل��ون 
اأردوغ���ان  ت��درك معنى ع��دم رغبة 
يف اإنهاء ق�شية املرمرة رغم تدخل 
اأجل حل هذه  اأوباما �شخ�شيا من 

الق�شية بني تركيا واإ�شرائيل.
بو�شت  وا�شنطن  �شحيفة  وك��ان��ت 
الأم���ريك���ي���ة ن�����ش��رت خ�����رباً ق��ال��ت 
اإي���ران  اأم���ام  ك�شفت  تركيا  ان  فيه 
ع���ن 10 ع���م���اء جل���ه���از امل��و���ش��اد 
بادهم  يف  ين�شطون  الإ�شرائيلي 
اأث��ار غ�شبا كبريا يف  ما  ل�شاحله، 

اإ�شرائيل.

)اأي  اأن��ه  امل�شتقبل  يف  اكت�شفنا  اإذا 
اأردوغان( يعمل �شدنا .

واأ����ش���ار م�����ش��وؤول��ون اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ون 
ت��ع��ارك  اأردوغ������ان  اأن  اإىل  اآخ�����رون 
النظام  مع  وت��ع��ارك  اإ�شرائيل،  مع 
م�شاكل  ويواجه  م�شر  يف  اجلديد 
م���ع ال�������ش���وري���ني، وه����و ي���ب���ذل كل 
جهد ممكن من اأجل اإر�شاء حكمه 
وم��ك��ان��ت��ه ك��رئ��ي�����س، ل��ك��ن الأم�����ور 

جمموعة ارهابية تتح�شن بداخله بعد اأن ا�شتبكت يف وقت �شابق مع وحدة 
من احلر�س التون�شي )الدرك( يف بلدة قباط من حمافظة باجة الواقعة 

على بعد نحو 100 كيلومرت غرب تون�س العا�شمة.
واأ�شفرت تلك املواجهات عن مقتل �شابط برتبة مازم اأول، و�شابط �شف 

برتبة عريف، بالإ�شافة اإىل اإ�شابة عريف اآخر بجروح.
ودفعت ال�شلطات التون�شية بتعزيزات اأمنية وع�شكرية اإىل منطقة قباط 
لاإطمئنان  اجلريح  العريف  ج��دو،  بن  لطفي  الداخلية  وزي��ر  زار  فيما   ،
ال�شريعة  اأن�شار  اأن تنظيم  لل�شحافيني  اأكد يف ت�شريح  اىل �شحته، حيث 

ال�شلفي اجلهادي املحظور هو الذي يقف وراء هذه الأعمال الإرهابية .
القريبة من منقطة  املتح�شنني يف اجلبال  الإرهابيني  اإن عدد  اإىل  واأ�شار 
قباط مبحافظة باجة، يرتاوح بني 20 و25 عن�شراً، و هم حما�شرون 

من قبل وحدات من اجلي�س والأمن .

ورغم ذلك، مل ي�شتبعد امل�شوؤولون 
ت�شوية  اح��ت��م��ال  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ون 
اخل�����اف يف وق����ت لح����ق يف ح��ال 

اقت�شت امل�شالح الرتكية ذلك.
وقالت يديعوت اأحرونوت اإن هناك 
باحلكومة الإ�شرائيلية من يتعامل 
ال���وزراء ال��رتك��ي، رجب  مع رئي�س 
يتعاملون  مثلما  اأردوغ�����ان،  طيب 
ا�شرائيلياً  لكن م�شوؤول   ، مع عدو 

�شدد على اأن اأردوغان يعمل �شدنا 
اأع��داء  اأ���ش��د  واأن���ه ي�شري �شوية م��ع 
اإ�شرائيل والعاقات الأمنية معهم 

مقل�شة جدا .
اأن��ه على  امل�����ش��وؤول نف�شه،  واأ���ش��اف 
ي�شتحيل  ال��ن��ا���ش��ئ  ال��و���ش��ع  ���ش��وء 
اأي  اإىل  التو�شل معهم )الأت��راك( 
ال��ع��اق��ات احلميمية يف  م��ن  ن���وع 
ن�شتغرب  ول��ن  ح�شا�شة،  موا�شيع 

•• تون�ض-يو بي اأي:

التلة  جبل  يف  مواقع  على  ُمكثفة  غ��ارات  التون�شي  احلربي  الطريان  �شن 
اإرهابيني  اأن  ُيعتقد  ال��ب��اد،  بغرب  باجة  حمافظة  م��ن  قباط  مبنطقة 
يتح�شنون بداخلها، وذلك عقب هجمات �شنها هوؤلء �شد عدد من املراكز 

الأمنية.
 ،  5 اأف  ن��وع  ا�شتخدم طائرات من  اإن اجلي�س  تون�شي  اأمني  وق��ال م�شدر 
وا�شعة  ع�شكرية  عملية  اإط���ار  �شمن  امل��واق��ع،  ه��ذه  ق�شف  يف  وم��روح��ي��ات 
اأ�شفرت عن مقتل م�شلحني اثنني، واإعتقال  توا�شلت لغاية فجر اجلمعة، 
اأمنية،  م�شادر  عن  نقلت  الر�شمية  التون�شية  الأنباء  وكالة  وكانت  ثالث. 
ا�شلحة وكميات من مادة المونيرت التي ميكن  اإنه مت العثور على  قولها 
كانت  منزل  تفتي�س  اأث��ن��اء  وذل��ك  النا�شفة،  ال��ع��ب��وات  �شنع  يف  اإ�شتعمالها 

تركيا تنفي ك�شف اأ�شماء جوا�شي�س اإ�شرائيليني لإيران 
الإ�شرائيلية تدير على ما يبدو ق�شما من �شبكة جت�ش�شها على 
اإيران انطاقا من اأرا�شي تركيا التي متلك حدودا م�شرتكة 
مع اإيران. ونقلت ال�شحيفة عن م�شادر مطلعة اأن العاقات 
الرتكية الإ�شرائيلية �شاءت ب�شكل كبري، حتى اإن حكومة رئي�س 
الوزراء الرتكي رجب طيب اأردوغان �شّلمت قائمة باأ�شماء 10 
تركيا  اإىل  و�شلوا  ال��ذي��ن  الإي��ران��ي��ني  املحليني  العماء  م��ن 
الوقائع  وتعود  الإ�شرائيلي.  املو�شاد  يف  مب�شّغلهم  لاجتماع 
2012. وقال  اإىل بداية  التي حتدثت عنها وا�شنطن بو�شت 
وزير اخلارجية الرتكي اأحمد داود اأوغلو يف ت�شريح يف مدينة 
كونيا و�شط اإن املزاعم ب�شاأن هاكان فيدان ل اأ�شا�س لها، ح�شبما 

اأوردت وكالة دوغان لاأنباء.

اأن هذه املعلومة اخلاطئة تظهر مدى امتياز  واأ�شاف الوزير 
اإىل  الهادف  الف��رتاء  يوؤديه فيدان، منددا بهذا  ال��ذي  العمل 
تلطيخ ال�شمعة املحرتمة التي حتظى بها تركيا. و�شدد اأوغلو 
اأم��ام  فقط  م�شوؤولون  الأم���ن  عنا�شر  وب��اق��ي  ف��ي��دان  اأن  على 

احلكومة الرتكية والربملان الرتكي .
وفيدان م�شت�شار مقرب منذ �شنوات من رئي�س الوزراء الرتكي 
رج���ب ط��ي��ب اأردوغ������ان. وك��ان��ت ت��رك��ي��ا واإ���ش��رائ��ي��ل يف ال�شابق 
حليفني اإقليميني، لكن مقتل ت�شعة مدنيني اأتراك يف هجوم 
�شنه كوماندوز اإ�شرائيلي يف 2010 على �شفينة تركية �شمن 
اأ�شطول اإن�شاين كان يف طريقه لك�شر احل�شار الإ�شرائيلي على 

قطاع غزة، اأ�شر ب�شدة بالعاقات بني البلدين.

•• اأنقرة-وكاالت:

بو�شت  وا�شنطن  ب�شحيفة  ت��ق��ري��را  ال��رتك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  نفت 
���ش��ّل��م��ت  ال��رتك��ي��ة  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  اأن  اإىل  اأ����ش���ار  الأم���ريك���ي���ة 
ال�شتخبارات الإيرانية قائمة باأ�شماء اإيرانيني يعملون ل�شالح 

جهاز ال�شتخبارات الإ�شرائيلية املو�شاد.
ال�شتق�شاء  �شحافة  يف  املتخ�ش�س  اإغ��ن��ات��ي��و���س  دي��ف��د  واأك���د 
بوا�شنطن بو�شت اأن تركيا ك�شفت مببادرة من رئي�س املخابرات 
هويات  الإي��ران��ي��ة  املخابرات  لأج��ه��زة  ف��ي��دان،  هاكان  الرتكية 
ع�شرة اإيرانيني على الأقل كانوا على ات�شال ب�شباط املخابرات 
املخابرات  كانت  نف�شه  امل�شدر  وح�شب  تركيا.  يف  الإ�شرائيلية 

واغ��ت��ن��م��ت م���ريك���ل ل���ق���اءه���ا مع 
ع��ب��ا���س ل��ل��ت��ذك��ري ب��ال��ت��زام امل��ان��ي��ا 
مب�����ف�����او������ش�����ات ال�����������ش�����ام وح����ل 

الدولتني .
و�شكر الرئي�س الفل�شطيني الذي 
اط��ل��ع��ه��ا ع��ل��ى و���ش��ع امل��ف��او���ش��ات، 
امل��ان��ي��ا ع��ل��ى دع��م��ه��ا الق��ت�����ش��ادي 

ودورها يف عملية ال�شام.
الفل�شطينيني ملتزمون  ان  واكد 
وا�شاف  املفاو�شات  باجناح  جديا 
ال�شرائيلية  احلكومة  خماطبا 
يجب علينا اغتنام هذه الفر�شة 

التاريخية .
م���ن ج��ان��ب اخ���ر اع��ل��ن��ت م��ريك��ل 
للحكومة  ال�شيا�شة اخلارجية  ان 
المل����ان����ي����ة امل���ق���ب���ل���ة ����ش���ت���ن���درج يف 
ائتاف  ت��ويل  رغ��م  ال�شتمرارية 
ب��ني  ي����ك����ون  ان  ي����رج����ح  ج����دي����د 

•• برلني-القد�ض-ا.ف.ب:

انغيا  المل��ان��ي��ة  امل�شت�شارة  دع��ت 
مريكل ا�شرائيل اىل �شبط النف�س 
يف  امل�شتوطنات  تو�شيع  جم��ال  يف 
وذل���ك  الفل�شطينية،  الرا����ش���ي 
برلني مع  لقاء اجلمعة يف  عقب 
ال��رئ��ي�����س ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي حم��م��ود 

عبا�س.
و����ش���رح���ت م����ريك����ل يف م���وؤمت���ر 
���ش��ح��ايف م�����ش��رتك م���ع حم��م��ود 
ع���ب���ا����س ن����دع����و ا�����ش����رائ����ي����ل اىل 
تو�شيع  جم��ال  يف  النف�س  �شبط 

امل�شتوطنات .
الآن  ال�������ش���ام  م��ن��ظ��م��ة  اف�������ادت 
زي��ادة  عن  اخلمي�س  ال�شرائيلية 
بن�شبة 70 باملئة يف ور�س البناء يف 
امل�شتوطنات ال�شرائيلية بال�شفة 

الغربية والقد�س ال�شرقية خال 
الن�شف الول من ال�شنة اجلارية 
ب��امل��ق��ارن��ة م��ع ال��ف��رتة ذات��ه��ا من 

العام 2012.
وقال عبا�س ان البناء ال�شتيطاين 
ال�شرائيلي يف الواقع ازداد كثريا 
امل���ح���ت���ل���ة م����وؤك����دا  يف الرا������ش�����ي 
ان����ه غ���ري ���ش��رع��ي وق����ال ن��ط��ال��ب 
احلكومة ال�شرائيلية بوقف تلك 

الن�شاطات .
ال��ذي  عريق�����ات  ���ش��ائ��ب  وات��ه��م 
ي���ق���ود ال����وف����د ال��ف��ل�����ش�����������������������ط��ي��ن��ي 
التي  ال�ش�������ام  مباحث�����ات  يف 
يولي������و  مت�����������������وز  يف  ا���ش��ت��وؤن��ف��ت 
برعاية الوليات املتحدة حكومة 
رئ���ي�������س ال����������وزراء ال����ش���رائ���ي���ل���ي 
ب��ن��ي��ام��ني ن��ت��ان��ي��اه��و ب ت��دم��ري 

عملية ال�شام .

ال��ن��ار عندما  اط��ل��ق��وا  ان ج��ن��ودا 
ح���اول م��ا ���ش��م��اه ب��الره��اب��ي ك��ان 
ي��ق��ود ج���راف���ة اق��ت��ح��ام ال��ق��اع��دة 
وده�س جندي عدة مرات موؤكدا 
ان���ه احل���ق ا����ش���رارا ب��ع��دة اآل��ي��ات 

ع�شكرية .
�شيارة  و�شائق  �شرطي  قتل  وق��د 
يف  الردايدة  مرعي  �شقيقه  اجرة 
اذار مار�س 2009 بعد ان ده�س 
بجرافته �شيارة �شرطة وحافلة يف 

القد�س خملفا جريحني.
ت�����ش��اع��د  اىل  ال�������ش������ارة  وب����ع����د 
ال��ه��ج��م��ات يف ال�����ش��ف��ة ال��غ��رب��ي��ة 
او�شحت هاآرت�س رغم انها ذات ما 
اكرث  الجرامي  بالطابع  �شمتها 
ميكن  ف��ا  �شيا�شية  ارادة  منها 
ال�شرائيليني  القادة  ول  اجلي�س 

جتاهل هذا الت�شاعد.

امل����ح����اف����ظ����ني وال�����ش����رتاك����ي����ني 
الدميوقراطيني احلكم.

ال�شحف  نقلت  اأخ��رى،  من جهة 
ا�شرائيلية  ع�شكرية  م�شادر  عن 
اقتحم خاله  ال��ذي  ان احل���ادث 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي ب����ج����راف����ة ق����اع����دة 
ال�شفة  يف  ا�شرائيلية  ع�شكرية 
الغربية قبل ان يقتل، كان عما 
م���ع���زول ب��ي��ن��م��ا ن��ف��ت ع��ائ��ل��ت��ه ان 

يكون ذلك هجوما.
وقال املرا�شل الع�شكري ل�شحيفة 
ان  اجلمعة  ال�شرائيلية  هاآرت�س 
خم�شة  ح�شلت  �شهر  من  اق��ل  يف 
ال�����ش��ف��ة  ه���ج���م���ات خ����ط����رية يف 
ال���غ���رب���ي���ة ا����ش���ف���رت ع����ن ���ش��ق��وط 

ثاثة ا�شرائيليني .
يون�س  الفل�شطيني  وا���ش��ت�����ش��ه��د 
احمد حممود الردايدة العبيدي 

اجلي�س  ب��ر���ش��ا���س  ع��ام��ا(   30(
ال�شرائيلي بعدما اقتحم بجرافة 
ق���اع���دة ع�����ش��ك��ري��ة ا���ش��رائ��ي��ل��ي��ة يف 

الرام بال�شفة الغربية.
واك�������د ق�������ادة ع�������ش���ك���ري���ون ن��ق��ل��ت 
ت�����ش��ري��ح��ات��ه��م الذاع�������ة ال��ع��ام��ة 
حترك  ان��ه  اجلمعة  ال�شرائيلية 
ي��ن��ت��م��ي اىل  ي��ك��ن  مب���ف���رده ومل 

ف�شائل فل�شطينية .
ع��م��ه حم��م��د حممود  ق���ال  بينما 
ان ذلك  بر�س  لفران�س  ال��رداي��دة 
مل ي��ك��ن ه��ج��وم��ا، ب��ل ان ال��رج��ل 

اأخطاأ طريقه.
وقال كان ميكنهم ال يقتلوه، كان 
على  الر�شا�س  اطاق  بامكانهم 
���ش��اق��ي��ه م��و���ش��ح��ا ان اجل��ي�����س مل 

ي�شلم العائلة جثمانه بعد.
وافاد البيان الع�شكري ال�شرائيلي 

ثوران اأعلى بركان 
يف اأورا�شيا 

•• مو�صكو-يو بي اأي:

���ش��ج��ل ع��ل��م��اء رو�����س ث����وران اأع��ل��ى 
نفث دخاناً  اإذ  اأورا���ش��ي��ا،  ب��رك��ان يف 
اآلف  ال�10  ارتفاعه  قارب  ورم��اداً 
مرت. ونقلت وكالة الأنباء الرو�شية 
)ن��وف��و���ش��ت��ي( اجل��م��ع��ة ع��ن وزارة 
بركان  اإن  قولها  املحلية  الطوارئ 
�شبه  يف  املوجود   ، كليو�شيف�شكوي 
جزيرة كام�شاتكا، والذي يعد اأعلى 
بركان يف ال�شرق الأق�شى الرو�شي، 
ال��وزارة ان  �شجل ثوراناً. واأ�شافت 
الربكان نفث دخاناً قارب ارتفاعه 
مت���ددت  وق����د  م����رت،  اآلف  ال�10 
غيمة من الرماد والدخان املنبعث 
ك��ي��ل��وم��رتاً   200 م�����ش��اف��ة  ع���ل���ى 

جنوب غرب الربكان.
الرماد  من  كميات  ان  اإىل  ولفتت 
جم��اورت��ني،  بلدتني  على  �شقطت 
ال�شياحية  ال�����ش��رك��ات  ك��ل  وح���ذرت 
لوقف  ودعتها  املنطقة  يف  العاملة 
كما  ال��ربك��ان،  من  قريباً  جولتها 
املرور  الطائرات  تفادي  حثت على 

يف هذه الأجواء.
ث��وران للربكان  اآخ��ر  ان  اإىل  ي�شار 
ك��ان يف بدياة ال�شه راحل��ايل، لكن 
ث��وران��ه الأق���وى ك��ان يف اأي���ار مايو 
2005، ويومها انحف�س ارتفاعه 

من 4800 اإىل 4750 مرتاً.
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كيموجنو يف الكونغو يوم الحد. وقال   انهم يزعمون 
انهم يف اأرا�شي بادهم. ونحن نعتقد اأن امل�شكلة تتعلق 

بعدم معرفتهم باحلدود.  
وا�شاف قوله   جنودنا اأحاط بهم اجلنود الجنوليون 
وبينما نحن نتحدث مل يطراأ تغري على ذلك الو�شع.  

ي�شل  ما  ان  ار.اف.اي  الفرن�شية  الذاع��ة  هيئة  وقالت 
40 ج��ن��دي��ا ك��ون��غ��ول��ي��ا اح��ت��ج��زه��م الجن��ول��ي��ون.  اىل 
وا�شافت نقا عن م�شادر حملية مل تك�شف عن هويتها 
ان اجلنود الجنوليني ي�شيطرون على خم�شة مواقع يف 
اأق��وى  التي متلك واح��دا من  املنطقة.  وكانت اجن��ول 
مباحقة  م�شى  فيما  قامت  ق��د  املنطقة  يف  اجليو�س 
ول���ش��ي��م��ا يف  ح��دوده��ا  خ���ارج  النف�شاليني  امل��ت��م��ردي��ن 
م�شوؤولو  ي��رد  ومل  الدميقراطية.  الكونغو  جمهورية 

وزارة اخلارجية الجنولية على طلبات التعقيب.
وق�����ال ���ش��ف��ري اأجن������ول ل����دى احل���ك���وم���ة يف ب���رازاف���ي���ل 
لل�شحفيني انه ما زال يحاول احل�شول على معلومات 
ان اجلنود الجنوليني  عما حدث على احل��دود. ونفى 

اعتقلوا جنودا كوجنوليني.

•• برازافيل-رويرتز:

قال �شابط كوجنويل ان ف�شيلة من القوات الجنولية 
عربت احلدود اىل داخل جمهورية الكونغو املجاورة يف 
واعتقلت جمموعة من  ال���ش��ب��وع  ه��ذا  م��ن  �شابق  وق��ت 
اجلنود الكوجنوليني. وقال �شفري اأجنول يف برازافيل 
ان���ه ل ع��ل��م ل��ه ب����اأي حت��رك��ات ل��ق��وات اأجن��ول��ي��ة داخ��ل 
جمهورية الكونغو ونفى اأن جي�س باده يحتجز جنودا 
ك��وجن��ول��ي��ني. وي����ربز احل����ادث ال��ت��وت��رات ب�����ش��اأن جيب 
عن  انف�شل  ال���ذي  اجن���ول  يف  بالنفط  الغني  كابيندا 
باقي اأجنول وحتيط به جمهورية الكونغو وجمهورية 

الكوجنو الدميقراطية.
وك��اب��ي��ن��دا ه���ي م���وط���ن  ج��ب��ه��ة حت��ري��ر ج��ي��ب ك��اب��ي��ن��دا  
منذ  لواندا  �شد  ع�شابات  حرب  تخو�س  التي  املتمردة 

عقود.
الرفيع  ال�شابط  �شان�شا  كري�شتيان  الكولونيل  وق��ال 
املنطقة  اىل  اأر�شلت  التي  الكوجنولية  الم��ن  ق��وات  يف 
ل����روي����رتز ان اجل����ن����ود الجن���ول���ي���ني دخ����ل����وا م��ن��ط��ق��ة 

•• ادي�ض ابابا-رويرتز:

بحقوق  املعنية  ووت�����س  راي��ت�����س  هيومن  منظمة  ق��ال��ت 
يف  الثيوبية  بال�شرطة  حمققني  ان  اجلمعة  الن�شان 
مركز العتقال الرئي�شي بالعا�شمة اأدي�س ابابا اأ�شرفوا 
ا���ش��اءة  ع��ل��ى  وداأب�����وا  �شيا�شيني  معتقلني  ت��ع��ذي��ب  ع��ل��ى 

معاملة انا�س رهن احلب�س لنتزاع اعرتافات منهم.
ون��ف��ت احل��ك��وم��ة الث��ي��وب��ي��ة - ال��ت��ي ي��ع��ت��ربه��ا ال��غ��رب 
القرن  الت�شدد يف منطقة  منذ وقت طويل ح�شنا �شد 
الفريقي - عدة اتهامات بانها ت�شتغل موؤ�ش�شات الدولة 

لتكميم افواه املعار�شني وا�شكات املعار�شة ال�شيا�شية.
وقالت هيومن رايت�س ووت�س - يف تقرير عن الحوال 
الحتادية  بال�شرطة  اجلنائية  التحقيقات  قطاع  داخل 
يف اأدي�س ابابا املعروف با�شم مايكاوي - ان كثريين من 

وال�شرب  والركل  لل�شفع  تعر�شوا  ال�شابقني  املعتقلني 
بالهراوات وموؤخرات البنادق اثناء التحقيقات.

وقالت املنظمة يف بيانها م�شرية اىل الحداث التي وقعت 
خال العوام الثاثة الخرية تو�شلت هيومن رايت�س 
القهر مبا  اأ�شاليب  ا�شتخدموا  املحققني  ان  ووت�س اىل 
العنف لجبار  اىل  باللجوء  والتهديد  ال�شرب  ذلك  يف 

املعتقلني على التوقيع على اقرارات واعرتافات.
ان  لها  مقرا  نيويورك  من  تتخذ  التي  املنظمة  وقالت 
املعار�شني  على  ال�شارمة  حملتها  م��ن  كثفت  اثيوبيا 
على  امل��ت��ن��ازع   2005 ان��ت��خ��اب��ات  اع��ق��اب  يف  ال�شلميني 

نتائجها.
وق��ال��ت ح��ك��وم��ة ادي�����س اب��اب��ا ان��ه��ا ل��ن تعلق ع��ل��ى ه��ذه 
املزاعم حتى تطلع بالكامل على التقرير الذي يقع يف 
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•• وا�صنطن-يو بي اأي:

قال وزير اخلارجية امل�شري نبيل 
م�شادر  �شتجد  ب��اده  اإن  فهمي، 
امل�شاعدات  على  للح�شول  اأخ��رى 
الوطنية،  حاجاتها  تلبى  مل  اإذا 
بع�س  وق���ف  اإىل  م��ن��ه  اإ����ش���ارة  يف 
الأمريكية  الع�شكرية  امل�شاعدات 

مل�شر.
و�شئل فهمي يف مقابلة عرب �شبكة 
حاورته  الأمريكية  اإن(  اإن  )�شي 
كري�شتيان  الإع���ام���ي���ة  خ��ال��ه��ا 
اإمكانية توجه م�شر  اأمانبور عن 
احتياجاتها  لتلبية  رو���ش��ي��ا  اإىل 
ال���ع�������ش���ك���ري���ة ب���ع���د وق������ف ب��ع�����س 
الأمريكية،  الع�شكرية  امل�شاعدات 
فاأجاب ل بد من تلبية �شروريات 
كبرية  وكمي����ة  القوم�����ي،  اأمنن��ا 
من هذه ال�شروريات يتم تلبيتها 
امل��ت��ح��دة، و�شنكون  ال��ولي��ات  م��ن 
����ش���ع���داء ون���ت���ط���ل���ع ل��ا���ش��ت��م��رار 
ه���ذه  ت���ل���ب���ى  مل  واإذا  ذل�������ك،  يف 
�شنبحث عن م�شادر  الحتياجات 

اأخرى.
واأ�شاف قلتها يف ال�شابق واأقولها 
ال���ع���اق���ات م��ع  اأخ�������رى ان  م�����رة 
ال�����ولي�����ات امل���ت���ح���دة مت����ر ح��ال��ي��اً 
على  ت�شتند  العاقات  مبطبات.. 
دميومتها وان اأية عوائق يف طريق 

هذه العاقة تعترب مقلقة.. 
ه���ذه  ان  ����ش���اب���ق  وق�����ت  وق���ل���ت يف 
م���ف���ي���دة يف ���ش��ال��ح  ال����ع����اق����ات 
ال���ب���ل���دي���ن وع���ل���ي���ن���ا ال���ع���م���ل م��ع��ا 

�شالح  يف  ذل���ك  لأن  ل��ت��ط��وي��ره��ا 
الطرفني . واأو���ش��ح ان��ه ل يوجد 
ق��ط��ع يف امل�����ش��اع��دات الأم��ريك��ي��ة 
اأن  اإّل  بل هناك جتميد لبع�شها، 
ذلك يعني اننا ل ميكننا العتماد 
امل�شاعدات  ب��رام��ج  ا�شتمرار  على 

التي ترتبط باأمننا القومي .
وق����ال وزي����ر اخل��ارج��ي��ة امل�����ش��ري 
ب��ع��ني الع��ت��ب��ار ان  عليك الأخ����ذ 
م�������ش���ر ت���خ���و����س ح���ال���ي���اً حت����وًل 
جمتمع  بناء  وحت���اول  جمتمعياً، 
اننا  هنا  اأق�شده  وما  دميقراطي، 
ال�شابق  الرئي�س  انتخبنا  عندما 

ال��ولي��ات  ب��اإر���ش��اء  يتمثل  الآن ل 
املتحدة اأو الغرب بل يتمثل حاليا 
ب��اإي��ج��اد ن��ظ��ام دمي��ق��راط��ي ي�شمل 

جميع امل�شريني .
قد  التي  الآث��ار  �شوؤاله عن  وعند 
قال  مر�شي،  حماكمة  ع��ن  تنجم 
حم��اك��م��ة  جت����رى  مل  اإذا  ف��ه��م��ي 
فاإن النا�س �شيجادلون حول عدم 
م��ا حمتجز  �شخ�س  اإب��ق��اء  ج���واز 
دون م��ث��ول��ه اأم����ام ال��ق�����ش��اء، واأن���ا 
اأوافق على ذلك، وحماكمة مر�شي 
�شريفع من حدة التوترات، ولكن 

علينا احرتام القانون .

)حم���م���د م���ر����ش���ي( مل ي��ت�����ش��رف 
نحاول  وم��ا  دميقراطية،  ب�شورة 
ك��ت��اب��ة  اإع����������ادة  ه����و  الآن  ع���م���ل���ه 
جمعياً،  ميثلنا  ال����ذي  ال��د���ش��ت��ور 
برملانية  انتخابات  اإج��راء  وبعدها 
ثم انتخابات رئا�شية، وهذا حتول 
ت���اري���خ���ي يف م�����ش��ر، ول����ن ي��ك��ون 

�شهًا و�شتكون هناك �شعوبات.
ون����وه ف��ه��م��ي م���ا ن��واج��ه��ه ح��ال��ي��اً 
ه��ي ���ش��ع��وب��ات ت��اأت��ي ع��ل��ى خلفية 
الإط��������اح��������ة ب���رئ���ي�������ش���ني خ����ال 
عامني ون�شف، وهذا حتد كبري، 
وباحلقيقة فاإن الهدف احلقيقي 

وح���ول خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق واإج���راء 
الن��ت��خ��اب��ات يف م�شر، ذك��ر وزي��ر 
اخل�����ارج�����ي�����ة امل���������ش����ري خ����ارط����ة 
انه  الطريق وا�شحة وتن�س على 
ويف م���دة اأق�����ش��اه��ا ت�����ش��ع��ة اأ���ش��ه��ر 
املا�شي،  مت��وز  يوليو  م��ن  اب��ت��داء 
ع���ل���ي���ن���ا الإع����������ان ع�����ن امل���رح���ل���ة 
النتخابات  يف  واملتمثلة  الأخ��رية 
ال��رئ��ا���ش��ي��ة، وه�����ذا ي��ع��ن��ي ان����ه يف 
الربيع علينا الإع��ان عن موعد 

النتخابات الرئا�شية .
اإىل ان م��ا م��ن �شك يف ان  واأ���ش��ار 
اجل��ي�����س امل�����ش��ري ب��ق��ي��ادة لفريق 
حظي  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  اأول 
بدعم جماهريي كبري منذ يوليو  
انعكا�شاً  ه��ذا  وك��ان  املا�شي،  مت��وز 
حرمانهم  م��ن  �شعبية  فعل  وردة 
نعلم  اأن  الآن  امل��ه��م  ح��ق��وق��ه��م.. 
اأو املحرك  ب��اأن ال�شخ�س الأق��وى 
الأق������وى يف ال���ب���اد ه���و ال�����ش��ع��ب 
امل�������ش���ري، و���ش��ت��ج��ري ان��ت��خ��اب��ات 
دميقراطية �شيختار فيها ال�شعب 

من يريده .
وحول تر�شح ال�شي�شي لانتخابات 
الرئا�شية، قال فهمي عندما ن�شل 
اإىل مرحلة النتخابات الرئا�شية 
�شتتو�شح ال�شورة ا�شتناداً على ما 
مل  ال��ذي  الد�شتور  عليه  �شين�س 

يجهز بعد .
وب��ال��ن�����ش��ب��ة مل���و����ش���وع الأم�������ن يف 
تهديد  هناك  فهمي  ذك��ر  �شيناء، 
ب�شيناء  املناطق  بع�س  يف  اإره��اب��ي 

و�شنواجه ذلك .

اخلارجية امل�شرية تتعهد باإيجاد بدائل للم�شاعدات الأميكية

نائب وزير احلرب ال�شرائيلي يرف�س دولة فل�شطينيةالرئي�س الأوكراين يوقع قانونا لالإفراج عن تيمو�شينكو 
••غزة-وام:

اكد نائب وزير احلرب ال�شرائيلي � القطب الليكودي � داين دانون املح�شوب على اجلناح 
اليميني يف حزبه رف�شه املطلق فكرة قيام دولة فل�شطينية . وتعهد دانون خماطبا اجتماعا 
ت�شامنيا مع م�شتوطنات ال�شفة الغربية عقد يف رمات غان الليلة قبل املا�شية باأن الليكود 

لن يوقع اأي اتفاق مرحلي مع الفل�شطينيني . 
ال�شفة  العاملة يف  ال�شرائيلي  ق��وات اجلي�س  اأن  ام�س  العربية  الذاع��ة  ذك��رت  يف الثناء 
فل�شطيني  ا�شت�شهاد  اثر حادث  لوقوع مواجهات  ا�شتعدادها حت�شبا  درجة  رفعت  الغربية 
اخرتاقها  حماولته  -ل��دى  حنينيا  بيت  القد�س  ب�شمال  ع�شكرية  ق��اع��دة  جنود  ب��ن��ريان 
اأن ده�س حار�شا واأ�شابه بجروح طفيفة. واأو�شح �شابط ا�شرائيلي ان قوات  بجرافة بعد 
اجلي�س مل تتلق انذارا مبكرا عن احلادث فيما رجحت م�شادر اأمنية اأن يكون عما منفردا 

ول يرتبط باأي تنظيم فل�شطيني. 

•• كييف-رويرتز:

ع����رب ال���رئ���ي�������س الوك����������راين ف��ي��ك��ت��ور 
للتوقيع  ا�شتعداده  عن  يانوكوفيت�س 
ع��ل��ى ق���ان���ون ي��ت��ي��ح ل��رئ��ي�����ش��ة ال�����وزراء 
امل�شجونة  تيمو�شينكو  يوليا  ال�شابقة 
ل��ل��ع��اج وذل��ك  ل��ل��خ��ارج  ال�شفر  ح��ال��ي��ا 
يف حماولة لف�شاح املجال امام توقيع 
الوروب��ي.  الحت��اد  تاريخي مع  اتفاق 
وردت  ال�����ذي   - ي��ان��ك��وف��ي��ت�����س  ان  ال 
الل��ك��رتوين  موقعه  على  ت�شريحاته 

التوقيع يف 28 نوفمرب ت�شرين الثاين 
بال�شراكة  خا�شة  اتفاقات  على  القادم 
والتجارة احلرة بني اوكرانيا والحتاد 
الوروب��ي مما يوؤذن بابتعاد كييف عن 
للجمهورية  تاريخي  وبتحول  رو�شيا 

ال�شوفيتية ال�شابقة نحو الغرب.
وق�����ال ي��ان��وك��وف��ي��ت�����س يف ت�����ش��ري��ح��ات 
اك��ده��ا  اوك��ران��ي��ا  ب�����ش��رق  لل�شحفيني 
ع��ل��ى م��وق��ع��ه الل����ك����رتوين اخل��م��ي�����س 
درا���ش��ة  على  حاليا  يعكف  ال��ربمل��ان  ان 
لتيمو�شينكو  ي��ت��ي��ح  ق���ان���ون  م�����ش��روع 

مغادرة الباد للعاج يف اخلارج.
وت��ت��ل��ق��ي ت��ي��م��و���ش��ي��ن��ك��و ع���اج���ا ع��ل��ى 
العمود  يف  مل�شاكل  امل���ان  اط��ب��اء  اي���دي 
خاركيف  ببلدة  م�شت�شفى  يف  الفقري 
ل��ل��ح��را���ش��ة.  تخ�شع  ح��ي��ث  ال�����ش��م��ال��ي��ة 
الربملان  واف��ق  اذا  يانوكوفيت�س  وق��ال 
عليه  اوق��ع  ف�شوف  القانون  ه��ذا  على 

بطبيعة احلال.
وكان مبعوثون اوروبيون قد طلبوا من 
وال�شماح  ع��ف��وا  منحها  يانوكوفيت�س 

ب�شفرها اىل املانيا لتلقي العاج.

ال��ع��ف��و عن  ي�����ش��ر اىل  ال��ر���ش��م��ي - مل 
ال�����ذي ي�شغط  غ��رمي��ت��ه وه����و الم�����ر 
الحت����������اد الوروب�������������ي م�����ن اج�����ل�����ه يف 
املفاو�شات اخلا�شة باخاء �شبيلها. ويف 
عام 2011 حكم على تيمو�شينكو 52 
عاما اأ�شد خ�شم �شيا�شي ليانوكوفيت�س 
ب��ال�����ش��ج��ن ���ش��ب��ع ���ش��ن��وات ب��ع��د ادان��ت��ه��ا 
ب����ا�����ش����اءة ا����ش���ت���غ���ال ال�����ش��ل��ط��ة ع��ق��ب 
حماكمة يقول الحت��اد الوروب��ي انها 
ويهدد  النتقائية.  العدالة  على  مثال 
بوقف  تيمو�شينكو  اع��ت��ق��ال  ا���ش��ت��م��رار 

قوات اأجنولية تعتقل جنودا كوجنوليني 

هيومن ووت�س تندد بتعذيب معتقلني يف اثيوبيا 

الها�سمي م�ستعد للمحاكمة ببغداد ب�سمانات اأوروبية 

اأمريكا حتث العراق على الإنتهاء من قانون النتخابات 
•• وا�صنطن-بروك�صيل-وكاالت:

ات�����ش��ل ن��ائ��ب ال��رئ��ي�����س الأم��ريك��ي 
ج�����ون ب����اي����دن ب���رئ���ي�������س ال���ربمل���ان 
وبحث  النجيف  اأ���ش��ام��ة  ال��ع��راق��ي 
معه الأحداث يف املنطقة، واجلهود 
مل����واج����ه����ة ا�����ش����ت����ه����داف امل���دن���ي���ني 
العراق  ق��ادة  كل  وحث  العراقيني، 
بغية النتهاء من  العمل معاً  على 
اأقرب  قانون لانتخابات يف  و�شع 

وقت ممكن.
ات�شال  ع��ن  الأبي�س  البيت  واأف���اد 
ب���اي���دن ب��ال��ن��ج��ي��ف��ي، م�������ش���رياً اإىل 
املنطقة  يف  الأح���داث  ناق�شا  انهما 
املعتدلة  ال��ق��وى  لتعزيز  واجل��ه��ود 
���ش��د الإره����اب����ي����ني وامل��ت��ط��رف��ي��ني 
ال���ذي���ن ي�����ش��ت��ه��دف��ون ال��ع��راق��ي��ني 

الأبرياء .
وعرب نائب الرئي�س الأمريكي عن 
قتلوا  الذين  عائات  مع  تعاطفه 
التي و�شفها  الع��ت��داءات  ه��ذه  يف 

باجلبانة.
وتعهد با�شتمرار الدعم الأمريكي 
مب����وج����ب ات�����ف�����اق اإط����������ار ال���ع���م���ل 

لكن الها�شمي مل يتمكن من عقد 
موؤمتره ال�شحفي يف حرم الربملان 
اإن  وق��ال مقربون منه  الأوروب����ي. 
مارتن  الأوروب�����ي  ال��ربمل��ان  رئي�س 
الدخول  من  ر�شميا  منعه  �شولتز 
ال���ربمل���ان حت���ت ���ش��غ��ط دول���ة  اإىل 

ع�شو يف الحتاد الأوروبي.
اأخ��ريا يف  ال�شحفي  املوؤمتر  وعقد 
قاعة اجتماعات باملقر الأوروبي يف 

بروك�شل.
امل���وؤمت���ر  ال���ه���ا����ش���م���ي يف  وع����ر�����س 
فيديو  ومقاطع  وث��ائ��ق  ال�شحفي 
ت��ث��ب��ت ت����ورط امل��ال��ك��ي وم��ك��ت��ب��ه يف 
خطرية  وانتهاكات  تعذيب  اأعمال 

حلقوق الإن�شان .
املعتقلني  اأغ��ل��ب  اأن  اأي�شا  واأو���ش��ح 
اأبرياء بينما املجرمون احلقيقيون 
الأج��ه��زة  م��ن  ودراي���ة  بعلم  طلقاء 
الأم��ن��ي��ة، وال��دل��ي��ل ال���ذي ل يقبل 
ال�شك هو النهيار الأمني امل�شتمر 
والغ��ت��ي��الت  احل���وادث  وا�شتمرار 
وعمليات التهجري الطائفي بدعم 
م���ن الأج���ه���زة الأم��ن��ي��ة امل��رت��ب��ط��ة 

باملالكي .

م��وؤك��دا  قطعيا  ينفيها  ت��ه��م  وه���ي 
ذات  ق�شائية  اأن��ه �شحية ماحقة 
اأهداف �شيا�شية يقف خلفها رئي�س 

الوزراء نوري املالكي.
وقال الها�شمي يف املوؤمتر ال�شحفي 
ال����ع����ادل  ال���ت���ق���ا����ش���ي  ف����ر�����س  اإن 
تواطوؤ  العراق يف ظل  معدومة يف 
الق�شاء  رئي�س جمل�س  وا�شح من 
رئي�س  مكتب  مع  املحمود  مدحت 
احلكومة واإذعانه لكل اأوامره مما 
العراق حمليا  �شوه �شورة و�شمعة 

ودوليا .
مذكرة  �شدرت  ال��ذي  والها�شمي- 
من  متكن  بحقه-  دول��ي��ة  توقيف 
ب��دع��وة  ب��روك�����ش��ل  اإىل  ال���و����ش���ول 
ر����ش���م���ي���ة م������ن جل����ن����ة ال���������ش����وؤون 

اخلارجية يف الربملان الأوروبي.

ال�شرتاتيجي مل�شاعدة العراق على 
الأعمال  امل�شوؤولني عن هذه  جلب 

الوح�شية اأمام العدالة.
ون��اق�����س ال��ن��ج��ي��ف��ي ق�����ش��اي��ا مهمة 
عالقة اأمام الربملان العراقي، ومن 
ل��ان��ت��خ��اب��ات  ق��ان��ون  و���ش��ع  بينها 

الوطنية ابالعام 2014.
واأ�شار بايدن والنجيفي اإىل القرار 
ال����ذي اأ����ش���دره ال���ربمل���ان ال��ع��راق��ي 
موؤخراً ب�شرورة اإجراء النتخابات 
اأبريل  30 ني�شان  اأق�شاها  يف مدة 
ال��رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  وح����ث   ،2014
الأم���ريك���ي ك��ل ق����ادة ال���ع���راق على 
العمل معاً بغية النتهاء من و�شع 
وقت  اأق��رب  يف  لانتخابات  قانون 

ممكن.
م���ن ن��اح��ي��ة اأخ������رى، اأع�����رب ن��ائ��ب 

ال��رئ��ي�����س ال��ع��راق��ي ال�����ش��اب��ق ط��ارق 
غيابيا  ع��ل��ي��ه  امل��ح��ك��وم  ال��ه��ا���ش��م��ي 
ا�شتعداده  ع��ن  ب��الإع��دام  ب��اده  يف 
للمثول  ب��غ��داد  اإىل  ف����ورا  ل��ل��ع��ودة 
اأمام الق�شاء يف حال تعهد الحتاد 
عادلة  حماكمة  ب�شمان  الأوروب���ي 
له. وقال رئي�س احلزب الإ�شامي 
ال���ع���راق���ي يف م���وؤمت���ر ���ش��ح��ف��ي يف 
وف��ورا  الآن  م�شتعد  اإن���ه  بروك�شل 
للمثول اأمام ق�شاء عادل يوفر يل 
فر�شة  املعذبني  حمايتي  ولأف���راد 

حقيقية لإثبات براءتهم .
وح����ك����م ع���ل���ى ال���ه���ا����ش���م���ي -ن���ائ���ب 
اأي��ار  مايو  حتى  العراقي  الرئي�س 
يف  غ��ي��اب��ي��ا  ب�����الإع�����دام   2011-
�شبتمرب اأيلول 2012 بعد اإدانته 
ب��ق��ت��ل ق�������ش���اة وحم���ام���ي���ة ول������واء، 

�شنودن مل يجلب وثائق �شرية اىل رو�شيا
•• وا�صنطن-رويرتز:

بوكالة  ال�شابق  املتعاقد  ع��ن  تاميز  نيويورك  �شحيفة  نقلت 
انه مل يح�شر  ادوارد �شنودن قوله  المن القومي المريكية 

معه اأيا من الوثائق التي اأخذها من الوكالة اىل رو�شيا.
وقال �شنودن لل�شحيفة انه اأعطى جميع الوثائق اىل �شحفيني 
التقى معهم يف هوجن كوجن قبل اأن يتوجه اىل مو�شكو م�شيفا 

اأنه مل يحتفظ لنف�شه بن�شخ منها.
اىل  الوثائق  جلب  ان  ال�شحيفة  مع  مقابلة  يف  �شنودن  وق��ال 

رو�شيا مل يكن ليخدم امل�شلحة العامة.

وكان �شنودن يعمل مديرا للنظم يف من�شاأة تابعة لوكالة المن 
القومي يف هاواي وك�شف عن اأ�شرار من بينها تفا�شيل خا�شة 
املعلومات  ت�شتخدمها احلكومة جلمع قدر كبري من  بربامج 

مبا فيها ت�شجيات هاتفية والكرتونية.
واأحدث �شنودن حالة من ال�شتقطاب يف الراأي العام بالوليات 
الكثريون من مدى تدخل احلكومة يف  املتحدة حيث غ�شب 

خ�شو�شيات املواطنني.
غري اأن اخرين و�شفوه باأنه خائن ل�شرقته معلومات من وكالة 
المن القومي بعد التعهد باحرتام �شيا�شاتها ال�شرية و�شفره 

اىل ال�شني ثم اىل رو�شيا ومعه بيانات اأمريكية �شرية.

ومنحت رو�شيا �شنودن حق اللجوء ملدة عام. وتريد ال�شلطات 
الم��ري��ك��ي��ة اع��ادت��ه اىل ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة مل��واج��ه��ة ات��ه��ام��ات 

بالتج�ش�س.
واأبلغ املوظف ال�شابق 30 عاما �شحيفة نيويورك تاميز اأي�شا 
اأنه قادر على حماية الوثائق من اأجهزة املخابرات  انه يعتقد 

ال�شينية لنه على دراية بقدراتها.
باأنه عزز المن القومي المريكي باثارته  اأنه ي�شعر  واأ�شاف 

جدل عاما حول نطاق جمع البيانات المريكية.
ومل يت�شن لل�شحيفة احل�شول على تعقيب من متحدثة با�شم 

وكالة المن القومي على ت�شريحات �شنودن.

تفاقم ح�شيلة زلزال الفلبني اىل 172 قتيال 
•• تغبيالران-ا.ف.ب:

172 قتيا  ال�شبوع  الفيليبني مطلع  الذي هز و�شط  العنيف  الزلزال  اوقع 
ال�شلطات  ن�شرتها  ح�شيلة  اخ��ر  ح�شب  اط��ف��ال  خم�شة  بينهم  مفقودا  و22 
اذ  ت�شررا  املناطق  اكرث  الثاثاء،  هزة  مركز  بوهول،  جزيرة  وكانت  اجلمعة. 

�شقط فيها 160 قتيا وفق ما اعلنت دائرة احلماية املدنية يف املنطقة.
ولقي 12 �شخ�شا اخر م�شرعهم يف جزر اخرى. واعترب 22 �شخ�شا يف عداد 
يلهون قرب �شال مياه وفق  كانوا  بينهم خم�شة اطفال  املفقودين يف بوهول 
ما اعلن قائد ال�شرطة املحلية دني�س اغو�شتني م�شتبعدا العثور عليهم احياء. 
و�شرح لفران�س بر�س انه من غري املرجح، لن الزلزال وقع قبل اربعة ايام )...( 

بع�شهم قد يكون طمر اثر انزلقات تربة والبع�س الخر حتت النقا�س .
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ع�شرات القتلى واملفقودين يف اإع�شار باليابانمقتل 11 من طالبان بغارة للناتو يف اأفغان�شتان 
•• او�صيما-ا.ف.ب:

تتوا�شل اعمال الغاثة على جزيرة او�شيما ال�شغرية �شعيا اىل العثور على ناجني بعد مرور اع�شار ويفا القوي الذي ا�شفر عن مقتل 24 
�شخ�شا على القل يف اليابان. وما زالت املعلومات غري متوفرة ب�شان 26 مفقودا يف احدى مناطق اجلزيرة الربكانية التي تبعد 120 كلم 
جنوبي طوكيو حيث انهار �شفح جبل على منازل. وا�شارت احل�شيلة الخرية ملرور الع�شار اىل مقتل 24 �شخ�شا من بينهم 22 على جزيرة 
او�شيما. وان�شم عنا�شر خفر ال�شواحل والغوا�شني اىل الف اجلنود وال�شرطيني والطفائيني يف البحث عن ال�شحايا والناجني يف اكوام 
الركام والوحول وحطام املنازل املدمرة. قالت ما�شاكو يانا�شو البالغة 67 عاما والتي ت�شرر منزلها ب�شكل كبري ب�شبب انهيارات الرتبة حتى 
ولو اردت اعادة اعمار منزيل، هل ي�شتحق المر العناء يف �شني؟ وتابعت يف ت�شريح لفران�س بر�س ل ادري ما ا�شنع. كل �شكان احلي ماتوا، 
كل الذين كنت اعرفهم . يف مكان اخر على اجلزيرة عرث امل�شعفون يف منطقة طوكيو على جثة طالب ثانوي من بني اثنني فقدا على �شاطئ 
الربعاء. وبعد اكت�شاح او�شيما انحرف الع�شار �شرقا ومل يطل الياب�شة بعد ذلك متجنبا اىل حد ما العا�شمة التي �شهدت امطارا غزيرة 
ورياحا عاتية. لكن يف او�شيما ما زال يخ�شى و�شول اع�شار يت�شكل حاليا يف جنوب اليابان وقد يلحق مزيدا من ال�شرار ويعقد عمل امل�شعفني 

املن�شغلني.

•• كابول-يو بي اأي:

قتل 11 م�شلحاً على الأقل من حركة طالبان، واأ�شيب م�شلحون اآخرون، 
بغارة حللف �شمال الأطل�شي الناتو يف ولية قندهار بجنوب الباد.

حاكم  ع��ن  اجلمعة،  الأفغانية،  خاما  ل�شحيفة  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع  ونقل 
ي�شعون  كانوا  اإن م�شلحني من طالبان  قوله  خ��ان،  دارة  غ��وراك،  مقاطعة 

ل�شن هجمات على حكومة الولية م�شاء )اأم�س( الأول اخلمي�س.
طالبان،  م�شلحي  مبخططات  تبليغها  مت  الناتو  ق��وات  اأن  خ��ان  واأ���ش��اف 
الأقل  على  11 م�شلحاً  اأ�شفرت عن مقتل  غ��ارة عليهم  �شن  اإىل  ما دفعها 
على  بعد  طالبان  حركة  تعلق  ومل  بجروح.  اآخرين  واإ�شابة  طالبان،  من 

احلادثة.

•• وا�صنطن-يو بي اأي:

ب��ح��ث ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي ب���اراك 
اأوباما مع رئي�س الوزراء الإيطايل 
اإن���ري���ك���و ل��ي��ت��ا ق�����ش��اي��ا ع�����دة ذات 
خمتلف  �شملت  امل�شرتك  الهتمام 
القت�شادية  وخ�شو�شاً  امل��ج��الت 
الأو���ش��اع يف كل من  منها، وناق�شا 

ليبيا و�شوريا واأفغان�شتان.
ال�شحايف  امل��وؤمت��ر  اأوب��ام��ا  وا�شتهل 
لقائهما  اإث���ر  ليتا  م��ع  عقد  ال���ذي 
رئي�س  بتههنئة  الأبي�س  البيت  يف 
ال���������وزراء الإي�����ط�����ايل ع���ل���ى ال���ف���وز 
امل��وازن��ة،  ومت��ري��ر  الثقة  بت�شويت 
اأعتقد انه من الوا�شح ان  م�شيفاً 
اإيطاليا تتقدم يف الجتاه ال�شحيح 
م��وارده��ا  ب��ا���ش��ت��ق��رار  يتعلق  م��ا  يف 
من  اإ�شاحات  يف  وال�شروع  املالية 
اأك��رث ق��درة على  اأن جتعلها  �شاأنها 

املناف�شة.
ان���ه ول��ي��ت��ا خ�ش�شا  اأوب���ام���ا  وذك����ر 
ملناق�شة  لقائهما  من  كبرياً  ق�شماً 
الأوروب������ي، م�شرياً  ال��ن��م��و  اأه��م��ي��ة 
من  ج����زءاً  لي�شت  اأم��ريك��ا  ان  اإىل 
اأوروب��ا لكن لديها م�شلحة كبرية 
اأوروب����ا ف���اإذا ك��ان��ت بخري تكون  يف 

اأمريكا بخري.
تناول  النقا�س  ان  اأوب��ام��ا  واأ���ش��اف 
ال��ت��ع��اون الأم��ن��ي واإي��ط��ال��ي��ا كانت 

�شريكاً مذهًا.
اأم������ا يف م����ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ل��ي��ب��ي��ا ف��ق��ال 
اأن  ن��ري��د  ان��ن��ا  على  اتفقنا  اأوب��ام��ا 

جن��اح��اً لنا لأن ال��ق��رار ال��ذي اخذ 
اأ���ش��واق  ل�شتقرار  ج��داً  مهماً  ك��ان 
اإي��ط��ال��ي��ا  اأوروب�����ا ويف  ال���ع���امل، ويف 

اأوًل .
واأ�شاف ليتا نحن بحاجة ل�شتقرار 
ول���ذا نحن  ك��ب��رياً  دي��ن��اً  لأن لدينا 

بحاجة ملعدلت فائدة خمف�شة .
اأم�س  كان لديها  اإيطاليا  ان  وذك��ر 
اق���ل م��ع��دلت ف��ائ��دة م��ن��ذ �شنتني 
اإجن���ازاً  اإل��ي��ن��ا  بالن�شبة  ذل��ك  وك���ان 
اننا  حلقيقة  واإث��ب��ات��اً  ج���داً  مهما 
ن�����ش��ري ع���ل���ى ال���ط���ري���ق ال�����ش��ح��ي��ح 
ولذلك  ذل���ك،  ن��وا���ش��ل  اأن  وعلينا 
حول  لتحالف  اأوًل  بحاجة  نحن 

النمو .
اأن تبقى  واأ����ش���اف م��ن امل��ه��م ج���داً 
املوازنة حتت ال�شيطرة ولكن ل بد 
من دفع النمو، ومن املهم حماربة 

احلمائية .
ان�����ه ح����اول  اإىل  ل��ي��ت��ا  اأ�����ش����ار  ك���م���ا 
املخاوف  اأوب��ام��ا عن  اأم��ام  التعبري 
نريد  ل  لأننا  الهجرة  م�شاألة  من 
يكون  اأن  املتو�شط  الأبي�س  لبحر 
بحر موت بل بحر حياة ، يف اإ�شارة 
غري  املهاجرين  ق���وارب  غ��رق  اإىل 

ال�شرعيني ومقتل املئات منهم.
ولفت اإىل ان يف اأفريقيا دوًل حتتاج 
راأ�شها ليبيا، كما  للم�شاعدة وعلى 
اأو���ش��ح ان���ه ل ب��د م��ن ال��ع��م��ل معاً 
ح���ول ���ش��وري��ا ب��غ��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق ق���رار 
جمل�س املن الدويل يف اأقرب وقت 

ممكن.

ن��ع��م��ل م����ع ال�������ش���رك���اء ال���دول���ي���ني 
الأمنية  ال��ق��درة  لتعزيز  الآخ��ري��ن 
ال��ل��ي��ب��ي��ة، فثمة  ل����دى احل���ك���وم���ة 
الليبي  لل�شعب  ق��درات وامل كبري 
ل��ك��ن م��ا ي��ح��ت��اج��ون اإل��ي��ه الآن هو 
حكومة ممثلة و�شاملة وميكنها اأن 
واخلدمات  الأ�شا�شي  الأم��ن  توفر 
ال�����ش��ا���ش��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش��اع��ده��م على 

حتقيق هذه القدرات.
اإىل  وليتا تطرقا  انه  اأوباما  وذك��ر 
�شعدنا  وق���د  ال�������ش���وري،  امل��و���ش��وع 
وح�شب  دويل  ق��رار  ب�شدور  لي�س 
ج��ه��ود  م����ن  الآن  ي���ب���ذل  ب����ل مب����ا 

واأ������ش�����ار ال���رئ���ي�������س الأم�����ريك�����ي ان 
ال��ف��ر���ش��ة اأت���ي���ح���ت ل��ل��ح��دي��ث عن 
وليتا  ان��ه  اإىل  م�شرياً  افغان�شتان، 
جددا تاأكيد اللتزام على انه عند 
الدولية  الن�شحاب  موعد  حلول 
 2014 ال��ع��ام  يف  اأفغان�شتان  م��ن 
اأم��ن��ي  ي��ك��ون فيها ج��ه��از  اأن  ب��د  ل 
تطلعات  تلبي  وح��ك��وم��ة  حم��رتف 

كل �شعبها.
م����ن ج���ه���ت���ه ه����ن����اأ ل���ي���ت���ا ال��رئ��ي�����س 
الأمريكي على النجاح الذي حتقق 
يف رفع �شقف الدين واإنهاء اإغاق 
احلكومة، وقالن هذا النجاح كان 

من  الكيميائية  الأ�شلحة  لإخ���راج 
�شوريا، وكانا يعتقد انه من املهم 
اأو على  ال��ن��ج��اح،  ال��ب��ن��اء على ه��ذا 

الأقل اعتباره بداية جيدة .
ولفت اإىل ان البحث تناول الو�شع 
الإن�����ش��اين يف ���ش��وري��ا ح��ي��ث يعاين 
ال�شعب ال�شوري، واإيطاليا �شاهمت 
كثرياً يف اجلهود الإن�شانية ونريد 
اإي��ج��اد  ���ش��رك��اء معهم يف  ن��ك��ون  ان 
فقط  املعاناة  لتخفيف  لي�س  �شبل 
ب����ل ل��ت��ط��ب��ي��ق ع��م��ل��ي��ة ان��ت��ق��ال��ي��ة 
�شيا�شية ت�شمح للنا�س بالعودة اإىل 

منازلهم ووقف القتل الدائر.

مباحثات اأمريكية ايطالية حول ليبيا و�شوريا واأفغان�شتان

احتجاجات �شد رئي�س الوزراء اليطايل 

بنما تعيد ال�شفينة الكورية ال�شمالية املحتجزة

•• روما-رويرتز:

بامل�شت�شفيات  وال��ع��ام��ل��ون  احل��ك��وم��ة  م��وظ��ف��و  ن��ظ��م 
احتجاجا  اجلمعة  العمل  ع��ن  ا�شرابا  النقل  وع��م��ال 
على �شيا�شات حكومة رئي�س الوزراء اليطايل انريكو 
ليتا ما اأدى اىل تعطل حركة املرور يف العا�شمة روما 

ويف �شتى ارجاء الباد.
هي  الي�شاري  كوبا�س  احتاد  نظمها  التي  وال�شرابات 
وقد  املزمعة  الحتجاجات  من  يومني  �شمن  الوىل 
متثل اختبارا ملدى متا�شك الئتاف احلكومي اله�س 
والي�شار  لليمني  ينتمي  وال���ذي  ليتا  يتزعمه  ال���ذي 
بعد ا�شابيع فقط من افاته من اقرتاع بالثقة على 
 2014 ع��ام  ميزانية  ومت��ث��ل  ال��ربمل��ان.  يف  حكومته 
التي ك�شف ليتا النقاب عنها يوم الثاثاء املا�شي بوؤرة 
لا�شتياء ال�شعبي اذ ت�شكو النقابات من جتميد رواتب 
تخفيف  بعدم  ي�شفونه  وما  العام  بالقطاع  العاملني 

العباء ال�شريبية بقدر كاف على العاملني.

100 رح���ل���ة ج���وي���ة مب��ط��ار  م����ن  اك�����رث  ال����غ����اء  ومت 
ف��ي��وم��ت�����ش��ي��ن��و ب���روم���ا وت��وق��ف��ت ح���رك���ة 80 يف امل��ئ��ة 
ال�شكك  ح��رك��ة  وتعطلت  بالعا�شمة  احل��اف��ات  م��ن 

احلديدية ومرتو النفاق يف مدن اخرى.
منت�شف  منذ  الك�شاد  من  حالة  من  ايطاليا  وتعاين 
عام 2011 والذي تفاقم بفعل �شيا�شات زيادة العباء 
حكومة  انتهجتها  التي  الن��ف��اق  وخف�س  ال�شريبية 
رئي�س الوزراء ال�شابق ماريو مونتي يف ذروة ازمة ديون 

منطقة اليورو.
ان  ال  امل��ا���ش��ي  ني�شان  اب��ري��ل  يف  من�شبه  ليتا  وت���وىل 
ب��ن��زاع��ات  اب��ت��ل��ي��ت  ب�شعبية  ال��ت��ي ل حت��ظ��ى  ح��ك��وم��ت��ه 
داخ��ل��ي��ة ح���ال���ت دون ت��ن��ف��ي��ذ ال����ش���اح���ات ال���ازم���ة 

لتحقيق النتعا�س القت�شادي.
اذا  ال�شبت  اليوم  جديدة  لحتجاجات  روم��ا  وتتاأهب 
تعتزم جماعات ي�شارية وفو�شوية القيام مب�شريات يف 
�شوارع العا�شمة فيما يعتزم البع�س اقامة مع�شكرات 

الليلة يف ميادين رئي�شية.

حتمل  كانت  انها  يف  لا�شتباه  الطل�شي  املحيط  جهة 
خمدرات بعد مغادرة كوبا.

وقال نونيز فابريجا ان ال�شفينة التي ترفع علم كوريا 
ال�شمالية وتعرف با�شم ت�شوجن ت�شون جاجن �شتعاد بعد 

اأن يوقع مالك ال�شفينة ر�شميا على اخلطة.
ك��وري��ا  م��ن  لدبلوما�شيني  ت��اأ���ش��ريت��ني  بنما  واأ����ش���درت 

ال�شمالية ي�شان قريبا ل�شتكمال الجراءات.
وق��ال ال��وزي��ر ان 33 من اف��راد الطاقم وع��دده��م 35 
حمتجزون يف قاعدة امريكية �شابقة بتهمة تهديد امن 
بنما واأ�شاف يبدو اأنهم لي�س لديهم 

علم بطبيعة ال�شحنة. 
قرر  اذا  ل��ه��ذا  نتيجة  ي��ق��ول  وم�شى 
اأن��ه��م غ��ري م�شوؤولني  ال��ع��ام  امل��دع��ي 
ج���ن���ائ���ي���ا ع����ن اأف���ع���ال���ه���م ف���ل���ن ت��ت��م 

حماكمتهم.
ال��ذي  القبطان  ان  م�شوؤولون  وق��ال 
ح�����اول ذب����ح ن��ف�����ش��ه ع��ن��دم��ا اح��ت��ج��ز 
ونائبه  ال�شاحنة  بنميون  حمققون 
اثناء  معلومات  ب���اأي  الدلء  رف�شا 

احتجازهما ونتيجة لهذا قد يواجهان املحاكمة.

•• بنما �صيتي-رويرتز:

ال�شمالية  الكورية  ال�شفينة  ان  بنما  قال وزير خارجية 
ثاثة  منذ  كوبية  ا�شلحة  لتهريب  بنما  يف  املحتجزة 

ا�شهر �شتعاد هي وطاقمها قريبا اىل بيوجنياجن.
و���ش��ت��ط��وي ع���ودة ال��ف��ري��ق �شفحة ب��ني ال����دول ال��ث��اث 
اأثارت جدل دوليا بعد احتجاز ال�شفينة يف يوليو متوز 

لتهريبها اأ�شلحة اأ�شفل ع�شرة اأطنان من ال�شكر.
وقال وزير اخلارجية فرناندو نونيز فابريجا لرويرتز 

ان ا�شاحات ال�شفينة �شتنتهي قريبا 
حتى ي�شتطيع الطاقم العودة بها.

الم����ن  ي���ب���ت جم��ل�����س  ح����ني مل  ويف 
ال��������دويل يف ال���ع���ق���وب���ات ع���ل���ى ك��وب��ا 
ب��ع��د ن��ظ��را ل��ف��ر���س ح��ظ��ر م��ن��ذ �شبع 
�شنوات على نقل ال�شلحة اىل كوريا 
للت�شلح  برناجمها  ب�شبب  ال�شمالية 
النووي قال الوزير ان من املرجح اأن 

تباع ال�شلحة.
ويف يوليو متوز خرب طاقم ال�شفينة 

اأن  بعد  وم�شخاتها  الكهربائي  نظامها 
اعرت�شها حمققون بنميون قرب مدخل قناة بنما من 

هجمات القرا�شنة على ال�شفن قبالة نيجييا تت�شاعف
•• لندن-رويرتز:

ق�����ال امل���ك���ت���ب ال��������دويل ل��ل��م��اح��ة 
القرا�شنة  ه��ج��م��ات  ان  ال��ب��ح��ري��ة 
ق���ب���ال���ة ����ش���اح���ل ن��ي��ج��ريي��ا ق��ف��زت 
مب���ع���دل ال��ث��ل��ث ه����ذا ال���ع���ام حيث 
ت��واج��ه ال�����ش��ف��ن امل��ب��ح��رة يف خليج 
غ��ي��ن��ي��ا مب��ن��ط��ق��ة غ�����رب اف��ري��ق��ي��ا 
خطرا متناميا من الع�شابات التي 
تريد خطف حمولت واطقم هذه 
املياه  من  النقي�س  وعلى  ال�شفن. 
والقرن  ال�شومال  قبالة  اخلطرة 
الف��ري��ق��ي ال��ت��ي مت��ر ب��ه��ا ال�شفن 
م�شرعة مع وجود حرا�س م�شلحني 
ع��ل��ى م��ت��ن��ه��ا ت�����ش��ط��ر ال��ك��ث��ري من 
باعمال  للقيام  الر�شو  اىل  ال�شفن 
افريقيا  غرب  بلدان  �شواحل  اأم��ام 
تذكر وهو ما يجعلها  دون حماية 
اهدافا �شهلة للقرا�شنة ويزيد من 

تكاليف التاأمني عليها.
وق�����ال امل��ك��ت��ب ال������دويل ل��ل��م��اح��ة 
ال��ب��ح��ري��ة ي�����ش��ت��ه��دف ال��ق��را���ش��ن��ة 
الذين غالبا ما يكونون مدججني 
بال�شاح ويت�شمون بالعنف ال�شفن 
واط��ق��م��ه��ا ع��ل��ى ام���ت���داد ال�����ش��اح��ل 

واملرا�شي  الن��ه��ار  ويف  النيجريي  
وامل�������واينء وامل���ي���اه امل��ح��ي��ط��ة. ويف 
ال��ك��ث��ري م���ن احل������الت ي��خ��ط��ف��ون 
ال�شفن وي�شرقون حمولتها والتي 

عادة ما تكون من النفط والغاز.
وبلدان خليج غينيا ومنها نيجرييا 
وغ����ان����ا و����ش���اح���ل ال����ع����اج م�����ش��ادر 
واملعادن  والكاكاو  للنفط  رئي�شية 

لا�شواق العاملية.
ال��دويل  للمكتب  بيانات  واظ��ه��رت 
ال����ذي ين�شق  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��م��اح��ة 
البحرية  اجلرائم  مكافحة  جهود 
امل�������ش���در  ت�������زال  ل  ن���ي���ج���ريي���ا  ان 
املنطقة  يف  للقر�شنة  ال��رئ��ي�����ش��ي 
���ش��ف��ن  29 ه���ج���وم���ا ع���ل���ى  ب���ع���دد 
الت�شعة  ال���ش��ه��ر  خ���ال  م�����ش��ج��ا 
ارتفاعا من  العام  الوىل من هذا 
من  الفرتة  نف�س  يف  هجوما   21

العام املا�شي.
ه��ج��م��ات متفرقة  ارب���ع���ة  ووق���ع���ت 
ب���ال���ق���رب م���ن ���ش��اح��ل ال���ع���اج ه��ذا 
يف  هجمات  بثاثة  م��ق��ارن��ة  ال��ع��ام 

.2012
ويف تقرير منف�شل �شدر ال�شبوع 
امل����ا�����ش����ي ق�������درت �����ش����رك����ة  ر����ش���ك 

ان  ال��دمن��رك  ومقرها  انتلجن�س  
 117 �شرقت  القرا�شنة  ع�شابات 
امل��ن��ت��ج��ات النفطية  األ���ف ط��ن م��ن 
قيمتها حوايل مئة مليون دولر يف 

خليج غينيا منذ 2010.

وق�����ال امل��ك��ت��ب ال������دويل ل��ل��م��اح��ة 
الدولية انه خال ال�شهر الت�شعة 
الوىل م��ن ه���ذا ال��ع��ام وق��ع��ت كل 
امل�شجلة  الط��ق��م  خ��ط��ف  ح����وادث 
عامليا يف خليج غينيا وكان منها 32 

النيجريي  ال�شاحل  قبالة  ح��ادث��ا 
ت���وج���و. ويف مثل  ق��ب��ال��ة  واث����ن����ان 
البحارة اىل  ه��ذه احل��وادث يوؤخذ 
ال�����ش��اط��ئ وي��ج��ري اح��ت��ج��ازه��م يف 

العادة طلبا لفدية لطاقهم.

حيث  بالنفط  الغني  ليبيا  ل�شرق 
ه���اج���م ا����ش���ام���ي���ون م��ت�����ش��ددون 
ال�������ش���ف���ارة الم���ري���ك���ي���ة ق��ب��ل ع��ام 
ا�����ش����ت����ب����ك رج����������ال م���ي���ل���ي�������ش���ي���ات 
وقت  اجلي�س يف  م��ن  م��دع��وم��ون 
�شابق من العام مع قوة درع ليبيا 

وقتل اأكرث من 30 �شخ�شا.

•• طرابل�ض-رويرتزك

علي  الليبي  ال���وزراء  رئي�س  وج��ه 
م�شلحة  مليلي�شيا  ال�شكر  زي����دان 
على انقاذه بعد �شاعات من خطفه 
ال�شبوع  طرابل�س  يف  فندقه  من 
امل���ا����ش���ي ع���ل���ى اي������دي م�����ش��ل��ح��ني 

ينتمون مليلي�شيا مناف�شة.
مل��واط��ن��ي ليبيا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  وح��ت��ى 
ال���ذي���ن اع����ت����ادوا ع��ل��ى ال��ب��داي��ات 
ال����ع����ا�����ش����ف����ة ل���دمي���ق���راط���ي���ت���ه���م 
���ش��ل��ط خ��ط��ف زي�����دان م���ن ف��ن��دق 
ك���وري���ن���ث���ي���ا ال���������ش����وء ع���ل���ى ق���وة 
عامني  ب��ع��د  ال�شابقني  امل��ق��ات��ل��ني 
ب��ال��ع��ق��ي��د معمر  م���ن اط��اح��ت��ه��م 
التناحر  ال��ق��ذايف وع��ل��ى خم��اط��ر 

فيما بينهم.
وتوجهت قوات ال�شرطة واجلي�س 
الليبي النا�شئ اىل مكان احلادث 
ال�شابقني  امليلي�شيا  رج���ال  ل��ك��ن 
اأظ���ه���روا اأن ل��ه��م ال��ي��د ال��ع��ل��ي��ا يف 
ن������زاع ب����ني ال����زع����م����اء ال��ق��ب��ل��ي��ني 
وال���ش��ام��ي��ني امل��ت��ن��اف�����ش��ني على 
غنائم ما بعد النتفا�شة يف ليبيا 

املنتجة للنفط.
وب�شبب هذا النزاع اأ�شبحت ليبيا 
اأق����رب اىل خ��و���س ح���رب ج��دي��دة 
ت���ه���دد امل��ك��ا���ش��ب ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
ل��ان��ت��ف��ا���ش��ة ال��ت��ي دع��م��ه��ا حلف 

�شمال الطل�شي.
وا�����ش����ط����رت احل���ك���وم���ة ال��ل��ي��ب��ي��ة 
امل��رك��زي��ة ال��ع��اج��زة ع��ن ا���ش��ت��ع��ادة 
فيه  تنت�شر  ب��ل��د  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ط��رة 
ب���ك���ث���اف���ة اأ����ش���ل���ح���ة ت���ع���ود ل��ع�����ش��ر 
ادم������اج  حم�����اول�����ة  اىل  ال�����ق�����ذايف 
�شبه  اأم���ن  اأج��ه��زة  يف  امليلي�شيات 

ر�شمية ل ت�شيطر عليها جيدا.
وق�����ال زي������دان ل��ل�����ش��ح��ف��ي��ني بعد 
يف  منتقدين  اىل  م�شريا  ان��ق��اذه 
الربملان يعتزمون اجراء ت�شويت 
حكومته  م��ن  ال��ث��ق��ة  �شحب  ع��ل��ى 
المن  اق��رار  يف  بالف�شل  لتهامه 
ان���ه ي��ري��د ب��ن��اء دول����ة ل��ه��ا جي�س 
لكن هناك  وم��وؤ���ش�����ش��ات  و���ش��رط��ة 

من يريد عرقلة هذا.
طرابل�س  ال��ع��ا���ش��م��ة  ت�شهد  ومل 
امليلي�شيات  بني  كبرية  ا�شتباكات 
مثل مدينة بنغازي يف �شرق ليبيا. 

ليبيا  درع  قوة  تتبع  بينما  الدفاع 
وزارة  ال����ش���ام���ي  ال��ت��وج��ه  ذات 

الداخلية.
وي��ن��ق�����ش��م ال���ربمل���ان ال��ل��ي��ب��ي وف��ق��ا 
لن�شق م�شابه حيث يختلف احتاد 
ال����ق����وى ال���وط���ن���ي���ة م����ع اجل���ن���اح 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي جل��م��اع��ة الخ�����وان يف 

ليبيا ب�شاأن م�شتقبل الباد.
املتحالفون  زي��دان  خاطفو  وق��ال 
داف��ع��ه��م  ان  ل��ي��ب��ي��ا  درع  ق����وة  م���ع 
خلطفه كان الغ�شب ب�شبب غارة 
اأدت اىل اعتقال �شخ�س  اأمريكية 
ي�شتبه باأنه قيادي كبري يف تنظيم 
ال��ق��اع��دة يف ط��راب��ل�����س. وو���ش��ف 
رئ��ي�����س ال��������وزراء ال�����ذي اأط��ل��ق��ت 
ال��دف��اع  ل����وزارة  م��وال��ي��ة  ميلي�شيا 
����ش���راح���ه ع��م��ل��ي��ة خ��ط��ف��ه ب��اأن��ه��ا 

حماولة انقاب.
دب��ل��وم��ا���ش��ي غ��رب��ي يعي�س  وق����ال 
يف ل��ي��ب��ي��ا   مل ت��و���ش��ع ال��ل��م�����ش��ات 
ال�شيا�شية  للمح�شلة  الخ�����رية 
يعتقدون  النا�س  يزال  للثورة ول 

يف وجود مكا�شب وخ�شائر.  
وك�������ان م�����ش��ل��ح��ون يف م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا 

للعيان حيث  وا�شح  ال�شراع  لكن 
جماعتني  م��ن  م�شلحون  يجل�س 
متناف�شتني يف �شاحنات م�شهرين 
اأ���ش��ل��ح��ة م�������ش���ادة ل���ل���ط���ائ���رات يف 

اأجزاء خمتلفة من العا�شمة.
درع  ق�����وة  ت��ت��م��رك��ز  ال�������ش���رق  ويف 
ت�شم  ا�شامية  وميلي�شيات  ليبيا 
م���ق���ات���ل���ني م��ن��اه�����ش��ني ل��ل��ق��ذايف 
يف امل��ن��اط��ق ال�����ش��اح��ل��ي��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة 
قادتهم يف مدينة  يتح�شن  بينما 
م�������ش���رات���ة يف ق����اع����دة م��ع��ي��ت��ي��ق��ة 

اجلوية.
وت�������ش���ي���ط���ر م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا ال���زن���ت���ان 
ال��ق��ب��ل��ي��ة ال��ق��وي��ة وه���ي ج���زء من 
احت���������اد ف�������ش���ف���ا����س جل���م���اع���ات 
معظمها بدوية يف عمق ال�شحراء 
على منطقة حول مطار طرابل�س 
ال����دويل. وك��ان��ت ه��ذه اجلماعات 
يف يوم من اليام جزءا من قوات 

المن التابعة للقذايف.
وتعك�س اخل�شومة بني امليلي�شيات 
يف ليبيا �شراعا يف داخل احلكومة 
ي�شيطر  ح��ي��ث  ال��ه�����ش��ة  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
وزارة  املدين على  القبلي  الحتاد 

وق�������ال ري�����ك�����اردو ف���اب���ي���اين وه���و 
يف  افريقيا  �شمال  ل�شوؤون  حملل 
امليلي�شيات  ان  يورا�شيا  جمموعة 
ت�����ش��ت��خ��دم ع�����ش��ات��ه��ا ع���ل���ى م��ا 
حم��ددة.  مطالب  لتحقيق  ي��ب��دو 
لكن الم���ر ق��د ي��خ��رج ع��ن نطاق 
خ�����ش��وم  اأن  ث��ب��ت  اذا  ال�����ش��ي��ط��رة 

زيدان ال�شيا�شيني دبروا خلطفه.
واأ�������ش������اف   ���ش��ي��غ��ري ه�����ذا ك��ث��ريا 
يف  ليبيا  ي��غ��رق  وق���د  امل�شهد  م��ن 
الخرى  اجلماعات  لن  الفو�شى 
للت�شدي  م���ربر  ل��دي��ه��ا  ���ش��ي��ك��ون 

ملحاولة انقاب.  
القليمية  العا�شمة  بنغازي  ويف 

درع  ق��وة  م��ع  متحالفة  ا�شامية 
زي��دان يف مكتب  ليبيا يحتجزون 
ت��ف��ا���ش��ي��ل  ت�������زال  ول  ح���ك���وم���ي. 
اخل�����ط�����ف غ�����ري وا�����ش����ح����ة ل��ك��ن 
قذائف  اأطلقت  موالية  ميلي�شيا 
����ش���اروخ���ي���ة خ������ارج امل���ك���ت���ب ق��ب��ل 

العملية.

�شراع امليلي�شيات ينذر بحرب جديدة يف ليبيا
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م��وؤ���ش�����ش��ة  اأج���رت���ه  اأراء  ���ش��رب  اظ��ه��ر 
امل�شهد  يف  ت��غ��ريا  ك��ون�����ش��اي  �شيغما 
ب�����ش��ف��ة ج���ذري���ة فجبهة  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 
الإن�����ق�����اذ امل���ع���ار����ش���ة ت���ف���وق���ت ع��ل��ى 
انتخابات  اإج��راء  الرتويكا يف �شورة 
ب��امل��ائ��ة    9 ف��ا���ش��ل  ت�����ش��ري��ع��ي��ة ب55 

مقابل 36 فا�شل 6 باملائة .
كما ابرز �شرب الآراء عن�شرا جديدا 
ال�شعبية  اجلبهة  �شعود  يف  يتمثل 
ك���ق���وة ث��ال��ث��ة م���ت���ج���اوزة ب���ح���وايل 8 

نقاط كل باقي الأحزاب.
اأما يف �شورة اإجراء انتخابات رئا�شية 
تاريخية  بهزمية  الرتويكا  ف�شتمنى 
اإذ لن ي�شل اأي مر�شح لها اإىل الدور 

الثاين من النتخابات .
قائد  الباجى  اأّن  ال�شتطاع  واب��رز 
ال�شب�شي رئي�س حرك��������ة نداء تون�س  
الر�شمي  ال��ن��اط��ق  ال��ه��م��ام��ي  وح��م��ة 
�شيتناف�شان  ال�شعبية   اجلبهة  با�شم 

يف الدور الثاين لانتخابات .
كما اظ��ه��ر ال���ش��ت��ط��اع  ت��ق��دم ن��داء 
اإذ اأ�شبح  تون�س على حركة النه�شة 
وذلك  نقاط   10 من  باأكرث  يفوقها 
فا�شل   31 باملائة مقابل  ب42 فا�شل 5 
نقاط    10 النه�شة  لتخ�شر  باملائة   2

خال الأ�شهر الع�شرة الأخرية. 
وبخ�شو�س اجلهات ابرز اأن اجلنوب 
ال��ت��ون�����ش��ي ي���دع���م ح���رك���ة ال��ن��ه�����ش��ة 
اإذ ت�شل  ال�شرقي  خا�شة يف اجلنوب 
باملائة   70 ح��دود  اإىل  النه�شة  فيها 
اجلنوب  ولي���ات  يف  ن�شبية  وب�شفة 
الغربي يف حني يح�شل نداء تون�س 

على اأ�شوا نتائجه .

•• وا�صنطن-ا.ف.ب:

اع��ل��ن م�����ش��وؤول��ون ام��ريك��ي��ون ان م��دي��ر وكالة 
الم����ن ال��ق��وم��ي ان ا����س اي���ه ك��ي��ث ال��ك�����ش��ن��در 
ع��دم  م��وؤك��دي��ن  ال��رب��ي��ع،  ���ش��ي��غ��ادر من�شبه يف 
وجود اي عاقة بني رحيله وت�شريبات املوظف 
وانطلقت  �شنودن.  ادوارد  الوكالة  يف  ال�شابق 
للجرنال  خليفة  لي��ج��اد  اجل��ه��ود  الن  م��ن��ذ 
اعوام  ال��ذي ظل على مدى ثمانية  الك�شندر، 
انتقادات  التي طالتها  الوكالة  راأ�س هذه  على 
ادوارد  فيها  ال�شابق  امل�شت�شار  �شرب  حادة منذ 
�شنودن، الاجئ حاليا يف رو�شيا، وثائق �شرية 

ومراقبة  للتن�شت  ال�شرية  براجمها  ف�شحت 
النرتنت. وقال م�شوؤولون امريكيون لوكالة 
ان  ا�شمائهم  ذك��ر  ع��دم  طالبني  بر�س  فران�س 
�شيغادر  انغلي�س  ج��ون  ال��وك��ال��ة  رئي�س  ن��ائ��ب 
ب������دوره م��ن�����ش��ب��ه ق���ري���ب���ا. م���ن ج��ه��ت��ه��ا ق��ال��ت 
فاين  ال��ق��وم��ي  الم���ن  وك��ال��ة  با�شم  املتحدثة 
فاين�س ان اجلرنال الك�شندر ك�شف منذ ا�شهر 
عديدة عن رغبته يف التقاعد يف ربيع 2014 
لدى انتهاء وليته احلالية التي مت متديدها 
ا�شا. وا�شافت هذا المر ل عاقة له البتة 
ب��ال��ت�����ش��ري��ب��ات يف و���ش��ائ��ل الع�����ام )ل��وث��ائ��ق 
 . ذلك  قبل  اتخذه  التقاعد  فقراره  �شنودن(، 

واكدت املتحدثة انه عندما مت متديد وليته يف 
اذار مار�س 2013 جرى ذلك مبوجب اتفاق 
مع وزير الدفاع ورئي�س الركان يق�شي ببقائه 
اذار  اي حتى  ا�شافيا  الوكالة عاما  راأ���س  على 
الك�شندر عني  2014. وكان اجلرنال  مار�س 
يف هذا املن�شب يف 2005 وقد جددت وليته 
او م��ددت ثاث م��رات م��ذاك لي�شبح �شاحب 
اط����ول ولي����ة ع��ل��ى راأ�����س ه���ذه ال��وك��ال��ة التي 
تاأ�ش�شت يف 1952. وقد ي�شكل رحيله فر�شة 
لدارة اأوباما لعادة ت�شكيل هذه الوكالة التي 
منذ  الكونغر�س  يف  انتقادات  حمط  ا�شبحت 

انفجرت ق�شية ت�شريبات �شنودن.

انفجار قرب م�شجد يف القوقاز الرو�شي 
•• مو�صكو-ا.ف.ب:

قتل �شخ�شان يف انفجار عبوة يف باحة م�شجد يف جمهورية كربدينو- بلقاريا القريبة من ال�شي�شان يف القوقاز الرو�شي على 
ما اعلنت ال�شرطة املحلية اجلمعة. وافادت ال�شرطة يف بيان ان عبوة مل تعرف طبيعتها انفجرت يف ال�شاعة 3،20 يف باحة 
م�شجد قرية دوغولوبغاي حيث عرث على ا�شاء . وافاد الفرع املحلي للجنة التحقيق عن مقتل �شخ�شني يف النفجار الذي 
احدث حفرة بعمق مرت. واكدت ال�شرطة ان النفجار حطم زجاج منازل جماورة . وت�شري املعلومات الولية اىل ان قتيلي 
ال�شاء قرب  الم��ن. وعرث على  ق��وات  انرتفاك�س عن م�شادر يف  وكالة  نقلت  العبوة، على ما  اللذان و�شعا  النفجار هما 
اعتداء يف  �شهدت  التي  باك�شان  النفجار قرب مدينة  امل�شادر. ووقع  لل�شرطة، وفق  تفتي�س  �شرقت من نقطة  كا�شنيكوف 
متوز يوليو 2010 ا�شتهدف حمطة لتوليد الكهرباء حني قام مهاجمون بقتل �شرطيني اثنني وتفجري التوربينات. وي�شهد 
ال�شي�شان  ال�شي�شان. وبعد حرب  اللتان �شنتهما القوات الرو�شية يف  القوقاز الرو�شي حركة مترد زادت من حدتها احلربان 
الوىل )1994-1996( اتخذت حركة التمرد تدريجيا منحى ا�شاميا وتو�شعت ب�شكل متزايد خارج حدود هذه اجلمهورية 

ال�شغرية لتتحول يف منت�شف �شنوات اللفني اىل حركة ا�شامية م�شلحة تن�شط يف جميع انحاء القوقاز الرو�شي.

مدير وكالة المن القومي المريكية يغادر من�شبه 

ودفعت  بجروح،  اآخر  عريف  اإ�شابة 
ال�شلطات التون�شية بتعزيزات اأمنية 

وع�شكرية اإىل منطقة "قباط".
اإىل الأذهان  واأعادت هذه الهجمات 
ي��ت��ه��دد  ال������ذي  "الإرهاب"  خ���ط���ر 
وح�����دات من  واأن  خ��ا���ش��ة  ت��ون�����س، 
اأ�شهر  منذ  ت��ق��وم  زال���ت  م��ا  اجلي�س 
ب��ت��م�����ش��ي��ط امل���ن���اط���ق ال��ق��ري��ب��ة من 
احل����دود اجل��زائ��ري��ة ح��ي��ث تختبئ 
لتنظيم  ت��ن��ت��م��ي  م�شلحة  ع��ن��ا���ش��ر 
اأن��ه��ا  ُيعتقد  ال�شريعة"،  "اأن�شار 
م���ت���ورط���ة يف اغ���ت���ي���ال امل��ع��ار���ش��ني 
الرباهمي،  وحممد  بلعيد،  �شكري 
ويف ذب����ح ع����دد م���ن اجل���ن���ود خ��ال 

�شهر جويلية املا�شي.
وق��������د ������ش�����ّن ال�������ط�������ريان احل����رب����ي 
التون�شي غارات ُمكثفة على مواقع 
التلة مبنطقة قباط من  يف جبل 
حمافظة باجة بغرب الباد، ُيعتقد 
بداخلها،  نون  يتح�شّ اإره��اب��ي��ني  اأن 
وذل���ك ع��ق��ب ه��ج��م��ات �شنها ه���وؤلء 

�شد عدد من املراكز الأمنية.
الع�شكرية  ال��ع��م��ل��ي��ة  اأ���ش��ف��رت  وق���د 
ال����وا�����ش����ع����ة ع�����ن م���ق���ت���ل ع������دد م��ن 
امل�����ش��ل��ح��ني، واع��ت��ق��ال اح���ده���م كما 
ب��الإره��اب��ي��ني اإىل ال��رتاج��ع  دف��ع��ت 
وت�������رك ال���ب���ع�������س م�����ن اأ���ش��ل��ح��ت��ه��ا 
والذخرية التي حجزت قوات الأمن 

كميات منها.
ال�شفحة  اأوردت  مت�شل،  �شياق  ويف 
ال���ر����ش���م���ي���ة ل�����اأم�����ن ال��وط��ن�����������������ي 
اأن  الفاي�ش������بوك،  على  التون�ش��ي 
اأم�س تعزيزات  اأر�شلت  اجلزائر  قد 
ع�شكرية اإىل املناطق احلدودية مع 
ال�شتنفار  تون�س ورفعت من درجة 
الأم���ن���ي ب��ع��د ال��ه��ج��م��ات الإره��اب��ي��ة 
التون�شية على  الأمنية  املراكز  على 
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�شادت حالة من الغ�شب والحتقان، 
اأم�����س اجل��م��ع��ة، يف ���ش��ف��وف اأع���وان 
بثكنة  التون�شيني  وال����درك  الأم���ن 
الأمنية  النقابات  وقامت  العوينة، 
الثاثة  ال��روؤ���ش��اء  بطرد  التون�شية 
ال��درك  ت��اأب��ني �شهيدي  م��ن م��وك��ب 
التون�شي ، ب�شبب ما و�شفوه تخاذل 
و ت��ق��اع�����س امل��وؤ���ش�����ش��ات ال��ث��اث��ة يف 
التعامل مع ملف الإرهاب الذي راح 

�شحيتها العديد من الأمنيني.
ورف�����ش��ت ال��ن��ق��اب��ة ح�����ش��ور رئ��ي�����س 
اجلمهورية املوؤقت املن�شف املرزوقي 
ورئ���ي�������س احل���ك���وم���ة امل����وؤق����ت ع��ل��ي 
الوطني  املجل�س  ورئي�س  العري�س 
التاأ�شي�شي م�شطفى بن جعفر فيما 
قِبلت ح�شور وزير الداخلية لطفي 

بن جدو.
التون�شي  ال����درك  اآم����ر  اأع��ل��ن  وق���د 
تتبع  �شيتم  ان��ه  الك�شيك�شي،  منري 
ك��ل م��ن ق���ام ب��ه��ذا ال��ع��م��ل اإداري�����ا و 

ق�شائيا .
اأن ه��ذه  و����ش���دد ال��ك�����ش��ي��ك�����ش��ي ع��ل��ى 
�شلك  تاريخ  الأوىل يف  احلادثة هي 
اأنه ل ميكن القبول  ال��درك موؤكدا 
على  ال��ت��ع��دي  اأو  الن�شباط  ب�شوء 

القيادات.
الطريان التون�سي على اجلبهة

اأ�شلحة  ع��ل��ى  ال��ع��ث��ور  ق��د مت  وك����ان 
املتفجرات  ل�شنع  وخم��رب  متطورة 
ا�شتعمالها  وكميات من مادة ميكن 
وذل��ك   ، النا�شفة  العبوات  �شنع  يف 
اأثناء تفتي�س منزل كانت جمموعة 
اأن  بعد  ب��داخ��ل��ه  ن  تتح�شّ اإره��اب��ي��ة 
ا�شتبكت يف وقت �شابق مع وحدة من 
"قباط"  بلدة  التون�شي يف  الدرك 
م��ن حم��اف��ظ��ة ب��اج��ة ال��واق��ع��ة على 
غ���رب  ك��ي��ل��وم��رت   100 ن���ح���و  ب���ع���د 

تون�س العا�شمة.
مقتل  عن  املواجهات  تلك  واأ�شفرت 
و�شابط  اأول،  م��ازم  برتبة  �شابط 
اإىل  بالإ�شافة  عريف،  برتبة  �شف 

واملنظمات  امل���دين  املجتمع  وق���وى 
التون�شي  ال�شعب  وعموم  الوطنّية 
واإع���������اء  ال���������ش����ف����وف  ر����������سّ  اإىل 
ال��ط��رق  لقطع  ال��وط��ن��ّي��ة  امل�شلحة 
امل�شلحة  الإرهابّية  اجلماعات  اأم��ام 
وراءه��ا  تقف  التي  اجل��ه��ات  وك�شف 
والتغطية  وال�شاح  باملال  وتدعمها 

ال�شيا�شّية.
ونّدد التيار ال�شعبي بتغلغل الإرهاب 
يف تون�س والذي طال جمّددا اأعوان 

الأمن. 
ون���ظ���م احل�����زب اجل���م���ه���وري اأم�����س 
اجل���م���ع���ة وق���ف���ة اح��ت��ج��اج��ي��ة ���ش��د 
الإرهاب، ورفع امل�شاركون يف الوقفة 
و�شعارات  بالإرهاب  منددة  �شعارات 
مواجهة  يف  احل��ك��وم��ة  ف�شل  ت��وؤك��د 

الإرهاب. 
واأك�����د اجل���م���ه���وري يف ب���ي���ان ل���ه اأن 
ال����ظ����رف ال���دق���ي���ق ال������ذي مت����ر ب��ه 
بتكوين  التعجيل  يفرت�س  ال��ب��اد 
حكومة اإنقاذ وطني ت�شع من �شمن 
اأولوياتها مقاومة العنف والإرهاب 
يف اإطار اإ�شرتاتيجية وطنية ت�شارك 

يف ر�شمها كّل القوى ال�شيا�شية .
يف ح�����ني دع������ت ح����رك����ة ال��ن��ه�����ش��ة 
القوى  كافة  احلاكمة،  الإ�شامية 
مواجهة  يف  ال��وح��دة  اإىل  الوطنية 
املخاطر التي تتهّدد الباد وتوفري 
ال�����ظ�����روف ال���������ش����روري����ة ل���ل���ق���وات 

امل�شلحة والأمنية.
العمليات  "هذه  اأّن  احلركة  واأك��دت 
لن تفّت يف ع�شدنا من اأجل ال�شعي 
وم�شار  الوطني  احل��وار  اإجن��اح  اإىل 
الن���ت���ق���ال ال��دمي��ق��راط��ي وحت��ق��ي��ق 
كل  م��ن  تون�س  وحماية  ال�شتقرار 

املخاطر"، وفق تعبري البيان.
واع��ت��رب ح���زب ال��ت��ك��ت��ل امل�����ش��ارك يف 
بجهة  امل�شلحة  املواجهة  اأّن  احلكم، 
ق��ب��اط اأظ��ه��رت اأن خ��ط الإره����اب 
يتنامى يوما بعد يوم، واأن الواجب 
التعبئة  اإىل  الوطني يدعو اجلميع 
حول قوات اجلي�س والدرك ورجال 

الأمن.

احلدود مع اجلزائر.
القيادة  اأن  اإىل  امل�شدر  نف�س  واأ�شار 
اأوامر  الع�شكرية اجلزائرية وجهت 
بتكثيف الطلعات اجلوية للطائرات 
احل���رب���ي���ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى امل��ن��اط��ق 
احلدودية مل�شاعدة اجلي�س التون�شي 
و  الإره��اب��ي��ة  العنا�شر  تر�شد  على 

الك�شف عن اأماكن اختبائها.

اأن�سار ال�سريعة 
يف قف�س التهام

واأكد وزير الداخلية التون�شي لطفي 
بن جدو يف ت�شريح لل�شحافيني اأن 
ال�شلفي  ال�����ش��ري��ع��ة  اأن�����ش��ار  تنظيم 
"يقف  ال��ذي  هو  املحظور  اجلهادي 

وراء هذه الأعمال الإرهابية.
وق��ال خ��ال زي��ارت��ه لعون احلر�س 
ال���وط���ن���ي امل�������ش���اب خ�����ال ح���ادث���ة 
ال��ذي دخلت  التنظيم  اإن  ق��ب��اط،  
منع  م��ن��ذ  م��ع��ه  ال��ب��اد يف حر¬ب 
انعقاد موؤمتره الثالث يف القريوان 
هو من يقف وراء حادثة قباط يف 
ال�شريعة  اأن�شار  تنظيم  اإىل  اإ���ش��ارة 

املحظور.
واأفاد الوزير اإنه متت مداهمة املنزل 
املجموعة  ب��ه  ن  تتح�شّ ك���ان  ال���ذي 
كميات  على  العثور  ومت  الإره��اب��ي��ة 
الوحدات  اأن  موؤكدا  املتفجرات  من 
الأمنية معززة بوحدات من اجلي�س 
اأن  اإىل  م�شريا  حتا�شرهم  لزال���ت 

عددهم يرتاوح بني 20 و25.
اأن هنالك تهديدات  وقال بن جدو 
التون�شي   الأم���ن  ج���ادة ل���ش��ت��ه��داف 
ت��ه��دي��دات  وج�����ود  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
ل���ل���ق���ي���ام ب�����ع�����دد  م�����ن ال���ع���م���ل���ي���ات 

التفجريية والغتيالت.
رئي�س  لعري�س  علي  اأن  اإىل  ُي�شار   

�شلطة الدولة واأجهزتها التنفيذية  
من خال ا�شتهداف اأعوان الأمن و 

اجلي�س.
ه���ذا وق���د مت ال��ع��ث��ور م���وؤخ���را على 
ر����ش���ال���ة م�����ش��ف��رة يف ج���ام���ع ال��ف��ت��ح 
حمافظة  م��ن  �شبيطلة   مبنطقة 
ال��ق�����ش��ري��ن حت���ت���وي ع���ل���ى ق��ائ��م��ة 
اجلي�س  قوات  من  عنا�شر  لغتيال 
والأم����������ن ب���ال���ق�������ش���ري���ن، وق������د مت 
ملعرفة  الأم���ن  ق���وات  اإىل  ت�شليمها 

اأكرث مبحتوى الر�شالة .
ال��ت��ي تقوم  امل���رة الأوىل  وه���ذه ه��ي 
تون�س  يف  امل�شلحة  اجل��م��اع��ات  ب��ه��ا 
ب��ع��م��ل��ي��ات ن��وع��ي��ة يف ن��ف�����س ال��وق��ت 
وبطريقة  املحافظات  من  ع��دد  ويف 

العمليات املزدوجة.
ت��ق��اري��ر  اأوردت  اأخ������رى،  ج��ه��ة  م���ن 
اأمنية  ع��ن م�شادر  نقا  اإع��ام��ي��ة  
اأن الإره���اب���ي  ب��امل��ط��ل��ع��ة،  و���ش��ف��ت��ه��ا 
اجل�����زائ�����ري ي��ح��ي��ى اأب������و ال���ه���م���ام، 
املعروف بجمال عكا�شة، زعيم اإمارة 
القاعدة  لتنظيم  التابعة  ال�شحراء 
يف باد املغرب الإ�شامي، كلف 17 
ب�شحراء  ين�شطون  ك��ان��وا  اإره��اب��ي��ا 
ل��ي��ب��ي��ا ع��ل��ى احل�����دود م���ع ال��ن��ي��ج��ر، 
اإىل احل�����دود اجل��زائ��ري��ة  ب��ال��ت��ن��ق��ل 
التون�شية، لرفع اخلناق على كتيبة 
بجبال  املتح�شنة  ن��اف��ع  ب��ن  ع��ق��ب��ة 
ال�شعانبي، و التي تعاين من ح�شار 

قوات جي�شي تون�س و اجلزائر.
الو�سايا الع�سر لدحر الإرهاب

وق������ال ال��ع��م��ي��د خم���ت���ار ب����ن ن�����ش��ر 
اإذاع����ي،  ت�شريح  يف  اجل��م��ع��ة  اأم�����س 
نائمة  اإره���اب���ي���ة  خ��اي��ا  ه���ن���اك   اإن 
اغ��ت��ن��م��ت م��ن��ا���ش��ب��ة ع��ي��د الأ���ش��ح��ى 
ل��ت��ق��وم ب��ع��م��ل��ي��ات اإره���اب���ي���ة ل��ي��ك��ون 
باعتبار  اك���رب،  الأج���ر  م��ن  ن�شيبها 

ك��ان  امل��وؤق��ت��ة،  التون�شية  احل��ك��وم��ة 
ع��ن ت�شنيف  امل��ا���ش��ي  اأوت  اأع��ل��ن يف 
ال�شريعة" ك�تنظيم  "اأن�شار  تنظيم 

اإرهابي".
تغيري يف الإ�سرتاتيجية

ويف حتليل لتطور الظاهرة الإرهابية 
خال  العمليات  ونوعية  تون�س  يف 
الأيام الأخرية، اكد العميد املتقاعد 
من وزارة الدفاع  خمتار بن ن�شر، 
اإن الهجمات املزدوجة الأخرية على 
عدد من مراكز الأمن على املناطق 
احلدودية،  تقف وراءها جمموعات  

م�شلحة اإرهابية. 
ذات��ه،  ال�شياق  يف  بالّن�شر  واأو���ش��ح 
انه يخ�شى اأن تقوم هذه املجموعات 
ال���ق���ادم���ة  ال����ف����رتة  الإره����اب����ي����ة يف 
ال��داخ��ل��ي��ة و  امل�����دن  اإىل  ب��ال��ت��وج��ه 
م�شددا  ي�شتبعدها،  ول  ال�شاحلية 
ال�شلطات  تتوخى  اأن  ���ش��رورة  على 
الأم���ن���ي���ة وال��ع�����ش��ك��ري��ة ال��ي��ق��ظ��ة يف 

الأيام القليلة القادمة.
واأ�������ش������اف خم����ت����ار ب�����ن ن�������ش���ر اأن 
املتح�شنة  الإره���اب���ي���ة  امل��ج��م��وع��ات 
ب���ج���ب���ل ����ش���م���ام���ة م������ن حم���اف���ظ���ة 
اإ�شرتاجتيتها  غريت  قد  الق�شرين 
اخلا�شة بها فقد اجتهت من خطة 
الهجوم  خطة  اإىل  فح�شب  ال��دف��اع 
م�������ش���ددا ب����ان ه���ن���اك حت����ول ك��ب��ريا 
يف ن��وع��ي��ة ال��ه��ج��وم اخل���ا����س ب��ه��ذه 

املجموعات.
واأ������ش�����ار ن��ف�����س امل�������ش���در ب������اأن ه���ذه 
امل��ج��م��وع��ات ت��ع��ت��م��د ال��ت�����ش��ع��ي��د يف 
هجماتها يف الأعياد الدينية لتثبت 
و  الوطنية  ال�شاحة  على  وج��وده��ا 

لتكون حمل تتبع اإعامي كبري.
و�شّدد العميد املتقاعد على اأن هذه 
املجموعات تتجه الآن اإىل ا�شتهداف 

لإدارة الدار�شات  و تطوير الكفاءات 
اتخذتها  ال��ت��ي  ال��ه��دن��ة  اأن  ل��اأم��ن 
اأو  �شهر  مل��دة  الإره��اب��ي��ة  املجموعات 
قد  باأنها  بال�شرورة  تعني  ل  اأك��رث 

ا�شت�شلمت.
املعار�شة حتّمل احلكومة م�شوؤولية 

الإرهاب
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  الأح��������زاب  ف��ع��ل  ردود 
الإرهابية،  العمليات  التون�شية على 
تنوعت لهجتها وحّدتها بني اأحزاب 
امل��ع��ار���ش��������������ة واأح���������زاب الئ���ت���اف 

احلاكم .
وق��د ح��ّم��ل ح��زب امل�شار يف ب��ي��ان له 
احلكومة م�شوؤولية تدهور الأو�شاع 
الأمنية يف الباد موؤكدا من جديد 
����ش���رورة ت�����ش��ك��ي��ل ح��ك��وم��ة ك��ف��اءات 
الأو���ش��اع  معاجلة  ت��ت��وىل  م�شتقلة 
الأم���ن���ي���ة ب��و���ش��ع خ��ط��ة م��ت��ك��ام��ل��ة 
للق�شاء على الإره��اب وتوفري اأمن 

املواطنني و�شامتهم.
ال�شعبي  ال���ت���ّي���ار  ح��ّم��ل  ج��ه��ت��ه  م���ن 
عن  ال�شيا�شّية  امل�شوؤولّية  احلكومة 
ت��و���ّش��ع رق��ع��ة الإره������اب يف ال��ع��دي��د 
ال�شلم  وتهديده  الباد  جهات  من 
الوطني  وال���ش��ت��ق��رار  الج��ت��م��اع��ي 
بعد ثبوت ت�شاهلها مع العديد من 
الباد وخارجها.  داخل  الإرهابيني 
كما حّملها م�شوؤولية التغطية على 
وجتنيدهم  امل�شاجد  داخل  تغلغلهم 
�شوريا  يف  للقتال  التون�شي  ال�شباب 
م�شمى  حت��ت  وم���ايل  ليبيا  وقبلها 
اجل��ه��اد وال��ن�����ش��رة وت��غ��ا���ش��ي��ه��ا عن 
دع�����وات ال��ت��ك��ف��ري وا���ش��ت��ب��اح��ة قتل 
ال�شادرة  الأم��ن  واأع��وان  املعار�شني 

عنهم.
ودعا احلزب يف بيان له كافة القوى 
ال�شيا�شية التقدمّية والدميقراطّية 

اأن��ه��م  ي��ع��ت��ق��دون  الإره����اب����ي����ني  اأّن 
اإرهابية  بعمليات  يقومون  عندما 
يف املنا�شبات الدينية يكون ن�شيبهم 

من الأجر اكرب، ح�شب تعبريه. 
وال��درك  اأّن اجلي�س  واأك��د بن ن�شر 
قادرين على الت�شدي لهذه اخلايا 
الإرهابية وان عمليات الأمنية التي 
�شتتكرر  ال�����ش��ع��ان��ب��ي  ج��ب��ل  ���ش��ه��ده��ا 
���ن ب��ه  يف ك�����ل م����ك����ان ق�����د ي���ت���ح�������شّ

الإرهابيني. 
وقال العميد اإن هناك اإ�شرتاتيجية 
اأثبتت جناعتها يف  ع�شكرية واأمنية 
البلدان التي حاربت الإرهاب تتكون 

من 10 نقاط تتمثل يف: 
م��ع  ت����ه����اون  ول  ت���ف���او����س  ل      -

الإرهابيني 
الإرهابيني  ب��ني  التفريق  ع��دم      -

ومن ميّولهم 
-    توفري القوة الازمة للت�شدي 

لاإرهاب ) معدات وجتهيزات( 
و�شيا�شي  -    توفري جهاز ق�شائي 

ومادي لدعم الهياكل الأمنية 
-    مواجهة اخلطر الإرهابي قبل 

ا�شتفحاله 
-    القيام بحمات توعية وحت�شي�س 

لنبذ الإرهاب 
-    م��ق��اوم��ة ال���ظ���واه���ر ال��ث��ان��وي��ة 
الإره��اب )تهريب وفقر  ل�شتفحال 

وبطالة وتهمي�س( 
-    ن�شج �شبكة تعاون بني الجوار 

-    معركة الإرهاب معركة اجلميع 
)يد واحدة �شد الإرهاب( 

-    عدم مواكبة الإع��ام للعمليات 
ال��رع��ب يف  الإره��اب��ي��ة حتى ل يبث 

�شفوف املواطنني 
م���ن ج��ان��ب��ه رج����ح ي�����ش��ري ال����دايل 
اخل��ب��ري الأم���ن���ي و امل���دي���ر ال�����ش��اب��ق 

الدرك يطرد الروؤ�ساء الثالثة من موكب تاأبني:

الإرهاب ي�شرب من جديد ويغيرّ ا�شرتاتيجيته يف تون�س

يف �سرب لالآراء يف تون�س:

تفوق املعار�شة على الرتويكا احلاكمة يف النتخابات الت�شريعية والرئا�شية
اأم�����ا ال�����ش��م��ال وال���و����ش���ط ف��ك��اه��م��ا 
م���ن���اه�������س ل���ل���ح���رك���ة الإ����ش���ام���ي���ة 
  . كبرية  بكثافة  خل�شومها  وي�شوت 
كما ت�شجل النه�شة اأ�شوا نتائجها يف 
الو�شط ال�شرقي وال�شمال ال�شرقي .

فنجد  الغربي  ال�شمال  ولي���ات  ويف 
فيها تقدما ن�شبيا لنداء تون�س على 

ح�شاب حركة النه�شة.
وت��ت��م��ي��ز ه����ذه امل���ن���اط���ق يف ال��ن�����ش��ب 
املرتفعة التي حت�شل عليها اجلبهة 
العديد من  لنحدار  نظرا  ال�شعبية 

قياداتها من هذه اجلهات. 
واأف��������������رزت ن������واي������ا ال����ت���������ش����وي����ت يف 
النتخابات الرئا�شية تدحرج رئي�س 
حركة  عام  واأم��ني  ال�شابق  احلكومة 
النه�شة حمادي اجلبايل اإىل املرتبة 
ب��امل��ائ��ة من   3 ال��راب��ع��ة ب6 ف��ا���ش��ل 

الأ�شوات فقط .
ك��م��ا اأظ��ه��رت اأن ال����دور ال��ث��اين من 
الن���ت���خ���اب���ات ���ش��ي��ك��ون ب���ني ال��ب��اج��ى 
ال��ه��م��ام��ي يف  وح��م��ة  ال�شب�شي  ق��ائ��د 
حني يغيب عن هذا الدور كل قيادات 

الرتويكا .
وحت�شل القيادي يف اجلبهة ال�شعبية 
على املركز الثاين  9 فا�شل 5 باملائة 
على  متقدما  الت�شويت  ن��واي��ا  م��ن 

زعماء الرتويكا  .
وت��ق��دم ح��م��ة ع��ل��ى ال��رئ��ي�����س امل��وؤق��ت 
م��ن�����ش��ف امل�����رزوق�����ي يف ح����ني غ���اب 

احل�����وار واإق����ن����اع اأح������زاب امل��ع��ار���ش��ة 
باإ�شرتاجتية  و�شفها  مما  ب��اخل��روج 
النعزال واإلغاء كل ما ترتب عن 23 
م�شار  اإثمار  اإ�شرتاجتية  اإىل  اأكتوبر 

23 من اأكتوبر ح�شب تعبريه.
اأّن ج��ب��ه��ة الإن���ق���اذ ك��ان��ت قد  ي��ذك��ر 
والّتون�شيني  الّتون�شيات  "كافة  دعت 
اإىل  ال����ب����اد  م���ن���اط���ق  خم���ت���ل���ف  يف 
الأرب��ع��اء  ي��وم  اجلماهريية  التعبئة 
رف�س  لتاأكيد  اجل���اري  اأك��ت��وب��ر   23
ا����ش���ت���م���رار الأزم��������ة ع���ل���ى ح�����ش��اب��ه��م 
الرباعي  مبادرة  تنفيذ  يف  والإ�شراع 
ل��ت�����ش��وي��ة الأزم�����ة ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة وعلى 
راأ���ش��ه��ا ا���ش��ت��ق��ال��ة احل��ك��وم��ة وتعيني 
م�شتقّلة  وط��ن��ّي��ة  ك���ف���اءات  ح��ك��وم��ة 
املنا�شب  املناخ  وتوفري  الباد  لإنقاذ 
لتنظيم انتخابات حّرة ودميقراطّية 
كرد  ال��ب��ي��ان  ه��ذا  وي��اأت��ي  و�شفافة". 
امل�شكلة  الأح����زاب  اع��ت��ربت��ه  م��ا  على 
واإ���ش��اع��ة  "مماطلة  الإن��ق��اذ  جلبهة 
ال��وق��ت مّم���ا ي��ع��ّم��ق الأزم����ة ويفاقم 

انعكا�شاتها على حياة ال�شعب".
موقفها  مبراجعة  اجلبهة  وه���ددت 
الرباعي  ف�شل  ح��ال  احل���وار يف  م��ن 
يف ت��ن��ف��ي��ذ امل���ب���ادرة وحت���دي���د م��وع��د 

انطاق احلوار الوطني.
اأن��ه��ا  ال�شعبية  اجل��ب��ه��ة  اأع��ل��ن��ت  ك��م��ا 
اأكتوبر   23 يوم  حا�شم  لتحّرك  ُتعّد 
احلكومة  لإ�شقاط  الرحيل  بعنوان 

ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي م�شرية  امل��ج��ل�����س  وح���ل 
اإىل اأن هذا املوعد يتزامن مع مرور 

�شنتني على انتهاء ال�شرعية.
من جهتها، حذرت حركة "النه�شة" 
يف بيان لها، جبهة الإنقاذ من مغبة 
تهويل الأمور واملبالغة فيها موؤّكدة 
يف ذات ال�شياق عن "مت�شك احلركة 
ب��خ��ي��ار احل����وار ن��ه��ج��ا ل ب��دي��ل عنه 
العالقة،  ال�شيا�شية  امل�شكات  حل��ل 
ون��ب��ه��ت احل���رك���ة  م���ن ال���دع���وة اإىل 
الحتجاجات العامة يوم 23 اأكتوبر 

القادم .
وعرّب الناطق الر�شمي حلزب التكتل 
ال�شريك  واحلريات  العمل  اأجل  من 
يف احل��ك��م حم��م��د ب��ن��ور، ع��ن رف�س 
للتعبئة  الإن��ق��اذ  دع���وة جبهة  ح��زب��ه 

ال�شعبية يوم 23 اأكتوبر.
التكتل  اأن ح��زب  بنور  ق��ال حممد  و 
ال�شعبية  للتعبئة  ال��دع��وة  ي��رف�����س 
خ��ا���ش��ة م���ع و����ش���ع الإره�������اب ال���ذي 

تعي�س على وقعه الباد.
ولحظ بنور اأن تعبئة التون�شيني يف 
ال�شوارع �شد بع�شهم ُي�شجع ويرعرع 
الإرهاب لأن هذا الأخري يرتعرع يف 

ظل النق�شامات على حد تعبريه.
على  للتكتل  الر�شمي  الناطق  واأك��د 
على  املرحلة  هذه  يف  العمل  �شرورة 
اإجناح احلوار الوطني ودعم وحدات 

اجلي�س والأمن الوطنيني.
املناخ  تنقية  اإىل  ب��ن��ور  حممد  ودع���ا 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي وو�����ش����ع ال���ي���د يف ال��ي��د 
مل��واج��ه��ة الإره������اب، م��ن��ت��ق��دا يف ه��ذا 
ال�شياق عدم ن�شج الطبقة ال�شيا�شية 
وال���ت���ج���اذب���ات واخل�������ش���وم���ات ع��ل��ى 

ال�شاحة ال�شيا�شية.

عن  م��دة  منذ  جعفر  ب��ن  م�شطفى 
ا���ش��ت��ط��اع��ات  يف  الأوىل  امل�����واق�����ع 

الراأي. 
جدل احلوار وال�سارع

�شيا�شيا وعلى واجهة احلوار الوطني، 
العامة  الأمينة  اجلريبي  مية  قالت 
للحزب اجلمهوري، اإّن هناك تباطوؤ 
الوطني، م�شرية  يف انطاق احلوار 
ط����رف ل  م���ن  اأك����رث  ه��ن��اك  اأّن  اإىل 
الدفع من اجل انطاقه  ي�شاهم يف 

اأو يرتدد يف النخراط يف احلل. 
الثقة  اأّن  اجل��ري��ب��ي  م��ي��ة  واأ���ش��اف��ت 
م��ه��ت��زة ب���ني الأط�������راف ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
لكن  �شعبا  احل����وار  يجعل  م��ا  وه���و 
يجب اأن ي�شعى اجلميع اإىل اإجناحه، 
اأن احل����زب اجل��م��ه��وري ما  م���وؤّك���دة 
انفك يطالب بالإ�شراع يف النطاق 

الر�شمي للحوار . 
اإىل  ال���دع���وة  اإّن  اجل��ري��ب��ي  وق���ال���ت 
ال��ت��ظ��اه��ر ي���وم 23 اأك��ت��وب��ر اجل���اري 
ت���ن���درج ���ش��م��ن ال�����ش��غ��ط م���ن اج��ل 
تطبيق بند من بنود خارطة طريق 
ال����رب����اع����ي ال�����راع�����ي ل���ل���ح���وار وه���و 

ا�شتقالة احلكومة. 
م����ن ج���ه���ت���ه، ����ش���رح رئ���ي�������س امل��ك��ت��ب 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي حل��رك��ة ال��ن��ه�����ش��ة ع��ام��ر 
حركة  اأن  اجلمعة،  اأم�����س  العري�س 
ال��ن��ه�����ش��ة م���ع ال��ت��ع��ج��ي��ل يف احل����وار 

الوطني اأكرث ما ميكن. 

النه�شة من م�شار احل��وار الوطني، 
اأن التمهيد هو �شمان لتازم امل�شار 
ال��ت��اأ���ش��ي�����ش��ي واحل��ك��وم��ي وال��ت��واف��ق 
وال���ت�������ش���ارك ه���و ال�����ش��ب��ي��ل ال��وح��ي��د 

لإجناح امل�شار النتقايل.
ب��الإع��ام  املكلف  اعترب  جانبه،  م��ن 
يف حركة النه�شة العجمي الورميي 
ال�����ش��ح��ف��ي  امل������وؤمت������ر  ذات  خ�������ال 
احل��وار  اإن  اجلمعة،  اأم�����س  للحركة  
الوطني خطوة يف الجتاه ال�شحيح 
ل�شتكمال  امل�شار، موؤكدا اأن النه�شة 
حري�شة على الت�شريع يف النطاق 

احلوار  يف  امل�شاركة  الأط��راف  بع�س 
م�شريا  ب��الزدواج��ي��ة  الت�شعيد  اإىل 
يتجاوزها  قد  الدعوات  هذه  اأن  اإىل 
الزمن اثر التقدم امل�شجل يف احلوار 

ح�شب تعبريه.
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ح��رك��ة النه�شة  ودع���ا 
،"جميع  اجل��ا���ش��ي  احل��م��ي��د  ع��ب��د 
ال�شاملة،  ال��ت��ه��دئ��ة  اإىل  ال�شركاء" 
كما دع��ا كل الأط���راف للم�شاركة يف 

احلوار الوطني.
وقال عبد احلميد اجلا�شي خال 
ح��رك��ة  م�����ش��ار  ح���ول  ن����دوة �شحفية 

اإّن احل��رك��ة تدعو  ال��ع��ري�����س   وق���ال 
املرحلة  باإنهاء  التعجيل  اإىل  اأي�شا 
الن��ت��ق��ال��ي��ة، ول��ف��ت امل��ت��ح��دث النظر  
اإىل اأّن الور�شات التح�شريية للحوار  

جاءت ل�شمان اإنحاجه .
واأف�����اد ع��ام��ر ال��ع��ري�����س ان���ه اأول ما 
الهيئة  التو�شل حلل يف م�شاألة  يتم 
يجب  لانتخابات  امل�شتقلة  العليا 
لانتخابات  ن��ه��ائ��ي  م��وع��د  حت��دي��د 
الوطني  املجل�س  من  بقانون  ي�شدر 

التاأ�شي�شي.
وو�����ش����ف ع���ام���ر ال���ع���ري�������س دع�����وات 

ال�شب�شي والهمامي يف ال�شدارة

المنيون يف تون�س يحتجون علي املرزوقي والعري�سجريح يف العملية النتخابية
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ا�شراب �شد ال�شيا�شات التق�شفية يربك حركة املوا�شالت يف ايطالياالذهب يو�شك على ت�شجيل اأكرب قفزة اأ�شبوعية 
•• روما - )كونا( :

اأ�شابت حركة املوا�شات العامة يف خمتلف قطاعات النقل هنا حالة من الرتباك نتيجة ا�شراب عام عن العمل 
نظمته )النقابات القاعدية( �شد ال�شيا�شات التق�شفية القت�شادية املحلية والأوروبية.

وتوقفت منذ ال�شباح جميع خطوط مرتو النفاق وحافات النقل العام يف العا�شمة روما وباقي املدن اليطالية 
الرئي�شية حيث �شارك نحو 80 يف املائة من العاملني يف ال�شراب فيما األغيت ع�شرات الرحات اجلوية منها 143 
الثالثة  ال�شباحية حتى  ال�شراب  القطارات خال فرتة  توقفت معظم  كما  ال��دويل  روم��ا  واإىل مطار  رحلة من 

ع�شرا .
كما قادت )نقابات العمل القاعدية( الي�شارية املت�شددة - غري املن�شوية حتت مظلة النقابات الحتادية الرئي�شية 
التي دعت لا�شراب ملدة 24 �شاعة م�شريات احتجاجية �شاخبة �شارك فيها طلبة املدار�س واجلامعات يف عدة مدن 
اأكربها يف روما ومدينة ميانو كربى مدن ال�شمال حملت �شعارات تعار�س �شيا�شة القتطاعات التي طالت كثريا 

من اخلدمات الجتماعية .

ل���رف���ع �شقف  ال��ل��ح��ظ��ات الخ�����رية  يف 
القرتا�س احلكومي حتى اأوائل العام 
امل��ق��ب��ل ل��ت��ف��ادي ت��خ��ل��ف ت��اري��خ��ي عن 
واع���ادة فتح موؤ�ش�شات  ال��دي��ون  ���ش��داد 
نحو  الذهب  وهبط  مغلقة.  حكومية 
اأرب��ع��ة باملئة خ��ال ف��رتة اغ��اق تلك 
امل��وؤ���ش�����ش��ات ل��ك��ن��ه ق��ف��ز ث���اث���ة ب��امل��ئ��ة 
اخلمي�س بعد هبوط الدولر اىل اأدنى 
وخف�س  اأ�شهر  ثمانية  يف  م�شتوياته 
الئتماين  للت�شنيف  �شينية  موؤ�ش�شة 
ل���ل���ولي���ات امل���ت���ح���دة. وارت����ف����ع ���ش��ع��ر 

الذهب يف ال�شوق الفورية اأم�س 2ر0 
باملئة اىل 66ر1321 دولر لاوقية  
 0648 ال�����ش��اع��ة  الون�������ش���ة ب��ح��ل��ول 
هذا  مكا�شبه  لتبلغ  بتوقيت جرينت�س 

ال�شبوع نحو اأربعة باملئة.
اىل  ب��امل��ئ��ة  1ر0  ال��ف�����ش��ة  وارت���ف���ع���ت 
87ر21 دولر لاوقية وزاد الباتني 
دولر  74ر1437  اىل  باملئة  55ر0 
لاوقية بينما ا�شتقر الباديوم دومنا 
دولر  47ر738  ع��ن��د  ي��ذك��ر  ت��غ��ري 

لاوقية.

•• �صنغافورة-رويرتز:

ج�����رى ت�������داول ال����ذه����ب ق�����رب اأع���ل���ى 
م�شتوى يف اأ�شبوع اجلمعة ومن املنتظر 
اأن ي�شجل اأكرب ارتفاع اأ�شبوعي خال 
�شهرين اذ ياأمل امل�شتثمرون اأن تدفع 
حالة عدم اليقني ال�شائدة يف وا�شنطن 
البنك  الحت��ادي  الحتياطي  جمل�س 
امل���رك���زي الم���ري���ك���ي لرج�����اء خف�س 
التحفيز النقدي. وتو�شل الكوجنر�س 
الم��ري��ك��ي ه���ذا ال���ش��ب��وع اىل ات��ف��اق 

م�شر ت�شعى ل�شراء 4 ماليني طن من القمح املحلي 

 جمموعة دبي للعقارات تعزز منوها باإطالق م�شاريع جديدة يف اخلليج 
التجاري وجميا بيت�س ريزيدن�س و قرية الثقافة خالل معر�س �شيتي �شكيب 

ارتفاع جنوين لأ�شعار الأرا�شي
 والوحدات ال�شكنية يحا�شرها احلذر يف م�شر

الزراعية  الأرا���ش��ي  م��ن  القريبة  املناطق  يف   20%
ب�شبب القلق من امل�شاكل املرتقبة مع احلكومة مبجرد 

عودة المن وال�شتقرار لل�شارع امل�شري.
الأرا�شي  الإقبال على  التحرك يف  ن�شب  اأن  اإىل  ولفت 
%50، فيما مل تتحرك ن�شب  ارتفعت مبا يقرب من 
بالن�شبة  وخ��ا���ش��ة  ال�شكنية  ال���وح���دات  ع��ل��ى  الإق���ب���ال 
الذي  الوقت  يف  هذا  الكبرية،  امل�شاحات  ذات  للوحدات 
توا�شل فيه اأ�شعار مواد البناء واحلديد ارتفاعاتها ما 
يزيد من خ�شائر املطورين وا�شحاب �شركات التطوير 

العقاري.
واأو���ش��ح ه���واري ح��م��دان، �شاحب مكتب م��ق��اولت، اأن 
بع�س امل�شتثمرين الذين طالتهم خ�شائر ب�شبب توقف 
قطاعات مثل ال�شياحة الفندقة اجتهوا موؤخراً ل�شراء 
الأرا�شي لتعوي�س خ�شائرهم من ال�شياحة، خا�شة وان 
قيا�شية  بن�شب  الأرا�شي  اأ�شعار  ارتفاع  توؤكد  املوؤ�شرات 
املباين يف  املقبلة، ب�شبب �شيق م�شاحات  خال الفرتة 

كافة املناطق.
واأ�شار اإىل اأن ارتفاع اأ�شعار مواد البناء جعل املطورين 
وم��ع  اجل���دي���دة،  ال�شكنية  ال���وح���دات  اأ���ش��ع��ار  ي��رف��ع��ون 
ا�شتمرار تراجع الطلب على الوحدات ال�شكنية �شيطر 
الركود على ال�شوق وتوقفت املبيعات يف بع�س املناطق، 
ت��رق��ب الأو���ش��اع  اإىل  امل��ط��وري��ن  وه���و م��ا دف���ع غالبية 
الأمن  وع��ودة  الأو�شاع  ا�شتقرار  عنه  ت�شفر  ملا  انتظاراً 

وتعايف القت�شاد خال الفرتة املقبلة.

•• القاهرة –وكاالت:

اإن ���ش��وق ال��ع��ق��ارات امل�شري  ق���ال م��ط��ورون ع��ق��اري��ون 
ي�شتعد لاإنطاق خال الفرتة املقبلة، واأن ال�شوق بداأ 
يتحرك خال ال�شهرين الأخريين، ولكن بحذر �شديد 
ال�شكنية،  ال��وح��دات  لأ���ش��ع��ار  املتدنية  الأ���ش��ع��ار  ب�شبب 

مقابل ارتفاع جنوين يف اأ�شعار الأرا�شي ب�شكل عام.
واأو�شحوا يف ت�شريحات خا�شة ل� العربية نت، اأن اأ�شعار 
20 و30%  ت��رتاوح ما بني  الأرا���ش��ي ارتفعت بن�شب 
خ��ال ال��ف��رتة الأخ����رية، يف ظ��ل م��ا ي���رتدد م��ن اأخ��ب��ار 
تتعلق باجتاه احلكومة للت�شييق على املباين والعقارات 
املخالفة، ومنع البناء على الأرا�شي الزراعية، ما ي�شري 
واحلكومة  ع��ق��ارات  اأ�شحاب  بني  مرتقبة  م�شاكل  اإىل 

خال الفرتة املقبلة.
وت�شويق  تطوير  مكتب  �شاحب  اهلل،  عبد  خالد  وق��ال 
ع��ق��اري، اإن ه��ن��اك اإق��ب��ال ك��ب��ري ع��ل��ى مت��ل��ك الأرا���ش��ي 
خال الفرتة املا�شية، وخا�شة مع بدء اأزمة الدولر يف 
اآمن  اإىل الأرا�شي كبديل  م�شر، حيث اجتهت الأنظار 
لا�شتثمار واحلفاظ على املبالغ املالية، يف ظل تراجع 

اأ�شعار كافة الأ�شول من عقارات ووحدات �شكنية.
واأ�شار اإىل اأن الإقبال على �شراء ومتلك الأرا�شي رفع 
من  تقرتب  بن�شب  املناطق  بع�س  يف  الأرا���ش��ي  اأ���ش��ع��ار 
ال�شوارع  على  الواقعة  املناطق  يف  وخا�شة   100%
من  اك��رث  الرت��ف��اع  ن�شب  تتجاوز  مل  فيما  الرئي�شية، 

•• القاهرة-رويرتز:

قال وزير التموين امل�شري حممد 
اأبو �شادي يف مقابلة مع �شحيفة 
الهرام ن�شرتها اجلمعة ان م�شر 
اأربعة مايني طن  ل�شراء  ت�شعى 
املحلي لعام  القمح  من حم�شول 

.2014
للقمح  م�شتورد  اأكرب  وم�شر هي 
نحو  ع���ادة  وت�شتهلك  ال��ع��امل  يف 
18 مليون طن اجمال وت�شرتي 
�شنويا  ط��ن  م��اي��ني  ع�شرة  نحو 

من ال�شواق الدولية.
وت�����ش��ت��خ��دم م�����ش��ر خ��ل��ي��ط��ا م��ن 
القمحني املحلي وامل�شتورد لنتاج 
عليه  يعتمد  ال��ذي  املدعم  اخلبز 

مايني امل�شريني.
وق�����ال ال����وزي����ر ان ان���ت���اج ال��ق��م��ح 
امل��ح��ل��ي ي����رتاوح ع���ادة ب��ني ت�شعة 
طن  مليون  و5ر9  ط��ن  مايني 
ا�شرتتها  كمية  اأك��رب  وان  �شنويا 
م�شر من املح�شول املحلي كانت 

طن. مليون  7ر3 
اأب��و  ع��ن  ال�شحيف������ة  ونقل������ت 
نح�شل  لن  ن�شعى  ق��ول��ه  ���ش��ادي 
ع���ل���ى اأرب����ع����ة م���اي���ني ط����ن م��ن 

•• دبي-الفجر: 

�شكيب  �شيتي  معر�س  ان��ت��ه��اء  م��ع 
غ��ل��وب��ال ، ت��ت��ط��ل��ع جم��م��وع��ة دب��ي 
ال��رئ��ي�����ش��ي  امل����ط����ور   ، ل���ل���ع���ق���ارات 
مل���ج���م���وع���ة م����ن اأب��������رز ال���وج���ه���ات 
الرائدة يف دبي مبا يف ذلك اخلليج 
دب�����ي لن�����د و ق��ري��ة  ال����ت����ج����اري و 
الثقافة و جمريا بيت�س ريزيدن�س 
، اإىل حتقيق املزيد من النمو على 
التي  ال��ق��وي��ة  ال���ش��ت��ج��اب��ة  خلفية 
تلقتها مع اإعانها خم�شة م�شاريع 
اأقيم  الذي  املعر�س  جديدة خال 
موؤخراً يف دبي.   وتن�شجم امل�شاريع 
ال����ت����ي ت�����ش��م��ن��ت اأب����������راج اخل��ل��ي��ج 
التجاري و جممع مرايا يف اخلليج 
جمريا  يف  جديد  وفندق  التجاري 
منازل  وجممع   ، ريزيدن�س  بيت�س 
اخل���ور و ف��ن��دق ق��ري��ة ال��ث��ق��اف��ة يف 
ا�شرتاتيجية  م��ع  ال��ث��ق��اف��ة  ق��ري��ة 
الرامية  للعقارات  دب��ي  جمموعة 
اإىل تطوير وجهات رئي�شة يف دبي 
جمريا  يف  املم�شى  مثل  وتعزيزها 
بيت�س ريزيدن�س بهدف دعم روؤية 

دبي ومكانتها العاملية الرائدة. 
ويف ���ش��ي��اق ح��دي��ث��ه ع���ن م�����ش��ارك��ة 
جمموعة دبي للعقارات يف املعر�س 
هذا العام قال خالد املالك، الرئي�س 
التنفيذي ملجموعة دبي للعقارات: 
���ش��ي��ت��ي �شكيب  ل��ن��ا م��ع��ر���س  ق����دم 
غلوبال من�شة مثالية لإعان عدد 
الوجهات  يف  الهامة  امل�شاريع  من 
بها،  نعمل  التي  الرئي�شة  واملناطق 
واأتاح لنا التوا�شل مع امل�شتثمرين 

قرية  على  ال�شوء  ت�شليط  كما مت 
ال��ث��ق��اف��ة ، وه����ي وج���ه���ة ت��ط��وره��ا 
جمموعة دبي للعقارات على �شفة 
الغني  ال��رتاث  اخل��ور لتجمع بني 
والتنوع الثقايف لإمارة دبي. وعند 
م�شاريع  القرية  �شت�شم  اكتمالها، 
بوا�شطة  مت�شلة  وجتارية  �شكنية 
مم�����ش��ى ط��ول��ه 3.8 ك��م وم��ن��اظ��ر 
طبيعية، مبا يف ذلك �شوقاً تقليدية 
وجم��م��ع��اً م��ت��ع��دد ال���ش��ت��خ��دام��ات 
ي���ط���ل ع���ل���ى اخل��������ور. وي��ح��ت�����ش��ن 
امل�شروع عدداً من امل�شاريع ال�شكنية 
ال�شكني  امل��ج��م��ع  اإل��ي��ه��ا  ���ش��ي�����ش��اف 
الواجهة  املطل على  اخل��ور  منازل 
�شقق  م��ن  �شيتاألف  وال���ذي  املائية 
ف��اخ��رة ب��ث��اث واأرب����ع غ���رف ن��وم. 
للعقارات  دبي  واختتمت جمموعة 
ج����دول م�����ش��اري��ع��ه��ا اجل���دي���دة مع 
اإ�شافية  فيا   450 ب��ن��اء  اإع���ان 
يف جممع مدن ال�شكني �شمن دبي 
لند . ومنذ اإطاقه يف وقت �شابق 
م���ن ه���ذا ال���ع���ام، اج���ت���ذب م�����ش��روع 
يبحثون  الذين  امل�شتثمرين  م��دن 
ع����ن اجل��������ودة ال���ع���ال���ي���ة وامل����ن����ازل 
خمتلف  م��ن  الف�شيحة  ال��ع��ائ��ل��ي��ة 
بيع  اإىل  اأدى  مم��ا  املنطقة،  اأن��ح��اء 
الأوىل.  امل���رح���ل���ة  وح������دات  ك���ام���ل 
و�شوف ت�شم الفلل الإ�شافية التي 
معر�س  خ���ال  عنها  الإع����ان  مت 
�شيتي �شكيب ثاث واأرب��ع وخم�س 
غ�����رف ن�����وم ب��ت�����ش��ام��ي��م ع�����ش��ري��ة 
م�����ش��ت��وح��اة م���ن ال���ع���امل ال��ع��رب��ي، 
ذات مناظر  ح��دائ��ق جم����اورة  م��ع 

طبيعية رائعة.

ارتفاع الديون املعدومة يف اإ�شبانيا ب�شهر 
اأغ�شط�س اإىل اأعلى م�شتوياتها منذ 50 عاما

•• مدريد-)كونا(:

خمتلف  يف  امل��ع��دوم��ة  ال��ق��رو���س  ن�شبة  ارت��ف��اع  هنا  ر�شمية  ب��ي��ان��ات  ك�شفت 
البنوك واملوؤ�ش�شات املالية ال�شبانية يف اأغ�شط�س املا�شي اإىل 1ر12 يف املئة 
من املجموع الجمايل للقرو�س املمنوحة يف الباد م�شجلة اأعلى معدلتها 
اإجمايل  ان  اأويل  بيان  يف  امل��رك��زي  ال�شباين  البنك  وق��ال  عاما.   50 منذ 
بلغ  كلية  ب�شورة  �شدادها  عن  اأ�شحابها  يعجز  والتي  املعدومة  القرو�س 
7ر180 مليار يورو يف اأغ�شط�س املا�شي حمققة اأعلى م�شتوياتها مقارنة 
بنحو 6ر178 مليار يورو امل�شجلة يف �شهر يوليو املا�شي والذي بلغت ن�شبة 

القرو�س املعدومة فيه 9ر11 يف املئة من اإجمايل القرو�س املمنوحة .
بلغ  اأغ�شط�س  يف  اإ�شبانيا  يف  املمنوحة  الديون  اإجمايل  ان  البيان  واأ���ش��اف 
مب�شتوى  مقارنة  طفيفا  انخفا�شا  ميثل  م��ا  ي��ورو  تريليون  490ر1 
ان  واأو�شح   . املا�شي  يوليو  �شهر  خال  امل�شجلة  يورو  تريليون  492ر1 
مقارنة  كبريا  ارتفاعا  �شجلت  اأغ�شط�س  �شهر  يف  املعدومة  ال��دي��ون  ن�شبة 
عند  م�شتقرة  املا�شي  ال��ع��ام  م��ن  اأغ�شط�س  �شهر  يف  امل�شجلة  مب�شتوياتها 
املالية  املوؤ�ش�شات  التي منحتها كافة  اإجمايل القرو�س  املئة من  5ر10 يف 
والبنوك ال�شبانية والتي بلغت اآنذاك 6ر1 تريليون يورو. يذكر ان اأعلى 
م�شتوى �شجلته القرو�س املعدومة يف اإ�شبانيا قبل بداية الزمة القت�شادية 
الراهنة يعود اإىل فرباير عام 1994 عندما بلغ 2ر9 يف املئة من املجموع 
العام للقرو�س التي متنحها خمتلف املوؤ�ش�شات املالية ال�شبانية . )النهاية( 
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اليابان وال�شني ترحبان بحل 
اأزمة الديون المريكية

•• طوكيو -)كونا(:

رحبت اليابان وال�شني اأم�س بتو�شل الوليات املتحدة اىل اتفاق ب�شاأن رفع 
�شقف الدين حيث ان البلدين هما اكرب حاملي ال�شندات الأمريكية.

وتوقع وزير املالية الياباين تارو ا�شو يف موؤمتر �شحايف ان ت�شل املحادثات 
فرباير  بحلول  ايجابية  نتيجة  اىل  واجل��م��ه��وري��ني  الدميقراطيني  ب��ني 
املقبل. وكان ا�شو اعرب عن القلق من ف�شل الكونغر�س المريكي والرئي�س 
باراك اوباما يف التو�شل اىل اتفاق ب�شاأن �شقف الدين احلكومي الفيدرايل 
ق��د يقلل من  ال��ذي  اأك��ت��وب��ر   17 امل��ح��ددة يف  املهلة  انتهاء  الأم��ري��ك��ي قبل 
املتحدثة  رحبت  جهتها  من  امريكا.  يف  ال�شخمة  اليابانية  ال�شتثمارات 
با�شم وزارة اخلارجية ال�شينية هوا ت�شونينغ يف بكني اليوم بالتقدم الذي 

حققته الوليات املتحدة يف التعامل مع هذه الق�شية.

وامل�����ش��اه��م��ني ال��رئ��ي�����ش��ي��ني. وق��د 
حققنا منواً قوياً يف �شوق العقارات 
يف دب�������ي، ون����ح����ن م�������ش���ت���م���رون يف 
الرتكيز على بناء وتطوير املناطق 
�شت�شهم  التي  الرئي�شة  والوجهات 
يف دعم التنمية يف الإم��ارة، وتوفر 

فر�شاً ا�شتثمارية قوية .
ومن اأبرز م�شاركات جمموعة دبي 
�شكيب  �شيتي  للعقارات يف معر�س 
التواأم  الربجني  م�شروع  اإط��اق   ،
التجاري  اخلليج  اأب��راج  الفاخرين 
يف م��ن��ط��ق��ة اخل���ل���ي���ج ال���ت���ج���اري ، 

ومت اإطاق املجمع ال�شكني الفاخر 
مرايا الواقع يف منطقة برج خليفة 
املتخ�ش�س مبجال  خ��ال احل��دث 
العقارات. و�شي�شمل م�شروع مرايا 
املطل على اخلليج التجاري املميز 
ومنطقة برج خليفة الراقية، على 
متنوعة  وجمموعة  اأع��م��ال  مركز 
م��ن م��ن��اف��ذ ال��ت��ج��زئ��ة، مم��ا يوفر 
من  ف��ري��دة  عي�س  جتربة  لل�شكان 

نوعها.
اخ���ت���ارت  ذل�����ك،  اإىل  وب���الإ����ش���اف���ة 
منطقة  ل��ل��ع��ق��ارات  دب��ي  جمموعة 

والتي تعد عا�شمة الأعمال يف دبي 
اللذين  ال��ربج��ني  اأح��د  و�شي�شم   .
ارتفاع  على  دبي  �شماء  يف  يتاألقان 
365 مرتاً، فندقاً من فئة اخلم�س 
جنوم و377 �شقة فندقية، بينما 
�شقة   471 الآخ���ر  ال���ربج  �شي�شم 
�شيحتوي  كما  بنتهاو�س.  وم��ن��زل 
امل�������ش���روع م��ت��ع��دد ال���ش��ت��خ��دام��ات 
وال�����ذي ي��ت��م��ي��ز ب��واج��ه��ة اإب��داع��ي��ة 
منافذ  ت�شم  اأروق����ة  على  ف��ري��دة، 
التواأم  الربجني  بني  ت�شل  جتزئة 

من خال ج�شر للم�شاة.

لتطوير  ريزيدن�س  بيت�س  جمريا 
ف��ن��دق ���ش��اط��ئ��ي ج���دي���د. و���ش��ي��ع��زز 
غرفة   160 ي�شم  ال��ذي  الفندق 
املتاحة  الوا�شعة  ال�شيافة  خيارات 
بيت�س  جمريا  يف  املم�شى  يف  حالياً 
ري��زي��دن�����س ، م���ن خ����ال اإ���ش��اف��ة 
جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة م���ن امل��ط��اع��م 
وم������راف������ق ال����رتف����ي����ه. وت��خ��ط��ط 
امل��ج��م��وع��ة اأي�������ش���اً ب���ن���اء م�����درج يف 
ال���ط���اب���ق الأر�����ش����ي ع��ل��ى امل��م�����ش��ى 
مب���ح���اذاة ال��ف��ن��دق اجل��دي��د املطل 

على �شاطئ البحر.

امل���ح���ل���ي . واأ�����ش����اف  امل���ح�������ش���ول 
يف  يناف�شنا   ... اخل��ا���س  القطاع 
خم�شة  م��ن  اأك��رث  على  احل�شول 

مايني طن.
وق��ل�����ش��ت م�����ش��ر واردات����ه����ا ال��ع��ام 
املا�شي اذ عولت حكومة الرئي�س 

وت�������ش���ع���ى احل����ك����وم����ة امل�������ش���ري���ة 
احلالية ل�شترياد خم�شة مايني 
طن اىل 5ر5 مليون يف عام حتى 

.2014 حزيران  يونيو   30
وق�����ال اأب�����و ����ش���ادي اخل��م��ي�����س ان 
�شوامع  ع�شر  ب��ن��اء  تعتزم  م�شر 

منو  على  مر�شي  حممد  ال�شابق 
اأن خرباء  املح�شول املحلي. غري 
يف القطاع قالوا ان هذه ال�شيا�شة 
 900 اىل  تفتقر  ال��ب��اد  جعلت 
األ���ف ط��ن على الق���ل م��ن القمح 

الازم لنتاج اخلبز املدعم.

اجمالية  تخزينية  ب�شعة  للقمح 
300 األف طن يف املرحلة الثانية 
م���ن خ��ط��ة ل��ل��ح��د م���ن الع��ت��م��اد 

على الواردات.
 وي����ه����دف امل���������ش����روع ل���ب���ن���اء 50 

�شومعة اجمال.

اأعلنت �شركة ت�شنيع ال�شيارات اليابانية تويوتا اأنها �شت�شتدعي 
نحو 900 األف �شيارة لإ�شاح خلل قد يحدث ت�شريبا يف املياه 

من وحدة تكييف الهواء.
وقالت ال�شركة اإن املياه قد تت�شرب من هذه الوحدة اإىل داخل 
وح��دة التحكم يف الأك��ي��ا���س الهوائية الإي��رب��اغ��ز، وه��و م��ا قد 
يت�شبب يف حدوث انقطاع يف التيار الكهربي بالوحدة واإ�شاءة 

امل�شباح التحذيري.
واأ�شافت ال�شركة اأنه ويف بع�س احلالت، ميكن اأن يتعطل عمل 
املركبة، وقد  ال�شدمات عمن يف  التي تدراأ  الهوائية  الأكيا�س 
اإنذار ويف حالت حمدودة، قد ُيحِدث  اأي�شا دون �شابق  تنفتح 

ذلك تعطيا لوحدة دعم التحكم بعجلة القيادة.
وت�����ش��م اأن�����واع ال�����ش��ي��ارات ال��ت��ي حت���وي ه���ذه امل�شكلة ك��ا من 
موديات الكامري، والكامري هايربيد، والآفالون والآفالون 

نِّعت عام 2013-2012. هايربيد، والفينزا التي �شُ
و���ش��ي��ج��ري ا���ش��ت��دع��اء ن��ح��و 847 األ����ف ���ش��ي��ارة م���ن اأم��ري��ك��ا 
اأوروبا واآ�شيا  ال�شمالية، بينما ت�شتدعى ال�شيارات الباقية من 
وال�شرق الأو�شط. واأف��ادت متحدثة با�شم تويوتا لبي بي �شي 

اإ�شابتني طفيفتني بينما مل  بتلقي ال�شركة تقارير عن وقوع 
ترد اأية تقارير عن وقوع حوادث �شري جراء ذلك اخللل.

تويوتا  �شركة  فيها  تقوم  التي  الثالثة  امل��رة  هي  ه��ذه  وتعترب 
ب��ا���ش��ت��دع��اء ب��ع�����س ال�����ش��ي��ارات ال��ت��ي اأن��ت��ج��ت��ه��ا خ���ال الأ���ش��ه��ر 
يربو على  ما  ال�شركة  ا�شتدعت  املا�شي،  ال�شهر  املا�شية. ففي 
األف �شيارة من منتجاتها من الوليات املتحدة، وذلك   780
وليكز�س   4 راف  �شيارتيها  يف  الرفع  نظام  يف  عطل  لإ���ش��اح 
اأن عملية  اأعقاب خماوف من  250 ات�س، وذلك يف  ات�س ا�س 
ا�شتدعاء اأولية جرت العام املا�شي لهذين النوعني مل تفلح يف 

حل تلك امل�شكلة.
اأيلول، ا�شتدعت ال�شركة اأي�شا 615 األف �شيارة  ويف �شبتمرب 
وذل��ك لإ�شاح خلل يف  املتحدة،  الوليات  �شيينا من  نوع  من 
حتريك  اإمكانية  يف  يتمثل  ال�شرعات  ب�شندوق  التحكم  ذراع 
دوا�شة  على  ال�شغط  دون  التوقف  و�شعية  خ��ارج  املركبة  ذراع 
الفرامل فيها. وقالت تويوتا يف ذلك الوقت اإنها علمت بوقوع 
24 حادثا طفيفا جراء وجود ذلك اخللل. لذا فقد بلغ عدد 
مليون   2.2 على  يزيد  م��ا  اأخ���رى  م��رة  امل�شتدعاة  ال�شيارات 

�شيارة. وقال املحللون اإن عمليات ال�شتدعاء تلك قد يكون لها 
تاأثري على �شمعة ال�شركة لدى عمائها.

ال�شيارات يعمل  وقال فيفيك فيديا، املحلل يف جمال �شناعة 
�شي  بي  لبي  ال�شت�شارية،  �شوليفان  اآن��د  فرو�شت  �شركة  لدى 
من املوؤكد اأن يلحق تكرار عمليات ال�شتدعاء �شررا ب�شمعة اأي 

�شركة م�شنعة لل�شيارات.
وتابع قائا اإذا ما قامت ال�شركة بعملية ا�شتدعاء كبرية لأحد 

اأنواع �شياراتها، عندها ل يزال ذلك الأمر حتت ال�شيطرة.
من  اأنواعا خمتلفة  ال�شركة  ا�شتدعت  ما  اإذا  اأم��ا  قائا  وتابع 
�شياراتها يف اأوقات متفاوتة ولأعطال ل يتعلق بع�شها ببع�س، 
ف�شيعمد زبائن ال�شركة حينها اإىل اإعادة النظر يف مدى كفاءة 

نظام �شمان اجلودة لدى تلك ال�شركة.
الأكيا�س  بانفتاح  متعلقة  امل�شكلة  كانت  ما  واإذا  قائا  واأردف 

الهوائية، فاإن ذلك �شيكون اأمرا غاية يف اخلطورة.
ومع عملية ال�شتدعاء الأخرية هذه، �شيبلغ جمموع ال�شيارات 
�شتة  فقط  العام  ه��ذا  با�شتدعائها  تويوتا  �شركة  قامت  التي 

مايني �شيارة.

للمرة الثالثة خالل عدة اأ�سهر

تويوتا ت�شتدعي 885 األف �شيارة خللل يف وحدة التكييف
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مكافحة  وو���ش��ائ��ل  التقنيات  اأه���م 
ال�شابقةقدم  ال�����دورة  احل���رائ���ق.  
اإن��رت���ش��ك يف ب��داي��ة ال��ع��ام اجل��اري 
اأه���م امل��ن��ت��ج��ات واخل���دم���ات لأك��رث 
م�شاحة  ع��ل��ى  ع��ار���س   990 م��ن 
م��رب��ع  م���رت   39.000 جت�����اوزت 
���ش��م��ل��ت ع�����ش��ر ق����اع����ات ك���ام���ل���ة يف 
م��رك��ز دب���ي ال�����دويل ل��ل��م��وؤمت��رات 
واملعار�س. وقد ا�شتقطب املعر�س 
التجاريني  الزوار  من   21.549
من  ال�شناعة  وحم��رتيف  والتجار 
116 دولة وهو ما يجعل  حوايل 
اإنرت�شك احلدث الأكرث عاملية من 

نوعه يف العامل. 
وال���ت���ي  اإن���رت����ش���ك  دورة  ت��ن��ق�����ش��م 
ال��ق��ادم يف  ال��ع��ام  تنطلق يف مطلع 
ال���ف���رتة امل��م��ت��دة م���ن 19 وح��ت��ى 
اأق�شام  اأربعة  اإىل  يناير،  من   21
رئي�شية هي: الأمن التجاري واأمن 
امل��ع��ل��وم��ات، ال�����ش��ام��ة وال�����ش��ح��ة، 
احلرائق والإنقاذ والأمن الوطني 

وال�شرطة. 

ك�����ش��ف م��ن��ظ��م��و م���ع���ر����س الأم�����ن 
وال�����ش��ام��ة اإن��رت���ش��ك، يف اإي��ب��وك 
الأمل��ان��ي��ة عن  ف��ران��ك��ف��ورت  مي�شي 
الركاب  ت��اأم��ني  اأنظمة  قطاع  من��و 
اأجهزة  �شوق  وانتعا�س  وامل�شافرين 
م��ط��ارات  يف  امل�شافرين  وخ��دم��ات 
نتيجة  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  منطقة 
تو�شعة املطارات يف املنطقة وخا�شة 
اخلليجي  ال��ت��ع��اون  جم��ل�����س  دول 
امل�شافرين  اأعداد  وذلك ل�شتيعاب 
دفعة  الإم�����ارات  ت�شهد  امل��ت��زاي��دة. 
ق��وي��ة ل��ت��و���ش��ع��ة م��ط��ارات��ه��ا ومن��و 
بتو�شعة  اخل��ا���ش��ة  ال���ش��ت��ث��م��ارات 
املقبلة  ال���ف���رتة  خ����ال  امل����ط����ارات 
ت�شل  امل��ث��ال  �شبيل  دب��ي على  ففي 
اإىل  ال�شتثمارية  اخل��ط��ط  حجم 
 28.4( دولر  م���ل���ي���ار   7.73
م��ل��ي��ار دره������م( ل��ت��ن��ف��ي��ذ امل��رح��ل��ة 
دبي  م��ط��ار  تو�شعات  م��ن  ال��راب��ع��ة 
اإىل  ال�شتيعابية  ال��ط��اق��ة  وزي����ادة 
اأكرث من 90 مليون راكب �شنويا 
امل�شتقبلية.  النمو  حاجات  لتلبية 
ظبي  اأب����و  ���ش��رك��ة  تخ�ش�س  ف��ي��م��ا 
لتو�شيع  مماثا  مبلغا  للمطارات 
اإىل  ال�شنوية  ال�شتيعابية  الطاقة 
اإمارة  وتنوي  م�شافر.  مليون   40

امل��ع��ل��وم��ات. وي��ع��د ه��ذا الق�شم هو 
الأك���رب يف امل��ع��ر���س وي�����ش��ارك فيه 
 ASSA م���ث���ل  ك�����ربى  ����ش���رك���ات 
بو�س،   ،ABLOY ، AXIS
وهانيويل  ه��ارك��و   ،CP Plus

�شكيوريتي. 
وي��غ��ط��ي ق�شم احل��رائ��ق والإن��ق��اذ 
وخ��دم��ات  منتجات  الأ����ش���رع من���وا 
ال��وق��اي��ة م���ن احل���رائ���ق وم��ع��دات 
مكافحة احلرائق واأنظمة الإنذار 
ومعدات  الطوارئ  من  والتحذير 
الإن��ق��اذ. وت�����ش��ارك يف ه��ذا الق�شم 
جم���م���وع���ة م����ن اأب�������رز ال�����ش��رك��ات 
دراجر،  بري�شتول/كورود�س،  منها 
�شيمن�س،  �شفيكو،  نافكو،  دوبونت، 

واأندررايرت لبوراتورز. 
وال�شامة  ال�شحة  ق�شم  وي��ق��دم 
م�����ع�����دات ال����وق����اي����ة ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
)PPE(، الوقاية من احلرائق يف 
العمل، معدات ال�شامة يف العمل 
وال�����ش��ح��ة يف ال���ع���م���ل. وي�����ش��ارك 
يف ه�����ذا ال��ق�����ش��م ب���ان���ت���ظ���ام اأك����رب 

كرام  اأن�شل،  مثل  ال�شناعة  اأ�شماء 
ق�شم  ي��رك��ز  و���ش��اف��ت��ك�����س.   �شيفتي 
الأم�����ن ال��وط��ن��ي وال�����ش��رط��ة على 
ح��م��اي��ة ال�����دروع، اأم����ن ال��ن��ط��اق��ات 
وع��ل��م ال��ط��ب ال�����ش��رع��ي وم��ع��دات 
املادي ومعدات  املختربات والأم��ن 
الب�شريات،  والتخل�س،  التحري 
اللكرتونيات اإىل جانب التدريب 
وال������ش�����ت�����������ش�����ارات امل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
لل�شركات احلكومية. ويتمتع هذا 
لل�شلطات  خا�شة  باأهمية  الق�شم 
احلكومية مثل بلدية دبي والدفاع 
املدين الإماراتي وكذلك ال�شركات 
جيتكيرب  و  الفجر  مثل  اخلا�شة 
���ش��ك��ي��وري��ت��ي و م��اك��ن��ي��ل و م����ادورز 
�شي�شتمز و نيدا و �شرتيت جروب .  
ينطلق موؤمتر اإنرت�شك خال اأيام 
اأب��رز  وم�شاركة  بح�شور  املعر�س 
�شبل  ومناق�شة  لبحث  املتحدثني 
م��ك��اف��ح��ة ال��ت��ه��دي��دات وا���ش��ت��ق��رار 
الأو�شاع يف املنطقة بالإ�شافة اإىل 
ال��ت��ي ت�شتعر�س  ال��ع��رو���س احل��ي��ة 

ال�شارقة اإنفاق 136 مليون دولر 
)500 مليون درهم( فيما تعتزم 
 43.5 الفجرية تخ�شي�س  اإم��ارة 
م��ل��ي��ون   160( دولر  م���ل���ي���ون 

درهم(. 
اإىل  والدرا�شات  الأبحاث  واأ�شارت 
امل����ط����ارات يف دول  ت��و���ش��ع��ات  من���و 
جمل�س التعاون لت�شتوعب الزيادة 
امل�����ش��ت��م��رة يف اأع�������داد امل�����ش��اف��ري��ن 
املطارات  الذين مي��رون عرب هذه 

�شنويا. 
اأدت هذه الزيادة امل�شتمرة يف  وقد 
تاأمني  �شرورة  اإىل  الركاب  اأع��داد 
لتطبيق  الطلب  وارت��ف��اع  ال��رك��اب 
على  واملحافظة  اخلدمات  اأف�شل 
اأم��ن  وحتقيق  التامة  الن�شيابية 

العامل  بنظم الأم��ن وال�شامة يف 
واملنطقة ..

 ويعد تاأمني ال�شركات واملوؤ�ش�شات 
وامل���ط���ارات وامل�����ش��اف��ري��ن وال��رك��اب 
وت���وف���ري ك���اف���ة ���ش��ب��ل ال����راح����ة يف 
الأجهزة  اأحدث  املطارات وتوفي����ر 
وال����و�����ش����ائ����ل وال����ن����ظ����م م����ن اأه����م 
يف  امل��ط��ارات  ت�شعى  التي  العوامل 
املنطقة نحو تطبيقها ل�شتقطاب 
اأك���رب ع���دد م��ن امل�����ش��اف��ري��ن يف كل 

عام . 
وي���وا����ش���ل اإن���رت����ش���ك ت���ع���اون���ه مع 
ال�����ش��ل��ط��ات امل��ح��ل��ي��ة وال���اع���ب���ني 
حاجات  ر�شد  بهدف  الإقليميني 
امل��ن��ط��ق��ة ع��ل��ى ال�����ش��اح��ة ال��دول��ي��ة 

ب�شكل اأف�شل . 

املطارات. ويقوم معر�س اإنرت�شك 
بطرح الو�شائل احلديثة والتقنيات 
امل�شافرين  مت��ن��ح  ال��ت��ي  امل��ت��ط��ورة 
الإج����راءات  يف  وامل��رون��ة  ال�شهولة 

وتوفر الراحة التامة.
ق������ال اأح�����م�����د ب����اول���������س ال���رئ���ي�������س 
اإي�����ب�����وك م��ي�����ش��ي  ال���ت���ن���ف���ي���ذي يف 
ف���ران���ك���ف���ورت، ال�����ش��رك��ة امل��ن��ظ��م��ة 
اإن���رت����ش���ك يف دب�����ي: من  مل��ع��ر���س 
اأن ت�شهد الدورة اجلديدة  املتوقع 
مل��ع��ر���س اإن���رت����ش���ك، من�����واً ك��ب��رياً 
ال���ق���ط���اع���ات اخل���ا����ش���ة  ك����اف����ة  يف 
الأف�����راد  و���ش��ام��ة  اأم����ن  بتحقيق 
كما  واملوؤ�ش�شات،  ال�شركات  واأم���ن 
يحاول اإنرت�شك يف كل دورة الإملام 
ب��امل��و���ش��وع��ات ال��ه��ام��ة وامل��ت��ع��ل��ق��ة 

اأبرز امل�ساركات
اأكدت جميع �شركات الأمن الأكرب 
م�شاركتها  على  بالفعل  العامل  يف 
يف املعر�س ومنها �شركات هانيويل 
���ش��ك��ي��وري��ت��ي، ب���و����س ���ش��ك��ي��وري��ت��ي 
 ،ASSA ABLOY ،شي�شتمز�
 AXIS �����ش����ي���������ش����ت����م����ز،  ف�����ل�����ري 
كوميونيك�شنز، �شام�شوجن تكوين، 
جانب  اإىل  انرتنا�شيونال  وتيكو 
ال���ذي���ن  ال���ع���ار����ش���ني  م����ن   150
ل��ل��م��رة  امل����ع����ر�����س  ي�������ش���ارك���ون يف 

الأوىل. 
يحتوي ق�شم الأمن الوطني واأمن 
التحكم  م���ع���دات  ع��ل��ى  امل��ع��ل��وم��ات 
وامل����راق����ب����ة، م���راق���ب���ة ال����دخ����ول، 
ن��ظ��م امل��راق��ب��ة وال��ت�����ش��ج��ي��ل واأم���ن 

•• طوكيو-ا.ف.ب:

ال����دي����ن يف  ح�����ول  امل���واج���ه���ة  ادت 
زع���زع���ة  امل���ت���ح���دة اىل  ال�����ولي�����ات 
الثقة يف ادارة وا�شنطن املالية ويف 
م��وث��وق��ة،  ع��امل��ي��ة  كعملة  ال�����دولر 
ال  يوؤكدون  ا�شيا  املحللني يف  لكن 

بديل عن العملة اخل�شراء.
وان��ت��ق��دت ال�����ش��ني وال��ي��اب��ان اك��رب 
مالكي �شندات اخلزينة المريكية 
ال��ت��ع��ط��ي��ل ال�����ش��ي��ا���ش��ي يف ال��ربمل��ان 
ال���ت���خ���ل���ف ع��ن  ان  وح�����ذرت�����ا م����ن 
ال�شداد الذي مت جتنبه يف اللحظة 
القت�شاد  �شيزعزع  ك��ان  الخ���رية 
العاملي ويهدد ا�شتماراتهما الكبرية 
يف الدين المريكي وقيمتها 2،4 

تريليون دولر.
وت���و����ش���ل ال�����ن�����واب الم���ريك���ي���ون 
الرب��ع��اء اىل ات��ف��اق م��وؤق��ت لرفع 

�شقف الدين.

ن�شفت  ال�شيا�شية  امل��واج��ه��ة  ل��ك��ن 
م�شداقية العملة اخل�شراء كعملة 
احتياط عاملية موثوقة، وهي �شبق 
عمليات  ب�����ش��ب��ب  ت��ع��اين  ب����دات  ان 
طبع متكررة للعملة على ما افادت 
�شحيفة ذي او�شرتاليان يف ا�شارة 
الم��ريك��ي  الحتياطي  خطة  اىل 
�شندات  ل�شراء  امل��رك��زي(  )البنك 

بقيمة 85 مليون دولر �شهريا.
ك��ان��ت  اذا م����ا  ان�����ه  وح�������ذرت م����ن 
وا���ش��ن��ط��ن غ��ري ق����ادرة او ل ت��ري 
تويل اعبائها، ف�شيبادر اخرون اىل 

ملء الفراغ.
ال�شلطات  ان  ال�شحيفة  وق��ال��ت 
ت��ق��وم  ان  اىل  ت����ت����وق  ال�����ش��ي��ن��ي��ة 
ا�شهم  اك��رب يف �شوق  ب��دور  عملتها 

الحتياط العاملية .
ف����ف����ي����م����ا ت����ن����ا�����ش����د ب�����ك�����ني ع���ل���ن���ا 
ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ني الم���ريك���ي���ني رف���ع 
�شقف دين بادهم، فانه ي�شعدها 

•• �صنغافورة-رويرتز:

حامت اأ�شعار العقود الجلة للنفط 
ا�شيا  يف  التعامل  اأوائ���ل  المريكي 
م�شتوياتها يف  اأدن��ى  ق��رب  اجلمعة 

•• بريوت-يو بي اأي:

الأ���ش��ه��م  ان  دوري  ت��ق��ري��ر  اأظ���ه���ر 
املتداولة يف بور�شة بريوت �شجلت 
يف ن��ه��اي��ة الأ���ش��ب��وع امل���ايل احل��ايل 
ام�����س اجل��م��ع��ة ت��راج��ع��ا يف ع��دده��ا 
املايل  وقيمتها قيا�شا اىل الأ�شبوع 
املا�شي وذلك لاأ�شبوع الثاين على 

التوايل.
وب�������ش���ب���ب ع��ط��ل��ة ع���ي���د ال���ش��ح��ى 
ت���داول  ال��ر���ش��م��ي��ة مل جت��ر عملية 
الأ���ش��ه��م يف ب��ور���ش��ة ب���ريوت حيث 
ت��وق��ف��ت امل�����ش��ارف ع��ن ال��ع��م��ل من 

الثاثاء املا�شي اىل اأم�س الأول .
ف���ق���د مت خ�����ال الأ�����ش����ب����وع امل����ايل 
���ش��ه��م��ا   8497 ت�������داول  احل������ايل 
دولرا،م��ق��اب��ل   96681 قيمتها 
قيمتها  �شهما   273091 ت��داول 
خ����ال  دولرا   1572674

الأ�شبوع املايل املا�شي.
وجرى خال الأ�شبوع املايل احلايل 
ل�����ش��رك��ة  ���ش��ه��م��ا   7943 ت�������داول 
�شوليدير وهي من كربى �شركات 

العامل.
طريقه  يف  النفط  اأن  الن  وي��ب��دو 
اأ�شبوعي  اىل ت�شجيل ثاين هبوط 
ال��ت��ع��ايف  يف  ال���ش��ع��ار  ف�شلت  اذ  ل��ه 
ب��ع��د ان ت��و���ش��ل ال��دمي��ق��راط��ي��ون 

لتعزيز  مبادرات  ال�شني  واتخذت 
ال����ت����ب����ادلت  ال������ي������وان يف  م���ك���ان���ة 
ال����ت����ج����اري����ة، ل���ك���ن ه�����ذه ال��ع��م��ل��ة 
ب���ح���ري���ة اىل  ل مي���ك���ن حت��وي��ل��ه��ا 
ما  الخ����رى  الرئي�شية  ال��ع��م��ات 
بح�شب  ل��ل��دولر  حت��د  اي  يعرقل 

حمللني.
ون���دد ال��رئ��ي�����س الم���ريك���ي ب���اراك 
املواجهة  بعواقب  اخلمي�س  اوباما 
�شلل  اىل  ادت  التي  الكونغر�س  يف 

حكومي ا�شتمر ا�شبوعني.
و�شرح على الرج��ح ل �شيء ا�شر 
يف  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  مب�شداقية 
اخرى  دول  ام��ام  ومكانتنا  العامل 
ال��ذي تابعناه يف  امل�شهد  اك��رث من 

ال�شابيع الخرية .
لقد �شجع اعداءنا وعزز مناف�شينا 
واحبط ا�شدقاءنا الذين يتطلعون 

الينا من اجل قيادة م�شتقرة .
وان���ت���ه���ت امل���واج���ه���ة احل������ادة قبل 

لعملتها  الن�شبي  ال�شتقرار  �شمنا 
�شينخوا  وك���ال���ة  ودع����ت   . ال���ي���وان 
اىل عامل غري  ال�شينية  الر�شمية 
م��ت��اأم��رك ف��ي��م��ا ان��ت��ق��دت غ��ل��وب��ال 
ب��ا���ش��م احلكومة  امل��ت��ح��دث��ة  ت��امي��ز 
ع���دم ال��ق��درة ع��ل��ى الع��ت��م��اد على 
ال��ولي��ات املتحدة حم��ذرة م��ن ان 
و���ش��ع ال���ب���اد ك��ق��وة ع��ظ��م��ى ب��ات 

مهددا.
وقالت غلوبال تاميز يف مقالة ان 
ال�����ش��ني مت��ل��ك ق����درة ه��ائ��ل��ة على 
�شام  العم  الدخول يف مناف�شة مع 
الهائل  احلجم  ه��ذا  ان  اىل  نظرا 
من الدين الوطني يعني م�شتوى 

معينا من التاثري .
وواج�������ه ال��������دولر ع�����دة حت���دي���ات 
م���ن���ذ اح���ت���ال���ه م���ك���ان���ة اجل��ن��ي��ه 
ال���ش��رتل��ي��ن��ي يف م���وق���ع ال��ع��م��ل��ة 
يف  العاملية  ال��ت��ج��ارة  يف  ال�شا�شية 

القرن الفائت.

اهتمام  مع  اأ�شهر  ثاثة  من  اكرث 
امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن ب���ت���ق���دي���ر ت��ك��ال��ي��ف 
اأ�شبوعني  ا�شتمر  ال���ذي  الغ���اق 
ملوؤ�ش�شات حكومة الوليات املتحدة 
يف  النفط  ا�شتهاك  يف  بلد  اأك���رب 

يف  ات�����ف�����اق  اىل  واجل����م����ه����وري����ون 
ال��ل��ح��ظ��ات الخ����رية ل��ل��خ��روج من 
الوليات  وجتنيب  امليزانية  م��اأزق 
املتحدة ال�شقوط يف هاوية التخلف 
ع���ن ����ش���داد ال����دي����ون واع�������ادة فتح 
اأغلقت  التي  احلكومية  املوؤ�ش�شات 

منذ اأول اأكتوبر ت�شرين الول.
واأوائ�����ل ال��ت��ع��ام��ات الل��ك��رتون��ي��ة 
���ش��ع��ر  زاد  ن��امي��ك�����س  ب���ور����ش���ة  يف 
لت�شليم  اخلفيف  المريكي  اخل��ام 
�شنتات   7 الثاين  ت�شرين  نوفمرب 
للربميل.  دولر  74ر100  اىل 
وك��������ان اخل��������ام الم����ري����ك����ي ه���وى 
خال تعامات يوم اخلمي�س اىل 
03ر100 دولر اأدنى م�شتوى له 
منذ الثالث من يوليو متوز وكان 
منخف�شا 3ر1 يف املائة عن اقفاله 

ال�شبوع املا�شي حتى الن.
وارت����ف����ع ���ش��ع��ر ع���ق���ود خ����ام ب��رن��ت 
ل��ت�����ش��ل��ي��م ن��وف��م��رب 9 ���ش��ن��ت��ات اىل 
20ر109 دولر للربميل. وفقد 
خ����ام ب���رن���ت ن��ح��و اث���ن���ني يف امل��ائ��ة 

خال ال�شبوع.

ومت   . دولرا   923955 بقيمة 
خ�����ال الأ�����ش����ب����وع امل������ايل احل����ايل 
تداول 554 �شهما ل�شركة الرتابة 
دولر   8194 ب��ق��ي��م��ة  ال��ب��ي�����ش��اء 

العقارات يف ال�شرق الو�شط بقيمة 
مت  ك���ان  بينما  دولرا   90288
خال الأ�شبوع املايل املا�شي تداول 
71199 �شهما ل�شركة �شوليدير 

،بينما كان مت خال الأ�شبوع املايل 
�شهما   165962 ت��داول  املا�شي 
لبنك بيبلو�س قيمتها 307411 

دولرا.

���ش��اع��ات م���ن م��ه��ل��ة اخل��م��ي�����س مع 
اق��رار قانون مي��دد ق��درة اخلزانة 
الم�����ريك�����ي�����ة ع����ل����ى الق�����رتا������س 
ف��رباي��ر مب��ا يوفر  �شباط   7 حتى 
منت�شف  حتى  للحكومة  التمويل 

كانون الثاين يناير.
وه����ذا الت���ف���اق ك���ان حم���وري���ا كي 
حت�شل وا�شنطن على كفايتها من 
وت�شديد  بالتزاماتها  للوفاء  امل��ال 
نتيجة  عيها  املتوجبة  امل�شتحقات 
ل���دور مالية  ال��دي��ن  بيع اخل��زان��ة 

و�شركات وحكومات حول العامل.
و���ش��ع��ر ب���ازم���ة ال���دي���ن امل���ال���ي���ة يف 
ال�������ش���ني ال���ت���ي ت��ع��ت��رب لق��ت�����ش��اد 
اجنبي  مالك  واك��رب  عامليا  الثاين 
التوتر  بدا  فيما  امريكية،  لديون 
يف ال��ي��اب��ان وه���ي امل��ق��ر���س ال��ث��اين 

عامليا للوليات املتحدة.
وح����ذر م�����ش��وؤول��ون ي��اب��ان��ي��ون من 
يف  ال��ع��امل��ي  الق��ت�����ش��اد  على  تبعات 

دفعة قوية مل�شاريع تو�شعة املطارات يف الإمارات

الدولر الأمريكي يتاأثر من اأزمة الدين لكن مكانته حمفوظة 

تراجع عدد الأ�شهم وقيمتها يف بور�شة بيوتالنفط المريكي يحوم قرب اأدنى م�شتوياته يف 3 اأ�شهر 

ح��ال ع��دم رف��ع �شقف الدين فيما 
اكد حاكم البنك املركزي الياباين 
على �شرورة تبديد ال�شكوك حول 

ال�شيا�شة املالية المريكية .

و����ش���رح ك��ب��ري اق��ت�����ش��ادي��ي معهد 
ط��وك��ي��و  يف  ل���اب���ح���اث  اي  ال  ان 
الت�شوية  ان  دوي���ه���ارا  ���ش��و���ش��وم��و 

لي�شت ال تاجيا حلل امل�شكلة .

امل��ربم لقي نوعا من  لكن التفاق 
العامل  ب��ان  ادراك  و�شط  الت�شليم 
رهينة  ي�شبح  ان  ب�شهولة  ميكن 

جمددا بعد ا�شهر.

اأجهزة الك�شف عن العملة املزيفة.. تنت�شر يف ال�شعودية
تقدير. وقد اأَدّى ارتفاع ن�شبة ال�شيولة النقدَيّة يف التعامات املالَيّة يف 
ال�شعودية وبع�س دول اخلليج العربي يف ازدياد حماولت بع�س �شعاف 
النفو�س لاحتيال وترويج العمات املُزَيّفة، ما جعل التعامل عن طريق 
ا�شتخدام البطاقات الئتمانية من اأكرث الطرق الآمنة يف هذا املجال. 
د خُمت�شون على اأَنّ الطلب على �شراء اأجهزة ك�شف تزييف العمات  واأَكّ
زاد خال الفرتة القليلة املا�شية بن�شبة )%40(، ُم�شيفني اأَنّ العديد 
من هذه الأجهزة ُتعُدّ اأجهزًة تقليدَيّة قد تكون نتائجها غري دقيقة، اإىل 
رياًل  تتجاوز )50(  باأ�شعار زهيدة ل  ُتباع  اأُخ��رى  اأجهزٍة  جانب وجود 
للجهاز الواحد، ُمو�شحني اأَنّ هذه الأجهزة تنق�شم اإىل نوعني، اأحدهما 
هذه  قيمة  وت����رتاوح  ال��ب��دائ��ي��ة،  اأو  ال��ردي��ئ��ة  التزييف  عمليات  يك�شف 
الأجهزة بني )5000(-)15000( ريال، يف حني يخت�س النوع الآخر 
العالية،  الحرتافَيّة  ذات  التزييف  عملَيّات  بتحديد  الأجهزة  هذه  من 

•• الريا�ض-وكاالت:

الورقية ذات  اإل وي�شعى ملكافحة تزوير العمات  العامل  ما من بلد يف 
الفئات الكربى، ول يختلف اثنان على اأن غالبية املراكز التجارية تدقق 
عند ا�شتام اأية مبالغ على الأموال ويظل الباعة يتلم�شون تلك الأوراق 

النقدية حتى ل يقعون يف املحظور.
ووفقاً ل�شحيفة الريا�س، فاإن تزييف العمات يظل هاج�شاً ُيوؤِرّق العديد 
القطاع اخلا�س، وحتديداً  العاملة يف جمال  وال�شركات  �شات  املوؤ�َشّ من 
، الأم��ر الذي دعا  تلك التي تتعامل بطريقة الدفع عن طريق الكا�س 
الورقَيّة  العمات  ك�شف  يف  �شٍة  ُمتخ�شِّ اأجهزٍة  �شراء  اإىل  اجلهات  هذه 
اأجهزة  ���ش��راء  يتم  عندما  تنتج  ق��د  احلقيقَيّة  املُ�شكلة  اأَنّ  بيد  املُ��زي��ف��ة، 
رخي�شة الثمن قد ل يتجاوز ثمن بع�شها اأحياناً )30( رياًل على اأقِلّ 

وترتاوح قيمتها بني )150.000(-)200.000( األف ريال.
عبدالرزاق  اأو���ش��ح  املُزيفة،  العمات  ك�شف  اأج��ه��زة  عمل  طريقة  وع��ن 
اأَنّ هذه الأجهزة تختلف من حيث اجلودة  العطيوي - تاجر جتزئة - 
ُت�شيء  اأو  �شوتاً  ُت�شدر  بع�شها  اأَنّ  ُم�شيفاً  فيها،  امل�شتخدمة  والتقنية 
العمات  بع�س  اأَنّ  بيد  ُمزيفة،  العملة  تكون  عندما  الأح��م��ر  باللون 
املُزيفة ل ميكن ك�شفها عن طريق ا�شتخدام الأجهزة التقليدية، ُم�شرياً 
ا  اإىل اأَنّ الأجهزة امل�شتخدمة يف البنوك تكون عادًة ذات تقنية عالية مِمَّ
تعمل  الأجهزة  بع�س هذه  اأَنّ  اإىل  �شهولة، لفتاً  بكل  تكت�شفها  يجعلها 
ز عند  ُترِكّ اأَنّ هذه الأجهزة  ناً  ُمبِيّ البنف�شجَيّة،  الأ�شعة فوق  با�شتخدام 
يف  اخل�شائ�س  م��ن  ع���دٍد  على  عدمها  م��ن  املُ��زي��ف��ة  العملة  ا�شتك�شاف 
الورقة  يتو�شط  ال��ذي  املعدين  واخليط  ال��ورق،  نوعَيّة  ومنها  العملة، 

النقدية، واخلتم اخلفي الذي يظهر عليها.

وبنَيّ خالد الذوادي -خبري يف جمال التعامات الإلكرتونَيّة والأنظمة 
��ا  اإَمّ تتم  وا�شتخدماً  انت�شاراً  الأك���رث  التزييف  ط��رق  اأَنّ   - املعلوماتَيّة 
اأَنّه  با�شتخدام الأحبار املُ�شتعملة يف الطابعات النافثة للحرب، ُمو�شحاً 
ة؛ كون معظم هذه الأحبار تذوب يف  يتم ك�شف هذا النوع ب�شهولة تاَمّ
املاء، ُم�شرياً اإىل اأَنّ ذلك يتم عن طريق الإم�شاك بالعملة الورقَيّة بيٍد 

مبلولة اأو اأن يتم اختبار العملة بو�شع نقطة من املاء عليها.
ولفت اإىل اأَنّ الأحبار امل�شتخدمة يف العملة غري املُزيفة تكون ثابتًة ول 
اأَنّ من طرق  اأو يف غ��ريه من املُذيبات الأخ���رى، ُم�شيفاً  امل��اء  ت��ذوب يف 
ق من وجود طباعة اإنتاليو  ك�شف العمات الورقَيّة املُزيفة اأي�شاً التحُقّ
املُ�شتخدمة يف العملة ال�شحيحة، حيث متتاز باأَنّها ترتك انبعاجاً على 
اإَلّ يف العملة  اإَنّه ل يوجد  اإذ  الورقة ميكن مل�شه بالأ�شبع فيدل عليها، 

الأ�شلَيّة.
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ال�����ت�����اب�����ع ل����ل����خ����ط����وط اجل�����وي�����ة 
ال�شنغافورية بتزويد ق�شم الحتاد 
ل��ل�����ش��ح��ن ب���ال���ق���درة ال���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة 
التي  الرحات  منت  على  لل�شحن 
هيرثو  ل��ن��دن  م��ط��ار  اإىل  ي�شغلها 

عرب العا�شمة اأبوظبي. 
ق�����ش��م  اأن  اإىل  الإ������ش�����ارة  وجت������در 
اجلوية  للخطوط  التابع  ال�شحن 
رحلة  بت�شغيل  ق��ام  ال�شنغافورية 
اأ����ش���ب���وع���ي���ة م����ن ����ش���ن���غ���اف���ورة اإىل 
مطار لندن هيرثو عرب العا�شمة 
م��ن �شهر يونيو  اع��ت��ب��اراً  اأب��وظ��ب��ي 
ال���ع���ام امل���ا����ش���ي، وذل����ك ع��ل��ى منت 
ط��ائ��رة ���ش��ح��ن م��ن ط����راز 747-

400. ومن املقرر البدء يف ت�شغيل 
رح���ل���ة ���ش��ح��ن اأخ������رى ع��ل��ى نف�س 

الوجهة اعتباراً من 31 اأكتوبر. 
الرئي�س  نائب  كري،  ديفيد  وعّقب 
ال�������ش���ح���ن يف الحت�������اد  ل�����������ش�����وؤون 
العام  هذا  �شهد  بقوله:  للطريان، 
من���و ع��م��ل��ي��ات ال�����ش��ح��ن اخل��ا���ش��ة 
ب��ال�����ش��رك��ة وذل�����ك ب��ف�����ش��ل ت��ع��زي��ز 

وجهات  واإط��اق  ال�شحن  اأ�شطول 
ج���دي���دة وزي�������ارة ع����دد ال���رح���ات 
احلالية، اإىل جانب توطيد عاقات 
ال����ت����ع����اون م����ع خم��ت��ل��ف ال�����ش��رك��ة 
التابع  ال�شحن  ق�شم  بينهم  وم��ن 

للخطوط اجلوية ال�شنغافورية. 
وب����دوره، اأف���اد ت��ان تيو ك��ور، نائب 
امل��ب��ي��ع��ات  ل���������ش����وؤون  اأول  رئ���ي�������س 
التابع  ال�شحن  ق�شم  يف  والت�شويق 
ال�شنغافورية،  اجل��وي��ة  للخطوط 

الف�شل  يف   7،5% اىل  وت���راج���ع 
الثاين. واثار هذا التباطوؤ خماوف 
القت�شاد  يف  انكما�س  ح�شول  من 
الثاين يف العامل ما دفع بكني اىل 
الع��ان يف نهاية متوز يوليو عن 
الن�شاط  لت�شجيع  اجراءات تقومي 
الق����ت���������ش����ادي م���ث���ل الع�����ف�����اءات 
ال�����ش��ري��ب��ي��ة. وم���ن���ذ ذل����ك احل��ني 
الح�����ش��اءات  م��ن  �شل�شلة  ���ش��درت 
الخ��رية  ال���ش��ه��ر  خ��ال  امل�شجعة 

م����وؤك����دة ع��ل��ى ان��ت��ع��ا���س ال��ن�����ش��اط 
القت�شادي وا�شتعادة حيويته.

كما افاد مكتب الح�شاءات الوطني 
اجل��م��ع��ة ان الن��ت��اج ال�����ش��ن��اع��ي يف 
ال�شني �شجل خال ايلول �شبتمرب 
ع��ام،  على   10،2% بن�شبة  زي���ادة 
وهي ن�شبة ادنى بقليل من ال�شهر 
ال�شابقة غري انها اعلى من توقعات 
امل���ح���ل���ل���ني. م����ن ج��ه��ت��ه��ا ���ش��ج��ل��ت 
مبيعات التفرقة تباطوؤا طفيفا يف 

اأعلن ق�شم الحتاد لل�شحن، التابع 
الناقل الوطني  لاحتاد للطريان 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  لدولة 
للخطوط  ال��ت��اب��ع  ال�شحن  وق�شم 
اجلوية ال�شنغافورية عن اتفاقهما 
لتبادل القدرة ال�شتيعابية املوؤكدة 
لل�شحن وذلك على منت الرحات 
ال����ت����ي ت�����ش��غ��ل��ه��ا ال�������ش���رك���ت���ان م��ن 
اأب��وظ��ب��ي اإىل م��ط��ار ل��ن��دن هيرثو 

وفرانكفورت.
ومبقت�شى هذه التفاقية، �شيقوم 
ق�شم الحتاد لل�شحن بتزويد ق�شم 
اجلوية  للخطوط  التابع  ال�شحن 
بالقدرة ال�شتيعابية  ال�شنغافورية 
ال�شحن  م��ن رح���ات  واح���دة  على 
ت��ت��وىل الأوىل  ال��ت��ي  الأ���ش��ب��وع��ي��ة 
اإىل  اأب�����وظ�����ب�����ي  م������ن  ت�������ش���غ���ي���ل���ه���ا 
الو�شول  اإمكانية  مع  فرانكفورت، 
ال�����ش��رك��ة يف  ���ش��ب��ك��ة وج���ه���ات  اإىل 
واإفريقيا  الأو�شط  ال�شرق  منطقة 

واآ�شيا الو�شطى.
ال�شحن  ق�شم  �شيقوم  املقابل،  ويف 

•• بكني-ا.ف.ب:

بلغ منو القت�شاد ال�شيني 7،8% 
يف ال��ف�����ش��ل ال���ث���ال���ث م����ن ال�����ش��ن��ة 
بعد  ت�شارع  اول  م�شجا   2013
ف�����ش��ل��ني م���ن ال���ت���ب���اط���وؤ، ع��ل��ى ما 

اعلنت احلكومة اجلمعة.
وه������ذه ال��ن�����ش��ب��ة م��ط��اب��ق��ة مت��ام��ا 
الذين  املحللني  ت��وق��ع��ات  ملتو�شط 
بر�س.  فران�س  وكالة  ا�شتجوبتهم 
واو�������ش������ح م���ك���ت���ب الح�����������ش�����اءات 
ال����ن����اجت  اج�����م�����ايل  ان  ال����وط����ن����ي 
بن�شبة  ت��ق��دم  ال�����ش��ي��ن��ي  ال��داخ��ل��ي 
الت�شعة  ال���ش��ه��ر  خ���ال   7،7%
الوىل من ال�شنة. وافاد املكتب يف 
�شجل  الوطني  القت�شاد  ان  بيان 
مبجمله تقدما متينا وا�شتفاد من 
ديناميكية ايجابية . وحددت بكني 
هدفا للنمو بن�شبة %7،5 ملجمل 
موازية  ن�شبة  وهي   ،2013 العام 

لن�شبة العام 2012.
ال�شيني  القت�شادي  النمو  وحقق 
العام املا�شي ا�شعف اداء منذ 13 
عاما اذ بلغ %7،7+ بعد تخفي�س 
وبعدما  �شبتمرب.  ايلول  يف  الرقم 
من  الول  الف�شل  يف  مكانه  راوح 
ع��اد   )+7،7%(  2013 ال���ع���ام 

ق�����ائ�����ًا: ن���ح���ن �����ش����ع����داء ب���ت���ب���ادل 
الحت���اد  م��ع  ال�شتيعابية  ال��ق��درة 
ل��ل�����ش��ح��ن، لأن����ه����ا ت�����ش��ه��م يف م��ن��ح 
عماء كا ال�شركتني باقة وا�شعة 
الب�شائع  ل�����ش��ح��ن  ال���رح���ات  م���ن 
منطقة  اإىل  ال���و����ش���ول  وحت�����ش��ني 
واآ�شيا  واإفريقيا  الأو���ش��ط  ال�شرق 
الو�شطى واأملانيا. ونتطلع اإىل دفع 
العاقات مع ق�شم الحتاد لل�شحن 

نحو اآفاق جديدة. 

 13،3% بارتفاع  �شبتمرب  ايلول 
على مدى عام، فيما كان املحللون 
الذي ا�شتجوبتهم وكالة داو جونز 
وما  ت�شارعا.  يتوقعون  نيوزوايرز 
يعتمد  ال�����ش��ي��ن��ي  الق��ت�����ش��اد  زال 
ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري ع��ل��ى ال���ش��ت��ث��م��ارات 
ارتفعت  التي  الثابتة  بالر�شاميل 
ال�شهر  خ���ال   20،2% بن�شبة 
هو  م��ا  ال��ع��ام،  م��ن  الوىل  الت�شعة 

ادنى بقليل من التوقعات.

تبادل القدرة ال�شتيعابية بني ق�شم الحتاد لل�شحن 
وق�شم ال�شحن التابع للخطوط اجلوية ال�شنغافورية

ت�شارع املعدل ال�شنوي للنمو القت�شادي لل�شني 

اإيرادات غوغل تبلغ 14.89 
مليار دولر يف الربع الثالث 

••وا�صنطن-يو بي اأي:

اأعلنت �شركة غوغل الأمريكية اأن 
بن�شبة  ارتفعت  املجمعة  اإيراداتها 
وبلغت  �شنوي،  اأ�شا�س  %12 على 
ال��رب��ع  يف  دولر  م��ل��ي��ار   14.89

الثالث من العام اجلاري.
اإي��رادات��ه��ا  اأن  لل�شركة  ب��ي��ان  وذك���ر 
�شنوياً  ارت��ف��اع��اً  �شجلت  امل��ج��م��ع��ة 
اإىل  وو�����ش����ل����ت   ،12% ب��ن�����ش��ب��ة 
الفرتة  يف  دولر  مليار   14.89
املمتدة من متوز يوليو حتى اأيلول 
اأرباحها  اإن  اإىل  �شبتمرب . وا�شارت 
بلغت ملياراً و970 مليون دولر، 
اأو 8.75 دولرات لل�شهم الواحد، 
يف الأ�شهر الثاثة املنتهية يف 30 
اأيلول �شبتمرب. ولكن احد املعايري 
التي ينظر اليها امل�شتثمرون نظرة 
الواحدة،  للنقرة  الثمن  جدية هو 
اأن  ينبغي  ال��ذي  املبلغ  يبنّي  ال��ذي 
اإعاناتهم  لو�شع  املعلنون  يدفعه 

على موقع غوغل.

قطاع البرتوكيماويات ي�ستحوذ على ثلث القيمة ال�سوقية

2013 بداية  منذ  ال�شعودية  الأ�شهم  اأرباح  ريال..  مليار   196

اأ�شهم اأوروبا ترتفع بعد بيانات النمو ال�شيني 

���ش��ج��ل��ت الأ���ش��ه��م اأرب���اح���ا يف ب��ور���ش��ة 
ال�شعودية بلغت 196 مليار ريال منذ 
بداية العام اجلاري، بعد ارتفاع القيمة 
ال�شوق  يف  امل�شدرة  لاأ�شهم  ال�شوقية 
% اإىل 1.6 تريليون ريال  بن�شبة 14 
الأ�شحى  عيد  قبل  جل�شاتها  اآخ��ر  يف 
ريال  تريليون   1.4 ب�  املبارك، مقارنة 
حتليل  واأظ��ه��ر  املا�شي.  ال��ع��ام  بنهاية 
ال��ت��ق��اري��ر يف �شحيفة  اأج���رت���ه وح���دة 
ال�����ش��ن��اع��ات  ق��ط��اع  اأن  الق��ت�����ش��ادي��ة، 
قرابة  على  ي�شتحوذ  البرتوكيماوية 
بن�شبة  ال�����ش��وق��ي��ة،  القيمة  ه���ذه  ث��ل��ث 
لقطاع  القيمة  بلغت  حيث   ،%  29.9
ريال.  مليار   477.7 البرتوكيماويات 
تاه قطاع امل�شارف واخلدمات املالية، 
القيمة  بلغت  ال��ذي   ،%  23.4 بن�شبة 
 374.2 امل�����ش��درة  لأ���ش��ه��م��ه  ال�شوقية 
مليار ريال، وعليه ا�شتحوذ القطاعني 
على اأكرث من ن�شف القيمة ال�شوقية، 
�شركة  وت�شّدرت   .%  53.4 وحتديدا 
ال�شوق من حيث  �شركات  بقية  �شابك 

امل�شدرة،  لأ�شهمها  ال�شوقية  القيمة 
% من القيمة ال�شوقية  بن�شبة 18.4 
لأ���ش��ه��م ال�����ش��وق، وا���ش��ت��ح��وذت ث��اث 
ال�شوقية  القيمة  ث��ل��ث  ع��ل��ى  ���ش��رك��ات 
ن�شفها،  على  �شركات  وثمان  لل�شوق، 
بينما ا�شتحوذت 20 �شركة على ثاثة 
ال�شوق  لأ�شهم  ال�شوقية  القيمة  اأرب��اع 
ل�شوق  العام  املوؤ�شر  وارتفع  امل�شدرة. 
%، رابحا 1182  الأ�شهم بن�شبة 17.4 
 6801 م�شتوى  م��ن  لريتفع  نقطة، 
 7983 اإىل   ،2012 عام  بنهاية  نقطة 
اإج���ازة  قبل  ال��ت��داولت  بنهاية  نقطة 
ع��ي��د الأ���ش��ح��ى امل���ب���ارك 10 اأك��ت��وب��ر 
الت�شالت  قطاع  ثالثا  وح��ل   .2013
 ،%  10.4 بن�شبة  املعلومات،  وتقنية 
لأ�شهمه  ال�شوقية  القيمة  بلغت  حيث 
ورابعا  ري���ال،  مليار   166.6 امل�����ش��درة 
 ،%  5.7 بن�شبة  الإ�شمنت،  قطاع  جاء 
بعد اأن بلغت القيمة ال�شوقية لأ�شهمه 
ويف  ري�������ال.  م���ل���ي���ار   91.7 امل�������ش���درة 
الرتتيب اخلام�س جاء قطاع الزراعة 

 ،% وال�شناعات الغذائية، بن�شبة 5.4 
بعد اأن بلغت القيمة ال�شوقية لأ�شهمه 
و�شاد�شا  ري���ال،  مليار   86.4 امل�شدرة 
بن�شبة  املتعدد،  ال�شتثمار  قطاع  ج��اء 
ال�شوقية  القيمة  بلغت  ح��ي��ث   ،%  5
ري��ال.  مليار   80.2 امل�شدرة  لأ�شهمه 
ب��ي��ن��م��ا ب���ل���غ ن�����ش��ي��ب ك����ل ق���ط���اع م��ن 

% من   5 اأقل من  القطاعات املتبقية 
لاأ�شهم  ال�����ش��وق��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  اإج���م���ايل 
امل�������ش���درة ل���ل�������ش���وق. ال�������ش���رك���ات ع��ل��ى 
�شركة  ا���ش��ت��ح��وذت  ال�����ش��رك��ات،  �شعيد 
القيمة  الأ�شد من  �شابك على ن�شيب 
لل�شوق،  امل�����ش��درة  لاأ�شهم  ال�شوقية 
مليار   294 بقيمة   ،%  18.4 بن�شبة 

ريال، حيث اأغلق ال�شهم عند م�شتوى 
ال�شوق قبل  اآخر جل�شات  98 ريال يف 
العيد، وتبلغ الأ�شهم امل�شدرة لل�شركة 
م�شرف  تاها  �شهم.  مليارات  ثاثة 
% من ال�شوق،   7.3 الراجحي بن�شبة 
بقيمة 116.6 مليار ريال، حيث اأغلق 
ري���ال،   77.75 م�شتوى  ع��ن��د  ال�شهم 
ويبلغ عدد الأ�شهم امل�شدرة للم�شرف 
مليار �شهم. وعليه ي�شكل �شابك،   1.5
وال���راج���ح���ي اأك�����رث م���ن رب����ع ال��ق��ي��م��ة 
ال�����ش��وق��ي��ة لأ���ش��ه��م ال�����ش��وق، وحت��دي��دا 
ري��ال.  مليار   411 بقرابة   ،%  25.7
وث���ال���ث���ا ج������اءت ����ش���رك���ة الت�������ش���الت 
% من ال�شوق،  ال�شعودية، بن�شبة 5.5 
اأغ��ل��ق  ح��ي��ث  ري����ال،  م��ل��ي��ار   88 بقيمة 
44 ري��ال، ويبلغ  ال�شهم عند م�شتوى 
عدد الأ�شهم امل�شدرة لها مليارا �شهم، 
وا�شتحوذت ال�شركات الثاث ال�شابقة 
ال�شوقية  القيمة  معا على قرابة ثلث 
 499 بنحو   ،%  31.2 بن�شبة  لل�شوق 

مليار ريال.

اأوباما: اأزمة امليزانية اأ�شرت مب�شداقيتنا واقت�شادنا
التي  امليزانية  اأزم��ة  اأن  اأم�س  اأوب��ام��ا  ب��اراك  الأم��ريك��ي  الرئي�س  اأعلن 
عن  التخلف  وا�شنطن  جّنب  وقتي  باتفاق  وانتهت  اأ�شابيع  ا�شتمرت 
اأ�شرت مب�شداقية  املالية مبا يف ذلك �شداد ديون،  الوفاء بالتزاماتها 
الوليات املتحدة وباقت�شادها. وقال اأوباما يف كلمة له بالبيت الأبي�س 
بعد �شاعات من توقيعه التفاق الذي تو�شل اإليه قادة الكونغر�س اإن 

اأ�شدقاءنا". وي�شعف  اأعداءنا  ي�شجع  ال�شيا�شي  الأداء  "�شوء 
واأ�شاف اأن اخلافات التي اأدت اإىل �شلل جزئي لاإدارة الفدرالية ملدة 

اأ�شبوعني اأحلقت �شررا بالقت�شاد كانت الباد يف غنى عنه.
وك����ان ال��رئ��ي�����س الأم���ريك���ي ق���د وق���ع ق��ب��ل م��ن��ت�����ش��ف ال��ل��ي��ل��ة امل��ا���ش��ي��ة 
بعدما  احلكومي،  الدين  �شقف  رفع  قانون  م�شروع  وا�شنطن  بتوقيت 
احلكومة  موؤ�ش�شات  تعطل  بذلك  لينهي  مبجل�شيه  الكونغر�س  اأق��ره 
الحتادية. وقد رفع القانون الذي تبناه الكونغر�س �شقف دين الوليات 

الأمد ل ميزانية ظرفية. وطلب من النواب اجلمهوريني يف جمل�س 
النواب العمل على اإ�شاح قانون الهجرة الذي تبناه ال�شيف املا�شي 
جمل�س ال�شيوخ الذي يهيمن عليه الدميقراطيون. كما دعا اإىل تبني 
قوانني اأخرى مهمة بينها قانون حول الزراعة، وهو جممد اأي�شا. وقال 
الرئي�س الأمريكي معلقا على الأزمة الأخرية اإنه لي�س هناك خا�شر اأو 

رابح، واإمنا ح�شل �شرر مل�شداقية الوليات املتحدة واقت�شادها.
و�شمح تخلي اجلمهوريني عن ربط املوافقة على القانون باإعادة النظر 
يف قانون الرعاية ال�شحية للرئي�س اأوباما بالتو�شل اإىل هذا التفاق.

واعترب وزير اخلزانة الأمريكي جاكوب ليو اأن التفاق على رفع �شقف 
الدين واإعادة فتح احلكومة يعزز "الثقة الكاملة" يف الوليات املتحدة، 
واأو�شح يف بيان اأن "الوليات املتحدة هي مرتكز النظام املايل الدويل 

وعملة الحتياط العاملية".

املتحدة املقدر ب�16.7 تريليون دولر حتى ال�شابع من فرباير �شباط 
وهو ما �شيمكن احلكومة من موا�شلة القرتا�س للوفاء بالتزاماتها 
تام  فتح  اإع��ادة  على  اجلديد  القانون  وين�س  وخارجيا.  داخليا  املالية 
وت�شكيل  امل��ق��ب��ل،  ال��ث��اين  ك��ان��ون  يناير   15 حتى  احلكومية  ل��ل��دوائ��ر 
قبل  اأعمالها  تنهي  اأن  منها  ُطلب   2014 ع��ام  ميزانية  لبحث  جلنة 
اليوم  ت�شريحاته  يف  اأوباما  وقال  القادم.  الأول  كانون  دي�شمرب   13
م�شددا  م��زدوج��ا  خطرا  اأزال  ال��دي��ن  �شقف  ب�شاأن  الأخ���ري  الت��ف��اق  اإن 
اأن  واأ�شاف  القت�شادي.  النمو  اأبطاأت  الأزم��ة  اأن  الأثناء على  يف هذه 
ب�شا�شتهم، منتقدا  ذرعا  الأمريكيني ي�شيقون  الأخرية جعلت  الأزمة 
اجلمهوريني الذين قال اإن عليهم اأن يتخلوا عن اإ�شرتاتيجية الأو�شاع 
احلرجة التي تهدد القت�شاد وتزعزع ثقة الأمريكيني يف حكومتهم. 
وحث اأوباما امل�شرعني على العمل معا من اأجل اإقرار ميزانية طويلة 

•• اأربيل بغداد- رويرتز

�شيعزز خط اأنابيب جديد لت�شدير 
ال��ن��ف��ط م��وق��ف اإق��ل��ي��م ك��رد���ش��ت��ان 
ال��ع��راق،  ���ش��م��ال  يف  امل�شتقل  �شبه 
نظرا ملا �شيدره من اإيرادات تزيد 
اإجمايل  من  الإقليم  ن�شيب  على 
ال��ذي  النفطية  ال��ع��راق  اإي�����رادات 
ي��ت��ل��ق��اه م���ن ب���غ���داد وه����و م���ا قد 
تقوي مركزه  نقطة حتول  ي�شكل 
يف �شعيه امل�شتمر منذ فرتة طويلة 

نحو ال�شتقال.
واأثار اإقليم كرد�شتان الذي يتمتع 
 1991 ب��ح��ك��م ذات�����ي م��ن��ذ ع����ام 
غ�����ش��ب ح��ك��وم��ة ب���غ���داد امل��رك��زي��ة 
بالنف�شال عنها  ه��دد  ب��ل  م���رارا، 
ي��دي��ن بالف�شل  ذل���ك  ل��ك��ن��ه رغ���م 
لبغداد حل�شوله على ن�شيب من 
ال���ع���راق ع�����ش��و منظمة  م��ي��زان��ي��ة 
100 مليار دولر.  البالغة  اأوبك 

وقد يتغري ذلك الو�شع قريبا.
ف����ق����د ح����ق����ق الأك�������������راد ب���ال���ف���ع���ل 
من  دولر  مليار  ت��ق��ارب  اإي�����رادات 
ن��ف��ط الإق��ل��ي��م ال���ذي ج���رى نقله 
بال�شاحنات عرب تركيا اإىل الأ�شواق 
خط  ت�شغيل  ي��ب��داأ  وح��امل��ا  العاملية 
العام  نهاية  يف  اجلديد  الأنابيب 
�شتح�شل كرد�شتان على ما يقرب 

من هذا املبلغ �شهريا.
وي��ع��د خ��ط الأن��اب��ي��ب دلل���ة على 
ال��ت��ف��ك��ري ال���ش��ت��ق��ايل امل��ت��ن��ام��ي 

العراق.
وي���ه���دف الأك�������راد م��ب��دئ��ي��ا ل�شخ 
من  ي��وم��ي��ا  ب��رم��ي��ل  األ����ف   150
الأنابيب  خط  عرب  اخل��ام  النفط 
 281 ال���������ذي مي����ت����د  اجل������دي������د 
يف  م����ي����ا(   174( ك���ي���ل���وم���رتا 
اأرا���ش��ي ك��رد���ش��ت��ان م��ن حقل طق 
اإىل منطقة تتاقى  النفطي  طق 
ف���ي���ه���ا ح�������دود ال�����ع�����راق و����ش���وري���ا 
وت����رك����ي����ا. وت�������ش���ب���ب���ت ���ش��ي��ا���ش��ات 
ك���رد����ش���ت���ان احل�����ازم�����ة يف جم���ال 
اإغ�����ش��اب ب��غ��داد التي  ال��ط��اق��ة يف 

الكتفاء  له  يحقق  وق��د  لاإقليم 
ذاته  اأن ذلك يف حد  الذاتي، رغم 
لن يكون كافيا لتحقيق ال�شتقال 
ب��ه الأك����راد، وتخ�شى  ال��ذي يحلم 
اأن ير�شي  م��ن  وب��غ��داد  وا���ش��ن��ط��ن 
ت���وؤدي  ق��د  الأن��اب��ي��ب �شابقة  خ��ط 
فيما بعد اإىل تق�شيم العراق. فقد 
وهي   - نينوى  حمافظة  فو�شت 
امل��رك��زي��ة  احل��ك��وم��ة  �شلطة  حت��ت 
حمافظها  الأخ�����رية  الآون�����ة  يف   -
يف ت��وق��ي��ع ال��ع��ق��ود م��ع ال�����ش��رك��ات 
النفطية متتبعة خطى كرد�شتان.

كرد�شتان  اإق��ل��ي��م  حكومة  وت��وؤك��د 
دول��ة  م��ن  ج��زءا  بكونها  التزامها 
احت���ادي���ة دمي��ق��راط��ي��ة يف ال��ع��راق 
ال�شلطة  لم���رك���زي���ة  اإن  وت���ق���ول 
تفكك  ملنع  الوحيدة  ال�شبيل  ه��ي 
الباد. وقال اآ�شتي هورامي وزير 
املوارد الطبيعية يف حكومة اإقليم 
لربيطانيا  زيارة  خال  كرد�شتان 
جميع  اق��ت�����ش��ام  اإن  ال�����ش��ه��ر  ه����ذا 
الإيرادات النفطية وفقا للد�شتور 
الحت�����ادي وا���ش��ت��ق��ال ك��رد���ش��ت��ان 
اق��ت�����ش��ادي��ا ه��م��ا ال�����ش��ب��ي��ل ل��وح��دة 

العاقات مع تركيا  هددت بقطع 
ح�شته  م���ن  الإق���ل���ي���م  وح����رم����ان 
اإذا  امليزانية  م��ن   17% البالغة 
ال�شادرات قدما عرب خط  م�شت 

الأنابيب اجلديد دون موافقتها.
وم���ن امل��ن��ت��ظ��ر اأن ت��ب��ل��غ م��ي��زان��ي��ة 
 150 نحو   2014 لعام  ال��ع��راق 
منو  م���ع  و���ش��ت��زي��د  دولر  م��ل��ي��ار 
النفط وهو ما قد يغري  �شادرات 
ح�������ش���اب ح�����ش��ة الأك���������راد ال���ذي���ن 
�شيتلقون عندئذ املزيد من بغداد. 
�شركة  رئي�س  زولل  ���ش��وان  وق���ال 
ومقرها  لا�شت�شارات  كاردوت�شي 
لندن يتمثل اأحد ح�شابات الأكراد 
يف اأنهم اإذا بداأوا بيع النفط فاإنهم 
اإي���رادات  حتقيق  اإىل  �شيحتاجون 
ك��اف��ي��ة ل��ل��وف��اء ب��ال��ت��زام��ات��ه��م يف 
اأبعد مدى  اإىل  بغداد  ذه��اب  ح��ال 
ت��ه��دي��دات��ه��ا وح��رم��ان��ه��م من  يف 

ن�شيبهم يف امليزانية. 
 400 اإن��ت��اج م��ا ب��ني  وه���ذا يعني 
ي��وم��ي��ا من  ب��رم��ي��ل  األ����ف  و500 
النفط بناء على ح�شابات تت�شمن 
والتكلفة  اخل��ام  لأ�شعار  تقديرات 
وامل�������ش���ارك���ة يف الأرب���������اح. وت�����ش��ري 
طاقة  اأن  اإىل  ال��ت��ق��دي��رات  معظم 
الإن���ت���اج احل��ال��ي��ة ل��اإق��ل��ي��م تزيد 
على 350 األف برميل يوميا من 
ال��ن��ف��ط اخل���ام ي��ت��م ت��ك��ري��ر 140 
األف برميل يوميا منها لت�شتهلك 

حمليا.

الكربى 4ر0 باملئة اىل 98ر1272 نقطة.
وزاد املوؤ�شر 6ر3 باملئة يف اجلل�شات ال�شتة ال�شابقة حني 
راهن امل�شتثمرون على التو�شل اىل اتفاق يف وا�شنطن 
يف اللحظات الخرية لتفادي التخلف عن �شداد الديون 

وهو ما حدث ليل الربعاء املا�شي.
وارتفعت معنويات امل�شتثمرين يف اأ�شواق ال�شهم اأي�شا 
بف�شل اغاق موؤ�شر �شتاندرد اند بورز 500 لا�شهم 
بعد  اخلمي�س  اأم�����س  قيا�شي  م�شتوى  عند  المريكية 

اتفاق وا�شنطن.
 100 ارتفع موؤ�شر فاينن�شال تاميز  اأوروب��ا  اأنحاء  ويف 
الربيطاين 2ر0 باملئة وزاد موؤ�شر داك�س الملاين 4ر0 

باملئة وربح موؤ�شر كاك 40 الفرن�شي 5ر0 باملئة.

•• باري�ض-رويرتز:

ارتفعت ال�شهم الوروبية يف التعامات املبكرة اجلمعة 
ال��ت��وايل  ع��ل��ى  ال�����ش��اب��ع��ة  للجل�شة  مكا�شبها  م��وا���ش��ل��ة 
ومدعومة ببيانات اأظهرت ت�شارع النمو القت�شادي يف 

ال�شني.
ومنا ثاين اأكرب اقت�شاد يف العامل 8ر7 باملئة يف الربع 
الثالث وهو اأ�شرع معدل منو له هذا العام اذ ارتفع انتاج 
امل�شانع ومبيعات التجزئة مع ارتفاع الطلب من داخل 

الباد وخارجها.
ارت��ف��ع  جرينت�س  بتوقيت   0705 ال�����ش��اع��ة  وب��ح��ل��ول 
الوروبية  ال�شركات  ل�شهم   300 يوروفر�شت  موؤ�شر 

يهدف الأكراد ل�سخ 150 األف برميل يوميا من النفط اخلام 

خط نفطي جديد.. يعيد �شيناريو ا�شتقالل كرد�شتان للواجهة

اأ�شهم اليابان تنخف�س ب�شبب جني الرباح 
•• طوكيو-رويرتز:

تراجع موؤ�شر نيكي القيا�شي لا�شهم اليابانية اجلمعة م�شت�شلما لعمليات 
جني الرباح بعد �شعوده على مدى �شبع جل�شات بينما يتاأمل امل�شتثمرون 
اقت�شاد  اأكرب  على  المريكية  احلكومية  املوؤ�ش�شات  بع�س  اغاق  تداعيات 

يف العامل.
54ر14561 نقطة بعد �شعوده على مدى  باملئة اىل  2ر0  نيكي  ون��زل 
اأ�شهر  اأط��ول موجة �شعود له خال �شبعة  اأي��ام حتى اخلمي�س وهي  �شبعة 
ون�شف. وزاد املوؤ�شر 1ر1 باملئة هذا ال�شبوع م�شجا ثاين ارتفاع اأ�شبوعي 

على التوايل.
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•• دبي- الفجر: 

ت��وا���ش��ل��ت م�����ش��اء اخل��م��ي�����س )17 
الرابعة  اأكتوبر( مناف�شات اجلولة 
ل���ك���اأ����س ال���ع���امل ل��ل�����ش��ب��اح��ة، حيث 
العديد  نهائي  امل�شاء  فرتة  �شهدت 
من ال�شباقات، والتي تابعها جمهور 
كبري من ع�شاق ال�شباحة مل ي�شبق 
منذ  احت�شنه  اأن  ح��م��دان  ملجمع 

بطولة العامل يف 2010.
بحفل  امل�شائية  ال��ف��رتة  ا�شتهلت   
اف���ت���ت���اح رائ�������ع ت�����ش��م��ن ع���رو����ش���اً 
ل����األ����ع����اب ال���ب���ه���ل���وان���ي���ة وب��ع�����س 
ال��رق�����ش��ات ال��رتاث��ي��ة الإم��ارات��ي��ة، 
وب���ع���د ذل����ك ان��ط��ل��ق��ت امل��ن��اف�����ش��ات 
ال���ق���وي���ة ح���ي���ث وا����ش���ل���ت خ��ال��ه��ا 
ال�شبانية ماريا بيلمونتي غار�شيا 
م�شرية الفوز التي بداأتها يف جولة 
الأ�شبوع  اختتمت  وال��ت��ي  مو�شكو، 
املا�شي، لتنتزع ذهبية 800م حرة، 
وبزمن قدره 8:14.12، متقدمة 
كو�شتا  م��ي��اين  م��واط��ن��ت��ه��ا  ع��ل��ى 
والأملانية   ،)8:16.55( الثانية 
�شارا كوهلر الثالثة)8:18.90(، 
يف  هو�شزو  كاتينكا  اأخفقت  بينما 
حماكات اإجنازات ال�شباح التاأهيلية 
ع��ن��دم��ا ت�����ش��درت 4 ���ش��ب��اق��ات من 
5، لتكتفي باملركز اخلام�س،  اأ�شل 
وقد اأعربت بيلمونتي عن �شعادتها 
امل�شاركة يف  قائلة:   النتيجة  بهذه 
كاأ�س العامل جتربة جيدة، وخو�س 

واأن��ا �شعيدة  ال�شباقات مفيد ج��داً، 
ب��ع��ودت��ي اإىل دب���ي جم�����دداً لأف���وز 

بهذا ال�شباق .
متنوع  ف����ردي  400م  ���ش��ب��اق  ويف 
توج ال�شباح التون�شي اأ�شامة ملويل 
 )4:08.76( الف�شية  بامليدالية 
امل��ج��ري ديفيد  اأن ح��ل خ��ل��ف  ب��ع��د 
بينما   ،)4:05.30( ف���ريازت���و 
الأ�شرتايل ترافيز ماهوين  اكتفى 

باملركز الثالث )4:11.07(.
100م  �شباق  يف  املناف�شة  وك��ان��ت 
ح������رة رج�������ال ع���ل���ى اأ�����ش����ده����ا ب��ني 
ف��ادمي��ري  ال��ل��دودي��ن  املتناف�شني 
م����وروزوف م��ن رو���ش��ي��ا، ال���ذي فاز 
و���ش��اح��ب   ،)45.84( ب��ال��ذه��ب 
امل��رك��ز ال��ث��اين اأن��ث��وين اإرف����ني من 
 ،)45.84( امل���ت���ح���دة  ال����ولي����ات 
الأ�شرتايل  اإىل  الربونزية  وذهبت 
وي��ع��د   ،)47.01( ت����و  ك��ي��ن��ي��ث 
ل�  ال��ت��وايل  الثالث على  الفوز  ه��ذا 
بالذهب  تتويجه  بعد  م����وروزوف 
يف ج��ول��ت��ي ب���رل���ني وم��و���ش��ك��و من 
ك���اأ����س ال���ع���امل، وق����ال م�����وروزوف: 
�شعيد بهذا الإجناز، اأحب املناف�شة 
الق�شرية مع هوؤلء  الأح��وا���س  يف 
الأ�شخا�س . بينما قال اإرفني، الذي 
اأ�شيب بخيبة اأمل طفيفة، مازحاً: 
ب�  ال��ه��زمي��ة  ب���اإن���زال  ول��ك��ن��ي �شعيد 

كيني، اإنه خ�شمي اللدود . 
اإل اأن تو كان �شعيداً عندما متكن 
لح���ق���اً م���ن ق��ل��ب ال���ط���اول���ة على 

100م فردي  م��وروزوف يف �شباق 
م��ت��ن��وع، وجن���ح يف ان���ت���زاع ال��ذه��ب 
اكتفى  بينما   ،51.64 م�����ش��ج��ًا 
م��وروزوف بالف�شية )51.76( و 
جورج بوفيل من ترينيداد وتوبيغو 

بالربونزية )52:38(.
وعقب ا�شرتاحة ق�شرية ا�شتدركت 
200م  ���ش��ب��اق  ه��و���ش��زو الأم�����ر يف 
مناف�شة  يف  خاله  وجنحت  ح��رة، 
اأ����ش���م���اء ق���وي���ة وان����ت����زاع امل��ي��دال��ي��ة 
 ،)1:53.21( م�شجلة  الذهبية 
وح������ل������ت ال�����ه�����ول�����ن�����دي�����ة ف���ي���م���ك���ي 
 ،)1:53.46( ثانية  هيم�شكريك 
ثالثة  كو�شتا  مياين  وال�شبانية 

.)1:53.90(
وف�����از رولن������د ����ش���وم���ان ب��ذه��ب��ي��ت��ه 
ال���راب���ع���ة ع��ل��ى ال����ت����وايل يف ك��اأ���س 
50م �شدر  ال��ع��امل ل��ه��ذا ال��ع��ام يف 
بزمن  ال�شباق  اأن��ه��ى  بعد  للرجال 
بثانية  اأ����ش���رع   ،)25.96( ق����دره 
املركز  �شاحب  من  تقريباً  واح��دة 
ال���ث���اين ه���ن���دري���ك ف��ي��ل��دوي��ر من 
اأملانيا )26.95(، وح�شل الياباين 
الثالث  املركز  على  �شيرني  �شيورا 
الفوز  م��ن  وب��ال��رغ��م   ،)27.38(
الذي حققه �شومان اإل اأنه مل يكن 
را���س ع��ن ال��زم��ن، حيث ق���ال:  مل 
اأقل  يكن الزمن جيداً ج��داً، وك��ان 
اأن  واأردت  مو�شكو،  يف  �شجلته  مما 

اأ�شجل زمناً اأ�شرع .
نحو  اأم�شيته على  �شومان  ووا�شل 

اأف�����ش��ل ح��ي��ث ف���از ب��ذه��ب��ي��ة �شباق 
فرا�شة )22.27(، متقدماً  50م 
ت�شاد  افريقي  النجم اجلنوب  على 
الثاين )22.28(، وحل  لوكلو�س 
 ،)23.02( ثالثاً  �شيلدز  توما�س 
واأ����ش���ي���ب ل��وك��ل��و���س ب��خ��ي��ب��ة اأم���ل 
لإ���ش��اع��ت��ه ذه��ب��ي��ة ال�����ش��ب��اق ب��ف��ارق 
ك��ان  ع���زائ���ه  اأن  اإل  ج�����داً،  ���ش��ئ��ي��ل 
ال��ع��ر���س ال���ق���وي ال����ذي ق��دم��ه يف 
وقت �شابق عندما اأمتع اجلماهري 
وُت����وج  ف���را����ش���ة،  200م  ���ش��ب��اق  يف 
ب���ال���ذه���ب م�����ش��ج��ًا زم����ن����اً رائ���ع���اً 
من   .03 ب���ف���ارق   )1:49.07(
واأنهى  العاملي،  الرقم  عن  الثانية 
ال��ب��ول��ن��دي ب�����اأول ك��ورزي��ن��ي��و���ش��ك��ي 
 ،)1:51.26( ث���ان���ي���اً  ال�������ش���ب���اق 
الربازيل  من  فيلو�شو  وفريدريكو 

ثالثاً )1:54.91(.
وقال لوكلو�س:  اأ�شبت بخيبة اأمل 
لأنني مل اأمتكن من حتطيم الرقم 
�شعيد  ول���ك���ن  ال���ع���امل���ي،  ال��ق��ي��ا���ش��ي 
بالقرتاب منه كثرياً، اأحياناً ننجح 
اأوا���ش��ل  اأن  واأخ���رى ل، ولكن علي 
من  متاأكداً  ول�شت  بجد،  املناف�شة 
غ���داً،  ج��دي��د  ع��امل��ي  رق���م  ت�شجيل 
ول��ك��ن اأح����اول دائ��م��ا ب��ذل ق�شارى 

جهدي .
لل�شيدات،  100م �شدر  �شباق  ويف 
قلب  يف  اأتكين�شون  عالية  جنحت 
ال���ط���اول���ة ع��ل��ى ال��رو���ش��ي��ة ج��ول��ي��ا 
عليها  ت��غ��ل��ب��ت  اأن  ب��ع��د  اإف��ي��م��وف��ا 

الأخ��رية يف جولة مو�شكو، وف��ازت 
 )1:02.91( بالذهب  اأتكين�شون 
م��ت��ق��دم��ة ع��ل��ى اإف��ي��م��وف��ا ال��ث��ان��ي��ة 
اأتكين�شون:   وقالت   ،)1:04.00(
ا���ش��ت��م��ت��ع ب��امل��ن��اف�����ش��ة م���ع ج��ول��ي��ا، 
و�شل�شلة كاأ�س العامل رائعة، اأحاول 
ك��ث��رياً  نف�شي  ع��ل��ى  اأ���ش��غ��ط  ل  اأن 
اأتعلم  خ��ال ج��ولت احل��دث، واأن 

منها .
فوز  ف��را���ش��ة  100م  �شباق  و�شهد 
ب��ط��ل��ة ال���ع���امل احل��ال��ي��ة يف ���ش��ب��اق 
50م فرا�شة )الأحوا�س الطويلة(، 
غراي  اأوت�شن  جانيت  الدامنركية 
بامليدالية الذهبية بعد اأن تقدمت 
 ،)56.87( الثانية  هو�شزو  على 
وت����او يل م���ن ���ش��ن��غ��اف��ورة ال��ث��ال��ث��ة 

.)57.23(
�شباقها  يف  جنحت  هو�شزو  اأن  اإل 
200م  ان���ت���زاع ذه��ب��ي��ة  ال���ت���ايل يف 
 ،)2:06.58( م���ت���ن���وع  ف������ردي 
م����ت����ق����دم����ة ع����ل����ى الأ������ش�����رتال�����ي�����ة 
 )2:08.43( ���ش��ي��ب��وه��م  اإمي���ل���ي 
الثالثة  فريازتو  اإيفلني  واملجرية 
واق���ت�������ش���م���ت   ،)2:08.85(

برونزي�������ة
دارينا  الأوك��ران��ي��ة  م��ع  50م ظهر 
زيفينا بعد اأن اأنهيتا ال�شباق بزمن 
اإمييلي  خلف   ،)27.13( مت�شاو 
 ،)26.93( ال���ث���ان���ي���ة  ���ش��ي��ب��وه��م 
والبولندية األيك�شاندرا اأوربان�شكي 

الأوىل )26.70(. 

وجن���ح���ت الأوك����ران����ي����ة  زاف��ي��ن��ا يف 
ظ��ه��ر  200م  ب���ذه���ب���ي���ة  ال�����ف�����وز 
ع��ل��ى  م��ت��ق��دم��ة   ،)2:01.66(
على  ح�شلت  التي  �شيبوهم  اإميلي 
 )2:05.04( اأي�������ش���اً  ال��ف�����ش��ي��ة 
وه��و���ش��زو ال��ت��ي اك��ت��ف��ت ب��ال��ربون��ز 

.)2:05.42(
بدوره مل يتمكن الأ�شرتايل روبرت 
هاريل من تكرار نتيجته ال�شباحية 
100م  ل�شباق  التاأهيلي  ال��دور  يف 
ظهر، بعد اأن حل ثانياً يف النهائي 
الأم���ري���ك���ي  خ���ل���ف   ،)50.34(
بينما   )50.15( �شيلدز  توما�س 
البولندي  اإىل  ال��ربون��زي��ة  ذه��ب��ت 
 ،)51.04( ك��اوي��ك��ي  رادو����ش���اف 
اخل�����ش��ارة  ت������دارك  ه�����اريل  اأن  اإل 
بتحقيق فوز قوي يف �شباق 400م 
على  متقدماً   ،)3:40.24( حرة 
ال��ث��اين دي��ف��ون ب����راون م��ن جنوب 
والثالث   ،)3:41.84( اإفريقية 
م������ادز غ��ل��ي�����ش��رن م����ن ال����دامن����ارك 
هاريل  اأع��رب  وقد   ،)3:42.35(
قائًا:   النتيجة  بهذه  �شعادته  عن 
اأع��ت��ق��د اأن ه���ذا ال��ف��وز حت��ق��ق واأن���ا 
ال��ذي  الأم���ل  خيبة  ج���راء  غا�شب 
ظهر،  100م  �شباق  يف  بها  اأ�شبت 
مت��ك��ن��ت م���ن روؤي�����ة دي���ف���ون ق��ادم��اً 
ب��ق��وة  ان��ط��ل��ق��ت  اأن���ن���ي  اإل  ن���ح���وي 

للظفر بهذا ال�شباق .
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ُت���وج���ت ال��ه��ول��ن��دي��ة 
بذهبية  ك���روم���وودي���وي���و  ران���وم���ي 

ب��ي��ن��م��ا   ،)24:02( ح�����رة  50م 
ب��ران��د  دوروث�����ي  الأمل��ان��ي��ة  ح�شلت 
وذهبت   )24.34( الف�شية  على 
اأوت�����ش��ن  ج��ان��ي��ت  اإىل  ال���ربون���زي���ة 

غراي )24.47(.
وح�����ش��ل م��اي��ك��ل ج��ام��ي�����ش��ون من 
امل��م��ل��ك��ة امل���ت���ح���دة ب�����ش��ه��ول��ة ع��ل��ى 
ذهبيته الأوىل يف احلدث يف �شباق 
200م �شدر للرجال بعد اأن �شجل 
2:06.68، متقدما على �شاحب 
كلوبت�شنيك  توما�س  الثاين  املركز 
 ،)2:08.38( ���ش��ل��وف��اك��ي��ا  م���ن 
من  دورن�����وف  ميخائيل  وال��ث��ال��ث 

رو�شيا )2:09.93(.
و����ش���ه���د ����ش���ب���اق ال���ل���ي���ل���ة الأخ������ري 
مناف�شة  خمتلط  متنوع   50×4
اأث�����ارت ح��م��ا���ش��ة جماهري  ���ش��دي��دة 
وانتهت  الريا�شي،  حمدان  جممع 
بالذهب  الأ���ش��رتايل  الفريق  بفوز 
)روب��رت ه��اريل، كينيث تو، بيلندا 
قاطعا  �شيبوهم(  واإمي��ل��ي  هوكينغ 
 ،1:42.31 ق��دره  بزمن  ال�شباق 
ت������اه ال���ف���ري���ق ال����ي����اب����اين ث���ان���ي���اً 
الثالث  املركز  وذه��ب   ،1:43.15

اإىل ال�شني 1.44.43.
ت���ع���د ج���ول���ة دب�����ي م����ن م��ن��اف�����ش��ات 
تقام  التي  لل�شباحة،  العامل  كاأ�س 
اكتوبر،   18-17 م��ن  ال��ف��رتة  يف 
ال��راب��ع��ة يف ج����ولت ك���اأ����س ال��ع��امل 
الثمان، والتي بداأت يف اأغ�شط�س يف 
اإندهوفن، قبل اأن تنتقل اإىل برلني 

ومو�شكو، وبعد دبي تنتقل املناف�شة 
و�شنغافورة،  ال��دوح��ة،  من  كل  اإىل 
باجلولة  ُتختتم  اأن  قبل  وطوكيو، 
 14-13 يومي  بكني  يف  النهائية 

نوفمرب.
وت���ق���ام م��ن��اف�����ش��ة ك���اأ����س ال���ع���امل يف 
25م،  طوله  يبلغ  �شباحة  حو�س 
وال�شيدات  ال��رج��ال  فيه  ويتناف�س 
 36 م���ال���ي���ة يف  ب���ج���وائ���ز  ل���ل���ف���وز 
���ش��ب��اق��اً، وي���ح���دد ال���ف���ائ���ز يف ه��ذه 
متنح  التي  النقاط  وف��ق  املناف�شة 
معايري  ح�شب  وحتدد  الأداء،  على 
القائمة  ال��دويل لل�شباحة  الحت��اد 
على اأ�شا�س الزمن القيا�شي العاملي 
عدد  احت�شاب  يتم  بحيث  احل��ايل، 
النقاط التي �شجلت خال جولت 
ال���ك���اأ����س ال���ث���م���ان، ومي���ن���ح ج��م��ي��ع 
الفائزين بامليداليات جوائز مالية، 
ب��ي��ن��م��ا ي���ف���وز م��ت�����ش��در ال��رتت��ي��ب 
الرجال  فئتي  ال��ع��ام يف  الإج��م��ايل 
وال�شيدات يف نهاية اجلولت مببلغ 

100،000 دولر اأمريكي. 
ت��ت��وا���ش��ل م��ن��اف�����ش��ات ك��اأ���س ال��ع��امل 
18 اك��ت��وب��ر  ل��ل�����ش��ب��اح��ة اجل��م��ع��ة، 
ل����اأدوار  �شباحية  ف��رتت��ني؛  ع��ل��ى 
 ،10 ال�����ش��اع��ة  وت��ب��داأ  التمهيدية، 
وم�����ش��ائ��ي��ة ل��ل��ت�����ش��ف��ي��ات ال��ن��ه��ائ��ي��ة 
5.30 م�����ش��اًء، وت��ت��وف��ر  ال�����ش��اع��ة  
التذاكر عند بوابة جممع حمدان 
ال���ري���ا����ش���ي ال����واق����ع ع���ل���ى ط��ري��ق 

.)E611( الإمارات

انطالقة قوية ملناف�شات اأول اأيام مونديال كاأ�س العامل لل�شباحة يف دبي

ت��ت��ج��ه الن���ظ���ار غ���دا الح����د اىل م��ل��ع��ب ال��ط��ي��ب امل��ه��ريي 
التون�شي  ال�شفاق�شي  ال��ن��ادي  �شيكون  حيث  �شفاق�س  يف 
نهائي  وبلوغ  البنزرتي  النادي  مواطنه  لتخطي  مر�شحا 
م�شابقة كاأ�س الحتاد الفريقي لكرة القدم للمرة الرابعة 

يف تاريخه.
النهائي  ال��دور ن�شف  ذه��اب  لقاء  انهى  ال�شفاق�شي  وك��ان 
ب��ال��ت��ع��ادل م���ع م��واط��ن��ه ���ش��ف��ر-���ش��ف��ر ع��ل��ى م��ل��ع��ب 15 

اكتوبر.
وكان ال�شفاق�شي اول املتاأهلني اىل ن�شف النهائي بت�شدره 
املجموعة الوىل بر�شيد 14 نقطة وبفارق 6 نقاط عن 
ب��ارب��ع مباريات  ف��ائ��زا  ان خ��رج  بعد  ال��ث��اين  امل���ايل  امللعب 

تاأهل  فيما  الخريني،  الثنتني  وتعادل يف  �شت  ا�شل  من 
املجموعة  ثانيا يف  ان حل  بعد  الربعة  دور  اىل  البنزرتي 

الثانية بفارق نقطة خلف مازميبي الكونغويل.
للمو�شم  التون�شي  ال����دوري  ب��ط��ل  ال�شفاق�شي،  وي��دخ��ل 
كونه  هامة  معنوية  باف�شلية  املوقعة  ه��ذه  اىل  امل��ا���ش��ي، 
اكتوبر  الول  ت�شرين   27 البنزرتي منذ  ام��ام  مل يخ�شر 
ال��دوري  يف   3-2 ار�شه  على  امامه  �شقط  حني   2007
ويتعادل يف  �شبع مباريات  بعدها يف  يفوز  ان  املحلي، قبل 

ثاث امام مناف�شه يف جميع امل�شابقات.
ا�شل  من  ار�شه  على  مباراتني  �شوى  يخ�شر  مل  ان��ه  كما 
يف  جماهريه  بني  خا�شها  التي  الخ��رية  ال�36  املباريات 

جميع امل�شابقات، وكانا امام الرتجي وليوباردز الكونغويل 
بطل كاأ�س الحتاد الفريقي لعام 2012.

ويف املواجهة الخرى يف دور الربعة، يبدو مازميبي القرب 
لبلوغ النهائي للمرة الوىل يف تاريخه املتوج باربعة القاب 
يف م�شابقة دوري البطال، وذلك عندما ي�شت�شيف امللعب 

املايل بطل 2009 اليوم ال�شبت.
وجنح مازميبي يف ح�شم لقاء الذهاب مل�شلحته 2-1 خارج 
النهائي  خلو�س  العادة  فوق  مر�شحا  يجعله  ما  قواعده، 
خ�شو�شا انه مل يخ�شر على ار�شه يف جميع امل�شابقات منذ 
ثاثة اعوام وحتديدا منذ خ�شارته امام الهال ال�شوداين 

�شفر-2 يف دوري البطال.

كاأ�س الأردن: مواجهات �شهلة لفرق دوري ال�شفاق�شي ومازميبي الأقرب اإىل نهائي كاأ�س الحتاد الإفريقي
املحرتفني يف ثمن النهائي 

الردن  ك��اأ���س  مل�شابقة  النهائي  ثمن  ال���دور  قرعة  ا�شفرت 
املحرتفني  دوري  لفرق  �شهلة  مباريات  عن  القدم  ك��رة  يف 
الريموك،  مع  الرمثا  ويلعب  الوىل.  ال��درج��ة  ف��رق  ام��ام 
مع  واجلليل  الأه��ل��ي،  م��ع  والبقعه  بلعما،  م��ع  والفي�شلي 
ال�شيخ ح�شني، و�شباب الأردن مع �شحاب، و�شما ال�شرحان 
مع احل�شني، والوحدات مع احتاد الزرقاء، وال�شلط مع ذات 
را�س. واأو�شح عو�س �شعيبات نائب اأمني ال�شر يف الحتاد 
�شتقام خال  ال��دور  ه��ذا  الثماين يف  املباريات  اأن  الردين 
يتاأهب لأهم حدث يف  الذي  الأردن  فرتة جتميع منتخب 

تاريخ الكرة الردنية وهو مواجهة الأوروغ��واي يف املحلق 
كا�س  نهائيات  اىل  امل��وؤه��ل  اجلنوبي  ال���ش��ي��وي-الم��ريك��ي 
ال��ع��امل يف ال��ربازي��ل، وه��و م��ا يعني اأن الن��دي��ة �شتخو�س 

مباريات هذا الدور دون م�شاركة لعبيها الدوليني.
واعلن ال�شعيبات اأنه يف حال بلوغ الفي�شلي املباراة النهائية 
مل�شابقة كاأ�س الحتاد ال�شيوي ف�شيتم تاأجيل مباراته مع 
بلعما مبرحلة الأياب م�شريا اىل انها �شتقام يف نف�س فرتة 
اأي�شا  الدوليني  الاعبني  م�شاركة  وبدون  املنتخب  جتمع 

وذلك توفريا للعدالة بني كافة الفرق.



17

الفجر الريا�ضي
السبت  -   19  أكتوبر    2013 م   -   العـدد    10923
Saturday   19    October   2013  -  Issue No   10923

مباراتان يف افتتاح مباريات املجموعة ال�ساد�سة مبونديال النا�سئني 

املك�شيك تدافع عن اللقب اأمام ن�شور نيجييا والعراق يق�س ال�شريط مع ال�شويد 

•• العني- الفجر :

اف��ت��ت��ح��ت ع��ل��ى م��ل��ع��ب خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د ب��ن��ادي 
ال�شاد�شة يف مونديال  املجموعة  العني مباريات 
بني  مب��ب��ارات��ني   ،  2013 الإم�����ارات  النا�شئني 

املك�شيك ونيجرييا ثم العراق وال�شويد .
اأف�����ش��ل منتخب يف  وي��ع��د امل��ن��ت��خ��ب ال��ن��ي��ج��ريي 
اإذ   ، 17�شنة  ال��ع��امل حت��ت  ك��اأ���س  ت��اري��خ بطولة 
مت��ك��ن م���ن اإح�����راز ال��ل��ق��ب ث���اث م����رات ول��ع��ب 
اأم��ا حامل   ، اأي�شاً  م��رات  النهائية ثاث  املباراة 
اللقب املنتخب املك�شيكي فقد تّوج بدوره مرتني 
باللقب اآخرها كان قبل عامني يف البطولة التي 

نظمت على اأر�شه واأمام جمهوره.
ال�شويدي  ونظريه  العراقي  املنتخب  ويخو�س 
17 �شنة  اأول مباراة لهما يف كاأ�س العامل حتت 
واعرتف رئي�س بعثة املنتخب العراقي للنا�شئني 
املجموعة   يف  املناف�شة  ب�شعوبة  ���ش��دام  نعيم   ،
ال�شاد�شة ، �شمن مونديال النا�شئني ، الإمارات 

لبلوغ  ت�شعى  قوية  منتخبات  بوجود   ،  2013
ينبغي  مو�شحا   ، املناف�شة  م��ن  ال��ث��اين  ال����دور 
اأخذ الأم��ور على حممل اجلد والرتكيز اجليد 
املنتخب  م��ع  الإفتتاحية  امل��ب��اراة  يف  خ�شو�شا   ،
الاعبني  يف  وثقتنا  ال�شبت  غد  ي��وم  ال�شويدي 
كبرية لتخطي جميع الظروف وتاأكيد احل�شور 

القوي لأبناء الرافدين .
حيدر   : ه��م  لع��ب��ا   23 املنتخب  قائمة  وت�شم 
حممد ، عاء اأحمد ، حممد �شاكر ، مهدي عبد 
الزهرة ، علي قا�شم ، علي �شالح ، عاء مهاوي 
، اأحمد ناظم ، م�شطفى �شمري ، حممد �شام ، 
يا�شر عمار ، فهد ك��رمي ، اجم��د ك��رمي ، اجمد 
عطوان ، �شامر ماجد ، ب�شار ر�شن ، علي ع�شام ، 
حممد خزعل ، منتظر عبد المري ،  م�شطفى 
اأح��م��د ع��ب��د العبا�س   ، ، ���ش��ريك��و ك���رمي  الم���ني 

و�شجاد ح�شني .
ال�شويد  م��ع  امل��ن��ت��خ��ب  ودي��ت��ي  اأن  ���ش��دام  واأك����د 
قبل  م�شكلة  ، ل متثل  اأخ��ريا  تركيا  مع�شكر  يف 

 ، ال�شبت  يوم  املنتخبني  بني  الر�شمية  املواجهة 
م�شيفا ل اأعتقد اأن مواجهتي املنتخب ال�شويدي 
 ، الاعبني  تركيز  يف  �شتوؤثر  تركيا  مع�شكر  يف 
قبل  الودية  املباريات  برنامج  اأ�شا  قررنا  فقد 

اإجراء القرعة .

مواجهة قوية 

راول جيرتيز   ، املك�شيكي  املنتخب  م��درب  واأك��د 
يف  النيجريي  املنتخب  اأم���ام  امل��واج��ه��ة  �شعوبة 
النا�شئني  م��ون��دي��ال  م��ن  الإف��ت��ت��اح��ي��ة  اجل��ول��ة 
املهمة  اأن  ن��ع��رف  مو�شحا   ، الإمارات2013 
الاعبني  يف  ثقتي  لكن   ، للغاية  �شعبة  �شتبدو 
جيدة خلو�س املواجهة برغبة الفوز وامل�شي يف 

طريق املناف�شة على بلوغ الدور الثاين .
ب����وج����ودي هنا  ���ش��ع��ادت��ي  اأخ���ف���ي  واأ�����ش����اف :ل 
اجل��دي��دة  الن�شخة  يف  املنتخب  م��ع  للم�شاركة 
من املونديال ، واحلقيقة اأننا ح�شلنا على دعم 

رائع من امل�شوؤولني عن كرة القدم يف املك�شيك ، 
لتعزيز احل�شور  الاعبني  والعاقة جيدة مع 

القوي يف البطولة .
املطلوبة  ب��ال��ث��ق��ة  ال��ت��ح��ل��ي  امل��ط��ل��وب   : واخ��ت��ت��م 
املا�شي  ويف   ، امل��ن��اف�����ش��ة  يف  الأوىل  امل��واج��ه��ة  يف 
وج��اء  امل��ق��دم��ة  ج��ي��دة و�شعتنا يف  ب��اأ���ش��ي��اء  قمنا 
اأن ن�شنع واقعا يائم  اأننا ميكن  لنوؤكد  الوقت 

طموحاتنا .
عرب اخلاندور دياز لعب املنتخب املك�شيكي عن 
ال�شاد�شة  املجموعة  مباريات  خلو�س  ارتياجه 
يف مونديال النا�شئني يف ملعب خليفة بن زايد 
ي�شاعدنا على  م��ا   ، رائ��ع��ا  يبدو  امللعب  اإن  وق��ال 
الأداء املطلوب يف مواجهة املنتخب النيجريي يف 

اجلولة الإفتتاحية .
واأك���م���ل :اأع��ت��ق��د ان��ه��ا م��واج��ه��ة م��ه��م��ة و�شعبة 
وامل���ه���م اأن ن�����وؤدي يف امل���ي���دان ب��ط��ري��ق��ة ج��ي��دة ، 
ومرحلة التح�شريات كانت مهمة وم�شت على 
نحو منا�شب قبل الدخول اإىل اأجواء البطولة ، 

ولدينا رغبة كبرية يف النجاح وتاأكيد احل�شور 
القوي يف البطولة ، فاملهم اأن ننجح يف الإجهاز 

على خ�شومنا .

طموحات مهمة  

غاربا  م��ان��و   ، النيجريي  املنتخب  م���درب  واأك���د 
مونديال  بلقب  الفوز  على  املناف�شة  يف  رغبتهم 
النا�شئني يف ن�شخته اجلديدة للمرة الرابعة يف 
، ملعادلة رقم املنتخب الربازيلي  تاريخ املنتخب 
حممل  على  الأم���ور  ن��اأخ��ذ  اأن  ينبغي  م�شيفا   ،

اجلد ، 
ف��ن��ح��ن يف م��رح��ل��ة امل��ن��اف�����ش��ة ال���ق���وي م���ع بقية 
يدعو  �شيء  ول   ، ال�شاد�شة  املجموعة  منتخبات 
 ، املك�شيكي  املنتخب  م��واج��ه��ة  ق��ب��ل  ال��ق��ل��ق  اإىل 

واحلقيقة اأننا نحرتمه ول نهابه .
وت���اب���ع :ق��م��ن��ا ب��ال��ت��ح�����ش��ري اجل��ي��د ل��ل��ب��ط��ول��ة ، 
وق�شينا نحو 14 يوما يف دبي حتى نبلغ درجة 

اجلاهزية املطلوبة ، وهناك ما ي�شتحق الهتمام 
اأننا نرغب  مبا �شيحدث يف امليدان ، لكن املوؤكد 
يف الفوز على املك�شيك وبقية املنتخبات الأخرى 
وزاد :اأعتقد اأن املواجهة املرتقبة بني املنتخبني 
م�شاء اليوم اأ�شبه مبباراة نهائية ، فهناك رغبة 
الاعبني  وثقتي كبرية يف   ، الفوز  م�شرتكة يف 

للقيام باملطلوب وح�شد النقاط الثاث .
ع����ًد لع����ب امل��ن��ت��خ��ب ال��ن��ي��ج��ريي ����ش���ي���درا اي���زا 
املواجهة الإفتتاحية يف مونديال النا�شئني اأمام 
لتعزيز طموحات  املك�شيكي مهمة جدا  املنتخب 
اأن  ، مو�شحا  اللقب  على  املناف�شة  الاعبني يف 
مرحلة  دب��ي  يف  للمنتخب  التح�شريي  املع�شكر 
مهمة قبل الدخول اإىل اأجواء البطولة .واأكمل 

:
قمنا باأ�شياء مهمة يف الفرتة املا�شية ، و�شنخو�س 
املواجهة من املك�شيكيني برغبة كبرية يف الفوز 
لتنفيذ  امل���ي���دان  يف  اأق���وي���اء  ن��ظ��ه��ر  اأن  ون���رج���و 

تعليمات املدرب غاربا . 

تاهل الفرن�شي اليطايل اندريا�س �شيبي امل�شنف ثانيا اىل الدور 
ن�شف النهائي من دورة مو�شكو الدولية يف كرة امل�شرب اثر فوزه 
على الفرن�شي ادوار روجيه-فا�شان 5-2 ثم بالن�شحاب اأم�س 

اجلمعة يف الدور ربع النهائي.
ميخائيل  ال��ك��ازاخ�����ش��ت��اين  م��ع  امل��ق��ب��ل  ال����دور  يف  �شيبي  ويلتقي 
مواطنه  على  تغلب  وال��ذي  الت�شفيات  من  ال�شاعد  كوكو�شكني 
و6-7   4-6 الت�شفيات  من  ب��دوره  ال�شاعد  غولوبيف  ان��دري 
اوقف  بعدما  كارلوفيت�س  ايفو  الكرواتي  اأي�شا  وتاأهل   .)4-7(

مغامرة الرو�شي كارين خات�شانوف امل�شارك ببطاقة دعوة بالفوز 
عليه 6-4 و6-�شفر. و�شرب خات�شانوف بقوة يف الدورة وتغلب 
ال�شربي  الول وعلى  ال���دور  رام��و���س يف  ال��ربت  ال���ش��ب��اين  على 
يانكو تيب�شاريفيت�س الثالث يف الدور الثاين. ويلتقي كارلوفيت�س 
يف ن�شف النهائي مع الفرن�شي ري�شار غا�شكيه الول او الرو�شي 
ولدى  اأي�شا.  دعوة  ببطاقة  امل�شارك  غابا�شفيلي  تيموراز  الخر 
اآن��ا  وال�شربية  فينت�شي  روب��رت��ا  الي��ط��ال��ي��ة  خ��رج��ت  ال�����ش��ي��دات، 
ايفانوفيت�س امل�شنفتان ثانية ورابعة على التوايل من الدور ربع 

كوزنت�ش�شوفا  �شفتانا  الرو�شية  ام��ام  الوىل  بخ�شارة  النهائي 
2-6 و3-، والثانية امام ال�شرتالية �شامانتا �شتو�شور  الثامنة 

ال�شابعة 5-7 و6-4.
ويف دور الربعة، تلتقي كوزنت�شوفا مع �شتو�شور.

بتغلبها  اخلام�شة  هاليب  �شيمونا  الرومانية  ذاته  ال��دور  وبلغت 
دعوة  ببطاقة  امل�شاركة  كليبانوفا  الي�شا  الخ��رى  الرو�شية  على 
انا�شتازيا  الخ��رى  الرو�شية  مع  موعدا  لت�شرب  و1-6،   1-6

بافليوت�شنكوفا او ال�شلوفاكية دانييا هانتوت�شوفا.

دورة مو�شكو: �شيبي اىل ن�شف النهائي وخروج فينت�شي 
وايفانوفيت�س من ربع النهائي

بالتر ي�شيد بتنظيم مونديال النا�شئني 
ويوؤكد اأن الإمارات نالت ثقة الفيفا 

ال��دويل لكرة القدم بتنظيم دولة الإم��ارات لكاأ�س العامل  اأ�شاد �شيب باتر رئي�س الحت��اد 
للنا�شئني حتت 17 �شنة الذي انطلق اأم�س الأول اخلمي�س.

وقال باتر يف ت�شريحات نقلتها �شحيفة لويزان ال�شوي�شرية: كما كان متوقعا الإمارات 
تك�شب ثقة الفيفا مرة اأخرى واملونديال رائع ومباريات اجلولة الوىل حما�شية وممتعة.

الإم���ارات موؤهلة ل�شت�شافة كربى  وان   .. اأرق��ى م�شتوى  رائ��ع وعلى  التنظيم  ان  واأ�شاف 
البطولت العاملية لي�س فقط يف كرة القدم بل يف جميع الريا�شات.

واأ�شار رئي�س الفيفا اإىل اأن الإمارات بلد اآمنة ومتلك امكانات هائلة على امل�شتوى الإداري 
والبنية التحتية الريا�شية والتي توؤهلها لتكون من بني الدول الريا�شية الكربى.
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ل��ل��دوران من جديد بعد توقف  القدم  ال��دوري الم��ارات��ي لكرة  تعود عجلة 
22 يوما، وذلك عندما تنطلق ال�شبت املرحلة الرابعة التي ي�شعى من  دام 
ح�شاب  على  التوايل  على  الرابع  ف��وزه  حتقيق  اىل  املت�شدر  الهلي  خالها 
ال�شباب،  مع  الو�شل  فيلعب  اليوم  املرحلة  وتفتتح  الخ��ري.  ال�شعب  �شيفه 
والمارات مع الن�شر، واجلزيرة مع عجمان، وت�شتكمل الحد بلقاءات الهلي 

وال�شعب، وبني يا�س والوحدة، والعني ودبي، وال�شارقة والظفرة.
الثالثة  املرحلة  خو�س  بعد  املا�شي  �شبتمرب  ايلول   27 يف  ال��دوري  وتوقف 
وذل���ك ب�شبب ا���ش��ت��ع��دادات املنتخب الم���ارات���ي مل��ب��ارات��ه م��ع ه��ون��غ ك��ون��غ يف 
املا�شي  الثاثاء  اقيمت  والتي   2015 ا�شيا  كاأ�س  اىل  املوؤهلة  الت�شفيات 
بعد  الثالثة �شدارته  املرحلة  الهلي عزز يف  وكان  4-�شفر.  بفوزه  وانتهت 
 9 اىل  ر�شيده  ويرفع  الكاملة  العامة  ليحقق  2-�شفر  الن�شر  على  فوزه 
نقاط، وهو �شيكون مر�شحا للبقاء يف املركز الول خ�شو�شا ان �شيفه ال�شعب 

يحتل املركز الخري بدون نقاط بعدما ف�شل يف حتقيق اي فوز حتى الن.
وتنطلق قوة الهلي من خربة مدربه الروماين اولري��و كوزمني الذي قاد 
العني للقبني متتاليني قبل ان ينتقل لقيادة و�شيف املو�شم املا�شي يف �شفقة 
اداء الهلي  وب��دا تاثري كوزمني وا�شحا على  ي��ورو.  5 مايني  و�شلت اىل 
الذي ا�شبح اكرث توازنا وواقعية مع ت�شجيله خم�شة اهداف واهتزاز �شباكه 
مرة واحدة يف ثاث مباريات. كما ميلك الهلي اف�شل الاعبني املحليني 
العزيز  وعبد  خليل  احمد  وه��م  الول  املنتخب  م��ع  معظمهم  يلعب  ال��ذي��ن 
�شنقور وعبد العزيز هيكل وماجد ح�شن وا�شماعيل احلمادي، حيث ي�شكلوا 
مع الربازيليني ادينالدو غرافيتي �شاحب هدفني حتى الن وجوزيل �شياو 
والت�شيلي لوي�س خيمنيز والربتغايل هوغو فيانا نقطة قوة الفريق. ويتعني 
على ال�شعب الذي يربز فيه هدافه الفرن�شي مي�شال لرنت، ان يبذل جهدا 
م�شاعفا يف حال اراد جتنب هزمية رابعة على التوايل والتي �شتدخله مبكرا 

كما املو�شم املا�شي دائرة خطر الهبوط اىل الدرجة الثانية.
الوحدة  �شيفه  مع  نقاط(   7( الثاين  يا�س  بني  قمة  اىل  الن��ظ��ار  وتتوجه 
على  املناف�شة  يف  حظوظه  �شيعزز  الفائز  ان  خ�شو�شا  ن��ق��اط(   6( الثالث 
ال�شدارة. ويعد بني يا�س الوحيد مع الهلي الذي مل يتعر�س لي خ�شارة 
يف  الج��ان��ب  الاعبني  اف�شل  اح��د  ت�شم  التي  ت�شكيلته  بف�شل  الن  حتى 
الدوري الرجنتيني لوي�س فارينا والت�شيلي كارلو�س مونيوز �شاحب ثاثة 
اهداف حتى الن. كما يربز يف بني يا�س املدافع العماين عبد ال�شام عامر 
وال��دول��ي��ان ع��ام��ر عبد ال��رح��م��ن وحم��م��د ف���وزي وامل��خ�����ش��رم ن���واف مبارك 
هجومه  خط  يف  قوته  فتكمن  ال��وح��دة  ام��ا  جابر.  يو�شف  ال�شابق  وال���دويل 
مت�شدر  تيغايل  و�شيبا�شتيان  دي��از  داميان  الرجنتيني  الثنائي  ي�شم  ال��ذي 
ترتيب الهدافني مع الغاين ا�شامواه جيان مهاجم العني بر�شيد 4 اهداف، 
امل��ب��اراة ع��ودة  ا�شماعيل م��ط��ر. وق��د ت�شهد  ال���دويل الم���ارات���ي  ا���ش��اف��ة اىل 

الت�شيلي ماركو ا�شرتادا مدافع مونبلييه الفرن�شي ال�شابق والذي مل ي�شتفد 
منه الوحدة حتى الن ب�شبب ال�شابة. و�شتكون املرحلة الرابعة فر�شة لفك 
ارتباط املركز الثالث الذي يحتله ا�شافة اىل الوحدة اربعة فرق اخرى هي 
الو�شل  ويلعب  نقاط.   6 منها  ولكل  وال�شارقة  وال�شباب  واجلزيرة  الو�شل 
مع �شيفه ال�شباب الذي تعر�س يف اجلولة املا�شية اىل خ�شارته الوىل امام 
اجلزيرة الذي �شتكون مهمته ا�شهل رغم افتقاده لهدافه علي مبخوت ب�شبب 

اليقاف عندما ي�شت�شيف عجمان قبل الخري بدون ر�شيد.
 4( الثامن  الظفرة  ي�شت�شيف  عندما  ال�شعب  ال�شارقة  مهمة  و�شتكون 
نقاط( والذي اكد قوته من خال تعادله مع بني يا�س �شفر-�شفر ثم فوزه 
املثري على العني 4-3 يف اجلولة املا�شية. ويراهن العني على عودته القوية 
للمناف�شة وخ�شو�شا ان مركزه التا�شع احلايل ور�شيده )3 نقاط( ل يليقان 

ابدا بحامل اللقب يف اخر مو�شمني.

انط���الق املرحل��ة الرابع���ة لل���دوري والأهل���ي يتم�ش�����ك بال�ش�������دارة

م���ن امل��ن��ت��ظ��ر اأن ت�����ش��ه��د امل��ب��اري��ات 
اخل��ام�����ش��ة  للمجموعتني  الأوىل 
 17 وال�شاد�شة لكاأ�س العامل حتت 
 FIFA  2013 الإم�����ارات  �شنة 
�شي�شعى  الإث��ارة، حيث  الكثري من 
من خالها منتخبان لتحقيق اأول 
فوز لهما يف البطولة. كما �شيكون 
املك�شيكي  امل��ن��ت��خ��ب  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل 
الدفاع  يف  اأحقيته  بتاأكيد  مطالباً 
اأح��رزه يف الدورة  عن اللقب الذي 
املا�شية. ويف مدينة العني �شيدخل 
منتخبان جديدان لأول مرة غمار 

مناف�شة الإمارات 2013.
الربنامج

اأكتوبر/ت�شرين الأول  19
املجموعة اخلام�شة

دبي،  را�شد،  )ملعب  كندا-النم�شا 
17:00 بالتوقيت املحلي(

را�شد،  )ملعب  اإي��ران-الأرج��ن��ت��ني 
دبي، 20:00 بالتوقيت املحلي(

املجموعة ال�شاد�شة
امل���ك�������ش���ي���ك-ن���ي���ج���ريي���ا )م���ل���ع���ب 
 17:00 العني،  زاي��د،  بن  خليفة 

بالتوقيت املحلي(
العراق-ال�شويد )ملعب خليفة بن 
بالتوقيت   20:00 ال��ع��ني،  زاي���د، 

املحلي(
مباراة اليوم

املك�شيك-نيجرييا
ب�شغف  ال��ك��روي  اجلمهور  يرتقب 
نظراً  ونيجرييا  املك�شيك  م��ب��اراة 
الن�شور  فمنتخب  املنتخبني.  لقوة 
ي��ع��ت��رب اأف�����ش��ل م��ن��ت��خ��ب يف ت��اري��خ 
17�شنة  بطولة كاأ�س العامل حتت 
اإح���راز  م��ن  متكن  حيث   ،FIFA

امل��ب��اراة  م��رات ولعب  ث��اث  اللقب 
اأم��ا  اأي�����ش��اً.  ث��اث م���رات  النهائية 
املك�شيكي  امل��ن��ت��خ��ب  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل 
ب����دوره م��رت��ني باللقب  ت����ّوج  ف��ق��د 
اآخ�������ره�������ا ك��������ان ق����ب����ل ع�����ام�����ني يف 
اأر�شه  على  نظمت  التي  البطولة 
للمك�شيك  و�شبق  جمهوره.  واأم��ام 
واح��دة  م��رة  التقيا  اأن  ونيجرييا 
�شنة   17 حت���ت  ال���ع���امل  ك���اأ����س  يف 
FIFA وكان ذلك عام 1987 يف 
كندا. ورغم فوز املك�شيك يف الدور 
الأول 1-0 غري اأن ممثل اأفريقيا 
جنح يف التاأهل للدور التايل بف�شل 

ن�شبة الأهداف.
املباريات الأخرى

ي�����ش��ارك م��ن��ت��خ��ب ال��ن��م�����ش��ا ل��ل��م��رة 
العامل  كاأ�س  يف  تاريخه  يف  الثانية 
FIFA. و�شتكون  �شنة   17 حتت 
لرد  له  منا�شبة  احلالية  البطولة 
املخزي قبل  بعد خروجه  الإعتبار 
النم�شا  وّدع�����ت  ع��ن��دم��ا  ���ش��ن��ة   16
ب��ع��د   1997 م�����ش��ر  م���ن���اف�������ش���ات 
تكبدها لثاث هزائم. بدوره ياأمل 
اأول فوز  الكندي بتحقيق  املنتخب 
فيها  ي�شارك  التي  البطولة  يف  له 
حتقيق  حال  ويف  ال�شاد�شة.  للمرة 
اأحد الفريقني للفوز ف�شيكون ذلك 

يوماً تاريخياً بالن�شبة لهما.
وب����������دون �����ش����ك ي���ع���ت���رب امل��ن��ت��خ��ب 
الأرج���ن���ت���ي���ن���ي الأوف����������ر ح����ظ����اً يف 
فمنتخب  اخل��ام�����ش��ة.  امل��ج��م��وع��ة 
يف  با�شتمرار  حا�شراً  ظل  التاجنو 
ال��دورات الأخ��رية وتاأهل للبطولة 
لت�شفيات  ت�����ش��دره  ب��ع��د  احل��ال��ي��ة 
اأم��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة. رغ���م ذل���ك ل 

ي�����زال ر���ش��ي��د الأرج���ن���ت���ني خ��ال��ي��اً 
م���ن الأل����ق����اب. م���ن ج��ه��ت��ه ي�شهد 
�شيواجه  ال���ذي  الإي����راين،  املتخب 
الأرج���ن���ت���ني، حت�����ش��ن��اً يف م�����ش��ت��واه. 
عام  مبكراً  البطولة  ودع  اأن  فبعد 
2001 بعد تكبده لثاث هزائم، 
ثماين  بعد  الأ�شيوي  املنتخب  عاد 
����ش���ن���وات ل��ي��ح��ق��ق ال���ت���اأه���ل ل��ث��م��ن 

النهائي.
ويف املباراة الثانية �شمن املجموعة 
ال�شاد�شة �شيخو�س منتخبا العراق 
وال�شويد اأول مباراة لهما يف كاأ�س 
 .FIFA �شنة   17 حت��ت  ال��ع��امل 
وقد قّدم الإ�شكندنافيون مباريات 
 17 اأوروب���ا حتت  جيدة يف بطولة 
�شوي�شرا  على  تغلبوا  اأن  بعد  �شنة 
ح���ام���ل  اأي�����������ش�����اً  وه������زم������وا   0-1
بركات  ال��رو���ش��ي  املنتخب  اللقب 
املنتخبان  اأراد  م��ا  واإذا  ال��رتج��ي��ح. 
على  احلفاظ  والعراقي  ال�شويدي 
حظوظهما يف التاأهل للدور املقبل 
اإيجابية  نتيجة  حتقيق  فعليهما 

اأمام نيجرييا واملك�شيك.
لعب حتت ال�شوء

�شعيد عزت اللهي )اإيران(
جنح لعب خط الو�شط الإي��راين 
يف حت��ق��ي��ق م���ا ي��ح��ل��م ب���ه ال��ك��ث��ري 
توقيع عقد  وه��و  اأب��ن��اء جيله  م��ن 
اح��رتايف باأحد الأن��دي��ة. ففي 26 
 2012 الأول  اأك��ت��وب��ر/ت�����ش��ري��ن 
م���ب���اراة فريقه  ك��ب��دي��ل يف  ����ش���ارك 
ماوان املمار�س يف الدرجة الأوىل 
م���ن ال������دوري الإي��������راين، واع��ت��رب 
ب����ذل����ك اأ����ش���غ���ر لع�����ب يف ت���اري���خ 
الدوري )16عاماً و25 يوماً( كما 

 2013-2012 اختري يف مو�شم 
م��ا جعل  وه��و  نا�شئ  اأف�شل لع��ب 
ت���رغ���ب يف �شمه  الأن����دي����ة  ب��ع�����س 
الإم���ارات  يف  ق��دم  واإذا  ل�شفوفها. 
العربية املتحدة نف�س الأداء اجليد 
الذي يقدمه مع فريقه، ف�شتت�شع 
املهتمة  الأن���دي���ة  دائ����رة  ل حم��ال��ة 
ب���الإ����ش���ت���ف���ادة م����ن خ����دم����ات ه���ذا 

الاعب الواعد.
الرقم

م���رة   13 ك���ن���دا  ان���ه���زم���ت   13-
العامل  ك��اأ���س  ب��ط��ولت  يف  متتالية 
ب��ني   FIFA ����ش���ن���ة   17 حت�����ت 
وانتظر  و2011.   1987 عامي 
امل��ك�����ش��ي��ك  دورة  ح��ت��ى  ال���ك���ن���دي���ون 
ل��ي��ح��ق��ق��وا ال���ت���ع���ادل يف امل��ب��ارت��ني 

الأخريتني يف دور املجموعات اأمام 
اإجنلرتا 2-2 ورواندا 0-0. وكان 
ذلك اللقاء اأمام رواندا هو الوحيد 
حتى الآن الذي مل ي�شهد هز �شباك 

الكنديني يف هذه البطولة.
الت�شريحات

بكل  و�شاأمتتع  مباراة  لكل  اأتطلع   
دق��ي��ق��ة داخ���ل وخ����ارج امل��ل��ع��ب. وم��ا 

ي�شعدين اأكرث هو مقارنة م�شتوانا 
يف  امل�شاركني  الاعبيني  باقي  مع 
هذه  يف  النم�شا  ومتثيل  البطولة 
ال���ن���ه���ائ���ي���ات،  لع�����ب خ����ط و���ش��ط 

النم�شا �شا�شكا هورفاث.
على  بناًء  املجانية  التذاكر  تتوفر 
ال��وا���ش��ل��ني وح��ت��ى نفاذها  اأول��وي��ة 
يف  امل�شت�شيفة  ال�شتة  امل��اع��ب  يف 

اأي����ام امل��ب��اري��ات و م��ت��اج��ر خم��ت��ارة 
اأن�����ح�����اء  ج����م����ي����ع  يف  ل������ه������ومل������ارك 
الإم������ارات اأو ع��رب الإن���رتن���ت عرب 
www.fifa.com/ امل���وق���ع 
u17worldcup  ويف منطقة 
كاأ�س  لبطولة  الر�شمية  امل�شجعني 

العامل حتت 17 �شنة.  

مواجهات مرتقبة بيوم افتتاحي منتظر للمجموعتني اخلام�شة وال�شاد�شة لكاأ�س العامل حتت 17 �شنة

املتعلقة  الفنية  ا�شتعداداته  اأنهى فريق منطاد المارت 
بنواحي المن وال�شامة التي تتخلل مهرجان منطاد 
خليفة القائد الدويل يف ن�شخته ال�شابعة والذي �شت�شهده 
عاملية  ومب�شاركة   42 الوطني  باليوم  احتفال  الدولة 
التوجيهات  الفريق متا�شيا مع  بها  يقوم  والتي  وا�شعة 
ال�شامية ل�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد ال نهيان نائب 
الرئا�شة يف تقدمي  ال��وزراء وزي��ر �شوؤون  رئي�س جمل�س 
المارات بابهى حلتها لزوارها خال احتفالت الدولة 
الم��ارات  دول��ة  على  الغلى  بالذكر  الر�شيده  والقيادة 

حكومتنا و�شعبا 
نا�شر  الكابنت طيار عبدالعزيز  تفقد  جاء ذلك خال 
املهند�س  وبح�شور  الم���ارات  منطاد  رئي�س  املن�شوري 
وا���ش��ط��وان��ات  للمعدات  ع��ب��داهلل   حممد  عبدالرحمن 
الغاز التي �شوف ي�شتخدمها الطيارين والفرق امل�شاركة 
اتخاذ  على  م��وؤك��د  ال�شابع  القائد  خليفة  مهرجان  يف 
احلدث  خ��ال  وال�شامة  الم��ن  معاير  لأعلى  الفريق 

الدويل الكبري 
املن�شوري  نا�شر  عبدالعزيز  ط��ي��ار  ال��ك��اب��نت  اك��د  كما 
الكبري  والتعاون  التفاعل  على  الم��ارات  منطاد  رئي�س 
ال��ت��ي ت��ق��وم ب��ه امل��وؤ���ش�����ش��ات احل��ك��وم��ي��ة  يف دعمها لهذه 

التظاهره الدولية التي حتت�شنها المارات يف ن�شختها 
ال�شابعة �شمن حر�س الدولة يف تقدمي كل ما هو جديد  
لزوارها وكل من يعي�س عليها من خال تنظيمها لكرب 

الفعاليات العاملية واحت�شانها لهم الحداث الدولية 
 واكد رئي�س منطاد المارات على الهتمام الكبري الذي 
ح�شي به مهرجان خليفة القائد يف دوراته ال�شابقة من 
الوا�شعة  وال�شامة  الم��ن  فرق  ومتابعة  كبري  اهتمام 
من خال توفري كل �شبل الراحة للجمهور واحل�شور 
والفرق الدولية والتي ت�شارك بالن�شخه ال�شابعة اميانا 
ال��دويل  املهرجان  ي�شهده  التي  الكبري  بالتنظيم  منها 
التي وفرته  والتقدير  الكبري   نتاجا للدعم  الذي جاء 
ال���دول���ة وم��ن��ه��ا وزارة ال��داخ��ل��ي��ة م���ن خ���ال م�����ش��ان��دة 
تنفيذ  ال�شابقة  امل�شاركات  والفنية يف  المنية  طواقمها 
للتوجيهات امل�شتمر ل�شمو الفريق ال�شيخ �شيف بن زايد 
الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  ال 
يف توفري املناخ المن لزوار الدولة وكل من املواطنني 
وامل��ق��ي��م��ني ع��ل��ى ح��د ���ش��واء لينعموا ب��الم��ن وال��راح��ة 
واخلا�شة  العامة  وامل�شاركات  الحتفالت  التامة خال 
بالنجاح  ام��ت��ازة  دول��ي��ة  �شبغة  للمهرجان  اع��ط��ى  مم��ا 

امل�شتمر على مدى ال�شبع ال�شنوات املا�شية 

منطاد المارات يتفقد ال�شتعدادات الفنية 
ملهرجان منطاد خليفة القائد الدويل ال�شابع

كرم اجلهاز الإداري والفني ولعبي الفريق الأول بنادي 
نا�شر  حممد  نا�شر  بالفريق  املهمات  عامل  الإم���ارات 
مبنا�شبة مرور 35 �شنة على عمله بنادي الإمارات ومع 
الفريق الأول على وجه التحديد ، ح�شر احلفل عدنان 
وم�شرف  القدم  ك��رة  �شركة  رئي�س  نائب  الزعابي  علي 
عام الفريق الأول وعيد باروت مدرب الفريق واإبراهيم 
اإداري  ح�شني  ومن�شور  الفريق  مدير  اهلل  عبد  حممد 

الفريق وجميع اأع�شاء الفريق الأول.
جاء التكرمي تقديراً من اإدارة النادي للمجهودات التي 

قدمها طوال خدمته يف نادي الإمارات التي و�شلت اإىل 
35 عاًما ، وقد اأثنى اجلميع على عمله طيلة ال�شنوات 
اأن م�شرية  النادي كما  املا�شية والتي ق�شاها يف خدمة 
جناحه  على  دليل  اأك��رب  العمل  يف  وتفانيه  به  املحتفى 
نا�شر  املهمات  . ثم عرب عامل  النادي  ط��وال عمله مع 
يف كلمة قال فيها : اأنا �شعيد جداً بهذا الحتفاء واللفتة 
الكرمية من اإدارة الفريق الأول واجلهاز الفني التي ل 
تاأتي اإل من اأهل الوفاء والتقدير وهذا ما مل�شته خال 

م�شواري العملي الذي ق�شيته يف خدمة هذا النادي.

اأم�سى 35 عامًا يف خدمة النادي

اإدارة الفريق الأول بنادي الإمارات 
حتتفل بعامل املهمات نا�شر

املنتخب ال�شعودي الأول يواجه نظيه 
العراقي اليوم يف ت�شفيات كاأ�س اآ�شيا 

مع  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأول  ال�����ش��ع��ودي  املنتخب  ال��ي��وم  يلتقي 
نظريه العراقي على ا�شتاد عّمان الدويل يف الأردن �شمن 
اجلولة الثالثة من مناف�شات املجموعة الثالثة للت�شفيات 
املوؤهلة لنهائيات كاأ�س اآ�شيا لكرة القدم املقررة يف ا�شرتاليا 

عام 2015.
اندوني�شيا  تلعب  ذاتها،  املجموعة  �شمن  ثانية  مباراة  ويف 

مع ال�شني يف اإندوني�شيا .
والبقاء  توالياً  الثالث  الفوز  حتقيق  اإىل  يتطلع  الأخ�شر 
يف �شدارة املجموعة والقرتاب ب�شكل كبري من النهائيات 
بينما ياأمل املنتخب العراقي يف تعوي�س خ�شارته الأخرية 

اأمام ال�شني واملناف�شة على التاأهل .
املنتخب ال�شعودي يدخل املباراة وهو يف ال�شدارة بر�شيد 
6 ن��ق��اط م��ن ف��وزي��ن ع��ل��ى ال�����ش��ني وان��دون��ي�����ش��ي��ا بنتيجة 

ج��دي��دة  ن��ق��اط  ث���اث  حتقيق  اإىل  وي�شعى   ،1-2 واح����دة 
املركز  ال��ع��راق  منتخب  يحتل  فيما   ، ال�����ش��دارة  يف  تبقيه 
الثالث بر�شيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن ال�شني الثانية 
اإذ فاز يف املباراة الأوىل على اندوني�شيا 1-�شفر ثم خ�شر 
اأن ي�شتعيد نغمة  ال�شني �شفر-1، وياأمل يف  اأمام  الثانية 
الفوز للبقاء يف دائرة ال�شراع على اإحدى بطاقتي التاأهل.
الأح�شاء  حمافظة  يف  ق�شرياً  مع�شكراً  املنتخب  اأق��ام  وقد 
ال�����دوري ك�شبها  ب��ط��ل  ال��ف��ت��ح  اأم����ام  م���ب���اراة ودي���ة  تخللته 

بثاثية نظيفة قبل التوجه اإىل الأردن .
ويربز يف �شفوف املنتخب ال�شعودي اأ�شامة هو�شاوي ويا�شر 
العابد  ونواف  ال�شهري  ويحيى  كريري  و�شعود  ال�شهراين 
ونا�شر  ه��زازي  ونايف  غالب  واإب��راه��ي��م  اجلا�شم  وتي�شري 

ال�شمراين .
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يتح�شر بر�شلونة وغرميه الزيل ريال مدريد لا�شبوع الناري 
الذي ينتظرهما من خال مواجهة او�شا�شونا وملقة على 

ال���دوري  م��ن  التا�شعة  امل��رح��ل��ة  يف  ال�شبت  ال��ي��وم  ال��ت��وايل 
ال�شباين.

على ملعب ريو دي نافارا ، يبحث بر�شلونة عن موا�شلة 
ب��داي��ت��ه ال���رائ���ع���ة م���ع م���درب���ه اجل���دي���د الرج��ن��ت��ي��ن��ي 

خ�����رياردو م��ارت��ي��ن��و وحت��ق��ي��ق ف����وزه ال��ت��ا���ش��ع على 
ال���ت���وايل يف ال������دوري م���ن ا���ش��ل 9 م��ب��اري��ات 

واحلادي ع�شر يف جميع امل�شابقات عندما 
يحل �شيفا على او�شا�شونا الذي يقبع يف 

املركز الثامن ع�شر.
الكاتالوين  النادي  يعود  ان  املرجح  ومن 

بالنقاط الثاث ما �شيجعله  من بامبلونا 
�شل�شلة  لط�����ول  ال��ق��ي��ا���ش��ي  ال���رق���م  ي���ع���ادل 

انت�شارات يف بداية املو�شم وامل�شجل با�شم ريال 
مدريد منذ مو�شم 1969-1968.

اله��داف  بفارق  الرتتيب  بر�شلونة  ويت�شدر 
عن نادي العا�شمة الخر اتلتيكو مدريد الذي 

ميلك اي�شا فر�شة معادلة هذا الرقم القيا�شي 
ح���ني ي�����ش��اف��ر ب�����دوره اىل ك��ات��ال��ون��ي��ا مل��واج��ه��ة 

ا�شبانيول ال�شبت اي�شا، فيما يتخلف ريال مدريد 
بفارق 5 نقاط عنهما.

وتلقى بر�شلونة خربا �شعيدا جدا لنه �شي�شتعيد 
خدمات جنمه الرجنتيني ليونيل مي�شي الذي غاب 
املباراتني الخريتني �شد �شلتيك ال�شكتلندي  عن 
يف دوري اب��ط��ال اوروب�����ا وب��ل��د ال��ول��ي��د يف ال���دوري 
ب�شبب ال�شابة، كما من املرجح ان يعود الرجنتيني 
الذي  بويول  كارلي�س  والقائد  ما�شكريانو  خافيري 
مل يخ�س اي مباراة منذ خ�شوعه لعملية جراحية 

يف اذار مار�س املا�شي.
وتاأتي عودة هذا الثاثي قبل ا�شبوع حافل للنادي 
ملواجهة  ايطاليا  اىل  ي�شافر  ال���ذي  ال��ك��ات��ال��وين 
ان  قبل  اوروب��ا  ابطال  دوري  الثاثاء يف  ميان 

على  املو�شم  لهذا  الول  كا�شيكو  ال  يخو�س 
ار�شه ال�شبت املقبل.

امل���درب  ف��ري��ق  فيملك  ل���ري���ال،  بالن�شبة  ام���ا 
الي���ط���ايل ك��ارل��و ان�����ش��ي��ل��وت��ي ف��ر���ش��ة تقلي�س 

واتلتيكو  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ع���ن  يف�شله  ال����ذي  ال���ف���ارق 
�شانتياغو  اليوم على ملعبه  املرحلة  يفتتح  اىل نقطتني ولو موقتا لنه 

برنابيو �شد ملقة.

فوزه  رغ��م  املو�شم  ه��ذا  متفاوتا  م�شتوى  امللكي  ال��ن��ادي  ويقدم 
الن،  ال��دوري حتى  الثماين يف  مبارياته  ب�شت من 

واب����رز دل��ي��ل ع��ل��ى ذل���ك ان���ه ان��ت��ظ��ر حتى 
الوقت بدل ال�شائع للفوز على ليفانتي 
)3-2( يف املرحلة ال�شابقة بف�شل 

رون��ال��دو  كري�شتيانو  ال��ربت��غ��ايل 
ب�شق  ف��وزا  اي�شا  ال��ذي منحه 
القاتل  الوقت  ويف  النف�س 
ع��ل��ى ال��ت�����ش��ه يف امل��رح��ل��ة 

ال�شاد�شة )1-2(.
وت����������ل����������ق����������ى 
ج��م��ه��ور 
ري���������������ال 

خ���������������ربا 
جيدا بعد 
ع�������اود  ان 

الويلزي غاريث اجل���ن���اح 
ومن  الفريق  م��ع  متارينه  ب��اي��ل 

املرجح ان ي�شارك لبع�س الوقت يف 
مباراة الغد �شد ملقة ولفرتة اطول 

يف مباراة الربعاء املقبل �شد يوفنتو�س 
اليطايل يف دوري ابطال اوروبا.

وقد اكد رئي�س الطاقم الطبي يف ريال مدريد 
�شيكون جاهزا  ال���دويل  اجل��ن��اج  ان  دي��ي��ز  ك��ارل��و���س 

بن�شبة 120 باملئة خلو�س موقعة ال كا�شيكو ، موؤكدا 
ان بامكان بايل اللعب مع موا�شلة العاج يف ظهره.

الاعب  ان و�شع  ال�شبانية  ا�س  وا�شار يف ت�شريح ل�شحيفة 
الويلزي الذي كلف النادي امللكي 100 مليون يورو للتعاقد معه 
هذا املو�شم من توتنهام النكليزي، لي�س خطريا وان كل ما يحكى 
عن انه بحاجة لعملية يف ظهره وبان رئي�س ريال فلورنتينو برييز 

كان يعلم ذلك قبل ان ي�شرتيه لي�س �شحيحا على الطاق.
وجاء ت�شريح رئي�س الطاقم الطبي تزامنا مع بيان ا�شدره ريال 
مدريد اي�شا وقال فيه بان بايل ل يعاين من انزلق غ�شرويف يف 
فقرات ظهره لكنه م�شاب بنتوء �شغري مزمن يف احدى الفقرات، 
القدم ول يعني ان على  ك��رة  ام��ر طبيعي ن�شبيا عند لعبي  وه��و 

الاعب التوقف عن اللعب .
ورد دييز على ما ادعته �شحيفة ماركا خال عطلة نهاية ال�شبوع 
الويلزي ان  املا�شي حول خطورة ا�شابة بايل، قائا ان بامكان الاعب 
احلايل  ال�شبوع  نهاية  عطلة  يف  ملقة  �شد  معدودة  لدقائق  حتى  يلعب 

وامل�شاركة �شد يوفنتو�س الربعاء املقبل يف دوري ابطال اوروبا.

وتابع يجب التحلي بال�شرب لنه مل ي�شارك يف التح�شريات التقليدية ملا 
قبل انطاق املو�شم. هذا المر ي�شكل فارقا كبريا. نحن نعمل 
اطول  ولوقت  ملقة  �شد  دقائق  لب�شعة  امل�شاركة  نخوله  لكي 
�شد يوفنتو�س والهدف ان ي�شل اىل مباراة الكا�شيكو وهو 

جاهز بن�شبة 120 باملئة .
132 دقيقة بقمي�س ريال مدريد  ومل يخ�س بايل �شوى 
وقد اكد ان�شيلوتي ورئي�شه فلورنتينو برييز ان الاعب ل 
يعاين من ا�شابة حمددة بل ان اجلناح الدويل 
و�شعه  ع��ن  را���ش��ي��ا  لي�س  �شخ�شيا 
البدين. وقد ذكرت �شحيفة ا�س 
البالغ  بايل،  ان  املا�شي  الح��د 
عاما فقط،   24 العمر  من 
ا�شابة  ل27  ت��ع��ر���س 
خم��ت��ل��ف��ة ا���ش��ط��رت��ه 
لابتعاد عن املاعب 
م��ن��ذ ان�����ش��م��ام��ه اىل 
�شيف  يف  ت��وت��ن��ه��ام 
كان  ح��ني   2007
ع�شرة  ال�شابعة  يف 
ع������م������ره. ويف  م������ن 
امل���ب���اري���ات الخ�����رى، 
فالن�شيا  ال�شبت  يلعب 
م���ع ري����ال ���ش��و���ش��ي��ي��داد، 
ع��ل��ى ان ي��ل��ت��ق��ي الح���د 
غ����رن����اط����ة م�����ع خ���ي���ت���ايف، 
وامل���ريي���ا م��ع راي����و ف��اي��ك��ان��و، 
وري�������ال ب��ي��ت��ي�����س م����ع ال��ت�����ش��ه، 
على  ا�شبيلية،  مع  الوليد  وبلد 
الث���ن���ني  امل���رح���ل���ة  ت��خ��ت��ت��م  ان 
بلقاءي �شلتا فيغو مع ليفانتي، 
وات���ل���ت���ي���ك ب���ل���ب���او م��ع 

فياريال.

الدوري  �شدارة  على  بالتايل  واملحافظة  توازنه  ا�شتعادة  اىل  ار�شنال  ي�شعى 
يف  المل��اين  دورمتوند  بورو�شيا  مع  املرتقبة  موقعته  قبل  املمتاز  النكليزي 
دوري ابطال اوروبا. و يبدو ار�شنال مر�شحا للمحافظة على اقله على فارق 
وذلك  ليفربول،  ماحقيه  اق��رب  عن  ال�شدارة  يف  يف�شله  ال��ذي  اله���داف 
عندما ي�شت�شيف نوريت�س �شيتي اليوم ال�شبت يف املرحلة الثامنة من الدوري 

النكليزي.
�شكة  اىل  �شريعا  ي��ع��ود  ان  فينغر  ار���ش��ني  الفرن�شي  امل����درب  ف��ري��ق  وي��اأم��ل 
ب�شبب  ال��دوري  انقطاع  وقبل  املا�شية  املرحلة  يف  اجرب  ان  بعد  النت�شارات 
و�شت  ام���ام  بالتعادل  الك��ت��ف��اء  على   2014 ال��ربازي��ل  م��ون��دي��ال  ت�شفيات 
بروميت�س البيون )1-1( الذي و�شع حدا مل�شل�شل انت�شارات املدفعجية عند 

خم�س مباريات على التوايل و�شمح لليفربول اللحاق به.
ومن املرجح ان يخرج فريق فينغر الذي مل يذق طعم الهزمية هذا املو�شم 

فائزا من هذه  ا�شتون فيا،  امام  للدوري  الفتتاحية  املباراة  �شوى مرة يف 
ال�شابع ع�شر ومل يفز  املركز  التي جتمعه بفريق يعاين كونه يحتل  املباراة 
للمناف�شة  املو�شم  هذا  م�شتعدا  ار�شنال  ويبدو  الن.  حتى  مبباراتني  �شوى 
انه يقدم  2004، خ�شو�شا  بقوة على اللقب الذي يغيب عن خزائنه منذ 
فائزا من جميع  انه خرج  اي�شا بحيث  القاري  ال�شعيد  م�شتوى لفتا على 
ال��دور  اوروب���ا انطاقا م��ن  اب��ط��ال  التي خا�شها يف دوري  امل��ب��اري��ات الرب���ع 
نابويل  اىل  و�شول  و2-�شفر(  )3-�شفر  الرتكي  فرنبغ�شه  ام��ام  الفا�شل 

اليطايل )2-�شفر( ومرورا مبر�شيليا الفرن�شي )1-2(.
ي�شت�شيف  املدفعجية الختبار ال�شعب حتى الن عندما  بانتظار  و�شيكون 
بورو�شيا دورمتوند و�شيف بطل املو�شم املا�شي الثاثاء املقبل على ار�شه، 
املرحلة  يف  الط���اق  على  ال�شهل  باخل�شم  اي�شا  يكن  مل  ن��اب��ويل  ان  رغ��م 
المل��اين  اجلديد  ال��واف��د  بف�شل  فينغر من جت��اوزه  رج��ال  ال�شابقة ومتكن 

هذا  مميزا  م�شتوى  يقدم  ال��ذي  ج��ريو  اوليفييه  والفرن�شي  اوزي��ل  م�شعود 
املو�شم )6 اهداف يف جميع امل�شابقات( اىل جانب الويلزي ارون رام�شي )8 
اوزيل  تعاقده مع  رائ��ع من  ب�شكل  ا�شتفاد  ار�شنال  ان  املوؤكد  اه��داف(. ومن 
لن  ا�شرتليني،  جنيه  مليون  5ر42  مقابل  ال���ش��ب��اين  م��دري��د  ري���ال  م��ن 
ان  املتوقع  وه��و  الفريق  اداء  على  وا�شحا  ب��دا  ال�شابق  برمين  لع��ب  تاأثري 
لها  ا�شابة طفيفة تعر�س  الم��ارات رغم  �شتاد  يكون متواجدا معه غدا يف 
الثاثاء املا�شي مع منتخب باده �شد ال�شويد )5-3( يف اجلولة الخرية 
من الت�شفيات الوروبية املوؤهلة اىل مونديال 2014، وذلك بح�شب ما اكد 
فينغر بالذات، قائا انه بخري. عاد )اىل ار�شنال( مع ا�شابة يف ركبته لكنها 
مل تكن �شوى ركلة )على هذه الركبة(. �شيخ�س لفح�س اجلمعة لرنى اذا 
كان جاهزا مبا فيه الكفاية ملباراة ال�شبت . ومن املحتمل ان ي�شتعيد ار�شنال 
خدمات الفرن�شي باكاري �شانيا وال�شباين �شانتي كازورل بعد تعافيهما من 

ال�شابة، وقد ا�شار فينغر اىل امكانية م�شاركة الاعبني يف مباراة نوريت�س 
�شيتي. وقد يخو�س ار�شنال مباراته مع نوريت�س وهو يف املركز الثاين وذلك 
لن ماحقه ليفربول يفتتح املرحلة ظهر اليوم على ملعب �شانت جيم�س 
اجليدة  بدايته  يوا�شل  ان  ليفربول  وي��اأم��ل  نيوكا�شل.  م�شيفه  �شد  ب��ارك 
�شتاريدج  دانيال  املتاألق  الثنائي  بقيادة  املو�شم  هذا  ال�شاد�س  ف��وزه  وحتقيق 
اه����داف( والوروغ����وي����اين لوي�س   6 ال��ه��داف��ني بر�شيد  ت��رت��ي��ب  )ي��ت�����ش��در 
ع�شه  ب�شبب  مباريات  لع�شر  الي��ق��اف  من  عودته  بعد  اه��داف   3( �شواريز 
الرتتيب  ي�شهد  وق��د  ايفانوفيت�س(.  براني�شاف  ال�شربي  ت�شل�شي  مدافع 
تقلبات عديدة يف عطلة نهاية ال�شبوع كون ار�شنال وليفربول ل يتقدمان 
�شاوثمبتون وثاث عن  املو�شم  ومفاجاأة  ت�شل�شي  نقطتني عن  بفارق  �شوى 
مان�ش�شرت �شيتي وتوتنهام، فيما يبتعد ايفرتون ال�شابع بفارق 4 نقاط عن 

ال�شدارة بعد خ�شارته يف افتتاح املرحلة امام مان�ش�شرت �شيتي 3-1.

ار�شنال ياأمل يف البقاء بال�شدارة مبواجهة نوريت�س �شيتي

الرب�شا والريال يخو�شان الإختبار الأخي قبل الكال�شيكو

•• تريا�صينا-وليد اجلابري

الزفني  �شيف  ع��ارف  العاملي  الثنائي  بقيادة   3 الفيكتوري  زورق  �شيكون 
جلائزة  الأول  الرئي�شي  ال�شباق  يف  املنطلقني  اأول  امل��ري  �شيف  وحممد 

الأوىل-  –الفئة  ال�شريعة  للزوارق  الكربي  املتو�شط(  الأبي�س  )البحر 
مدينة  ت�شت�شيفها  وال��ت��ي   2013 ال��ع��امل  بطولة  م��ن  الثالثة  اجل��ول��ة 

تريا�شينا اليطالية وتختتم يوم غد الأحد.
واحتل زورق الفيكتوري 3 املركز الأول يف الرتتيب العام ملحاولت ت�شجيل 

اأف�شل توقيت )ك�شر الكيلو( بعدما قطع م�شافة لفة ال�شباق والبالغة 4.9 
ميا بحريا يف زمن قدره 2:51:9 دقيقة متقدما على باقي املناف�شني 
زورق فيندي 10 )الثاين( وزورق زابو-ا�شيكار 91 )الثالث( وفيندي 

8 )الرابع( وبويل فورم )اخلام�س(.

متام  يف  بحريا  ميا   53 م�شافته  تبلغ  وال���ذي  ال��ي��وم  ال�شباق  وينطلق 
والن�شف  اخلام�شة  ال�شاعة  ايطاليا  بتوقيت  والن�شف  الثالثة  ال�شاعة 
بتوقيت الإمارات ومن املنتظر اأن توؤمن قناة دبي الريا�شية نقل مبا�شر 

ب�شوت وتعليق الزميل جمال بو�شقر.

اأول املنطلقني يف الرئي�سي الأول اليوم

الفيكت���وري 3 بط����ل �شب����اق ال����زم�����ن يف )تي�����را�ش��ين�������ا(

اإن يواكيم  ي��وم اجلمعة  ال��ق��دم  ق��ال الحت���اد المل���اين لكرة 
لوف �شيبقى مدربا ملنتخب املانيا حتى يوليو متوز 2016 

بعد متديد تعاقده لعامني اآخرين.
ك��ان عقده  ال��ذي   - 53 عاما  البالغ عمره  امل���درب  وت��وىل 
احلايل م�شتمرا حتى كاأ�س العامل 2014 - تدريب املانيا 
ال��وق��ت ق��اد الفريق  2006 ومنذ ذل��ك  ال��ع��امل  بعد ك��اأ���س 

اىل نهائي بطولة اوروبا 2008 وقبل نهائي كاأ�س العامل 
2010 وبطولة اوروبا 2012. وقال فولفجاجن نري�شباخ 
رئي�س الحتاد الملاين لكرة القدم يف بيان منذ كاأ�س العامل 
كاأ�س  الفريق دائما �شمن الربعة الوائ��ل يف  2006 كان 
العامل وبطولة اوروبا. واأ�شاف لدينا ثقة كبرية يف يواكيم 
لوف... ونريد اظهار ذلك بتمديد تعاقده. وبعد العان 

�شي�شتعد متاما  فريقه  ان  لوف  قال  الرتباط  عن متديد 
للنهائيات املقبلة رغم كل الحوال يف الربازيل نحن نعرف 
ان الح��وال غاية يف ال�شعوبة من حيث التنظيم ودرجات 
احل����رارة وال��رط��وب��ة و���ش��وف ن��ع��د فريقنا ل��ك��ل ذل���ك ول��ن 
نتذمر. وا�شاف لوف الذي �شيكمل عامه العا�شر على راأ�س 
بداأت  اذا  قوله  نهاية عقده اجلديد  عند  المل��اين  املنتخب 

تكون  فانك  الم��ور  بهذه  والن�شغال  والتذمر  ال�شكوى  يف 
خ�شرت بالفعل. وعن فر�س املنتخب الملاين يف النهائيات 
املقبلة قال لوف نتائجنا يف العوام الربعة الخرية ت�شعنا 
الفريق  اننا  اعتقد  املر�شحني لكن من جهة اخرى ل  بني 
الوحيد املر�شح للفوز.. لن ذلك يعني النتقا�س من قدر 

الفرق الخرى.

كاأ�س العامل لالأندية تبداأ رحلتها من يوكوهاما مت���دي����د عق���د ل����وف م������درب املاني������ا حت�������ى 2016
اليابانية اإىل مراك�س املغريية

ت�شتعد كاأ�س العامل لاأندية لكرة القدم لبدء جولة عاملية اعتبارا من غدا 
الأحد، حيث تنطلق من مدينة يوكوهاما اليابانية، حتى ت�شل اإىل املغرب 

الذي ي�شت�شيف الن�شخة العا�شرة من البطولة يف دي�شمرب املقبل.
وكانت يوكوهاما قد ت�شلمت موؤخرا الكاأ�س من نادي كورينثيانز الربازيلي، 

بطل ن�شخة عام 2012.
اأكتوبر( وبيلو  اأوكاند النيوزيلندية )26 و27  و�شتحط الكاأ�س يف مدن 
اأوريزونتي الربازيلية )الثاين والثالث من نوفمرب( ومونتريي املك�شيكية 
واأتلتيكو  �شيتي  اأوكاند  اأندية م�شاركة هي  )29 نوفمرب(، وجميعها لها 

مينريو ومونتريي على الرتتيب.
بعد،  يتحددا  اللذين مل  واآ�شيا  اأفريقيا  الكاأ�س مدينتي بطلي  �شتزور  كما 
البي�شاوي  الرجاء  نادي  املغربية، معقل  البي�شاء  الدار  اإىل  و�شولها  قبل 
امل�شيف، قبل يومني من املباراة الفتتاحية التي ت�شت�شيفها مدينة اأغادير 

يوم 11 دي�شمرب.
وبهذه اجلولة ي�شعى الفيفا اإىل تقدمي فر�شة للجماهري مل�شاهدة الكاأ�س، 
التي �شتمنح اإىل الفريق الفائز يوم 21 دي�شمرب يف مراك�س. كما �شيتمكن 
امل�شجعون من زيارة معر�س حول بيانات واأهم مواقف الن�شخ املا�شية من 

البطولة.
وقال ال�شوي�شري جوزيف باتر رئي�س الحتاد الدويل لكرة القدم: جولة 
الرتحيب متثل فر�شة رائعة لتقريب كاأ�س العامل لاأندية من الآلف من 
م�شجعي الفرق املتاأهلة. اإنها املرة الأوىل التي يتم فيها تنفيذ خطوة بهذا 
الطموح، واأود اأن اأ�شكر الأندية امل�شاركة على كل الدعم الذي قدمته للفيفا 

للم�شي قدما بهذه املبادرة.

عودة بويول ومي�شي وما�شكيانو 
لرب�شلونة قبل مواجهة او�شا�شونا

ا�شتعدادا  بر�شلونة  ن���ادي  بقائمة  ب��وي��ول  كارل�س  املخ�شرم  امل��داف��ع  حل��ق 
يف  ال�شبت  ال��ي��وم  او�شا�شونا  ملعب  على  الفريق  يخو�شها  التي  للمباراة 
�شبعة  دام  غياب  بعد  القدم،  لكرة  الأ�شباين  ال��دوري  من  التا�شعة  املرحلة 
اأي مباراة منذ  يف  "35 عاما"  الإ�شابة. ومل ي�شارك بويول  اأ�شهر ب�شبب 
وكان  اليمنى.  الركبة  يف  خمتلفة  لإ�شابات  تعر�شه  ب�شبب  املا�شي  مار�س 
بويول قد اأعرتف قبل فرتة باأنه فكر يف العتزال ولكنه عدل يف النهاية 

عن هذه الفكرة وقرر ال�شتمرار يف املاعب.
الفني لرب�شلونة عند العان  املدير  الأرجنتيني خ��رياردو مارتينو  وقال 
بويول  ع��ودة  ف��اإن  جميعا  لنا  بالن�شبة  اأو�شا�شونا  ملباراة  فريقه  قائمة  عن 

متثل �شعادة غامرة وخا�شة بالن�شبة له.
واأ�شاف لقد كان بويول حري�شا للغاية على احلفاظ على لياقته البدنية 
يف ال�شهرين املا�شيني، عندما بداأنا املو�شم من غريه. رغبته يف اللعب كانت 
مذهلة، اإنه مثل الطفل فيما يتعلق بعودته اإىل املاعب. كما عاد ال�شاحر 
بر�شلونة.  �شفوف  اإىل  ما�شكريانو  وخافيري  مي�شي  ليونيل  الأرجنتيني 
وقرر مارتينو منح راحة لكل من جريارد بيكيه وداين الفي�س واليك�شي�س 

�شان�شيز.
القيا�شي  الرقم  يعادل  اأن  بر�شلونة  �شيحاول   ، اأو�شا�شونا  وخال مواجهة 
املتمثل يف حتقيق ت�شعة انت�شارات متتالية يف بداية الدوري الأ�شباين، وهو 

الرقم امل�شجل با�شم ريال مدريد يف مو�شم 1968.
وي�شعى اأتليتكو مدريد لتحقيق الإجناز ذاته حينما يلتقي م�شيفه ا�شبانيول 

اليوم ال�شبت، بعد اأن حقق الفوز يف جميع مبارياته الثماين الأوىل.



ترك اأمواله جلمعية 
رعاية احليوان 

ترك رجل بريطاين اأعزب جميع اأمواله جلمعية خريية لرعاية احليوان، 
بعد وفاته حزناً على رحيل كلبته الأليفة. 

بعدما  )ت�شيل�شي(  كلبته  رحيل  على  �شهرين  بعد  ت��ويف  جون�شون،  كيفني 
ا�شطر الأطباء البيطريون اإىل اإعدامها جراء اإ�شابتها مبر�س ع�شال. 

األف جنيه   365 البالغة  اأمواله  وقرر الرجل )59 عاماً( يف و�شيته منح 
ا�شرتليني للجمعية امللكية ملنع الق�شوة عن احليوانات. 

ترك  امل��ن��زل��ي��ة،  احل��دائ��ق  م�شتلزمات  لبيع  متجر  يف  عمل  ال���ذي  كيفني، 
مدخراته وعائدات بيع منزله يف قرية باكريدج مبقاطعة هارتفورد�شاير 

اإىل فرع اجلمعية اخلريية لرعاية احليوان يف منطقته. 
وقالت ميفاين غيليهام عمة كيفني، البالغة من العمر 90 عاماً، اإن الأخري 
ونحن  لحقاً،  دماغية  بجلطة  واأُ�شيب  )ت�شيل�شي(  ن�شيان  من  يتمكن  مل 

متاأكدون باأنه مات حزناً عليها.

حتمالن جنينا ب�شريا 
يف حقيبة

داخل  ب�شري  جنني  على  ع��رثوا  حرا�شا  اإن  نيويورك  مدينة  �شرطة  قالت 
داخل  بال�شرقة  قيامهما  يف  لا�شتباه  ا�شتوقفوهما  فتاتني  اإح��دى  حقيبة 

متجر. 
وقال مايكل ديبون�س املحقق بال�شرطة اإن الفتاتني و�شعتا رهن الحتجاز 
لدى ال�شرطة بعد الك�شف عن وجود اجلنني باحلقيبة م�شاء يوم اخلمي�س 

داخل املتجر الواقع يف و�شط مانهاتن. 
واأ�شافت ال�شرطة اأن اإحدى الفتاتني اأخذت اإىل م�شت�شفى بلفو. 

ورف�س ديبون�س التعليق على تقارير و�شائل اإعام حملية تفيد باأن الفتاة 
رمبا و�شعت جنينا يف الآونة الأخرية. 

وقال ال�شارجنت جون بوثورن كان جنينا ب�شريا ..�شيحدد الطبيب ال�شرعي 
�شبب الوفاة. وقال بوثورن اإن الفتاتني متهمتان حتى الآن بال�شرقة. 
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بينك تريح حبالها ال�شوتية 
ا����ش���ط���رت ال��ن��ج��م��ة الأم���ريك���ي���ة، 
ح���ف���ل���ني  اإرج���������������اء  اإىل  ب�����ي�����ن�����ك، 
منها  طلب  بعدما  لها  مو�شيقيني 
ال�شوتية.  حبالها  اإراح��ة  الأط��ب��اء 
و�شكرت بينك معجبيها عرب موقع 
معلنة  لها،  دعمهم  على  )ت��وي��رت( 
اإطار  اإرج��اء حفلني مو�شيقيني يف 
جولتها حقيقة احلب . واو�شحت 
خطرياً  لي�س  ال�شحي  و�شعها  اأن 
ب��اأن تريح  واإمن���ا ن�شحها الأط��ب��اء 
ح��ب��ال��ه��ا ال�����ش��وت��ي��ة ب�����ش��ك��ل ك��ام��ل 
اأي���ام، حتى تتخل�س من   4 ط��وال 
اأن  اإىل  ي�شار  �شحية.  م�شاكل  اأي��ة 
ك��ان��ا يف م��دي��ن��ت��ي �شالت  احل��ف��ل��ني 
ليك �شيتي، ودنفر وقد اأرجئا اإىل 

29 و30 ت�شرين الأول اأكتوبر.

ميالين تقدم حفل ملكة جمال الكون
اخ����ت����ريت جن���م���ة ف���رق���ة ���ش��ب��اي�����س 
لتقدمي  ب���راون،  مياين   ، غريلز 
الكون  ج��م��ال  ملكة  انتخاب  حفل 
ال��������ذي ت�����ش��ت�����ش��ي��ف��ه ال���ع���ا����ش���م���ة 
ج��ان��ب  اإىل  م���و����ش���ك���و  ال���رو����ش���ي���ة 

الإعامي، توما�س روبرت�س.

والدة الفتاة حاولت بدورها النتحار:
حبيبان ينتحران �شنقا يف نف�س 

املكان..!
•• الفجر – تون�ض – خا�ض

 اأق������دم ����ش���اب و����ش���اب���ة يف حم��اف��ظ��ة ���ش��ف��اق�����س ع��ا���ش��م��ة 
العثور  مت  حيث  �شنقا،  النتحار  على  التون�شي،  اجلنوب 
التوقيت  ف��ارق   . الأ���ش��ج��ار  ب��ني  معلقتني  جثتيهما  على 
اأق��دم  واح���د..  فقد  املكان  ولكن  ب�شيط  النتحارين  بني 
ليتيم مبدينة  اأ�شيل منطقة  وهو  �شنة   19 �شاب عمره 
�شفاق�س على �شنق نف�شه بحبل اإىل �شجرة بعد اأن تناول 
املعلومات  وت�شري  النارية.  ودراج��ت��ه  هاتفه  وت��رك  قهوة 
فتاة  عائلة  رف�س  ب�شبب  بالنتحار  قام  انه  اإىل  املتوفرة 
تزويجه منها لأ�شباب منها �شغر �شنه وبطالته وافتقاره 
ال��زوج��ّي��ة. وما  الإن��ف��اق على ع�ّس  مل��ورد رزق ميكنه م��ن 
نف�س  تقطن  ال��ت��ي  �شديقته  اىل  ان��ت��ح��اره  خ��رب  ب��ل��غ  اإن 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ت��ي ���ش��ه��دت رح��ي��ل حبيبها ح��ت��ى ق����ررت هي 
الأخرى النتحار وبنف�س طريقته اأي �شنقا.  و نفذت ما 
اأي��ام عيد الأ�شحى. قامت امل�شالح  عزمت عليه يف ثالث 
الغر�س  يف  بحث  بفتح  التون�شي  للدرك  التابعة  الأمنية 
وماب�شات  ظ��روف  لتبنّي  ال��ازم��ة  التحقيقات  واإج���راء 
ق�شم  اإىل  الهالكني  نقل جثتي  كما مت  النتحار  عمليتي 
�شبب  وت��دوي��ن  بالت�شريح  للقيام  بامل�شت�شفى  الأم����وات 
الوفاة. م�شل�شل املاأ�شاة مل يتوقف يف هذه احلدود املوؤملة 
اإذ حاولت والدة الفتاة املنتحرة النتحار ب�شنق نف�شها يف 
�شجرة قرب املنزل، ح�شب ما اأكده عدد من الأهايل. وقد 
مت نقل املراأة على جناح ال�شرعة اإىل امل�شت�شفى اجلامعي 
يف مدينة �شفاق�س لتلقي العاج اإثر اإنقاذها من حماولة 

النتحار، وحالتها ال�شحية حاليا م�شتقرة.

�شجن اأكرب �شارقة 
حقائب 

ق�����ش��ت حم��ك��م��ة ب��ري��ط��ان��ي��ة ب�����ش��ج��ن اإم������راأة يف ال��ث��ام��ن��ة 
حقائب  �شارقة  اأك��رب  باأنها  و�شفت  العمر  من  والأربعني 
ادانتها  اأن  18 �شهراً، بعد  اململكة املتحدة ملدة  ن�شائية يف 
ب�شرقة اأكرث من 900 قطعة ت�شل قيمتها اإىل نحو 135 
األف جنيه اإ�شرتليني اأي ما يعادل نحو 217 األف دولر. 
اإن جني  �شي(  الإذاع��ة الربيطانية )بي بي  وقالت هيئة 
ال�شعيد  على  �شرقة  حملة  �شنت  ملراهقتني،  الأم  ران���د، 
حمافظ   4 و  ي��د  حقائب   905 خالها  �شرقت  الوطني 
ب���رادا  م��ث��ل  امل�شممني،  ك��ب��ار  م��ت��اج��ر  م��ن  ن�شائية  ن��ق��ود 
قبل  �شنوات،  ث��اث  م��دى  على  فيتون  ولوي�س  وغوت�شي 

اعتقالها يف جنوب ويلز.
اأن جني باعت احلقائب واملحافظ امل�شروقة يف  واأ�شافت 
مزاد )اإي باي( على �شبكة النرتنت وحققت من ورائها 
88 األف جنيه اإ�شرتليني وهو مبلغ يعادل ن�شف �شعرها 
الأ���ش��ل��ي ت��ق��ري��ب��اً. واب��ل��غ ق��ا���ش��ي حمكمة ال��ت��اج مبدينة 
نيوبورت جني عند النطق باحلاكم باأنها بنت جتارة من 

يحتجز امراأة ويعتدي عليها ل�3 اأ�شهر
اتهمت ال�شلطات يف ولية كارولينا اجلنوبية الأمريكية رجًا بارتكاب جرائم جن�شية بعدما �شجن امراأة خم�شينية 

رغماً عنها لفرتة 3 اأ�شهر، مار�س عليها خالها العنف اجل�شدي والغت�شاب املتكرر. 
واعتقلت دائرة ال�شرطة يف مقاطعة ليك�شينغتون الأمريكية، بول توما�س رول الإبن، ووجهت اإليه تهمة الختطاف، 
وال�شلوك الإجرامي اجلن�شي من الدرجة الأوىل، والعنف املنزيل، على خلفية اختطافه واغت�شابه امراة طوال 3 
اأ�شهر.  وقال رئي�س اإدارة ال�شرطة جيمز اأر مت�س اإن املتهم احتجز �شديقته التي تبلغ من العمر 52 عاماً يف منزل 

يقع على بعد 32 كيلومرتاً من جنوب غرب كولومبيا . 
واأ�شاف اأن الثنائي كان قد انف�شل موؤخراً، قبل اأن يعود من جديد، ولكن هذه املرة، مل تظل الأمور على حالها.. 

لقد اختطفها، ومل ي�شمح لها باملغادرة . 
واأ�شارت مذكرة التوقيف ال�شادرة اإىل اأن رول الذي يبلغ من العمر 52 �شنة اأي�شاً، احتجز �شحيته يف غرفة، حتت 
عليها  العتداء  قبل  يومياً  الأع�شاب  م�شكنات  حبوب  تناول  على  اأجربها  حيث  باإحكام،  اأغلقها  بعدما  مراقبته، 
جن�شياً.  واأو�شحت مذكرة ال�شرطة اأن رول كان يهدد املراأة بالقتل، با�شتخدام القو�س وال�شهم، ويف اإحدى املرات، 

�شرب راأ�شها باحلائط، حتى اأنه تت�شبب بثقب يف اجلدار. 
متكنت ال�شحية من الفرار بعدما اأقنعت املتهم با�شطحابها للخ�شوع لفح�س طبي. 

يذكر اأن رول اأدين يف العام 2000 بتهمة ال�شلوك اجلن�شي الإجرامي، اإذ كانت �شحيته فتاة �شغرية تبلغ من العمر 
12 عاماً. 
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يعرث على عائلته بعد 24 عاما 
 24 عرث �شرطي هندي، فقد والديه يف حمطة قطار مكتظة قبل 
عاما، اأخريا على عائلته بف�شل و�شم على ذراعه.  يف �شن ال�شاد�شة 
1989، فقد غاني�س راغوناث دانغاد والديه بعدما �شعدا  يف العام 
اإىل القطار من دونه. فوجد نف�شه يف بومباي حيث اهتم به �شياد 
اأ�شهر  �شمك قبل اأن يو�شع يف ميتمني.  بعد ذلك، غرق ملدة اأربعة 
يف غيبوبة وكافح ل�شتعادة ذاكرته والتفا�شيل عن عائلته اإثر حادث 
ال�شرطة  اأر�شيف  على  �شنوات وهو يطلع  ذلك  بعد  واأم�شى  �شري.  
العام  ب���دوره  �شرطيا  ي�شبح  اأن  قبل  املفقودين  الأ�شخا�س  ب�شاأن 
العثور على عائلتي  اأتخل يوما عن فكرة  دانغاد مل  2011.  وقال 
.  واملوؤ�شر الوحيد الذي كان ميلكه يف اأبحاثه كان و�شما على ذراعه 
اليمنى يحمل ا�شم والدته ماندا. وعرث يف اأر�شيف امليتم الأول الذي 
دخل اإليه ا�شم املكان الذي كان يعي�س فيه ماما باجنا وهي منطقة 
اإىل هذه  دان��غ��اد  ت��وج��ه  اأي����ام،  ب��وم��ب��اي. وق��ب��ل  حرجية قريبة م��ن 
املنطقة مع زماء له بحثا عن ماندا. فاقتيد اإىل كوخ �شيدة م�شنة 
تقيم فيه منذ �شنوات. واأو�شح ال�شرطي يقول اأكدت اأنها فقدت ابنا 
قبل �شنوات. وردا على احتمال وجود موؤ�شر مييزه، قالت اإنه يحمل 

و�شما على ذراعه. فعر�شت و�شمي عليها وتعرفت عليه فورا .

احتفال بعيد مولدهما ال�11.. ب�11 عمل خي 
يف خطوة فريدة من نوعها، قرر تواأم يف الوليات املتحدة، الحتفال 

بذكرى مولدهما ال�11 من خال القيام ب�11 عمل خري.
ونقلت عن قناة )دبليو اآر تي يف( الأمريكية، عن جوردان وكايدن 
اإنهما  قولهما  اإنديانابولي�س،  ب��ولي��ة  ك��ل��وف��رداي��ل  م��ن  اأوب��ي��ي��ا، 
امل���ال املخ�ش�س حلفلة عيد  اإن��ف��اق  حت��دث��ا م��ع وال��دت��ه��م��ا، وق���ررا 
مولدهما من خال القيام ب�11 عمل خري، اأي واحد عن كل عام 
امل�شت�شفى،  اإىل  بالونات  اأخ��ذ  الأع��م��ال،  ه��ذه  وم��ن  حياتهما.  من 
مبلغ  وت�شديد  ع�شوائية،  م�شرفية  ح�شابات  اإىل  اأم��وال  وحتويل 
بالنياية عن �شخ�س يختارانه ب�شكل ع�شوائي يف موقف لل�شيارات، 
و�شراء الزهور ملعلميهم وت�شديد مبالغ بالنيابة عن اأ�شخا�س يتم 
باأن  اأملهما  ال�شبيان عن  واأع��رب  املطاعم.  يف  اختيارهم ع�شوائياً 
وال��دة  وعّلقت  ذك��رى مولدهما.  يف  تقليداً  اخل��ري  اأع��م��ال  يجعا 
ال�شبيني، هيذر ويليامز، على مبادرة ولديها، وقالت اإنها فخورة 
اأقل  ذل��ك يجعلها  اأن  ، معتربة  رائ��ع  اأن ه��ذا  واأ�شافت  بهما ج��داً. 
قلقاً عليهما عندما يكربان �شناً . واأ�شارت اإىل انه نظراً اإىل اأنهما 
يقومان بال�شواب يف �شن ال�11، فاإن ذلك لن ي�شكل م�شكلة بالن�شبة 

اإليهما عندما ي�شبحيان رجلني .

ي�شجن ب�شبب �شنت واحد
اأودى �شنت واحد برجل اأمريكي اإىل ال�شجن بعد خاف بينه وبني 

بائع يف متجر. 
يف  متجر  من  �شراب  زجاجة  ا�شرتى  عاماً(   51( �شميث  داين  اأن 
�شنتاً  منه  اأخ��ذ  البائع  اأن  ليبلغ  ال��ط��وارئ  برقم  وات�شل  تيني�شي 

اإ�شافياً. 
للحالت  �س  خم�شّ وال��رق��م  مدنية  الق�شية  ه��ذه  اأن  اأب��ل��غ  وح��ني 

الطارئة فقط عاد ليت�شل من جديد. 
البائع  مع  يتحدث  كان  وفيما  املتجر،  اإىل  �شرطي  و�شل  وحينها 

�س للطوارئ.  خرج �شميث وات�شل برقم لل�شرطة غري خم�شّ
غري اأن ال�شرطة �شئمت منه وقب�شت عليه، وحّددت كفالته ب�250 

دولراً، قام بدفعها. 
النجمة جنيفر غارنر خالل و�سولها حل�سور العر�س الأول لفيلم )نادي م�سرتي دال�س( يف اأكادميية فنون ال�سور 

املتحركة والعلوم يف بيفريل هيلز، بكاليفورنيا. )رويرتز(

�شتالون يعر�س 
ر�شومه يف متحف

ك�شف النجم الأمريكي، �شيلف�شرت 
لإقامة  تلقيه عر�شاً  �شتالون، عن 
م��ت��ح��ف  ل���ر����ش���وم���ه يف  م���ع���ر����س 
مبدينة �شانت بطر�شربغ الرو�شية 
الأول  ت�����ش��ري��ن   27 م����ن  اب����ت����داء 
ك��ان��ون  منت�شف  روح��ت��ى  اأك��ت��وب��ر 

الثاين يناير 2014.
وقال �شتالون خال مقابلة �شمن 
انه  ام��ريك��ا  اخل��ري  �شباح  برنامج 
اختري  لأن��ه  �شديد  ب��اإط��راء  ي�شعر 
من بني كبار الفنانني بالعامل، كي 
الرو�شي  املتحف  يف  معر�شاً  يقيم 

ب�شانت بطر�شربغ.
�شيت�شمن  املعر�س  ان  اإىل  واأ���ش��ار 
ر�شوماً له منذ بداأ الر�شم قبل 40 
�شنة حتى الآن، معرتفاً باأنه وجد 
عر�س املتحف عليه غريباً.. واإمنا 

فر�شة مذهلة .
وذكر �شتالون، الذي يروج لفيلمه 
ان��ه يعتزم   ، ال��ف��رار  اجلديد خطة 
اأك��رب  ال��وق��ت تخ�شي�س وق��ت  م��ع 

للفن والنحت.

اأو�شنت ماهون يف امل�شت�شفى 
ن���ق���ل م��غ��ن��ي ال����ب����وب الأم����ريك����ي، 
ما  امل�شت�شفى،  اإىل  اأو�شنت ماهون، 
ا�شطره اإىل اإرجاء موعد انطاق 
ج��ول��ت��ه امل��و���ش��ي��ق��ي��ة امل��رت��ق��ب��ة اإىل 

بداية العام 2014.
ون��ق��ل م��وق��ع )ب��ي��ب��ول( الأم��ريك��ي 
ع���ن م�����ش��در م���ق���رب م���ن م��اه��ون 
اإن الأخ��ري �شعر  )17 �شنة(، قوله 
باآلم طوال عدة اأيام قبل اأن ينقل 
ي��وم  امل�شت�شفى  اإىل  ط���ارئ  ب�شكل 

اخلمي�س.
بعد  يت�شح  ان���ه مل  امل�����ش��در  وذك���ر 
و�شع ماهون ال�شحي، لكن النجم 
ال�شاب ن�شر �شورة له مرتدياً ثوب 
مل  ق��ائ��ًا  عليها  وع��ل��ق  امل�شت�شفى 

ي�شبق يل اأن �شعرت بهذا ال�شوء .
اجلهات  ر�شمي عن  اإع��ان  و�شدر 
امل���������ش����وؤول����ة ع�����ن ج����ول����ة م���اه���ون 
نظراً  اإرج���اءه���ا  معلنة  املو�شيقية 

لو�شعه ال�شحي.

املقاومة  البكترييا  مكافحة  مبجال  نوعية  خطوة  يف 
بريطانيون  ب��اح��ث��ون  اكت�شف  احل��ي��وي��ة،  ل��ل��م�����ش��ادات 

فريو�شاً ياأكل هذه البكترييا.
الباحثني  اأن  الربيطانية،  اإندبندنت  وذكرت �شحيفة 
الفريو�شات  من  نوعاً  اكت�شفوا  لي�ش�شرت،  جامعة  يف 
امل�شوؤولة  ديفي�شيل  كلو�شرتيديوم  البكترييا  ي��اأك��ل 
اإىل  ت�شللها  بعد  خطري  مبر�س  الإن�شان  اإ�شابة  عن 

اأمعائه.
وق���ام ال��ب��اح��ث��ون ب��ع��زل ال��ف��ريو���ش��ات ال��ت��ي ت�شتهدف 
اأنها  ف��اح��ظ��وا   ، ديفي�شيل  كلو�شرتيديوم  بكترييا 

% جتاه اأخطر �شالت البكترييا. فعالة بن�شبة 90 
وم����ن ج��ه��ت��ه��ا، ق���ال���ت ال��ب��اح��ث��ة م���ارث���ا ك���ل���وك���ي، من 
اإن  لي�ش�شرت،  يف  وال��ع��دوى  واملناعة  الإلتهابات  ق�شم 
كبري  دور  لها  يكون  قد  للبكترييا  الآكلة  الفريو�شات 

يف العقود القادمة.
احليوية  ل��ل��م�����ش��ادات  امل�شتقبلي  الأث����ر  اأن  وا���ش��اف��ت 

يتا�شى بوترية مل يتوقعها اأحد، مع ظهور مزيد من 
البكترييا املمانعة لهذه العقاقري العجائبية ، م�شرية 
اإىل ان ذلك اأعاد اإنعا�س البحث عن عاجات جديدة .

واأو����ش���ح���ت اأن����ه خ���اف���اً ل��ل��م�����ش��ادات احل���ي���وي���ة، ف���اإن 
البكترييا،  من  واح��دة  �شالة  ت�شتهدف  الفريو�شات 
م����ا ق����د ي��ج��ع��ل��ه��ا اأك�������رث ف���ع���ال���ي���ة يف ع������اج ع����دوى 
بكترييا  اإىل  تتحول  التي  ديفي�شيل،  الكلو�شرتيديوم 
خطرية لدى تدخل عاج امل�شادات احليوية يف ميزان 

البكترييا اجليدة يف الأمعاء.
اأن ه��ذا الفريو�س يعمل م��ن خ��ال و�شع  واأو���ش��ح��ت 
داخ��ل خلية  يتكاثر  ال��ذي  ال��ن��ووي  كمية من حم�شه 
انفجارها  اإىل  امل��ط��اف  نهاية  يف  ي���وؤدي  م��ا  بكتريية، 
وموتها، وخروج الفريو�شات منها قبل توجهها لقتل 

بكترييا اأخرى.
ويذكر اأن هذه البكترييا ت�شببت مبقتل 1646 �شخ�شاً 

يف بريطانيا العام املا�شي.

اكت�شاف فيو�س ياأكل البكتييا 

كيندرا ويلكن�شون.. حامل 
تنتظر عار�شة الأزياء واملمثلة الأمريكية كيندرا ويلكن�شون، طفلها الثاين من زوجها لعب كرة ال�شلة 

الأمريكي هانك با�شكيت.
ونقل موقع )يو اإ�س ويكلي( الأمريكي، عن م�شدر مطلع تاأكيده ان ويلكن�شون حامل بطفلها الثاين 

من با�شكيت.
واأو�شح امل�شدر ان حمل العار�شة البالغة من العمر 28 �شنة، ما زال يف بدايته وهو مل يتعدى 

8 اأ�شابيع.
واأكد ان الزوجني كانا يخططان للحمل منذ فرتة، وهما �شعيدان جداً بح�شوله.

ي�شار اإىل ان ويلكن�شون وبا�شكيت )31 �شنة( تزوجا يف حزيران يونيو 2009 ولديهما 
ابن يف الرابعة من العمر.


