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حمدون : تـــاأجيـل لقاء ال�صوبـر ي�صب 
يف م�صـــلــحــــة الكــرة الإمــــــاراتيــة

عربي ودويل

توعية مرورية لطالب مركز
 رعاية الأحداث ب�رشطة اأبوظبي 

الفجر الريا�صي

اخبار المارات

اأوروبا منزوعة الأنياب
 اأمام غزو رو�صي حمتمل لأوكرانيا!

•• غزة-وام:

ال��ه��ال االح��م��ر االم��ارات��ي ال�ساد�س  ق��ام وف��د هيئة 
ن���ائ���ب االم������ن العام  ال�����س��ام�����س��ي  ب���رئ���ا����س���ة ح��م��ي��د 
االماراتي  للم�ست�سفى  ب��زي��ارة  الدولية  للم�ساعدات 
العمل فيه والتقى  امليداين يف رفح واطلع على �سري 
مع الطاقم الطبي واالداري يف امل�ست�سفى وحثهم على 

تقدمي كل ما ميكنهم من خدمات طبية للم�سابن 
واملر�سى . وخال تواجد الوفد يف امل�ست�سفى ا�ستقبل 
250 ح���ال���ة م��ر���س��ي��ة ل���اط���ف���ال وال����رج����ال وق���دم 
الطاقم الطبي العاج املجاين لهم . كما قام الوفد 
من داخل امل�ست�سفى بتوزيع الف و300 طرد اغاثي 

على العائات املت�سررة من االحداث يف غزة . 
)التفا�سيل �س2(

   

�حلكومة �لب�ك�ست�نية تلج�أ �إىل 
�جلي�ش حلل �لأزمة �ل�سي��سية 

•• ا�سالم اأباد-وام:

اأن  باجوا  �سليم  عا�سم  ال��ل��واء  الباك�ستاين  الع�سكري  املتحدث  اأك��د 
رئي�س الوزراء الباك�ستاين نواز �سريف طلب يف اجتماع ثان مع رئي�س 
اأركان اجلي�س الفريق راحيل �سريف اقناع قادة املعار�سة املعت�سمن 
مع اأن�سارهم يف ال�ساحة املواجهة للربملان يف ا�سام اأباد بالعودة اىل 
طرفا  تكون  اأن  تريد  ال  الع�سكرية  القيادة  اأن  واأو�سح   .. املفاو�سات 
يف النزاع. كان اللواء باجوا قد اأو�سح يف بيان �سابق اأن قائد اجلي�س 
الباك�ستاين اجتمع الليلة قبل املا�سية مع رئي�س حزب عوامي حتريك 
الدكتور طاهر القادري وزعيم حركة االن�ساف عمران خان اللذين 
اأكدا فيما بعد اأنهما على ا�ستعداد للتفاو�س مع ممثلي احلكومة مع 
ا�سرارهما على ا�ستقالة رئي�س الوزراء ورئي�س حكومة البنجاب وحل 

الربملان واجراء انتخابات عامة يف مرحلة تالية.
اأمر قائد اجلي�س الباك�ستاين حكومة البنجاب  ويف خطوة متقدمة 
التي تقدم بها حمامو رئي�س حزب عوامي  باعادة ت�سجيل الدعوى 
حتريك وتت�سمن اتهام رئي�س الوزراء ورئي�س حكومة البنجاب و19 
ب�سرب  لل�سرطة  اأوام��ر  باإ�سدار  وزراء  اأربعة  بينهم  اآخرين  م�سوؤوال 
اأ�سفر عن  املا�سي ما  17 يونيو  اأن�سار عوامي حتريك يف الهور يف 

اآخرين.  100 وا�سابة  �سخ�سا  مقتل 14 
وك���ان ال��ق��ادري ق��د رف�����س ال�سكل ال���ذي �سجلت ب��ه ال��دع��وى ب�سبب 

تاعب حكومة البنجاب مب�سمونها.
ونفى رئي�س الوزراء الباك�ستاين خال جل�سة الربملان ام�س مطالبته 
بو�ساطة اجلي�س للتفاهم مع قادة املعار�سة املناه�سة حلكومته وقال 

اإنهم التجاأوا اىل اجلي�س للقيام بدور الو�ساطة.
وقال حمللون �سيا�سيون اإن املفاو�سات التي توقفت بعد خم�س جوالت 
بن الطرفن و�سلت اإىل طريق م�سدود وتنذر باحتمال وقوع ت�سادم 

بن اآالف املتظاهرين واأفراد ال�سرطة والقوات �سبه الع�سكرية. 

وفد الهال االحمر يوزع امل�ساعدات على العائات الفل�سطينية املحتاجة يف غزة  )وام(

من داخل امل�شت�شفى الإماراتي امليداين 

وفد �لهالل �لأحمر �ل�س�د�ش يوزع م�س�عد�ت 
�إغ�ثية على �لع�ئالت �لفل�سطينية �ملحت�جة يف غزة 

غارات باخلطاأ على اأهداف حكومية بالأنبار 

�جلي�ش �لعر�قي يق�سف مو�قع د�ع�ش يف �مريل
•• بغداد-وكاالت:

ال��ع��راق��ي م���واق���ع لعنا�سر  ق�����س��ف ط����ريان اجل��ي�����س 
تنظيم داع�س يف ثاثة قرى بالقرب من بلدة امريل 
���س��ه��ري��ن، بح�سب م�سادر  اك���ر م��ن  امل��ح��ا���س��رة م��ن��ذ 
امنية. وقال العقيد م�سطفى البياتي اآمر قوة حماية 
امريل اإن طريان اجلي�س قام بق�سف قرى دورة ومار 

واأخيزل التابعة لناحية امريل.
وبح�سب ال�سابط ان الق�سف ا�سفر عن مقتل الع�سرات 

من عنا�سر داع�س وحرق ثمانية �سيارات على االقل.
ب��ال��ت��زام��ن م���ع تعزيرات  ال��ق�����س��ف  وت���اأت���ي ع��م��ل��ي��ات 
ب��اال���س��اف��ة اىل  ام����ريل،  ���س��م��ال وج��ن��وب  ع�سكرية يف 

تعزيزات ع�سكرية و�سلت اىل امريل بالطائرات.
ال�سعبي  احل�����س��د  عنا�سر  م��ن  م��ئ��ات  ادى  ذل���ك،  اىل 
�سعار  ام��ريل حتت  بلدة  م�سارف  على  �ساة اجلمعة 

قادمون يا امريل.
يف غ�����س��ون ذل���ك ذك���ر م�����س��در ح��ك��وم��ي يف حمافظة 
�سابق من اجلمعة، عن ق�سف  وق��ت  اأعلن يف  االأن��ب��ار 

ال��ط��ريان احل��رب��ي العراقي ع��ن طريق اخل��ط��اأ مبنى 
التابعة  االأمنية  النقاط  من  وع��دداً  االأنبار  حمافظة 

لل�سرطة املحلية و�سط الرمادي مركز املحافظة.
ومنذ بداية العام اجلاري، تخو�س قوات من اجلي�س 
ال��ع��راق��ي م��ع��ارك ���س��اري��ة �سد جم��م��وع��ات م�سلحة ، 
حمافظة  مناطق  اأغلب  يف  داع�����س   تنظيم  يت�سدرها 
االأنبار ذات االأغلبية ال�سنية، وذلك بعد �سيطرة تلك 
املجموعات على االق�سية الغربية من املحافظة )عانة 
على  �سيطرته  اىل  اإ�سافة  والرطبة(  والقائم  وراوة 
والكرمة(  الفلوجة  ق�ساء   ( منها  ال�سرقية  املناطق 
اأج��زاء من مدينة  التنظيم على  ي�سيطر عنا�سر  كما 

الرمادي.
ويعم اال�سطراب مناطق �سمايل وغربي العراق، بعد 
معه،  متحالفن  وم�سلحن   ، داع�س  تنظيم  �سيطرة 
يف  )�سمال(  نينوى  حمافظة  من  وا�سعة  اأج���زاء  على 
العا�سر من يونيو حزيران املا�سي، بعد ان�سحاب قوات 
كميات  تاركن  مقاومة،  بدون  منها  العراقي  اجلي�س 

كبرية من االأ�سلحة والعتاد. )التفا�سيل �س8(

هطول �أمط�ر على مدينة 
�لغربية  ب�ملنطقة  ز�ي��د 
•• املنطقة الغربية-وام:

اأمطار  ام�����س  ع�سر  هطلت 
ت����راوح����ت ب���ن اخل��ف��ي��ف��ة و 
زايد  مدينة  على  املتو�سطة 
باملنطقة الغربية ما اأدي اإىل 
جتمع املياه يف املنخف�سات و 
انخفا�س يف درجات احلرارة 

واعتدال الطق�س.
ال�����س��م��اء ملبدة  زال����ت  وم����ا 
بهطول  يب�سر  م��ا  ب��ال��غ��ي��وم 
ال�ساعات  خ�����ال  اأم�����ط�����ار 

املقبلة مب�سيئة اهلل.

قوات االحتال تطلق قنابل الغاز باجتاه املتظاهرين الفل�سطينين يف قرية بلعن بال�سفة )رويرتز(

ديفيد كامريون خال موؤمتره ال�سحفي  )رويرتز(

مظاهرات موؤيدة للحكومة اليمنية يف مواجهة ت�سعيد احلوثين  )رويرتز(

•• �سنعاء-وكاالت:

�سنعاء  اليمنية  العا�سمة  تنتظر 
تطورات  امل��ق��ب��ل��ة،  ال�����س��اع��ات  يف 
خطرية على امل�سهدين؛ الع�سكري 
وال�����س��ي��ا���س��ي، و���س��ط خم���اوف من 
اأن  املعارك يف �سنعاء بعد  ان��دالع 
قواتها  احل���وث���ي  ج��م��اع��ة  ع����ززت 
املدينة  م���داخ���ل  ع��ل��ى  امل���راب���ط���ة 

باالأ�سلحة الثقيلة.
تدفق  حكومية  م�����س��ادر  واأك����دت 
اأعداد كبرية من م�سلحي احلوثي 
ام�س  ال���ع���ا����س���م���ة  م���ن���اف���ذ  اإىل 
اأبو  ق��وات  ا�ستقبلت  كما  اجلمعة، 
باالأ�سلحة  تعزيزات  احلاكم  علي 
الثقيلة، يف م�سهد يزيد من حدة 

التوترات.
وبالتوازي مع التحركات ال�سعبية 
احلوثين،  قبل  من  والع�سكرية 
�سنعاء  اأه���ايل  م��ن  االآالف  ن��ّظ��م 
تظاهرة موؤيدة للرئي�س عبد ربه 
ال�سعبي،  ول��ا���س��ط��ف��اف  ه����ادي، 
للت�سعيد  ت���ن���دي���ده���م  م��ع��ل��ن��ن 

احلوثي.
املحتجن  اىل  ان�������س���م���ت  وق������د 
�سنعاء  يف  املعت�سمن  امل�سلحن 
ق��ب��ائ��ل موالية  م��داخ��ل��ه��ا  وع��ن��د 
العام  ال�����س��ع��ب��ي  امل����وؤمت����ر  حل����زب 
ال�سابق  الرئي�س  يتزعمه  ال���ذي 

علي عبد اهلل �سالح.
ع�سرات  اح���ت�������س���د  امل����ق����اب����ل،  يف   
يف  احلكوم�ة  ان�����س��ار  م��ن  االالف 
�سارع  �س�اة اجلمعة وبعده����ا يف 
ال�ستن غرب �سنعاء للتاأكيد على 
من�سور  رب����ه  عبد  الرئي�س  دع��م 

هادي.

لدرا�سة  م�����س��ت��ق��ل��ة  اق���ت�������س���ادي���ة 
املحروقات،  الدعم عن  قرار رفع 
مت��ه��ي��دا الإج������راء حم���ادث���ات مع 
حكومة  لت�سكيل  كافة  االأط���راف 
لكن  ج���دي�����������������������دة،  ت��واف��ق��ي��������������������ة 
اإ�سقاط  على  ي�سرون  احلوثين 
احل���ك���وم���ة وال�����ع�����دول ع����ن ق����رار 

الرفع.
ورغ��م ت��وارد االأن��ب��اء عن تقدم يف 
جتريها  التي  ال�سرية  املحادثات 
مع  دويل  ب����ت����دخ����ل  احل����ك����وم����ة 
ج��م��اع��ة ع��ب��د امل��ل��ك احل��وث��ي، اإال 
بالتوتر  يوحي  زال  ما  امل�سهد  اأن 

املتزايد.
اتهامه  اليمني،  الرئي�س  ووج���ه 
اإيران،  اأب��رزه��ا  اإقليمية  الأط��راف 
على  وتاأليبهم  احلوثين  بدعم 
طهران  اأن  م����وؤك����دا  احل���ك���وم���ة، 
مقاي�سة  املفاو�سات،  ع��رب  تريد 
�سنعاء  عن  احلوثين  ط��وق  فك 
دعم  ع��ن  اإق��ل��ي��م��ي��ة  ق���وى  بتخلي 

املعار�سة ال�سورية.
اإعامية  و���س��ائ��ل  اإي����ران  وجت��ن��د 
اأب��������رزه��������ا اأرب������������ع ف���������س����ائ����ي����ات، 
وحراكاتهم  احل���وث���ي���ن  ل���دع���م 

االنف�سالية يف اليمن.
بالتلويح  ه��������ادي  ي���ك���ت���ف  ومل 
على  ال���������س����ي����ا�����س����ي  ب���ال�������س���غ���ط 
تهديدا  وّج������ه  ب����ل  احل����وث����ي����ن، 
اجلي�س  ب��اأن  للجماعة،  ع�سكريا 
اال�ستعداد  اأمت  ع���ل���ى  ال��ي��م��ن��ي 
الطوق  لفك  والزحف  للمواجهة 
تن�سحب  م���ا مل  ال��ع��ا���س��م��ة،  ع���ن 
م�سارف  ع���ن  احل���وث���ي���ن  ق�����وات 
���س��ن��ع��اء وم���ن حم��اف��ظ��ة عمران 

وت�سلم �ساحها للدولة.

احلوثيون يعززون قواتهم بالأ�شلحة الثقيلة على م�شارف �شنعاء

ت�س�عد �لتوتر و�لرئي�ش �ليمني يلوح ب�ملو�جهة �لع�سكرية

•• غزة-وكاالت:

ي����ت����ح���������س����ر ال���ف���ل�������س���ط���ي���ن���ي���ون 
ال�ستئناف  واالإ�����س����رائ����ي����ل����ي����ون 
مفاو�سات �سعبة بو�ساطة م�سرية 
���س��ه��ر واحد  ، خ���ال  ال��ق��اه��رة  يف 
مينع  ات��ف��اق  اىل  التو�سل  ب��ه��دف 
ان�����دالع ح����روب ج���دي���دة يف قطاع 
غ����زة ال�����ذي ���س��ه��د ث����اث ح���روب 

خال �ست �سنوات.
املفاو�سات  جولة  خال  و�ستطرح 
القادمة الق�سايا االكر ح�سا�سية 
ق��ط��اع غزة  م��ن  ال�ساح  ن��زع  مثل 
�سراح  املطار واط��اق  واع��ادة فتح 

ع�سرات اال�سرى الفل�سطينين.
اخلطوط  م�����س��ع��ل  خ���ال���د  وح�����دد 
تخطيها.  ميكن  ال  التي  احلمراء 
ل��ن يكون  ���س��اح حما�س  ان  وق���ال 
جماال للم�ساومة او التفاو�س وال 
ي�ستطيع العامل كله ان ينزع �ساح 

حما�س واملقاومة.
اال�سرائيلية  اخلارجية  وزي��ر  ورد 
اف���ي���غ���دور ل��ي��ربم��ان ب��ال��ق��ول انه 
ا����س���ب���ح م�����ن ال����وا�����س����ح ج������دا ان 
لن  والفل�سطينين  اال�سرائيلين 
مل  ط��امل��ا  واالم���ن  ال�سام  يعرفوا 

يتم نزع �ساح حما�س.
عائقا  ال��ق�����س��ي��ة  ه�����ذه  و����س���ك���ل���ت 
التو�سل  ام������ام  ع�����دة  وال����س���اب���ي���ع 

عقوب�ت  تفر�ش  و��سنطن 
ج����دي����دة ع���ل���ى �ي�����ر�ن 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

وا�سنطن اجلمعة عقوبات  فر�ست 
ت�ستهدف  اي�������ران  ع���ل���ى  ج����دي����دة 
على  وموؤ�س�سات  و���س��رك��ات  اف����رادا 
وبدعم  ال��ن��ووي  بربناجمها  �سلة 

االرهاب.
الوقت  يف  �����س����درت  ب���ي���ان���ات  ويف 
ووزارة  االبي�س  البيت  ع��ن  نف�سه 
اخل�����زان�����ة  ووزارة  اخل�����ارج�����ي�����ة 
وا�سنطن  اك��������دت  االم�����ريك�����ي�����ة، 
ان���ه���ا ���س��ت��وا���س��ل ال��ب��ح��ث ع���ن حل 
دبلوما�سي للملف النووي االيراين 
عرب املفاو�سات بن الدول الكربى 

وايران. 

ت��ت��ح��رك  �أوك�����ر�ن�����ي������   
�لن�تو لع�سوية  لالن�سم�م 

•• كييف-وكاالت:

االأوك����راين،  ال����وزراء  اأع��ل��ن رئي�س 
�سيطلب  اأن��ه  يات�سينيوك،  ار�سيني 
من الربملان بدء م�ساعي حل�سول 
�سمال  على ع�سوية يف حلف  بلده 

االأطل�سي )ناتو(.
احلكومة  اأن  يات�سينيوك  واأو���س��ح 
الربملان  الأع�ساء  �ستبعث مقرتحا 
كدولة  و�سعها  عن  التخلي  ب�ساأن 

غري ع�سو يف الناتو.

اىل ات��ف��اق وق��ف اط��اق ن��ار اثناء 
بو�ساطة  املبا�سرة  غري  املفاو�سات 

م�سرية يف القاهرة.
ويف اليوم الثالث من وقف اطاق 
النار، يغتنم �سكان قطاع غزة عودة 
االمور اىل طبيعتها وان جزئيا يف 
كاملة  اح��ي��اء  فيها  ار����س حت��ول��ت 
ال�سجاعية  يف  وخا�سة  حطام  اىل 
وبيت حانون، �سرق و�سمال مدينة 

غزة، ويف رفح يف اجلنوب.
اىل ذلك يتوا�سل دخول امل�ساعدات 

االن�سانية اىل القطاع عرب املعابر 
مع ا�سرائيل بعدما وعدت االخرية 
تفر�سه  ال��ذي  احل�سار  بتخفيف 
لكن  على غزة منذ العام 2006. 
مل ي�سمح بعد بادخال مواد البناء 
التي يحتاجها الغزيون لبدء اعادة 

بناء منازلهم املدمرة.
ن�سرته  راي  ا���س��ت��ط��اع  وب��ح�����س��ب 
�سحيفة معاريف اجلمعة فان 58 
يف املئة من اال�سرائيلين ينظرون 
النار على  اتفاق وقف اطاق  اىل 

اأوباما يقر بغياب ال�شرتاتيجية �شد داع�ش يف �شوريا
بريط�ني� ت�ستنفر خ�سية هجم�ت �إره�بية

•• لندن-وا�سنطن-وكاالت:

اعلن رئي�س ال��وزراء الربيطاين ديفيد كامريون ان باده رفعت درجة 
االأم��ن��ي  اىل م�ستوى اخلطر اي ما قبل اخلام�س واالخ��ري يف  التاأهب 
بريطانيا يف مواجهة التهديد االرهابي املرتبط ب�سوريا والعراق، م�سرية 
اىل ان ذلك يعني ان هجوما مرجح جدا. واو�سحت وزيرة الداخلية ان 
رفع م�ستوى التاأهب مرتبط بالتطورات يف �سوريا والعراق حيث تخطط 
جمموعات ارهابية لهجمات �سد الغرب. واكدت يف بيان ان بع�س هذه 
اىل هذه  توجهوا  اجانب  االرج��ح مقاتلون  على  فيها  ينخرط  اخلطط 

املنطقة قادمن من بريطانيا واوروبا للم�ساركة يف النزاعن.
باأن  ب��و���س��وح  اأوب��ام��ا  ب���اراك  االأم��ريك��ي  الرئي�س  اع���رتف  وا�سنطن  ويف 
يف  داع�����س  تنظيم  ملهاجمة  االآن  حتى  ا�سرتاتيجية  متلك  ال  وا�سنطن 
ع�سكرية  �سربات  توجيه  اإم��ك��ان  ح��ول  باليقن  ال�سك  قاطعا  ���س��وري��ا، 
و�سيكة.  وبعد ثاثة اأ�سابيع من الغارات اجلوية يف العراق املجاور �سد 
يعمل على خطة ع�سكرية  اأنه  االأمريكي  الرئي�س  اأكد  املقاتلن،  مواقع 
ودبلوما�سية يف اآن واحد للتغلب على داع�س، مو�سحا اأن االأمر لن يكون 

�سريعا وال �سها. 
لكنه ا�ستبعد توجيه �سربات ع�سكرية يف �سوريا على املدى الق�سري.

وقال م�سدر حكومي، اإن اجلي�س 
اال�ستعداد  اأمت  ع���ل���ى  ال��ي��م��ن��ي 
من  م�����س��ل��ح  ت���ه���ور  اأي  مل���واج���ه���ة 
موؤكدا  احل��وث��ي،  ملي�سيات  قبل 
االنفجار  م��ن  ق��ري��ب  الو�سع  اأن 

الر�سا�سة  اإط��������اق  وي���ن���ت���ظ���ر 
االأوىل.

الرئي�س  وا�سل  االأثناء،  هذه  ويف 
اليمني عبد ربه ه��ادي، مهاجمة 
اإياهم  متهما  احلوثين  جماعة 

االقت�سادية  االأزم����ة  با�ستغال 
االنف�سالية،  م��اآرب��ه��م  لتحقيق 
ال�سيا�سي  باحلل  مت�سكه  م��وؤك��دا 

لتفادي االأزمة.
وك������ان ه��������ادي، ق����د ���س��ك��ل جلنة 

اأغلبية الإ�شرائيليني �شد وقف العدوان

�لفل�سطينيون و�إ�سر�ئيل ي�ستعدون ملب�حث�ت �سعبة

انه خطاأ. ويعتقد %33 فقط ان 
من �سانه ان ي�ساعد على التو�سل 

اىل ت�سوية بن الطرفن.
اجلمعة  ا�سرائيلي  ج��ن��دي  وت���ويف 
جراء  بها  ا�سيب  ب��ج��روح  م��ت��اأث��را 
ق��ذي��ف��ة اط��ل��ق��ت م���ن ق���ط���اع غزة 
ما  ا���س��دود،  على  املا�سي  اال���س��ب��وع 
رفع عدد قتلى اجلي�س اال�سرائيلي 
اخل�سائر  ح�سيلة  وه��ي   ،65 اىل 
االك�����رب م��ن��ذ ح����رب مت����وز يوليو 

لبنان. يف   2006

مواقــيت ال�صالة
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م�سر  ي��دع��م  �ل��ك��ون��غ��ر���ش 
�لإره��������ب م��ك���ف��ح��ة  يف 

•• القاهرة-وكاالت:

الكونغر�س  اأع�������س���اء  ت��ك��ت��ل  اأك������د 
االأمريكي الذي التقى مع الفريق 
العام  القائد  �سبحي،  �سدقي  اأول 
الدفاع  وزي�����ر  امل�����س��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��وات 
اأن��ه يدعم  واالإن��ت��اج احلربى، ام�س 

م�سر يف حربها على االإرهاب.
ال��ك��ون��غ��ر���س باجلهود  واأ����س���اد وف���د 
االإرهاب  على  الق�ساء  يف  امل�سرية 
وا���س��ت��ع��ادة االأم����ن واال���س��ت��ق��رار يف 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة، م���وؤك���دا دعمه 
مل�سر وتاأ�سي�س مرحلة جديدة من 

التحول الدميقراطي.
نحو  ال��روؤى  تبادل  اللقاء،  وتناول 
ال��ت��ي ت�سهدها  ت��ط��ورات االأو����س���اع 
على  وانعكا�سها  العربية،  املنطقة 
القارة  االأم����ن واال���س��ت��ق��رار داخ���ل 
ال�سرق  وم���ن���ط���ق���ة  االإف����ري����ق����ي����ة 

االأو�سط.
امل�سري  ال����دف����اع  وزي������ر  ون���اق�������س 
التعاون  ال��ك��ون��غ��ر���س ع��اق��ات  م��ع 
والواليات  م�����س��ر  ب��ن  ال��ع�����س��ك��ري 
العاقات  تعزيز  وكيفية  املتحدة، 

امل�سرية االأمريكية.
وكان وفد من الكونغر�س االأمريكي 
االأول،  اأم�����س  ال��ق��اه��رة،  اإىل  و���س��ل 
برن�س  اإي����دي  ال�سيناتور  ب��رئ��ا���س��ة 
ج��ون�����س��ون م�����س��وؤول��ة جل��ن��ة النقل 
يف  الف�ساء،  وتكنولوجيا  والعلوم 
ث���اين زي����ارة ل��وف��د اأم��ري��ك��ي مل�سر 

خال �سهر واحد.
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اأخبـار الإمـارات

مب�درة ز�يد �لعط�ء ت�سقطب نخبة من كب�ر و�لأطب�ء و�جلر�حنيد�ئرة �ملو�رد �لب�سرية ب�ل�س�رقة تنظم �لرب�مج �لتدريبية ل�سهر �سبتمرب يف �ملنطقة �ل�سرقية
•• ال�سارقة-وام:

التدريبية  ال��ربام��ج  م��ن  ع��ددا  بال�سارقة  الب�سرية  امل���وارد  دائ���رة  تنظم 
ل�سهر �سبتمرب يف مدن كلباء و خورفكان ودبا احل�سن . وت�سعى الدائرة 
امل��ه��ارات وال��ق��درات لدى  ال��ربام��ج التدريبية لتطوير  م��ن خ��ال ه��ذه 
م��ن تطبيق  ال��ق��ط��اع��ات احل��ك��وم��ي��ة ومتكينهم  ال��ع��ام��ل��ن يف  امل��وظ��ف��ن 
مهاراتهم وخرباتهم بطريقة جيدة توؤدي اىل االبداع يف العمل. يت�سمن 
الربنامج التدريبي يف مدينة كلباء برنامج التمكن الوظيفي وتفوي�س 
الربنامج  اما  االق�سام  وروؤ�ساء  االدارات  م��دراء  وي�ستهدف  ال�ساحيات 
الثاين ف�سيكون حول التميز وادارة اجلودة ال�ساملة م�ستهدفا العاملن 
يف التطوير االداري واجل��ودة وامل��وارد الب�سرية وال�سوؤون االداري��ة . كما 
ت�ستهدف الربامج الثاثة التحفيز والتطوير الوظيفي و ا�سرتاتيجيات 

املوؤ�س�سات  داخ��ل  وتطبيقاتها  اللغوية  الربجمة  و  االب��ن��اء  مع  التعامل 
امل�ستويات الوظيفية فيما ي�ستهدف برنامج بناء فرق عمل عالية  كافة 
االدارة مدراء االدارات وروؤ�ساء االق�سام وي�ستهدف برنامج تنظيم و اإدارة 
ال�سكرتاريا و  املكتبات والعاملن يف جمال  االجتماعات واللجان مدراء 
االت�سال احلكومي  ادراة  برنامج  وي�ستهدف  و  االدراي  امل�ساعد  وظائف 
موظفي ادارة االت�سال املوؤ�س�سي والعاقات العامة واالعام والت�سويق. 
اما يف مدينة دبا احل�سن ف�ستكون الربامج التدريبية حول االنتماء و 
ي�ستهدف  فيما  الوظيفية  امل�ستويات  كافة  وي�ستهدف  الوظيفي  ال��والء 
املكتبات  م��دراء  واملرا�سات  التقارير  وكتابة  اع��داد  التدريبي  الربنامج 
بينما  االداري..  امل�ساعد  وظ��ائ��ف  و  ال�سكرتاريا  جم��ال  يف  وال��ع��ام��ل��ن 
�سيكون الربنامج التدريبي يف مدينة خورفكان حول التفكري االبداعي 

وي�ستهدف كافة امل�ستويات الوظفيفة 

•• اأبوظبي-وام:

االأط��ب��اء واجلراحن  ك��ب��ار  م��ن  نخبة  ال��ع��ط��اء  زاي���د  م��ب��ادرة  ا�ستقطبت 
للم�ساركة يف املهام االن�سانية يف املخيمات االماراتية الطبية التطوعية يف 
خمتلف دول العامل يف اطار حملة العطاء االن�سانية العاملية لعاج مليون 
طفل وم�سن. وقالت �سعادة موزة العتيبة ع�سو جمل�س اأمناء مبادرة زايد 
ت�ستقطب  ان  ا�ستطاعت   2002 انطاقهاعام  ومنذ  املبادرة  ان  العطاء 
�ساركوا  الذين  العامل  دول  خمتلف  من  املتخ�س�سن  االأطباء  من  اآالف 
يف املئات من املهام االن�سانية يف العديد من الدول انطاقا من االمارات 
واملغرب وتون�س ولبنان واالردن و�سوريا وال�سودان وال�سومال والبو�سنة 

ان  واك���دت  وم�سر.  واندوني�سيا  وارت��ريي��ا  وتنزانيا  وباك�ستان  وهايتي 
مبادرة زايد العطاء قدمت منوذجا متميزا للعمل الطبي التطوعي من 
خال م�ساريعها االن�سانية التي و�سلت بر�سالتها االن�سانية وا�ستفاد منها 
ما يزيد على 3 مليون طفل وم�سن واجرت ما يزيد على 7 اآالف عملية 

قلب جمانية . 
قبل  من  تكرميها  ومت  وحملي  دويل  بتقدير  حظيت  امل��ب��ادرة  ان  وقالت 
منوهة   .. ربحية  وال��غ��ري  واخل��ا���س��ة  احلكومية  املوؤ�س�سات  م��ن  العديد 
مب�ساركة العديد من االأطباء واجلراحن من دولة االمارات وال�سعودية 
الفريق  �سمن  وال�سودان  واالردن  واملغرب  وم�سر  واالكويت  والبحرين 

الطبي التطوعي يف مهامه املحلية والدولية . 

من داخل امل�شت�شفى الماراتي امليداين 

وفد �لهالل �لأحمر �ل�س�د�ش يوزع م�س�عد�ت �غ�ثية على �لع�ئالت �لفل�سطينية �ملحت�جة يف غزة 
•• غزة-وام:

قام وفد هيئة الهال االحمر االماراتي ال�ساد�س برئا�سة حميد ال�سام�سي 

حالة مر�سية لاطفال والرجال وقدم الطاقم الطبي العاج املجاين لهم 
. كما قام الوفد من داخل امل�ست�سفى بتوزيع الف و300 طرد اغاثي على 
العائات املت�سررة من االحداث يف غزة . و�سملت التوزيعات 400 فر�سة 
طبية و200 طرد �سحي و200 طرد غذائي. كما مت ت�سليم 500 طرد 

االماراتي  للم�ست�سفى  ب��زي��ارة  ال��دول��ي��ة  للم�ساعدات  ال��ع��ام  االم���ن  ن��ائ��ب 
الطبي  الطاقم  مع  والتقى  فيه  العمل  �سري  على  واطلع  رف��ح  امل��ي��داين يف 
واالداري يف امل�ست�سفى وحثهم على تقدمي كل ما ميكنهم من خدمات طبية 
 250 ا�ستقبل  امل�ست�سفى  يف  الوفد  تواجد  وخ��ال   . واملر�سى  للم�سابن 

على  بتوزيعها  بدورها  لتقوم  غزة  يف  املحلية  اخلريية  للموؤ�س�سات  �سحي 
املت�سررين واملحتاجن يف القطاع. وقال عماد اأبو اللنب مدير مكتب الهيئة 
املكثف  االغ��اث��ي  للربنامج  تنفيذا  تاأتي  امل�ساعدات  ه��ذه  اأن  غ��زة  قطاع  يف 
الذي و�سعته هيئة الهال االحمر االإماراتي الإغاثة قطاع غزة منذ بدء 

بلدية مدينة �لعني تكمل 85 ب�مل�ئة من توعية مرورية لطالب مركز رع�ية �لأحد�ث ب�سرطة �أبوظبي 
م�سروع �س�رع �ملد�ر�ش •• ابوظبي-وام:

والدوريات  امل��رور  مديرية  نظمت 
اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  بالقيادة 
م�ستوى  ل���رف���ع  ت��وع��ي��ة  ب���رن���ام���ج 
الطاب  ب���ن  امل����روري����ة  ال��ث��ق��اف��ة 
مب��رك��ز رع��اي��ة االأح�����داث ب�سرطة 
امل��رك��ز مبنطقة  اأب��وظ��ب��ي يف م��ق��ر 
ل�سامتك  ع���ن���وان  حت���ت  امل���ف���رق 
�سمن  امل������رور  ب���ق���واع���د  ال���ت���زم   ..
والتثقيفي  التعليمي  ال��ربن��ام��ج 
الذي ينظمه املركز للنزالء الذين 
ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ن 10 و 18 
لغاية  املحا�سرات  ..وت�ستمر  �سنة 
واأو����س���ح  امل���ق���ب���ل.  ���س��ب��ت��م��رب   20
ذيبان  ب��ن  ح�سن  ح��م��دان  النقيب 
العامة  ال���ع���اق���ات  ق�����س��م  رئ��ي�����س 
مب����دي����ري����ة امل���������رور وال������دوري������ات 
يت�سمن  ال���ربن���ام���ج  اأن  ب���االإن���اب���ة 
حما�سرات تثقيفية يقدمها فريق 

•• العني-وام:

85 باملائة من م�سروع �سارع املدار�س وحتويل  اكملت بلدية مدينة العن 
���س��ارع��ن جانبن االول خا�س  واإ���س��اف��ة  م��روري��ة  ا���س��ارات  ال�����دوارات اىل 
االزدحام  وتقليل  امل��دار���س  منطقة  ل��رب��ط  وال��ث��اين  املدر�سية  ب��احل��اف��ات 
امل�سروع  اإن  900 موقف حيث  اخ��رى فيما ينجز ح��وايل  ووج��ود خم��ارج 
اال�ستيعابية  الطاقة  وزي��ادة  املرورية  االختناقات  تخفيف حدة  اإىل  يهدف 
وال�سويفات  امل���رور  دواري  حت��وي��ل  البلدية  واأن��ه��ت   . املنطقة  يف  للطرق 
الطاب  دوام  ب��دء  قبل  التقاطعات  افتتاح  ..و�سيتم  م��روري��ة  ا���س��ارات  اىل 
للمركبات  امل��واق��ف  وخم��ارج  مداخل  جميع  افتتاح  على  العمل  ..وي��ج��ري 
املهند�س �سالح  وذك��ر  امل��دار���س.  اأم���ام  �سلطان  ب��ن  ���س��ارع خالد  على ط��ول 
مت�سارع الإجناز  ب�سكل  العمل يجري  ان  امل�سروع  العرياين مدير  اهلل  عبد 
ومداخل  التقاطعات  اف��ت��ت��اح  على  العمل  وج���اري  امل��دار���س  ���س��ارع  تطوير 
الرئي�سية  املواقف قبل بدء دوام الطاب وحتويل االربعة دورات  وخمارج 
من  يبداأ  ال��ذي  ال�سارع  اأهمية  اىل  ..الفتا  �سوئية  باإ�سارات  تقاطعات  اىل 
اكادميية االندل�س وحتى ج�سر هزاع ..وهو عبارة عن طريق مزدوج به عدد 

امل��دار���س مع  ال���دوارات حيث مت افتتاحه ..وه��و طريق يربط منطقة  من 
مناطق اخرى ويعترب منفذا لعدد من املدار�س ويقلل االزدحام املروي على 
ال�سارع الرئي�سي ..الفتا اىل ان هناك �سارعا خلف املدار�س موازي لل�سارع 
الرئي�سي خم�س�س للحافات املدر�سية والذي مت اجنازه . واأ�ساف انه مت 
بتحقيق  الكفيلة  ال�سمانات  لتوفري كل  والتدابري  االإج��راءات  كافة  اتخاذ 
�سامة م�ستخدمي الطريق من خال الرتكيز على معايري وا�سرتاطات 
�سرورة  ..م��وؤك��دا  امل�سروع  اإجن��از  ف��رتة  خ��ال  والبيئة  وال�سامة  ال�سحة 
امام  �سيما  ال  امل�سروع  منطقة  �سمن  الطريق  م�ستخدمي  راح��ة  م��راع��اة 
املدار�س.. كما حث على �سرورة تعاون م�ستخدمي الطريق واولياء االمور 
ال�سرعة  وتهدئة  املرورية  والقواعد  املوؤقتة  االر�سادية  باللوحات  بااللتزام 
والقيادة االمنة ل�سمان �سرعة الو�سول اىل اماكنهم املن�سودة. واأو�سح ان 
البلدية �ستبداأ يف تركيب ا�سارات مرورية على دوار الديوان الذي يعترب من 
اهم الدوارات ملدخل مدينة العن ومدخل �سارع املدار�س فيما مت االنتهاء 
من ا�سافة م�سار من اجلهة الغربية قبل دوار الديوان لزيادة عدد امل�سارات 
يف اطار تقليل االزدحام يف احدى اهم الطرق الرئي�سية للمدينة .. و�سوف 

يتم تركيب اال�سارات ال�سوئية على نف�س الدوار.

بهدف  العامة  العاقات  ق�سم  من 
املرورية  ال��ث��ق��اف��ة  م�����س��ت��وى  رف����ع 
لاأحداث ووقايتهم من احلوادث 

امل������روري������ة وم������ا ي���ن���ت���ج ع���ن���ه���ا من 
عن  ف�سا  بالغة  واإ�سابات  وفيات 
حوادث  وق���وع  مبخاطر  توعيتهم 

ت�سبب  �سابقة  اأوق����ات  يف  م��روري��ة 
فيها �سباب ومراهقون ال يحملون 

رخ�سا لقيادة املركبات. 

�لد�خلية تكرم 59 منت�سب� �جت�زو� بنج�ح دورة متخ�س�سة يف �إد�رة �لبيئة

يف جو عائلي مفعم بالرتفيه والتوعية : 

�سرطة �أبوظبي تنظم ملتقى �لعودة �إىل �ملد�ر�ش 
•• ابوظبي-وام:

ب�سرطة  ال�����ن�����وادي  اإدارة  ن��ظ��م��ت 
مبنا�سبة  العائلي  امللتقى  اأبوظبي 
�سباط  بنادي  امل��دار���س  اإىل  العودة 
ال�����س��رط��ة ب��ح�����س��ور ال��ع��م��ي��د اأحمد 
اإدارة  م����دي����ر  امل����ح����رم����ي  ن����خ����رية 
الداخلية  وزارة  يف  االإن�سان  حقوق 
اأول  اخت�سا�سي  امل�سكري  و�سقر 
للتعليم  اأبوظبي  مبجل�س  اأن�سطة 
واأولياء  ال�سباط  م��ن  كبري  وع��دد 
العقيد  وق����ال  وال���ط���اب.  االأم�����ور 
اإدارة  مدير  ال�سام�سي  �سعيد  �سيف 
ياأتي  امللتقى  اإن  ب��االإن��اب��ة  ال��ن��وادي 
اأبوظبي  ���س��رط��ة  ح��ر���س  اإط�����ار  يف 
امل�ستمر على التوا�سل مع املنت�سبن 

الدكتور حممد ال�سواين من اإدارة 
العاقات العامة يف وزارة الداخلية 
فقرة دينية توعوية اأو�سح خالها 
اأن املدر�سة بيئة اجتماعية يختلط 
اآخرين  اأ�سخا�س  الطالب مع  فيها 
وع��ل��ي��ه ال��ت��اأق��ل��م م��ع م��ك��ان يختلف 
الت�سلح  عليه  ويتوجب  امل��ن��زل  ع��ن 
كما  واالأخاقية..  الدينية  بالقيم 
التعليم  ب��اأن  الوالدين  انتباه  لفت 
احلديث يفر�س اال�ستقالية لكنها 
ومتابعة  رقابة  تغني عن  ن�سبية ال 
القوة  ن���ق���اط  مل���ع���رف���ة  ال����وال����دي����ن 
ال��ط��ف��ل. وقدمت  ل���دى  وال�����س��ع��ف 
اإدارة  من  بيرب�س  �سفاء  الدكتورة 
ثقافيا  برناجما  الطبية  اخلدمات 
وجهتها  واأج��وب��ة  اأ�سئلة  عن  عبارة 

اخلدمات  اأف�سل  وتقدمي  واأ�سرهم 
ل��ل��م��واط��ن��ن وامل��ق��ي��م��ن ع��ل��ى حد 
اأن هذا الربنامج  اإىل  �سواء ..الفتا 
للطاب  ودع����م����ا  ح����اف����زا  ي�����س��ك��ل 
بجد  التعليمية  م�سريتهم  ملوا�سلة 
ون�ساط ..م�سريا اإىل ا�ستماله على 
فقرات �سحية وتوعوية ركزت على 
القانون.  واح�����رتام  امل��ج��ت��م��ع  ق��ي��م 
واأثنى على جهود اجلهات الداعمة 
وحر�س اأولياء االأمور على احل�سور 
التي  الربامج  ا�ستمرارية  ..موؤكدا 
اأمورهم  واأولياء  االأبناء  جتمع بن 
وممثلي وزارة الداخلية ومتطوعي 
ال������ه������ال االأح�������م�������ر وال���������س����رك����اء 
من  ج�سر  الإن�ساء  اال�سرتاتيجين 
وقدم  ال��ب��ن��اء.  وال��ت��ع��اون  التوا�سل 

•• ابوظبي-وام:

كرمت وزارة الداخلية 59 منت�سبا 
اجتازوا  وم��دن��ي��ا  وف�����ردا  ���س��اب��ط��ا 
بنجاح دورة املدقق الداخلي لنظام 
املوا�سفات  ح�����س��ب  ال��ب��ي��ئ��ة  اإدارة 
العاملية االأيزو 2004: 14001 
�سرطة  م��ق��ر  يف  ال��ت��ك��رمي  ح�سر   .
خلريباين  نا�سر  ال��ل��واء  اأب��وظ��ب��ي 
�سمو  ملكتب  العام  االأم��ن  النعيمي 
وزير  ال���وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
داوود  خ��ل��ي��ل  وال����ل����واء  ال��داخ��ل��ي��ة 
بدران مدير عام املالية واخلدمات 
اللجنة  رئي�س  اأبوظبي  �سرطة  يف 
العليا الدائمة للتطبيقات اخل�سراء 
ب�سار  وال��رائ��د  الداخلية  وزارة  يف 

على  احل��ر���س  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  يف 
خدماتها  ب��ت��ق��دمي  االل��ت��زام��ال��ت��ام 
ب��ط��ري��ق��ة اآم���ن���ة وم�������س���وؤول���ة جتاه 
وال�سامة  ال�سحة  و�سمان  البيئة 
واملتعاملن  ل��ل��ع��ام��ل��ن  وال��رع��اي��ة 
ال�سلبية  ال��ت��اأث��ريات  م��ن  والتقليل 
على البيئة يف نطاق العمليات التي 
تقوم بها واأن تكون جهة �سباقة يف 
البيئية  املمار�سات  اأف�سل  تطبيق 
امل�ستدامة والقيام بجميع عملياتها 
مب�سوؤولية تتاءم مع روؤيتها وفقا 
لقوانن البيئة وال�سحة وال�سامة 
امل���ه���ن���ي���ة. وع������رب امل����ك����رم����ون عن 
بهذا  واعتزازهم  امتنانهم  خال�س 
على  حر�سهم  م��وؤك��دي��ن  ال��ت��ك��رمي 
البيئة  اإدارة  ث��ق��اف��ة  ون�����س��ر  ت��ع��زي��ز 

ف��ري��ق معيار  رئ��ي�����س  ب����دران  خليل 
الدائمة  العليا  اللجنة  يف  النتائج 
ال���وزارة  يف  اخل�����س��راء  للتطبيقات 
اللواء  وق��ال  ال�سباط.  م��ن  وع��دد 
الدفعة من  ه��ذه  تخريج  ب��دران��اإن 
لتوجيهات  تنفيذا  ياأتي  املتميزين 
ال���ف���ري���ق ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ي��ف بن 
رئي�س  ن����ائ����ب  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي��������د 
الداخلية  وزي����ر  ال������وزراء  جم��ل�����س 
على  �سموه  حر�س  م��ن  وانطاقا 
واال�ستدامة  البيئة  اأنظمة  تطبيق 
وال�����س��ح��ة وال�����س��ام��ة امل��ه��ن��ي��ة مبا 
ي��ع��ك�����س م�������س���وؤول���ي���ة ال�������س���رط���ة يف 
واال�ستدامة.  ب��ال��ب��ي��ئ��ة  االه��ت��م��ام 
العليا  ال���ل���ج���ن���ة  رئ����ي���������س  واأك����������د 
اخل�سراء  ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات  ال���دائ���م���ة 

بال�سلوكيات  االأم���ث���ل  وال��ت��زام��ه��م 
االآم������ن������ة وامل�������ب�������ادئ االإر������س�����ادي�����ة 
مفاهيم  تطبيق  جت��اه  وامل�����س��وؤول��ة 
ال���ت���ط���ب���ي���ق���ات اخل�������س���راءب���ه���دف 
واحل����د  ال���ب���ي���ئ���ي  االأداء  حت�����س��ن 
حلوادث  ال�سلبية  ال��ت��اأث��ريات  م��ن 
وذلك  وال�سامة  وال�سحة  البيئة 
امل�ستدامة  املمار�سات  اأف�سل  وف��ق 
احلياة  ج���ودة  رف���ع  يف  للم�ساهمة 
االإمارات  دول��ة  روؤي��ة  مع  ان�سجاما 
الأه����داف  2021 وحت��ق��ي��ق��ا  ل��ع��ام 
للتنمية  االإم�������ارات  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
العليا  وك��ان��ت��ال��ل��ج��ن��ة  اخل�������س���راء. 
يف  اخل�سراء  للتطبيقات  الدائمة 
تاأهيل  من  انتهت  الداخلية  وزارة 
القيادات  م��ن  منت�سبا   59 وم��ن��ح 

املفاهيم  لت�سحيح  ال���ط���اب  اإىل 
�سمنها  م�����ن  ل���دي���ه���م  اخل����اط����ئ����ة 
املخاطرال�سحية لتناول امل�سروبات 
الغازية و ال�سيب�س يف ال�سباح الباكر 
ملا  املدر�سية  احلافلة  انتظار  اأث��ن��اء 
املعدة  ���س��رر كبري على  م��ن  ل��ذل��ك 
العظام  به�سا�سة  اخلاويةواالإ�سابة 
على  امل��داوم��ة  اأهمية  على  ..وحثت 
ت����ن����اول وج���ب���ة االإف�����ط�����ار ل���دوره���ا 
والعمليات  امل��خ  ن�ساط  يف  ال�سحي 
احليوية يف اجل�سم و حمل احلقيبة 
ال  حتى  �سحيحة  ب�سورة  املدر�سية 
الفقري  ل��ل��ع��م��ود  ان��ح��راف��ا  ت�سبب 
مرحلة  يف  التاميذ  اأن  خ�سو�سا 
بحمولة  الظهر  حتميل  واأن  النمو 
ون�سحتهم  �سلبية  نتائج  له  زائ��دة 

ب����االل����ت����زام ب�����اجل�����دول امل���در����س���ي. 
ب�سرورة  ال���ط���اب  ع��ل��ى  و����س���ددت 
اليدين  ن���ظ���اف���ة  ع���ل���ى  احل����ر�����س 
 85 اأن  مو�سحة  االأظ��اف��ر  وتقليم 
باملائة من االأمرا�س املعدية تنتقل 
اأهمية  اأك���دت  كما   .. ال��ي��دي��ن  ع��رب 
وال�سغار  للكبار  ال�سحي  ال��غ��ذاء 
الوجبات  اأ�����س����رار  م���ن  ..حم�������ذرة 
البدانة  اإىل  ت���وؤدي  ال��ت��ي  ال�سريعة 
ومن ثم مر�س ال�سكري وباالإمكان 
ا�ستبدالها بالفواكه واالألبان ..كما 
ال��ط��اب من  اأم���ور  اأول��ي��اء  نا�سدت 
اخلا�سة  ال�����س��ح��ي��ة  احل����االت  ذوي 
اأهمية التوا�سل مع اإدارة املدر�سة . 
واأ�سار امل�ساعد اأول حممد النعيمي 
املدين  للدفاع  العامة  االإدارة  م��ن 

م�ستوى  ع��ل��ى  ل��ل�����س��رط��ة  ال���ع���ام���ة 
البيئة  اإدارة  ن��ظ��ام  �سهادة  ال��دول��ة 

الت�سريعي  االإط���ار  ياأتي يف  وال��ذي 
اأهدافه  ���س��م��ن  وي��رك��ز  ل��ل��ح��ك��وم��ة 

وال�سحة  البيئة  ثقافة  ن�سر  على 
املنت�سبن  وت���وع���ي���ة  وال�������س���ام���ة 

وال���ت���زام معايري  ال��ب��ي��ئ��ة  ب��اأه��م��ي��ة 
ال�سحة وال�سامة.

املدين  ال��دف��اع  دور  اإىل  اأبوظبي  يف 
يف ت���اأم���ن وح���م���اي���ة ال�����س��ك��ان من 
..حاثا  وال�����س��رائ��ح  ال��ف��ئ��ات  ج��م��ي��ع 
املجتمع  اأف��راد  تعاون  �سرورة  على 
مب�����ا ي����ع����زز ال����وق����اي����ة واالل������ت������زام 
ب��ا���س��رتاط��ات ال�����س��ام��ة واالأم�����ان . 
ودعا يف حما�سرته بعنوان معا من 
�سرورة  اإىل  اأطفالنا  �سامة  اأج��ل 
االأطفال  حماية  اأج��ل  من  التكاتف 
اإىل  امل��ن��زل ويف اخل����ارج ع��ارج��ا  يف 

املنزل  داخ�����ل  احل������وادث  م�����س��ب��ب��ات 
املباخر  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  ي���اأت���ي  وال���ت���ي 
والتو�سيات الكهربائية والوالعات 
واحلذر  اأخ��ذ احليطة  ي�ستدعي  ما 
املخاطر.  بتلك  االأط��ف��ال  وت��وع��ي��ة 
فقرات  ع��ل��ى  وا���س��ت��م��ال��ربن��ام��ج 
جا�سم  االإع��ام��ي  قدمها  متنوعة 
اإدارة ال�سرطة املجتمعية  عبيد من 
�سخ�سية  جم�������س���دا  اأب����وظ����ب����ي  يف 
لاأطفالركزت  املحبوبة  ال��دب��دوب 

الرتبوية  ال��ن�����س��ائ��ح  ب��ع�����س  ع��ل��ى 
الوالدين  ك��ط��اع��ة  واالإر�����س����ادي����ة 
ال�����س��اة والرفقة  ع��ل��ى  وامل��واظ��ب��ة 
فيلما  احل�سور  و�ساهد  ال�ساحلة. 
املجتمعية  ال�����س��رط��ة  ع��ن  وث��ائ��ق��ي��ا 
ودورها يف تعزيز االأمن واال�ستقرار 
مع  ال��وط��ن��ي  والن�سيد  املجتمع  يف 
عر�س عن جهود ال�سرطة يف تعزيز 
م�سرية االأمن واالأمان واال�ستقرار 

يف جمتمعنا. 
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امل�شت�شفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�ست�سفى املفرق                     5823100
 م�ست�سفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�سيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�ست�سفى توام                         7677444
م�ست�سفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�ست�سفى را�سد                       3371111
م�ست�سفى دبى                          2714444
م�ست�سفى الرباحة                   2710000
م�ست�سفى املكتوم                     2221211         
م�ست�سفى االمل                      3444010
م�ست�سفى الو�سل                    2193000

ال�شارقة 
م�ست�سفى القا�سمى                 5386444
م�ست�سفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القويني

م�ست�سفى ام القوين                7656888
را�ش اخليمة 

م�ست�سفى �سقر                       2223666
م�ست�سفى �سيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�شت�شفيات اخلا�شة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى االأهلى مرد�س         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى االماراتى الفرن�سى 6265722

 دبى
م�ست�سفى ولكري                      2829900
امل�ست�سفى االأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�ست�سفى الدولية  اخلا�سة 2212484

ال�شارقة 
م�ست�سفى الزهراء اخلا�سة     5619999
م�ست�سفى زليخة                      5658866
امل�ست�سفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�ست�سفى امللكى                       5452222

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�شيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�سيدلية النور اجلديدة          6264264
�سيدلية الرازى                      6326671
ال�سيدلية االأهلية املركزية     6269545
�سيدلية رميا                          6744214
�سيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�سيدلية م�سفح                      5546674
�سيدلية دار ال�سفاء                 6411299
�سيدلية ابن �سينا -  الدانا بازا  6669240

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية االمارات                    7474900
�سيدلية االأم                           7429006

دبى 
�سيدلية املدينة                       2240566 
�سيدلية اجلامعة                    3967335 
�سيدلية االأحتاد                      3935619
�سيدلية ابن �سينا -  بر دبى   3556909 
�سيدلية جراند بن �سينا - طريق ريجا  2247650 

العني
�سيدلية العن                        7655120  
�سيدلية فرح                           7630120 
�سيدلية ال�سام اجلديدة       7543887

ال�شارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
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 مدار24 �ساعة

ت�خريج دورت�ي ج��معيني وج���معي�ت 
يف ك�لية �ل�سرطة

�سرطة دبي تختتم ور�سة عمل ت�أهيل م�سوؤويل ت�أمني �ملالعب 
•• ابوظبي-وام:

اخلام�سة  الفنين  اجلامعين  دورت���ي  بتخريج  ال�سرطة  كلية  احتفلت 
�سهور   5 ا�ستغرقتا  اللتن  التا�سعة  الفنيات  واجل��ام��ع��ي��ات  والع�سرين 
النظرية  امل��واد  من  العديد  خالها  تلقوا  جامعيا  طالبا   96 مب�ساركة 
اأيدي  على  والقانونية  ال�سرطية  ومهاراتهم  كفاءاتهم  لرفع  والعملية 
نخبة من املحا�سرين واملدربن من ذوي الكفاءة واالخت�سا�س يف املجاالت 
ال�سرطية. واأكد العقيد �سيف علي الكتبي مدير عام كلية ال�سرطة حر�س 

التدريبية  اخلطة  وف��ق  الب�سرية  ك��وادره��ا  تطوير  على  الداخلية  وزارة 
ال�سرطية  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  جت�سد  ال��ت��ي  ال��راه��ن��ة  ل��ل��ت��ط��ورات  امل��واك��ب��ة 
ورفع  ال�سباط  مهارات  و�سقل  وتاأهيل  التدريبية  باملنظومة  باالهتمام 
كفاءتهم العلمية والعملية لتمكينهم من القيام مبهامهم على اأكمل وجه 
تعزيزا الأمن و�سامة املجتمع. ويف ختام احلفل وزع العقيد �سيف الكتبي 
التذكارية  ال�����س��ورة  ال�����س��ه��ادات على اخل��ري��ج��ن واخل��ري��ج��ات وال��ت��ق��اط 
بح�سور املقدم الدكتور اأحمد علي اخلزميي مدير معهد تدريب ال�سباط 

باالإنابة ومديري االإدارات وروؤ�ساء االأق�سام وعدد من �سباط الكلية.

•• دبي-وام:

الأمن  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��دي��ر  الغيثي  علي  ع��ب��داهلل  العميد  �سهد 
الهيئات واملن�ساآت والطوارئ ب�سرطة دبي ختام ور�سة عمل تاأهيل 
م�سوؤويل الفئات على تاأمن املاعب التي نظمتها اإدارة الطوارئ 
يف االإدارة. واأ�ساد العميد الغيثي يف كلمته التي وجهها للمنت�سبن 
تاأهيل  اإىل  االإدارة  خ��ال��ه��ا  م��ن  ت�سعى  ال��ت��ي  ال��ور���س��ة  ب���اأه���داف 
م�سوؤويل الفئات على كيفية تاأمن املاعب خال اإقامة الفعاليات 
واالأن�سطة الريا�سية وال �سيما كرة القدم والتي تتزامن مع بداية 

املو�سم الريا�سي 2015-2014 .
. موؤكدا اإن االإدارة تنتهج اأ�سلوبا مهنيا واحرتافيا يف اإدارتها لكل 

حتر�س  ولذلك  املاعب  تاأمن  اأبرزها  ولعل  وواجباتها  مهامها 
ال��ن��ظ��ام يف  ال����دورات يف كيفية حفظ  و  العمل  ور����س  اإق��ام��ة  على 

املاعب . 
واث��ن��ى ع��ل��ى امل��ح��ت��وى ال��ع��ل��م��ي ل��ور���س ال��ع��م��ل ال��ت��ي اح��ت��وت على 
وم�سرح  االأم��ن��ي  احل�س  م�ستوى  ورف��ع  امل��اع��ب  ت��اأم��ن  منهجية 

اجلرمية ومنهجية تاأمن احلكام .
. موؤكدا اأن التو�سيات التي خرجت بها الور�سة مهمة جدا وتدل 
والهدف  الغاية  املحا�سرين يف حتقيق  مع  امل�ساركن  تفاعل  على 
من عقدها . كما ا�ستمع العميد الغيثي اإىل ماحظات واقرتاحات 
التي  والتوجيهات  املاحظات  واأب��دى بع�س  الور�سة  امل�ساركن يف 

تخدم �سري العمل ومتنى لهم مو�سما ناجحا وت�سجيعا مثاليا.

هيئة �لم�ر�ت للهوية تدعو لتطوير موؤ�سر وطني لقي��ش ج�هزية �حلكومة �لإلكرتونية

الرتبية: توريد 3 ماليني و300 األف كتاب

�لأحد غد  �لد�ر�سة  يبد�أون  و�خل��سة  �حلكومية  ب�ملد�ر�ش  وط�لبة  ط�لب  �ألف   970

•• ابوظبي-وام:

للهوية  االإم������������ارات  ه���ي���ئ���ة  دع�����ت 
يف ب��ح��ث ع��ل��م��ي ج���دي���د ل��ه��ا اإىل 
لقيا�س  وط���ن���ي  م���وؤ����س���ر  ت���ط���وي���ر 
للحكومة  ال������������دول  ج�����اه�����زي�����ة 
االأمم  مبوؤ�سر  �سبيه  االإلكرتونية 
لتطوير  خ��ط��ط  وو����س���ع  امل��ت��ح��دة 
حول  وم��ت��ك��ام��ل��ة  �ساملة  مفاهيم 
املتوقعة  ال��ت��ن��م��وي��ة  امل�����س��ت��ه��دف��ات 
وتوجيه  االإل��ك��رتوين  التحول  من 
لتنفيذها.  احل��ك��وم��ي��ة  اجل���ه���ات 
الذي  ب��ح��ث��ه��ا  ال��ه��ي��ئ��ة يف  واأك������دت 
ج����اء ت��ع��ق��ي��ب��ا ع��ل��ى ت��ق��ري��ر االأمم 
املتحدة جلاهزية الدول للحكومة 
2014 ال�����س��ادر يف  االإل��ك��رتون��ي��ة 
يوليو املا�سي على �سرورة ت�سميم 
اأطر عمل احلكومات يف التحوالت 
االإلكرتونية لت�ستهدف يف جوهرها 
اإ�����س����ع����اد واإر������س�����اء  امل�������س���اه���م���ة يف 
املواطنن معتربة اأن احلل العملي 

احلكومية  ال���ب���ي���ان���ات  م��ن��ظ��وم��ة 
وتو�سيع  املعلومات  ون�سر  املفتوحة 
تعزيز  ج���ان���ب  اإىل  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا 
املوؤ�س�سات  االإلكرتوين بن  الربط 
اإي���ج���اد من�سة  ب��ه��دف  احل��ك��وم��ي��ة 
وامل�ساهمة  ل��ل��خ��دم��ات  ف��ي��درال��ي��ة 
املوؤ�س�سات  بن  االأفقي  التكامل  يف 
التكامل  م����ن  ب�����دال  احل���ك���وم���ي���ة 
حتقيق  اإىل  و������س�����وال  ال�����راأ������س�����ي 
ال���ن���اف���ذة اخل���دم���ات���ي���ة امل����وح����دة. 
با�ستهداف  ال��ب��ح��ث  اأو����س���ى  ك��م��ا 
ن��وع��ي��ة يف جم���ال اخلدمات  ن��ق��ل��ة 
التي  االإل����ك����رتون����ي����ة  وال����ت����ج����ارة 
تقدمها املوؤ�س�سات وقيا�س النمو يف 
حجم الطلب عليها باالإ�سافة اإىل 
اإلكرتونية  دف���ع  منظومة  ت��وف��ري 
ت�سهم اإىل حد كبري يف زيادة الثقة 
واالأم������ان ورف����ع م�����س��ت��وي��ات النمو 
وتعزيز  ال��رق��م��ي��ة  امل���ع���ام���ات  يف 
االإلكرتونية.  اخلدمات  ا�ستخدام 
توفري  �سرورة  اإىل  البحث  واأ���س��ار 

اأن  ي��ذك��ر  دق��ي��ق.  ب�سكل  مفرداتها 
املجلة الدولية لاإبداع والدرا�سات 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ع����ب����ارة ع����ن جملة 
ت�ستهدف  التخ�س�سات  م��ت��ع��ددة 
العلمية  القيمة  ذات  املقاالت  ن�سر 
ال����ع����ال����ي����ة يف خم���ت���ل���ف جم�����االت 
والتكنولوجيا  وال��ع��ل��وم  الهند�سة 
مقاالتها  جميع  امل��ج��ل��ة  وت��ع��ر���س 
للعموم عرب موقعها على االإنرتنت 
وتهتم  �سنويا  م��رات  اأرب��ع  وت�سدر 
ب����امل����ق����االت واالأب������ح������اث امل����ح����ررة 
والفرن�سية  االإجن��ل��ي��زي��ة  باللغات 
وتهدف  وال��ع��رب��ي��ة  واالإ����س���ب���ان���ي���ة 
مو�سوعات  اإث����راء  يف  للم�ساهمة 
منتدى  وتاأ�سي�س  العلمي  البحث 
والباحثن  ال��ك��ت��اب  يجمع  علمي 
من الطبقتن االأكادميية واملهنية 
امل��ه��ت��م��ن ب���االأب���ح���اث امل��ت��ق��دم��ة يف 
التطبيقية.  وال��درا���س��ات  االإب����داع 
املتحدة  اأن تقرير االأمم  اإىل  ي�سار 
ل��ل��ح��ك��وم��ة االإل����ك����رتون����ي����ة ال����ذي 

املواطنن  واإر�ساء  الإ�سعاد  الوحيد 
ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال�������دول ي��ك��م��ن يف 
ومفهوم  ع��ق��ل��ي��ة  اخ������رتاع  اإع�������ادة 
احلكومة. ولفتت الهيئة يف بحثها 
الدولية  امل���ج���ل���ة  ن�����س��رت��ه  ال������ذي 
التطبيقية  وال��درا���س��ات  ل���اإب���داع 
يف ع��دده��ا ال�����س��ادر م���وؤخ���را حتت 
عنوان احلكومة االإلكرتونية على 
ال��ذي نحتاج  م��ا  ال��ع��امل:  م�ستوى 
اإىل تعلمه من تقرير االأمم املتحدة 
2014 اإىل اأن االإمارات كانت من 
وتبني  اإط���اق  يف  ال�سباقة  ال���دول 
مفهوم احلكومة الذكية اأو حكومة 
وظيفتها  تتمحور  التي  امل�ستقبل 
للمجتمع  ال�����س��ع��ادة  حتقيق  ح���ول 
. وق��دم البحث ال��ذي اأع��ده �سعادة 
ال���دك���ت���ور امل��ه��ن��د���س ع��ل��ي حممد 
اخلوري مدير عام هيئة االإمارات 
التو�سيات  م���ن  ال��ع��دي��د  ل��ل��ه��وي��ة 
ل���ت���ح�������س���ن م�����وؤ������س�����ر احل����ك����وم����ة 
ب��ي��ن��ه��ا تطوير  م���ن  االإل���ك���رتون���ي���ة 

مب�ستهدفات  ورب����ط����ه  خم��ت��ل��ف��ة 
االق��ت�����س��ادات امل��ع��رف��ي��ة. ك��م��ا اأكد 
من  اال�ستفادة  اأهمية  على  البحث 
بات  ال���ذي  امل��ت��ح��دة  االأمم  ت��ق��ري��ر 
لقيا�س  مرجعية  اأداة  مبثابة  يعد 
التحول  جم��ال  يف  العاملي  التقدم 
االإلكرتوين ويعترب فر�سة للبلدان 
وتوجيه  اأولوياتها  ترتيب  الإع��ادة 
و�����س����ي����اغ����ة خ����ط����ط احل����ك����وم����ات 
االإل���ك���رتون���ي���ة ب��ح��ي��ث ت���رك���ز على 
الع�سر  الح��ت��ي��اج��ات  اال���س��ت��ج��اب��ة 
متغرياته  نعي�س  ال����ذي  ال��رق��م��ي 
امل��ت�����س��ارع��ة ال��ي��وم. واأ����س���ار البحث 
منه  ن�سخة  الهيئة  ن�����س��رت  ال���ذي 
�سمن  االإل���ك���رتوين  موقعها  ع��ل��ى 
ركن املعرفة اإىل اأهمية عدم وجود 
طريقة اأو منهجية ت�سمن فعالية 
وجناح امل�ساريع االإلكرتونية نظرا 
العتماد هذه امل�ساريع على عوامل 
خمتلفة حيث اأن لكل بلد عنا�سره 
الثقافية اخلا�سة التي يجب قراءة 

تعتمد  م��ت��ط��ورة  اإن��رتن��ت  �سبكات 
لتو�سيل  م��ت��ق��دم��ة  ت��ق��ن��ي��ات  ع��ل��ى 
و�سرعة  اأق������ل  ب��ك��ل��ف��ة  االإن�����رتن�����ت 
وت�ساعد  ال�����س��ك��ان  جل��م��ي��ع  اأع���ل���ى 
اإىل  ال��ت��ح��ول  عملية  ت�سهيل  على 
ال���ت���ي تهدف  ال���ذك���ي���ة  احل���ك���وم���ة 
ت��وف��ري اخل��دم��ات ع��ن طريق  اإىل 
االأج�����ه�����زة ال���ل���وح���ي���ة وال���ه���وات���ف 
اأن يرفع  ���س��اأن��ه  م���ن  ال��ذك��ي��ة مب���ا 
م�ستوى اخلدمات احلكومية وهو 
عن�سر اأ�سا�سي يف تقدمي اخلدمات 
القنوات  ج��م��ي��ع  ع����رب  ال�����س��ام��ل��ة 
امل��ت��ن��ق��ل��ة وال��ث��اب��ت��ة. واأك����د البحث 
باملراحل  االه���ت���م���ام  وج����وب  ع��ل��ى 
االبتدائية  امل���ب���ك���رة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
اأنظمة  وت����ط����وي����ر  وامل���ت���و����س���ط���ة 
ال�سمان االجتماعي عرب منظومة 
اإلكرتونية ميكن معها قيا�س كفاءة 
وفعالية اأنظمة املنافع االجتماعية 
لابتكار  موؤ�سر  اإن�ساء  جانب  اإىل 
و�سائل  خ�����ال  م����ن  وت�����س��ج��ي��ع��ه 

جمموعة  يقدم  �سنتن  كل  ي�سدر 
�ساملة من الدرا�سات اال�ستق�سائية 
العاملية التي تنفذها االأمم املتحدة 
احلكومة  مبمار�سات  يتعلق  فيما 
اأنحاء  خم��ت��ل��ف  يف  االإل���ك���رتون���ي���ة 
وحتليل  ر�سد  اإىل  ويهدف  العامل 
وت��ق��ي��ي��م االإج�����������راءات امل��ت��ب��ع��ة يف 
توفري  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى  ال���ع���امل  دول 
لتوفري اخلدمات  متكاملة  من�سة 
احتياجات  تلبي  التي  االإلكرتونية 
بكفاءة  امل�������س���ت���ه���دف  اجل����م����ه����ور 
ت���ام���ة. ومت���ح���ور تركيز  وف��ع��ال��ي��ة 
التقرير  2014 من  العام  ن�سخة 
ال�سخمة  اال����س���ت���ث���م���ارات  ح�����ول 
االت�ساالت  ب��ق��ط��اع  ال�����س��ل��ة  ذات 
وتكنولوجيا املعلومات التي يجري 
عملية  ت�سهيل  �سبيل  يف  تنفيذها 
االنتقال ال�سل�س اإىل مرحلة توفري 
االإلكرتونية  احلكومية  اخلدمات 
من خال تعزيز الكفاءة والفعالية 
وال�سفافية وامل�ساءلة واال�ستدامة. 

••  )دبي(- حم�سن را�سد

وطالبة  طالب  األ��ف   970 ينتظم 
باملدار�س احلكومية واخلا�سة على 
م�ستوى الدولة، يف جميع املراحل 
االأطفال  ري��ا���س  ���س��واء  التعليمية 
واحللقة االأوىل او احللقة الثانية 
وامل��رح��ل��ة ال��ث��ان��وي��ة، وذل���ك ابتداء 
ببداية  ايذانا  االأح��د،  من يوم غد 
-2014 اجلديد  الدرا�سي  العام 

  .2015
التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ة  ب�����داأت  ف��ي��م��ا 
اال�سبوع  دوام��ه��ا مطلع  واالداري���ة 
املا�سي، يف 637 مدر�سة حكومية، 
ت�سم 22 األف و821 من الهيئة 
اع�ساء  م��ن  و5257  التعليمية 
املدار�س  ب��ت��ل��ك  االداري�������ة  ال��ه��ي��ئ��ة 
على م�ستوى الدولة، بينما يوجد 
بالدولة  خ��ا���س��ة  م���دار����س   509
ت�سم 50 األف و769 من اع�ساء 

الهيئتن التدري�سية واالدارية. 
والتعليم،  الرتبية  وزارة  واعلنت 
انه مت توريد جميع الكتب ملخازن 
الكتب  ك��م��ي��ات  وب��ل��غ��ت  ال���������وزارة، 
 3 واخلا�سة  احلكومية  للمدار�س 
ماين و300 األف كتاب، وو�سلت 
اأعداد كتب املدار�س احلكومية اإىل 
 85 »اخلا�سة«  بينما  كتاباً،   82

كتاباً، اإ�سافة اإىل اأدلة املعلم. 

تن�شيق اجلهود 
واأك�������دت ال���������وزارة، ح��ر���س��ه��ا على 
التعليمية  ب��ال��ع��م��ل��ي��ة  االرت�����ق�����اء 
للم�ساهمة  ك���اف���ة  ج���وان���ب���ه���ا  يف 
امل�ستدامة،  ال��ت��ن��م��ي��ة  حت��ق��ي��ق  يف 
بالتعاون  موا�سلتها  اىل  م�سرية 
التعليمية  امل���ن���اط���ق  اإدارات  م���ع 
واملدر�سية، جهودها املكثفة لتوفري 
للمدار�س،  ال��ازم��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
البيئة  اأو����س���اع  واالط��م��ئ��ن��ان ع��ل��ى 
اأواًل  جاهزيتها  ودرج��ة  التعليمية 
الطلبة  ال�ستقبال  ا�ستعداداً  ب��اأول، 

يف عامهم الدرا�سي اجلديد.
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  وق��ام��ت 
بينها  ك���ب���رية  ت��ن�����س��ي��ق  ب��ع��م��ل��ي��ات 
واملدار�س،  املناطق  م�سوؤويل  وبن 
م���ن خ����ال ���س��ب��ك��ة ات�������س���االت بن 
الوزارة  يف  واملخت�سن  امل�سوؤولن 
وامليدان، تعمل على مدار ال�ساعة، 
ل��ر���س��د م���ع���دالت االإجن�������از، واأي����ة 
جتهيز  اأعمال  ت�سادف  ماحظات 
املدار�س، ف�سًا عن فتح جمموعة 

االأجنبية  واملناهج  ال���وزارة  منهاج 
وثانويات  ال��ك��ب��ار  تعليم  وم���راك���ز 

التكنولوجيا التطبيقية.
ووف��ق��اً الأي���ام ال��درا���س��ة واالإج����ازات 
امل����ع����ت����م����دة، ف����ق����د و�����س����ل����ت م����دة 
 3 اإىل  بالطلبة  اخلا�سة  االإج���ازة 
االأول،  ال��درا���س��ي  للف�سل  اأ�سابيع 
فيما  ال��ث��اين،  للف�سل  واأ�سبوعن 
التدري�سية  الهيئة  الأع�ساء  بلغت 
االأول،  للف�سل  اأ�سبوعن  والفنية 
وذل����ك حتقيقاً  ل��ل��ث��اين،  واأ����س���ب���وع 
التعليمية  ال���ع���م���ل���ي���ة  مل�����س��ل��ح��ة 
واأه����������داف ال���ت���ط���وي���ر، وم����راع����اة 
الكاملة  الفر�سة  ت��وف��ري  الأه��م��ي��ة 
اأن�سطته  مل��م��ار���س��ة  ال��ط��ال��ب  اأم����ام 
املحببة والهادفة، ويف الوقت نف�سه 
التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  متكن 
قدراتهم  ت���ع���زي���ز  م����ن  وال���ف���ن���ي���ة 
وااللتحاق  وامل��ه��ن��ي��ة،  ال�سخ�سية 
التي  امل��ه��ن��ي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة  ب����ربام����ج 

�ستوفرها الوزارة.

 التغذية املدر�شية 
والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأن���ه���ت 
وم��وؤ���س�����س��ة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي�����د اآل 
جميع  االإن�سانية،  لاأعمال  نهيان 
ال���ت���ح�������س���ريات واال�����س����ت����ع����دادات 
ملرحلة جديدة �ست�سهدها املقا�سف 
املدر�سية، مع بداية العام الدرا�سي 
فيما   ،)  -2015  2014  (
ا�ستقر الطرفان على اأربع �سركات 
متخ�س�سة لتوريد االأغذية ل� 50 
اإيذاناً  % من املدار�س احلكومية، 
تطوير  يف  التو�سع  عمليات  ب��ب��دء 
ب���ج���ودة  امل���ق���ا����س���ف ، واالرت������ق������اء 
الوجبات الغذائية املقدمة للطلبة 

ونوعيتها .
ال����وزارة،  ق��ام��ت  ال�����س��ي��اق نف�سه  يف 
مب���ع���اي���ن���ة واع����ت����م����اد االأ�����س����ن����اف 
ال�سركات  �ستقوم  ال��ت��ي  ال��غ��ذائ��ي��ة 
املوؤ�س�سة،  املعتمدة من قبل  االأرب��ع 
وقت  يف  ل���ل���م���دار����س،  ب���ت���وري���ده���ا 
ت�ستعد الرتبية ملخاطبة مدار�سها، 
احلفاظ  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  ل��ل��ت��اأك��ي��د 
و�سامتهم  ال��ط��ل��ب��ة  ���س��ح��ة  ع��ل��ى 
اللجوء  بعدم  وتوعيتهم  الغذائية، 
جمهولة  اأخ����رى  اأغ���ذي���ة  اأي����ة  اإىل 

امل�سدر.
وكيل  ال����ك����و�����س  اأم��������ل  واأ��������س�������ارت 
امل�ساعد  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
اإىل  املدر�سية،  والبيئة  لاأن�سطة 
خليفة،  مل��وؤ���س�����س��ة  ال���رائ���د  ال������دور 

م�����ن اخل�����ط�����وط ال�������س���اخ���ن���ة بن 
الوزارة واملدار�س مبا�سرة للتدخل 
ال�����س��ري��ع، وجت����اوز اأي���ة ع��ق��ب��ات قد 
طريق  عن  وذل��ك  العمل،  ت�سادف 
مركز االت�سال يف ال��وزارة، اإ�سافة 
اإىل الزيارات امليدانية للم�سوؤولن 
لر�سد  املتخ�س�سة،  العمل  وف��رق 

حالة املدار�س على الواقع.
الوزارة  الكو�س وكيل  اأمل  واأ�سارت 
والبيئة  ل���اأن�������س���ط���ة  امل�������س���اع���د 
الفريق  روح  اأن  اإىل  امل���در����س���ي���ة، 
الرتبوي  امل���ي���دان  ت�����س��ود  ال���واح���د 
ال����روح  اأن ه����ذه  ح���ال���ي���اً، م����وؤك����دة 
دخول  على  اجلميع  حر�س  تظهر 
وبيئة  ا�ستقراراً،  اأك��ر  درا�سي  عام 
ل���ي�������س فقط  اأف���������س����ل،  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
اأع�ساء  جل��م��ي��ع  واإمن������ا  ل��ل��ط��ل��ب��ة، 
والتدري�سية  االإداري��������ة  ال��ه��ي��ئ��ات 
والفنية، ممن تعدهم الوزارة اأحد 
واأ�سباب  ال��ت��ط��وي��ر  م��ق��وم��ات  اأه���م 

جناحه.
الرتبية  وزارة  اإن  الكو�س،  وقالت 
الرتبوية،  ال��ك��ف��اءات  يف  ثقة  على 
وفنين،  وم��ع��ل��م��ن  اإداري������ن  م���ن 
ممن يزخر بهم امل��ي��دان، واأن��ه��ا يف 
���س��وء ذل��ك ر���س��دت جمموعة من 
التطويرية،  وال���ربام���ج  اخل��ط��ط 
العاملن  متكن  اإىل  تهدف  التي 
االإدارة  اأدوات  م����ن  امل�����ي�����دان  يف 
بوجه  للمدر�سة  ���س��واء  احل��دي��ث��ة، 

عام اأو العملية التعليمية.

�شبكة ات�شال 
اأمل الكو�س وكيل الوزارة  وك�سفت 
والبيئة  ل���اأن�������س���ط���ة  امل�������س���اع���د 
عمليات  تفا�سيل  ع��ن  امل��در���س��ي��ة، 
ال��ت��ن�����س��ي��ق اجل���اري���ة ب���ن ال������وزارة 
وم�������س���وؤويل امل���ن���اط���ق وامل����دار�����س، 
املتوا�سلة،  ال��ي��وم��ي��ة  واالأع����م����ال 
موؤكدة على وجود �سبكة ات�ساالت 
ب���ن امل�������س���وؤول���ن وامل��خ��ت�����س��ن يف 
ال����������وزارة وامل������ي������دان، ت��ع��م��ل على 
م���دار ال�����س��اع��ة، وت��ر���س��د معدالت 
االإجن��از، واأي��ة ماحظات ت�سادف 
امل����دار�����س، ف�سًا  اأع���م���ال جت��ه��ي��ز 
اخلطوط  م��ن  جمموعة  فتح  ع��ن 
واملدار�س  ال�����وزارة  ب��ن  ال�����س��اخ��ن��ة 
ال�سريع، وجتاوز  للتدخل  مبا�سرة 
ت�����س��ادف العمل،  اأي����ة ع��ق��ب��ات ق���د 
االت�سال  مركز  طريق  ع��ن  وذل��ك 
الزيارات  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال����وزارة،  يف 
امليدانية للم�سوؤولن وفرق العمل  

املدار�س  حالة  لر�سد  املتخ�س�سة، 
على الواقع .

مل  امل����دار�����س  اإدارات  اأن  وذك������رت 
�سبيل  وال وق��ت��اً، يف  ت��دخ��ر ج��ه��داً 
اإىل  تهيئة البيئة الدرا�سية، الفتة 
ومديرات  م��دي��ري  م��ن  الكثري  اأن 
املدار�س، قطع اإجازاته وتخلى عن 
الطلبة،  اأبنائنا  اأج���ل  م��ن  راح��ت��ه، 
املديرين  م��ن  ال��ع��دي��د  ه��ن��اك  واأن 
واملديرات، وا�سلوا الليل بالنهار يف 
مدار�سهم، وتابعوا اأعمال ال�سيانة 
منهم  البع�س  اأن  ك��م��ا  ك��ث��ب،  ع��ن 
كان يعمل بيده، وي�سارك يف بع�س 
املهام التح�سريية بقدر امل�ستطاع، 
املدر�سة  جتهيز  على  منه  حر�ساً 
يف موعدها املحدد، وهو ما تقدره 

الوزارة، وتعتز به.

تعديالت التقومي 
اع���ت���م���دت  م���ت�������س���ل،  �����س����ي����اق  ويف 
التقومي  والتعليم  الرتبية  وزارة 
ال������درا�������س������ي ل����ل����ع����ام اجل������دي������د ) 
�سوء  يف   ،)  -2015  2014

وميتد  اجل���اري،  ال�سهر  م��ن   31
العام الدرا�سي اإىل يوم اخلمي�س 2 

من يوليو املقبل.
الف�سلية،  باالإجازات  يتعلق  وفيما 
يبداأ الطلبة اإجازة الف�سل الدرا�سي 
دي�سمرب   21 االأح�����د  ي���وم  االأول 
املقبل، بينما ي�ستهل اأع�ساء الهيئة 
يوم  اإجازاتهم  والفنية  التدري�سية 
االأحد 28 من ال�سهر نف�سه، على 
والهيئة  الطلبة  اإج���ازة  تنتهي  اأن 
اخلمي�س  يوم  والفنية  التدري�سية 

.2015 يناير   8
وبالن�سبة الإجازة الف�سل الدرا�سي 
الثاين، يبدوؤها الطلبة يوم االأحد 
يبداأ  فيما   ،2015 م��ار���س   29
اأع�ساء الهيئة التدري�سية والفنية 
وتنتهي  اإب����ري����ل،   5 االأح������د  ي����وم 
الثاين للجميع يوم  اإجازة الف�سل 

اخلمي�س 9 اإبريل.
وي�����س��ري ال��ت��ق��ومي اجل���دي���د وفق 
الثاثة  الدرا�سية  الف�سول  نظام 
العام  ال��ت��ع��ل��ي��م  م���دار����س  ك��اف��ة  يف 
وامل����دار�����س اخل��ا���س��ة ال��ت��ي تطبق 

تعديات اأجرتها الوزارة، لتحقيق 
للعملية  االأف���������س����ل  اال����س���ت���ق���رار 
فر�سة  الطالب  ومنح  التعليمية، 
الرتبوية  االأن�������س���ط���ة  مم���ار����س���ة 
عن  ف�سًا  ال��ه��ادف��ة،  والرتفيهية 
فتح املجال اأمام املعلمن ال�ستثمار 
املهارات  لتنمية  املخ�س�سة  االأي���ام 
حديثة  وف���ن���ون  اأدوات  واك��ت�����س��اب 
لاإدارة ال�سفية، من خال حزمة 
املتقدمة  التاأهيلية  ال��ربام��ج  م��ن 

التي �ستنفذها الوزارة .
ل��ل��ت��ق��ومي اجل���دي���د، الذي  ووف���ق���اً 
والتن�سيق  ب��ال��ت��واف��ق  اع��ت��م��اده  مت 
واجلامعات،  التعليم  جمال�س  مع 
التدري�سية  ال��ه��ي��ئ��ة  دوام  ي���ب���داأ 
وجلميع  امل�����دار������س  يف  وال���ف���ن���ي���ة 
 24 االأحد  التعليمية يوم  املراحل 
اأغ�����س��ط�����س اجل�������اري، وميتد  م���ن 
من  يوليو   9 اخلمي�س  ي��وم  حتى 
طلبة  ينتظم  فيما   ،2015 العام 
ريا�س االأطفال ومرحلتي التعليم 
اأنواع  ملختلف  والثانوي  االأ�سا�سي 
االأحد  ي��وم  �سفوفهم  يف  التعليم، 

وكذلك  ودول��ي��اً،  واإقليمياً  حملياً 
دع���م���ه���ا امل���ج���ت���م���ع���ي واالإن���������س����اين 
موؤكدة  ل��ل��م��واط��ن،  ال����احم����دود 
املوؤ�س�سة  ج��ه��ود  ت��ق��در  ال����وزارة  اأن 
وتعاونها املثمر، يف تعزيز اأهدافها 
اأمناط احلياة  توفري  اإىل  الرامية 

ال�سحية للطلبة.
التي  ال���ك���ب���رية  وث���م���ن���ت اجل����ه����ود 
واملتخ�س�سون  امل�����س��وؤول��ون  بذلها 
الو�سول  �سبيل  يف  امل��وؤ���س�����س��ة،  يف 
مع  وت�����ع�����اق�����دات  ات�����ف�����اق�����ات  اإىل 
توريد  يف  م��ك��ان��ت��ه��ا  ل��ه��ا  ���س��رك��ات 
اأ�سادت  ك��م��ا  ال�����س��ح��ي��ة،  االأغ���ذي���ة 
ل��ف��ري��ق العمل  ب��ال��ع��ط��اء اجل��زي��ل 
واملوؤ�س�سة،  ال����وزارة  ب��ن  امل�����س��رتك 
تقدمي  على  وب�سدة  حر�س  ال��ذي 
م�����س��ل��ح��ة ال���ط���ال���ب، وت���وف���ري ما 
يحقق له التوازن ال�سحي والبدين 
اإىل  الكو�س  اأم��ل  ولفتت  املطلوب. 
الطالب  م���ق���دور  يف  ���س��ي��ك��ون  اأن����ه 
املدر�سة،  يف  انتظامه  ب��داي��ة  وم��ع 
عالية  طعام  وجبة  على  احل�سول 
زهيد،  وب�سعر  ال��غ��ذائ��ي��ة،  القيمة 
داع���ي���ة ال���ط���اب وال��ط��ال��ب��ات اإىل 
ع����دم ال��ت��ع��ام��ل م���ع اأط���ع���م���ة غري 

�سحية وجمهولة امل�سدر.
موؤ�س�سة  اأن  اإىل  االإ�����س����ارة  جت���در 
خليفة بن زايد اآل نهيان لاأعمال 
رقم  ب��ق��ان��ون  تاأ�س�ست  االإن�����س��ان��ي��ة، 
اأ�سدره   2007 يوليو  يف    20
بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الدولة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  اآل  زاي����د 

حفظه اهلل ورعاه.
وان���ط���ل���ق���ت امل���وؤ����س�������س���ة م����ن روؤي�����ة 
وا����س���ح���ة وه�����ي م�����ب�����ادرات رائ�����دة 
خل����دم����ة االإن���������س����ان����ي����ة، وت���رتك���ز 
ال�سحة  جمايل  يف  ا�سرتاتيجيتها 
وعامليا.  اإقليميا  حملياً،  والتعليم 
وتت�سمن ا�سرتاتيجيتها التعليمية 
دعم م�ساريع التعليم املهني يف دول 
االحتياجات  ت�سمل  كما  املنطقة، 
التغذية  ب�سوء  املتعلقة  ال�سحية 
وحماية االأطفال ورعايتهم اإ�سافة 

اإىل توفري املياه االآمنة عاملياً.
املجتمعات  دع����م  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 
الفقرية واملحتاجة يف توفري البنى 
املدار�س  مثل  االأ�سا�سية  التحتية 
ولتنفيذ  وغ��ريه��ا.   وامل�ست�سفيات 
يف  املوؤ�س�سة  دخلت  ا�سرتاتيجيتها 
�سراكات مع منظمات عاملية تابعة 
النفع  ومنظمات  امل��ت��ح��دة  ل���اأمم 

العام.

�خل��سة  ب�ملد�ر�ش  �لف   50 من  و�أكرث  ب�حلكومية  و�لد�رية  �لتعليمية  �لهيئة  من  �ألف   28
حزمة من �لرب�مج �لت�أهيلية تنفذه� �لوز�رة للهيئة �لتدري�سية لتعزيز قدر�تهم �ملهنية

�ملعلم �أدلة  �إىل  �إ�س�فة  للخ��سة،  كت�بً�  و85  �حلكومية  للمد�ر�ش  كت�بً�   82
�أمل �لكو�ش : �مليد�ن �لرتبوي مل يدخر و�سعً� يف تهيئة �لبيئة �لتعليمية �جل�ذبة للطلبة

حكومية  مدر�سة   637 يف  وط�لبة  ط�لب  �ألف   273
ذكرت وزارة الرتبية والتعليم، ان املدار�س احلكومية على م�ستوى الدولة البالغ عددها 637 ت�سم 273 األف 
و312 طالب وطالبة يف خمتلف املراحل التعليمية، من اجمايل عدد الطاب امل�سجلن للعام الدرا�سي اجلديد 
يف التعليم احلكومي واخلا�س، واملقدر ب� 970 األف من الطاب، م�سرية اىل ان عدد الطلبة الذكور باملدار�س 

احلكومية بلغ 129 األف و856 طالبا، بينما ي�سل عدد االإناث اإىل 143األف و456 طالبة.

تطوير مب�درة مرحب� مدر�ستي لرتكز على تر�سيخ �لقيم �ملدر�سية
تتجه وزارة الرتبية والتعليم لتنفيذ مبادرة مرحباً مدر�ستي ب�سكل اأكر تطوراً، يرتكز على تر�سيخ القيم يف 
املجتمع املدر�سي، وتقدمي املدر�سة للطلبة واأولياء اأمورهم وللمجتمع بال�سورة التي تتنا�سب والوجه احل�ساري 
االأمور ب�سكل خا�س وال�سخ�سيات املجتمعية واملهتمن  اأولياء  العلم والتعليم، داعية  االإم��ارات، ومكانة  لدولة 
بال�ساأن التعليمي، اإىل امل�ساركة يف فعاليات واأن�سطة مرحباً مدر�ستي التي �ستمتد طوال اأيام االأ�سبوع االأول من 

دوام الطلبة .
وتعمل الوزارة، من خال مبادرة مرحباً مدر�ستي ،على توثيق عاقة البيت باملدر�سة، كما حتر�س على اإبراز 
الدور املهم لاأ�سرة يف تطوير العملية التعليمية، واأهمية م�ساركة اأولياء االأمور - باأفكارهم البناءة – يف عملية 

اإعداد االأبناء على الوجه املطلوب. 
الوفاء يف نفو�س الطاب والطالبات، من  العام فكرة جديدة تن�سوي على تعزيز قيمة  املبادرة هذا  وت�سحب 
خال �سعار �سكراً الذي �سريفعه الطلبة على اختاف مراحلهم الدرا�سية، لكل من اأ�سهم يف تهيئة مدار�سهم 
اأحد مفردات  اأن الوفاء ميثل  الب�سطاء، موؤكدة  اأجلهم، مبا يف ذلك العمال  وكل من جد واجتهد واأعطى من 

وم�سمون منظومة القيم التي يتميز بها جمتمع االإمارات.
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اأخبـار الإمـارات

�للو�ء �ملزينة ي�سهد حفل خت�م دورة »هويتي ... �م�ر�تي و�فتخر «
•• دبي-وام:

اهمية  العام ل�سرطة دبي  القائد  املزينة  اللواء خمي�س مطر  �سعادة  اأكد 
تر�سيخ ثقافة الرتاث والعادات والتقاليد االإماراتية االأ�سلية يف نفو�س 
الطاب وتعزيز الهوية الوطنية والوالء واالنتماء للوطن واإعاء قيمتها 
للم�ساهمة يف بناء ال�سخ�سية الوطنية وذلك من خال الربامج ال�سيفية 
مع  بالتعاون  دبي  ل�سرطة  العامة  القيادة  عليها  وحتر�س  تنفذها  التي 
ال��رتاث. وقال �سعادته خال حفل  هيئة دبي للثقافة والفنون يف قرية 
تخريج طلبة االأن�سطة ال�سيفية يف قرية الرتاث ان ال��دورات ال�سيفية 

حققت اأهدافها وترجمت عمليا مفهوم الهوية الوطنية لدى الن�سء من 
خال تعريفهم باملا�سي العريق وحثهم على االعتزاز بالهوية الوطنية 
وامل�سغوالت  القدمية  ال�سعبية  واملوروثات  والتقاليد  والعادات  وال��رتاث 
اليدوية التقليدية من اأجل غر�س حب الوطن يف قلوبهم. واأ�ساد �سعادة 
ممثلة  والفنون  للثقافة  دب��ي  هيئة  مع  القائم  بالتعاون  املزينة  ال��ل��واء 
اأبنائنا  اأف��واج من  اأثمر تخريج  التعاون  اأن هذا  ال��رتاث مو�سحا  بقرية 
وبناتنا. ومن جانبه اأ�ساد اأنور الهنائي مدير قرية الرتاث بالتعاون مع 
االدارة العامة ل�سرطة دبي لل�سنة اخلام�سة على التوايل بهدف احلفاظ 
على الهوية الوطنية والعادات والتقاليد االإماراتية .. مثمنا دور �سرطة 

دبي يف تنفيذ برنامج تراثي حريف للنا�سئة يف فرتة اإجازاتهم ال�سيفية 
برتاثهم  النا�سئة  رب��ط  يف  االإ�سرتاتيجية  اأه��داف��ن��ا  يخدم  ال��ذي  االأم���ر 
عر�سا  اخليالة  دورة  يف  امل�ساركون  الطلبة  وق��دم  نفو�سهم.  يف  وتاأ�سيله 
ملهارات وفنون ركوب اخليل ..ثم تفقد �سعادة اللواء املزينة قاعة اخلط 
العربي وا�ستمع اإىل ما تعلمه الطاب من اأنواع اخلط العربي وطريقة 
كتابته وكتابة الق�سة الق�سرية وال�سعر والر�سم ثم خيمة البيئة اليدوية 
وا�ستمع ل�سرح من الطاب على ما تعلموه من العادات والتقاليد املتبعة 
ال�سنع االماراتي يف تقدمي القهوة العربية لل�سيوف كما زار قاعة البيئة 
وقاعة  القوارب  و�سناعة  اليدوية  احل��رف  الطلبة  تعلم  حيث  البحرية 

احلرف حيث قدمت الطالبات امل�ساركات عددا من املهن واحلرف اليدوية 
املزينة  خمي�س  ال��ل��واء  �سعادة  ق��ام  احلفل  ختام  ويف  القدمية.  ال�سعبية 
بتخريج 177 طالبا وطالبة امل�ساركن يف دورة هويتي اإماراتي وافتخر 
وتكرمي اإدارة قرية الرتاث يف هيئة دبي للثقافة والفنون .. حاثا �سعادته 
باالأخاق  والتحلي  الوطن  خدمة  يف  التفاين  على  والطالبات  الطاب 
االإ�سامية والوالء واالإخا�س واملثابرة يف م�سرية العطاء وتفعيل دوره 
للحفاظ على مكت�سبات دولتنا وتر�سيخ الهوية الوطنية واللغة العربية 
امل��وروث االإماراتي اجلميل والعمل على  .. منوها باأهمية احلفاظ على 

ملء اأوقات الطلبة مبا يفيدهم ويوؤ�س�س مل�ستقبلهم. 

جلنة �لتقييم مبدر�سة من�ر �لإمي�ن �خلريية تخت�ر 70 ط�لب� جديد�

�ألو�ن من �ملرح يف �ليوم �خلت�مي مل�سروع مده�ش �لفني يف �بن بطوطة مول
•• دبي-الفجر: 

االأح����ي����ان، ال يغ�س  ك��ث��ري م���ن  يف 
ت�سرفات  ع���ن  ال���ط���رف  االأه������ايل 
�����س����غ����اره����م ع����ن����دم����ا ي����ق����وم����ون 
با�ستخدام باالألوان املائية واإحداث 
فو�سى يف املكان. اإال اأن الو�سع يف 
م�سروع مده�س الفني كان خمتلفاً 
وال�سغار.  للكبار  بالن�سبة  متاماً 
الإبداعهم  يطلقون  كانو  فال�سغار 
العنان يف اإ�سفاء األوان جديدة على 

قطع االأث��اث املختلفة املوجودة يف 
ور�سة الر�سم، ويبتكرون ر�سومات 
املتوفرة،  الر�سم  فرا�سي  بوا�سطة 
ي�سجعون  ف���ك���ان���وا  ال���ك���ب���ار  اأم������ا 
�سغارهم على االإبداع ويثنون على 
اأعمالهم الفنية الرائعة ومهارتهم 

واإتقانهم. 
اليوم  امل���ا����س���ي  االأرب������ع������اء  وك������ان 
اخل��ت��ام��ي مل�����س��روع م��ده�����س الفني 
ح���اف���ًا ب����األ����وان ���س��ت��ى م���ن امل����رح، 
حيث ا�ستقبلت ور�سة الر�سم التي 

�سداقات جديدة .
وك�����������ان م�������ن ب�������ن ال�����ر������س�����ام�����ات 
�سيدن،  فرح  امل�ساركات  ال�سغريات 
 4 م��ن اجل��زائ��ر وتبلغ م��ن العمر 
والفرح  املتعة  ب��دت  حيث  �سنوات، 
على وجهها وهي غارقة يف الر�سم 
بالقرب  نعي�س  وقالت:  والتلوين، 
م��ن اب���ن ب��ط��وط��ة، ودائ���م���اً اأطلب 
اإىل  حت�����س��رين  اأن  وال����دت����ي  م���ن 
وم�ساركة  هنا  التواجد  اأحب  هنا. 
ال�سغار االآخرين الر�سم والتلوين. 

اإنه ن�ساط ممتع حقاً .
ب��ي��ن��م��ا ك���ان���ت م����اه����ريا اآج�������ا، من 
ال�سغري  �سقيقها  ب�سحبه  الهند، 
كيدا�س و�سقيقتها مليحة، وقالت: 
���س��م��ع��ن��ا ع����ن ه�����ذا ال���ن�������س���اط من 
جداً  متحم�سن  وكنا  اأ�سدقائنا، 
للقدوم اإىل هنا وامل�ساركة يف هذه 
ا�ستمتعنا  ل��ق��د  امل��م��ت��ع��ة.  ال��ور���س��ة 
مفاجاآت  ن�ساطات  بجميع  ك��ث��رياً 
دبي وخ�سو�ساً خال هذه  �سيف 

الفعالية .

الر�سامن  اأ���س��ب��وع��ن،  ا���س��ت��م��رت 
وامل���ب���دع���ن ال�������س���غ���ار ال����ذي����ن مت 
اأث������اث منزيل  ب��ق��ط��ع  ت���زوي���ده���م 
جانبية  وط��������اوالت  ����س���ري���ر  م���ث���ل 
وجمموعة  واأريكة  واأدراج  �سغرية 
كانت  ك���م���ا  ك���ام���ل���ة،  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة 
مفاجاأة الور�سة يوم اأم�س اإح�سار 
�سيارة كبرية، وقد ا�ستمتع ال�سغار 
كثرياً يف تلوينها حيث كانت جتربة 
ب��ال��ن�����س��ب��ة لهم،  رائ���ع���ة وج����دي����دة 
بتلوين  منهم  كثري  حلم  فلطاملا 

فل�سطينية  ف����اط����م����ة،  وق�����ال�����ت 
اجل��ن�����س��ي��ة وت��ق�����س��ي اإج���ازت���ه���ا مع 
ع��ائ��ل��ت��ه��ا يف دب����ي: ك��ن��ا ن��ت��ج��ول يف 
وقد جذب  التجاري  املركز  اأرج��اء 
اهتمامنا.  ال��ر���س��م  ور����س���ة  م��ك��ان 
اب��ن��ت��ي فرا�سي  ���س��اه��دت  وع��ن��دم��ا 
ال��ر���س��م واأق����ام ال��ت��ل��وي��ن، اجتهت 
و�ساركت  ال���ور����س���ة  اإىل  م��ب��ا���س��رة 
الن�ساط  االآخرين يف هذا  ال�سغار 
امل���ذه���ل. ل��اأ���س��ف ف����اإن ال���ي���وم هو 
الفعالية  لهذه  بالن�سبة  اخلتامي 

على  ال�سيارات  اأو  اأهليهم  �سيارات 
الطرقات، ووجدوها فر�سة رائعة 

الإظهار اإبداعاتهم.
املبتكر  ال��دي��ك��ور  ه��ذا  �ساعد  وق��د 
ال�سغار على اإظهار ما لديهم من 
اإبداع وابتكار متثل يف لوحات فنية 
ومت  بجمالها.  الكبار  حتى  اأبهرت 
من  وا���س��ع  بطيف  ال�سغار  ت��زوي��د 
امل��ائ��ي��ة وف��را���س��ي الر�سم،  االأل����وان 
واأق������ام  ال�������ورق  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة 

التلوين العادية.

ت�ستمر  اأن  ن��ت��م��ن��ى  ك��ن��ا  امل���ذه���ل���ة، 
اأكر .

وكان  كوزلينكو،  فادميري  وق��ال 
ب�سحبه ابنه يوري الذي يبلغ من 
العمر 6 �سنوات: لقد اأعجب تنوع 
االأل��وان ابني. كان ي�سعر باخلجل 
قليًا يف البداية، لكن �سرعان ما 
اأعتقد  ال�سغار.  باقي  م��ع  ان��دم��ج 
اأن هذا هو الهدف من اإقامة مثل 
هذه الن�ساطات وهو اإطاق العنان 
يكونون  وجعلهم  ال�سغار  الإب���داع 

•• عجمان : اأ�سامة عبد املق�سود

بتقييم  املكلفة  اللجنة  اجتمعت 
ل�سغل  املتقدمن  اجل��دد  ال��ط��اب 
مراحل  يف  ال�������س���اغ���رة  االأم�����اك�����ن 
التابعة  باملدار�س  املختلفة  التعليم 
اخلريية،  االإمي����ان  م��ن��ار  ملوؤ�س�سة 
ح��ي��ث اأع��ل��ن��ت امل��وؤ���س�����س��ة م��ع نهاية 
ال��درا���س��ي املا�سي ع��ن قبول  ال��ع��ام 
حمدودي  اأب��ن��اء  من  جديدة  دفعة 
والوافدين  املواطنن  من  الدخل 
�سواغر يف  هناك  ان  تبن  ح��ال  يف 
عليهم  ينطبق  ومم���ن  ال�����س��ف��وف، 
�سروط القبول، ح�سر من اأع�ساء 
ال���ل���ج���ن���ة ج���ا����س���م ع���ل���ي اإب���راه���ي���م 

واإميانا  وال��ث��ق��اف��ة،  ال��ع��ل��م  ون�����س��ر 
العلم  باأهمية  القائمن عليها  من 
للب�سرية ومد يد العون لكل طالب 
علم، والوقوف بجوار كل ويل اأمر 
يحث اأبنائه على التعليم ويدفعهم 
اإىل االبتكار واالنتماء للوطن وهو 

من حمدودي الدخل.
اإىل �سرورة  اإ�سحاق عبد اهلل  اأ�سار 
موؤ�س�سة  ب��ح��ج��م  م��وؤ���س�����س��ة  وج����ود 
منار االإميان يف الدولة ال�ستيعاب 
العدد الكبري من الطلبة املهتمن 
ب��احل��ي��اة ال��ع��ل��م��ي��ة وي��ب��ح��ث��ون عن 
اج�����ل خدمة  ع���ل���م���ي م����ن  م���ق���ع���د 
ربوع  على  الثقافة  ون�سر  ال��وط��ن 
امل���ع���م���ورة، ف��اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر اأن 

ك��اإن�����س��اء جمعية  ال��ت��ع��ل��ي��م  خ���اف 
للحج وال��ع��م��رة وج��ه��ات اأخ���رى يف 

�سبل اخلري. 
ومن جانبه �سرح علي �سالح مراد 
باأن موؤ�س�سة منار االإميان ت�ستقبل 
ال�سفوف  ج���م���ي���ع  يف  ال�����ط�����اب 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ب����دون م��ق��اب��ل م����ادي، 
ب���ل ت��دع��م ب��ع�����س ال��ط��ل��ب��ة ومتنح 
اإذا تطلب االأمر،  االأ�سر م�ساعدات 
تتمتع  فاملدر�سة  اآخر  جانب  وعلى 
كما  املحيطة،  امل��دار���س  بن  بتميز 
�سفوفها  مب��خ��ت��ل��ف  امل����دار�����س  اأن 
التعليمية تدر�س املنهج االإماراتي.

منار  مدر�سة  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر 
اأبوابها  فتحت  االبتدائية  االإمي��ان 

و�سعيد غام وعلي �سالح م��راد و 
عبد  وم�سطفى  اهلل  عبد  اإ�سحاق 
اللجنة  ا�ستعر�ست  وق��د  ال����رازق، 
وتطبيقها  عليها  امل��ت��ف��ق  امل��ع��اي��ري 
املقدمة  وامل�ستندات  االأوراق  على 
من اأولياء االأمور، وانتهت اللجنة 
ب�����س��م ���س��ب��ع��ون ط���ال���ب وط��ل��ب��ة يف 
التعليم  م��ن  امل��خ��ت��ل��ف��ة  ال�����س��ف��وف 
العامة  ال��ث��ان��وي��ة  اإىل  االأ���س��ا���س��ي 

بفرعيها االأدبي والعلمي.
اأك������د ج���ا����س���م ع���ل���ي اإب����راه����ي����م اأن 
م��وؤ���س�����س��ة م��ن��ار االإمي�����ان اخلريية 
تلعب دورا هاما يف تنمية املجتمع 
ومعنية يف االأ�سا�س برتبية العقول 
والوعي  ال��ف��ك��ر  يف  واال����س���ت���ث���م���ار 

م��وؤ���س�����س��ة م���ن���ار االإمي��������ان ج����اءت 
املجتمعية  ال�����س��راك��ة  ف��ه��م  لتعمق 
وروح الفريق ون�سر ثقافة ال�سعور 
ب���االآخ���ر ودع����م حم����دودي الدخل 

وحتقيق حلمهم بتعليم اأبنائهم.
العاقات  ق�����س��م  اهلل  ع��ب��د  وب����ن 
ياأتي  ب��االآخ��ر  االهتمام  اأن  العامة 
�سمن اأولويات املوؤ�س�سة والقائمن 
ال�سيخ  ب�����دور  اأ�����س����اد  ك��م��ا  ع��ل��ي��ه��ا، 
حم��م��د ب��ن ع��ل��ي ال��ن��ع��ي��م��ي رئي�س 
منار  م��وؤ���س�����س��ة  اإدارة  م00جل�س 
االإمي��ان اخلريية وم��ا يقدمه من 
دع��م جت��اه امل��در���س��ة، وق��د ت�سعبت 
اأفرع اخلدمات ونبتت بزور اخلري 
اأخ�����رى  وت����رع����رع����ت يف جم������االت 

االأول  ال�����س��ف  ت��ام��ي��ذ  لت�سجيل 
االب���ت���دائ���ي ل���ه���ذا ال���ع���ام وق����د مت 

املقبولن  التاميذ  ع��ن  االإع���ان 
لبداأ  املن�سرم  االأ�سبوع  املدر�سة  يف 

نهاية  مع  اجلديد  الدرا�سي  العام 
�سهر اأغ�سط�س اجلاري.

جلنة �لقي�دة �لعلي� ب�سرطة �لفجرية تن�ق�ش مب�در�ته� �ل�سرت�تيجية 
•• الفجرية -الفجر:

تراأ�س �سعادة العميد حممد اأحمد 
ال��ق��ائ��د العام  ال��ك��ع��ب��ي  ب���ن غ����امن 
ل�سرطة الفجرية االجتماع الثامن 
القيادة  ل��ل��ج��ن��ة  2014م  ل���ع���ام 
العليا العامة ل�سرطة الفجرية. مت 
خال االجتماع ا�ستعرا�س اخلطة 
الفجرية  ملنطقة  اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
االأمنية ) 2014 – 2016(، كما 
مت ا�ستعرا�س مبادرات اأمنية للحد 

من ارتكاب جرائم ال�سرقات.
مبارك  ال��ع��م��ي��د  االج��ت��م��اع  ح�سر 
ربيع بن �سنان- مدير عام االإقامة 
و�سوؤون االأجانب والعقيد عبداهلل 
– م���دي���ر عام  ح�����س��ن ال�����س��غ��ريي 
املوارد واخلدمات امل�ساندة والعقيد 
اإدارة  علي عبيد الطنيجي- مدير 
الدفاع املدين بالفجرية والعقيد.د. 
اأحمد علي ال�سغريي- مدير اإدارة 
واأع�ساء  ب��ال��ف��ج��رية-  اجل��ن�����س��ي��ة 

اللجنة واأمانة �سر اللجنة.

خت�م ور�سة �لإبد�ع يف �سن�عة �لأ�سك�ل �لورقية مبركز �سب�ب �ل�س�رقة
•• ال�سارقة –الفجر:

اأن���ه���ى ���س��ت��ون م�����س��ارك��ا م���ن مركز 
للهيئة  ال���ت���اب���ع  ال�����س��ارق��ة  ���س��ب��اب 
والريا�سة  ال�سباب  لرعاية  العامة 
�سمن  متقدمة  ور�سة  اأم�س  م�ساء 
�سل�سلة براجمه املتميزة التي اأثرت 
�سمعة  وحققت  ال�سيفي  الن�ساط 
كبرية على م�ستوى الدولة �سمن 
ل�سيف  الوطني  امل�سروع  فعاليات 
لرعاية  ال���ع���ام���ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ب�����ادي 
ال�������س���ب���اب وال���ري���ا����س���ة ور�����س����ة يف 
الورقية  االأ�سكال  ب�سناعة  االب��داع 

للم�ساركن يف فعالياته .
وتاأتي هذه الور�سة يف ظل االقبال 
جنح  التي  الفعاليات  على  الكبري 
منا�سطه  �سمن  طرحها  يف  املركز 
ال�����س��ي��ف احلافل  ل���ه���ذا  امل��ب��ت��ك��رة 
بالتجدد واملبادرات الوطنية والتي 
يف  ال��ه��ادف  ال�سيف  متعة  حققت 
الريا�سية  وب���راجم���ه  م��ع��ل��وم��ات��ه 
واالجتماعية  والفنية  والثقافية 

ودوراته واإبداعاته اخلاقة .

وت��ن��اول��ت ور���س��ة االب����داع ب�سناعة 
امل�ساركن  تعليم  الورقية  االأ�سكال 
ال�سنية  االعمار  خمتلف  من  وه��م 
املختلفة  ال���درا����س���ي���ة  وامل�����راح�����ل 
االأم��ور اجلميلة  ه��ذه  كيفية عمل 
بفن  الورقية  واالأ�سكال  االألعاب  و 
األعاب  ف��ق��ط  لي�ست  ك��ون��ه��ا  وذك����اء 
بل هي فن قائم بحد ذاته قام من 

خاله امل�ساركون بعمل اأ�سكال من 
حيوانات واأدوات واأ�سكال خمتلفة.

واك��ت�����س��ب امل�������س���ارك���ون م���ن خال 
هذه االأعمال اليدوية عرب �سناعة 
اال����س���ك���ال ال���ورق���ي���ة واالب��������داع يف 
والتحكم  ال������ورق  ب��ط��ي  االب���ت���ك���ار 
مما  خمتلفة  ا�سكال  وتكوين  فيه 
اث���رت م��واه��ب امل��ب��دع��ن منهم يف 

امكاناتهم  وت�سغيل  متميزة  فنون 
امل��ت��ع��ددة يف ���س��ن��اع��ة وت��ك��وي��ن ما 
ي��ت��ط��ل��ع��ون اإل��ي��ه م��ن اأ���س��ك��ال وقد 
�����س����ارك اك�����ر م����ن ����س���ت���ون طالب 
مواهبهم  واظ����ه����روا  ال���ور����س���ة  يف 
يف  االوراق  با�ستغال  وا�ستمتعوا 

�سناعة اال�سكال املختلفة .
وتعلم امل�ساركون اآليات �سناعة هذه 
اال�سكال بطرق ابداعية حيث تبداأ 
ورق���ة مربعة  ب��اأخ��ذ  ال��ط��ي  عملية 
من  �سفحتها  تكون  والتي  ال�سكل 
القواعد  م����ن  خم��ت��ل��ف��ن  ل���ون���ن 
حيث  من  الفن  ه��ذا  يف  االأ�سا�سية 
الورقة عك�س  اأن��ه يجب عدم ق�س 
باأ�سكال  طيها  ث��م  يعتقد  ك���ان  م��ا 
اإىل  ل��ل��و���س��ول  وح��رف��ي��ة  هند�سية 
فنية خمتلف  وروؤي���ة  �سكل حم��دد 
روؤيتهم  امل�ساركون عرب  يبدع فيها 
على  االأوراق  تلك  لطي  ونظرتهم 

اختاف األوانها واأحجامها .

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /�س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 214315   بتاريخ : 2014/07/10
با�س��م: �سركة/ �سو�سيتي اأيرفران�س

وعنوانه:  45 روي دي باري�س، 95747 روي�سي- ت�سارلز- دي- جول )فرن�سا(.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

النقل وتغليف وتخزين ال�سلع وتنظيم الرحات وال�سفر.
الواق�عة بالفئة: 39

و�سف العامة: الكلمات " FRANCE IS IN THE AIR " بحروف التينية كما يف ال�سكل املو�سح.
اال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  اغ�سط�س 2014 العدد 11193

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /�س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 214316   بتاريخ : 2014/07/10
با�س��م: �سركة/ �سو�سيتي اأيرفران�س

وعنوانه:  45 روي دي باري�س، 95747 روي�سي- ت�سارلز- دي- جول )فرن�سا(.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

االت�ساالت.
الواق�عة بالفئة: 38

و�سف العامة: الكلمات " FRANCE IS IN THE AIR " بحروف التينية كما يف ال�سكل املو�سح.
اال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  اغ�سط�س 2014 العدد 11193

فقدان جواز �سفرت
�سمرية  امل����دع����وة/  ف���ق���دت  
حم���م���د ن������ور خ�����ري ال���دي���ن    
- اث���ي���وب���ي���ا اجل���ن�������س���ي���ة  - 
ج����������������واز  ������س�����ف�����ره�����ا رق������م 
)1684962(   من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم 

   050/8114710

فقدان جواز �سفرت
فقد  امل��دع��و/ اق��ب��ال خان 
بنغادي�س   - خ���ان   اك���رب 
اجلن�سية  - ج��واز  �سفره  
   )894055( رق�����������م 
م������������ن ي����������ج����������ده ع����ل����ي����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  االت�������س���ال 

   050/3203636

فقدان جواز �سفرت
جيرو  امل������دع������و/  ف����ق����د  
ا�سو�ستا     م���االك���و  ب��ي��ن��ج��ي 
اجلن�سية   ال����ف����ل����ب����ن   -
- ج����������واز  �����س����ف����ره  رق����م 
)3921313(   من يجده 
بتليفون  االت�����س��ال  ع��ل��ي��ه 
رقم 050/6229996   



السبت  -   30   أغسطس   2014 م   -  العـدد    11193
Saturday  30  August   2014  -  Issue No   11193

07

اأخبـار الإمـارات
وز�رة �لعمل تبحث مع وفد من قن�سلية جنوب �أفريقي� �سبل 

تعزيز �لتع�ون بني �لبلدين
•• دبى-وام:

العمل  وزارة  وكيل  الظاهري  �سعيد  مبارك  �سعادة  بحث 
�سبل  الدولة  ل��دى  اأفريقيا  قن�سلية جنوب  وف��د من  مع 
تعزيز التعاون بن البلدين ال�سديقن وتبادل اخلربات 
العاملة. جاء  وال��ق��وى  العمل  ���س��وق  ال��ت��ج��ارب يف جم��ال 
ب��دي��وان وزارة العمل يف دب��ي جيتا  ذل��ك خ��ال اجتماعه 
دايا القن�سل ال�سيا�سي و�سدير مني القن�سل االقت�سادي 

العمل  مكاتب  اإدارة  م��دي��ر  باحلرفية  عائ�سة  بح�سور 
وحم��م��د اأح��م��د م��ب��ارك م��دي��ر مكتب ع��اق��ات العمل يف 
خال  الظاهري  وا�ستعر�س  بدبي.  العمل  وزارة  دي��وان 
التي  وال�سيا�سات  ال��دول��ة  يف  العمل  ���س��وق  واق���ع  املقابلة 
العاقة  ت���وازن  على  حر�سها  اط��ار  يف  ال���وزارة  تنتهجها 
ال��ت��ع��اق��دي��ة وح��م��اي��ة ح��ق��وق ال��ع��م��ال و���س��م��ان م�سالح 
واطلع  العمل.  عقود  توثيق  ذل��ك  يف  مبا  العمل  ا�سحاب 
الوفد خال اللقاء على عدد من املبادرات التي تطبقها 

وزارة العمل ومن ابرزها نظام حماية االجور وم�ساهمته 
وانه  خ�سو�سا  العمل  �سوق  ا�ستقرار  تعزيز  يف  الفاعلة 
يف  اأج��وره��م  على  باحل�سول  العمال  حلق  حلماية  يوفر 
القن�سلي  الوفد  ا�ساد  تاأخري. من جانبه  مواعيدها دون 
الرامية  ال��ع��م��ل  وزارة  واج�����راءات  وم���ب���ادرات  ب�سيا�سات 
عقد  على  اجلانبان  واتفق  العمالية.  احلقوق  اىل حفظ 
بن  التعاون  اوا�سر  تعزيز  ي�سهم  مبا  م�ستقبلية  لقاءات 

البلدين ال�سديقن يف املجاالت العمالية. 

هيئة كهرب�ء ومي�ه دبي ت�ستقبل طلبة �ملخيم �ل�سيفي »�سيف ذكي 2014«

يبحث الدمج الجتماعي واحلقوق والتعليم وال�شحة والعمل

دعوة جمعية �لإم�ر�ت للكونغر�ش �لث�ين ع�سر لذوي متالزمة د�ون ب�لهند
•• دبي-الفجر :

ملتازمة  االم����ارات  جمعية  تلقت 
ل��ل��م�����س��ارك��ة يف  ب��دب��ي دع����وة  داون 
الكونغر�س العاملي لذوي متازمة 
داون 2015والذي تقمه املنظمة 
الدولية ملتازمة داون بالتعاون مع 
متازمة  ل��ذوي  الهندي  االحت���اد 
داون وقالت ال�سيدة �سونيا ال�سيد 
اح��م��د ال��ه��ا���س��م��ي رئ��ي�����س جمل�س 
الكونغر�س  ان  اجل��م��ع��ي��ة  ادارة 
ع�سرة  الثانية  ن�سخته  يف  ال��دويل 
����س���وف ي��ع��ق��د خ����ال ال���ف���رتة من 
يف  املقبل  اغ�سط�س   21 اىل   17
واأو�سحت  الهندية  �سيناي  مدينة 
الدولية  املنظمة  تنظم  الها�سمي: 
مع   )DSI( داون  مل����ت����ازم����ة 
ذوي  جمعية  املحلين  امل�سيفن 
متازمة داون الهندية الكونغر�س 

التوعية  الكونغر�س على  و�سريكز 
امل�سري  وت���ق���ري���ر  االج���ت���م���اع���ي���ة 
والتوظيف،  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال�����س��ح��ة 
والقانون  واحلقوق  النظام  ودع��م 
داون  متازمة  ذوي  لاأ�سخا�س 
على  ح����دث  اأه�����م  ه���و  ه����ذا  والأن 
ال����ت����ق����ومي ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ال���دول���ي���ة 
مت   ،)DSI( داون  مل����ت����ازم����ة 
واجتماعي  علمي  ب��رن��ام��ج  و���س��ع 
تلبية  ع��ل��ى  ���س��ي��ع��م��ل  دي��ن��ام��ي��ك��ي 
امل��ن��دوب��ن من  اح��ت��ي��اج��ات جميع 
ذلك  العامل -مبا يف  اأنحاء  جميع 
والعاملن  وال��ت��ع��ل��ي��م،  ال�����س��ح��ة 
و�سانعي  االأب������ح������اث  جم������ال  يف 
ال�����س��ي��ا���س��ات واالأ����س���ر واالأه�����م من 
متازمة  ذوي  االأ���س��خ��ا���س  ذل���ك 

داون.
العلمي  ال�����ربن�����ام�����ج  ����س���ي�������س���م 
حما�سرات رئي�سية، جل�سات وور�س 

•• دبي-الفجر:

يف اإطار ا�سرتاتيجية هيئة كهرباء 
الطاب  ال�ستقطاب  دب���ي  وم��ي��اه 
وت��ن��م��ي��ة م���ه���ارات���ه���م واإع�����داده�����م 
ا�ستقبلت  امل�ستقبل،  جليل  ك��ق��ادة 
الهيئة يف مبناها امل�ستدام يف القوز 
ذكي  �سيف  ال�سيفي  املخيم  طلبة 
منطقة  تنظمه  وال���ذي   2014
الطاعهم  وذل��ك  التعليمية  دب��ي 
ال��ه��ي��ئ��ة يف جمال  ع���ل���ى جت������ارب 

اخلدمات الذكية. 
نائب  امل�����ه�����ريي،  خ����ول����ة  وق����ال����ت 
ال����رئ����ي���������س ل����ق����ط����اع ال���ت�������س���وي���ق 
الهيئة:  يف  امل��وؤ���س�����س��ي  واالت�����س��ال 
ت�����اأت�����ي ه������ذه ال������زي������ارة يف اإط������ار 
للم�سوؤولية  الهيئة  ا�سرتاتيجية 
املجتمعية ومبادراتها الهادفة اإىل 
حتقيق روؤية حكومة دبي يف املجال 
والبيئي،  واالقت�سادي  املجتمعي 

دب���ي م�����س��رية ال��ت��ح��ول ال���ذك���ي يف 
ال��ه��ي��ئ��ة، و���س��ل��ط��وا ال�������س���وء على 
تت�سم  وال���ت���ي  ال��ذك��ي��ة  خ��دم��ات��ه��ا 
وال�سهولة،  وال��ك��ف��اءة  ب��ال�����س��رع��ة 
و�سروحات  ع��رو���س��اً  ق��دم��وا  ك��م��ا 
الثاثة  ال��ذك��ي��ة  امل����ب����ادرات  ح���ول 
التي اأطلقتها الهيئة �سمن مبادرة 
الطاقة  ربط  وهي  الذكية  املدينة 
ال�����س��م�����س��ي��ة يف امل����ن����ازل وامل���ب���اين؛ 
وال��ت��ط��ب��ي��ق��ات ال��ذك��ي��ة م��ن خال 
وبنية  ذك���ي���ة؛  و���س��ب��ك��ات  ع������دادات 
ال�سيارات  �سحن  وحمطات  حتتية 

الكهربائية.
وك����ان����ت ال��ه��ي��ئ��ة ق����د اأع���ل���ن���ت عن 
اكتمال حتويل كافة خدماتها اإىل 
قيا�سية  م���دة  يف   100% ذك��ي��ة 
مل ت���ت���ج���اوز ال����ع����ام ع���ل���ى اإع�����ان 
الذكي.  ال���ت���ح���ول  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
كافة  التحول تقدمي  وي�سمل هدا 
الذكية  االأج���ه���زة  ع��رب  خ��دم��ات��ه��ا 

ال��ط��اق��ة بف�سل  %66 م��ن  ع��ل��ى 
بعوازل  وج���دران���ه  �سقفه  ت��زوي��د 
مبقاومة  يتميز  وزج���اج  اإ�سافية، 
خف�س  يف  ي�ساهم  للحرارة  عالية 
ا�����س����ت����ه����اك ال����ط����اق����ة ال���ن���اجت���ة 
ع���ن ال��ت��ك��ي��ي��ف مم���ا ي�����س��اع��د على 
التقليل من االنبعاثات الكربونية 
بينما  ال��ب��ي��ئ��ة،  ع��ل��ى  وامل��ح��اف��ظ��ة 
تعمل مربدات املياه عالية الكفاءة 
الطاقة.  ا�ستهاك  تخفي�س  على 
املبنى  يعتمد  ذل����ك،  ع��ل��ى  ع����اوة 
املتجددة  ال��ط��اق��ة  ا���س��ت��خ��دام  على 
م������ن خ��������ال حم����ط����ة ل���ل���ط���اق���ة 
ال�سم�سية بقدرة 660 كيلو واط. 
متكاملة  خطة  املبنى  يوّظف  كما 
ي�سمن  مب��ا  االأم��ط��ار  مياه  الإدارة 
ال�ستخدامها  امل��ي��اه  ت��دوي��ر  اإع����ادة 
يف اأغرا�س الري، وي�سمن تر�سيد 
امل�ستهلكة  املياه  كمية  من   48%
اأجهزة  م��ن  ب��ع��دد  ت��زوي��ده  بف�سل 

وتر�سيخ م�سرية التنمية امل�ستدامة 
ال�سرتاتيجية  وتعزيزاً  الباد  يف 
الوعي  ن�سر  اإىل  ال��ه��ادف��ة  الهيئة 

بن جميع اأفراد املجتمع .
الهيئة  ت�سعى  امل��ه��ريي:  واأ�سافت 
دوماً اإىل ا�ستقطاب الطلبة بهدف 
والتطوير،  التعليم  تعزيز م�سرية 
العلم  مب�������س���ت���وي���ات  وال���ن���ه���و����س 
ي��ح��ر���س عليها  وال���ت���ي  وامل��ع��رف��ة 
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  جمتمع 
التقدم  نحو  م�سريته  يف  املتحدة 
لارتقاء  ن�����س��ع��ى  ك��م��ا  وال����رق����ي، 
باملهارات والقدرات واملواهب التي 
يتمتع بها الطلبة باعتبارهم قادة 

امل�ستقبل .
الزيارة  خ����ال  ال��ط��ل��ب��ة  وت���ع���رف 
عملها  واآليات  الهيئة  مرافق  على 
والت�سغيلي  االإداري  امل�ستوى  على 
ا�ستعر�س  ح���ي���ث  واخل����دم����ات����ي، 
ومياه  ك���ه���رب���اء  ه��ي��ئ��ة  م�������س���وؤول���و 

ع��ل��ى م����دار ال�����س��اع��ة و���س��ب��ع��ة اأي���ام 
الهيئة  ب�����داأت  وق���د  االأ����س���ب���وع.  يف 
التقنيات  ع�����امل  اإىل  ال�����دخ�����ول 
بقوة   2009 ع����ام  م��ن��ذ  ال��ذك��ي��ة 
وت��ن��اف�����س��ي��ة م��ا ن��ت��ج ع��ن��ه ط���رح ما 
وخا�سية  خدمة   150 عن  يزيد 
ع����رب ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا ال����ذك����ي وال�����ذي 
التحول  يف  مل�سريتها  مكمًا  ج��اء 

الذكي.
وق��������دم م���ه���ن���د����س���و ق����ط����اع امل���ي���اه 
والهند�سة املدنية يف الهيئة عر�ساً 
لتعريفهم  ل���ل���ط���اب  ت���ق���دمي���ي���اً 
امل�ستخدمة  املختلفة  بالتقنيات 
اأكرب  يعد  الذي  امل�ستدام  املبنى  يف 
يح�سل  ال��ع��امل  يف  حكومي  مبنى 
على الت�سنيف الباتيني اخلا�س 
ب��امل��ب��اين اخل�����س��راء وف���ق مقيا�س 
جم���ل�������س امل�����ب�����اين اخل���������س����راء يف 

الواليات املتحدة. 
يزيد  ما  تر�سيد  يف  املبنى  وي�سهم 

العامل لالتقاء  اأنحاء  من جميع 
وت��ب��ادل امل��ع��ارف واخل����ربات وفتح 

العاملي ملتازمة داون الثاين ع�سر 
يف �سيناي الهند بح�سور م�ساركن 

حياة  ل��ت��ح�����س��ن  ج����دي����دة  اآف��������اق 
االأ�سخا�س ذوي متازمة داون .

وال�سنابري  اخل��ا���س��ة،  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
ال�����ت�����ي ت����ع����م����ل ب����اال�����س����ت���������س����ع����ار، 
منخف�سة  وامل�سارف  والرتكيبات 
على  املبنى  يحتوى  كما  التدفق. 
وح����دة مل��ع��اجل��ة امل���ي���اه ت��ع��م��ل على 
املياه  %100 م��ن  ت��دوي��ر  اإع����ادة 
ال���ع���ادم���ة. واأع�������رب ال��ط��ل��ب��ة عن 

اإعجابهم بح�سن االإدارة والتنظيم 
الذي تتمتع به الهيئة يف خمتلف 
واخلدماتية  الت�سغيلية  عملياتها 
واأ�سادوا بحمات الهيئة التوعوية 
ا�ستهاك  تر�سيد  يف  وم��ب��ادرات��ه��ا 

الكهرباء واملياه وحماية البيئة.
م�ستمر  ب�����س��ك��ل  ال��ه��ي��ئ��ة  وت��ع��م��ل 

املدار�س  ط��ل��ب��ة  ا���س��ت�����س��اف��ة  ع��ل��ى 
واجلامعات وتوفر برامج تدريبية 
للطاب  درا���س��ي��ة  وم��ن��ح  متقدمة 
علمياً  تهيئتهم  بهدف  املواطنن 
على  ق��ادر  جيل  وتاأ�سي�س  وعملياً، 
ومواجهة  ال��ع��م��ل  اأع����ب����اء  حت��م��ل 

حتديات امل�ستقبل.

دولين  خ������رباء  ق���ب���ل  م����ن  ع���م���ل 
الدمج  م��ث��ل  م��وا���س��ي��ع  مل��ع��اجل��ة 
والتعليم  واحل��ق��وق  االج��ت��م��اع��ي، 
مع  وب��ال��ت��وازي  والعمل  وال�سحة 
هذا الربنامج، �سوف يتمكن ذوي 
اأ�سرهم  واأف������راد  داون  م��ت��ازم��ة 
م��ن ت��ب��ادل امل��ع��ارف واخل����ربات يف 

جل�سات متزامنة.

وا�ستكماال للموؤمترات التي عقدت 
افريقيا  ب��ج��ن��وب  ت�����اون  ك��ي��ب  يف 
ي�ستمر  �سوف  اي��رل��ن��دا،  ودب��ل��ن يف 
ال��ك��ون��غ��ر���س م���ع م��ن��ت��دى وور�����س 
تفاعلية ناجحة و�سعبية للبالغن 
ت�سمى  داون  م��ت��ازم��ة  ذوي  م��ن 
ت��ط��وي��ر هذا  ب��ان�����س��ي��ات وق����د مت 
املنتدى املفتوح ما قبل الكونغر�س 

ب�������س���ك���ل خ����ا�����س ل���ل���ب���ال���غ���ن من 
يوفر  ح��ي��ث  داون  م��ت��ازم��ة  ذوي 
رغباتهم  عن  للتعبري  لهم  منربا 
واأمنياتهم وتبادل االأفكار وتكوين 
الربنامج  و�سيت�سمن  ال�سداقات 
االج��ت��م��اع��ي ح��ف��ل ع�����س��اء خا�س 
ح�������س���را ل���اأ����س���خ���ا����س م����ن ذوي 

متازمة داون.

�سرطة دبي تنظم ور�سة عمل حول 
�لأفك�ر �جلديدة

•• دبي-وام:

نظم مركز االأفكار واالإبداع باالإدارة العامة للجودة ال�ساملة يف �سرطة دبي ور�سة عمل تدريبية ملنت�سبي �سرطة دبي 
من رتبة رقيب ورقيب حول االفكار اجلديدة. واأكد املقدم عبداهلل اخلياط مدير اإدارة العمليات االإدارية والتطوير 
الوظيفي  والتميز  االإبداعي  التفكري  توؤكد نهج  العليا يف �سرطة دبي  القيادة  اأن  ال�ساملة  العامة للجودة  ب��االإدارة 
لابتعاد عن الروتن اليومي للوظيفة العامة. واأو�سح املقدم اخلياط خال الور�سة اأن مفهوم الفكرة يت�سمن كل 
ما قد يخطر يف العقل الب�سري من اأ�سياء اأو حلول اأو اقرتاحات م�ستحدثة اأو حتليات للوقائع واالأحداث وكون 
الفكرة يف اأ�سلها الفعلي هي نتاج طبيعي لعملية التفكري والتفكر. وحتدث عن مفهوم التفكري االإبداعي الفتا اإىل 
وبن  املناف�سة.  على  القدرة  لديها  ليكون  الكفاءة  ورفع  االأداء  وحت�سن  التطوير  اإىل  دائمة  بحاجة  املوؤ�س�سات  اأن 
اخلياط للح�سور الفرق بن التفكري االإبداعي والتفكري التحليلي من خال عر�س جمموعة من االأمثلة الواقعية 

حمددا مبادئ عامة للتفكري االإبداعي. 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /�س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 214314   بتاريخ : 2014/07/10
با�س��م: �سركة/ �سو�سيتي اأيرفران�س

وعنوانه:  45 روي دي باري�س، 95747 روي�سي- ت�سارلز- دي- جول )فرن�سا(.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املطبوعات؛ مواد  اأخ���رى؛  فئات  واردة يف  وغ��ري  امل��واد  ه��ذه  امل�سنوعة من  واملنتجات  املقوى  وال���ورق  ال��ورق 
جتليد الكتب؛ ال�سور الفتوغرافية؛ القرطا�سية؛ مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية؛ 
التوجيه  االأث��اث(؛ مواد  املكتبية )عدا  واللوازم  الكاتبة  االالت  التلوين؛  اأو  الدهان  الفنانن؛ فرا�سي  مواد 
الطباعة؛  اأخ��رى(؛ حروف  ال��واردة يف فئات  البا�ستيكية )غري  التغليف  االأجهزة(؛ مواد  والتدري�س )عدا 

الكلي�سيهات )الرا�سمات(.
الواق�عة بالفئة: 16

و�سف العامة: الكلمات " FRANCE IS IN THE AIR " بحروف التينية كما يف ال�سكل املو�سح.
اال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  اغ�سط�س 2014 العدد 11193

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /�س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 210468   بتاريخ : 2014/07/10
با�س��م: �سركة/ نك�سجن براندز، ال ال �سي.

وعنوانه:1105 �سيك�ستيث اأفنيو ا�س دبليو، �سويت ايه، �سيدار رابيدز، اآيوا، الواليات املتحدة االأمريكية 52404
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خا�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���س��م��اك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�س  بال�سكر،  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هام )جيلي( 

والدهون ال�ساحلة لاأكل، حلوم، حلوم دواجن غري حية.
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العامة: كلمة " MIDAMAR " بحروف التينية كما يف ال�سكل املو�سح. 
اال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  اغ�سط�س 2014 العدد 11193

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /�س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 210393   بتاريخ : 04/22 /2014
با�س��م: امل�سنع ال�سعودي الأجهزة االطفاء.

وعنوانه:  املنطقة ال�سناعية الثانية، �س.ب: 58469، الريا�س، 11515 – اململكة العربية ال�سعودية.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

حمركات الديزل 
الواق�عة بالفئة: 7

و�سف العامة: كلمة " BLACK " بحروف التينية باللون االأ�سود حتتها خط م�ستقيم باللون االأحمر 
 L " بحروف التينية ب�سكل فني خا�س باللون االأ�سود كتب فيها حرف " STALLION " وحتتها كلمة
" الاتيني بطريقة فنية خا�سة ومميزة باللون االأحمر ويف داخله ر�سم جتريدي حل�سان باللون االأ�سود، 
االأبي�س كما يف  اللون  االأ�سود على خلفية  باللون  داخل اطار م�ستطيل  �سابقاً  التي ذكرت  العنا�سر  وجميع 

ال�سكل املو�سح.
اال�س��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  اغ�سط�س 2014 العدد 11193

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /�س. نا�سر كد�سه و�سركاوؤه
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 205859   بتاريخ : 02/9 /2014
با�س��م: �سركة/ باكارات.

وعنوانه:  54120 باكارات – فرن�سا.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأ�سغال فنية من معادن نفي�سة، متاثيل �سغرية من معادن نفي�سة؛ جموهرات، اأحجار كرمية؛ اأدوات م�سنوعة من الذهب والف�سة، غري اأدوات 
املائدة، ال�سّوك وماعق؛ اأواين واأوعية لا�ستخدام املنزيل واأغرا�س الطهو، اأواين ف�سية )اأطباق، �سحون(، زبديات �سلطة من معادن نفي�سة، 
�سحون فناجن من معادن نفي�سة، زبديات ح�ساء من معادن نفي�سة، اأباريق �ساي من معادن نفي�سة، علب �ساي من معادن نفي�سة، �سناديق من 
اأباريق )اأك��واز معدنية بغطاء( من  اأباريق من معادن نفي�سة،  معادن نفي�سة، �سناديق من معادن نفي�سة للحلويات، قوارير من معادن نفي�سة، 
اأقداح من معادن نفي�سة، دالء )�سطول( �سامبانيا من معادن نفي�سة، قواعد لقوارير اخلل  معادن نفي�سة، قوارير )دوارق( من معادن نفي�سة، 
اأوعية فلفل من معادن  اأوعية ملح من معادن نفي�سة،  اأطقم قهوة من معادن نفي�سة، �سكريات من معادن نفي�سة،  والزيت من معادن نفي�سة، 
نفي�سة، حامات نكا�سات اأ�سنان من معادن نفي�سة، اأوعية مركبة من معادن نفي�سة، حامات مناديل من معادن نفي�سة، حلقات مناديل من معادن 
نفي�سة، مزهريات من معادن نفي�سة، جرار من معادن نفي�سة، �سمعدانات، �سمعدانات من معادن نفي�سة؛ جموهرات، جموهرات جمتزعة، حلي 
)جموهرات(، متائم )جموهرات(، خوامت )جموهرات(، قائد، تيجان، اأ�ساور، قائد متدلية، اأقراط، اأبازمي من معادن نفي�سة، دبابي�س للزينة، 
زمامات )مرابط( اأكمام، حلقات للمفاتيح من معادن نفي�سة، دبابي�س )جموهرات(، دبابي�س زينة، دبابي�س ربطات العنق، �سا�سل، �سا�سل رفيعة، 
نفي�سة، علب جموهرات من معادن  للقبعات من معادن  ِحلي  نفي�سة،  اأو�سمة من معادن  اأو  نيا�سن  ميداليات، ميداليات كبرية )جموهرات(، 
نفي�سة، �سناديق من معادن نفي�سة، علب م�ساحيق التجميل من معادن نفي�سة، حلي �سغرية؛ اأدوات قيا�س الوقت، �ساعات حائط، م�سل�سات 
)جمموعة اأجرا�س(، �ساعات حائط �سغرية، �ساعات منبهة، �ساعات �سم�سية، �ساعات، �ساعات يد، علب و اأوعية اأو حاويات �ساعات، وجه ال�ساعة 
املدرج )قر�س ال�ساعة(، علب �ساعات، �سوار �ساعات، �سا�سل �ساعات، االأغطية الزجاجية لل�ساعات، علب �ساعات و�ساعات حائط، �سناديق �سيجار 
من معادن نفي�سة، علب �سجائر من معادن نفي�سة، علب �سيجار من معادن نفي�سة، حامات اأعواد الثقاب من معادن نفي�سة، حامات �سيجار من 

معادن نفي�سة، حامات �سجائر من معادن نفي�سة، اوعية تبغ من معادن نفي�سة.
الواق�عة بالفئة: 14

و�سف العامة: كلمة "BACCARAT  " بحروف التينية كما يف ال�سكل املو�سح.
اال�س��رتاطات:  

اإر�ساله بالربيد امل�سجل ، وذلك خال  اأو   ، فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العامات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
)30( يوماً من تاريخ هذا االإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد 

اإدارة العالمات التجارية
ال�سبت  30  اغ�سط�س 2014 العدد 11193
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عربي ودويل

ظريف ي�أمل يف نتيجة �إيج�بية للمح�دث�ت �لنووية 
•• مو�سكو-رويرتز:

قال وزير اخلارجية االإيراين حممد 
ج����واد ظ��ري��ف اإن ط���ه���ران ت���اأم���ل يف 
اإي���ج���اب���ي���ة يف  ن��ت��ي��ج��ة  اإىل  ال��ت��و���س��ل 
املحادثات النووية مع القوى الكربى 
انتهاء  قبل  النووي  برناجمها  ب�ساأن 
الثاين  ت�سرين  نوفمرب  �سهر  مهلة 
م�ساندة  اإىل  جزئيا  يرجع  ذل��ك  واإن 

رو�سيا.
وقال ظريف عرب مرتجم يف موؤمتر 
�سحفي مع نظريه الرو�سي �سريجي 
الفروف يف الفرتة الزمنية الق�سرية 
نتيجة  اإىل  نتو�سل  اأن  ناأمل  املتبقية 

اإيجابية. 
وت��ع��م��ل اإي����ران وال��ق��وى ال��ع��امل��ي��ة من 
بحلول  �سامل  التفاق  التو�سل  اأج��ل 
الثاين  ت�����س��ري��ن  ن��وف��م��رب   24 مهلة 
�ستقل�س  امل��زم��ع  االت���ف���اق  ومب��وج��ب 
مقابل  النووية  اأن�سطتها  من  اإي���ران 
التي  االقت�سادية  العقوبات  تخفيف 

ا�سابت اقت�سادها بال�سلل.
وت�����س��م حم���ادث���ات ���س��ت��ة زائ����د واحد 
ورو�سيا  وبريطانيا  املتحدة  الواليات 
وال�����س��ن وف��رن�����س��ا واأمل���ان���ي���ا واإي�����ران 
وقال الفروف اإن مو�سكو تتبنى حا 
يعرتف بحق اإيران يف القيام باأن�سطة 

نووية �سلمية.
ا�ستمرار  ي�سمح  اأن  نتوقع  واأ���س��اف 

دوالر  مليار   1.5 قيمته  اتفاق  على 
�سهريا ميكن اإيران من رفع �سادرات 

النفط ب�سكل كبري.
يحدث  مل  اإن���ه  دبلوما�سيون  وي��ق��ول 
تقدم يذكر يف ت�سييق هوة اخلافات 
ب�ساأن ق�سية قدرة اإيران على تخ�سيب 
يف  ي�ستخدم  ن�ساط  وه��و  اليورانيوم 

االغرا�س املدنية والع�سكرية.

بالتو�سل  واح��د  زائ��د  �ستة  حمادثات 
اإىل ه��ذا احل��ل و���س��اع��دت مو�سكو يف 
اإي���ران  ب��ن  ه���وة اخل���اف���ات  ت�سييق 
والقوى العاملية ب�ساأن اأن�سطة طهران 
النووية التي يخ�سى الغرب اأن تكون 
واجهة لتطوير اأ�سلحة نووية. وتقول 
اإيران اإنها حتتاج اإىل الطاقة النووية 

لتوليد الكهرباء.

اأعلنت  ال�سهر  ه���ذا  ���س��اب��ق  وق���ت  ويف 
للنفط  كبريا  اتفاقا  واإي����ران  رو�سيا 
ي�����س��ل��ط ال�سوء  ال���غ���ذاء مم���ا  م��ق��اب��ل 
البلدين  تواجه  التي  امل�سكات  على 

للتغلب على العقوبات الغربية.
ومل يتم الك�سف عن تفا�سيل االتفاق 
لكن م�سادر قالت لرويرتز يف يناير 
كانون الثاين اإن اجلانبن يتفاو�سان 

�أمريك� حت�كم �سوريً� ق�تل جي�سه� يف �لعر�ق
•• وا�سنطن-رويرتز:

ال�سنع  اأمريكية  الكرتونية  قطع  ب�سراء  متهم  �سوري  مواطن  مثل 
وجتميعها ل�سنع قنابل ا�ستخدمت يف هجمات على القوات االأمريكية 
اأري��زون��ا للمرة االأوىل ونفى التهم  اأم��ام حمكمة يف والي��ة  ال��ع��راق  يف 
اإن  بيان  يف  االأمريكية  العدل  وزارة  وقالت  اليه.  املن�سوبة  اجلنائية 
اأحمد اإبراهيم االأحمد )36 عاما( اعتقل يف تركيا عام 2011 بتهم 
تتعلق باالإرهاب مبوجب مذكرة اعتقال للبولي�س الدويل )االنرتبول( 
واحتجز هناك اإىل اأن ت�سلمته الواليات املتحدة يوم االأربعاء. واتهمت 
ال�سهر االأحمد بعدة  الئحة اتهام احتادية �سدرت يف وقت �سابق هذا 
جرائم بالتاآمر باالإ�سافة اإىل حيازة جهاز مدمر وتقدمي الدعم املادي 

ال�سجن  اىل  ادان��ت��ه  حالة  يف  الق�سوى  عقوبته  وت�سل  لارهابين. 
�سفحات.  �سبع  يف  ووردت  تهم  �ست  ال��ائ��ح��ة  وت�سم  احل��ي��اة.  م��دى 
اأج��ه��زة تفجري  ال��ائ��ح��ة االأح��م��د بت�سميم وجت��م��ي��ع اج����زاء  وت��ت��ه��م 
ال�سلكية ولوحات الدوائر الكهربائية التي ا�ستخدمت يف قنابل زرعت 
القوات  على  هجمات  لتنفيذ  بعد  عن  فيها  التحكم  ومت  الطرق  على 
االأمريكية يف العراق. وتقول الئحة االتهام اإن االأحمد اأعد املنظومة 
الا�سلكية يف منزل ببغداد مبكونات ا�سرتاها خال الفرتة بن عامي 
2005 و2010 من �سركة يف اريزونا ولهذا مت ت�سليمه اإىل فينيك�س 
التي  املتفجرة  امل��واد  اأن  اإىل  االتهام  الئحة  واأ�سارت  الوالية.  عا�سمة 
ثورة  كتائب  ت�سمى  عراقية  م�سلحة  جماعة  بها  زود  االأحمد  جمعها 
الع�سرين واأ�سارت الائحة على وجه اخل�سو�س اإىل عبوتن نا�سفتن 

 2007 ع��ام  ب��غ��داد  يف  تفجريين  يف  ا�ستخدمتا  ي��دوي��ا  م�سنوعتن 
اآخرين وحددت  اأربعة  اأمريكين وجرح  اأربعة جنود  اأ�سفرا عن مقتل 
املقبل موعدا للجل�سة االجرائية  اأيلول  الثامن من �سبتمرب  املحكمة 
الثانية لاأحمد على ان تبداأ حماكمته يوم ال�سابع من اأكتوبر ت�سرين 
فينيك�س  يف  االدع����اء  ومكتب  ال��ع��دل  وزارة  م�سوؤولو  ورف�����س  االأول. 
تقدمي معلومات عن ما�سي االأحمد اأو كيف انتهى به املطاف يف تركيا 
يف  بادهم  يف  م�سنعة  قطع  ا�ستخدام  االأمريكيون  اجلنود  واكت�سف 
العبوات النا�سفة امل�سنوعة يدويا يف العراق واأفغان�ستان عام 2004.. 
حن  يف  االأق���ل  على  مماثلتن  ق�سيتن  يف  اآخ���رون  اأ�سخا�س  وات��ه��م 
اكت�سفت االأدلة التي تدين �سركة يف اأريزونا يف وقت متاأخر مل ي�سمح 

بتوجيه التهم لها.

�لعر�ق يق�سف ب�خلط�أ مو�قع حكومية ب�لأنب�ر

�لأمن ي�سيطر على �أعم�ل �سغب يف غيني� 

•• عوا�سم-وكاالت:

ب��ي��ان��اً مت تعميمه  داع�����س  اأ����س���در 
اخلا�سعة  امل����ن����اط����ق  ج���م���ي���ع  يف 
������س�����وري�����ا، وج����ه  ل�������س���ي���ط���رت���ه يف 
والتعليمية  الرتبوية  للموؤ�س�سات 
اإلغاء مناهج عدد من  ين�س على 
امل����واد ال��درا���س��ي��ة امل��و���س��وع��ة من 
مقدمتها  يف  �سابقاً  ال��ن��ظ��ام  قبل 
والتاريخ  امل��و���س��ي��ق��ي��ة  ال���رتب���ي���ة 
فر�س  كما  االإ�سامية  والرتبية 
حذف وا�ستبدال عدد من املفاهيم 
واالأم��������ور ال���ت���ي ال ت��ت��ن��ا���س��ب مع 
منهجه يف بع�س املناهج االأخرى.

للتنظيم  تابعة  �سفحات  ون�سرت 
على مواقع التوا�سل االجتماعي 
تعميماً   ) – توتري  ب��وك  في�س   (
�����س����ادراً ع���ن م���ا ي�����س��م��ى )دي�����وان 
املواد  اإل��غ��اء  ع��ل��ى  ن�����س  التعليم( 
املنهاج  م��ن  نهائي  ب�سكل  التالية 
املو�سيقية،  ال��ف��ن��ي��ة  )ال���رتب���ي���ة 
ال����رتب����ي����ة ال����وط����ن����ي����ة، درا������س�����ات 
الرتبية  ال���ت���اري���خ،  اج��ت��م��اع��ي��ة، 
الريا�سة،  ال��ت�����س��ك��ي��ل��ي��ة،  ال��ف��ن��ي��ة 
واجتماعية  ف��ل�����س��ف��ي��ة  ق�����س��اي��ا 
الدينية  ال����رتب����ي����ة  ون���ف�������س���ي���ة، 
الدينية  ال��رتب��ي��ة  االإ����س���ام���ي���ة، 
مواد  ت�ساف  اأن  على  امل�سيحية(، 

تعوي�سية.
اأبو نزار  وقال النا�سط االإعامي 
ال��ف��رات��ي، يف م��دي��ن��ة دي���ر ال���زور، 
عن  ����س���در  ال������ذي  ال��ت��ع��م��ي��م  اإن 
داع�������س اأن���ه���ى ح��ال��ة م���ن اجلدل 
املدينة  ���س��ك��ان  ب��ن  وال��ت�����س��اوؤالت 
اأم�������ور ال����ط����اب حول  واأول�����ي�����اء 
ا�ستمرار العمل باملناهج القدمية 
�سوراً  غالبيتها حتوي  اأن  خا�سة 
لرئي�س النظام ب�سار االأ�سد وعلم 

النظام، وغريها من خملفاته .
اأموراً  هناك  اأن  الفراتي  واأو���س��ح 
ح�سب  بالتعميم،  ذك��ره��ا  يتم  مل 

التي  امل���دن���ي���ن  ب���ح���ق  ب����امل����ج����ازر 
العراق  �سمال  يف  داع�س  يرتكبها 
وقال بان كي مون خال املوؤمتر 
احل�سارات  ل��ت��ح��ال��ف  ال�����س��اد���س 
يف  امل��ت��ح��دة  االأمم  تنظمه  ال����ذي 
ج���زي���رة ب����ايل االأن��دون��ي�����س��ي��ة اإن 
ك��ل ال��دي��ان��ات ال��ك��ربى تدعو اإىل 

ال�سام والت�سامح .
ب�سورة  ا���س��ت��ن��ك��ر  ل���ذل���ك  وت���اب���ع 
خ��ا���س��ة امل��ع��ل��وم��ات ال�����س��ادرة من 
ع��ن جمازر  وال��ت��ي تفيد  ال��ع��راق 
ي��رت��ك��ب��ه��ا تنظيم  امل��دن��ي��ن  ب��ح��ق 
جمموعات  اأن  واأ�����س����اف  داع�������س 
يف  اأجيال  منذ  تقيم  كانت  كاملة 
الفرار  على  ترغم  العراق  �سمال 
اأو تواجه القتل ملجرد معتقداتها 
الدينية و�سدد على اأن املجموعات 
ما  ملج��رد  مهددة  تكون  اأال  يجب 

هي وما توؤمن به .
وا�سنطن  �سحيفة  ن��ق��ل��ت  بينما 
بو�ست ان اربع رهائن على االقل 

بالتنظيم،  م�����س��وؤول  ل���ه  ذك���ر  م���ا 
ك��������ون االأخ�����������ري ي����ع����ت����ربه����ا من 
ال�سريعة  اأ���س��ول  وم��ن  امل�سلمات 
مثل عدم وجود مدار�س خمتلطة 
ب�����ن اجل����ن���������س����ن، وك�����ذل�����ك من 
ح�سراً  مدر�سن  للذكور  ي��دّر���س 
م��در���س��ات، مع  واالإن���اث يدر�سهن 
االلتزام بارتداء اللبا�س ال�سرعي 

للطالبات.
امل�سبق،  التعميم  م��ع  وبالتزامن 
والية  يف  التعليم  دي����وان  اأ����س���در 
اإعاناً  للتنظيم،  التابعة  ال��رق��ة 
مدتها  اإلزامية  �سرعية  دورة  عن 
املدار�س  ومعلمي  مل����دراء  اأ���س��ب��وع 
ال�سهر  نهاية  وذلك  واإناثاً،  ذكوراً 
مكانن  يف  وط����ب����ع����اً  اجل�����������اري 
حددهما  ف���ئ���ة،  ل��ك��ل  م��ن��ف�����س��ل��ن 

االإعان.
وذكر االإعان يف نهايته ملحوظة 
ت��ن�����س ع��ل��ى م��ن��ع ك���ل م���در����س اأو 
مدر�سة من التدري�س يف مدار�س 

للدورة  اخل�سوع  بعد  اإال  الوالية 
حتت طائلة امل�ساءلة ال�سرعية.

وا�ستمرت املعار�سة التي �سيطرت 
من  وا���س��ع��ة  مناطق  على  ق��وات��ه��ا 
تدري�س  يف  ع��ام��ن  ق��ب��ل  ال���ب���اد 
و�سعها  ال���ت���ي  امل��ن��اه��ج  ال���ط���اب 
ال��ن��ظ��ام وك��ان��ت ت��در���س يف �سوريا 
ق��ب��ل ان����دالع ال��ث��ورة م���ار����س-اآذار 
ع���دم  ب�������س���ب���ب  وذل�������ك   ،2011
اأو  ال�ستبدالها  االإمكانيات  توفر 

تعديلها.
وا����س���ت���م���ر ت����دري���������س امل����ن����اه����ج يف 
املناطق التي �سيطر عليها تنظيم 
ال����دول����ة االإ����س���ام���ي���ة خ��ا���س��ة يف 
ودير  )�سمال(  الرقة  حمافظتي 
ال���زور)����س���رق( ح��ت��ى ال���ي���وم، قبل 
تعليماته  ال��ت��ن��ظ��ي��م  ي�����س��در  اأن 
املناهج  ب��ع�����س  ب��اإل��غ��اء  اجل���دي���دة 

وتعديل اأخرى.
ه���ذا ون����دد االأم����ن ال��ع��ام لاأمم 
ام�س  م������ون  ك�����ي  ب������ان  امل����ت����ح����دة 

املتطرف  داع�������س  ت��ن��ظ��ي��م  ل����دى 
ب���ي���ن���ه���م ال�������س���ح���ايف االم����ريك����ي 
جيم�س فويل الذي قتله التنظيم 
تعر�سوا لايهام بالغرق يف اطار 

تعذيبهم ..
واك����������د ق�����ري�����ب م������ن ف��������ويل مل 
لل�سحيفة  ه��وي��ت��ه  ك�����س��ف  ي�����س��اأ 
ال������ذي خ���ط���ف يف  ال�������س���ح���ايف  ان 
 2012 الثاين-نوفمرب  ت�سرين 
لو�سيلة  م���رارا  اخ�سع  �سوريا  يف 
التعذيب هذه وقال امل�سدر نف�سه 
ك���ان���وا ي��ع��ل��م��ون ب��ال�����س��ب��ط م���اذا 
الرهائن  ان  مو�سحا   ، يفعلون 
حمتجزين  ك��ان��وا  ف���ويل  وبينهم 
اآنذاك يف حمافظة الرقة ب�سمال 
�سوريا واكدت م�سادر عملت على 
لفران�س  ال��ره��ائ��ن  ع��ن  االف�����راج 
بر�س ان رهينة واحدة على االقل 

تعر�ست لايهام بالغرق.
وكالة  ا�ستخدمتها  التقنية  وهذه 
اال�ستخبارات املركزية االمريكية 
ا�ستجوابها  خ��ال  اي��ه(  اآي  )�سي 
 11 اع��ت��داءات  بعد  بهم  م�ستبها 
الوكالة  واعتقلت  ايلول-�سبتمرب 
ع���������س����رات اال�����س����خ����ا�����س ال����ذي����ن 
القاعدة  بتنظيم  ب�سلتهم  ي�ستبه 
وا�ستخدمت و�سائل مثل احلرمان 
م��ن ال��ن��وم وجت��ري��د امل��ع��ت��ق��ل من 

ماب�سه وااليهام بالغرق.

عّر�ش الرهائن لالإيهام بالغرق وبان يندد مبجازره

د�ع�ش ي�سع من�هج تعليمية جديدة يف �سوري�

تنظيم د�ع�ش يذبح مق�تاًل كرديً�
•• بغداد-اأ ف ب:

بث تنظيم داع�س االإرهابي �سريط فيديو لعملية ذبح مقاتل عراقي كردي 
اربيل  ب��ن  الع�سكري  التعاون  الن��ه��اء  كرد�ستان  اقليم  لرئي�س  حتذير  يف 
�سد  اجل��وي��ة  ال�سربات  م��ن  �سل�سلة  املتحدة  ال��والي��ات  ون��ف��ذت  ووا�سنطن 
ارا�س  ا�ستعادة  الكردية على  القوات  العراق، مل�ساعدة  اجلهادين يف �سمال 

فقدت ال�سيطرة عليها مطلع ال�سهر اجلاري.
وبث ال�سريط الذي حمل عنوان ر�سالة من دم التحالف الكردي االمريكي 
ويفتتح باظهار 15 رجا يرتدون بزات �سجن برتقالية ويقفون امام راية 
املتخ�س�س  االمريكي  �سايت  موقع  وبح�سب  ال�سوداء  اال�سامية  الدولة 
مبراقبة املواقع املجموعات االإرهابية ان ثاثة رجال يتحدثون يف الفيديو 
ويطالبون رئي�س اقليم كرد�ستان العراق م�سعود بارزاين واحلكومة الكردية 

النهاء عاقتهم مع الواليات املتحدة والتدخل الع�سكري يف ال�سمال .

•• االأنبار-وكاالت:

العراقي  احلربي  الطريان  ق�سف 
عن طريق اخلطاأ مبنى حمافظة 
االأن��ب��ار، غ��رب ال��ب��اد، وع���ددا من 
لل�سرطة  التابعة  االأمنية  النقاط 
ال���رم���ادي )مركز  امل��ح��ل��ي��ة و���س��ط 
املحافظة(، ح�سب ما اأعلن م�سدر 

امل��ح��اف��ظ��ة، واإحل���اق  ح��را���س ملبنى 
خ�سائر مادية كبرية فيه.

احلربي  ال����ط����ريان  اأن  واأو������س�����ح 
ك�������ان ي����ع����ت����زم ق�������س���ف ع�������دد من 
الدولة  لتنظيم  ال��ت��اب��ع��ة  امل���واق���ع 
االإ�سامية جنوب الرمادي، اإال اأنه 
اأه��داف��ه ومل ي��ذك��ر م�سدر  اأخ��ط��اأ 
م��ع��ل��وم��ات��ه، ك��م��ا مل ي�����س��در عن 

حكومي اأم�س.
ت�سريحات  يف  ذات��ه،  امل�سدر  وق��ال 
�سحافية، مف�سا حجب ا�سمه، اإن 
ق�سف  العراقي  احلربي  الطريان 
عن طريق اخلطاأ مبنى حمافظة 
االأنبار وعدداً من النقاط االأمنية 
اأن  اإىل  ، م�����س��رياً  ال���رم���ادي  و���س��ط 
ثاثة  اإ���س��اب��ة  ع��ن  اأ�سفر  الق�سف 

تعليق  اأي  العراقي  اجلي�س  قيادة 
ر�سمي حول املو�سوع حتى ال�ساعة 
اجلمعة  غرينت�س  بتوقيت   8:00
�سمال  مناطق  اال���س��ط��راب  وي��ع��م 
وغرب العراق، بعد �سيطرة تنظيم 
الدولة االإ�سامية وم�سلحن �سنة 
متحالفن معه، على اأجزاء وا�سعة 
)���س��م��ال( يف  نينوى  م��ن حمافظة 
بعد  املا�سي،  حزيران-يونيو   10
العراقي  ق���وات اجل��ي�����س  ان�����س��ح��اب 
كميات  ت��ارك��ة  مقاومة،  دون  منها 

كبرية من االأ�سلحة والعتاد.
وتكرر االأم��ر يف مدن يف حمافظة 
ال��دي��ن )���س��م��ال(، ومدينة  ���س��اح 
ك��رك��وك يف حم��اف��ظ��ة ك��رك��وك اأو 
وحمافظة  )�����س����م����ال(،  ال���ت���اأم���ي���م 
باأ�سهر  وقبله����ا  )����س���رق(،  دي���اىل 
غرب  يف  االأن��ب��ار  حمافظ����ة  م��دن 

العراق.
العراقية  ال���ق���وات  مت��ك��ن��ت  ف��ي��م��ا 
م�سلحة  مب��ي��ل��ي�����س��ي��ات  م���دع���وم���ة 
م����وال����ي����ة ل�����ه�����ا، وك������ذل������ك ق������وات 
�سمال  اإقليم  )جي�س  البي�سمركة 
امل�سلحن،  ط�����رد  م����ن  ال�����ع�����راق( 
من  ع���دد  ع��ل��ى  �سيطرتها  واإع�����ادة 
املدن والبلدات، بعد معارك عنيفة 
خال االأ�سابيع القليلة املن�سرمة.

•• غزة -اأ ف ب:

عر�س  خ��ال  غ��زة  يف  اال�سامي  اجلهاد  حركة  اعلنت 
ام�س  ظهر  بعد  االنت�سار  ب  احتفاال  نظمته  ع�سكري 
على  م�سددة  ا�سرائيلية،  هجمات  اي  على  �سرتد  انها 

اال�ستعداد للمعركة القادمة .
كلمة  يف  القد�س  �سرايا  با�سم  الناطق  حمزة  اب��و  وق��ال 
امام ح�سد كبري ايدينا �ستبقى على الزناد للرد على اي 
لكم  املجرم نحن  العدو  لقادة  ع��دوان �سهيوين ونقول 

باملر�ساد وان عدمت عدنا وعلى موعد مع ن�سر قادم .
ون��ظ��م االف م���ن م��ق��ات��ل��ي اجل���ه���اد اال���س��ام��ي عر�سا 
�سيا�سيون  �سارك فيها قادة  ع�سكريا يف مقدمة م�سرية 
وع�سكريون يف احلركة انطلق من �ساحة فل�سطن و�سط 

غزة باجتاه مفرتق الوحدة غرب املدينة.
ان  اب��و حمزة  ا�ساف  اهلل،  وح��زب  ب��اي��ران  ا�سادته  وبعد 
هي  غ��زة  على  االنت�سار  ت�ستطيع  ال  )ا�سرائيل(  دول��ة 
دولة قابلة للزوال والهزمية امام اي جي�س من جيو�س 

•• رفح -اأ ف ب:

و�سلعا  غذائية  م��واد  تنقل  التي  ال�ساحنات  ع��دد  ي���زداد 
اخ���رى ومت���ر م��ن م��ع��رب ك���رم اب���و ���س��امل اىل غ���زة حيث 
ينتظر ال�سكان خ�سو�سا مواد البناء العادة اعمار القطاع 
يوما.  خم�سن  ا�ستمرت  ا�سرائيلية  ح��رب  دمرته  ال��ذي 
وعلى اجلانب الفل�سطيني من املعرب، يجل�س ال�سائقون 
ويت�ساءلون  االحاديث  ويتبادلون  مكد�سة  ب�سائع  فوق 
م��ن رجال  ع���دد  ي�سري  ح��ن  اجل��م��ارك يف  ع��ن عنا�سر 
موقف  يف  ال�ساحنات  ب��ن  ال�����س��وداء  بازيائهم  ال�سرطة 
عاما   50 ج��راي  اب��و  طالب  وينتظر  امل��غ��رب.  ال�سيارات 
انتهاء رجال اجلمارك من تفتي�س �ساحنته املحملة مواد 
االحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة  من  مقدمة  غذائية 
ومنذ دخول اتفاق وقف اطاق النار الذي ت�سمن فتح 
النقل  ح��رك��ة  ا�سبحت  ال��ث��اث��اء،  التنفيذ  حيز  امل��ع��اب��ر 
بدخول  ي�سمحون  اال�سرائيلين  ان  كما  �سهولة  اك��ر 
انه  ابو ج��راي. اال  م��واد كانوا مينعونها �سابقا، بح�سب 
ا�ستدرك مو�سحا ولكن، بالن�سبة ملا ينتظره النا�س هنا 
بدءا مبواد البناء، فان �سيئا مل يطرا على هذا اال�سعيد 

•• كوناكري-رويرتز:

قال م�سوؤول يف ال�سليب االأحمر و�سكان ام�س اإن اأعمال 
�سغب اندلعت يف نزيريكوري ثاين اأكرب املدن يف غينيا 
اأ�سابوا  ال�سحة  العاملن يف جمال  باأن  �سائعات  ب�سبب 

بع�س االأ�سخا�س بفريو�س االإيبوال القاتل.
بالهراوات  م�سلح  بع�سهم  ال�سبان  م��ن  ح�سد  وجت��م��ع 
املدينة  اأنحاء  خمتلف  يف  املتاري�س  واقاموا  وامل�سد�سات 
اأم�������س اخل��م��ي�����س وه������ددوا مبهاجمة  ال���ب���اد  ب��ج��ن��وب 
م�ست�سفى قبل اأن تتحرك قوات االأمن ال�ستعادة النظام. 

�سن�ساعف  وت��اب��ع   . وال���ق���رار  االرادة  وج���دت  ل��و  ام��ت��ن��ا 
ا�ستعدادا  ام��ك��ان��ي��ات��ن��ا وط��اق��ات��ن��ا  ك��ل  ون�����س��خ��ر  ج��ه��دن��ا 
للمرحلة القادمة التي نامل ان تكون معركة التحرير 
ورفع عدد من امل�سلحن مناذج ل�سواريخ ا�ستخدمت يف 

ق�سف مدن ا�سرائيلية خال احلرب.
من جانبه، قال حممد الهندي القيادي البارز يف اجلهاد 
اال�سامي ان ا�سرائيل وللمرة االوىل عاجزة ت�ستجدي 
امن حيفا وتل ابيب م�سريا اىل ان ال�ساروخ الذي �سرب 
للجولة  ن�ستعد  ان  فل�سطينية، يجب  املدينتن �سناعة 
عندما  ا�سرائيل  الن  ال��غ��رور  ي�سيبنا  ال  وان  ال��ق��ادم��ة 
ايواء  اىل  ودع���ا   . و�سرا�سة  دم��وي��ة  اك��ر  ت�سبح  تنهار 
النازحن فورا دون انتظار م�ساعدات خارجية ال نعرف 

متى ت�سل .
ج��دي��دة يف غزة  احل���رب بهريو�سيما  ال��ه��ن��دي  وو���س��ف 
من القتل وتدمري ع�سرات االف املنازل وطالب الدول 
العربية بدعم اعادة اعمار غزة قائا ال ن�سامح احدا ال 

ي�ساعد يف اعادة اعمار ما دمره العدوان .

لكنه ال  ن��ار حتما،  اط��اق  وق��ف  هناك  ال�سائق  وي��ق��ول 
ي��ك��ف��ي. ن��ري��د ح��ا ن��ه��ائ��ي��ا ودائ���م���ا، ن��ري��د دول���ة ووطنا 
ب��ق��ي مفتوحا خال  امل��ع��رب  ي��ذك��ر ان   . وج��ي��ا ج��دي��دا 
وا�سبحت  االن�سانية،  امل�ساعدات  ام��ام  االخ��رية  احل��رب 
الب�سائع  ل��ن��ق��ل  ال���وق���ت  اك����رب م���ع  ال�����س��اح��ن��ات  اع�����داد 
املخ�س�سة للمحات التجارية يف القطاع. وخ�سع قطاع 
تقيد  ا�سرائيل  فر�ستها  لقيود   2006 العام  منذ  غزة 
دخول مواد مثل اال�سمنت واحلديد خ�سية قيام املقاتلن 
انفاق ي�سنون منها  لت�سييد  با�ستخدامها  الفل�سطينين 
ه��ج��م��ات. وين�س وق��ف اط���اق ال��ن��ار ال���ذي واف���ق عليه 
يعرف  احد  ال  لكن  القيود  هذه  تخفيف  على  الطرفان 
اىل اي م��دى الن االت��ف��اق م��ا ي���زال ط��ي ال��ك��ت��م��ان. اما 
مدير املعرب منري الغلبان فهو يتوقع تدفقا اكرب يف عدد 
ال�ساحنات قائا نتتظر اليوم 300 �ساحنة وكان عددها 
هي  االن  احلاحا  االك��ر  واحلاجة  املعارك  اثناء  مئتن 
مواد البناء ويحتمي علي �سليم )27 عاما( من القيظ 
واقفا يف ظل احلافلة وعلى غرار زمائه امل�سافرين فهو 
م�سطر للتوجه اىل القاهرة الن امل�ست�سفيات املكتظة يف 

غزة تفتقد الو�سائل الازمة ملعاجلته .

االأحمر يف غينيا  ال�سليب  ت��راوري رئي�س  وقال يو�سف 
اإن اأعرية نارية اطلقت وا�سابت عدة اأ�سخا�س. واأ�ساف 
قمنا  اأننا  اإىل  ت�سري  انت�سرت  متاما  كاذبة  �سائعات  اأن 
بر�س رذاذ يف ال�سوق من اأجل نقل الفريو�س اإىل ال�سكان 
املحلين.. ثار النا�س وجلاأوا اإىل العنف مما دفع اجلنود 
باأدواتهم  االأح��م��ر  ال�سليب  يف  ع��ام��ل��ون  وف��ر  للتدخل 
الطبية اإىل مع�سكر للجي�س وقال اأحد ال�سكان اإن قوات 
الليل  النا�س من مغادرة مناطقهم خال  االأم��ن متنع 
�سهر  يف  غينيا  يف  م��رة  الأول  االإي��ب��وال  فريو�س  وانت�سر 

مار�س اآذار وقتل اأكر من 400 �سخ�س يف الباد.

�جله�د �لإ�سالمي يف غزة تنظم عر�سً� ع�سكريً� 

�س�حن�ت تعرب �إىل غزة بدون مو�د بن�ء
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ماكريفن  وليام  االم��ريال  االمريكية  اخلا�سة  القوات  قائد  تقاعد 
بن  ا�سامة  قتل  اىل  ادت  التي  العملية  على  خ�سو�سا  ا�سرف  ال��ذي 
ا�سرتاتيجية  ان ماكريفن كان مهند�س  الدن ويجمع اخل��رباء على 
ع�سكرية امريكية جديدة ت�سجع على تنفيذ عمليات تدخل مفاجئة 
للقوات اخلا�سة يف انحاء العامل. وخال احلفل الوداعي ملاكريفن، 
اكد وزير الدفاع ت�ساك هيغل ان االمريال �سمح بتعميق العاقات يف 
�سكل اكرب مع احللفاء وال�سركاء ال�ستباق  التن�سيق يف  اخل��ارج عرب 
 58( ماكريفن  وط���ور   . اف�سل  �سكل  يف  عليها  وال���رد  ال��ت��ه��دي��دات 
وان�ساأ  العامل  اخ��رى يف  ق��وات خا�سة  العاقات مع  عاما( خ�سو�سا 
مركز تن�سيق يف تامبا بفلوريدا حيث يتعاون �سباط من ع�سر دول. 
ومنذ توليه من�سبه العام 2011 على را�س قيادة القوات اخلا�سة، 
العديد من  القوات اخلا�سة يف  �سلطات  تو�سيع  ال�سابط على  عمل 
�ساحات العمليات وامن متويا اكرب لها يف اطار موازنة البنتاغون. 
ويف خطابه الوداعي، ذكر ماكريفن بالفرتة التي كانت فيها القوات 
ايلول-  11 اع��ت��داءات  لكن  متداركا   ، ث��ان  ب��دور  ت�سطلع  اخلا�سة 

�سبتمرب غريت كل �سيء ودخلنا اىل احللبة .

اأوكرانين  ع�سرة جنود  اإن  اأوكرانيا  يف  والدفاع  االأم��ن  قال جمل�س 
قتلوا واأ�سيب 30 اآخرون يف القتال مع االإنف�سالين املوالن لرو�سيا 
ب�سرق اأوكرانيا خال االربع والع�سرين �ساعة املا�سية. وا�ستد القتال 
االإنف�سالين  ت��ق��دم  فتح  منذ  وامل��ت��م��ردي��ن  احلكومية  ال��ق��وات  ب��ن 
اأن  فيه  بدا  ال��ذي  الوقت  االأ�سبوع يف  ال�سراع هذا  جبهة جديدة يف 
اجلي�س االأوك��راين يحقق مكا�سب وذلك بعد اأن طوق االإنف�سالين 

يف معاقلهم الرئي�سية بدونيت�سك ولوجان�سك.

اكد ايهور دولهوف رئي�س الوفد االوك��راين لدى احللف االطل�سي، 
ال  لكنها  احل��ل��ف،  م��ن  ا�سلحة  على  ت��اأم��ل يف احل�سول  اوك��ران��ي��ا  ان 
لرو�سيا.  امل��وال��ن  االنف�سالين  ملحاربة  ق���وات  ار���س��ال  منه  تنتظر 
االطل�سي-اوكرانيا  احللف  للجنة  اجتماع  اعقاب  يف  دولهوف  وقال 
اجلمعة، ان ما نحتاج اليه، هو مزيد من امل�ساعدة، مبا فيها امل�ساعدة 
الع�سكرية. من الوا�سح ان احللف االطل�سي ال ي�ستطيع م�ساعدتنا 
من خال ار�سال قوات، وال ننتظر ا�سلحة كذلك من الدول االع�ساء 
. وقال  ال��راه��ن  الوقت  باعتباره خيارا يف  ذل��ك  وا���س��اف ال نطرح   .
احللفاء  م�ساعدة  اىل  نحتاج  لكننا  الأنف�سنا،  تاأمن احلماية  ميكننا 
ل�سنع  بوتن  )ف��ادمي��ري(  الرئي�س  لدعوة  و  رو�سيا  ع��دوان  لوقف 
ال�سام . وقال دولهوف ان الدول االع�ساء يف احللف االطل�سي مل 
تقدم ويا لا�سف ا�سلحة الوكرانيا. و�سدد على القول نريد ا�سلحة 
وخ���ال ق��م��ة احل��ل��ف االط��ل�����س��ي يف ال��راب��ع واخل��ام�����س م��ن اي��ل��ول-
�سبتمرب يف فرن�سا، �سيتقرر ان�ساء اربعة �سناديق دعم خال اجتماع 
�سيح�سره الرئي�س االوكراين برتو بورو�سنكو. واعرب دولهوف عن 

االمل يف ان يعطي ذلك نتائج ملمو�سة .  

يف  طالبان  مقاتلو  خطفه  جامعيا  ا���س��ت��اذا  الباك�ستاين  اجلي�س  ح��رر 
وفق  �سنوات،  اربع  احتجازه  بعد  باك�ستان  �سمال غرب  القبلية  املناطق 
ما اعلن م�سوؤولون واحتجزت حركة طالبان الباك�ستانية امل�سلحة اأجمل 
خان نائب عميد اجلامعة اال�سامية يف مدينة بي�ساور الكبرية �سمال 
وظهر خان وهو باك�ستاين،  غرب باك�ستان يف ايلول-�سبتمرب 2010. 
التفاو�س  ال�سلطات  ينا�سد  وه��و  طالبان  بثتها  فيديو  ت�سجيات  يف 
النهم  تفلح  مل  املتمردين  م��ع  املناق�سات  لكن  عنه.  االف���راج  اج��ل  م��ن 
حركة  يف  ا�سا�سين  قيادين  ع��ن  ب��االف��راج  املقابل  يف  يطالبون  ك��ان��وا 
التمرد وفق م�سادر حكومية. غري ان اجلي�س اكد يف بيان ن�سره �سباح 
اجلمعة ان قوات االمن افرجت عن اأجمل خان �ساملا معافى دون مزيد 
ق��وات االمن  ان  التفا�سيل حول ظ��روف حتريره وا�ساف اجلي�س  من 
واجهزة اال�ستخبارات حاولت حتديد موقع اأجمل خان منذ خطفه يف 
الثامن من ايلول-�سبتمرب 2010 عندما كان متوجها اىل اجلامعة .

عوا�سم

وا�صنطن

كرات�صي

بي�صاور

كييف

�لعثور على جثة يهودي 
�أمريكي مفقود ب�لقد�ش

•• القد�س املحتلة-رويرتز:

قالت ال�سرطة االإ�سرائيلية اإنها عرت على جثة طالب اأمريكي )23 عاما( 
دافع  ت�ستبه يف وج��ود  وانها ال  القد�س  املا�سي قرب غابة يف  االأ�سبوع  فقد 
جنائي وقال ميكي روزنفيلد املتحدث با�سم ال�سرطة االإ�سرائيلية اإن اآرون 
�سوفري وهو طالب ديني يهودي اختفى يوم اجلمعة املا�سي اأثناء �سريه يف 
الغابة على م�سافة غري بعيدة من متحف ياد فا�سيم االإ�سرائيلي ل�سحايا 
ال��ق��د���س. ويعكف  العثور على جثة يف غابة  وا���س��اف مت  ال��ن��ازي��ة.  امل��ح��ارق 
ميكننا  ما  اجلثة.  على  العثور  مكان  فح�س  على  ال�سرعي  الطب  �سباط 

تاأكيده هو اأن اجلثة التي عر عليها هي جثة الطالب املفقود. 
ببع�سهما  االت�����س��ال  وف��ق��دا  م��ع �سديق  رحلة  ك��ان يف  �سوفري  اأن  واأ���س��اف 
اأثناء �سعودهما تلة ومل يكن هناك ما ي�سري اإىل حالة اجلثة اأو املاب�سات 
املحتملة املحيطة بظروف الوفاة. وقال روزنفيلد هناك حتقيق يجرى يف 
الوقت الراهن فيما يبدو ملعرفة خلفية الواقعة وما اإذا كان الطالب �سقط 
واختفى اأم قتل. افراد الطب ال�سرعي وغريهم من اأفراد وحدات ال�سرطة 

املختلفة مازالوا يعملون يف املنطقة. اأغلقت املنطقة والتحقيق م�ستمر. 
واأ�ساف روزنفيلد اأن ال�سرطة مبا فيها من كاب مدربة و�سرطة اخليالة 
وطائرات هليكوبرت مي�سطون الغابة التي متتد 310 اأفدنة على اأطراف 

املدينة برفقة متطوعن بحثا عن �سوفري.
توا�سل مع  لتبقى على  اإ�سرائيل جوا  اإىل  املختفي  الطالب  اأ�سرة  وو�سلت 
ال�سلطات. وقال �سقيقه يوئيل اإن �سوفري خرج يف رحلة ليوم واحد خال 

عطلة من الدرا�سة.

60 جنديًا يف امل�شت�شفيات وعدد القتلى يرتفع اإىل 71

�أغلبية �لإ�سر�ئيليني تعتقد ب�لهزمية يف قط�ع غزة

�سهيدً� من �سر�ي� �لقد�ش يف �لعدو�ن على غزة  121
•• غزة-وكاالت:

اجلناح  ال���ق���د����س  ����س���راي���ا  ق���ال���ت 

االإ�سامي  اجلهاد  حلركة  امل�سّلح 
من  وم���ق���ات���ا  ق���ائ���دا   121 اإّن 
اأيام  خال  ا�ست�سهدوا  عنا�سرها 
قطاع  على  االإ�سرائيلية  احل���رب 
يوما   51 دام�������ت  وال����ت����ي  غ������زة 
اأطلقت  فيما  ال�����س��راي��ا،  واأع��ل��ن��ت 
البنيان  م���ع���رك���ة  ح�������س���اد  ع��ل��ي��ه 
، م�����س��وؤول��ي��ت��ه��ا عن  امل���ر����س���و����س 
ق�سف اأهداف اإ�سرائيلية خمتلفة 
وقذيفة، من  �ساروخا   3249 ب� 
بينها �سواريخ براق 100 وبراق 
وقد�س  وج�������راد   5 وف���ج���ر   70
وق��ذائ��ف ه���اون و���س��واري��خ 107 
ومالوتكا،  وك���ورن���ي���ت   C8kو
الف�سائل  بقية  اأطلقته  ملا  خافا 

الف�سطينية.
وقالت ال�سرايا يف اإح�سائية ، اإنها 
متكنت من ق�سف مدن نتانيا وتل 
ومفاعل  ودميونا  والقد�س  اأبيب 
�ساروخا  ب�62  ت�����س��وراك  ن��اح��ال 
وب�����راق   100 ب������راق  م����ن ط������راز 

وا�ستباكات  قن�س  عمليات  ع���دة 
الطرفان  وت���و����س���ل  وك����م����ائ����ن. 
يوم  واالإ���س��رائ��ي��ل��ي،  الفل�سطيني 
هدنة  اإىل  امل����ا�����س����ي،  ال����ث����اث����اء 
م�سرية،  برعاية  االأم���د،  طويلة 
اعتربتها  ال���ت���ي  ال���ه���دن���ة  وه�����ي 
يف  الفل�سطينية  املقاومة  ف�سائل 
واأنها   ، انت�سار  منف�سلة  بيانات 
املعركة  م��ط��ال��ب  م��ع��ظ��م  ح��ق��ق��ت 
مع اإ�سرائيل ، ورحبت بها اأطراف 

دولية واإقليمية.
وت��ت�����س��م��ن ال��ه��دن��ة، ح�����س��ب بيان 
امل�سرية،  اخل����ارج����ي����ة  ل���������وزارة 
ن��ار �سامل ومتبادل  اإط��اق  وق��ف 
ب��ال��ت��زام��ن م���ع ف��ت��ح امل��ع��اب��ر بن 
يحقق  مبا  واإ�سرائيل  غ��زة  قطاع 
�سرعة اإدخال امل�ساعدات االإن�سانية 

واالإغاثة وم�ستلزمات االإعمار.
م�ساحة  ت��و���س��ي��ع  ت�����س��م��ل  ك���ذل���ك 
اأميال،   6 اإىل  ال��ب��ح��ري  ال�����س��ي��د 
وا�����س����ت����م����رار امل����ف����او�����س����ات غري 
ب�ساأن  ال��ط��رف��ن  ب���ن  امل��ب��ا���س��رة 
)االأ�سرى  االأخ����رى  امل��و���س��وع��ات 
وامليناء واملطار(، خال �سهر من 

بدء تثبيت وقف اإطاق النار.

والقوات  الع�سكرية  االآل��ي��ات  م��ن 
اخل��ا���س��ة ب�����س��اروخ��ي ك��ورن��ي��ت ، 
و4 ���س��واري��خ م��ن ط���راز مالوتكا 
النا�سفة،  ال���ع���ب���وات  وع�������س���رات 
وتنفيذ   RPG ال������  وق�����ذائ�����ف 

وق�سفت  ك��م��ا   .  5 ف��ج��ر  و   70
اال�سرائيلية  املدن  القد�س  �سرايا 
وع�سقان  ال�����س��ب��ع  وب��ئ��ر  ا����س���دود 
ونتيفوت واوفاكيم وخلي�س وغان 
م��اخ��ي وكريات  وك���ري���ات  ي��ف��ن��ه 

وهافيم  لت�سيون  وري�سون  جات 
حت�سور  وقاعدة  ت�ساليم  وقاعدة 
�ساروخ  ب��665  ���س��م��ع��ون  وب��ن��ي 
اإّنها  القد�س  �سرايا  جراد. وتقول 
العديد  ا���س��ت��ه��داف  م���ن  مت��ك��ن��ت 

هجوم جديد على مع�سكر لالأمم �ملتحدة يف م�يل و��سنطن تط�لب ب�لإفر�ج عن قوة �أممية يف �جلولن 
وقالت املتحدثة با�سم اخلارجية االأمريكية جن ب�ساكي نكرر دعمنا الكامل 
لقوة اأندوف ل�سمان وقف اإطاق النار يف اجلوالن، وكذلك �سكرنا جلنود 
وعلى غرار  اأنه  واأ�سافت   . املهمة  الذين ميار�سون هذه  ال�سجعان  ال�سام 
اأجنبية  اإرهابية  جمموعة  الن�سرة  جبهة  وا�سنطن  تعترب  املتحدة،  االأمم 
43 عن�سرا من  اعتقال  ب�سدة  اإن��ه يدين  م��ون  ك��ي  ب��ان  ق��ال  وم��ن جهته، 
اأن قوات  وب���ّن   ، اجل���والن  ال�����س��ام يف ه�سبة  امل��ت��ح��دة حلفظ  االأمم  ق��وة 
حفظ ال�سام ال�سجاعة هذه مت ن�سرها مع قوة مراقبة ف�س اال�ستباك يف 
اجلوالن، وذلك لتوفري اال�ستقرار ل�سكان املنطقة، واأ�ساف �سنبذل كل ما 

بو�سعنا لاإفراج عنهم قريبا .
م��ن جنود   43 اح��ت��ج��زوا  اأن م�سلحن  اأك����دت  ق��د  امل��ت��ح��دة  االأمم  وك��ان��ت 
اإ�سرائيل،  التي حتتلها  اجل��والن  فيجي( يف مرتفعات  )من  ال�سام  حفظ 

•• وا�سنطن-وكاالت:
ب��ان كي مون  املتحدة  ل��اأمم  العام  واالأم��ن  االأمريكية  طالبت اخلارجية 
لقوة  ينتمون  جنديا   43 ع��ن  امل�سروط  وغ��ري  ال��ف��وري  االإف���راج  ب�سرورة 
االأمم املتحدة يف اجلوالن املحتل مت احتجازهم من قبل جمموعات �سورية 
واملعرب  ال�سريط  على  كامل  ب�سكل  )املجموعات(  �سيطرتها  عقب  م�سلحة 

احلدودي الفا�سل بن مدينة القنيطرة واجلوالن املحتل منذ االأربعاء.
ونددت الواليات املتحدة بقوة باحتجاز هوؤالء اجلنود، وكذلك بالعنف الذي 
اال�ستباك( يف  املكلفة مبراقبة ف�س  املتحدة  االأمم  اأن��دوف )قوة  ا�ستهدف 
ه�سبة اجلوالن، والذي قامت به جمموعات م�سلحة بينها جبهة الن�سرة 

التي اأعلنها جمل�س االأمن جمموعة اإرهابية .

ب�49%  ون���ت���ن���ي���اه���و  ب�53%، 
واع���ت���ربت ���س��ح��ي��ف��ة ه���اآرت�������س يف 
يف  ع��ل��ق  نتنياهو  اأن  افتتاحيتها 
ن��ه��اي��ة حرب  ���س��ي��ا���س��ي��ة يف  اأزم�����ة 
اجل���رف ال�����س��ام��د ، وم���ع ذل���ك ال 
جماهريي  بتاأييد  يحظى  ي���زال 
اأقل  ب��ق��اع��دة  لكنه ح��ظ��ي  وا���س��ع، 
رف�سه  ب�سبب  اليمن  اأو���س��اط  يف 
اأفيغدور  احلما�سية من  امل�سورات 
ليربمان ونفتايل بينيت الحتال 

غزة.
نتنياهو  اأن  ال�سحيفة  واأ���س��اف��ت 
ق��رارات مو�سع  اإ�سدار  خاف من 
ال�سيا�سية،  قاعدته  تهدد  خ��اف 
�ساعته  حانت  احل��رب،  بعد  واالآن 
حن  للجمهور  وع����وده  لت�سديد 
حت���دث ع��ن اأف���ق ج��دي��د وحتقيق 
مطالبا  ك���ان  واإن  ح��ت��ى  ال�����س��ام، 
�سركائه  م���ن  ق�����س��م��ا  ي���ب���ّدل  ب�����اأن 
االئ��ت��اف��ي��ن وال�����س��دام م��ع جزء 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

االإ�سرائيلية  ال�����س��ح��ف  وا���س��ل��ت 
الآراء  ا�ستطاعاتها  نتائج  ن�سر 
ال��ع��دوان على  ال��ي��ه��ود ع��ن نتائج 
وم�ستقبل  وم��ك��ان��ة  غ����زة،  ق��ط��اع 
نتنياهو  بنيامن  ال���وزراء  رئي�س 
واالأحزاب االإ�سرائيلية لو اأجريت 
ك��م��ا تطرقت  ان��ت��خ��اب��ات ح��ال��ي��ا. 

خل�سائر احلرب واأبرز نتائجها.
ل�سحيفة  ا����س���ت���ط���اع  وح�������س���ب 
من   58% ف�����������اإن  م�����ع�����اري�����ف 
كان  اأنه  يرون  اليهودي  اجلمهور 
اإط����اق النار،  م��ن اخل��ط��اأ وق���ف 
ال����ذي ت��ق��رر م���وؤخ���را م���ع حركة 
حما�س ، ووجوب موا�سلة احلرب 

يف قطاع غزة.
من  ف�����ق�����ط   33% وي����ع����ت����ق����د 
وقف  اأن  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  اجل��م��ه��ور 
ال����ن����ار م����ع ح���م���ا����س ك�����ان خطوة 

�سليمة تخلق فر�سة حلل �سيا�سي 
م�����ن خ������ال م�������س���ر وال���رئ���ي�������س 
ولو  عبا�س  حممود  الفل�سطيني 
للكني�ست  االن��ت��خ��اب��ات  اأج���ري���ت 
اأن كتلة  اليوم، يظهر اال�ستطاع 
�ستح�سل  ال��ي��م��ن-االأ���س��ول��ي��ن 
 36 م��ق��اب��ل  م���ق���ع���دا،   84 ع��ل��ى 

مقعدا لكتلة الو�سط-الي�سار.
اأم���ا ع��ن ن��ت��ائ��ج احل����رب، فيعتقد 
%61 من اجلمهور باأن اإ�سرائيل 
مبعنى  احل������رب  يف  ت��ن��ت�����س��ر  مل 
الهدوء  ت�سمن  اأه�����داف  حتقيق 
ع��ل��ى م���دى زم��ن��ي ط��وي��ل، بينما 
اجلي�س  اأن  ف��ق��ط   28% ي����رى 

االإ�سرائيلي انت�سر يف احلرب.
وبالن�سبة الأداء القيادة ال�سيا�سية 
واالأم��ن��ي��ة اأث���ن���اء احل��م��ل��ة، ُحظي 
غانت�س  ب��ي��ن��ي  االأرك��������ان  رئ��ي�����س 
ب��ال��ت��ق��دي��ر االأع���ل���ى وه���و 72%، 
يعلون  م��و���س��ي��ه  ال����دف����اع  ووزي������ر 

يعي�س )22 عاًما( متاأثرا بجراح 
حرجة اأ�سيب بها بق�سف املقاومة 
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة ب�����س��واري��خ غ���راد 
ق��ب��ل اأي����ام مل��دي��ن��ة اأ����س���دود وذكرت 
اأن  اأح���رون���وت  ي��دي��ع��وت  �سحيفة 
ال�سواريخ اأ�سابت مركبته عندما 
كان ي�سري �سرق اأ�سدود قرب غان 
اأن��ه كان يعالج يف  يفنه، مو�سحة 

م�ست�سفى بيلن�سون ببيتاح تكفا.
اأ���س��ي��ب بالق�سف  اأن���ه  واأو���س��ح��ت 
اآخ�����رون، يف ح��ن ك�سفت   3 ذات���ه 
ا�سرتاك  ع���ن  ال��ع��ربي��ة  امل�������س���ادر 
اجلندي يعي�س يف العملية الربية 
وبذلك  م�����وؤخ�����ًرا  ال���ق���ط���اع  ع���ل���ى 
يرتفع عدد قتلى جنود االحتال 
وامل�ستوطنن خال العدوان على 
القطاع اإىل 71 قتيا من بينهم 
65 جندًيا يف حن اأ�سيب 720 
وقرابة  خمتلفة  ب��ج��راح  ج��ن��دًي��ا 

ال�800 اإ�سرائيلي. 

من حزبه.
تقارير  ذك����رت  ذل����ك،  غ�����س��ون  يف 
اإ�سرائيلية اأن اأكر من 60 جنديا 
اإ�سرائيليا يرقدون يف امل�ست�سفيات 
احلرب  اأث��ن��اء  اإ���س��اب��ات��ه��م  ب�سبب 
العدوانية على قطاع غزة وقالت 
���س��ح��ي��ف��ة ي���دي���ع���وت اأح�����رون�����وت 
اجل���ن���ود  غ���ال���ب���ي���ة  اإن  ال���ع���ربي���ة 
 7 وه��ن��اك  ب��اأط��راف��ه��م،  م�سابون 
جنود تعر�سوا الإ�سابات يف الراأ�س 
كما اأ�سارت اإىل اأن �سابط الكتيبة 
�سيمان  ���س��اي   ، غ����والين  يف   12
اجلهاز  ق�سم  يف  ي���زال  ال  ط���وف، 

التنف�سي يف املركز.
جندين  ه��ن��اك  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
م���ع���اجل���ة  ق���������س����م  يف  ي�������رق�������دان 
اأحدهما يف  احل��روق، حيث يرقد 
حن  يف  التجميل،  ج��راح��ة  ق�سم 
الطوارئ  ق�سم  يف  ال��ث��اين  ي��رق��د 
م�ست�سفى  ويف  )ال���������س����دم����ات( 

لعدد  العاج  ق��دم  ال��ذي  �سوروكا 
اأثناء  اجلرحى  اجلنود  من  كبري 
4 جنود،  ي��زال يرقد  احل���رب، ال 
باأنها  منهم  اثنن  حالة  و�سفت 
خطرية وميكثان يف وحدة العاج 
و�سفت  فقد  الثالث  اأم��ا  املكثف، 
باملتو�سطة ويف م�ست�سفى  اإ�سابته 
اأحدهما  ج��ن��دي��ان،  ي��رق��د  هدا�سا 
وال  ���س��ه��ر  ق��ب��ل  امل�ست�سفى  و���س��ل 
يزال قيد العاج، يف حن ال يزال 
اجل��ن��دي ال��ث��اين ف��اق��دا لوعيه يف 
وح����دة ال��ع��اج امل��ك��ث��ف، وه���و من 

لواء املدرعات.
اأحد  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
املظلين، �ساحار �ساليف، ال يزال 
وال   ، رام��ب��ام  م�ست�سفى  ي��رق��د يف 
يزال فاقدا لوعيه وغري قادر على 
م�سادر  واأعلنت  لوحده  التنف�س 
اجلمعة  �سباح  اإ�سرائيلية  طبية 
ممان  نتنيئيل  اجلندي  وف��اة  عن 

•• باماكو-اأ ف ب:

ا�ستهدف هجوم بالقذائف ام�س مع�سكر قوات االمم املتحدة يف مايل 
من  يومن  بعد  اجلزائرية  احل��دود  ق��رب  اغيلهوك  يف  )مينو�سما( 
التوحيد  حركة  االربعاء  تبنته  هجوم  يف  عليه  قذائف  ت�سع  �سقوط 

واجلهاد اال�سامية، وفق ما اعلن م�سوؤول امني مايل.
يف  املتحدة  االمم  ق��وات  مع�سكر  ان  بر�س  لفران�س  امل�سوؤول  و�سرح 
�سباحا  الرابعة  ال�ساعة  يف  اجلمعة  قذائف  باربع  ا�سيب  اغيلهوك 
بالتوقيتن املحلي وغرينتي�س، دون ان يو�سح اذا ت�سبب الهجوم يف 

ا�سرار مادية او ب�سرية.
وقال انه هجوم �سنه اال�ساميون .

وتبنى ا�سامي قريب من حركة التوحيد واجلهاد يف غرب افريقيا 
وقال  ك��ي��دال.  منطقة  يف  القائم  املع�سكر  ه��ذا  على  االرب��ع��اء  هجوم 
�سلطان ولد بادي اال�سامي املايل املعروف بعاقاته مع تلك احلركة 
هاجمنا  املجاهدين،  كل  با�سم  بر�س  فران�س  مع  هاتفي  ات�سال  يف 
ت�سع  االرب��ع��اء  و�سقطت  اغيلهوك  يف  اليوم  اال���س��ام  اع��داء  مع�سكر 
�سقوط �سحايا ويف م�سدر  دون  داخله  واح��دة  املع�سكر  قذائف على 

اممي.
باد  يف  القاعدة  تنظيم  م�سلحة  ا�سامية  حركات  ثاث  و�سيطرت 
افريقيا  التوحيد يف غرب  الدين وحركة  وان�سار  اال�سامي  املغرب 
على �سمال مايل ع�سرة ا�سهر حتى طردتهم منه قوات دولية بقيادة 

فرن�سا يف كانون الثاين-يناير 2013.

�لأردن يعرب عن قلقه �إز�ء 
ت�س�عد �لأزمة يف �أوكر�ني�

•• نيويورك-وام:

املا�سية  قبل  الليلة  االأردن  اأع��رب 
ت�ساعد  ازاء  ال���ب���ال���غ  ق��ل��ق��ه  ع����ن 
االأزم���ة يف اوك��ران��ي��ا وم��ا اآل��ت اليه 
مت�سارعة.  اأح����داث  م��ن  االأو����س���اع 
الدائم  االأردن  م���ن���دوب  وق���ال���ت 
ان  دينا قعوار  املتحدة  لدى االمم 
احرتام  على  التاأكيد  يعيد  االردن 
اأرا�سيها  ووح���دة  اوك��ران��ي��ا  �سيادة 
اأع���م���ال  اأي  اىل  ال���ل���ج���وء  وع������دم 
تهدد  اأن  ���س��اأن��ه��ا  م��ن  ا���س��ت��ف��زازي��ة 
اأمنها و�سامتها. وا�سافت يف كلمة 
االردن خال جل�سة ملجل�س االمن 
اوكرانيا  يف  ل��ل��و���س��ع  خ�����س�����س��ت 
االأط����راف  ك��اف��ة  ي��دع��و  االردن  ان 
الو�سائل  اىل  ال��ل��ج��وء  ع����دم  اىل 
على  والعمل  والتعاون  الع�سكرية 
لاأزمة  �سلمي  ح��ل  اىل  التو�سل 
االأمم  م��ي��ث��اق  م��ب��ادئ  اىل  ي�ستند 
الدويل  القانون  وق��واع��د  املتحدة 
ونقلت وكالة االنباء االردنية برتا 
يدعو  االأردن  ان  قولها  قعوار  عن 
االأط�����راف  وك���اف���ة  امل��ت��ح��دة  االأمم 
املوؤثرة اىل اتخاذ خطوات باالجتاه 
ال�سحيح لتعزيز احلوار ال�سيا�سي 

بن رو�سيا واوكرانيا.

•• الفاتيكان-اأ ف ب:

ام�س  ف��رن�����س��ي�����س  ال���ب���اب���ا  ا����س���ت���ق���ب���ل 
ارجنتيني  م��ر���س��ل  وه���و  غ���زة  خ����وري 
املجموعة  مع  ت�سامنه  عن  ل��اع��راب 
الكاثوليكية ال�سغرية يف تلك املنطقة، 
البابا  وج��ه  وق��د  الفاتيكان  اعلن  كما 
ال����ن����داءات خ���ال ال�سيف  ع����ددا م���ن 
النزاع يف غ��زة، وات�سل  من اجل وقف 
اال�سرائيلي  ب��ال��رئ��ي�����س��ن  ���س��خ�����س��ي��ا 
حممود  والفل�سطيني  برييز  �سيمون 
عبا�س ويف الثامن من حزيران-يونيو، 
االرا�سي  من  عودته  على  ا�سابيع  بعد 
�ساة  فرن�سي�س  البابا  رف��ع  املقد�سة، 

بيرييز  م���ع  ال��ف��ات��ي��ك��ان  م�����س��رتك��ة يف 
وعبا�س من اجل ال�سام.

ي�ستقبل  ال������ذي  ال���ب���اب���ا  ي������رتدد  وال 
التعبري  يف  امل�������س���وؤول���ن،  م���ن  ك���ث���ريا 
الذين  اال���س��خ��ا���س  م��ع  ت�سامنه  ع��ن 
ي�ساعدون املدنين �سواء كانوا ينتمون 

اىل الكني�سة ام ال.
هرنانديز  خ����ورخ����ي  االب  وي�����راأ������س 
الرعية الكاثوليكية الوحيدة يف قطاع 
املقد�سة  العائلة  كني�سة  ويخدم  غ��زة، 
الهجوم  وخ�����ال  ال���زي���ت���ون.  ح���ي  يف 
الكني�سة  ه���ذه  اىل  جل���اأ  اال���س��رائ��ي��ل��ي، 
اطفال ومعوقون وم�سنات كانت تعنى 

بهم اخوات االم ترييزا.

�لأردن ي�ست�سيف مترينً� ميد�نيً� 
ملنظمة حظر �لتج�رب �لنووية

•• فيينا-وام:

متكاما  م��ي��دان��ي��ا  مت��ري��ن��ا  االأردن  ي�����س��ت�����س��ي��ف 
امل��ق��ب��ل��ن جت��ري��ه اللجنة  ن��وف��م��رب ودي�����س��م��رب  يف 
ال�سامل  احل��ظ��ر  م��ع��اه��دة  ملنظمة  التح�سريية 
التفتي�س  ع��م��ل��ي��ات  مل��ح��اك��اة  ال��ن��ووي��ة  ل��ل��ت��ج��ارب 
امل�ساعد  احل��م��ي��د  ع��ب��د  خ���ال���د  وق�����ال   . امل��وق��ع��ي 
التح�سريية  للجنة  التنفيذي  لاأمن  اخلا�س 
ان هناك عدة  املتحدة  االأمم  اإذاع���ة  م��ع  يف ح��وار 
التمرين  ه��ذا  ال�ست�سافة  بعرو�س  تقدمت  دول 
ول���ك���ن ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ح�����س��ريي��ة ل��ل��م��ن��ظ��م��ة ق���ررت 
الذي  للعر�س  االأردن تقديرا  التمرين يف  اإج��راء 
قدمه والذي ي�ستجيب فنيا الحتياجات املنظمة. 

�لب�ب� ي�ستقبل خوري غزة 
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عربي ودويل

ويتخوف ق�سم من الراأي العام مما يعتربه تدخا متزايدا من بكن يف �سوؤون 
هذه املنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي وا�سع منذ ا�ستعادتها ال�سن يف 1997. 
التنفيذي  املجل�س  رئي�س  النتخاب  متهيدا  ج��دال  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  وي���دور 
ال�سينية  الطريقة  على  دميوقراطية  ب  امل��ن��ادي��ن  ب��ن   ،2017 يف  للمدينة 
وان�سار االقرتاع املبا�سر والتام لذلك تبحث اللجنة الدائمة للجمعية الوطنية 
الرئي�س  املو�سوع قدمه  ال�سعبية )الربملان( هذا اال�سبوع يف بكن قرارا حول 
ال�سعبية  الوطنية  وتعن اجلمعية  �سون-ينغ  ليونغ  التنفيذية  للهيئة  احلايل 
التي فاز احلزب ال�سيوعي ال�سيني بالق�سم االكرب من مقاعدها رئي�س الهيئة 
باالقرتاع  انتخابات  اج���راء  على  ال�سن  واف��ق��ت  وق��د  االن.  حتى  التنفيذية 

االحزاب  اما  الرت�سح  لهم  الوطنين وحدهم يحق  ان  او�سحت  لكنها  املبا�سر 
املقابل  يف  فتطالب  كونغ،  هونغ  يف  الربملان  يف  املمثلة  للدميوقراطية  املوؤيدة 
االف  بح�سد  املدنية  �سنرتل  اوك��ي��ب��اي  حركة  وت��ه��دد  التامة  الرت�سح  بحرية 
من ان�سارها ل�سل احلركة يف حي االعمال يف هونغ كونغ اذا ما مت�سكت بكن 
مبوقفها ومن املقرر تنظيم تظاهرة االحد لدى انعقاد اجتماع جلنة اجلمعية 
الوطنية ال�سعبية يف بكن. وراأت النائبة املوؤيدة للدميوقراطية كاوديو مو ان 
وجود مدرعات يف و�سط هونغ كونغ هو حماولة متعمدة الخافة النا�س. وقالت 
لوكالة فران�س بر�س انه ا�ستعرا�س للقوة يقوم به اجلي�س الخافة �سكان هونغ 

كونغ الذين ي�ستعدون للع�سيان املدين على نطاق وا�سع .

•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

يف  ام�س  كبريا  تخوفا  كونغ  هونغ  و�سط  يف  �سينية  مل��درع��ات  حت��رك��ات  اث���ارت 
للدميوقراطية  املوؤيدة  القوى  انتقدت  حيث  ال�سابقة  الربيطانية  امل�ستعمرة 
اربع على  التوتر احلاد مع بكن. فقد �سوهدت  ا�ستعرا�سا للقوة يف اطار من 
االقل من اآليات نقل اجلند جلي�س التحرير ال�سعبي قبل بزوغ فجر اخلمي�س 
ت�سري يف ال�سوارع الكربى حلي كولون، كما ذكرت �سحيفة اآبل دايلي . ويتبن 
من �سور ن�سرت على موقع تويرت للر�سائل الق�سرية وجود مدافع مثبتة على 
اط��ار متوتر يف هونغ كونغ.  التحرك يف  الدبابات وقد ح�سل هذا  اب��راج هذه 

•• روما-اأ ف ب:

املتو�سط  املهاجرين يف  االيطالية النقاذ  العملية  انهاء  يثري 
ماري نو�سرتوم بحلول ت�سرين الثاين-نوفمرب قلق املنظمات 
الذين  فيها  امل�ساركن  والع�سكرين  الاجئن  عن  املدافعة 
تزايد  مواجهة  ويف   . مقربة  اىل  البحر  يتحول  ان  يخ�سون 
عدد الاجئن الذين يتدفقون على ارا�سيها اكر من مئة 
الف يف 2014 ، تطلب ايطاليا منذ ا�سهر م�ساعدة �سركائها 
الفانو  اجنيلينو  االيطايل  الدخلية  وزير  وكان  االوروبين. 
دافع مطلع متوز-يوليو يف ميانو امام نظرائه االوروبين، 

عن موقف باده يف هذه الق�سية. 
ان  يجب  لذلك  ا�ستثنائية  نو�سرتوم  م��اري  عملية  ان  وق��ال 
تنتهي . وا�ساف حينذاك نطلب ان حتل حملها عملية اوروبية 
احل��دود( ويف  االوروب��ي��ة الدارة  )الهيئة  فرونتك�س  بها  تقوم 
ا�سرع وقت ممكن و�سرع موت 300 مهاجر يف نهاية اال�سبوع 
التي  ايطاليا  يف  االم���ور  ليبيا  تعم  التي  والفو�سى  املا�سي 
تتوىل الرئا�سة ن�سف ال�سنوية لاحتاد االوروبي وجنحت يف 
انتزاع حل ت�سامني اوروبي. وعرب الفانو يف موؤمتر �سحايف 
مع املفو�سة االوروبية لل�سوؤون الداخلية �سي�سيليا مامل�سرتوم 
با�س  فرونتك�س  لت�سكيل  ارتياحه  عن  بروك�سل  يف  االربعاء 
هذه  وك��ان��ت   . نو�سرتوم  م��اري  ان�سحاب  ا�س�س  ير�سي  ال��ذي 
حادثي  بعد  االول-اك��ت��وب��ر  ت�سرين   18 يف  اطلقت  العملية 
 400 �سقوط  ع��ن  ا�سفرا  االيطالية  ال�سواحل  قبالة  غ��رق 
قتيل ومتلك و�سائل بحرية وجوية كبرية ويف مركز العمليات 
�سمال روما الذي يعمل 24 �ساعة، جتمع املعلومات بالتن�سيق 
الف   73 م�ساحة  على  التحركات  ك��ل  ع��ن  بلدا  ثاثن  م��ع 
اخللل  وح���االت  امل�سبوهة  ال����زوارق  لر�سد  م��رب��ع  كيلومرت 

النظام  وه��ذا  ال��ازم��ة.  الو�سائل  ار���س��ال  وتقرير  وحتليلها 
امل�سبوهة وت�سل اىل هذا  ال�سفن  بروؤية مامح  ي�سمح حتى 
القادمون  املهاجرون  يطلقها  التي  اال�ستغاثة  ن��داءات  املركز 
الليبية.  ال�����س��واح��ل  م��ن  ي��ب��ح��رون  باملئة  و94  افريقيا  م��ن 
وت��ق��ول ال��ب��ح��ري��ة ان���ه خ���ال ع�����س��رة ا���س��ه��ر مت ان��ق��اذ 113 
جنوب  وافريقيا  �سوريا  م��ن  خ�سو�سا  ق��دم��وا  �سخ�س  ال��ف 
منظمة  وت�سري  يوميا  �سخ�سا   270 مبعدل  اي  ال�سحراء 
الرجال لكن ع�سرة  ه��وؤالء من  ان معظم  ت�سلدرن  �سيف ذي 
ال  منهم   8600 قا�سر  الف   14 وبينهم  ن�ساء  منهم  باملئة 
باعتقال  نو�سرتوم  ماري  عملية  و�سمحت  را�سدون  يرافقهم 
رئي�س  وك��ان  ج��دا.  العملية مكلفة  لكن هذه  �سخ�سا.   453
اركانها االمريال مي�سال �سابونارو �سرح مطلع متوز-يوليو 
�سهريا  ي��ورو  ماين  ت�سعة  او  وثمانية  �ستة  بن  تكلف  انها 
للبحرية وحدها اال ان القائد العام حلماية املرافئ االمريال 
جوفاين بيتورينو راأى يف ت�سريحات ل�سحيفة اوين دوفاتو 
كوتيديانو اخلمي�س ان انتهاء ماري نو�سرتوم �سيكون مقربة 
انقاذ  �سيمكنه  ال���ذي  ال��وح��ي��د  ه��و  ال��ب��ح��ر  ق��ان��ون  ان  وراأى 
االلتزام  ب��ا���س  فرونتك�س  عملية  ت��ت��وىل  ول��ن   . ال��اج��ئ��ن 
من  ا�سغر  �سيكون  حجمها  ان  اذ  اليطاليا  نف�سه  االن�ساين 
ماري نو�سرتوم وكان وزير الداخلية الفرن�سي برنار كازنوف 
اىل  العملية  انتقال  ان  ق��ال  عندما  االرب��ع��اء  م�ساء  وا�سحا 
ع��ن ماري  م��ن طبيعة خمتلفة  ان��ه��ا  ع��ل��ى  ي���دل  ف��رون��ت��ك�����س 
نو�سرتوم. واكد انه بالن�سبة لنا لن تكون +فرونتك�س با�س+ 
دبلوما�سي  و���س��رح   . ح��دود  مراقبة  عملية  ب��ل  ان��ق��اذ  عملية 
اوروب��ي ان ع��ددا من دول االحت��اد االوروب��ي تعترب ان تدفق 
ي�ستطيعون قول ذلك  لكنهم ال  ايطاليا  الاجئن هو خطاأ 

النها م�ساألة ح�سا�سة جدا �سيا�سيا .

•• لندن-جنيف-وكاالت:

عدد  ان  امل���ت���ح���دة  االمم  ق���ال���ت 
امل�سجلن  ال�����س��وري��ن  ال��اج��ئ��ن 
ل���دى ال����دول امل���ج���اورة ب��ل��غ ام�س 
ث��اث��ة م��اي��ن الج����يء يف اطار 
ع��م��ل��ي��ة جل����وء ج��م��اع��ي ب�����داأت يف 
مار�س اذار عام 2011 ومل تهداأ 

حتى االن.
هذا  ان  امل��ت��ح��دة  االمم  وذك������رت 
ال����ع����دد ال���ق���ي���ا����س���ي مي���ث���ل زي�����ادة 
م��ل��ي��ون الج����يء مقارنة  مب��ق��دار 
نزوح  اىل  باال�سافة  م�سى  ب��ع��ام 
6.5 مليون داخل �سوريا وهو ما 
ال�سورين  ن�سف  ق��رب  ان  يعني 
ع��ل��ى ترك  اأج�����ربوا االن  ج��م��ي��ع��ا 

بيوتهم والنجاة باأرواحهم. 
املتحدة  االمم  م���ف���و����س  وق������ال 
ال���������س����ام����ي حل����ق����وق ال���اج���ئ���ن 
بيان  يف  ج���وت���ريي�������س  ان���ت���ون���ي���و 
االزم����ة ال�����س��وري��ة اأ���س��ب��ح��ت اأكرب 
حالة طواريء ان�سانية يف حقبتنا 
وم��ع ذل��ك ف�سل العامل يف توفري 
اح��ت��ي��اج��ات ال���اج���ئ���ن وال�����دول 

التي ت�ست�سيفهم. 
ل�سوؤون  العليا  املفو�سية  وت��ق��ول 
ال��اج��ئ��ن اإن ال��غ��ال��ب��ي��ة ب��ق��ت يف 
االأكرب  ال��ع��دد  وان  جم����اورة  دول 
مليون(   1.14( لبنان  اىل  جل��اأ 

ثم تركيا ثم االردن .
وهناك اأي�سا 215 األفا يف العراق 
اأخرى  ودول  م�سر  يف  وال��ب��اق��ون 
اىل  ا�سافة  انه  املفو�سية  وذك��رت 
ذل����ك ت��ق��در ال�����دول امل�����س��ي��ف��ة ان 
هناك مئات االالف من ال�سورين 

جلاأوا اليها دون ت�سجيل ر�سمي.
وقالت املفو�سية ان عددا متزايدا 
االأ�سر ت�سل يف حالة مروعة  من 
م��ن��ه��ك��ة وخ���ائ���ف���ة وق�����د ت���ب���ددت 

مدخراتها ..
واأ�سافت غالبيتهم ظلوا يف حالة 

ف��رار ط��وال ع��ام اأو اأك��ر يهربون 
اتخاذ  قبل  اأخ���رى  اىل  م��ن قرية 

القرار النهائي بالرحيل. 
وق���ال���ت ه��ن��اك م���وؤ����س���رات مقلقة 
من  اخل��روج  رحلة  ان  على  اأي�سا 
�سوريا اأ�سبحت اأكر �سعوبة وان 
كثريين ي�سطرون اىل دفع ر�سى 
على  منت�سرة  تفتي�س  نقاط  عند 

طول احلدود.
الذين  ال��اج��ئ��ون  يجب��������ر  كما   
�سرق  لدخول  ال�سحراء  يعربون 
كثرية  اأم�������وال  دف����ع  اىل  االردن 
دوالر  مئة  اىل  )ت�سل  للمهربن 
ل��ن��ق��ل��ه��م اىل بر  ل��ل��ف��رد واأك������ر( 

االمان. 
ل�سوؤون  العليا  املفو�سية  وذك���رت 
هم  االن  ال�سورين  ان  الاجئن 
اأكرب جمموعة الجئن يف العامل 
حت���ت رع��اي��ت��ه��ا وي��ج��ي��ئ��ون فقط 
الاجئن  بعد  الثانية  املرتبة  يف 
ممتد  ����س���راع  يف  الفل�سطينين 

املن�سية:  ���س��وري��ا  اأزم����ة  ب��ع��ن��وان: 
و�سط  ينت�سر  الق�سري  االختفاء 
وذلك   ، امل��ت��ح��دة  االأمم  ت��ق��اع�����س 
ل�سحايا  ال�����دويل  ال���ي���وم  ع�����س��ي��ة 
يوم  امل��واف��ق   ، الق�سري  االخ��ت��ف��اء 

اليوم ال�سبت 30 اأغ�سط�س-اآب.
اإن  ال����دول����ي����ة  امل���ن���ظ���م���ة  وق����ال����ت 
�سوريا،  يف  ال��ق�����س��ري  االخ���ت���ف���اء 
من  اأك���ر  منذ  م�ستمرا  ي���زال  ال 
طالبت  بعدما  العام،  ون�سف  عام 
حد  بو�سع  �سوريا  املتحدة  االأمم 

لهذه املمار�سة البغي�سة .
م��ن ج��ان��ب��ه، ق���ال، م��دي��ر برنامج 
ال�سرق  الدولية يف  العفو  منظمة 
فيليب  اأفريقيا،  و�سمال  االأو�سط 
لوثر، اإن النا�س يف �سوريا ي�ساقون 
ال�سري على  االعتقال  اإىل هاوية 
ن��ح��و م��ن��ت��ظ��م، م���ا ي���وف���ر دليا 
ال�سلطات  ا�ستخدام  على  وا�سحا 
كاأداة  الق�سري  لاختفاء  املمنهج 

ل�سحق املعار�سة .

مع ا�سرائيل منذ ع�سرات ال�سنن 
وكالة  لرعاية  يخ�سعون  والذين 
املتحدة هي  ل��امم  تابعة  اأخ���رى 
الاجئن  وت�سغيل  غ��وث  وك��ال��ة 
وقال  )اأون�������روا(  الفل�سطينين 
يفاقم  القتال  ت�ساعد  ان  البيان 

من موقف ميئو�س منه بالفعل.
املتحدة  ل���امم  ت��ق��ري��ر  وج���اء يف 
اأك�����ر من  امل���ا����س���ي ان  اال����س���ب���وع 
ث����اث  يف  ق����ت����ل����وا  األ�����ف�����ا   191
فيما  االهلية  احل��رب  �سنوات من 
املتحدة  االمم  مفو�سة  و�سفته 
ال�����س��ام��ي��ة حل��ق��وق االن�����س��ان نايف 
بياي بكارثة ان�سانية كان ميكن 

تفاديها. 
العفو  م��ن��ظ��م��ة  ق��ال��ت  ذل����ك،  اىل 
اإن  ال����دول����ي����ة، ام���������س اجل���م���ع���ة، 
ي�����زال  ال���ق�������س���ري ال  االخ����ت����ف����اء 

م�ستمرا يف �سوريا.
جاء ذلك يف بيان ن�سرته املنظمة 
ع����ل����ى م���وق���ع���ه���ا االإل�������ك�������رتوين، 

اعتماد  من  الرغم  على  واأ�ساف: 
ق����رار جم��ل�����س االأم����ن ال����دويل يف 
فرباير-�سباط املا�سي، للمطالبة 
االختفاء  حل������االت  ح����د  ب���و����س���ع 
انتهاكات  من  وغريها  الق�سري، 
ح���ق���وق االإن�������س���ان، ف�����اإن ع�����ددا ال 
مبعار�ستهم  امل�ستبه  من  يح�سى 
بينهم   - ال�������س���وري���ة  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
ن�����س��ط��اء، و���س��ح��ف��ي��ون، واأط���ب���اء، 
وحمامون ُيلتقطون ب�سكل روتيني 
من  ُيختطفون  اأو  ال�����س��وارع،  م��ن 
منازلهم فقط ليختفوا يف ثقوب 

�سوداء افرتا�سية .
اأع�ساء  وع����ود  اأن  ل��وث��ر  واع��ت��رب 
باتخاذ  ال�����دويل،  االأم����ن  جمل�س 
الذين  ه�������وؤالء  ����س���د  اإج�����������راءات 
ي�ستخفون على نحو �سارخ باأحكام 
هذا القرار ب�ساأن �سوريا، قد ف�سلت 
وقد  تتحقق.  اأن  يف  وا�سح  ب�سكل 
اأطلق هذا عمليا العنان للحكومة 
ال�سورية ملوا�سلة حملتها ال�سر�سة 
يف االختفاء الق�سري دون عقاب .

املختفن  اأن  املنظمة  واأو���س��ح��ت 
العامل  ع���ن  ي��ح��ت��ج��زون مب���ع���زل 
م����راف����ق  ������س�����را يف  اخل��������ارج��������ي، 
اأنحاء  )ال�����س��ج��ون( يف  االح��ت��ج��از 
�سوريا. كما يحتجز الكثري منهم 
وخارج  اإن�سانية،  غ��ري  ظ��روف  يف 
ن���ط���اق ح���م���اي���ة ال����ق����ان����ون، حيث 
اأو غريه من  يتعر�سون للتعذيب 

�سروب �سوء املعاملة. 
وق��ت��ل ع���دد غ���ري م���ع���روف منهم 
واأ�سارت  ال�سري  االحتجاز  اأث��ن��اء 
ف���رباي���ر-����س���ب���اط،  يف  اأن�������ه  اإىل 
االأع�ساء  ال���دول  تعهدت  املا�سي 
بالرد  ال���دويل  االأم���ن  جمل�س  يف 
عرب خطوات اأخ��رى يف حال عدم 
اأ�سهر،  اأنه بعد �ستة  اإال  االمتثال، 
ال�سورية حملة  وا�سلت احلكومة 
ال ه��وادة فيها من الرتهيب �سد 

املعار�سن .

العفو الدولية: الختفاء الق�شري ما يزال م�شتمرًا يف �شوريا

ثالثة ماليني لجئ �سوري يف دول �جلو�ر

نو�ب �لأردن ي�سيدون ب�نت�س�ر �ملق�ومة يف غزة م�سوؤولة دولية: �نته�ك�ت حقوق �لإن�س�ن �أ�سبحت �أمرً� معت�دً� 
•• عمان-اأ ف ب:

رحب جمل�س النواب االردين يف بيان ام�س باتفاق وقف اطاق النار بن ا�سرائيل والفل�سطينين، معتربا ذلك ن�سرا 
جديدا للمقاومة ولل�سعب الفل�سطيني واعترب املجل�س ان االتفاق يعد ن�سرا جديدا لل�سعب الفل�سطيني ال�سامد 
وبذل  غزة  اعمار  عمليات  يف  البدء  اىل  املجل�س  ودعا  ال�سيا�سية  اجلبهة  على  واملفاو�س  كافة  بف�سائلها  واملقاومة 
اال�سرائيلية  اجلرائم  ازاء  املطبق  الدويل  ال�سمت  جمددا  م�ستنكرا  الفل�سطيني  ال�سعب  معاناة  لتخفيف  اجلهود 
اليومية بحق فل�سطن ار�سا و�سعبا . ورحب االردن االربعاء بوقف اطاق النار يف غزة معربا عن امله باأن ت�ستمر 

املفاو�سات غري املبا�سرة بن الفل�سطينين وا�سرائيل حلل الق�سايا االخرى.
ي�سار اىل ان االردن وقع معاهدة �سام مع ا�سرائيل العام 1994 وتلتزم ا�سرائيل والف�سائل الفل�سطينية وخ�سو�سا 
حركة املقاومة اال�سامية )حما�س( باتفاق لوقف اطاق النار مت التو�سل اليه الثاثاء املا�سي بعد خم�سن يوما 
من احلرب التي اوقعت 2143 قتيا فل�سطينيا وحواىل 11 الف جريح يف حن قتل �سبعون ا�سرائيليا ويلحظ 

االتفاق تخفيف احل�سار املفرو�س منذ العام 2006 على القطاع حيث يعي�س 1،8 مليون ن�سمة.

•• فيينا-وام:

قالت كوانغ وا كانغ م�ساعدة االأمن العام 
ل����اأمم امل��ت��ح��دة ل��ل�����س��وؤون االإن�����س��ان��ي��ة ان 
ارتكاب  ي��وا���س��ل  االره��اب��ي  داع�����س  تنظيم 
ف��ظ��ائ��ع م��روع��ة ���س��د امل��ع��ار���س��ن حلكمه 
اأ�سبحت  االإن�����س��ان  ح��ق��وق  ان��ت��ه��اك��ات  واأن 
اأم����را م��ع��ت��ادا يف ���س��وري��ة يف ظ��ل االإف���ات 
الكامل من العقاب. وا�سافت يف كلمة لها 
الو�سع  ب�سان  االم��ن  ملجل�س  جل�سة  خال 
ع���ن من�سقة  ن��ي��اب��ة  ���س��وري��ا  االإن�������س���اين يف 

املدنين  القتلى  وق��وع مزيد من  اإىل  اأدى 
االأ�سهر  خ���ال  ال��ت��ق��دم  بع�س  ح���دث  وان 
املا�سية على م�سار الو�سول االإن�ساين اإىل 
اأكر  اأن  .. مو�سحة  �سورية  املحتاجن يف 
مازالوا  �سخ�س  األف  واأربعن  مائتن  من 
موجودين يف اأماكن حما�سرة. وذكرت اأن 
تنامي اجلماعات املتطرفة يهدد ما تبقى 
داعية   .. �سورية  يف  وت�سامح  علمانية  من 
الإنهاء  م��ا ميكن  اىل عمل  االأم���ن  جمل�س 
ال�سراع و�سمان تعزيز الو�سول االإن�ساين 

اإىل جميع املحتاجن يف �سورية.

االأمم امل��ت��ح��دة ل��اإغ��اث��ة ال��ط��ارئ��ة ان���ه يف 
امل��ث��ال مت ق��ت��ل او  ال����زور ع��ل��ى �سبيل  دي���ر 
700 �سخ�س من  اإىل  اختطاف ما ي�سل 
داع�س  اتهمتهم  ال�سعيطات  ع�سرية  اأف��راد 
املا�سين ومت  االأ���س��ب��وع��ن  ب��ال��ردة خ��ال 
اأو ���س��ل��ب ع���دد م��ن��ه��م ح�سب  ق��ط��ع راأ������س 
م�سادر من املجتمع فيما ت�سري تقارير اإىل 
بيع ن�ساء من القبيلة يف االأ�سواق بالعراق. 
ال�سوري  ال�سعب  م��ع��ان��اة  ان  اىل  وا���س��ارت 
االأخ��رية حيث  االأ�سهر  قد تفاقمت خال 
ب��ا ه����وادة مما  ال��ع��ن��ف وال�����س��راع  ا�ستمر 

مدرع�ت �سينية تتحرك و�سط هونغ كونغ

�أزمة �مله�جرين �إىل �إيط�لي� تقلق �حلقوقيني

م�سرع 10 يف غرق �سفينة بنيجريي� 
•• بورت هاركورت-اأ ف ب:

ذكرت اجهزة االغاثة وم�سوؤول حملي ان ع�سرة ا�سخا�س على االقل لقوا م�سرعهم 
ام�س يف حادث غرق يف جنوب نيجرييا وقال من�سق الوكالة الوطنية الدارة احلاالت 
�سباح  قتلوا  ا�سخا�س  ع�سرة  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  بانديلي  اونيمودي  الطارئة 
هاركور  ب��ورت  وم��رف��اأ  ب��وين  برحلة بن جزيرة  تقوم  كانت  �سفينة  غ��رق  اليوم يف 
35 راكبا وعمليات االغاثة ما زالت جارية . وقال  واو�سح ان ال�سفينة كانت تقل 
م�سوؤول بلدي يف جزيرة بوين ادوين ويلكوك�س ان الغوا�سن متكنوا من انقاذ 17 
8 ا�سخا�س ما زالوا  �سخ�سا ، موؤكدا م�سرع ع�سرة ا�سخا�س يف احل��ادث وتابع ان 

مفقودين.

ال�سراكات  اأن تطوير  الب�سرية.  كما 
للتعاون  �سنغهاي  منظمة  اإط����ار  يف 
ال�سيا�سة  اأول���وي���ات  م��ن  واح����دة  ه��ي 
اخلارجية. حتى االآن تعترب منظمة 
ل��ل��ت��ع��اون م��ن�����س��ة فريدة  ���س��ان��غ��ه��اي 
ل��ت��ط��وي��ر احل����وار امل��ت��ع��دد االأط����راف 
بن بلدان اآ�سيا الو�سطى مع اجلهات 
االإقليمية الفاعلة - رو�سيا وال�سن. 
كازاخ�ستان  اأن  ال�سدفة  من  ولي�س 
اأكرب  ث��اين   2011 ع��ام  ت��راأ���س��ت يف 
 - امل��ت��ح��دة  االأمم  منظمة  بعد  تكتل 
نظرا  االإ���س��ام��ي  ال��ت��ع��اون  منظمة 
اال�ستقال  م��ن��ذ  ال����دول����ة  الل����ت����زام 
باإن�ساء العاقات املتكاملة وال�سراكة 

مع العامل االإ�سامي. 
بدون  يتحقق  اأن  مي��ك��ن  ال  ه���ذا  ك��ل 
ق���اع���دة ق��ان��ون��ي��ة م�����س��رتك��ة متثلت 
اأ�سا�س  على  كازاخ�ستان.  د�ستور  يف 
اجلمهورية  ت��ب��ن��ي  ال���وث���ي���ق���ة  ه�����ذه 
علمانية  قانونية  دميقراطية  دول��ة 
واج���ت���م���اع���ي���ة وي��ع��ي�����س ف��ي��ه��ا اأك����ر 
م��ن م��ائ��ة ق��وم��ي��ة وم��ن��ظ��م��ات دينية 
اإن وحدة  ووئ�����ام.  ب�����س��ام  وط��ائ��ف��ي��ة 
التنمية  �سمان  هي  الكازاخ�ستانين 

والتحرك نحو االأمام.

والنجاحات  االإجن�����ازات  كله  ال��ع��امل 
الفتية  ال���دول���ة  ه���ذه  حققتها  ال��ت��ي 
الوحدة  بف�سل  واليوم  والطموحة. 
حتقق  امل���ج���ت���م���ع  يف  واالن���������س����ج����ام 
واالقت�سادي  ال�سيا�سي  اال���س��ت��ق��رار 
املنا�سبة يف جمال  وتوفرت الظروف 

حقوق االإن�سان وحريات املواطنن. 
الوثيقة و�سحت  على �سفحات هذه 
ال��ق��ي��م وامل��ف��اه��ي��م امل�����س��رتك��ة جلميع 
قانونية  بلغة  اجلمهورية  مواطني 
والنزاهة  ال��ق��دا���س��ة  م��ث��ل  وا���س��ح��ة 
ووح����دة االأرا����س���ي ال��ك��ازاخ��ي��ة التي 
عرقية  ق��وم��ي��ة   140 ف��ي��ه��ا  تعي�س 
ووئام  ���س��ام  يف  دينية  طائفة  و46 
ب�سورة  الد�ستور  ويحظر  و�سداقة. 
اجلن�س  اأ�سا�س  على  التمييز  �سارمة 
اأو  ال��ل��غ��ة  اأو  اجلن�سية  اأو  ال��ع��رق  اأو 
اخل�سائ�س.  م���ن  وغ���ريه���ا  ال���دي���ن 
التنوع  ع���ل���ى  ال����د�����س����ت����ور  وي���ن�������س 
والوحدة  واالأي��دي��ول��وج��ي  ال�سيا�سي 
الدميقراطية  وم���ب���داأ  االإق��ل��ي��م��ي��ة 
امللكية  حرمة  وحفظ  ال��دول��ة  رم��وز 
االإن�سان  وح��ري��ات  وح��ق��وق  اخلا�سة 
وامل��واط��ن واحل��ك��م ال��رئ��ا���س��ي ونظام 
خال  احل��ك��وم��ي��ة.  لل�سلطة  ج��دي��د 

•• اأ�ستانا-الفجر:

بالن�سبة  اأغ�������س���ط�������س   30 ي����ع����د 
لكازاخ�ستان يوما تاريخيا ففي هذا 
اليوم يحتفل ال�سعب يف جميع اأنحاء 
جلمهورية  ال��د���س��ت��ور  ب��ي��وم  ال���ب���اد 
اتخذ  عاما   19 وقبل  كازاخ�ستان. 
تاريخيا  اخ��ت��ي��ارا  كازاخ�ستان  �سعب 
امل�ستقبلية.  التنمية  �سبيله يف  وحدد 
اأول  اع���ت���م���اد  مت   1995 ع�����ام  يف 
د�ستور للباد �سمن حقوق وحريات 
الدقيق  التنفيذ  ونتيجة  املواطنن. 
اأ�س�ست  االأ���س��ا���س��ي  ال��ق��ان��ون  الأح��ك��ام 
كازاخ�ستان دولة قوية يف وقت ق�سري 
وجعلت ا�ستقالها ثابتا ال يتزعزع .

ال�����س��ن��وات خ��ل��ق د�ستور  خ���ال ه���ذه 
جمهورية كازاخ�ستان ظروف مواتية 
للتنمية الناجحة للمجتمع. ويعترب 
للحقوق  �سمانا  االأ���س��ا���س��ي  ال��ق��ان��ون 
ابناء  لكافة  مت�ساوية  ف��ر���س  ووف���ر 
ك��ازاخ�����س��ت��ان م��ع االأخ����ذ بعن  �سعب 
ال�����س��ع��ب متعدد  م�����س��ال��ح  االع���ت���ب���ار 
القوميات. ولذلك فاإن يوم الد�ستور 
جل��م��ه��وري��ة ك��ازاخ�����س��ت��ان واح����د من 
وي�سهد  الرئي�سية  ال��ع��ام��ة  االأع���ي���اد 

بتنفيذ  ال��دول��ة  تقوم  ال�سنوات  ه��ذه 
هذه  لتحقيق  ال���ازم���ة  ال�����س��ي��ا���س��ات 

القيم الد�ستورية. 
بف�سل هذا الد�ستور وعلى مدى اأكر 
كازاخ�ستان  ت��اري��خ  يف  عاما   20 م��ن 
امل�ستقلة مل حتدث اأي اأزمة �سيا�سية 
يف ه���ذه االأر�������س. ومت ال��ت��ع��ام��ل مع 
الأحكام  وف��ق��ا  ب��دق��ة  امل�����س��ائ��ل  جميع 
التفاعل  على  تن�س  ال��ت��ي  الد�ستور 
واأ�سبح  ال���دول���ة.  �سلطة  ف���روع  ب��ن 
الد�ستور اأ�سا�سا متينا لنمو اإمكانيات 

الدميقراطية يف املجتمع. 
م��ن اأه���م ال�����س��ل��ط��ات ال��د���س��ت��وري��ة يف 
كازاخ�ستان  ���س��ع��ب  ج��م��ع��ي��ة  ال���ب���اد 
الربملان  يف  ن�����واب   9 ت��ن��ت��دب  ال���ت���ي 
ويدر�س هذا االأمر على نطاق وا�سع 
يف العامل. يف عام 2012 ا�ست�سافت 
مدينة اأ�ستانا املوؤمتر الرابع لزعماء 
مت  وقد  والتقليدية  العاملية  االأدي��ان 
اختيار املو�سوع الرئي�سي حتت عنوان 

ال�سام والوفاق كخيار للب�سرية. 
على هذه اخللفية جتدر االإ�سارة اإىل 
جهود كبرية ومتعددة االأوجه الإحياء 
الوطنية  وال��رتب��ي��ة  والثقافة  اللغة 
وكذلك  االأع��راق  بن  الوئام  وتعزيز 

امل�سادر  ل��ت��ط��وي��ر  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
امل�ستدامة للطاقة وت�سجيع ا�ستخدام 
وتو�سيل  امل��ت��ج��ددة  الطاقة  م�سادر 
ال���ف���ك���رة ل�����ل�����زوار ح�����ول ال�������س���رورة 
اال�ستخدام  يف  ال��ف��ع��ال��ة  ب��امل�����س��ارك��ة 
ال����ك����فء مل��������وارد ال����ط����اق����ة. وخ����ال 
املحليون  ال��ع��ل��م��اء  �سيقدم  امل��ع��ر���س 
واالأجانب اأحدث التطورات يف جمال 
اأن  املتوقع  ومن  االأخ�سر.  االقت�ساد 
اأكر  الكبري  ي�سارك يف هذا احل��دث 

من 100 دولة. 
نور�سلطان  ال���رئ���ي�������س  اأ�����س����ار  ل���ق���د 
نزارباييف اأن اإك�سبو 2017 �سيكون 
االقت�سادية  للتنمية  اإ�سافيا  حافزا 
والبنية التحتية يف كل من العا�سمة 
وال���ب���اد. وق����ال ال��رئ��ي�����س: ه���ذا هو 
اأع����ظ����م اإجن�������از ل���ك���ازاخ�������س���ت���ان على 
اال�ستقال.  م��ن��ذ  ال����دويل  امل�����س��ت��وى 
حتول  نقطة  احل���دث  ه��ذا  و�سيكون 
عا�سمتنا  يف  ل���ب���ادن���ا.  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
�سيعر�س اأف�سل العلوم والتكنولوجيا 
ال��ع��دي��د من  اأن  ال���ع���امل. ومي��ك��ن  يف 
املواطنن ي�ساهدون باأعينهم اقت�ساد 
اإليه. بالن�سبة  امل�ستقبل الذي نطمح 
ي�سبح  اأن  بد  ال   2017 اإك�سبو  لنا، 

اأداء اأكر من مائتي مدر�سة ومركز 
بلغات القوميات املتعددة. 

القانون  ف���اإن  ذل��ك  اإىل  وب��االإ���س��اف��ة 
االأ����س���ا����س���ي ه����و ب��ن��ي��ة دع�����م االإط������ار 
القانوين باأكمله الذي ينظم احلياة 
وكانت  ال�����ب�����اد.  يف  االق���ت�������س���ادي���ة 
كازاخ�ستان اأوىل بلدان رابطة الدول 
ال�سريبي  االإ�����س����اح  يف  امل�����س��ت��ق��ل��ة 
التقاعدية  املعا�سات  نظام  واإ���س��اح 
ال��ذي لي�س له مثيل يف دول االحتاد 
ال�����س��اب��ق. وق���د اجتذب  ال�����س��وف��ي��ات��ي 
االق��ت�����س��اد ال��وط��ن��ي اأك���ر م��ن مائة 
اال����س���ت���ث���م���ارات  م����ن  دوالر  م���ل���ي���ار 
ال�سنوات  خ��ال  املبا�سرة.  االأجنبية 
ال��ق��رن احل���ادي  ال�����س��ب��ع االأوىل م��ن 
الناجت  ت�����س��اع��ف  ف��ق��ط  وال��ع�����س��ري��ن 
الناجت  وت�ساعف  االإج��م��ايل  املحلي 
الزراعية  املنتجات  ومن��ت  ال�سناعي 

مرة ون�سف. 
 2017 اإك�سبو  معر�س  انعقاد  لعل 
امل�ستقبل  ط��اق��ة  ���س��ع��ار  ال����ذي حت���ت 
ي��ع��ت��رب م��ن االأح�����داث االأك����ر اإث����ارة 
للبلد.  االق���ت�������س���ادي���ة  احل����ي����اة  يف 
ا�ستك�ساف  اإىل  امل�سروع  هذا  ويهدف 
اال������س�����رتات�����ي�����ج�����ي�����ات وال�������ربام�������ج 

الف�ساء االقت�سادي الواحد.  كان اأهم 
اإجنازات الدبلوما�سية الكازاخ�ستانية 
رئا�سة الباد ملنظمة االأمن والتعاون 
يف اأوروبا عام 2010 واأ�سبحت قمة 
منظمة االأمن والتعاون التي عقدت 

يف اأ�ستانا اإجنازا تاريخيا مهما. 
العاقة  ب���داأت   1992 م��ار���س  منذ 
واالحتاد  كازاخ�ستان  بن  الر�سمية 
ا�ستقبل  ع��ن��دم��ا  ت��ت��ط��ور  االأوروب�������ي 
نزارباييف  ن��ور���س��ل��ط��ان  ال��رئ��ي�����س 
االأوروبية.  اجلمعية  جلنة  من  وفدا 
االمر الذي يوؤكد اهتمام كازاخ�ستان 
امل����ج����ال  االأوروب��������������ي يف  ب�����ال�����وج�����ود 
االقت�سادي. ومت و�سع اأ�س�س للتعاون 
كازاخ�ستان  ب���ن  امل��ن��ف��ع��ة  م���ت���ب���ادل 
واالحت���اد االأوروب���ي يف االت��ف��اق حول 
على  ين�س  ال��ذي  والتعاون  ال�سراكة 
االأ�سا�س القانوين للتعاون ال�سيا�سي 

واالقت�سادي والثقايف واالإن�ساين.
لعقد  نزارباييف  م��ب��ادرة  تلقت  لقد 
موؤمتر التفاعل واإجراءات بناء الثقة 
يف اآ�سيا اعرتافا دوليا كبريا. ويجمع 
اأكر  24 دول��ة ويغطي  املوؤمتر  هذا 
م��ن 90 يف امل��ائ��ة م��ن امل�����س��اح��ات يف 
جمموع  ن�سف  �سكانها  وي�سكل  اآ�سيا 

م�سروعا هائا جللب الفوائد يف كل 
قوية  دف��ع��ة  �سيعطي  ه���ذا  منطقة. 

لتطوير مبتكر للباد. 
خ���ال ���س��ن��وات اال���س��ت��ق��ال قطعت 
�سواء  ط���وي���ا  ���س��وط��ا  ك��ازاخ�����س��ت��ان 
جمال  ويف  االق���ت�������س���ادي  امل���ج���ال  يف 
اأقيمت  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة:  ال��ع��اق��ات 
دولة   138 مع  دبلوما�سية  عاقات 
الن�سط  التعاون  ونتيجة  ال��ع��امل.  يف 
واملنظمات  االأج���ن���ب���ي���ة  ال������دول  م���ع 
اآالف   3 اأك��ر من  اإب���رام  الدولية مت 
اتفاقيات وعقود على م�ستوى الدول 

واملنظمات احلكومية الدولية. 
التكامل هو  اأن  انطاقا من حقيقة 
مطلب ملح يف الع�سر احلديث واأنه 
ميكن اال�ستجابة ملواجهة التحديات 
وال��ت��ط��رف وتهريب  االإره������اب  م��ث��ل 
امل�����خ�����درات ب���ج���ه���ود م�������س���رتك���ة عن 
املجموعة  اإط����ار  ال��ت��ع��اون يف  ط��ري��ق 
االق��ت�����س��ادي��ة االأورا����س���ي���ة واح���د من 
لل�سيا�سة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  االجت����اه����ات 
وينبغي  ل��ك��ازاخ�����س��ت��ان.  اخل���ارج���ي���ة 
اجلمركي  االحت��اد  اإن�ساء  اإىل  النظر 
وبيارو�س  وكازاخ�ستان  رو�سيا  بن 
كخطوة منطقية نحو التكامل وبناء 

كازاخ�شتان حتتفل بيوم الد�شتور الذي اأر�شى دعائم دولة قوية دميقراطية و�شعب ينعم بال�شالم والوئام

نز�ر ب�ييف: �لد�ستور ك�س�من لال�ستقالل وعدم �لتفرقة عزز وحدتن� و�أ�سبح جوهر �ل�ستقر�ر و�لن�سج�م
اإك�شبو 2017 ير�شخ مكانة البالد على اخلارطة القت�شادية عامليًا ويفتح الباب اأمام املزيد من التطور
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عربي ودويل
بوتني: �لرو�ش و�لأوكر�نيني �سعب و�حد 

•• بروك�سل-اأ ف ب:

امل�سروعة يف  الع�سكرية غري  اعمالها  ام�س رو�سيا اىل وقف  دعا حلف �سمال االطل�سي 
اوكرانيا منددا بت�سعيد خطري للعدوان الع�سكري الرو�سي ، موؤكدا انه لن يغلق الباب 

امام اوكرانيا اذا رغبت يف االن�سمام اىل �سفوفه.
وقال االمن العام للحلف اندر�س فوغ را�سمو�سن يف ختام اجتماع طارئ ل�سفراء الدول 

االع�ساء ندين با�سد العبارات ازدراء رو�سيا الدائم بالتزاماتها الدولية .
امل�����س��روع��ة ووق���ف دعمها  الع�سكرية غ��ري  اع��م��ال��ه��ا  ن��دع��و رو���س��ي��ا اىل وق���ف  وا����س���اف 
بهدف  منها  التحقق  ميكن  التي  الفورية  االج���راءات  واتخاذ  امل�سلحن  لانف�سالين 

وقف ت�سعيد هذه االزمة .
عملية  ا�ستئناف  نيتها  كييف  اعلنت  فيما  احللف  ان  را�سمو�سن  اك��د  اخ��رى،  جهة  من 

االن�سمام وقال را�سمو�سن يف ختام اجتماع طارىء للحلف يف بروك�سل ا�سمحوا يل ان 
اذكركم بالقرار الذي اتخذه احللف يف 2008 وين�س على امكانية ان ت�سبح اوكرانيا 
دولة ع�سو م�سيفا ان كل دولة لها احلق بان تقرر بنف�سها بدون تدخل خارجي وكان 
رئي�س الوزراء االوكراين ار�سيني يات�سينيوك �سرح ان اوكرانيا تنوي اعادة اطاق عملية 
ان�سمامها اىل حلف �سمال االطل�سي يف مواجهة العدوان الرو�سي وقال يات�سينيوك يف 
اجتماع ملجل�س ال��وزراء ان احلكومة تقدم اىل الربملان م�سروع قانون يهدف اىل الغاء 

و�سع اوكرانيا كدولة خارج احللف والعودة اىل طريق االن�سمام اىل االطل�سي .
اتفق قادة دول حلف االطل�سي خال اجتماع يف بوخار�ست   2008 ويف ني�سان-ابريل 
على ان اوكرانيا موؤهلة لان�سمام اىل احللف، االمر الذي اثار غ�سب رو�سيا. ولكن يف 
2010 تراجعت احلكومة االوكرانية املوالية ملو�سكو عن هذا الهدف، ولكنها حافظت 

يف الوقت ذاته على التن�سيق مع احللف.

•• ليك �سيليجر-رويرتز:

ام�����س االزم�����ة االأوكرانية  ب��وت��ن  ف���ادمي���ري  ال��رو���س��ي  ال��رئ��ي�����س  و���س��ف 
باملاأ�ساة وقال اإن االأوكرانين والرو�س �سعب واحد فعليا وقال بوتن اأمام 
مع�سكر لل�سباب خارج مو�سكو النا�س الذين لهم وجهات نظرهم اخلا�سة 
الرو�س  اأن  يل  يبدو  لكن  معي  يختلفون  قد  بادنا  وتاريخ  التاريخ  ب�ساأن 
تعزز  اأن  اأن على مو�سكو  واأ���س��اف بوتن  واح��د فعليا  �سعب  واالأوك��ران��ي��ن 
موقفها االقت�سادي والع�سكري يف املنطقة القطبية الغنية باملوارد وحيث 

ت�سعى دول اأخرى الكت�ساب نفوذ.
نويل  اأن  ينبغي  وبالطبع  القطبية.  املنطقة  يف  مرتكزة  م�ساحلنا  وق��ال 

اهتماما اأكرب لق�سايا التنمية يف املنطقة القطبية وتعزيز موقفنا هناك. 

�أوغلو يقدم
 ت�سكيلته �حلكومية �جلديدة

•• اأنقرة-اأ ف ب:

ال��رتك��ي احمد  ال����وزراء  ق��دم رئي�س 
داود اوغلو ام�س حكومته التي عن 
ف��ي��ه��ا م��ول��ود ج��او���س اوغ��ل��و وزي���را 
املن�سب  ه��ذا  يف  له  خلفا  للخارجية 
الفريق  ومل يطراأ تغيري كبري على 
اوغلو  داود  اعلنه  ال���ذي  احل��ك��وم��ي 
ال�سابقة  احل���ك���وم���ة  م���ع  ب��امل��ق��ارن��ة 
اردوغ���ان  �سلفه رج��ب طيب  ب��ق��ي��ادة 
الذي ا�سبح رئي�سا لرتكيا. وقد بقي 
وزيرا االقت�ساد علي باباجان واملالية 
من�سبيهما  يف  ���س��ي��م�����س��ي��ك  حم��م��د 
ال��ذي يعد  وع��ن يلت�سن اك��دوغ��ان 

و�ستقدم  اجلديدة  احلكومة  لرئي�س  نائبا  الردوغ��ان،  جدا  املقربن  من 
احلكومة اجلديدة برناجمها اىل الربملان اال�سبوع املقبل للت�سويت على 
منحها الثقة بعد ذلك. ويتمتع حزب العدالة والتنمية بغالبية مطلقة 

من 313 مقعدا من ا�سل 550 يف الربملان.

تقدم �حلملة �ملوؤيدة
 ل�ستقالل ��سكتلند� 

•• لندن-رويرتز:

يف  اأربعة  ارتفع  ا�سكتلندا  ال�ستقال  التاأييد  ان  للراأي  ا�ستطاع  اأظهر 
املئة بعد مناظرة تلفزيونية اأخرية قبل اال�ستفتاء املقرر على اال�ستقال 
بعد اأقل من ثاثة ا�سابيع وان ذلك اأدى اىل تراجع التقدم الذي حتققه 

احلملة املناه�سة لانف�سال عن بريطانيا بواقع الن�سف.
اال�سكتلندي  احل��زب  زعيم  �ساملوند  األيك�س  ل�سالح  ال��ع��ام  احلكم  وج��اء 
حملة  زعيم  دارلينج  األي�ستري  على  متفوقا  لا�ستقال  املوؤيد  الوطني 
بينهما يف  التي جرت  املناظرة  املعار�س لا�ستقال يف  اأف�سل  نحن معا 

اخلام�س من اأغ�سط�س اآب.
واأظهر ا�ستطاع ل�سحيفة ديلي ميل اال�سكتلندية ن�سر ام�س وهو االول 
املئة من  47 يف  ارتفع اىل  التاأييد لا�ستقال  ان  املناظرة  اج��راء  منذ 
43 يف املئة منذ ن�سر ا�ستطاع مماثل يف التا�سع من اأغ�سط�س اآب بعد 

املناظرة التلفزيونية االوىل بن املع�سكرين.
لا�ستقال  امل��ع��ار���س  للمع�سكر  التاأييد  ان  اأي�سا  اال�ستطاع  وك�سف 
ال��ف��رتة وهو  امل��ئ��ة يف نف�س  57 يف  م��ن  ب��دال  امل��ئ��ة  53 يف  انخف�س اىل 
نقاط  �ست  اىل  تراجع  لا�ستقال  الراف�سة  احلملة  تقدم  ان  يعني  ما 
التي  ال��ت��ق��دم  ن�سبة  اأخ���رى  ا�ستطاعات  وق���درت  نقطة.   14 م��ن  ب��دال 
باأكر من  ا�سكتلندا عن بريطانيا  الراف�س ال�ستقال  املع�سكر  يحققها 
بالغ  �سخ�س   1001 �سملت  عينة  اىل  اجلمعة  ا�ستطاع  وا�ستند  ذل��ك 

وا�ستبعدت عملية احل�سر الناخبن الذين مل يح�سموا اأمرهم.
ون�سر اأحدث ا�ستطاع لا�ستطاعات يف 15 اغ�سط�س اآب وا�ستند اىل 
لا�ستقال  املوؤيدين  ن�سبة  فيه  وبلغت  ا�ستطاعات  �ستة  اآخر  متو�سط 
 57 43 يف املئة اما ن�سبة الراغبن يف البقاء جزءا من اململكة املتحدة 

يف املئة.

•• عوا�سم-وكاالت:

اأن  ام�������س،  امل��ت��ح��دة  االأمم  اأع��ل��ن��ت 
اإىل  اأدى  اأوكرانيا،  �سرق  يف  النزاع 
�سخ�س   2600 ح������وايل  م��ق��ت��ل 
منذ منت�سف ني�سان-ابريل وذلك 
ب�سبب املعارك العنيفة التي جتري 
بن  ب��ال�����س��ك��ان  مكتظة  م��ن��اط��ق  يف 
واملتمردين  االأوك�������راين  اجل��ي�����س 
امل���وال���ن ل��رو���س��ي��ا. وق���ال���ت االأمم 
امل��ت��ح��دة يف اآخ����ر ت��ق��ري��ر ل��ه��ا، اأن 
قتلوا  االأق��ل  على  �سخ�سا   2593
ني�سان- منت�سف  بن  اأوكرانيا  يف 
ابريل و27 اآب-اغ�سط�س 2014 
حلقوق  ان����ت����ه����اك����ات  اإىل  الف����ت����ة 
والتعذيب  االإن�سان مثل االحتجاز 
ت��رت��ك��ب ب�����س��ك��ل اأ���س��ا���س��ي م���ن قبل 
حتارب  ال��ت��ي  امل�سلحة  املجموعات 

اجلي�س االأوكراين.
االنف�ساليون  واف�����ق  ذل�����ك،  اىل 
اأوكرانيا  ب�سرق  لرو�سيا  امل��وال��ون 
ع���ل���ى ط���ل���ب ال���رئ���ي�������س ال���رو����س���ي 
فادميري بوتن فتح ممر اإن�ساين 
يف  املحا�سرة،  االأوك��ران��ي��ة  للقوات 
�ستبحث  اإنها  وا�سنطن  قالت  حن 
مع حلفائها تو�سيع العقوبات على 
االنف�سالين  وقال زعيم  مو�سكو. 
ام�س  زخ��ارت�����س��ي��ن��ك��و  األ���ك�������س���ان���در 
ممر  فتح  على  واف���ق  اإن���ه  اجلمعة 
االأوكرانية  ال��ق��وات  اأم���ام  اإن�����س��اين 
لبوتن.  ب���ي���ان  ب���ع���د  امل���ح���ا����س���رة 
تلفزيون  م��ع  مقابلة  يف  واأ����س���اف 
لفتح  م�ستعدون  اإنهم   24 رو�سيا 

قواتها  ب�سحب  م��و���س��ك��و  م��ط��ال��ب��ا 
ال��ع�����س��ك��ري��ة واأ���س��ل��ح��ت��ه��ا ف����ورا من 

االأرا�سي االأوكرانية.
وك�����ان رئ��ي�����س اأوك����ران����ي����ا ق���د قال 
دخلت  رو���س��ي��ة  ق���وات  اإن  اخلمي�س 
عاجل  اجتماع  لعقد  ودع��ا  ب���اده، 
االأوكراين  والدفاع  االأم��ن  ملجل�س 
ل��ت��ح��دي��د اخل���ط���وات امل��ق��ب��ل��ة التي 
واألغى  ب��ال�����س��راع،  ات��خ��اذه��ا  يتعن 
الو�سع  ب�����س��ب��ب  ل���رتك���ي���ا  زي��������ارة 
دونيت�سك،  باإقليم  �سريعا  املتدهور 
اأمفرو�سيفيكيا  يف  ���س��ي��م��ا  وال 

و�ستاروب�سيفي.

القوات  ت��ن�����س��ح��ب  اأن  ع��ل��ى  امل���م���ر 
احل����ك����وم����ي����ة وت����������رتك وراءه����������ا 
ودعا  والذخرية.  املدرعة  املركبات 
امل��ت��م��ردي��ن بعد  ب��ي��ان��ه  ب���وت���ن يف 
ع��ل��ى مدينة  امل��ت��م��ردي��ن  ���س��ي��ط��رة 
ن��وف��وازوف�����س��ك االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف 
�سرق الباد اإىل فتح ممر اإن�ساين 
ب�سكل  ����س���ح���اي���ا  وق�������وع  ل���ت���ف���ادي 
غ��ري ���س��روري ، والإع��ط��اء القوات 
لان�سحاب  الفر�سة  االأوك��ران��ي��ة 
ال��ع��م��ل��ي��ات، وطلب  م��ن��ط��ق��ة  م���ن 
اأن ي��ت��م ذل���ك اجل��م��ع��ة. م���ن جهة 
االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  ق���ال  اأخ�����رى، 
املتحدة  الواليات  اإن  اأوباما  ب��اراك 
تو�سيع  �سبل  �سيبحثون  وحلفاءها 
العقوبات االقت�سادية على رو�سيا، 
لكنه ا�ستبعد احتمال القيام بعمل 
ك��م��ا مل ي�سف  ع�����س��ك��ري ���س��ده��ا، 
باأنه  اأوكرانيا  يف  الرو�سي  التدخل 
�سيبحث  اأن��ه  اأوباما  واأ�ساف  غ��زو. 
رو�سيا  ���س��د  ال��ع��ق��وب��ات  م��و���س��وع 
�سمال  حللف  قمة  يف  حلفائه  م��ع 
االأطل�سي )الناتو( االأ�سبوع املقبل.

وكانت وا�سنطن قد اتهمت رو�سيا 
اأم�������س اخل��م��ي�����س ب���اال����س���رتاك يف 
اأوك����ران����ي����ا لدعم  ب�����س��رق  ال���ق���ت���ال 
تبحث  اإنها  وقالت  االنف�سالين، 
ع������ددا م����ن ال���������ردود امل���م���ك���ن���ة مبا 
وم�ساعدة  ال��ع��ق��وب��ات  زي����ادة  فيها 
ع�����س��ك��ري��ة ل��ك��ي��ي��ف، وي����اأت����ي ذلك 
ب��ع��د ت��اأك��ي��د ال��رئ��ي�����س االأوك������راين 
ب��ي��رتو ب��ورو���س��ي��ن��ك��و دخ����ول قوات 
اأن  اأوباما  واأو�سح  لباده.  رو�سية 

ال�سيادة  بتدخلها  ت��خ��رق  مو�سكو 
ميكنه  باأ�سره  والعامل  االأوكرانية، 
اأن يرى القوات الرو�سية موجودة 
مو�سكو  م��ت��ه��م��ا   ، اأوك����ران����ي����ا  يف 
الباردة،  احلرب  بعقلية  بالت�سرف 
نظريه  �سي�ستقبل  اأن��ه  اإىل  والف��ت��ا 
البيت  املقبل يف  ال�سهر  االأوك��راين 
االأب���ي�������س. وع��ق��د جم��ل�����س االأم����ن 
اأم�س  ع���اج���ا  اج��ت��م��اع��ا  ال������دويل 
لبحث تطورات االأزمة االأوكرانية. 
�سديد  ل��ن��ق��د  رو����س���ي���ا  وت��ع��ر���س��ت 
اتهمتها  غ���رب���ي���ة  دول  ع�����دة  م����ن 
ب��ان��ت��ه��اك ���س��ي��ادة اأوك���ران���ي���ا وعدم 

املتحدة.  االأمم  م��واث��ي��ق  اح����رتام 
وق���ال���ت ال�����س��ف��رية االأم���ريك���ي���ة يف 
اإن  ب����اور  ���س��ام��ان��ث��ا  امل��ت��ح��دة  االأمم 
املطالب  تتحدى  زال���ت  م��ا  رو�سيا 
�سوؤون  يف  التدخل  بوقف  الدولية 
ال�سفري  ق��ال  املقابل،  اأوك��ران��ي��ا. يف 
ال���رو����س���ي ف��ي��ت��ايل ت�����س��ورك��ن اإن 
ياأتي  ل���اأزم���ة  احل����ايل  الت�سعيد 
حكومة  ل�سيا�سات  مبا�سرة  نتيجة 
كييف كما ندد ال�سفري الربيطاين 
االأمم�����ي م����ارك ل��ي��ال غ���ران���ت مبا 
املبا�سر  الع�سكري  ال��ت��ورط  �سماه 
ل��رو���س��ي��ا دع���م���ا ل��ان��ف�����س��ال��ي��ن ، 

•• طرابل�س-وكاالت:

مي���ك���ن اخ���ت�������س���ار اأزم�������ة ال���دول���ة 
معمر  نظام  اإ�سقاط  بعد  الليبية 
امللي�سيات  ق�����س��ي��ة  يف  ال����ق����ذايف 
االإ����س���ام���ي���ة ال���ت���ي ح���ال���ت دون 
اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي، 
ال�سلطة  ف��ي��ه  وه���و م����اأزق وق��ع��ت 
الليبية حن دعمت هذه الكتائب 

لتحميها.
فانت�سارها على اخلارطة ال حدود 
له، ونزع ال�سلطة الأ�سلحتهم اأمر 
ب��امل�����س��ت��ح��ي��ل وت�����رزح ليبيا  اأ���س��ب��ه 
 1700 ق���ب�������س���ة  حت�����ت  ال�����ي�����وم 
اأغلبها  متنوعة  م�سلحة  ميلي�سيا 
واجلماعات  االإخ�����وان  خ��دم��ة  يف 

ال�سلفية والقاعدة. 
الليبية  ال��ق��وات  م��ن  وق��د فرخت 
امل�سلحة املت�سظية من الع�سكرين 
بع�سهم  ���س��د  ي��ق��ات��ل��ون  ال���ذي���ن 
ب�سبب   2011 ���س��ن��ة  ال��ب��ع�����س 
ان��ق�����س��ام��ه��م ب���ن االن�����س��م��ام اإىل 
جماعة فرباير اعتقادا باأنها ثورة 
حتت  القتال  وموا�سلة  حقيقية، 

قياده العقيد معمر القذايف.
ليبيا،  درع  القوات هو  واأه��م هذه 
ملي�سيات  جمموعة  حتالف  وه��و 
���س��اح��ل��ي��ة م����ن �سرق  م����ن م�����دن 
وغرب مدينة طرابل�س وحتديدا 

الغرب  يف  ال����زاوي����ة  م��دي��ن��ة  م���ن 
ومدينة م�سراتة يف ال�سرق.

العام  ال���وط���ن���ي  امل����وؤمت����ر  وك������ان 
ليبيا  درع  بنقل  ق��ام  ق��د  ال��ق��دمي 
طرابل�س  اإىل  اآب-اأغ�����س��ط�����س  يف 
ل��ت��ع��زي��ز االأم������ن واأ����س���ن���دت هذه 
ال���ك���ت���ائ���ب م��ه��م��ة ق����ي����ادة ال�����درع 
الوطني  اجلي�س  لعقيد  الوطني 
الذي  املنقو�س،  يو�سف  االإخ��واين 
ي��ت��ح��ك��م يف جي�سن  ن��ف�����س��ه  وج���د 
ر�سمية  م�سلحتن  جماعتن  اأو 

وغري ر�سمية.
اأرب��ع فرق  الوطني  ال��درع  وي�سم 
�سرقاً  ليبيا  اأن��ح��اء  على  م��وزع��ة 
وغ��رب��اً وو�سطاً وج��ن��وب��اً، وه��و ما 
االإقليمية  ال�سلطة  قواعد  يعك�س 
منطقة  يف  ال���ث���وري���ة  ل��ل��ك��ت��ائ��ب 
م�سراتة، حيث مت دمج 7.000 
املركزية  الفرقة  ث��وري يف  مقاتل 

لهذه القوات.
ال��ت��ي هاجمت  ف��ق��وات م�����س��رات��ة 
الزنتان ومتركزت ن�سبيا يف مدينة 
طرابل�س وعاثت فيها ف�سادا حرقا 
الهوية  ب�سبب  وق��ت��ا  وت���دم���ريا 
واعتقاالت الأبناء القبائل العربية 
اأهل  من  ال�سمراء  الب�سرة  وذوي 

تاورغاء والطوارق والتبو.
 ،2011 ن���وف���م���رب  يف  وت���ك���ون���ت 
236 كتيبة يف  حيث مت ت�سجيل 

اأ���س��ل م��غ��ارب��ي م��ن مقاتلي  م��ن 
مقاتلي  ���س��ف��وف  لتعزيز  داع�����س 

م�سراتة.
واأ�ساف اأن بع�س قيادات امللي�سيات 
تركيا  اإىل  ت��وج��ه��وا  االإ���س��ام��ي��ة 
اأ�سابيع، منهم  قبل حوايل ثاثة 
ال�سابي  وع���ل���ي  احل��ك��ي��م  ع��ب��د 
وع���ب���د ال�����وه�����اب ق����اي����د، الإمت�����ام 
ت�سحن  م��ت��ط��ورة  اأ�سلحة  �سفقة 
حول  واالت��ف��اق  ل�سرورتها،  ج��وا 
لتعزيز  ليبيا  اإىل  مقاتلن  جلب 
خ�سارة  لتجنب  االإخ���وان  مقاتلي 
بعد خ�سارة  االأر���س  ف��وق  املعركة 
االنتخابات وقد و�سل عدد 700 
مقاتل عن طريق باخرة اأر�ست يف 
عدد  ج��ان��ب  اإىل  م�سراتة  ميناء 
م���ن ال���ط���ائ���رات ال��ق��ط��ري��ة التي 
ح��ط��ت مب���ط���ار م�����س��رات��ة تنقل 

مقاتلن.
وتاريخيا، تعود اأ�سول بع�س �سكان 
والتواجري  وب���ن���غ���ازي  م�����س��رات��ة 
ونالوت  وال��زاوي��ة  اجلمعة  و�سوق 
اإىل الكراغلة، والكراغلة هم اأبناء 
اأمهات  اجل��ي�����س االن��ك�����س��اري م��ن 
ليبيات والئهم لرتكيا باالأ�سا�س.

ي��وج��د يف م�����س��رات��ة حوايل  ك��م��ا 
القبائل  م���ن  م��ه��ج��ر   15000
وقام  املعدان  قبيلة  مثل  العربية 
اأب���ن���اء ه���ذه امل����دن ب��ال�����س��ط��و على 

احتاد ثوار م�سراتة، بعدد يقارب 
40000 منت�سب.

قوة  اأن  اإىل  ال��ت��ق��دي��رات  وت�����س��ري 
 %  41 ت���ت���ك���ون م����ن  ال���ك���ت���ائ���ب 
عمال  م��ن   38% و  الطلبة  م��ن 
% من  و11  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع 
ال�����ع�����ام و8%  ال����ق����ط����اع  ع����م����ال 
مثل  املتخ�س�سن  املهنين  م��ن 
العاطلن  ن�سبة  وت��ب��ل��غ  االأط���ب���اء 

.2%
ومتلك ملي�سيات وكتائب م�سراته 
الع�سكري،  ال��ع��ت��اد  م���ن  ال��ك��ث��ري 
تتفوق  ج���ع���ل���ه���ا  ال��������ذي  االأم���������ر 
حلكومة  الع�سكرية  ال��ق��وة  ع��ل��ى 
تر�سانتها  وت���ن�������س���ر  ط���راب���ل�������س 
على  واقعة  مناطق  يف  الع�سكرية 
م�سارف مدينة م�سراتة، وين�سب 
م��ن��ط��ق��ة غرغور  اأح������داث  اإل��ي��ه��ا 
يف ط��راب��ل�����س وال��ت��ي اأ���س��ف��رت عن 
القتلى  م���ن  ال��ع�����س��رات  ���س��ق��وط 
الكتائب  ه��ذه  وتعترب  واجل��رح��ى 
كبري  ع��دد  عن  م�سوؤولة  امل�سلحة 

من انتهاكات حقوق االإن�سان.
وكما كانت هزمية الزنتان مفاجاأة 
انت�سار  اأي�سا  كان  متوقعة  وغري 
وغري متوقع  ليبيا مفاجئاً  فجر 
ويوؤكد خبري اأمني تون�سي متابع 
كان  االنت�سار  اأن  الليبي  لل�ساأن 
مقاتلن  وو���س��ول  ال��دع��م  نتيجة 

اأثناء  مع�سكرات وخمازن اجلي�س 
احلرب ونهبوا االأ�سلحة والذخائر 
واملعدات، والزال��وا يتمرت�سون يف 
بن  ال��ت��ق��ارب  وجعل   . مناطقهم 
ن��ال��وت وع��اق��ت��ه��م اجليدة  اأه����ل 
مع االإخوان اأو ما ي�سمى بتنظيم 
القاعدة واأن�سار ال�سريعة، يهبون 
م�سراتة  ملي�سيات  مل��وؤازة  �سريعا 
وافتكاك  الزنتان  �سد  حربها  يف 

العا�سمة طرابل�س.
ويف ذات ال�سياق وطبقا ملا اأح�ساه 
بع�س  زار  اأجنبي  �سحفي  فريق 
املخازن يف م�سراتة، فاإن االأ�سلحة 
 38 ت��ك��ون  ق��د  ت��وف��ره��ا  املحتمل 
دبابة و9 مدافع اآلية و16 مدفعا 
�سواريخ  م���ن  و536  م��ي��دان��ي��ا 
ال�سنع و13 قاذفة  جراد رو�سية 
����س���واري���خ ج�����راد حم��م��ول��ة على 
�ساحنات و2480 قذيفة مورتر 

و202 قذيفة مدفعية.
 21 وم��ن بن االأ�سلحة االأخ��رى 
م��ن�����س��ة ���س��واري��خ مت ن��زع��ه��ا من 
ط���ائ���رات ه��ل��ك��ي��وب��رت ون��ح��و 10 
�سناديق من روؤو�س حربية، فيما 
ل�سواريخ  ال�سنع  فرن�سية  يبدو 
القاعدة  اأم����ا  ل��ل��دب��اب��ات  م�����س��ادة 
واجلماعة  ال�����س��ري��ع��ة  واأن�������س���ار 
فجميعها  امل����ق����ات����ل����ة،  ال���ل���ي���ب���ي���ة 
للراأي  م�سللة  ت�سميات  جم���رد 

ال��ل��ي��ب��ي الأنها  ال��ع��ام ول��ل��م��واط��ن 
االإخ���وان، وكل  تعمل حتت رعاية 
اجلديدة  واأ�سلحتهم  ام��دادات��ه��م 
رئا�سة  م���ن  غ��ن��م��وه��ا  وامل���ت���ط���ورة 
م�سمى  حت����ت  اجل���ي�������س  اأرك����������ان 

الدروع.
وواقع االأمر اأن رئا�سة االأركان يف 
قب�سة االإخوان، وتوجه لهم تهمة 
االغتيال  عمليات  كل  يف  ال�سلوع 
واخلطف �سد الليبين واالأجانب 
اأن  اأم��ا نواياهم ج��ادة يف  يف ليبيا 
وال�سرطة  اجل��ي�����س  ي��ح��ل��وا حم��ل 
قانوين ومب��ربرات عديدة  ب�سكل 
وهم   ، احلقيقين  ال��ث��وار  ب��ا���س��م 
الليبية  املدن  اأغلب  يف  منت�سرون 
م��ن دول عربية  اأج��ان��ب  وم��ع��ه��م 

واأجنبية.
اإن  اأح������د ال��ع�����س��ك��ري��ن  وي����ق����ول 
تهريب  اأب�����اط�����رة  ه����م  االإخ���������وان 
مايل  اإىل  واالأ���س��ل��ح��ة  امل���خ���درات 
ولهم  وم�سر،  وتون�س  واجل��زائ��ر 
ت��ت��اأت��ى يف  م����وارد م��ال��ي��ة �سخمة 
رئا�سة  عليه  حت�سل  مما  االأغلب 
الدولة،  م��ي��زان��ي��ة  م���ن  االأرك�������ان 
املخ�س�سة  االأم����������وال  وك����ذل����ك 
للدروع واإي��رادات م�سنع احلديد 
وال�سلب مب�سراتة، دون اأن نهمل 
املتطرفن  لبع�س  االإخ���وان  دع��م 

يف تون�س وم�سر واجلزائر.

اأغلبها يف خدمة الإخوان واجلماعات ال�شلفية والقاعدة

�مللي�س��ي�ت حت��ول دون �ل�س��تقر�ر �ل�س��ي��س��ي يف لي�ب�ي���

2600 قتيل ح�شيلة النزاع منذ اأبريل

�لنف�س�ليون يو�فقون على فتح ممر �إن�س�ين يف �أوكر�ني�

�لن�تو يدعو رو�سي� لوقف �لنته�ك�ت يف �أوكر�ني�

•• كابول-وكاالت:

اأفغاين  رئي�س  تن�سيب  يتم  ل��ن  اأن���ه  م�����س��وؤول��ون  اأع��ل��ن 
)ناتو(  االأطل�سي  �سمال  حلف  قمة  انعقاد  قبل  جديد 
يف 4و5 �سبتمرب-اأيلول املقبل التي يفرت�س اأن تبحث 
الغربية،  القوات  ان�سحاب  بعد  البلد  ه��ذا  م�ستقبل  يف 
رئي�س  لتن�سيب  دولية  جهودا  وا�سنطن  تقود  حن  يف 
جديد الأفغان�ستان بحلول 2 �سبتمرب-اأيلول املقبل لكي 

يتمكن من امل�ساركة يف هذه القمة.
الذي  للباد  جديد  رئي�س  تن�سيب  موعد  تاأجل  وق��د 
تاأخر  ب�سبب  املقبل،  �سبتمرب-اأيلول   2 يف  مقررا  ك��ان 
االإدالء  مت  �سوت  ماين  ثمانية  يف  التدقيق  عملية 
التي  الرئا�سية  االنتخابات  من  الثانية  اجلولة  يف  بها 
ي��زع��م ك��ا امل��ر���س��ح��ن ال��رئ��ا���س��ي��ن ع��ب��د اهلل ع��ب��د اهلل 
واأ�سرف غني الفوز بها ومن املقرر اأن يعقد الناتو قمة 
الدعم  املقبل لاتفاق على  ال�سهر  يف بريطانيا مطلع 

على  قتالية  مهمة  ق��اد  اأن  بعد  الأفغان�ستان  امل�ستقبلي 
مدى 13 عاما �ستنتهي يف وقت الحق من هذا العام.

وت�سر الدول االأع�ساء يف احللف على اأنه يجب تعين 
رئي�س جديد الأفغان�ستان قبل انعقاد القمة الإثبات اأن يف 
اأفغان�ستان دولة حقيقية بعد تلقيها مليارات الدوالرات 

من امل�ساعدات الع�سكرية واملدنية.
اإن  فيه  قالت  بيانا  املتحدة  االأمم  اأ�سدرت  من جهتها، 
عملية  على  ت�سرف  ال��ت��ي  بعثتها  رئي�س  كوبي�س  ج��ان 
املنتهية  االأف��غ��اين  الرئي�س  اأبلغ  االأ���س��وات  يف  التدقيق 
القيام بعملية تدقيق �سارمة  اأن  ك��رزاي  واليته حامد 
ت�ستكمل يف  اأن  ذات �سدقية يتطلب وقتا، ولكن ميكن 
باتباع  اأن��ه  البيان  واأ���س��اف  املقبل  �سبتمرب-اأيلول   10
جميع اخلطوات ال�سرورية التي ين�س عليها القانون 
فاإن تن�سيب الرئي�س اجلديد �سيكون ممكنا بعيد ذلك 
اإنه لن ي�سارك يف قمة الناتو،  ومن جهته، قال كرزاي 

وبّن اأنه ميكن اأن ي�سارك وزير بارز بدال عنه.

�أفغ�ن�ست�ن توؤجل �إعالن نت�ئج �نتخ�ب�ت �لرئ��سة
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عربي ودويل

•• بروك�سل-ا ف ب:

ال�سبت حيث  اليوم  هاما  ا�ستحقاقا  االوروبيون  القادة  يواجه 
االحتاد  منح من�سبن هامن يف  على  االتفاق  عليهم  يرتتب 
االوروبي وهما من�سبا وزير اخلارجية ورئي�س جمل�س اوروبا، 
بالتوغل  رو���س��ي��ا  وات��ه��ام  اوك��ران��ي��ا  ال��ن��زاع يف  يف ظ��ل ت�ساعد 
ال�����دول واحلكومات  ال��ب��ل��د وف�����س��ل روؤ����س���اء  ع�����س��ك��ري��ا يف ه���ذا 
16 متوز- �سابق يف  ا�ستحقاق  املهمة يف  ه��ذه  االوروب��ي��ون يف 

هذه  الثانية  حماولتهم  يف  ينجحوا  ان  عليهم  ويجب  يوليو 
كلود  ج��ان  املقبل  االوروب��ي��ة  املفو�سية  لرئي�س  يت�سنى  حتى 
يونكر ت�سكيل فريقه. وازيلت العراقيل التي كانت تعيق تعين 
املتوقع ما مل حت�سل  وزي��ر خارجية لاحتاد االوروب���ي وم��ن 

مفاجاأة تعين وزيرة اخلارجية احلالية االيطالية فيديريكا 
م�سدر  وق��ال  ا�ستون.  كاثرين  للربيطانية  خلفا  موغرييني 
اوروب��ي لوكالة فران�س بر�س مل يعد تعيينها مو�سع اي �سك 
ي��رى بديا لها وي�سغل املمثل االعلى  ق��ال اخ��ر ال اح��د  فيما 
يف  ع�سو  اآن  يف  فهو  ا�سرتاتيجيا  من�سبا  االوروب����ي  ل��احت��اد 
التي  املفو�سية  القمم االوروبية وع�سو يف  املجل�س ي�سارك يف 
هو النائب االول لرئي�سها. ومار�س رئي�س الوزراء اال�سرتاكي 
ال��دمي��وق��راط��ي االي���ط���ايل م��ات��ي��و رن����زي ���س��غ��وط��ا م���ن اجل 
ح�سول باده على هذا املن�سب الذي يتخذ اهمية خا�سة يف 
وقت تت�ساعف االزمات الدولية من اوكرانيا اىل غزة مرورا 
وبعد  و�سوريا  العراق  يف  اال�سامية  الدولة  تنظيم  مبخاطر 
الكربى  النزاعات  هذه  االوروبيون  القادة  �سيبحث  التعيينات 

الثاث ويف مقدمها اوكرانيا. وعززت الدول ال28 يف نهاية 
ان  غ��ري  اوك��ران��ي��ا،  ب�ساأن  رو�سيا  بحق  عقوباتها  متوز-يوليو 
من  طلبت  ال��ب��اد  �سرق  يف  رو���س��ي  باجتياح  تندد  التي  كييف 
. واع��رب االحتاد  االحت��اد االوروب��ي م�ساعدة ع�سكرية كبرية 
بينهم  اوروب��ي��ون  ق��ادة  ن��دد  ال�سديد كما  ع��ن قلقه  االوروب����ي 
خطرية  ع��واق��ب  عليه  �سترتتب  يحتمل  ال  ت�سعيد  ب  رن���زي 
ب  رو�سيا  ك��ام��ريون  ديفيد  الربيطاين  ال���وزراء  رئي�س  وه��دد 

عواقب جديدة اذا مل تتخذ وجهة خمتلفة .
تتم  مل  ال��ذي  بورو�سنكو  ب��رتو  االوك���راين  الرئي�س  و�سيلتقي 
املجل�س  رئي�سي  بروك�سل  يف  انعقادها  قبيل  القمة  اىل  دعوته 
وجوزيه  رومبوي  فان  هريمان  واليتهما  املنتهية  واملفو�سية 
مانويل باروزو. وعار�ست عدة دول من �سرق االحتاد االوروبي 

ب�سدة تعين موغرييني العتبارها مقربة جدا من مو�سكو، لكن 
الكتلة ال�سرقية ا�ستخدمت يف احلقيقة هذه املعار�سة من اجل 
املطالبة مبكانة اف�سل يف قلب املوؤ�س�سات االوروبية بعد ع�سر 
االخران  املر�سحان  ام��ا  االحت��اد.  اىل  ان�سمامها  على  �سنوات 
فكانا البلغارية كري�ستالينا جوجييفا املفو�سة املنتهية واليتها 
املكلفة العمل االن�ساين ووزير اخلارجية البولندي رادو�ساف 
ال�سرقية  ال��دول  حت�سل  ان  بالتايل  املتوقع  ومن  �سيكور�سكي 
على املن�سب الثالث يف املوؤ�س�سات االوروبية وهو من�سب رئي�س 
املجل�س املكلف تن�سيق اعمال روؤ�ساء الدول واحلكومات ال28 
ويبدو رئي�س الوزراء البولندي املحافظ دونالد تا�سك املدعوم 
من برلن وباري�س متقدما على �سواه بالرغم من انه ال يتكلم 

االنكليزية وال الفرن�سية.

�لحت�د �لأوروبي يعني وزير خ�رجيته �جلديد �ليوم

اأوكرانيا ت�شتغيث وتطلب النجدة 

�أوروب� منزوعة �لأني�ب �أم�م غزو رو�سي حمتمل!

حتليل اخباري

الحتاد الأوروبي يف�شل احللول ال�شيا�شية والعقوبات القت�شادية

ل ميكن تفعيل �مل�دة 5 من مع�هدة �لدف�ع �لأطل�سية لعدم �نتم�ء �أوكر�ني� حللف �لن�تو

االأوروب��ي، الذي �سيخلف كاثرين 
اأ����س���ت���ون ن���ه���اي���ة ه�����ذا االأ����س���ب���وع، 
ع��ل��ي��ه اأن ي��ح�����س��ب ح�����س��اب��ا ل���رتّدد 
امل�����س��ت��وردي��ن ل��ل��غ��از ال���رو����س���ي اأو 
ا�ستهاكها  م���ن   ٪30( ال��ن��ف��ط 
بالن�سبة الأملانيا( ، وكذلك اخلوف 
امل�سرتك من تعميق حالة الركود 
االق��ت�����س��ادي ال����ذي ت��ت��خ��ب��ط فيه 

منطقة اليورو. 

اأ�شلحة اأم اعتمادات مالية؟
طريقة  اأف�سل  اأّن  كثريون  وي��رى 
لا�ستجابة  االأوروب������ي  ل��احت��اد 
لطلب النجدة ال�سادر عن كييف، 
االقت�سادية  امل�ساعدات  تعزيز  هو 
للباد.. فاأوكرانيا، املُثقلة بحجم 
ديون  ي��ورو  مليار   3.5( الّتداين 
باقت�ساد  واملُ�سابة  وحدها(،  الغاز 
ُتقّدر  وال��ذي  االنهيار،  على و�سك 
 50 بحوايل  تاأهيله  اإع��ادة  تكلفة 
م��ل��ي��ار ي����ورو، ب��ح��اج��ة م��ا���ّس��ة اإىل 
ب��رن��ام��ج ي��دع��م اأرك������ان ال���دول���ة ، 
التي  اأم��ن��ي��ة  م�ساعدة  ج��ان��ب  اإىل 
يقدمها االحتاد االأوروبي يف اإطار 
اتفاقية ال�سراكة املوقعة يف يونيو 

املا�سي.
وُي�������������س������ّدد خ����������رباء وحم����ل����ل����ون 
ودبلوما�سيون، على �سرورة تر�سيخ 
�سيا�سة تفتح الطريق اأمام �سل�سلة 
الأوكرانيا  ت�����س��م��ح  ال���ت���ع���اون  م���ن 
املطلوبة  االإ����س���اح���ات  ب��ت��م��وي��ل 
جانب  اإىل  ان������ه،  ه�������وؤالء  وي������رى 
خطة مريكل )500 مليون يورو 
مناطق  يف  االأعمار  اإع��ادة  لتمويل 
تك�سف مثل  ب��دوم��ب��ا���س(،  احل��رب 
احلقيقي  ال��ُب��ع��د  ال�سيا�سة،  ه���ذه 
اأوروب��������ا  ت���ق���رتح���ه  اأن  مل����ا مي���ك���ن 
�سراكتها  اإط��ار  يف  وت��وّف��ره،  اليوم 
االئتمان  ق���رو����س  ال�������س���رق:  م���ع 
والتعاون املايل والتقني واالنفتاح 
ولكن  االأوك��ران��ي��ة،  املنتجات  على 
ب��ال��ت��اأك��ي��د ل���ن ت���ك���ون اأ���س��ل��ح��ة اأو 

م�ساعدات ع�سكرية.

ان����ه ال ميكن  وي����وؤك����د حم���ل���ل���ون، 
ل��اأط��ل�����س��ي ال����ذه����اب اأب����ع����د من 
اأو  الع�سكرية  ال��ت��دري��ب��ات  تكثيف 
ال���دوري���ات اجل��وي��ة ع��ل��ى احلدود 
التقطت  التي  كتلك  االأوك��ران��ي��ة، 
����س���ورا ك�����س��ف��ت وج�����ود اأك�����ر من 
ُيفرت�س  رو�����س����ي،  ج���ن���دي  األ������ف 
يف  القتال  يف  مبا�سرة  م�ساركتهم 

اجلزء ال�سرقي للباد. 

مراقبون  ي�سري  ال�سياق،  هذا  ويف 
وال�سادرات  النمو  ن�سبة  اأّن  اإىل 
امل���ن���ت���ك�������س���ة، وان�����ه�����ي�����ار ال�����روب�����ل 
تاأ�سريات  وجت��م��ي��د  وال��ب��ور���س��ة، 
البنوك  اإىل  وال���ن���ف���اذ  ال����دخ����ول 
توؤكد  ع���وام���ل،  ك��ل��ه��ا  االأج��ن��ب��ي��ة، 
االأوروبية  ال��ع��ق��وب��ات  دف��ع��ت��ي  اأّن 
كبري  ب�سكل  اأ�سعفت  ق��د  االأوىل، 

االقت�ساد الرو�سي. 

م�شاعفة
 العقوبات القت�شادية

اال�ستثنائي  االج���ت���م���اع  وع�����س��ي��ة 
ل�����س��ف��راء ال���ن���ات���و، ال�����ذي ع��ق��د يف 
اأم�����س اجل��م��ع��ة، اكتفى  ب��روك�����س��ل 
اجلرنال فيليب بريدلوف، القائد 
االأعلى لقوات التحالف يف اأوروبا، 
املنظمة  اأن  على  التاأكيد  مبجرد 
توّغل  اأّي  ع��ل��ى  ع�����س��ك��ري��ا  ���س��رتد 

ثبات  م�����ن  االن����ت����ق����ا�����س  ودون 
موقفه،  ع��ل��ى  ب��وت��ن  ف���ادمي���ري 
وقراره، يف رّد على تلك العقوبات، 
ف���ر����س ح���ظ���ر ع���ل���ى ال���������س����ادرات 
الزراعية االأوروبية ، فاإّن بروك�سل 
ت���ب���دو م�����س��ّم��م��ة م����ع ذل�����ك على 
م�����س��اع��ف��ة ���س��غ��وط��ه��ا، ل��ك��ن من 
انه على ممثل  املحللن من يرى 
لاحتاد  اخل����ارج����ي����ة  ال���������س����وؤون 

االأع�ساء  ال�����دول  اأرا����س���ي  يف   ...
لطماأنة  يكفي  ال  وه��ذا  باملنظمة، 
ع�سوا  لي�سوا  الذين  االأوكرانين 
ك����ان تعزيز  ومل����ا  ال���ن���ادي  ه����ذا  يف 
للعقوبات  االأوروب�����������ي  االحت��������اد 
على  امل���ف���رو����س���ة  االق���ت�������س���ادي���ة 
واأ�سهل،  للتنفيذ  اأي�سر  رو�سيا، هو 
يتعلق مبدى فاعلّية  ال�سوؤال  فاإّن 

مثل تلك العقوبات وجناعتها ؟ 

وبالّت�����������ايل  االأطل�سية،  ال��دف��اع 
تلّقي امل�ساعدة الع�س���������كرية االآلّية 
حال  يف  احللف  عليها  ين�س  التي 
رغم  اأع�سائه،  من  ع�سو  اأّي  غزو 
اأّن النات�و كّثف موؤخرا �سراكته مع 
اأوكرانيا  اأّن  ق��اع�����دة  على  كيي���ف 
وم�ستقرة،  وم�ستقلة  �سيادة  ذات 
االأوروبي  لاأمن  اأ�سا�سّية  حاجة 

االأطل�سي . 

•• الفجر – خرية ال�سيباين :
بعد  اأوروب����ا  تفعل  اأن  ميكن  م���اذا 
ال�����ذي وجهته  اال���س��ت��غ��اث��ة  ن�����داء 
وفعلّيا  قوّيا  دعما  وطلبها  كييف، 
ملواجهة ما تعتربه تدخا مبا�سرا 
للقوات الرو�سية يف �سرق اأوكرانيا 

املطالب باالنف�سال ؟
������س�����وؤال ي���ق�������س م�������س���اج���ع ق�����ادة 
الباب  ويفتح  االأوروب�����ي،  االحت���اد 
اأ�سئلة اأخرى، يظل يف  اأمام  وا�سعا 
مقدمتها م�سالة الدفاع االأوروبي 
ي�ستبعد  ل���اإج���اب���ة،  امل�������س���رتك.. 
امل�ساعدات  ف���ر����س���ّي���ة  حم���ل���ل���ون 
الدفاع  اأوروب������ا  الن  ال��ع�����س��ك��ري��ة، 
االأوروبية  الع�سكرية  ال��وح��دة  اأو 
م����ف����ق����ودة، ك���م���ا ان������ه ال اح������د يف 
الت�سعيد  خطر  يف  يرغب  الغرب 
واالإخال بالتوازن القائم، عاوة 
تنتمي حللف  ال  اأوكرانيا  اأّن  على 

ال�سمال االأطل�سي. 
واحلال على ما هي عليه، ي�ستحيل 
بورو�سنكو،  ب���رتو  ال��رئ��ي�����س  ع��ل��ى 
اال�س������تناد اإىل امل�����ادة 5 من معاهدة 

االنف�ساليون يزحفوناالطل�سي يف ماأزق

تغيب امل�سافحة وي�ستمر ىل الذراع

مفو�سية �لالجئني �لأممية تدعو �إىل توفري
 ملي�ري دولر لتلبية �حتي�ج�ت �لالجئني �ل�سوريني 

متمردون يف م�يل يو�فقون على �إنه�ء �لقت�ل

•• جنيف-وام:

التابعة  الاجئن  مفو�سية  دع��ت 
ت��وف��ري اكر  امل��ت��ح��دة اىل  ل����اأمم 
من 2 مليار دوالر قبل نهاية العام 
امللحة  االحتياجات  لتلبية  اجل��اري 
ل��اج��ئ��ن ال�����س��وري��ن م��ت��وق��ع��ة ان 
يكون اكر من 2.4 مليون �سخ�س 
بحاجة اىل دعم عاجل يف اال�سابيع 
ال�ستاء  لف�سل  ا���س��ت��ع��دادا  امل��ق��ب��ل��ة 
ان عدد  املنظمة  واو�سحت   . املقبل 
ال��اج��ئ��ن يف ���س��وري��ا جت���اوز اليوم 
3 ماين الجئ وذلك فيما ارتفع 
ب�سكل  �سوريا  داخ��ل  النازحن  عدد 
6.5 مليون نازح اكر  كبري ليبلغ 
وقالت  االط��ف��ال.  من  ن�سفهم  من 
ان ما يقرب من  ام�س  لها  بيان  يف 
اىل  ا�سطروا  قد  ال�سورين  ن�سف 
للنجاة  وال���ف���رار  دي���اره���م  م���غ���ادرة 
كل  ب��ن  م��ن  واح����دا  وان  بحياتهم 
احلدود  ع��رب  ق��د  ���س��وري��ن  ثمانية 
و�سط تقارير عن تعر�س ال�سكان يف 
امل��دن للح�سار واجل��وع فيما  بع�س 
يجرى ا�ستهداف املدنين او قتلهم 
امل��ن��ظ��م��ة اىل  دون مت��ي��ي��ز. ون��ب��ه��ت 
باتت  �سوريا  من  اخل��روج  رحلة  ان 

•• واجادوجو-رويرتز:

واف������ق مم���ث���ل���ون ع����ن اث���ن���ت���ن من 
ج��م��اع��ات ال��ت��م��رد يف ���س��م��ال مايل 
خ����ال حم����ادث����ات يف واج����ادوج����و 
انهاء  على  فا�سو  بوركينا  عا�سمة 
جبهة  وت�سكيل  القتالية  العمليات 
م���وح���دة ل��ل��م��ح��ادث��ات امل����ق����ررة يف 
اوائل  م��ايل  م��ع حكومة  اجل��زائ��ر 
اأي��ل��ول. وان��دل��ع ق��ت��ال يف  �سبتمرب 
احلركة  ب����ن  االخ�������رية  االأ����س���ه���ر 
بقيادة  ازواد  ل��ت��ح��ري��ز  ال��وط��ن��ي��ة 
العربية  واحل������رك������ة  ال������ط������وارق 
ا�ستباكات  ووق��ع��ت  ب��ل  االزوادي������ة 
بن ف�سائل متناف�سة من احلركة 
العربية االزوادي��ة. وثارت املنطقة 
التي  م��ايل  �سمال  يف  ال�سحراوية 
يطلق عليها متمردو الطوارق ا�سم 
ازواد ارب��ع م��رات خال اخلم�سن 
ع��ام��ا االخ�����رية ح��ي��ث ت��ق��ات��ل عدة 
اال�ستقال  اج�����ل  م����ن  ج���م���اع���ات 
احدث  واأدت  ال���ذات���ي.  احل��ك��م  اأو 
اإىل   2012 اوائ�����ل  يف  ان��ت��ف��ا���س��ة 
حدوث انقاب يف العا�سمة اجلن 
الفر�سة  وات���اح���ت  ب��ام��اك��و  وب��ي��ة 
لل�سيطرة  اإ����س���ام���ي���ة  جل���م���اع���ات 
ع��ل��ى ���س��م��ال م�����ايل. ووق�����ع احمد 
احلركة  زعيم  حممد  �سيدي  ول��د 
وزعيم  ازواد  ل��ت��ح��ري��ر  ال��ع��رب��ي��ة 

اكر م�سقة حيث يجرب الكثري من 
النا�س على دفع ر�ساوى عند نقاط 
على  واملنت�سرة  امل�سلحة  التفتي�س 
الاجئن  ان  ك��م��ا  احل�����دود  ط����ول 
الذين يعربون ال�سحراء اىل �سرق 
مبالغ  دف���ع  ع��ل��ى  ي��ج��ربون  االردن 
 100 ب��ح��وايل  للمهربن  �سخمة 
الواحد  لل�سخ�س  اك���ر  او  دوالر 

لنقلهم اىل بر االم���ان. وذك��رت ان 
الاجئن  م��ن  العظمى  الغالبية 
البلدان  يف  ت��ت��م��رك��ز  ال�������س���وري���ن 
املجاورة ل�سوريا حيث يحتل لبنان 
بحوايل  ب��ي��ن��ه��م  االع���ل���ى  ال��ك��ث��اف��ة 
كاهل  اث��ق��ال  اىل  ادى  مم��ا   1.14
اقت�ساديات تلك البلدان ومواردها 
�سعيد  ع��ل��ى   . ال��ت��ح��ت��ي��ة  وبينيتها 

الاجئن  مفو�سية  اب��دت  مت�سل 
ق��ل��ق��ه��ا ال���ب���ال���غ جت�����اه و����س���ع عدة 
املحا�سرين  ال�����س��وري��ن  م��ن  م��ئ��ات 
العبيدي لاجئن يف  داخل خميم 
بعد  وذلك  العراقية  القائم  مدينة 
املتحدة  االمم  وك����االت  اج���ربت  ان 
واملنظمات غري احلكومية الدولية 

على مغادرة مكاتبهم وخمازنهم . 

ان����ت����اال  اغ  ال����غ����ب����ا�����س  ال�������ط�������وارق 
الوطنية  احل���رك���ة  ع���ن  ومم��ث��ل��ون 
ازواد وجماعات متحالفة  لتحرير 
حمادثات  اأع����ق����اب  يف  ب���ي���ان  ع��ل��ى 
ا���س��ت��م��رت ارب��ع��ة اي����ام ات��ف��ق��وا فيه 
على انهاء العمليات الع�سكرية بن 
الف�سائل املتناف�سة وت�سكيل جبهة 
م����وح����دة يف حم����ادث����ات اجل���زائ���ر 
���س��ع��ي��ا ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى ق���در اكرب 

مايل.  ل�سمال  ال��ذات��ي  احلكم  م��ن 
حممدون  اأغ  عثمان  حممد  وق��ال 
ائ��ت��اف م��ن اجل  با�سم  امل��ت��ح��دث 
احلركة  مع  املتحالف  ازواد  �سعب 
اجلماعتن  اإن  االزوادي���ة  العربية 
اتفقتا على ان تظل املنطقة جزءا 
م��ن م���ايل واالب���ق���اء ع��ل��ى حكومة 
من  �ست�سغطان  لكنهما  علمانية 
مع  ت��ت��واف��ق  حكومة  ت�سكيل  اأج���ل 

للمنطقة.  الثقافية  اخل�سو�سيات 
وات����ف����ق����ت اجل����م����اع����ات امل���ت���م���ردة 
خ����ال م��ن��اق�����س��ات مت��ه��ي��دي��ة مع 
ح���ك���وم���ة م������ايل يف ي���ول���ي���و مت���وز 
مو�سوعية  حم��ادث��ات  اج���راء  على 
بحلول  االأ�سا�سية  الق�سايا  ب�ساأن 
اآب ل��ك��ن مت  اأغ�����س��ط�����س  م��ن��ت�����س��ف 
ت��اأج��ي��ل امل��وع��د يف وق��ت الح��ق اإىل 

اوائل �سبتمرب ايلول.
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املال والأعمال
% �ختف�ء ن�قلة حمملة ب�لنفط قب�لة تك�س��ش �أفرين تخف�ش توقع�ته� لالإنت�ج 20 

مليون دوالر يف امليزانية العمومية بينها 93.3 
مليون دوالر دفعت بخ�سو�س اتفاق يتعلق بحقل 

اأوكورو يف نيجرييا.
واأوق���ف���ت ال�����س��رك��ة ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي عثمان 
�ساهن�ساه ورئي�س العمليات �سهيد اهلل ومديرين 
اآخرين انتظارا لنتائج حتقيق من املتوقع اكتماله 

يف �سبتمرب اأيلول.
وقالت ال�سركة اإن وقف االإنتاج من حقل بردر�س 
املنتج يف كرد�ستان من غري  الوحيد  وهو حقلها 
ال�سيولة.  تدفقات  على  كثريا  ي��وؤث��ر  اأن  املتوقع 

ومتلك ال�سركة 60 باملئة من احلقل.

•• لندن-رويرتز:

لاإنتاج  توقعاتها  للنفط  اأفرين  �سركة  خف�ست 
تعليق  بعد  املئة  يف   20 بن�سبة  باأكمله  ال��ع��ام  يف 
العراق يف �سعوبات  اإقليم كرد�ستان  اأن�سطتها يف 
غري  مبدفوعات  مرتبطة  م�سكات  اإىل  ت�ساف 

م�سرح بها تتعلق مب�سوؤولن تنفيذين كبار.
التعامات  يف  باملئة   8.6 ال�سركة  اأ�سهم  وه��وت 

ال�سباحية يف بور�سة لندن.
وقالت ال�سركة اإنها حددت ثاثة مدفوعات غري 
 135.1 االإج��م��ال��ي��ة  قيمتها  تبلغ  ب��ه��ا  م�����س��رح 

•• دبي – الفجر:

�سليم  ب��ن  اأح��م��د  �سلطان  ا�ستقبل 
دبي  م��وان��ئ  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س 
العاملية وفد برملاين ياباين، لبحث 
اآفاق التعاون مع اليابان والتعرف 
على فر�س اال�ستفادة املتبادلة من 
اال�ستثمار لدى  و  التنمية  جتارب 

اجلانبن.
واأ������س�����اد ال����وف����د ال���ي���اب���اين خال 
جناحها  و  دب��ي  بتجربة  االجتماع 
اقت�ساديه  اإجن�������ازات  حت��ق��ي��ق  يف 
ت�ستقطب االهتمام الدويل، معربا 
ع��ن ح��ر���س��ه ع��ل��ى اال���س��ت��ف��ادة من 
اإقباال  تلقى  التي  التجربة،  ه��ذه 
كبريا من امل�ستثمرين اليابانين، 
ورغ���ب���ة م��ت�����س��اع��دة ل����دى رج���ال 
لتعزيز  اليابان  امل��ال واالع��م��ال يف 

اال�ستثمار املتبادل مع دبي.
ب���ن �سليم   اأح���م���د  ���س��ل��ط��ان  وق�����ال 
عامليا  من��وذج��ا  دب��ي  اأ�سبحت  لقد 
القرار  ���س��ن��اع  اه��ت��م��ام  ي�ستقطب 
الدول،  خمتلف  م��ن  وامل�����س��وؤول��ن 
ول���ذل���ك ن��ح��ر���س يف م���وان���ئ دبي 
اىل  جتربتنا  تقدمي  على  العاملية 
ليتعرف من خالها على  العامل، 

اأ���س��ا���س��ي��ة يف م�سرية  ق�����س��ة جن���اح 
ال��ق��ي��ام بدور  اأو���س��ل��ت��ه��ا اىل  دب���ي 
واإدارتها  املوانئ  تطوير  يف  حيوي 
يف خمتلف مناطق العامل، ويف هذا 
االإطار تاأتي زيارة الوفد الربملاين 
على  بالتعرف  واهتمامه  الياباين 
االقت�ساد  يف  ودوره���ا  دب��ي  جتربة 

كافة  اإجن��������ازات يف  م���ن  االإم��������ارة 
عر�سا  للوفد  قدمنا  و  امل��ج��االت، 
عن عمليات موانئ دبي العاملية يف 
خمتلف  يف  تنت�سر  ميناء   65 اإدارة 
التي  ال��ع��امل، واالإجن����ازات  مناطق 
حققناها على �سعيد النمو امل�ستمر 
التي  املوانئ  يف  املناولة  اأحجام  يف 

ال��ع��امل��ي ك��م��رك��ز اإق��ل��ي��م��ي و دويل 
اإدارة  ي��ت��وىل  واخل��دم��ات  للتجارة 

املوانئ العاملية بكفاءة عالية.
الزائر  للوفد  اأكدنا  لقد  واأ�ساف  
حر�سنا يف موانئ دبي العاملية على 
اإدارة  و  دب��ي يف تطوير  دور  تعزيز 
حققته  م��ا  ل��دع��م  العاملية  امل��وان��ئ 

نتوىل تطويرها واإدارتها.
واأو�سح �سلطان بن �سليم  ان موانئ 
تعزيز  على  حت��ر���س  العاملية  دب��ي 
البحث  ع���رب  ال���ع���امل���ي  ت���واج���ده���ا 
ع��ن اأف�����س��ل ف��ر���س اال���س��ت��ث��م��ار يف 
ت�سعى  و  امل���وان���ئ،  واإدارة  ت��ط��وي��ر 
م��ن خ���ال ت��ط��وي��ر ع��اق��ات دبي 
االقت�سادية بكافة دول العامل اىل 
اكت�سبتها  ال��ت��ي  اخل���ربات  ت��ق��دمي 
يف  الغنية  جتربتها  م��ن  ال�����س��رك��ة 
اإدارة املوانئ لكافة الدول الراغبة 
باال�ستفادة من هذه اخلربات، من 
اج��ل دع��م من��و االق��ت�����س��اد العاملي 
وخدمة امل�سالح امل�سرتكة مع هذه 

الدول.
اأعيننا  ن�����س��ب  ن�����س��ع  واأ������س�����اف  
ا�ستثماراتها  ت��و���س��ي��ع  ب��ا���س��ت��م��رار 
ثابتة  الأ����س�������س  وف���ق���ا  واأع���م���ال���ن���ا 
ت��ق��وم ع��ل��ى درا����س���ة ال���ت���ط���ورات يف 
االقت�ساد العاملي واجتاهات النمو 
الإ�سافة  ال���دول���ي���ة  ال���ت���ج���ارة  يف 
حمفظة  اىل  ج��دي��دة  ا�ستثمارات 
اأعمالنا، ويتيح لنا التطور امل�ستمر 
يف ع��اق��ات دب��ي االق��ت�����س��ادي��ة مع 
خمتلف دول العامل الفر�سة لدعم 

اأعمالنا و تعزيز ا�ستثماراتها.

�سلط�ن بن �سليم يبحث �آف�ق �لتع�ون �مل�ستقبلي مع وفد برمل�ين ي�ب�ين

�ساحبة  الوحيدة  اإنها  تقول  التي  بغداد  وكانت  حتركاتها.  ر�سد  �سعوبة 
اأمريكية  حمكمة  اأم����ام  ق�سائية  دع���وى  رف��ع��ت  اخل���ام  ت�����س��دي��ر  يف  احل���ق 
كاالفرفتا  يونايتد  الناقلة  �سحنة  على  ال�سيطرة  يف  باأحقيتها  للمطالبة 

ومنع حكومة اإقليم كرد�ستان من ت�سليمها.
متلك  ال  اإنها  وقالت  ال�سحنة  مب�سادرة  اأم��را  االثنن  يوم  املحكمة  واألغت 
�سلطة احتجاز ال�سحنة نظرا الأن الناقلة تبعد عن ال�ساحل نحو 60 ميا. 
املك�سيك رمبا  الكائنة يف خليج  الناقلة  اإن  االأمريكي  ال�سواحل  وقال خفر 
اأغلقت جهاز االإ�سارات الا�سلكية اأو اأبحرت خارج نطاق اأجهزة املراقبة اأو 

اأن بع�س اأجهزة االإر�سال تعطلت.
لكن ع�سرات ال�سفن ظهرت على اأجهزة التتبع يف املنطقة التي ر�سدت فيها 

الناقلة الكردية اآخر مرة.

•• هيو�ستون-رويرتز:

اختفت ناقلة قرب والية تك�سا�س حتمل ما قيمته 100 مليون دوالر من 
النفط اخلام الكردي املتنازع عليه من على اأجهزة التتبع باالأقمار ال�سناعية 

يف تطور جديد يف اخلاف القائم بن بغداد واالأكراد.
ومل يظهر على نظام اإيه.اآي.اإ�س لتتبع حركة ال�سفن الذي ي�ستخدمه خفر 
كاالفرفتا  يونايتد  للناقلة  معلوم  مكان  اأي  وروي��رتز  االأمريكي  ال�سواحل 
التي حتمل مليون برميل من اخلام وكانت ممتلئة بن�سبة 95 باملئة عندما 

اختفت.
وقامت ناقات اأخرى حتمل خاما حمل نزاع من اإيران اأو اإقليم كرد�ستان 
اإىل  ي��وؤدي  ما  وهو  التتبع  اأجهزة  اأغلقت  اأن  بعد  �سحناتها  بتفريغ  العراق 

�لذهب يرت�جع مع تع�يف �لأ�سهم �لأوروبية 
•• لندن-رويرتز:

تراجع الذهب ام�س مبددا مكا�سبه الطفيفة هذا ال�سهر مع تعايف االأ�سهم 
املعدن  على  الطلب  و�سعف  ال�سابقة  اجلل�سة  يف  هبوطها  م��ن  االأوروب��ي��ة 

النفي�س.
وال يزال امل�ستثمرون قلقن من التوترات بن رو�سيا واأوكرانيا بعد اأن قالت 
كييف يوم اخلمي�س اإن رو�سيا اأدخلت قوات اإىل اأرا�سيها. لكن تاأثري ت�ساعد 

حدة ال�سراع مل يكن كافيا ال�ستمرار ارتفاع اأ�سعار الذهب.
وبحلول ال�ساعة 0951 بتوقيت جرينت�س نزل �سعر الذهب يف املعامات 
بينما  )االأون�����س��ة(  لاأوقية  دوالر   1286.10 اإىل  باملئة   0.3 الفورية 
االأول  كانون  دي�سمرب  ت�سليم  االآج��ل��ة  االأمريكية  العقود  يف  �سعره  تراجع 

3.40 دوالر اإىل 1287 دوالرا لاأوقية.
وارتفعت اأ�سعار املعدن االأ�سفر 0.4 باملئة منذ بداية االأ�سبوع بعد اأن نزلت 
اإىل اأدنى م�ستوى لها يف �سهرين 1273.06 دوالر لاأوقية االأ�سبوع املا�سي. 
وزادت االأ�سهم االأوروبية 0.2 باملئة لت�سرتد بع�س اخل�سائر التي تكبدتها 
يف اجلل�سة ال�سابقة رغم اأنها بددت مكا�سب حققتها يف بداية التعامات مع 
�سدور بيانات الت�سخم يف منطقة اليورو التي قل�ست توقعات املتعاميلن 

باتخاذ البنك املركزي االأوروبي اإجراءت جديدة للتي�سري النقدي.
دوالر   19.51 اإىل  باملئة   0.4 ال��ف��وري��ة  امل��ع��ام��ات  يف  الف�سة  وهبطت 

لاأوقية.

�سرك�ت مهتمة ب�إنت�ج �لغ�ز �ل�سخري يف �ل�سعودية   4

تريليون ري�ل حجم �لنقد يف �لقت�س�د �ل�سعودي  1.7

اقت�شادها مهدد باأ�شواأ معدلت النمو

ملي�ر�ت دولر خ�س�ئر �إ�سر�ئيل يف عدو�نه� على غزة  4
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

كلفة  اق���ت�������س���ادي���ون  خ������رباء  ق�����در 
االإ�سرائيلية  الع�سكرية  العملية 
انتهت قبل  على قطاع غ��زة، والتي 
�ست  غ�سون  يف  الثالثة  وه��ي  اأي���ام، 
 4 اأو   3 ���س��ن��وات واالأط������ول، ب��ن��ح��و 

مليارات دوالر.
االإ�سرائيلية  الدفاع  وزارة  وطالبت 
اأجل  املبالغ من  ب��زي��ادة حجم ه��ذه 
االأ�سلحة  م���ن  خم��زون��ه��ا  جت���دي���د 
للقبة  ب���ط���اري���ات ج���دي���دة  و����س���راء 
االأنظمة  وت���ط���وي���ر  احل����دي����دي����ة، 
اخل���ا����س���ة ب��ال��ك�����س��ف ع���ن االأن���ف���اق 

واعرتا�س القذائف.
اإذع��ان احلكومة ل�سغوط  ويف حال 
هذا  ف��اإن  القوي،  الع�سكري  اللوبي 
وزيادة  امليزانيات  اقتطاعا يف  يعني 

ال�سرائب.

االإق����ت���������س����اد  ال����ب����اح����ث يف  وق���������ال 
خف�س  اإن  عقل،  مهند  االإ�سرائيلي 
ن�����س��ب��ة ال����ف����ائ����دة ����س���ك���ل م���ف���اج���اأة 
الأن  ك��ك��ل،  االإ���س��رائ��ي��ل��ي  لاقت�ساد 
ال�����س��ي��ا���س��ي��ن واالق���ت�������س���ادي���ن يف 
ك��ان��وا ينتظرون  ال��ع��ربي��ة،  ال��دول��ة 
لرفع  �سمانة  اأك���ر  اأخ����رى  ط��رق��اً 

اأرقام النمو .
اإ���س��رائ��ي��ل خف�س  بنك  اأن  واأ���س��اف 
م������رات خال   3 ال����ف����ائ����دة  ن�����س��ب 
االأرقام  لكن  املا�سية،   12 ال�سهور 

االقت�سادية وا�سلت الهبوط .
ال�سيا�سات  ح����ول  ع��ق��ل،  وت�������س���اءل 
احلكومة  �ستتخذها  التي  القادمة 
االإ����س���رائ���ي���ل���ي���ة وب��ن��ك��ه��ا امل����رك����زي، 
التي  م�ستوياته  اإىل  بالنمو  للعودة 
املا�سية،  االأع��وام  خال  عليها  كان 
وت����اب����ع: ه����ل ���س��ن�����س��م��ع ع����ن ق����رار 

بخف�س الفائدة اإىل �سفر؟ .

االأول  ال���رب���ع���ن  خ������ال  ال���ع���امل���ي 
والثاين، وتراجع الدوالر االأمريكي 
اإىل  اأدى  االإ�سرائيلي،  ال�سيكل  اأمام 
ي�ساف  ال�������س���ادرات،  قيمة  ت��راج��ع 
ال�سادرات  على  الطلب  ت��راج��ع  ل��ه 
االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ل���وج���ود ب���دائ���ل اأقل 

ثمنا .
واأ����س���اف خ���ال ح��دي��ث م��ع وكالة 
االأن����ا�����س����ول، ح��ت��ى ال��ل��ح��ظ��ة، ف���اإن 
رئي�س  ب���ه���ا  ق�����ام  ال���ت���ي  ال�����زي�����ارات 
من  ع��دد  اإىل  االإ�سرائيلي  ال����وزراء 
خال  اآ����س���ي���ا  و����س���رق  ج���ن���وب  دول 

االقت�ساد االإ�سرائيلي ن�سب منو ال 
تتجاوز %1.5 للعام اجلاري.

االقت�سادي  ال��ن��م��و  ن�����س��ب��ة  وب��ل��غ��ت 
امل��ا���س��ي، نحو  االأول  ال��رب��ع  خ���ال 
 3.2% م����ع  م���ق���ارن���ة   ،2.8%
خ���ال ال��ف��رتة امل��ن��اظ��رة م��ن العام 
%1.7 للربع  املا�سي، بينما بلغت 
الثاين املا�سي، مقارنة مع 5.1% 

يف الربع الثاين من 2013.
واع�����ت�����رب اخل����ب����ري يف االق���ت�������س���اد 
توفيق  ال����دك����ت����ور  االإ����س���رائ���ي���ل���ي، 
االقت�ساد  �سهده  م��ا  اأن  ال��دج��اين، 

اإن  اق���ت�������س���ادي���ون،  ق����ال  ذل�����ك،  اىل 
االق���ت�������س���اد  ال����ن����م����و يف  م�����ع�����دالت 
اجلاري،  ال��ع��ام  خ��ال  االإ�سرائيلي 
اأ�سواأ الن�سب التي �سجلتها  �ست�سهد 
منذ  اأي   ،2002 ال�����ع�����ام  م���ن���ذ 
ان��ت��ف��ا���س��ة االأق�����س��ى، ع��ن��دم��ا بلغت 

ن�سبة النمو حينها 1.6%.
اأرق������ام  اأن  االق���ت�������س���ادي���ون  وذك������ر 
الربعن االأول والثاين، وما ت�سهده 
االأر�س  على  االإ�سرائيلية  ال�����س��وق 
للربع الثالث احلايل، وتبعاتها على 
الربع االأخري، �ستوؤدي اإىل ت�سجيل 

ع��دد من  زار  قد  نتنياهو،  بنيامن 
منت�سف  اآ�سيا،  و���س��رق  جنوب  دول 
مايو اأيار املا�سي، بهدف فتح اأ�سواق 
االإ�سرائيلية،  ل��ل�����س��ادرات  ج��دي��دة 
تل  اإىل  ج���دد  م�ستثمرين  وج����ذب 

اأبيب .
واأع��ل��ن بنك اإ���س��رائ��ي��ل اأخ����رياً، عن 
على  �سهر،  غ�سون  يف  ث��ان  خف�س 
اأ����س���ع���ار ال����ف����ائ����دة، ل��ت�����س��ت��ق��ر عند 
احلياة  اإع������ادة  ب��ه��دف   ،0.25%
االإ����س���رائ���ي���ل���ي خال  ل��اق��ت�����س��اد 

الفرتة املقبلة.

وتباهى رئي�س الوزراء االإ�سرائيلي، 
الهجوم  بنجاح  نتنياهو،  بنيامن 
على  االإ�����س����رائ����ي����ل����ي  ال���ع�������س���ك���ري 
االأي���ام اخلم�سن  ق��ط��اع غ���زة، لكن 
ل��ل��ح��رب ق���د ت��ك��ل��ف��ه ال��ك��ث��ري على 
واالقت�سادية  ال�سيا�سية  اجلبهات 

والدبلوما�سية.
وت���ق���ول ا���س��ت��ط��اع��ات ال�������راأي اإن 
�سعبية نتنياهو تراجعت بعد عملية 
هاجمه  بينما   ، ال�����س��ام��د  اجل���رف 
حكومته  يف  امل��ت�����س��ددون  ال�����س��ق��ور 

لقبوله وقف اإطاق النار.

اأ�سواق  فتح  ب��ه��دف  ال��ث��اين،  ال��رب��ع 
ما  حتقق  مل  جديدة،  وا�ستثمارات 
ه��و م��اأم��ول م��ن��ه��ا، وال��دل��ي��ل اأرق���ام 

النمو املتدهورة .
و�سبه املعاناة التي يعي�سها االقت�ساد 
االإ�سرائيلي يف الوقت احلايل، بتلك 
عاماً،   12 نحو  قبل  عا�سها  ال��ت��ي 
لاقت�ساد  ال�����س��ن��وات  اأ����س���واأ  وه���ي 
انتفا�سة  كانت  حيث  االإ�سرائيلي، 
اال�ست�سهادية  والعمليات  االأق�سى، 
داخل املدن االإ�سرائيلية، يف اأوجها .

االإ�سرائيلي  ال����وزراء  رئي�س  وك���ان 

ث�ين خ�س�رة �سهرية لربنت على �لتو�يل 
•• �سنغافورة-رويرتز:

102 دوالر للربميل ام�س  ا�ستقر �سعر خام برنت يف العقود االآجلة فوق 
لكنه يتجه لت�سجيل ثاين خ�سارة �سهرية على التوايل بفعل وفرة املعرو�س 

و�سعف الطلب يف اأوروبا وال�سن وهو ما فاق تاأثري املخاوف ال�سيا�سية.
وخ�سر اخلام القيا�سي االأوروبي اأكر من 12 باملئة منذ بلغ ذروته يف ت�سعة 
اأ�سهر يف يونيو حزيران ليهبط الأدنى م�ستوى يف اأكر من عام يف االأ�سبوع 
حو�س  يف  االم�����دادات  يف  تخمة  يف  ال��ط��ل��ب  �سعف  ت�سبب  ب��ع��دم��ا  امل��ا���س��ي 

االأطل�سي.
 0454 ال�ساعة  للربميل  دوالر   102.78 اإىل  �سنتا   32 برنت  وارت��ف��ع 
بتوقيت جرينت�س يف حن زاد اخلام االأمريكي 24 �سنتا اإىل 94.79 دوالر 
للربميل بدعم من بيانات اأمريكية اأظهرت منوا اأ�سعر مما كان يعتقد يف 

ال�سابق الأكرب اقت�ساد يف العامل يف الربع الثاين.
تتجاوز  لت�سجيل خ�سارة  اأ�سعار اخلامن يف طريقها  ت��زال  وبرغم ذلك ال 
ثاثة باملئة يف ال�سهر احلايل. واقرتبت �سادرات نفط غرب افريقيا الآ�سيا 
من م�ستوياتها القيا�سية يف �سبتمرب اأيلول وفق ما اأظهره م�سح لرويرتز 

برغم اأن �سوق بحر ال�سمال ال تزال تتمتع بامدادات وفرية.
وزاد اأي�سا انتاج منظمة اأوبك برغم التوترات ال�سيا�سية يف العراق وليبيا.

تدهور  من  الدعم  بع�س  اخل��ام  اأ�سعار  ت�ستمد  اأن  يتوقعون  حمللن  لكن 
االأوكراين  الرئي�س  قال  بعدما  التوتر  ت�ساعد  حيث  اأوكرانيا  يف  االأو�ساع 

يت�سن احل�سول على تعليق من ماري تكنيمونت. وميثل 
البحث عن الغاز واحدة من اأولويات ال�سعودية يف الوقت 
الذي تكافح فيه ملواكبة الطلب املحلي الذي يزداد بوترية 
�سريعة. وتخطط اأرامكو الإنتاج 200 مليون قدم مكعبة 
عام  ب��ح��ل��ول  التقليدي  غ��ري  الطبيعي  ال��غ��از  م��ن  ي��وم��ي��ا 
2018 لتوفري االإم��دادات الازمة مل�سروع وعد ال�سمال 
وحم��ط��ة ك��ه��رب��اء. وا���س��ت��ل��ه��م��ت ال�����س��ع��ودي��ة ف��ك��رة درا�سة 
احتياطاتها ال�سخمة من الغاز غري التقليدي من طفرة 
من  حولتها  والتي  املتحدة  ال��والي��ات  يف  ال�سخري  الغاز 
اأكرب م�ستورد للغاز يف العامل اإىل دولة م�سدرة له. وتتوقع 
من  م��وؤك��دة  احتياطات  اأك��رب  خام�س  متلك  التي  اململكة 
الغاز يف العامل اأن يزيد الطلب املحلي على الغاز الطبيعي 
املثلن  اإىل  الكهرباء  باالأ�سا�س يف توليد  ت�ستخدمه  الذي 
تقريبا بحلول عام 2030 مقارنة مع م�ستويات 2011 

البالغة 3.5 تريليون قدم مكعبة �سنويا.

•• اخلرب-رويرتز:

ق��ال��ت م�����س��ادر يف ق��ط��اع ال��ط��اق��ة اإن اأرب����ع ���س��رك��ات اأبدت 
غري  ال��غ��از  اإن��ت��اج  على  للعمل  ع��رو���س  بتقدمي  اهتمامها 
التقليدي يف ال�سعودية يف الوقت الذي مت�سي فيه اململكة 
قدما يف خططها لتطوير حقول الغاز ال�سخري. وذكرت 
امل�سادر اأن ال�سركات االأربع هي جي.اإ�س خلدمات الهند�سة 
والبناء من كوريا اجلنوبية وماري تكنيمونت االإيطالية 
الكندية.  واإ�س.اإن.�سي-الفالن  اليابانية  وجيه.جي.�سي 
العربية  ال���زي���ت  ���س��رك��ة  م�����س��روع  اأن  امل�����س��ادر  واأ����س���اف���ت 
بناء  �سيت�سمن  الدولة  تديرها  التي  )اأرامكو(  ال�سعودية 
اأنابيب للغاز يف  اآبار وخطوط  من�ساآت للمعاجلة وفوهات 
طريف ب�سمال اململكة حيث يجري بناء م�سروع التعدين 
واإ���س.اإن.���س��ي- اأرام��ك��و  وامتنعت  ال�����س��م��ال.  وع��د  الكبري 
مل  بينما  التعليق  عن  وج��ي.اإ���س  وجيه.جي.�سي  الفالن 

 13.3 اأي�سا منوا بن�سبة  من العام املا�سي، فقد �سجل 
يف املئة، اأي ما يعادل 195.3 مليار ري�ال، بعد اأن كان 
يوليو  بنهاية  ري��ال  تريليون   1.474 م�ستويات  عند 

.2013
 5.7% ن�سبته  بلغت  العام  بداية  منذ  �سجل منوا  كما 
ري�ال  تريليون   1.579 م�ستويات  عند  ك��ان  اأن  بعد 
بنهاية �سهر يناير من العام اجلاري، بقيمة زيادة بلغت 

89.7 مليار ري�ال.
اأن عر�س النقود مل ي�سجل �سوى تراجع �سهري  يذكر 
العام، وكان هذا يف �سهر يونيو  واحد فقط منذ بداية 

من العام اجلاري.
ن3  والوا�سع  ال�سامل  مبفهومه  النقود  عر�س  ويعرف 

بكمية اأو حجم النقود التي يتم تداولها يف االقت�ساد.

•• الريا�س-وكاالت:

منوا  وال�سامل  الوا�سع  مبفهومه  النقود  عر�س  حقق 
العام  م��ن  يوليو  �سهر  بنهاية   1.4% بن�سبة  �سهريا 
ري�ال،  تريليون   1.669 اإىل م�ستويات  لي�سل  اجلاري 
لتعادل  نف�سه،  العام  من  املا�سي  يونيو  ب�سهر  مقارنة 

قيمة الزيادة نحو 22.3 مليار ريال.
ووا�سل عر�س النقود بهذا �سل�سلة منوه لل�سهر ال�سابع 
ع��ل��ى ال���ت���وايل، حمققا ب��ذل��ك اأع��ل��ى م�����س��ت��وى ل��ه على 
االإطاق، وحتديدا منذ بداية عام 1993، حيث ت�سري 
 228.4 اأنها كانت عند م�ستويات  اإىل  اآنذاك  البيانات 

مليار ري�ال، بح�سب �سحيفة االقت�سادية ال�سعودية.
نف�سها  ال��ف��رتة  عليه يف  ك��ان  م�ستوياته مب��ا  ومب��ق��ارن��ة 

�أ�سهم �أوروب� ترتفع �سب�ح� 
وهبوط ح�د ل� تي�سكو 

•• باري�س-رويرتز:

ارت����ف����ع����ت االأ�����س����ه����م االأووب�������ي�������ة يف 
التعامات ال�سباحية ام�س معو�سة 
ب��ع�����س خ�����س��ائ��ره��ا ال��ت��ي م��ن��ي��ت بها 
ترقب  م����ع  ال�����س��اب��ق��ة  اجل��ل�����س��ة  يف 
يف  الت�سخم  ل��ب��ي��ان��ات  امل�ستثمرين 
ت�سلط  ق��د  وال��ت��ي  ال���ي���ورو  منطقة 
التحركات  ع���ل���ى  ال�������س���وء  ب��ع�����س 
االأوروبي.  املركزي  للبنك  القادمة 
بتوقيت   0707 ال�ساعة  وب��ح��ل��ول 
يوروفر�ست  موؤ�سر  ارتفع  جرينت�س 
االأوروبية  ال�سركات  الأ�سهم   300
الكربى 0.3 باملئة اإىل 1373.36 
اأكرب  تي�سكو  اأ���س��ه��م  وه���وت  ن��ق��ط��ة. 
بريطانيا  يف  التجزئة  ملتاجر  �سركة 
ال�سركة  خف�ست  بعدما  باملئة   8.7
الثالثة  ل��ل��م��رة  ل���اأرب���اح  ت��وق��ع��ات��ه��ا 
توزيعات  وقل�ست  �سنوات  ث��اث  يف 

االأرباح 75 باملئة.
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منو و�رد�ت كب�ر �لعمالء �لآ�سيويني من نفط �إير�ن 
باملئة   25.9 ب��زي��ادة  االي����راين  النفط  م��ن  يوميا  برميل  مليون   1.18

مقارنة مع الفرتة نف�سها من العام ال�سابق.
 617670 ال��ع��ام  م��ن  االأوىل  ال�سبعة  ال�سهور  خ��ال  ال�سن  وا���س��رتت 
برميا يوميا بزيادة حوايل 200 األف برميل لت�ستحوذ على اجلزء االأكرب 

من الزيادة يف امل�سرتيات االآ�سيوية من اخلام االإيراين.
وزادت الواردات ال�سينية من النفط االيراين يف يوليو متوز 40.6 باملئة 
اإىل 558865 برميا يوميا يف �سابع زيادة �سهرية على التوايل مقارنة 

مع الواردات قبل عام.
210300 برميل  اأمثالها اإىل  وقفزت واردات الهند يف يوليو بنحو �ستة 
يوميا يف حن تراجعت واردات كوريا اجلنوبية 31.6 باملئة مقارنة معها 

قبل عام اإىل 130226 برميا يوميا.

•• طوكيو-رويرتز:

بن�سبة  االي���راين  النفط  م��ن  م�سرتياتهم  االآ�سيوين  العماء  كبار  رف��ع 
املا�سي  ال��ع��ام  م��ن  نف�سه  ال�سهر  م��ع  مقارنة  مت��وز  يوليو  يف  باملئة   29.4
وح�سلت ال�سن -اأكرب عماء اإيران - على اجلزء االأكرب من الزيادة التي 

حدثت منذ تخفيف العقوبات الغربية على طهران يف بداية العام.
مليون   1.029 معا  اجلنوبية  وكوريا  واليابان  والهند  ال�سن  وا�سرتت 
برميل يوميا من النفط االإيراين يف ال�سهر املا�سي - وهو اأدنى م�ستوى يف 
�سبعة اأ�سهر - بانخفا�س بلغ 0.3 باملئة مقارنة مع ال�سهر ال�سابق وفق ما 

اأظهرته بيانات حكومية وبيانات لتعقب حركة الناقات.
االأربع  ال��دول  ا�سرتت   2014 العام  من  االأوىل  ال�سبعة  ال�سهور  وخ��ال 

قر��سنة ينهبون ن�قلة نفط يف بحر �ل�سني 
•• كواالملبور-اأ ف ب:

ال�سواحل  قبالة  تاياندية  نفط  ناقلة  م�سلحون  قرا�سنة  هاجم 
ال�سرقية ملاليزيا و�سرقوا حمولتها، كما اعلن ام�س املكتب البحري 

الدويل.
املاليزية  تيومان  �سواحل جزيرة  وقد وقع احل��ادث اخلمي�س قبالة 
يف جنوب بحر ال�سن، فيما كانت حاملة النفط التي انطلقت من 

�سنغافورة متوجهة اىل تاياند.
وحب�س قرا�سنة الطاقم يف قاعة االالت، فيما كان اآخرون يفرغون 

خزانات زيوت الت�سحيم.
وافرج اجلمعة عن ناقلة النفط وطاقمها.

وهذا عا�سر هجوم من نوعه يف جنوب بحر ال�سن منذ ني�سان ابريل، 
كما قال نويل �سونغ مدير مركز االعام حول ن�ساط القرا�سنة يف 

املكتب البحري الدويل.
اىل  املنطقة  بلدان  ندعو  بر�س  فران�س  لوكالة  ت�سريح  يف  وا�ساف 

التعاون من اجل التحقيق والق�ساء على هذا التهديد .
قبالة  الهجومات  م��ن  بعدد  القرا�سنة  ق��ام  االخ���رية،  اال�سهر  ويف 

�سواحل اندوني�سيا و�سنغافورة وماليزيا.
ويف ني�سان ابريل، هاجم قرا�سنة ناقلة نفط قبالة ال�ساحل ال�سرقي 
ملاليزيا، فاأ�سيب القبطان ونهبوا احلمولة. ويف ال�سهر نف�سه، خطف 
اي�سا يف م�سيق  النفط  و�سرقت حمولة  اندوني�سين  بحارة  ثاثة 

ملقة، وهو طريق بحري ا�سا�سي يف هذه املنطقة من العامل.

�لروبل يف �دنى م�ستوي�ته ب�لن�سبة للدولر  �سوري� تع�ين من �لفقر �مل�ئي 

الكونغر�ش الأمريكي ي�شتك�شف املزايا ال�شتثمارية لإمارة ال�شارقة

�سروق ت�ستقبل وفدً� رفيع �مل�ستوى يف غرفة جت�رة و�سن�عة �ل�س�رقة

•• دم�سق-وكاالت:

املائية  امل�����وارد  ق���ال م���ع���اون وزي����ر 
ال�������س���وري، اأ����س���ام���ة االأخ����ر�����س، اإن 
���س��وري��ا ت��ق��ع ���س��م��ن ن��ط��اق الفقر 
حيث  عاملّياً،  عليه  املتعارف  املائي، 
650 م���رتاً  ال���ف���رد  ت��ب��ل��غ ح�����س��ة 
امل�سوؤول  واأ����س���اف  ���س��ن��وي��اً.  مكعباً 
ال�سوري، يف ور�سة عمل حول اإدارة 
الطلب على املياه ، اإن قطاع املوارد 
نطاق  �سمن  يقع  �سوريا  يف  املائية 
ح�سة  تقرتب  حيث  امل��ائ��ي،  الفقر 
الفرد من الواردات املائية املتجددة 
�سنوّياً.   م3   650 ح������دود  م����ن 
القيمة  تلك  اإن  االأخ��ر���س:  وت��اب��ع 
م��ت��دن��ي��ة م��ق��ارن��ة م���ع ح���د الفقر 
والبالغ  املتعارف عليه عامليًّا  املائي 

1000 م3 للفرد �سنوّياً .

القيا�سي  ال�سعر  ف��وق  بقي  لكنه  اخلمي�س،   48،43
لتدنيه الذي �سجله يف اذار مار�س.

ان  ك��اب��ي��ت��ال  ب���ي  ت���ي  ���س��رك��ة يف  امل��ح��ل��ل��ون يف  وراى 
الو�سع  بقي  اذا  ي�ستمر  قد  الرو�سية  العملة  تراجع 

اجليو�سيا�سي م�سطربا .
وبعد ت�سجيل تراجع اخلمي�س كانت موؤ�سرات بور�سة 
اي�����س��ا اىل الرتاجع  ت��ت��ج��ه ���س��ب��اح اجل��م��ع��ة  م��و���س��ك��و 
وخ�سر موؤ�سر مي�سيك�س )بالروبل( %0،02 وموؤ�سر 

ار تي ا�س )بالدوالر( 0،27%.
ال�سيئة  االخ��ب��ار  ان  بنك  الفا  م�سرف  حمللو  وق��ال 
ال��ق��ادم��ة م��ن اوك��ران��ي��ا تت�سبب م��رة ج��دي��دة بتوجه 
الرئي�س  بالرغم من دعوة  ال�سوق وا�سافوا  �سلبي يف 
فادميري بوتن للمتمردين اىل فتح ممرات ان�سانية 

فان اال�سواق ال تزال متقلبة .

حمات اإعامية لتوعية املواطنن 
ب��اأه��م��ي��ة ت��ر���س��ي��د ا���س��ت��ه��اك املياه 
�سمن ظروف اجلفاف التي تعاين 
منها �سوريا، ولفر�س ثقافة تر�سيد 
ا�ستهاك املياه وتوفريها للحفاظ 
وال�سطحي  اجل���ويف  امل��خ��زون  على 
خمتلف  لدميومة  اال�سرتاتيجي 

م�سادر املياه. 
الهولندية  ال���ب���اح���ث���ة  وك�����ان�����ت   
يف  اأع����دت  �ساتيل  دو  فران�سي�سكا 
درا�سة  امل���ا����س���ي،  ي��ون��ي��و  ح���زي���ران 
املناخ  وت����غ����رّي  اجل����ف����اف  ب���ع���ن���وان 
ال�سورية:  االنتفا�سة  يف  ودورهما 
فّك ت�سابك حمّركات الثورة ، بينت 
املناخ  وتغرّي  اجلفاف  دور  اأن  فيها 
ال�سورية  لانتفا�سة  ك��م��ح��ّرك��ات 

التي بداأت يف اآذار مار�س 2011.

•• مو�سكو-اأ ف ب:

غ���ري م�سبوق  م�����س��ت��وى  ام�������س اىل  ال���روب���ل  ت���راج���ع 
من  امل�ستثمرين  خم���اوف  ظ��ل  يف  ل��ل��دوالر  بالن�سبة 
على  مو�سكو  على  الغربية  العقوبات  ت�سديد  امكانية 

عاقة باالزمة االوكرانية.
روبا   37،0260 اىل  الرو�سية  العملة  وتراجعت 
هبطت  ال��ذي  امل�ستوى  عن  متدنية  الواحد،  للدوالر 
ال��ي��ه يف اذار م���ار����س ع��ن��د ���س��م م��ن��ط��ق��ة ال���ق���رم اىل 

رو�سيا.
وقرابة ال�ساعة 8،00 تغ �سجل الروبل حت�سنا طفيفا 
الواحد، مقابل  للدوالر  روب��ا   36،91 اىل  لريتفع 
36،75 ام�س اخلمي�س. كما تراجع بالن�سبة لليورو 
مقابل  ال��واح��د  ل��ل��ي��ورو  روب���ا   48،61 اىل  لي�سل 

ت�سريف  ح��ك��وم��ة  يف  ح��ن��ا  ب�����س��ام 
اإن:  االأع��م��ال، ق��ال يف وق��ت �سابق، 
ح��ج��م م�����س��ك��ل��ة امل���ي���اه ك���ب���رية هذا 
الظروف  ن��ت��ي��ج��ة  وق��ا���س��ي��ة  ال���ع���ام 
�سوريا،  �����س����ادت  ال����ت����ي  امل���ن���اخ���ي���ة 
ت�سل  مل  التي  االأم��ط��ار  وانح�سار 

اإىل م�ستوى املعدالت ال�سنوية .
تر�سيد  م�������س���األ���ة  اإن  واأ�������س������اف: 
ا���س��ت��ه��اك امل��ي��اه اأ���س��ب��ح��ت حاجة 
مل��ح��دودي��ة م�سادر  ن��ظ��راً  م��ل��ح��ة؛ 
املياه وال �سيما يف العا�سمة دم�سق 
ال���وزارة ه��ذا العام جلنة  . و�سكلت 
لرت�سيد  اإع��ام��ي��ة  حملة  الإع����داد 
اإقامة  مهمتها   ، امل��ي��اه  ا���س��ت��ه��اك 

وي����ع����اين ����س���ك���ان ع�����دد م����ن امل����دن 
م��ن��ذ بداية  ال�����س��وري��ة،  وامل���ن���اط���ق 
ف�سل ال�سيف احلايل، من انقطاع 
املياه، يف حن ت�سل لبع�س االأحياء 
ال�سكان  دف���ع  م���ا  ���س��ع��ي��ف،  ب�����س��ك��ل 
ا�ستجرار  لاعتماد على حمركات 

املياه اإىل الطوابق العلوية.
�سراء �سهاريج  اإىل  االأه��ايل  وجل��اأ 
مياه لتعبئة اخلزانات، ف�سًا عن 
ل�ساعات  الكهربائي  التيار  انقطاع 
عن  الوقود  انقطاع  ب�سبب  طويلة 
حمطات التوليد اأو العتداءات على 

�سبكات نقل الطاقة الكهربائية.
وك��ان وزي��ر امل��وارد املائية املهند�س 

ال��ر���س��م��ي��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة االحت���ادي���ة 
االأمريكية، اتفق الطرفان مبوجبها 
فر�س  ح��ول  املعلومات  ت��ب��ادل  على 
ال�سارقة  ب��ن  واالأع���م���ال،  ال��ت��ج��ارة 
ت�سهيل  بهدف  املتحدة،  وال��والي��ات 
االأمريكية  واخلدمات  ال�سلع  �سراء 
احلكومية  ال�������س���رك���ات  ق���ب���ل  م����ن 

واخلا�سة يف اإمارة ال�سارقة. 
عام  تاأ�س�ست  ���س��روق  اأن  اإىل  ي�سار 
اإجن�����ازات  ب��ه��دف حت��ق��ي��ق   2009
وتنمية  وبيئية  وثقافية  اجتماعية 
الهوية  اأ����س���ا����س  ع��ل��ى  اق��ت�����س��ادي��ة 
ال���ع���رب���ي���ة واالإ�����س����ام����ي����ة الإم�������ارة 
ال�������س���ارق���ة. وت�����س��ع��ى ال��ه��ي��ئ��ة اإىل 
ت�سجيع اال�ستثمار عن طريق تبني 
تقدمي  يف  الدولية  املعايري  اأف�سل 
يف  ت�ساعد  التي  النوعية  اخلدمات 
جذب امل�ستثمرين �سواًء من املنطقة 

اأو من كافة اأنحاء العامل.
توفري  ����س���روق يف  م���ه���ام  وت���رتك���ز 
واحلوافز  ال�سرورية  الت�سهيات 
تواجه  ال���ت���ي  ال���ع���ق���ب���ات  وت���ذل���ي���ل 
اأن�����س��ط��ة اال���س��ت��ث��م��ار يف االإم�������ارة، 
البنية  م�����س��روع��ات  تقييم  وك��ذل��ك 
بال�سياحة  ال�����س��ل��ة  ذات  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
وو�سع اخلطط الازمة ال�ستكمال 

تلك امل�سروعات.

•• ال�سارقة-الفجر:

ا�ستقبلت هيئة ال�سارقة لا�ستثمار 
وفداً  م��وؤخ��راً،   ، ���س��روق  والتطوير 
االأمريكي  الكونغر�س  اأع�ساء  م��ن 
جتارة  غرفة  يف  عقدته  اجتماع  يف 
اإطار  يف  وذل��ك  ال�سارقة،  و�سناعة 
زي������ارة ق����ام ب��ه��ا ال���وف���د اإىل دول���ة 
بهدف  امل��ت��ح��دة  العربية  االإم�����ارات 
ال���ت���ع���اون يف جمايل  ب��ح��ث ف���ر����س 

التبادل الثقايف والتعليمي.
ع�سو  تراأ�سته  الذي  الوفد  والتقى 
النائب  االأم����ري����ك����ي  ال���ك���ون���غ���ر����س 
النواب  كتلة  رئي�سة  ف��ودج،  مار�سيا 
روبرت  �سعادة  بالكونغر�س،  ال�سود 
للواليات  ال���ع���ام  ال��ق��ن�����س��ل  وال������ر، 
و�سعادة  بدبي،  االأمريكية  املتحدة 
رئي�س  ال��ع��وي�����س،  �سلطان  ع��ب��داهلل 
جمل�س اإدارة غرفة جتارة و�سناعة 
ال�سارقة، و�سعادة مروان بن جا�سم 
لهيئة  التنفيذي  املدير  ال�سركال، 
والتطوير  ل��ا���س��ت��ث��م��ار  ال�����س��ارق��ة 
ممثلن  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة   ، ����س���روق 
ال��ه��ي��ئ��ات احلكومية  ع��ن ع���دد م��ن 

بها  اال�ستعانة  واالجنبية  املحلية 
وُطرحت  ك����وادره����ا.  اخ��ت��ي��ار  ع��ن��د 
اأعمال  اإق��ام��ة  ق�سية م��دى ج��دوى 
وم�سالح اأمريكية يف ال�سارقة على 
�سعادة  اأك���د  حيث  النقا�س،  ط��اول��ة 
هذا  يف  العوي�س،  �سلطان  ع��ب��داهلل 
ال�سارقة  االأم��ر يف  ب��اأن  اخل�سو�س، 
من  حزمة  تقدمي  على  يقت�سر  ال 
ووجود  للغاية،  اجل��ذاب��ة  احل��واف��ز 
اإمكانات هائلة للنمو �سمن املناطق 
احل�����رة يف ال�����س��ارق��ة ف��ح�����س��ب، بل 
االأمريكية  التجارية  امل�ساريع  واإن 
يف  وا���س��ع��اً  ق��ب��واًل  تلقى  ع���ام  ب�سكل 
العربية  االإم����ارات  ودول���ة  ال�سارقة 
امل�ستوى  اإىل  م�������س���رياً  امل���ت���ح���دة، 
ال����ع����ايل م����ن ال���ث���ق���ة ال���ت���ي حتظى 
ب��ه��ا امل��ن��ت��ج��ات االأم��ري��ك��ي��ة ومن���اذج 
فاإن  وبالتايل  االأمريكية،  االأعمال 
امل���ن���اخ م���ائ���م مت����ام����اً، �����س����واًء من 
اال�ستثمارية  امل�ساريع  اإيجاد  حيث 
�سلبة  ا�ستهاكية  قاعدة  وج��ود  اأو 

لت�سريف املنتجات واخلدمات. 
لا�ستثمار  ال�سارقة  هيئة  وك��ان��ت 
والتطوير �سروق قد اأبرمت خال 
2014 مذكرة تفاهم  اأبريل  �سهر 
واال�سترياد  ال��ت�����س��دي��ر  ب��ن��ك  م���ع 
الت�سدير  ائتمان  وكالة  االأمريكي، 

ال�سارقة  يف  التعليمي  ال��ق��ط��اع  اأن 
�سهد منواً كبرياً منذ تاأ�سي�س دولة 
وقالت  املتحدة.  العربية  االإم���ارات 
باأن دولة االإم��ارات مل تكن حتتوي 
موؤ�س�سة  اأي  ع��ل��ى  تاأ�سي�سها  ع��ن��د 
تعليٍم عاٍل، فيما تنعم اليوم بقطاع 
مبكانة  ويتمتع  مزدهر  ع��اٍل  تعليٍم 
بدور  ال�سارقة  وحت��ظ��ى  م��رم��وق��ة، 
ريادي على هذا ال�سعيد. واأ�سافت 
الهائلة  اخل��ط��وات  يف  الف�سل  ب���اأن 
ال��ت��ي اأجن��زت��ه��ا اإم����ارة ال�����س��ارق��ة يف 
االأول  املقام  يف  يعود  التعليم  قطاع 
ل�ساحب  احل��ك��ي��م��ة  ال���ق���ي���ادة  اإىل 
بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي،  حم��م��د 
االأع����ل����ى ح���اك���م ال�������س���ارق���ة، ال����ذي 
خا�ساً  اهتماماً  القطاع  ه��ذا  اأوىل 
وثقافة  وف��ك��ر  علم  رج��ل  باعتباره 
وم��ع��رف��ة. واأف����ادت ال��دك��ت��ورة ندى 
خمرجات  ج������ودة  وب��ف�����س��ل  ب����اأن����ه 
االإمارة  ف���اإن  ال�����س��ارق��ة،  يف  التعليم 
الب�سرية  العنا�سر  اإىل  تفتقر  ال 
وامل���ه���ارات  ال����ق����درات  ذات  امل���وؤه���ل���ة 
لل�سركات  مي��ك��ن  وال���ت���ي  ال��ع��ال��ي��ة 

ال�سارقة. وعقد االجتماع  اإم��ارة  يف 
بهدف اإطاع الوفد االأمريكي على 
اال�ستثمارية  ال��ف��ر���س  م��ن  ح��زم��ة 
وال���ت���ج���اري���ة امل����ت����واف����رة يف اإم������ارة 
اإطار  يف  االآراء  وت��ب��ادل  ال�����س��ارق��ة، 

حوار مفتوح.
ب���ن جا�سم  ����س���ع���ادة م������روان  وق�����ال 
ال�سركال يف كلمته الرتحيبية خال 
املتحدة  الواليات  تتمتع  االجتماع: 
االأمريكية ودولة االإمارات العربية 
���س��راك��ة وتعاون  ب��ع��اق��ات  امل��ت��ح��دة 
جماالت  يف  بعيد  اأم���د  منذ  قائمة 
التحتية،  البنى  وتطوير  الطاقة، 
والف�ساء،  اخل���������س����راء،  وامل����ب����اين 
واالأم���������ن ال����دف����اع����ي، واالإع���������ام، 
وال�سياحة، والثقافة، باالإ�سافة اإىل 
اللذين  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��ط��ب  ق��ط��اع��ي 
يعتربان االأكر اإزدهاراً يف املنطقة. 
ال�سارقة  بن  العاقة  تعمقت  كما 
والواليات املتحدة مع اإبرام مذكرة 
التعاون االأخرية بن �سروق وغرفة 
ترويج  بهدف  االأمريكية،  التجارة 
والتعاون  وال���ت���ج���ارة،  االإ���س��ت��ث��م��ار، 
وتعزيز  واالق����ت���������س����ادي،  ال��ت��ق��ن��ي 

مليار   24.8 اإىل   2002 ع��ام  يف 
. دوالر يف عام 2012 

بن  االإج��م��ال��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  و�سجلت 
دول��ة االإم����ارات وال��والي��ات املتحدة 
 12.5% نحو  ن�سبته  بلغت  من��واً 
من  االأوىل  الت�سعة  االأ�سهر  خ��ال 
 20.56 اإىل  لت�سل   2013 ع��ام 
مليار   75.46( دوالر  م���ل���ي���ار 
درهم( مقابل 18.27 مليار دوالر 
الت�سعة  )67.05 مليار درهم( يف 

اأ�سهر االأوىل من 2012.
 ، ل�����س��روق  التنفيذي  امل��دي��ر  واأ���س��ار 
خال كلمته على العوامل املختلفة 
ال��ت��ي جت��ع��ل م���ن ال�����س��ارق��ة وجهة 
ا���س��ت��ث��م��اري��ة ج���ذاب���ة ل��ل��غ��اي��ة، اإىل 
االأ���س�����س امل��ت��ي��ن��ة ال��ت��ي ت��ق��وم عليها 
ع��ن��ا���س��ر اجل�����ذب اال���س��ت��ث��م��اري يف 
ال�سرائب،  غ��ي��اب  م��ث��ل  االإم��������ارة، 
بالكامل،  االأرب�����اح  حت��وي��ل  واإع�����ادة 
والبنى  االق��ت�����س��ادي،  واال���س��ت��ق��رار 
ال��ت��ح��ت��ي��ة امل��ت��م��ي��زة. ك��م��ا ذك���ر باأن 
ال�سناعة  ق��ل��ب  ُت��ع��ت��رب  ال�����س��ارق��ة 
ال��ن��اب�����س ل���دول���ة االإم�������ارات، حيث 
ثلث  ن���ح���و  االإم����������ارة  يف  ي���ت���واج���د 

الوفود  زي���ارات  وت��ب��ادل  الت�سدير، 
املتحدة  ال���والي���ات  ب���ن  ال��ت��ج��اري��ة 

واإمارة ال�سارقة .  
ونوه املدير التنفيذي ل� �سروق باأن 
اأعقاب  ت���اأت���ي يف  ال��ت��ف��اه��م  م���ذك���رة 
اجل���ول���ة ال��رتوي��ج��ي��ة ال��ت��ي قامت 
املتحدة  الواليات  اإىل  ال�سارقة  بها 
االأمريكية يف اأكتوبر املا�سي، والتي 
���س��ه��دت م�����س��ارك��ة وف���د ي��ع��د االأكرب 
اخلارجية  اجل���والت  م�ستوى  على 
ل��ل��ه��ي��ئ��ات وامل��وؤ���س�����س��ات ال��ق��ائ��م��ة يف 
ال�سارقة، �سم ممثلن عن اأكر من 

20 هيئة وموؤ�س�سة م�ستقلة.
واأك��������د ال�������س���رك���ال ع���ل���ى االأ����س�������س 
بن  للعاقات  املتينة  االقت�سادية 
دول��ة االإم���ارات وال��والي��ات املتحدة، 
واإح�سائيات  ب��ي��ان��ات  ك�سفت  حيث 
االأمريكية  احل��ك��وم��ة  ع��ن  ���س��درت 
م������وؤخ������راً ب��������اأن دول��������ة االإم�����������ارات 
ال�سركاء  اأحد  ُتعد  املتحدة  العربية 
للواليات  من��واً  االأ���س��رع  التجارين 
ارتفع حجم  اإذ  االأمريكية،  املتحدة 
بن  االإج��م��ال��ي��ة  الثنائية  ال��ت��ج��ارة 
البلدين من نحو 4.5 مليار دوالر 

يف  القائمة  ال�سناعية  الن�ساطات 
االإمارات. واأ�ساف: متتلك ال�سارقة 
بنية اقت�سادية هي االأكر تنوعاً يف 
دولة االإمارات، اإذ ُت�سهم القطاعات 
ال�سارقة  يف  املختلفة  االقت�سادية 
مبا ال يزيد عن %20 من اإجمايل 
ل��اإم��ارة، مب��ا يعني  ال��ن��اجت املحلي 
باأن االإم��ارة يف و�سع مثايل كمركز 

مايل ا�سرتاتيجي .
واغ����ت����ن����م اأع�����������س�����اء ال���ك���ون���غ���ر����س 
فعاليات  خال  الفر�سة  االأمريكي 
امل�����وؤمت�����ر ال����س���ت���ي�������س���اح ع������دد من 
العديد  ال��ق�����س��اي��ا، ح��ي��ث مت ط���رح 
الت�ساوؤل  ت�سمنت  امل��وا���س��ي��ع،  م��ن 
عن مدى ا�ستدامة �سيا�سة االإعفاء 
ال�سريبي يف االإمارة، ومدى توافر 
وم�ستوى  وك���ف���اءت���ه���ا،  ال���ع���م���ال���ة، 

مهاراتها.
ال���ق���اع���دة  ل���ه���ا ح�����ول  ت��ع��ل��ي��ق  ويف 
دول�����ة  امل�����ت�����واف�����رة يف  ال���ب�������س���ري���ة 
االإم�����ارات، اأ���س��ارت ال��دك��ت��ورة ندى 
مرت�سى �سباح، نائبة املدير ل�سوؤون 
يف  اخلريجن  وع��اق��ات  التطوير 
اإىل  بال�سارقة،  االأمريكية  اجلامعة 

�لت�سخم ينخف�ش مبنطقة 
�ليورو يف �أغ�سط�ش 

•• بروك�سل-رويرتز:

انخفا�س  ام�����س  ب��ي��ان��ات  اأظ���ه���رت 
معدل الت�سخم يف منطقة اليورو 
يف اأغ�سط�س اب كما كان متوقعا اإىل 
خم�س  يف  ج��دي��د  قيا�سي  م�ستوى 
���س��ن��وات ل��ك��ن م��ن غ��ري امل��رج��ح اأن 
لتغيري  املركزي  البنك  ه��ذا  يدفع 

ال�سيا�سة يف االأ�سبوع القادم.
التابع  االح�������س���اءات  م��ع��ه��د  وق����ال 
يورو�ستات  االأوروب���������ي  ل���احت���اد 
منطقة  يف  امل�ستهلكن  ا���س��ع��ار  اإن 
18 دول��ة زادت  التي ت�سم  اليورو 
على  اب  اأغ�سط�س  يف  باملئة   0.3
اأ�سا�س �سنوي وهي اأدنى زيادة منذ 

اأكتوبر ت�سرين االأول 2009.
وال يزال الت�سخم - الذي تراجع 
يوليو متوز  ب�سكل غري متوقع يف 
و�سفها  ف��ي��م��ا   - ب��امل��ئ��ة   0.4 اإىل 
رئ��ي�����س ال��ب��ن��ك امل��رك��زي االأوروب����ي 
م���اري���و دراج�����ي مب��ن��ط��ق��ة اخلطر 
اأكتوبر  م���ن���ذ  ب���امل���ئ���ة  واح������د  دون 
�سعف  وي�����س��ك��ل  االأول.  ت�����س��ري��ن 
للبنك  بالن�سبة  م�سكلة  الت�سخم 
الذي يحاول اإنعا�س اقت�ساد الكتلة 
اإ�سافية  ���س��ع��وب��ات  ي���واج���ه  ال����ذي 
االقت�سادية  ال���ع���ق���وب���ات  ب�����س��ب��ب 
التي فر�ست على رو�سيا يف يوليو 
متوز ب�سبب اأزمة اأوكرانيا. وقالت 
م�سادر يف البنك املركزي االأوروبي 
اإن من  املا�سي  االأ���س��ب��وع  ل��روي��رتز 
امل�ستبعد اأن يتخذ البنك اإجراء يف 
النقدية  ال�سيا�سة  ب�ساأن  اجتماعه 

يف الرابع من �سبتمرب ايلول.

م�سوؤول م�سريف كبري يف كوري� �ل�سم�لية ين�سق �ليورو يرتفع بعد بي�ن�ت �لت�سخم مبنطقة �ليورو 
•• لندن-رويرتز:

يف  الت�سخم  بيانات  ج��اءت  بعدما  ام�س  الدعم  بع�س  على  ال��ي��ورو  ح�سل 
من  نقدي  بتحفيز  التكهنات  وخف�ست  للتوقعات  موافقة  اليورو  منطقة 
البنك املركزي االأوروبي يف االأ�سبوع القادم. لكنه رغم ذلك ال تزال العملة 
املوحدة يف طريقها لتكبد ثاين خ�سارة �سهرية على التوايل مع انخفا�س 
معدل الت�سخم ال�سنوي يف منطقة اليورو اإىل 0.3 باملئة اأدنى م�ستوى يف 

•• �سول-رويرتز:

ذكرت �سحيفة كورية جنوبية نقا عن م�سادر مل ت�سمها ام�س اأن م�سوؤوال 
م�سرفيا كبريا يف كوريا ال�سمالية يدير اأموال زعيم الباد كيم جوجن اأون 
ان�سق يف رو�سيا وي�سعى للح�سول على حق اللجوء ال�سيا�سي يف دولة ثالثة.

وقالت �سحيفة جوجن اأجن اإلبو اإن يون تاي هيوجن املوظف الكبري يف بنك 
كوريا داي�سوجن الكوري ال�سمايل اختفى يف ناخودكا برو�سيا االأ�سبوع املا�سي 

خم�س �سنوات وهو اأقل بكثري مما يعتربها البنك املركزي منطقة اخلطر 
اأح��دث التعامات مرتفعا عند  ت��داول اليورو يف  عند واحد باملئة. وجرى 
1.3190 دوالر بعدما �سعد عقب �سدور بيانات الت�سخم الأعلى م�ستوى 

يف اجلل�سة 1.3195 دوالر.
وخ�سرت العملة االأوروبية املوحدة 1.6 باملئة خال االأ�سبوعن املا�سين 
الأ�سباب منها ال�سراع يف اأوكرانيا الذي يتوقع اأن يوؤثر على النمو مبنطقة 

اليورو.

وبحوزته خم�سة ماين دوالر.
ل�سيطرة  يخ�سع  داي�سوجن  كوريا  بنك  اأن  يف  االأمريكية  احلكومة  وت�ستبه 
اأنه  املكتب 39 التابع حلكومة بيوجنياجن والذي يعتقد على نطاق وا�سع 
ميول اأن�سطة غري م�سروعة واأدرجته وزارة اخلزانة االأمريكية على قائمتها 

ال�سوداء عام 2010.
اأن  الرو�سية  ال�سلطات  من  طلبت  ال�سمالية  كوريا  اأن  ال�سحيفة  واأ�سافت 

تتعاون معها يف القب�س على يون.
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر: 

ع�سو  حمدون،  عبيد  حممد  اأ�ساد 
العن  ن���ادي  ���س��رك��ة  اإدارة  جمل�س 
ب���ج�������س���ارة العبي  ال�����ق�����دم،  ل����ك����رة 
العالية  القتالية  وال���روح  الزعيم 
التي اأظهروها يف مواجهتي ذهاب 
واإياب ربع نهائي دوري اأبطال اآ�سيا، 
االإجهاز  م��ن  مكنهم  ال���ذي  االأم���ر 
على طموحات فريق نادي االحتاد 

ال�سعودي يف م�سواره االآ�سيوي. 
كما امتدح حمدون جهود اجلهازين 
الفني واالإداري اللذين تعاما مع 
ظروف املواجهتن القاريتن على 
نحو ممتاز فنياً ونف�سياً، اإىل جانب 
املتوقعة  غري  ل��اأح��داث  الت�سدي 
ال�سغوط  ع���ن  ال��اع��ب��ن  واإب���ع���اد 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
ن����ادي ال��ع��ن ل��ك��رة القدم،  ���س��رك��ة 
ال�سيخ عبداهلل بن حممد بن خالد 
املناف�س  ح����اول  ال��ت��ي  ن��ه��ي��ان،  اآل 
اأج��واء بعثة العن يف  فر�سها على 
على  تفوقه  الزعيم  ليوؤكد  ج���دة، 

الفريق ال�سعودي باقتدار.
نادي  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  وق����ال 
الذي مكن  الرائع  االأداء  اإن  العن 
اأول ف���وز له  ال��زع��ي��م م��ن حت��ق��ي��ق 
يعرب  باململكة  �سعودي  فريق  على 
احلقيقي  ال��ف��ري��ق  م�����س��ت��وى  ع���ن 
مو�سحاً  القوية،  العن  و�سخ�سية 
اأن الع��ب��ي ال��ع��ن ك��ان��وا ع��ل��ى قدر 
التحدي  ب��روح  وحت��ل��وا  امل�سوؤولية 
اأن  اعتقادي  ويف  ال��واح��د  والعائلة 
ب��ق��وة لبلوغ  ال��ع��ن ك���ان م��ر���س��ح��اً 
ال����دور ق��ب��ل ال��ن��ه��ائ��ي االأم����ر الذي 
بدا وا�سحاً خال مرحلة االإعداد 
وت���رج���م���ه يف م����ب����ارات����ي ال���ذه���اب 
واالإي�����اب وال����ذي ب���دا ف��ي��ه الفريق 
لذلك  وهدوء  وتركيزاً  رغبة  اأكر 

متكن من حتقيق هدفه املن�سود.
بداية  اأن  اع���ت���ق���ادي  يف  واأك����م����ل: 
م�����س��وار ال��ف��ري��ق ب��امل��و���س��م اجلديد 
وتوؤكد  اإي��ج��اب��ي��ة  م��وؤ���س��رات  حتمل 
باأن املو�سم الكروي احلايل �سيكون 
خمتلفاً عن �سابقه بالن�سبة للعن، 
اأي  ي��خ�����س  ال��ف��ري��ق مل  اأن  ب��رغ��م 
على  اللحظة  حتى  ر�سمية  مباراة 
قيا�ساً  وذل�����ك  امل���ح���ل���ي،  امل�����س��ت��وى 
باملردود املمتاز للفريق والذي مثل 
املرجوة  االإ���س��اف��ة  االأج���ان���ب  ف��ي��ه 

املواطنن  ال��ف��ري��ق  الع��ب��و  وت���اب���ع 
ت��األ��ق��ه��م وك���ان���وا ك��ال��ع��ادة يف قمة 

م�ستواهم الفني.
 

اأهم ر�سالة
الر�سالة  اأن  اإىل  ح��م��دون  واأ����س���ار 
اأول  الفريق  وجهها  التي  الغالية 
���س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة،  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ال�سرف،  رئي�س نادي العن وهيئة 
الفني  واجل��ه��ازي��ن  االإدارة  ملجل�س 
الثقة  منحت  والاعبن  واالإداري 
للزعيم يف الدفاع عن ا�سم الدولة، 
يعزز  االآ�سيوية  البطولة  وحت��دي 
الأن  بامل�سوؤولية  اجلميع  �سعر  من 

املهمة اأ�سبحت وطنية.
وزاد: يعمل الاعبون على جت�سيد 
باأن  لهم  اأك���د  عندما  �سموه  روؤي���ة 
لي�ست  ول��ك��ن��ه��ا  ���س��ع��ب��ة  م��ه��م��ت��ه��م 
مبقدوره  ال��ف��ري��ق  واأن  م�ستحيلة 
التاريخية  الذكريات  ا�ستعادة تلك 
اجل��م��ي��ل��ة يف ظ���ل ت���واف���ر ظ���روف 
املقبلة  للمرحلة  اجل��ي��د  االإع�����داد 
االأم��ر مينح كل منتم لنادي  فهذا 
وال���داف���ع احلقيقي  ال��ث��ق��ة  ال��ع��ن 
النجاح،  م��وؤ���س��رات  اأع��ل��ى  الإح�����راز 
وفريق العن ي�سعى الأن يكون على 

قدر ثقة �سمو رئي�س النادي.
احلايل  ال��وق��ت  يف  ال��ع��ن  واأردف: 
م��ر���س��ح ب��ق��وة حل�سد ال��ع��دي��د من 
مو�سم  ك����ل  يف  ك���ع���ادت���ه  االأل�����ق�����اب 
االأمر  االآ�سيوية،  البطولة  ال�سيما 
ال�����ذي ي���ب���دو وا����س���ح���اً م���ن رغبة 
ال��اع��ب��ن واجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة من 
بالنادي،  ال��ف��ري��ق  اأع�����س��اء  جميع 
وثقة اجلماهري الكبرية يف الزعيم 
، االأم����ر ال����ذي ي��ع��زز م��ن حظوظ 
اأهدافه املرجوة  الفريق يف حتقيق 
واأردف: بدت رغبة واإ�سرار العبي 
نهائي  ب��ل��وغ  وا���س��ح��ة يف  ال��ف��ري��ق 
الغالية  ال��ث��ق��ة  م���ع  ات�����س��اق��اً  اآ���س��ي��ا 
ال�سيوخ  ال�������س���م���و  اأ�����س����ح����اب  م����ن 
واجلماهري االإماراتية التي ر�سمت 
الوقوف خلف  وف��اء يف  اأروع لوحة 
ممثل الوطن على ملعب هزاع بن 
وقيا�ساً  احلايل  املو�سم  بداية  زايد 
ب��������االأداء امل��ق��ن��ع وامل�������س���رف خال 
م��ب��ارات��ي ذه���اب واإي����اب ال���دور ربع 

النهائي.

فر�سة تاريخية
وقال حمدون اإن بلوغ ن�سف نهائي 
مرحلة  ولكنه  اجن����ازاً  لي�س  اآ���س��ي��ا 
طموحات  تعزيز  يف  ت�سهم  مهمة 
الفريق لتحقيق اأهداف النادي مع 
اجلديد،  الكروي  املو�سم  انطاقة 
الهال  م���اق���اة  ق��ب��ل  وحت����دي����داً 
العبور  م���واج���ه���ة  يف  ال�������س���ع���ودي 
بالقارة  االأق���وى  البطولة  لنهائي 
اجليل  اأن  اعتقادي  ويف  االآ�سيوية 
تاريخية  ف���ر����س���ة  اأم�������ام  احل������ايل 
الفريق  ت���ت���وي���ج  م�����س��ه��د  الإع��������ادة 
الثانية يف  للمرة  االآ�سيوي  باللقب 
تاريخ دولة االإمارات ونادي العن.

واأو�سح حمدون اأن مهمة العن يف 
ن�سف نهائي اآ�سيا اأمام الهال لن 
الفني  املدير  اأن  غري  �سهلة،  تكون 
للفريق زالتكو داليت�س على معرفة 
ال�سابق  فريقه  ب��اإم��ك��ان��ي��ات  ج��ي��دة 
وقادر على حتليل الزعيم الهايل 
املنا�سب  الفني  االأ���س��ل��وب  واإي��ج��اد 
اخلليجية  الكرة  قمة  يف  ملواجهته 
وحت�سريات  امل��رت��ق��ب��ة  االآ���س��ي��وي��ة 
الفريق �ستم�سي على النحو الذي 
االحتاد  مواجهة  قبل  عليه  كانت 
ال�سعودي ويف اعتقادي اأن جماهري 
والعيناوية  عامة  االإماراتية  الكرة 
ت�ستحق  اخل�����س��و���س  وج����ه  ع��ل��ى 

فرحة التتويج باللقب.

مهمة وطنية
وحول طلب النادي بتاأجيل مباراة 
قال:  االأهلي،  النادي  اأمام  ال�سوبر 
املوؤكد اأن نادي العن ال ميثل نف�سه 
بل يدافع عن ا�سم دولة االإمارات يف 
مباراة  وموعد  االآ�سيوية  البطولة 
ال�سوبر التي جتمع بطلي الدوري 
خ�سو�ساً  منا�سباً  لي�س  وال��ك��اأ���س 
عندما نتحدث عن اأربعة ايام فقط 
ال�سوبر  مواجهة  بن  ما  �ستف�سل 
نهائي  ن�سف  يف  ال��ه��ال  وم���ب���اراة 
دوري اأبطال اآ�سيا واالإخوة يف احتاد 
الكرة وجلنة دوري املحرتفن على 
ال���ف���ري���ق، وحتى  ب���ج���دول  اط�����اع 
املباراة ب�سورة جيدة ينبغي  تظهر 
ولذلك  املنا�سب  التوقيت  اختيار 

طالبنا بتاأجيل املباراة.

تاأجيل  ر�سمياً  العن طلب  اأن  اأك��د 

ال�سوبر
اجل��ن��ي��ب��ي: ث��ق��ة حم��م��د ب���ن زايد 
يف  وامل�����س��وؤول��ي��ة  ال��ع��زمي��ة  منحتنا 

البطولة االآ�سيوية 
فريق  اإداري  اجلنيبي،  نا�سر  ق��ال 
التي  امل��ه��م��ة  ال��ر���س��ال��ة  اإن  ال��ع��ن، 
ال�سيخ  �سمو  اأول  ال��ف��ري��ق  وجهها 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�سلحة، رئي�س نادي العن 
ل��ل��ف��ري��ق كانت  ال�������س���رف،  وه��ي��ئ��ة 
مبثابة الدافع املعنوي املهم جلميع 
عنا�سر الفريق اإذ عززت من رغبة 
حتقيق  يف  اجل���م���ي���ع  وم���ع���ن���وي���ات 
ال�ستعادة  ���س��ع��ي��اً  ال���ن���ادي  اأه������داف 

ذكريات اآ�سيا 2003.
الزعيم  اأن  ال��ع��ن  اإداري  واأو����س���ح 
للتواجد  ال��ت��اأه��ل  اأح��ق��ي��ت��ه يف  اأك���د 
اأن���دي���ة بالقارة  اأرب���ع���ة  اأف�����س��ل  م��ع 
وا�ستحقاق،  ج��دارة  عن  االآ�سيوية 
يف  للفريق  ال��ق��وي  ب��امل��ردود  قيا�ساً 

مباراتي الذهاب واالإياب.
ورداً على �سوؤال حول الظروف التي 
واجهت الفريق يف جدة ال�سعودية، 
قال: بداية اأود اأن اأوؤكد باأن حكمة 
حممد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  وحنكة 
اآل نهيان، رئي�س جمل�س  بن خالد 
اإدارة �سركة نادي العن لكرة القدم، 
وتوجيهاته باإبعاد كل ال�سغوط عن 
العبي الفريق، ف�سًا عن متابعته 
م�سافة  م��ن  ل���اأح���داث  الل�سيقة 
الفني  اجل���ه���ازي���ن  م���ك���ن  ق���ري���ب���ة 
االأحداث  التعامل مع  االإداري من 
االإدارة  جمل�س  رئي�س  لروؤية  وفقاً 

والذي طالبنا بالرتكيز والهدوء.
املعلنة  االأح��داث غري  واأكمل: بعد 
الفني  االج���ت���م���اع  ���س��ه��ده��ا  ال���ت���ي 
والذي  امل��ب��اراة  برتتيبات  اخل��ا���س 
املنظمن  بح�سور  املراقب  تراأ�سه 
موؤ�سرات  مل�سنا  النادين،  وممثلي 
�سلبية مت نقلها على الفور لرئي�س 
وج���ه  وال��������ذي  االإدارة،  جم���ل�������س 
بتوفري �سيارات مريحة اإىل جانب 
ثاثة با�سات خا�سة باأع�ساء بعثة 
ال��ف��ري��ق ور����س���م ���س��ي��ن��اري��و حترك 
ج��م��ي��ع اأع�������س���اء ال��ب��ع��ث��ة م���ن مقر 
اإقامتنا بجدة اإىل ملعب املباراة يف 
ال�سرائع على نحو مدرو�س حت�سباً 

لكل الظروف.
ال�سيخ  توجيهات  على  بناء  وزاد: 

ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د ب��ن خ��ال��د اآل 
با�سات  ث���اث���ة  حت���رك���ت  ن���ه���ي���ان 
اإحلاح  و���س��ط  امل���ب���اراة،  م��ل��ع��ب  اإىل 
الفريق  م��راف��ق  م��ن  للجدل  مثري 
ال���ت���اب���ع ل���ل���ن���ادي ال�����س��ع��ودي حول 
الطريق الذي �سي�سلكه با�س فريق 
توزيع  ومت  االأ���س��ا���س��ي��ة،  الت�سكيلة 
القن�سلية  �سيارات  على  الاعبن 
وفقاً الآلية ت�سمن و�سول اجلميع 
البدالء  ع���دا  امل��ن��ا���س��ب  ال���وق���ت  يف 
اإذ  الت�سكيلة،  خ��ارج  كانوا  وال��ذي��ن 
تقدمته  الذي  البا�س  اإىل  �سعدوا 
دورية ال�سرطة، حيث مت تاأخريهم 
نحو  ال�سمي�سي  تفتي�س  م��رك��ز  يف 
ال���ذي  رب����ع����اً، االأم������ر  اإال  ال�����س��اع��ة 

ي�سادفنا الأول مرة.
وامتدح اجلنيبي الدور املمتاز الذي 
االإمارات  دول��ة  قن�سلية  ب��ه  قامت 
حم  �سعادة  بجهود  م�سيداً  ب��ج��دة، 
العام  القن�سل  ال��را���س��دي،  حممد 
باالإنابة وعبداهلل �سامل احلمريي، 

م�ساعد القن�سل العام.
واأ����س���ح اجل��ن��ي��ب��ي مل�����س��وؤويل جلنة 
املعنية  اجل��ه��ة  امل��ح��رتف��ن  دوري 
ب��ت��ن��ظ��ي��م م����ب����اراة ال�����س��وب��ر ووف���د 
ال���ن���ادي االأه���ل���ي ب����اأن ال��ع��ن تقدم 
بطلب ر�سمي لتاأجيل املباراة وذلك 
املتمثلة  ال��وط��ن��ي��ة  مهمته  ب�سبب 
ذلك  وج��اء  االآ�سيوية،  البطولة  يف 
على هام�س االجتماع الفني الذي 
انعقد ظهر يوم اأم�س االأول مبلعب 
ن��ادي اجلزيرة  حممد بن زاي��د يف 
بح�سور  امل��ب��اراة  �سيحت�سن  ال��ذي 

اجلهة املنظمة وممثلي النادين.

الرا�سدي: م�ستوى الزعيم ير�سحه 
للمناف�سة على اللقب

وم������ن ج���ان���ب���ه ع�����رب ح�����م حممد 
باالإنابة،  العام  القن�سل  الرا�سدي، 
عن �سعادته مبردود ممثل الوطن 
امل�����س��رف اأم����ام اأح����د اأق����وى الفرق 
امل�ستوى  اأن  م���وؤك���داً  ال�����س��ع��ودي��ة، 
مباراتي  يف  ال��ع��ن  اأظ���ه���ره  ال����ذي 
الذهاب واالإي��اب �سمن ال��دور ربع 
وير�سحه  ال��زع��ي��م  ي��وؤه��ل  النهائي 

اإىل املناف�سة على اللقب القاري.
واأو�سح حم اأن املباراة افتقدت اإىل 
غري  اجلماهري  القدم  ك��رة  فاكهة 
حا�سرة  كانت  والندية  االإث���ارة  اأن 
يف امليدان وقدم الفريقان امل�ستوى 

الفني املطلوب على اأر�سية امللعب.
واأ�ساد حم بتعامل رئي�س بعثة نادي 
ال��ع��ن، ال�سيخ ع��ب��داهلل ب��ن حممد 
الظروف  م��ع  نهيان،  اآل  خالد  ب��ن 
املناف�س  اآلية تعامل  التي فر�ستها 
الفريق،  على  ال�سغوط  فر�س  يف 
وت��ه��ي��ئ��ت��ه ل���اأج���واء امل��ث��ال��ي��ة التي 
اأع�ساء  الرائع جلميع  املناخ  وفرت 
البعثة وخ�سو�ساً الاعبن الذين 
مت ف�سلهم متاماً عما يدور حولهم 

من اأحداث.

فوز تاريخي
���س��امل احلمريي،  واأ����س���ار ع��ب��داهلل 
بقن�سلية  ال��ع��ام،  القن�سل  م�ساعد 
اأنه  اإىل  ال�سعودية  جدة  يف  الدولة 
العن  ن����ادي  ت��اري��خ  يف  م���رة  الأول 
ي��خ��و���س م��واج��ه��ة يف ع���دم وجود 
ل���ل���ع���ن يجد  ج���م���ه���ور، وامل����ت����اب����ع 
متابعة  ع��ل��ى  حت��ر���س  ج��م��اه��ريه 
احل�������س�������س ال���ت���دري���ب���ي���ة ب����اأع����داد 

كبرية.
واأ���س��اف: العن ك��ان مب��ق��دوره اأن 
تاريخية  ه��زمي��ة  ب��االحت��اد  يلحق 
قيا�ساً  ال�سعودي،  النادي  ملعب  يف 
ق��دم��ه يف  ال���ذي  امل��م��ت��از  بامل�ستوى 

مواجهتي الذهاب واالإياب.

وجه ر�سالة للجماهري
اجلهود  م�ساعفة  علينا  �ستوت�س: 

لتحقيق اأهدافنا املرجوة
ال�سلوفاكي  ق������ال  ج���ان���ب���ه  م�����ن 
العن  اإن  ���س��ت��وت�����س  م��ري���س��ي��اف 
قدم م�ستوى فنياً طيباً يف مباراتي 
ال������دور رب����ع ال��ن��ه��ائ��ي م���ن دوري 
االأب���ط���ال االآ���س��ي��وي وح��ق��ق الفوز 
ع���ل���ى االحت�������اد ال�������س���ع���ودي ذه���اب���اً 
اأدوا  اأن زم��ائ��ه  اإىل  واإي��اب��اً، الف��ت��اً 
امل��ه��م��ة ب��ن��ج��اح ت����ام، م���وؤك���داً يجب 
علينا اأن ندرك جيداً باأنه ما زالت 
تطلب  التي  االأم���ور  بع�س  هنالك 
املقبلة  املرحلة  خال  كبرياً  عمًا 

لبلوغ اأهدافنا املرجوة .
الفريق  به  عاد  الذي  الفوز  وحول 
مباراتهم  يف  امل��ن��اف�����س  اأر������س  م���ن 
على ملعب ال�سرائع مبكة املكرمة، 
ق����ال: ال���ف���وز ال����ذي ح��ق��ق��ن��اه مهم 
ل��ل��غ��اي��ة ح��ي��ث ي�����س��اع��د ع��ل��ى رفع 
الدخول  قبل  الاعبن  معنويات 
اأن  واأمتنى  املو�سم،  ا�ستحقاقات  يف 

يكون ما حتقق بداية رائعة للفريق 
م�ساعفة  ع��ل��ي��ن��ا  ي��ن��ب��غ��ي  ول���ك���ن 
ج��ه��ودن��ا ك��م��ا ذك����رت ل��ك��م والعمل 
التدريبية  احل�س�س  خ��ال  ب��ق��وة 
يف  املهمة  ال��ن��ق��اط  بع�س  لتطوير 
موا�سلة  م��ن  ميكننا  مم��ا  االأداء 

حاالت الفوز على املناف�سن .
ووج�����ه م��ري���س��ي��اف ر����س���ال���ة اإىل 
اجل��م��اه��ري ال��ع��ي��ن��اوي��ة ق���ال فيها: 
مب�ستوى  ل��ل��ظ��ه��ور  دائ���م���اً  ن�����س��ع��ى 
اأمر  الفوز وهو  اإىل  يقودنا  متميز 
الذين  وجلماهرينا  الأنف�سنا  رائ��ع 
اأمتنى اأن ي�ساندونا واأن يقفوا دوماً 
اأن�سى منظر مدرجات  بجانبنا وال 
���س��ت��اد ه���زاع ب��ن زاي���د وه���ي مليئة 
باجلماهري يف مباراة الذهاب اأمام 

االحتاد ال�سعودي.
ع��ن��دم��ا يكون  ب��ال��ط��ب��ع  واأك����م����ل: 
حا�سداً  اجل���م���اه���ريي  احل�������س���ور 
م�سلحة  يف  ي�������س���ب  ذل������ك  ف��������اإن 
املعنوية  الروح  ويرفع من  الفريق 
هذه  ت�ساندنا  اأن  وناأمل  لاعبن. 

اجلماهري دوماً.
زاد: من املوؤكد اأنه ال يوجد فريق 
املباريات  ك���ل  يف  ال���ف���وز  ب��اإم��ك��ان��ه 
ول��ك��ن��ن��ا ���س��ن��ع��م��ل دائ���م���اً ك���ل م���ا يف 
االإيجابية  ال��ن��ت��ائ��ج  ل��ب��ل��وغ  و�سعنا 
االأف�سل  الفني  امل�ستوى  نقدم  واأن 
و����س���رنى ك��ي��ف ���س��ت��م�����س��ي االأم�����ور 
اأن  اأرى  وحالياً  املقبلة،  الفرتة  يف 
الفريق ي�سري يف االجتاه ال�سحيح 
املرحلة  اأف�سل يف  االأم��ور  و�ستكون 

القادمة .

ع����ج����ب: ال����ع����ن ا����س���ت���ح���ق ال���ف���وز 
والتاأهل 

حممد  ال��������ع��������ن،  الع����������ب  اأك�������������د 
ع��ب��دال��رح��م��ن امل��ل��ق��ب ب��ع��ج��ب اأن 
للقاء  ال���ت���اأه���ل  ي�����س��ت��ح��ق  ف���ري���ق���ه 
ن�سف  ال��دور  يف  ال�سعودي  الهال 
اأ�سيا، عقب  اأبطال  النهائي بدوري 
ال��ف��وز ع��ل��ى االحت����اد ال�����س��ع��ودي يف 
مباراتي الذهاب واالياب يف العن 
اأن  اإىل  م�������س���رياً  امل���ك���رم���ة،  وم���ك���ة 
املباراتن  يف  املطلوب  قدم  الفريق 
ال���ت���وق���ع���ات،  وك�������ان يف م�������س���ت���وى 
فاأ�ستحق الفوز ذهاباً واياباً، االأمر 
القوية  العزمية  اإىل  ي�سري  ال���ذي 
من الاعبن ورغبتهم يف تخطي 
هذه املرحلة ال�سعبة من البطولة 

االأ�سيوية.
يف  ال���ف���وز  اأن  اإىل  ع��ج��ب  واأ�����س����ار 
الذهاب واالإياب مينحهم  مباراتي 
ال����داف����ع امل���ع���ن���وي امل���ط���ل���وب قبل 
م���واج���ه���ة ال����ه����ال ال�������س���ع���ودي يف 
ن�ستمر  اأن  ونتمنى  املقبل،  ال���دور 
على هذا امل�ستوى يف مباراتي الدور 
ن�سف النهائي، ثم نبداأ التفكري يف 
لقاء ال�سوبر وبعد ذلك ننتقل اإىل 

الدوري.
قوة  بكل  �سي�سعى  ال��ع��ن  اإن  وق���ال 
ل��ل��م��ن��اف�����س��ة ع��ل��ى االأل����ق����اب خال 
ح�سوره  لتاأكيد  اجل��دي��د،  املو�سم 
التي  امل�����س��اب��ق��ات  جميع  يف  ال��ق��وي 
ي�����س��ارك ف��ي��ه��ا، ب��رغ��ب��ة ك���ب���رية يف 
دعم النجاح الذي حققه يف الفرتة 

املا�سية. 
جماهري  وج������ود  ع���ج���ب  وام����ت����دح 
االإم���ارات يف م��ب��اراة ال��ذه��اب وقال 
ال��ع��ن يف مواجهة  اإن���ه رج���ح ك��ف��ة 
االحت��������اد ع���ل���ى ا����س���ت���اد ه�������زاع بن 
العن  ج���م���اه���ري  اأن  ك���م���ا  زاي�������د، 
واأكدت  التوقعات  مب�ستوى  كانت 
م�����س��ان��دت��ه��ا ال��ق��وي��ة ل��اع��ب��ن يف 
مواقع  ع����رب  االأ����س���ي���وي���ة  امل���ه���م���ة 
�سبكة  على  االجتماعي  التوا�سل 

االنرتنت قبل مباراة االإياب.

اليوم  حت�سرياته  ي�ستاأنف  العن 
بدون الدولين

م�ساء  العن  ن��ادي  فريق  ي�ستاأنف 
الدولين  ب��دون  حت�سرياته  اليوم 
تدريبية  وذلك من خال احل�سة 
امل���ق���ررة م�����س��اء ال���ي���وم ع��ل��ى ملعب 
خليفة بن زايد، بعد الراحة، التي 
زالتكو  ال��ك��روات��ي،  امل���درب  منحها 
ع��ق��ب مباراة  ل��اع��ب��ن،  دال��ي��ت�����س 
ال���ف���ري���ق االأخ�������رية اأم������ام االحت����اد 
الزعيم  ح�سمها  وال��ت��ي  ال�سعودي 
ليعلن   ،1-3 بنتيجة  رائ���ع  ب��ف��وز 
اإىل ن�سف  تاأهله ر�سمياً  عربه عن 
اآ�سيا مبجموع  اأبطال  نهائي دوري 
واالإياب  الذهاب  مباراتي  نتيجتي 

واملحت�سبة ب� 1-5.
مل��واج��ه��ة الهال  ال��ع��ن  وي��ت��اأه��ب 
ال�ساد�س  يف  امل����ق����ررة  ال�������س���ع���ودي 
يف  املقبل  �سبتمرب  �سهر  م��ن  ع�سر 
ذهاب  �سمن  ال�����س��ع��ودي  ال��ري��ا���س 
اآ�سيا  اأب��ط��ال  دوري  ن��ه��ائ��ي  ن�سف 

لكرة القدم.

مب�ري�ت كثيفة تخو�سه� فرق �لأ�سب�ل و�لن��سئني و�ل�سب�ب لكرة �ل�سلة من ن�دي �ل�س�رقة خالل مع�سكرهم يف �سربي�
وال�سباب  والنا�سئن  لاأ�سبال  ال�سارقة  ن��ادي  فرق  خا�ست 
�سربيا  يف  املنعقد  احل���ايل  مع�سكرهم  خ��ال  ال�سلة  ل��ك��رة 
املباريات الودية بجانب متابعتهم ملباريات ودوري  عدد من 
�سربيا يف كرة ال�سلة والذي ياأتي يف اإطار روؤية جمل�س اإدارة 
نادي ال�سارقة الريا�سي لتاأهيل فرقة لكرة ال�سلة للبطوالت 
بعثة  وتوا�سل  ال���دوري  ب��داي��ة  قبل  املقبلة  واال�ستحقاقات 
ويومي  وب�سكل  مكثفة  ب�سورة  ومرانها  تدريباتها  ال�سلة 
بهم  للعبور  وفنية  تكتيكية  واإع��داد خطط  لتاأهيل العبيها 
اإىل املناف�سة يف م�سوارهم . وت�سعى البعثة التي يراأ�سها علي 
ح�سن االأمريي ع�سو جمل�س دارة نادي ال�سارقة الريا�سي 
وم�سرف عام كرة ال�سلة بالنادي واملكونة من الكابنت عماد 

وم�سرف  وال�����س��ب��اب  النا�سئن  ف��ري��ق  م���درب  عثمان  حلمي 
فرق املراحل والكابنت رامي اخلطيب مدرب فريق االأ�سبال 
وال�سباب  النا�سئن  فريق  اإداري  يو�سف  حمدان  والكابنت 
حتقيق  اإىل  االأ���س��ب��ال  ف��ري��ق  اإداري  �سالح  حمد  وال��ك��اب��نت 
الفنية  وتهيئته  ل��ل��ف��رق  امل��ع��ن��وي��ة  ال����روح  ورف���ع  االن�����س��ج��ام 

والبدنية للبطوالت .
وح��ر���س��ت بعثة ن���ادي ال�����س��ارق��ة ع��ل��ى ا���س��ت��ف��ادة ف��رق��ه��ا من 
االأ�سبال والنا�سئن وال�سباب لكرة ال�سلة اإىل اال�ستفادة من 
ال�سلة عرب عدد  ال�سربية واملتقدمة يف جمال كرة  املدر�سة 
من املباريات الودية بجانب متابعة املباريات التي تقام من 
فرتة اإىل اأخرى . وا�سار علي ح�سن االأمريي ع�سو جمل�س 

دارة نادي ال�سارقة الريا�سي وم�سرف عام كرة ال�سلة رئي�س 
البعثة اإىل ا�ستفادة الاعبن من اخلربات املتاحة يف �سربيا 
خا�س  ال�سباب  فريق  اأن  واأو���س��ح  املكثفة  التدريب  وب��رام��ج 
-39 بنتيجة  بها  وف��از  �سلودي�س  ن��ادي  فريق  �سد  م��ب��اراة 

اأحمد  لل�سيخ  بال�سكر  وت��ق��دم  ال�سارقة  فريق  ل�سالح   68
ال�سارقة  ن���ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ث��اين  اآل  ع��ب��داهلل  ب��ن 
على رعايته و�سوؤاله الدائم عن البعثة وتوجيهاته الدائمة 
كما  وبقوة  للمناف�سة  واإعدادهم  الاعبن  ا�ستفادة  باأهمية 
االدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  اخل��ادم  عبداهلل  بجهود  واأ���س��اد 
العام  ال�سر  اأم���ن  ه��ال  وعي�سى  االدارة  جمل�س  واأع�����س��اء 

للنادي على عنايتهم وتوا�سلهم الدائم مع البعثة .

اأكد اأن ثقة حممد بن زايد عززت جناح العني يف الآ�شيوية 

ح���م�����دون: ت����أجي����ل ل����ق�����ء �ل�س�����وب������ر ي�س������ب يف م�س���ل��ح���������ة 
�لك������رة �لإم�������ر�تي������ة
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برعاية �سمو ال�سيخ نهيان بن زايد 
اأبوظبي  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل 
اأم�س  م�����س��اء  اخ��ت��ت��م��ت  ال��ري��ا���س��ي 
اأبوظبي  مهرجان  فعاليات  االأول 
الذي  ال21  ل��ل�����س��ط��رجن  ال�����دويل 
لل�سطرجن  اأب��وظ��ب��ي  ن����ادي  ن��ظ��م��ه 
جمل�س  م�����ن  ب�����دع�����م  وال����ث����ق����اف����ة 
رئي�سية  ورعاية  الريا�سي  اأبوظبي 
من �سركة برتول اأبوظبي الوطنية 
مناف�ساته  ج��رت  وال���ذي  )اأدن����وك( 
اأبوظبي  بكورني�س  �سوفتيل  بفندق 
مب�ساركة  م��ت��ت��ال��ي��ة،  اأي������ام   9 مل����ده 
من  والعبه  350 العبا  من  اأك��ر 
العامل  دول��ة من خمتلف دول   35
واالمارات  �سابات  �سباب  يتقدمهم 
، وق��د ت��وج االوك���راين ي��وري بلقب 
بطولة اال�ساتذة الدولية الرئي�سية 
االأول  امل��رك��ز  ك��اأ���س  ع��ل��ي  ليح�سل 
مالية  ن���ق���دي���ة  وج����ائ����زة  ال���ذه���ب���ي 

قدرها 10 اآالف دوالر .
وقد جاءت مرا�سم احلفل اخلتامي 
الناجح  للمهرجان  م�سكا  متميزة 
،ك��م��ا ج���اء ح��ف��ل االف��ت��ت��اح البهيج 
وقد بداأت مرا�سم احلفل اخلتامي 
ابراهيم  ا���س��م��اع��ي��ل  ال�����س��ي��د  بكلمة 
امل���ه���رج���ان معربا  م��دي��ر  اخل�����وري 
اللجنة  واع�ساء  رئي�س  �سعادة  عن 
لتجاوب  ال���ن���ادي  وادارة  امل��ن��ظ��م��ة 
العاملة  والهيئات  املوؤ�س�سات  كافه 
�سركة  ب��ال��ذك��ر  وخ�������س  ب���ال���دول���ة، 
اأدنوك   ( الوطنية  اأبوظبي  ب��رتول 
( على رعايتها للمهرجان وجمل�س 
ع���ل���ى دعمه  ال���ري���ا����س���ي  اأب���وظ���ب���ي 
املهرجان  الإخ��������راج  ال�����احم�����دود 
باأبهى حلة، وبلدية مدينة اأبوظبي 
و�سركة  ال���ع���ق���اري���ة   24 و����س���رك���ة 
برجيل  وم�ست�سفى  ���س��ب��ورت  ل��ي��در 
و�سركة برزم للتجارة وتعاون احتاد 
االإم�������ارات ل��ل�����س��ط��رجن ب��ت��وف��ري كل 
كوادره الإجناح املهرجان ، كما �سكر 
اإدارة فندق �سوفيتيل على ا�ست�سافة 

احلدث .
و�سائل  ج����ه����ود  اخل��������وري  وث����م����ن 
بال�سكر  وخ�����س  املختلفة  االع����ام 
تغطيتهم  ع��ل��ى  ال�����س��ح��اف��ة  رج����ال 
العام،  ل��ه��ذا  امل��ت��م��ي��زة  ال�����س��ح��ف��ي��ة 
باملهرجان  ال��ع��ام��ل��ن  ك��اف��ة  و���س��ك��ر 
من حكام وم�سرفن وفنن والذي 
ي��دخ��روا ج��ه��داً يف �سبيل اجناح  مل 
يف  اللقاء  لتجدد  تطلعا  امل��ه��رج��ان 
م��ه��رج��ان اب��وظ��ب��ي ال���دويل الثاين 
 2014 اأغ�����س��ط�����س  وال��ع�����س��رون يف 
الاعبن  ع���ن  ن��ي��اب��ة  وحت�����دث   ..

املغربي  ال��دويل  اال�ستاذ  امل�ساركن 
بدوره  �سكر  ال���ذي  تي�سري  حم��م��د 
ابوظبي  وجم��ل�����س  املنظمن  ك��اف��ه 
بالتنظيم  ا���س��اد  ،ك��م��ا   ، ال��ري��ا���س��ي 
الرائع التي حظي به مهرجان العام 
والذي ي�ساهي البطوالت العاملية .. 
بعد ذلك مت عر�س لقطات لكامريا 
اللجنة املنظمة اخلفية التي جاءت 
ب��ع��ن��وان )�����س����ادوه( وال���ت���ي �سورت 
والاعبات  ال���اع���ب���ن  ان���ف���ع���االت 
والتي  امل��ه��رج��ان  مناف�سات  خ���ال 
ن��ال��ت اال���س��ت��ح�����س��ان. ب��ع��د ذل���ك قام 
اإ�سماعيل  ال�سيد  امل��ه��رج��ان  م��دي��ر 
اإبراهيم نيابة �سعادة ح�سن عبداهلل 
املنظمة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س  اخل�����وري 
ال���دول���ة لظروف  خ����ارج  امل���ت���واج���د 
�سعيد  �����س����ع����ادة  ب���ت���ك���رمي  ط����ارئ����ة 
ال�سطرجن  احت����اد  رئ��ي�����س  امل��ق��ب��ايل 
التذكارية  بالدروع  املهرجان  ورعاة 
تقديرا  املهرجان  ا�سم  حتمل  التي 
الوطنية  ال�سركات  ب��دور  وع��رف��ان��ا 
رئي�س  �سعادة  من  كل  تناوب  ،فيما 
االإم��ارات لل�سطرجن و�سعادة  احت��اد 
مدير  ال�سام�سي  ���س��ع��ود  ب��ن  را���س��د 
�سركة  ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات يف  دائ����رة 
اإدارة  جم���ل�������س  ورئ���ي�������س  اأدن���������وك 

و�سعادة حممد حاجي  بروج  �سركة 
اخل����وري االم���ن ال��ع��ام ل��ن��ادي اأبو 
ظ���ب���ي ل��ل�����س��ط��رجن و����س���ع���ادة عمر 
واالندية  املراكز  ق�سم  رئي�س  خلف 
لل�سباب  ال��ع��ام��ة  بالهيئة  اخل��ا���س��ة 
وجنوم  اأب��ط��ال  بتكرمي  والريا�سة 
املهرجان ،وقد �سمل التكرمي العب 
الدويل  اال�ستاذ  الذهبي  االم���ارات 
����س���امل ع��ب��دال��رح��م��ن ال�����ذي حقق 
يف  اإم��ارات��ي  ل��اع��ب  نتيجة  اأف�سل 
احمد  وا�ستحق  االأ���س��ات��ذة  بطولة 
فايز اأف�سل نتيجة م�ساركة اإماراتي 
ونالت  امل���ف���ت���وح���ة،  ال���ب���ط���ول���ة  يف 
اف�سل  ال����زرع����وين  ع��ي�����س��ى  خ���ل���ود 
بطولة  يف  اماراتية  لاعبة  نتيجة 
النعيمي  �سعيد  و�سامة  النا�سئن 
لاعبة  نتيجة  اأف�سل  حققت  التي 
النا�سئن  بطولة  يف  االم���ارات  م��ن 
كاأف�سل  ال��وه��اب��ي  اأح��م��د  وف��اط��م��ة 
العبة من نادي اأبوظبي لل�سطرجن 

يف بطولة النا�سئن.
املعنوي حمدان  التكرمي  �سمل  كما 
م��ر���س��ول ك��اأف�����س��ل ن��ت��ي��ج��ة لاعب 
النا�سئن  ب���ط���ول���ة  يف  اإم������ارات������ي 
كاأف�سل  احل���ام���د  ع��ل��ي  اهلل  وع��ب��د 
اأبوظبي  ن���ادي  م��ن  ل��اع��ب  نتيجة 

ويو�سف  �سنة   16 فئة  لل�سطرجن 
ال��ب��ل��و���س��ي ك��اأف�����س��ل نتيجة  ج��ا���س��م 
ل������اع������ب م�������ن ن�����������ادي اأب�����وظ�����ب�����ي 
وخالد  ���س��ن��ة   14 ف��ئ��ة  ل��ل�����س��ط��رجن 
امل����زروع����ي ك��اأف�����س��ل ن��ت��ي��ج��ة العب 
فئة  لل�سطرجن  اأبوظبي  ن��ادي  م��ن 
12 �سنوات وزاي��د ع��ادل احلو�سني 
ك��اأف�����س��ل ن��ت��ي��ج��ة الع����ب م���ن نادي 
اأبوظبي لل�سطرجن فئة 10 �سنوات 
الواعد  االم��ارات��ي  التكرمي  و�سمل 
والفرن�سي  ال��زع��اب��ي  علي  �سلطان 
ف���ي�������س���ل ب���و����س���م���اح���ه واالي���������راين 
اأحمد  اي����دن وم��واط��ن��ة  ���س��ل��ي��م��اين 
اأ�سغري لتعادلهم مع امل�سنف  زاده 

االول يف املباراة اال�ستعرا�سية .  
والتذكاري  امل���ادي  التكرمي  و�سمل 
املهرجان  ب����ط����والت  يف  االأوائ����������ل 
النا�سئن  ب��ط��ول��ة  ���س��م��ل��ت  وال���ت���ي 
بلقبها  ف����از  ال��ت��ي  ���س��ن��ة   16 حت���ت 
ال�سدراين  عمار  االماراتي  الذهبي 
ال�����ذي ح��ق��ق اف�����س��ل ن��ت��ي��ج��ة حتت 
االإيراين  الثاين  وك��ان  �سنوات   10
االماراتي  وال��ث��ال��ث  زم��ردي��ان  ال��ي��ا 
التكرمي  و�سمل  �سلطان،  الدرمكي 
12 �سنة وج��اء يف املركز  فئة حتت 
بورنا  درك�������س���اين  االي������راين  االأول 

وال���ث���اين االم����ارات����ي ح����ارب نا�سر 
�سعيد  مواطنه  والثالث  ال�سام�سي 
عادل احلو�سني ..اما فئة حتت 14 
�سنة فقد حقق املركز االأول الهندي 
البحريني  وال��ث��اين  بيلكار  نيت�س 
جا�سيموف  والثالث  حبيب  عدنان 
برافيز) اأذربيجان(..وعلي م�ستوى 
16 �سنة  ال��ن��ا���س��ئ��ن حت��ت  ب��ط��ول��ة 
امل�سري  االأول  امل���رك���ز  ح��ق��ق  ف��ق��د 
حممد  را�سد  والثاين  زي��ان  حممد 
بورنا  (والثالث  )االم��ارات  الكندي 
درك�����س��ان) اي���ران ( وال��راب��ع عدنان 
نيت�س  )البحرين( اخلام�س  حبيب 
جا�سيموف  وال�ساد�س  الهند  بلكار( 

برافيز( اأذربيجان(.
و��������س�������م�������ل ال��������ت��������ك��������رمي اب�������ط�������ال 
املفتوحة  ال�����دول�����ي�����ة  ال����ب����ط����ول����ة 
النتائج  اف�����س��ل  ال��ت��ك��رمي  و���س��م��ل 
مقدمتهم  يف  امل�سنفن  ل��اع��ب��ن 
الغريوي)ليبيا(  م���ع���اذ  حم���م���د 
وفي�سل  ال��ف��ل��ب��ن  اب����ل  دي��ل��م��ان��ت��ا 
مرت�سى)باك�ستان(،و�سمل التكرمي 
امل�سنفن  لاعبن  النتائج  اف�سل 
البطولة  ،واب���ط���ال   1800 حت��ت 
امل���ف���ت���وح���ة ، وق������د اح��������رز امل���رك���ز 
اأ�ساوباييفا  الكازاخ�ستانية  االأول 

بورنا  ال���ث���اين  امل���رك���ز  ويف  ب��ي��ب�����س��ار 
دي�����راك�����������س�����اين)اي�����ران (وال���ث���ال���ث 
ج��ا���س��ي��م��وف ب��راف��ي��ز) اأذرب��ي��ج��ان(
جار�سيا  األ��ف��ن  الفلبيني  ال���راب���ع 
واخل�����ام�����������س م����واط����ن����ه ف����ال����ريي 
اك�����س��ل ج���ون وال�����س��اد���س فوجداين 
بطولة  ����س���ي���اف���و����س)اي���ران(..ام���ا 
ال�������س���ط���رجن اخل����اط����ف ف���ق���د حقق 
الك�سندر  ال��رو���س��ي  ال��ذه��ب��ي  لقبها 
رح����م����ان����وف وال����ث����اين االوك�������راين 
ي��وري كوزبوف حامل لقب بطولة 
جاجار  الهندي  والثالث  االأ�ساتذة 
�ساردول. وكان م�سك اخلتام تتويج 
الدولية  االأ���س��ات��ذة  بطولة  اب��ط��ال 
الذهبي  بلقبها  فاز  التي  الرئي�سية 
االوكراين  دوالر  اآالف   10 ومبلغ 
وال���ث���اين تيجران  ك���وزب���وف  ي����وري 
والثالث   ) اأرم��ي��ن��ي��ا  ب��رتو���س��ي��ان) 
ال�ساعد  الهندي  االخ��ري  املت�سدر 
مورايل كارثيكيان والرابع مواطنة 
اخلام�س  ن��ارن��ي��ان،ك��ذل��ك  ج���وب���ال 
املركز  يف  ���س��ان��ت��و���س،وح��ل  ف��ي��دي��ت 
ال�ساد�س الرو�سي �سريجي فولكوف، 
مولديفيا  فيوريل)  لوردا�سي�سكو 
فولكوف  ����س���ريج���ي  وال����رو�����س����ي   )
واالوكراين زاهر اإفيمنكو،والرو�سي 

والعا�سر  ب����ورم����اك����ن  ف����ادم����ري 
االوكراين يوري كريفوري�سك.

�شعيد املقبايل 
رئي�س  املقبايل  �سعيد  �سعادة  اأ���س��اد 
بالنجاح  لل�سطرجن  احتاد االمارات 
الدويل  اأبوظبي  ملهرجان  املتزايد 
ل��ل�����س��ط��رجن ال����ذي ���س��اه��م يف اب���راز 
االمارات  لدولة  احل�ساري  الوجه 
خال  م��ن   ، ظبي  اأب���و  وعا�سمتها 
امل���������س����ارك����ات امل���ت���ن���وع���ة ال����ت����ي ظل 
امل���ه���رج���ان م���ن كافه  ي�����س��ت��ق��ط��ب��ه��ا 
ان��ح��اء امل��ع��م��ورة ، ا���س��ت��ث��م��ارا لدعم 
ال�سباب  لقطاع  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
والريا�سة ورعاية جمل�س اأبو ظبي 
الريا�سي لكافه االأن�سطة الريا�سية 
اأبو  ام���ارة  يف  تقام  التي  وال�سبابية 
ب��ان �سطرجن  املقبايل  واك��د   . ظبي 
ت�ساعدية  بخطى  ي�سري  االم���ارات 
حيث متكن �سباب االمارات)اأم�س( 
امليداليات  من  العديد  حتقيق  من 
امل��ق��ام��ة حاليا  ال���ع���رب  ب��ط��ول��ة  يف 
النا�سئن  م�ستوى  علي  االأردن  يف 
وب����ط����ول����ة امل�������دار��������س اال����س���ي���وي���ة 
لريا�سة  جديدة  الإجن��ازات  كبداية 
االم��������ارات خ����ال امل���و����س���م احل���ايل 

اللجنة  ب��ج��ه��ود  امل��ق��ب��ايل  وا���س��اد   ..
�سخرت  ال��ت��ي  للمهرجان  املنظمة 
للمهرجان  النجاح  متطلبات  كافه 
اجلهود  ت�سافر  بف�سل  وال�سيوف 
الريا�سية  املجال�س  كافه  واهتمام 

علي م�ستوى الدولة .
وقال - ي�سعى االحتاد خال الفرتة 
املقبلة ل�سد بع�س اجلوانب الفنية 
الوطنية  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ت��خ�����س  ال��ت��ي 
خطة  و����س���ع  ان  ب���ع���د  ل��ل�����س��ط��رجن 
النقاط  اأن ت�سع  �ساأنها  �ساملة من 
علي احلروف تنفيذا ال�سرتاتيجية 
املنتخبات  علي  تركز  التي  االحت��اد 
الوطنية التي حتتاج لدعم امل�ستوي 
الفني من خال اكت�ساب اخلربات 
املناف�سة  على  العبينا  ي�ساعد  مم��ا 
علي ال�سعيد العاملي بعد التاألق علي 
من  الب��د  وذك��ر  االإقليمي  امل�ستوى 
والنتائج  النجاحات  بكافه  االإ�سادة 
التي حققها ابطال االمارات موؤخرا 
يف البطولة اال�سيوية بقيادة في�سل 
ك�����س��واين وال��اع��ب ال��ذه��ب��ي �سامل 
رو�سة  وال�����واع�����دة  ع���ب���دال���رح���م���ن 
ال�سيخ  �سنوات(،وفوز  ال�سركال)4 
اآل  �سلطان بن خليفة بن �سخبوط 
اال�سيوي  االحت����اد  ب��رئ��ا���س��ة  ن��ه��ي��ان 
البناي  اإبراهيم  االأخ  رئا�سة  وقبله 
يوؤكد  مم��ا  العربي  االحت���اد  رئا�سة 
ث��ق��ة اجل��م��ي��ع يف ك��ف��اءات االم����ارات 

االإدارية .

با�شم اأمني
البطولة ناجحة اإال اإنني حزين

وافريقيا  والعرب  م�سر  بطل  ق��ال 
مهرجان  ب��ان  اأم��ن  با�سم  الدكتور 
 21 اأبوظبي الدويل لل�سطرجن ال 
وب�سكل  املقايي�س  بكل  ناجحا  ك��ان 
املهرجانات  ع����ن  ك���ث���ريا  اخ���ت���ل���ف 
اللجنة  ل��رتاك��م خ����ربات  ال�����س��اب��ق��ة 
لل�سطرجن  اأبوظبي  ون��ادي  املنظمة 
���س��خ��ر ك��ل ام��ك��ان��ات النجاح  ال����ذي 
فا�ستحقوا  االم���������ارات،  ل�����س��ي��وف 
اال�سادة والتهنئة ،معربا عن حزنة 
لعدم توفيقة ببلوغ من�سة التتويج 
اال�ساتذة  ب��ط��ول��ة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
الرنويج  من  عودته  عقب  الدولية 
لل�سطرجن  ال���ع���امل  ب��ط��ول��ة  ب��ل��ق��ب 
اأمل  ،على  الذهني  االره��اق  نتيجة 
القادمة  امل��ه��رج��ان  يف  ال��ت��ع��وي�����س 
مرات  خم�سة  به  الفوز  �سبق  ال��ذي 
فالتهنئة لكافه الفائزين والفائزات 
ال���ق���اب وجوائز  ا���س��ت��ح��ق��وا  ال���ذي���ن 

املهرجان الناجح .

اأهدى ذهبية البطولة اإىل رئي�ش الدولة واإىل �شعب الإمارات 

حمد�ن بن حممد بن ر��سد ي�سهد �حلفل �خلت�مي ل�سب�ق ك�أ�ش �لع�مل للقدرة بفرن�س�
���س��ه��د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د ال 
م��ك��ت��وم ويل ع��ه��د دب���ي ام�����س احل��ف��ل اخل��ت��ام��ي ل�سباق 
كاأ�س العامل للقدرة والذي نظم �سمن فعاليات بطولة 
يف  وذل��ك   2014 نورماندي  الفرو�سية  اللعاب  العامل 
مقاطعة نورماندي الفرن�سية ومت خال احلفل تقليد 
ب��ن را���س��د ال مكتوم  ب��ن حم��م��د  ال�����س��ي��خ ح��م��دان  �سمو 
بامليدالية الذهبية لفئة الفردي وذلك بعد انتزاعه يوم 
للقدرة  العامل  كاأ�س  �سباق  يف  االول  املركز  االول  اأم�س 
 47 ميثلون  وفار�سة  فار�سا   173 مب�ساركة  فرن�سا  يف 

العليا  اللجنة  وهناأت  العامل.  اأنحاء  خمتلف  من  دول��ة 
لبطولة العامل للفرو�سية الفار�س �سمو ال�سيخ حمدان 
بن حممد بن را�سد ال مكتوم على تفوقه برباعه ونيله 
خمتلف  يف  عالية  بجاهزية  ظهر  بعدما  االول  للمركز 
 160 م�سافته  بلغت  وال���ذي  اخلم�س  ال�سباق  م��راح��ل 
�سمو  اه��دي  التاريخي  الفوز  هذا  ومبنا�سبة  كيلومرت. 
ذهبية  مكتوم  ال  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ 
بطولة العامل للقدرة اإيل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل واإىل �سعب 

االإماراتية  ال�سدارة  اأن  اإىل  �سموه  م�سريا  االإم����ارات.. 
الريا�سة تعد فخرا للعرب جميعا ولي�س  العاملية لهذه 

لاإمارات وحدها. 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  جانب  اإىل  و���س��ارك 
را�سد ال مكتوم يف بطولة العامل للقدرة نخبة من فر�سان 
ال مكتوم وعلى  دمل���وك  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ  وه��م  ال��دول��ة 
خلفان اجلهوري وعبد اهلل املري و�سعيد حممد املهريي 
اإال اأن الظروف ال�سعبة اظطرتهم اإيل االن�سحاب خال 
مراحل ال�سباق ولكن �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن 

اأثبت وبكل ج��دارة متيزه يف هذا النوع  را�سد ال مكتوم 
الفر�سان  املجهدة وقد تفوقعلي خمتلف  ال�سباقات  من 
للقدرة  العامل  ببطولة  الذهب  �سموه  وح�سد  العاملين 
قدره  زم��ن��ا  وم�سجا  مي��ام��ه  ال��ف��ر���س  ���س��ه��وة  ممتطياً 
ثانية.  وع�سرين  وثمانية  دق��ائ��ق  وث��م��ان  �ساعات  ثمان 
احل�سن  بنت  هيا  االم���رية  �سمو  التتويج  حفل  ح�سر 
حرم �ساحب ال�سمو نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
بن جمعه  بن مكتوم  �سعيد  وال�سيخ  دبي  ال��وزراء حاكم 
جمل�س  رئي�س  الطاير  حميد  �سعيد  و�سعادة  مكتوم  ال 

اإدارة ميدان وجماهري غفرية من حمبي وع�ساق ريا�سة 
اخليول. يذكر اأن بطولة العامل الألعاب الفرو�سية والتي 
الفرن�سية  ن��ورم��ان��دي  مقاطعة  يف  فرن�سا  ت�ست�سيفها 
العامل  االأك��رب واالأق��وى على م�ستوى  اأنها  ت�سنف على 
على  فار�س   1000 على  يزيد  ما  فيها  يتناف�س  حيث 
القدرة  و���س��ب��اق��ات  احل��واج��ز  قفز  ه��ي  �سباقات  ثمانية 
العربات  وق���ي���ادة  ال�����س��اح��ي��ة  وال���رتوي�������س وم��ن��اف�����س��ات 
ومناف�سات التفاف اخليل والوثب اإ�سافة اإىل مناف�سات 

الرتوي�س لذوي االحتياجات اخلا�سة.

مب�شاركة اأكرث من 350 لعبا ولعبه من 35 دولة

خت�م فع�لي�ت مه�رج�ن �أبوظبي �لدويل لل�سطرجن 
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الفجر الريا�ضي

ريا�سية  ام�سية  يف  اأم�س  م�ساء  ك��رم 
الريا�سي  ال����ذي����د  ب����ن����ادي  اأق���ي���م���ت 
االن�سطة  يف  باملتميزين  ل��اح��ت��ف��اء 
الريا�سية خال الفعاليات ال�سيفية 
اأ�سهر  خ�����ال  ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا  مت  ال���ت���ي 
اأغ�����س��ط�����س ���س��م��ن ف��ع��ال��ي��ات جمل�س 
ال�سارقة الريا�سي للن�ساط ال�سيفي 
ال�����س��اد���س وم�������س���روع ���س��ي��ف ب���ادي 
ال�سباب  ل���رع���اي���ة  ال���ع���ام���ة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة 
وال���ري���ا����س���ة ك����رم ����س���امل حم��م��د بن 
الوطني  امل���ج���ل�������س  ع�����س��و  ه����وي����دن 
اإدارة  رئي�س جمل�س  نائب  االحت��ادي 
القايدي  يرافقه خليفه  الذيد  نادي 
الذيد  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و 
الريا�سية  امل�����س��اب��ق��ات  يف  ال��ف��ائ��زي��ن 

ح�سور  يف  ال��ري��ا���س��ي��ة  ال�����س��ال��ة  يف 
نادي  مدير  العنزي  حمود  الدكتور 
الذيد م�سرف عام الن�ساط ال�سيفي 
للنادي وامل�سرفن واملدربن والكوادر 

العاملة يف الن�ساط والنادي .
النادي  عقد  اأن  بعد  التكرمي  وياأتي 
الريا�سية  االن�����س��ط��ة  م���ن  ���س��ل�����س��ل��ة 
بخاف  ����س���االت���ه  يف  وامل���ن���اف�������س���ات 
الريا�سية  الفعاليات  يف  امل�ساركن 
ال�����س��ي��ف��ي��ة ع���ل���ى م�������س���ت���وى اأن����دي����ة 
فعاليات  ���س��م��ن  ال�������س���ارق���ة  اإم��������ارة 
املجمعة  الريا�سي  ال�سارقة  جمل�س 
ريا�سية  متنوعة  م�سابقات  و�سملت 

وترفيهية.
جميع  تكرمي  احلفل  خ��ال  وج��رى 

امل�سابقات  يف  امل�������س���ارك���ن  ال�����س��ب��اب 
اق���ام���ه���ا جمل�س  ال���ت���ي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
ال�����س��ارق��ة ال��ري��ا���س��ي يف م��ن خمتلف 
فيها  ح�سل  وال��ت��ي  ال�سيفي  امل��راك��ز 
امل���رك���ز االول يف  ن����ادي ال���ذي���د ع��ل��ى 
مهرجان االلعاب املائية واملركز االول 
الثاين  واملركز  الثقافية  امل�سابقة  يف 
احلمرية  ن���ادي  يف  ال��ك��اي��اك  مل�سابقة 
وامل���رك���ز ال��ث��ال��ث مل�����س��اب��ق��ة ك���رة قدم 
ال�ساالت يف نادي احتاد كلباء واملركز 
الكرمي  ال��ق��راآن  م�سابقة  يف  ال��ث��ال��ث 
الرابع يف  دبا احل�سن واملركز  بنادي 

م�سابقة االبداع بنادي مليحة.
وا�ساد �سامل بن هويدن ع�سو جمل�س 
االدارة  رئي�س جمل�س  نائب  الوطني 

التي  االن�سطة  ه��ذه  باهمية  االدارة 
تقام �سنويا با�سراف جمل�س ال�سارقة 
الريا�سي وتقدم باأجمل ايات ال�سكر 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  وال��ت��ق��دي��ر 
الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي 
ع�سو املجل�س االعلى لاحتاد حاكم 
ورع������اه على  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال�������س���ارق���ة 
ال�سباب  لرعاية  ال�سامية  توجيهاته 
واالهتمام بهم وتوفري كل املتطلبات 
اخلا�سة مبيولهم وحاجاتهم خال 
وبن  ل��ل��م��دار���س  ال�سيفية  االج����ازة 
جن���اح خ��ط��ة ال��ع��م��ل ال�����س��ي��ف��ي لهذا 
وتفوق  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  ال�سيفي  ال��ع��ام 

ال�سباب ريا�سيا وثقافيا وعلميا.
القايدي  خ��ل��ي��ف��ه  اأث���ن���ى  م���ن ج��ان��ب��ه 

اإدارة نادي الذيد على  ع�سو جمل�س 
نادي  يف  ال�سيفية  االن�����س��ط��ة  جن���اح 
الذيد وما قدمه من مبادرات رائعة 

ال�سابقة  االع���وام  ب��خ��اف  ومتميزة 
ناهيك عن االقبال الكبري من خال 

االبناء للم�ساركة .

اخ��ت��ت��م��ت ���س��ب��اح اأم�������س، ف��ع��ال��ي��ات دورة 
 )c( ال���ت���دري���ب االآ����س���ي���وي���ة ل��ل��م�����س��ت��وى
براأ�س  االإم������ارات  ن���ادي  ينظمها  وال��ت��ي 
اخل��ي��م��ة ب��ال��ت��ع��اون م��ع احت���اد االإم����ارات 
االآ�سيوي  االحتاد  وباإ�سراف  القدم  لكرة 

21 دار�����س����اً  ل���ك���رة ال����ق����دم، مب�������س���ارك���ة 
ميثلون اأندية االإمارات ال�سمالية، حيث 
اأغ�سط�س   16 بتاريخ  ال���دورة  انطلقت 
اأ�سبوعن، وا�ستملت على  وا�ستمرت ملدة 
يف  عملية  وتدريبات  نظرية  حما�سرات 

ماعب النادي.
ح�����س��ر ح���ف���ل اخل����ت����ام حم���م���ود ح�سن 
ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و  ال�����س��م�����س��ي 
ال�سنية  امل��راح��ل  ع��ام  م�سرف  االإم����ارات 
املراحل  م�سرف  ن��ائ��ب  الطويل  وخليل 

حما�سر  اهلل  ع���ب���د  ح�����س��ن  اهلل  وع���ب���د 
ال����دورة وع���دد م��ن امل��وظ��ف��ن االإداري����ن 

بالنادي وخريجي الدورة.
واأك�����د حم��م��ود ح�����س��ن ال�����س��م�����س��ي راعي 
احلفل، خال كلمة بحفل ختام الدورة 

النادي  اأن  االإم����ارات،  بنادي  اأقيم  ال��ذي 
وب��ت��وج��ي��ه��ات ال�����س��ي��خ اأح���م���د ب���ن �سقر 
ال��ق��ا���س��م��ي رئ��ي�����س ال���ن���ادي، ي�����س��ع��ى اىل 
االرتقاء  ب��ه��دف  اللعبة،  اأرك����ان  تطوير 
وخا�سة  وال��ع��م��ل��ي  ال��ع��ل��م��ي  ب��امل�����س��ت��وى 

اكت�ساف  م�����س��در  ب��اع��ت��ب��اره��م  امل���درب���ن، 
الفنية  ق����درات����ه����م  وت���ع���زي���ز  امل�����واه�����ب 
وال��ب��دن��ي��ة. واأ����س���ار امل��ح��ا���س��ر ع��ب��د اهلل 
ح�سن، اىل اجلهود الكبرية التي يبذلها 
احت����اد ك���رة ال���ق���دم، ب��ت��وف��ري م��ث��ل هذه 

الدورات وللم�ستويات كافة بالتعاون مع 
االأندية املختلفة ،

وحر�سهم  امل�ساركن  بانتظام  م�سيدا   
على اال�ستفادة من املحا�سرات النظرية 

والعملية.

يبداأ املنتخب العماين لكرة القدم اليوم ال�سبت جولته االأوربية 
ت�سرين  يف  ب��ال��ري��ا���س   22 خليجي  ل��ك��اأ���س  االإع�����داد  اط����ار  يف 
ال��ث��اين-ن��وف��م��رب امل��ق��ب��ل، وك��اأ���س اأمم اآ���س��ي��ا ب��اأ���س��رتال��ي��ا مطلع 
ال�سابع  يف  كو�سوفو  م��ع  العماين  املنتخب  ويلتقي   ..2015
لقاء  وي�سبقها  االأوروب��ي��ة  املقبل يف جولته  اأيلول-�سبتمرب  من 

منتخب اأيرلندا االأربعاء 3 منه يف دبلن.
من  اأوىل  بخ�سارة  حت�سرياته  ا�ستهل  قد  عمان  منتخب  وك��ان 
يف   1-2 الفرن�سي  بري�ست  على  وف��وز   2-1 الفرن�سي  غانغان 
املع�سكر االأوروبي اخلارجي الذي اأقامه يف فرن�سا ال�سهر الفائت 
و�سيلتقي املنتخب العماين يوم 10 و13 ت�سرين االول-اأكتوبر 
امل��ق��ب��ل م���ع االأوروغ��������واي وك��و���س��ت��اري��ك��ا يف م�����س��ق��ط ويخو�س 
حتى  طرفاها  يحدد  مل  الثاين-نوفمرب  ت�سرين  يف  مباراتن 

كاأ�س اخلليج  للم�ساركة يف دورة  الريا�س  اإىل  ال�سفر  االن قبل 
الثانية والع�سرين.

وك����ان ال��ف��رن�����س��ي ب���ول ل��وغ��وي��ن ق���د ا���س��ت��دع��ى ك���ا م���ن فايز 
يلتحق  اأن  على  املرمى  حرا�سة  يف  الزعابي  ومهند  الر�سيدي 
علي احلب�سي باملنتخب يف مع�سكر اأيرلندا، اأما يف خط الدفاع 
فقد اختارعبدال�سام عامر وحممد امل�سلمي وجابر العوي�سي 
وعلي �سامل و�سعد �سهيل وح�سن مظفر. ويف خط الو�سط اأحمد 
مبارك وعلي اجلابري وحممد املع�سري وعيد الفار�سي وجمعة 
وح�سن  ال�سيابي،  علي  بن  وحممد  اجللبوبي،  وفهد  دروي�����س 
احل�سري، وعلي البو�سعيدي، ورائد اإبراهيم. ويف خط الهجوم 
و�سامي  عبدالكرمي  وي��ع��ق��وب  �سعيد  وق��ا���س��م  احلو�سني  ع��م��اد 

احل�سني وعبدالعزيز املقبايل.

عم�ن تع�سكر يف �أوروب� ��ستعد�دً� خلليجي22

خت������م دورة �لت�����دريب )c( بن������دي �لإم���������ر�ت

�س�مل بن هويدن و�لق�يدي يكرم�ن �لف�ئزين يف �مل�س�بق�ت �لري��سي �ل�سيفية بن�دي �لذيد

كاأ�س  اح��رزوا لقب  18 العبا  القدم  لكرة  املانيا  م��درب منتخب  يواكيم لوف  ا�ستدعى 
العامل 2014 ال�سيف احلايل يف الربازيل وذلك ملواجهة الرجنتن وديا يف 3 ايلول-

�سبتمرب املقبل وبداية ت�سفيات كاأ�س اوروبا 2016 بعدها باربعة ايام امام ا�سكتلندا يف 
دورمتوند وغاب عن الت�سكيلة املعتزلون فيليب الم، مريو�ساف كلوزه وبري مرتي�ساكر، 
الذين �سيح�سرون مباراة االرجنتن يف دو�سلدورف لاحتفال مب�ساهمتهم مع املنتخب 
الوطني باحراز اللقب العاملي وم�ساهدة االعادة للنهائي الذي جمع املنتخبن يف ريو دي 

جانريو وانتهى املانيا بهدف ماريو غوت�سه يف الوقت اال�سايف.
ومل يذكر لوف من �سيخلف الم يف حمل �سارة القائد، اذ �سيغيب با�ستيان �سفاين�ستايغر 
عن مباراة االرجنتن بداعي اال�سابة وعلق لوف: انا �سعيد لعودة ماركو روي�س الذي 
تخطى ا�سابته. لقد افتقدناه يف الربازيل. انا متاأكد من انه �سيخو�س م�سابقات كربى 
يف امل�ستقبل ويرتك ب�سمته . وغاب روي�س عن املونديال ب�سبب ا�سابة قوية تعر�س له 
خال املباراة االخرية االعدادية امام ارمينيا )6-1( يف مطلع حزيران-يونيو وا�ستدعى 

لوف اي�سا املهاجم ماريو غوميز امل�ستبعد عن املونديال، واعترب عودته م�ستحقة النه 
ال�21: - حرا�سة املرمى: مانويل  املان�سافت وهنا الاعبون  العودة اىل  عمل من اجل 
ت�سيلر  رون-روب����رت  دورمت��ون��د(،  )بورو�سيا  فايدنفلر  روم��ان  ميونيخ(،  )ب��اي��رن  نيور 

)هانوفر( 
- ال���دف���اع: ج����ريوم ب��وات��ن��غ )ب���اي���رن م��ي��ون��ي��خ(، اري����ك دورم، م��ات��ي��ا���س غ��ي��ن��رت، كيفن 
انطونيو  )�سالكه(،  هوفيدي�س  بنديكت  )دورمت��ون��د(،  هومل�س  مات�س  غرو�سكرويت�س، 

روديغر )�ستوتغارت(
مولر)بايرن  وتوما�س  غوت�سه  ماريو  )�سالكه(،  دراك�سلر  يوليان  والهجوم:  الو�سط   -
ميونيخ(، كري�ستوفر كرامر )بورو�سيا مون�سنغاباخ(، طوين كرو�س و�سامي خ�سرية 
)ريال مدريد اال�سباين(، م�سعود اوزيل ولوكا�س بودول�سكي )ار�سنال االنكليزي(، ماركو 
)ت�سل�سي  �سوريل  ان��دري��ه  االي��ط��ايل(،  )فيورنتينا  غوميز  ماريو  )دورمت��ون��د(،  روي�س 

االنكليزي(.

روي�ش وغوميز يعود�ن �إىل ت�سكيلة �أمل�ني� 

اأعلن ريال مدريد اال�سباين ام�س انه تو�سل التفاق 
م���ن اأج����ل اال���س��ت��غ��ن��اء ع���ن الع���ب ال��و���س��ط ت�سابي 
الدرجة  دوري  بطل  ميونيخ  ب��اي��رن  اىل  الون�سو 
االأوىل االملاين لكرة القدم وقال ريال مدريد بطل 
اوروبا مبوقعه على االنرتنت تو�سل ريال مدريد 
ت�سابي  �سفقة  اأج���ل  م��ن  الت��ف��اق  ميونيخ  وب��اي��رن 

الون�سو. 
اليوم  االعام  لو�سائل  الاعب  �سيتحدث  واأ�ساف 
برنابيو  �سانتياجو  با�ستاد  �سباحا   11 ال�ساعة  يف 
العاقات  م��دي��ر  بوتراخينيو  اميليو  ج��ان��ب  اىل 
اعتزال  اأع��ل��ن  ع��ام��ا(   32( الون�سو  وك���ان  ال��ع��ام��ة 
االأ�سبوع  ه��ذا  ا�سبانيا  منتخب  مع  ال��دويل  اللعب 
بعد الفوز مع باده ببطولة اوروبا مرتن وبكاأ�س 
العامل 2010 وحترك بايرن �سريعا لتعزيز خط 
و�سط الفريق بعد ا�سابة اال�سباين خابي مارتينيز 
يف اأربطة الركبة وابتعاده لفرتة طويلة عن املاعب 

قد ت�سل اىل �ستة اأ�سهر.
وجتاوز الون�سو الفح�س الطبي بنجاح وقال بايرن 

انه تو�سل التفاق على ال�سروط مع الاعب الذي 
نهائي  ب�سكل  معه  التعاقد  االمل���اين  ال��ن��ادي  ي��ري��د 

ولي�س على �سبيل االعارة.
و�سي�سبح الون�سو خام�س العب ا�سباين يف �سفوف 
بايرن اىل جانب احلار�س بيبي رينا وخوان برنات 
يف  يلعب  ال��ذي  مارتينيز  وخابي  الكانتارا  وتياجو 

نف�س مركزه.
وي�ستطيع الون�سو م�ساعدة بايرن يف ال�سيطرة على 
و�سط امللعب يف ظل ابتعاد با�ستيان �سفاين�ستايجر 
اأ�سهر  ل�ستة  املاعب  عن  �سيغيب  الذي  ومارتينيز 
ال�سليبي  ال���رب���اط  ا���س��اب��ت��ه يف  ب��ع��د  االأق�����ل  ع��ل��ى 

للركبة.
وكان بايرن اأكمل هذا االأ�سبوع اجراءات �سم قلب 
الدفاع املغربي مهدي بنعطية من روما االيطايل 
ابطال  ب��دوري  املجموعات  دور  يف  بايرن  و�سيلعب 
وت�س�سكا  االجنليزي  �سيتي  مان�س�سرت  م��ع  اوروب���ا 

مو�سكو الرو�سي وروما.

دي م�ري� ي�سبح من �أ�س�طري ب�يرن ميونيخ ي�سم ت�س�بي �ألون�سو 
م�ن�س�سرت يون�يتد

اجلديد  لاعبه   7 رق��م  منح  ر�سمياً  االإجن��ل��ي��زي  يونايتد  مان�س�سرت  ن��ادي  اأع��ل��ن 
االأرجنتيني اأنخيل دي ماريا، والذي يعترب اأحد اأكر القم�سان �سهرة يف عامل كرة 
القدم، على حد و�سف النادي يف بيانه الر�سمي . وقال النادي عرب موقعه الر�سمي 
ال�سيفية م��ن ريال  االن��ت��ق��االت  ف��رتة  م��وؤخ��ًرا خ��ال  ل��ل��ن��ادي  املن�سم  ال��اع��ب  اإن 
مدريد ين�سم لنخبة من العبي النادي الذين متيزوا بهذا القمي�س، وقد كان هذا 
القمي�س �ساغًرا منذ عودة اأنطونيو فالن�سيا للقمي�س رقم 25 يف ال�سيف املا�سي . 
وكما يعلم م�سجعو يونايتد، فاإن اأ�سطورة القمي�س ترجع اإىل جورج بي�ست وامل�سرية 
التاريخية لاعب االأيرلندي ال�سمايل يف قلعة اأولد ترافورد منذ ذلك احلن، وقد 
ارتدى القمي�س كل من بريان روب�سون، اإيريك كانتونا وديفيد بيكهام وزميل دي 
ماريا ال�سابق يف ريال مدريد كري�ستيانو رونالدو. بعد ذلك انتقل القمي�س رقم 7 
اإىل مايكل اأوين خال م�سريته مع يونايتد على مدار مو�سمن وقد ارتداه لي�سجل 
هدف الفوز التاريخي يف ديربي مان�س�سرت يف اأولد ترافورد قبل اأن يرتديه فالين�سيا 

ملو�سم واحد فقط يف 13-2012.

دل بو�سكي يجدد دم�ء �ملنتخب �لإ�سب�ين 
قام مدرب منتخب ا�سبانيا لكرة القدم في�سنتي دل بو�سكي بعد ان جدد االحتاد املحلي الثقة به يف جتديد دماء املنتخب 
اال�سباين بعد خيبة مونديال الربازيل 2014 وفقدانه اللقب بخروجه من الدور االول، وذلك من خال ا�ستدعاء وجوه 
�سابة ملواجهة فرن�سا وديا اخلمي�س املقبل، ثم مقدونيا �سمن ت�سفيات كاأ�س اوروبا 2016 وبعد مونديال 2014، اعلن 

اكر من العب ا�سبانيا اعتزاله اللعب دوليا على راأ�سهم قطبا خط الوز�سط ت�سايف هرنانديز وت�سابي الون�سو.
وا�ستدعى دل بو�سكي املدافعان مارك بارترا )23 عاما( وداين كارباخال )22 عاما( وميغيل �سان خو�سيه )25 عاما(. اما 

يف خط الهجوم، فقد ا�ستدعى دل بو�سكي باكو الكا�سر )20 عاما(، والعب الو�سط املهاجم اي�سكو )22(.
والاعبون ال23 هم:

- للمرمى: ايكر كا�سيا�س )ريال مدريد( ودافيد دي خيا )مان�س�سرت يونايتد االنكليزي(
ازبليكويتا  و�سيزار  )بر�سلونة(  البا  وج��وردي  بارترا  وم��ارك  مدريد(  كارباخال)ريال  وداين  رامو�س  �سريخيو  للدفاع:   -
)ت�سل�سي االنكليزي( وخوانفران توري�س )اتلتيكو مدريد( وراوول البيول )نابويل االيطايل( وميغيل �سان خو�سيه )اتلتيك 

بلباو( وكيكو كا�سيا )ا�سبانيول(
- للو�سط: �سريخيو بو�سكيت�س واندري�س انيي�ستا )بر�سلونة(وفران�سي�سك فابريغا�س )ت�سل�سي ودافيد �سيلفا )مان�س�سرت 
�سيتي االنكليزي( و�سانتي كازورال )ار�سنال االنكليزي( وكوكي وراوول غار�سيا )اتلتيكو مدريد(، واندير ايرتا�سبي )اتلتيك 

بلباو( واي�سكو )ريال مدريد(
- للهجوم: دييغو كو�ستا)ت�سل�سي االنكليزي( وبدرو رودريغيز )بر�سلونة( وباكو الكا�سر )فالن�سيا(.
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ت�سعى اندية مان�س�سرت �سيتي وت�سل�سي وتوتنهام اىل املحافظة 
امل��م��ت��از ملو�سم  ال����دوري االن��ك��ل��ي��زي  ل��ه��ا يف  ب��داي��ة مثالية  ع��ل��ى 

الثالث  ال��ف��وز  حتقيقها  خ��ال  م��ن   2015-2014
على التوايل.

املو�سم  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل  �سيتي  مان�س�سرت  وك���ان 
بعد  ب�سهولة  عنه  يتنازل  لن  بانه  اكد  املا�سي 

و�سيفه  م��واج��ه��ة  يف  ال���اف���ت  ع��ر���س��ه 
 1-3 ف��ائ��زا  وخ��روج��ه  ليفربول 

قمة  اول  يف  املا�سي  اال�سبوع 
هذا  ال��ب��ط��ول��ة  يف  حقيقية 

املو�سم.
اي�سر  ظ���ه���ري  واع����ت����رب 

�سيتي  م���ان�������س�������س���رت 
ال���ف���رن�������س���ي ب����اك����اري 
�سانيا القادم اليه هذا 

ار�سنال  من  املو�سم 
ب������ان ف���ري���ق���ه ق����ادر 
اح�����راز جميع  ع��ل��ى 
امل�سابقات  ال����ق����اب 
يخو�سها  ال����ت����ي 
ه������ذا  يف  وق��������������ال 

الفوز  نريد  ال�سدد 
التي  امل�سابقات  بجميع 

ان�سار  اع���د  ف��ي��ه��ا.  ن�����س��ارك 
جهودا  �ساأبذل  بانني  الفريق 

كبرية عندما اخو�س املباريات 
.

ان مينح مدرب  امل��ت��وق��ع  وم��ن 
الت�سيلياين  �سيتي  مان�س�سرت 

الفر�سة  بيليغريني  م��ان��وي��ل 
ل�سانيا خلو�س اول مباراة ر�سمية 
له مع فريقه اجلديد على ح�ساب 
عندما  زاباليتا  بابلو  االرجنتيني 
بقيادة  ���س��ي��ت��ي  ����س���ت���وك  ي����واج����ه 

الويلزي مارك هيوز الذي ا�سرف على تدريب مان�س�سرت �سيتي 
ازاحة  ب�سعوبة  �سانيا  وي��ع��رتف   ..2009 اىل   2008 م��ن 

زاباليتا عن مركز الظهري االي�سر يف �سيتي 
بانه �سيكون من  وقال اعرف متاما 

اكون  ان  ايل  بالن�سبة  ال�سعوب 
ات��ط��ل��ع قدما  ل��ك��ن��ي  ا���س��ا���س��ي��ا، 
انا  اىل ه��ذا التحدي . وا���س��اف 
انا  ب��ل  بابلو،  ملحاربة  هنا  ل�ست 
هنا لكي اكون جزءا من الفريق 

يل  ت�سنح  عندما  وامل�ساهمة 
الفر�سة .

االرجنتيني  ب��زم��ي��ل��ه  وا�����س����اد 
ب���ق���ول���ه ي���ع���ت���رب ب���اب���ل���و اح���د 
اف���������س����ل م������ن ����س���غ���ل م���رك���ز 
الدوري  يف  االي�����س��ر  الظهري 

يقوم  وه��و  املمتاز  االنكليزي 
والهجومي  ال��دف��اع��ي  ب��واج��ب��ه 

ب�������س���ك���ل ج���ي���د واع���������رب م�����درب 
اعجابه  �سيتي هيوز عن  �ستوك 
باالنطاقة اجليدة ملان�س�سرت 

مان�س�سرت  وق������ال  ���س��ي��ت��ي 
مده�س،  ف���ري���ق  ���س��ي��ت��ي 
مباراته  ت���اب���ع���ت  ل���ق���د 
�سد ليفربول وقد قدم 
فوزنا  وت��اب��ع  الف��ت��ا  اداء 
3-�سفر  بورت�سموث  على 
ال�����راب�����ط�����ة  ك�������اأ��������س  يف 
م��ن��ت�����س��ف اال����س���ب���وع 
م��ن��ح��ن��ا ج���رع���ة من 
ال��ث��ق��ة، ل��ك��ن االم����ور 
�سهلة  ت������ك������ون  ل�������ن 

فريق  م���واج���ه���ة  يف 
املقابل،  يف   . ك���ب���ري 

اختبارا  ت�سل�سي  يواجه 

املرا�س على  ال�سعب  ايفرتون  حقيقيا لدى حلوله �سيفا على 
مهاجم  م�ساركة  ح��ول  ال�سك  وي��ح��وم  ب��ارك  غودي�سون  ملعب 
ت�سل�سي اجلديد اال�سباين دييغو كو�ستا بعد ا�سابة يف متزق يف 
الع�سلة اخللفية قد تبعده �ستة ا�سابيع عن املاعب كما ا�سارت 
االربعاء  التمارين  خ��ال  كو�ستا  وا���س��ي��ب  �سحافية.  ت��ق��اري��ر 
املا�سي لكن فريقه مل يوؤكد بعد مدى خطوة اال�سابة او املدة 
يونايتد  مان�س�سرت  و�سيحاول  املاعب  عن  �سيغيبها  التي 
عندما  احل���ايل  املو�سم  مطلع  يف  كبوته  م��ن  النهو�س 
يحل �سيفا على برينلي ال�ساعد هذا املو�سم اىل 

الدرجة املمتازة.
ب���ق���ي���ادة مدربه  م��ان�����س�����س��رت  وح���ق���ق 
فان  لوي�س  الهولندي  اجل��دي��د 
بخ�سارته  �سيئة  ب��داي��ة  غ��ال 
على ملعبه امام �سوان�سي 
ان���ت���زاع���ه  ث�����م   ،2-1
ت�����ع�����ادال ����س���ع���ب���ا مع 
يف   1-1 ���س��ن��درالن��د 
ل��ك��ن��ه بلغ  ال��������دوري، 
عندما  احل�����س��ي�����س 
�سقط �سقوطا مدويا 
دون�����ز  ك�������اي  ام  ام��������ام 
ال��ث��ال��ث��ة �سفر-4 يف  ال���درج���ة  م��ن 
منت�سف  املحرتفة  االندية  رابطة  كاأ�س 

اال�سبوع.
وع��ل��ى اث���ر ت��ل��ك امل���ب���اراة، ق���رر ف���ان غال 
اب��رزه��م داين  التخلي ع��ن الع��ب��ن ع���دة 
هرنانديز  خ��اف��ي��ري  وامل��ك�����س��ي��ك��ي  وي��ل��ب��ي��ك 
والربازيلي  زاها  وويلفريد  كليفريل  وتوم 
ان��در���س��ون وال��ي��اب��اين �سينجي ك��اغ��اوا وقال 
امل����درب ال��ه��ول��ن��دي ال�����س��ارم خ���ال املوؤمتر 
مان�س�سرت  الع��ب  فيه  ق��دم  ال���ذي  ال�سحايف 
اجلديد االرجنتيني انخل دي ماريا �سيرتك 
العبون عدة الفريق و�سياأتي بدال منهم قبل 
اقفال باب االنتقاالت ومن ابرز املر�سحن 

االي����ام  م��ان�����س�����س��رت يف  ل��ان�����س��م��ام اىل 
ال��ث��اث��ة االخ�����رية ق��ب��ل اق���ف���ال باب 

االثنن  ليل  منت�سف  االنتقاالت 
ال���ت�������س���ي���ل���ي ارت����������ورو ف����ي����دال، 

كارفاليو  ول��ي��ام  ال��ربت��غ��ايل 
والهولندي داين بليند.

الفريق  م���ه���اج���م  واع����ت����رب 
ال����ه����ول����ن����دي روب���������ن ف����ان 
ف��ان غ��ال قادر  ب��ان  بري�سي 
ع���ل���ى اع�������ادة ال�����ت�����وازن اىل 

بقوله  احل���م���ر  ال�����س��ي��اط��ن 
الاعبن  ج��م��ي��ع  ب���ان  اع��ت��ق��د 

يثقون باجلهاز الفني، منلك العبن رائعن 
بانها م�ساألة وقت لي�س اال قبل ان  واعتقد 
ملعب  وي�سهد  االنت�سارات  نغمة  اىل  نعود 
وايت هارت الين مواجهة قوية بن توتنهام 

وليفربول.
قوية  انطاقة  ل��ن��دن  �سمال  ف��ري��ق  وح��ق��ق 
ال�����س��اب بوكيتينو  ب��ق��ي��ادة م��درب��ه اجل��دي��د 
ب��ت�����س��ج��ي��ل��ه ف���وزي���ن يف اجل���ول���ن االول����ن 
و���س��ي��خ��و���س اول اخ���ت���ب���ار ح��ق��ي��ق��ي ل���ه يف 

ليفربول  ياأمل  املقابل،  ويف  الريدز  مواجهة 
ال����ذي ت��ع��اق��د م���ع ع�����س��رة الع��ب��ن ج���دد هذا 

امل���و����س���م ب��ع��د رح���ي���ل ه���داف���ه االوروغ�����وي�����اين 
لوي�س �سواريز يف ا�ستعادة نغمة االنت�سارات بعد 
�سقوطه امام مان�س�سرت �سيتي وقد تكون املباراة 
فر�سة امام م�ساركة مهاجمه االيطايل اجلديد 
قادما  الفريق  اىل  ان�سم  ال��ذي  بالويتلي  ماريو 

من ميان مقابل 16 مليون جنيه ا�سرتليني ويف 
كري�ستال  م��ع  نيوكا�سل  يلتقي  االخ���رى،  امل��ب��اري��ات 

�سندرالند،  م���ع  ري���ن���ج���رز  ب�����ارك  وك���وي���ن���ز  ب����اال�����س، 
وو�ست  البيون،  بروميت�س  و�ست  �سيتي مع  و�سوان�سي 

�سيتي  ه��ال  م��ع  فيا  وا���س��ت��ون  �ساوثمبتون،  م��ع  ه��ام 
ولي�سرت �سيتي مع ار�سنال.

يحلم فريقا روما ونابويل باال�ستفادة من 
حامل  ليوفنتو�س  امل��ه��زوز  ال��و���س��ع 
املا�سية  الثاثة  املوا�سم  يف  اللقب 
لانق�سا�س على الدوري االيطايل 
ل��ك��رة ال���ق���دم ال����ذي ي��ن��ط��ل��ق اليوم 

ال�سبت.
هيمن  ي���وف���ن���ت���و����س  ان  و����س���ح���ي���ح 
املا�سي،  املو�سم  يف  ل��ه  مثيل  ال  ب�سكل 
33 ف����وزا م��ن ا���س��ل 38  اذ ح��ق��ق 
مباراة وتخطى حاجز 
نقطة  ال�100 
انه  اال   ،)102(
تلقى �سفقة موجعة 
ع���ن���دم���ا ق������رر م���درب���ه 
الرحيل  ك��ون��ت��ي  ان��ط��ون��ي��و 
ل���ت���دري���ب امل���ن���ت���خ���ب االي���ط���ايل 
اخلارج بخفي حنن من الدور االول 
من�سبه  يف  ف��خ��ل��ف��ه   ،2014 مل���ون���دي���ال 
الذي  ال��ي��غ��ري  ما�سيمليانو  امل��ا���س��ي  مت��وز-ي��ول��ي��و  يف 
ال�سابقة مازح كاوديو  املوا�سم  عرف خيبات مع ميان يف 
انه  نثبت  ان  علينا   : العجوز  ال�سيدة  و�سط  الع��ب  ماركيزيو 
بعد ثاثة موا�سم حتت ا�سراف كونتي، ميكننا تخطي �سيحاته 
على خط امللعب! . كما تلقى حامل اللقب �سربة قبل انطاق 
الدوري عندما اعلن ان �سانع العابه اندريا بريلو )35 عاما( قد 
يغيب طيلة ال�سهر االول من املو�سم احلايل ب�سبب ا�سابة يف وركه 
واكد يوفنتو�س 30 يوما من الراحة �ستكون �سرورية لكي يتمكن 
بريلو من ا�ستعادة عافيته، لقد تعر�س لا�سابة خال مباراة ودية 

�سد ميان .
االول-اكتوبر  ت�سرين   5 يف  امل��اع��ب  اىل  ب��ريل��و  ي��ع��ود  ان  وي��ت��وق��ع 
للم�ساركة يف مباراة القمة �سد و�سيفه روما. والافت ان بريلو انتقل 
من ميان اىل يوفنتو�س بعدما تركه اليغري حرا يف 2011 النه مل 
يكن �سمن خمططاته. حافظ يوفنتو�س الباحث عن تعوي�س خيباته 
يف دوري ابطال اوروبا، على معظم جنومه، حتى ال�ساعة، يف ظل مطاردة 
العب و�سطه الت�سيلي ارتورو فيدال من مان�س�سرت يونايتد االنكليزي. يف 
املقابل، ف�سل بالتعاقد مع املهاجم الت�سيلي اليك�سي�س �سان�سي�س الراحل من 
ار�سنال االنكليزي اىل بر�سلونة اال�سباين، فعو�س عنه باملهاجم اال�سباين ال�ساب 
ب�سبب  االول-اكتوبر  ت�سرين  �سيغيب حتى  ال��ذي  ري��ال مدريد  موراتا من  الفارو 
اال�سابة، كما �سم الظهري االي�سر الفرن�سي املخ�سرم باتري�س ايفرا من مان�س�سرت 
يف  ي��ورو  مليوين   2،5 مقابل  مو�سمن  مل��دة  الفريق  مع  اليغري  ووق��ع  يونايتد. 
يكن  ال��ذي مل  ال��ن��ادي  االن��ظ��ار على عاقته مع جمهور  و�سترتكز  املو�سم، 

را�سيا عن قدومه بعد انتقاداته الاذعة عندما كان مدربا مليان.
�سيكون االمتحان االول للفريق اال�سود واالبي�س غدا ال�سبت ب�سيافة 
كييفو فريونا على ملعب مارك انطونيو بينتيغودي ، حيث يبحث 

عن ن�سيان مبارياته االعدادية غري املقنعة، وفيها تعادل مع ت�سيزينا ال�ساعد من دون 
اهداف، خ�سر يف مباراة من 45 دقيقة امام ميان )�سفر-1( وخا�س مباريات غري 
متكافئة مع فرق ا�سيوية من ال�سف الثالث. ويغيب عن مواجهة فريونا قلبا الدفاع 
اندريا بارزاغلي امل�ساب حتى ت�سرين االول-اكتوبر وجورجيو كييليني املوقوف، فيما 
ال�سارب االرجنتيني كارلو�س تيفيز واال�سباين  الهجوم  اليغري على ثنائي  �سيعتمد 
املو�سم  هذا  ق��ادرا  يكون  ان  روم��ا  العا�سمة  ن��ادي  ي�سعى  املقابل،  يورنتي. يف  فرناندو 

على ا�ستعادة اجناز 2001 عندما احرز اللقب للمرة الرابعة واالخرية. وحتت 
ا�سراف مدربه الفرن�سي رودي غار�سيا للمو�سم الثاين على التوايل يبدو 

جاهزا للمعركة بعد حلوله و�سيفا يف املو�سم املا�سي.
ا�سلي  االنكليزي  االي�سر  بالظهري  الذئاب عززوا �سفوفهم  ان  و�سحيح 
كول من ت�سل�سي، اجلناح االرجنتيني ال�ساب خوان ايتوربي )21 عاما( 
من فريونا والعب الو�سط املايل املخ�سرم �سيدو كيتا، اال انه خ�سر قلب 

االمل��اين مقابل نحو  لبايرن ميونيخ  بنعطية  املغربي مهدي  دفاعه 
30 مليون يورو وا�ستبدله باليوناين ال�ساب كو�ستا�س مانوال�س 

الذي قد ي�سارك يف مواجهة �سيفه فيورنتينا ال�سبت اي�سا.
وعرف روما، اململوك امريكيا منذ ثاث �سنوات، ب�سفقاته 

ي��ورو يف �سفقة  15 مليون  بلغت  ارباحا  اذ حقق  اجليدة 
ب��ن��ع��ط��ي��ة، وذل����ك ب��ع��د ���س��ف��ق��ت��ي ال��ت��خ��ل��ي ع���ن املدافع 

جرمان  �سان  باري�س  اىل  ماريكينيو�س  الربازيلي 
اريك  االرجنتتيني  ال��و���س��ط  والع���ب  الفرن�سي 

وحافظ  االن���ك���ل���ي���زي.  ت��وت��ن��ه��ام  اىل  الم���ي���ا 
البو�سني  و���س��ط��ه  ع��ل��ى الع���ب  ج��ال��ورور���س��ي 
جرمان  �سان  من  املطارد  بيانيت�س  مرياليم 
وامل��ه��اج��م ال��ع��اج��ي ج��رف��ي��ن��ي��و ال����ذي يعترب 
غ��ار���س��ي��ا م���درب���ه امل��ف�����س��ل ب��ع��دم��ا درب�����ه يف 
الفريق  اي��ق��ون��ة  وخ�سو�سا  الفرن�سي،  ليل 

الثامنة  �سيبلغ  ال����ذي  ت��وت��ي  فرانت�سي�سكو 
والثاثن ال�سهر املقبل.

وقال توتي: اتقدم يف ال�سن، ا�ستمتع اكر من اي 
�سغفي. وعندما  تبقى  القدم  وكرة  وقت م�سى 

ينتفي االمر �ساكون اول الراحلن .
ويتوقع ان يكون فيورنتينا رابع املو�سم املا�سي 

احل�سان اال�سود للدوري يف ظل االداء املمتع بقيادة مدربه 
حافظ  ان  بعد  خ�سو�سا  مونتيا،  فينت�سنزو  ال�سابق  وال��ه��داف 

ع��ل��ى الع���ب ال��و���س��ط ال��ك��ول��وم��ب��ي خ���وان ك�����وادرادو امل��ت��األ��ق يف 
مونديال 2014.

امل��ت��ك��ررة لهدافه  اال���س��اب��ات  م��ن  التخل�س  ف��ي��وال  وي��ري��د 
مل  اذ  ال��ك��ربى،  املباريات  يف  الفوز  وتعلم  رو�سي  جوزيبي 

 30 ا�سل  من  نقاط   9 �سوى  املا�سي  املو�سم  يح�سد 
ممكنة امام يوفنتو�س، روما، نابويل، انرت وميان.

ويحلم نابويل اي�سا بلقب ال�سكويديتو، لكن فريق 
الفا�سل  ال���دور  م��دوي��ة يف  تلقى �سفعة  اجل��ن��وب 
امام  بخروجه  اوروب���ا  اب��ط��ال  دوري  اىل  امل��وؤه��ل 

الفريق  ام��ام  مهرتئا  بارتينوبي  دف��اع  وك��ان  و3-1(.   1-1( اال�سباين  بلباو  اتلتيك 
�سريعة يف  ردود  على  باحل�سول  بينيتيز  رافايل  اال�سباين  ياأمل مدربه  لذا  البا�سكي، 
مواجهة جنوى االحد، يف ظل تواجد جنومه املهاجم االرجنتيني غونزالو هيغواين، 
العب الو�سط البلجيكي دري�س مرتنز، واملهاجم ال�سلوفاكي ماريك هام�سيك. واعلن 
لك�سر يف  ف��وزي غام تعر�س  ال��دويل اجلزائري  االي�سر  ان جناحه  نابويل اخلمي�س 
ذراعه الي�سرى خال مباراة بلباو االربعاء �سي�سطر ب�سببه الغياب عن فريقه لنحو 
20 يوما. وعزز نابويل �سفوفه باعب و�سط منتخب هولندا جوناثان دي غوزمان 
)26 عاما( من فياريال اال�سباين بعدما ام�سى املو�سمن االخريين معارا اىل 
�سوان�سي االنكليزي، وذلك بعد رحيل املدافع االرجنتيني الدويل فيديريكو 

فرنانديز اىل �سوان�سي مقابل نحو 8 ماين جنيه ا�سرتليني.
احد  جامايكية،  وام  فيليبيني  الب  كندا  يف  امل��ول��ود  غ��وزم��ان،  دي  وك��ان 
حيث  االخ��ري  الربازيل  مونديال  يف  الهولندي  املنتخب  عنا�سر 
حل املنتخب الربتقايل ثالثا ووراء الثاثي املر�سح بقوة، يقف 
توهري،  اري���ك  امل��ل��ي��اردي��ر  االندوني�سي  مالكه  م��ع  م��ي��ان  ان��رت 
فدعم املدرب والرت ماتزاري �سفوفه باملدافع ال�سربي املخ�سرم 
نيمانيا فيديت�س من مان�س�سرت يونايتد والت�سيلي غاري ميديل 
على  االح��د  مو�سمه  ن��ريات��زوري  ويفتتح  االنكليزي  كارديف  من 
يوروبا  م�سابقة  يف  االوروبية  امل�سابقات  اىل  العائد  تورينو  ار���س 

ليغ .
اما ميان بطل اوروبا �سبع مرات وايطاليا 18 مرة والذي 
مو�سمه  فيخو�س  ق��وي��ة،  م��ب��اراة  يف  الت�سيو  ي�ست�سيف 
اينزاغي  فيليبو  ال�سابق  هدافه  ا�سرافه  حتت  االول 
الذي حل مدربا خلفا للهولندي كارن�س �سيدورف 
الذي مل ي�سمد اكر من 5 ا�سهر مع الفريق 
اللومباردي ودرب اينزاغي )40 عاما( فريق 
عامن،  قبل  كاعب  اع��ت��زال��ه  منذ  ال�سباب 

وكان هدافا مليان بن 2001 و2012.
وا����س���ت���ط���اع ����س���ي���دورف، زم���ي���ل اي���ن���زاغ���ي يف 
على  ميان  موقع  حت�سن  �سابقا،  الفريق 
الئ���ح���ة ال���رتت���ي���ب ح��ي��ث ان���ه���ى امل���و����س���م يف 
تاأهيله  ي�ستطع  مل  لكنه  ال��ث��ام��ن،  امل��رك��ز 
اىل اي من امل�سابقتن االوروبيتن )دوري 
االبطال ويوروبا ليغ( الول مرة منذ مو�سم 

.1999-1998
ومل يعد ميان يعد ذلك العماق الذي ارعب 
ال��ث��م��ان��ي��ن��ات وح��ت��ى منت�سف  اجل��م��ي��ع يف اواخ����ر 
ورود  با�سنت  ف��ان  م��ارك��و  مثل  الع��ب��ن  م��ع  الت�سعينات 
خوليت وفرانك رايكارد وفرانكو باريزي وباولو مالديني او ديان 
القدرة  عدم  اىل  االم��ر  به  وو�سل  بوبان،  وزفونيمري  �سافي�سيفيت�س 
على االحتفاظ باعب مثل ماريو بالوتيلي الراحل اىل ليفربول واذا ما 
نظر املرء اىل الت�سكيلة احلالية مليان، فريى انها اقل من متوا�سعة خ�سو�سا 
باتزيني  جامباولو  او  هوندا  كي�سوكي  الياباين  مثل  العبن  جنومها  ك��ان  ما  اذا 

وقائدها ريكاردو مونتوليفو.

اإبراهيم  ا�ستدعاء  ام�س  ال��ق��دم  لكرة  الهولندي  االحت���اد  اأع��ل��ن 
افياي ودايف كا�سن اىل ت�سكيلة املنتخب الوطني االأول للباد 
والذي ي�ستعد خلو�س مباراتن اأمام ايطاليا وجمهورية الت�سيك 
ال�سهر القادم. واختار املدرب جو�س هيدينك 25 العبا ملواجهة 
املقبل  اأي��ل��ول  �سبتمرب  م��ن  ي��وم اخلام�س  ب��اري  ودي��ا يف  ايطاليا 
ومباراة جمهورية الت�سيك بعد اأربعة اأيام يف براج �سمن ت�سفيات 

بطولة اوروبا 2016.
اليوناين  اوملبياكو�س  اىل  بر�سلونة  من  موؤخرا  افياي  وانتقل 
العب  كا�سن  م��ع  الت�سكيلة  اىل  و�سين�سم  االع���ارة  �سبيل  على 
ب��ع��د خ����روج احل���ار����س مي�سيل فورم  ام�����س��رتدام  اي��اك�����س  و���س��ط 
وجريجوري فان دير فيل ظهري باير�س �سان جريمان الفرن�سي 

من القائمة املبدئية.
الو�سط  الع��ب  اىل  ا�سافة  الت�سكيلة  اىل  بيرتز  ايريك  ع��اد  كما 
رفائيل ف��ان دي��ر ف��ارت ال��ذي غ��اب عن كا�س العامل يف الربازيل 

هذا ال�سيف ب�سبب اال�سابة.
الت�سكيلة  على  ج��ذري��ة  تغيريات  اج���راء  ب��ع��دم  هيدينك  وتعهد 
ال�سابق لوي�س فان جال على مدار عامن  امل��درب  التي اختارها 

و�ساهمت يف ح�سول الفريق على املركز الثالث يف كاأ�س العامل.
وجاءت ت�سكيلة املنتخب الهولندي على النحو التايل:

كرول  تيم  ام�����س��رتدام(  )اياك�س  �سيل�سن  ي�سرب  مرمى:  حرا�س 
)نيوكا�سل يونايتد( يرون زوت )ايندهوفن(.

مدافعون: دايل بليند ويول فيلتمان )اياك�س ام�سرتدام( �ستيفان 

دي فري )الت�سيو( داريل يامنات )نيوكا�سل( برونو مارتنز اإندي 
)بورتو( ايريك بيرتز )�ستوك �سيتي( بول فرهاخ )اوج�سبورج( 

رون فار )ا�ستون فيا(.
كا�سي  ي��وردي  )اوملبياكو�س(  افياي  اإبراهيم  الو�سط:  العبو 
)فينوورد( نايجل دي يوجن )ميانو( لريوي فري )كوينز بارك 
)بايرن  روب��ن  اري��ن  ام�سرتدام(  )اياك�س  كا�سن  دايف  رينجرز( 
فارت  دير  فان  رفائيل  �سراي(  �سنايدر )غلطة  في�سلي  ميونيخ( 

)هامبورج( جورجينيو فاينالدم )ايندهوفن(.
هنتيار  ي��ان  كا�س  )ايندهوفن(  دي��ب��اي  ممفي�س  مهاجمون: 
)دينامو  لين�س  جريمن  )فناربخ�سه(  ك��اوت  دي��رك  )�سالكه( 

كييف( روبن فان بري�سي )مان�س�سرت يونايتد(.

منتخ���ب ه�ولن���د� ي�ست���دع���ي �أفي����الي وك����ال�س���ن 

ال�شيدة العجوز يف و�شع مهزوز

ف����ر�س���ة روم����� ون����ب���ول����ي خلط����ف �ل�سك���وديت�����و م����ن يوفنت�����و�ش

ملع��ب مي����الن يحت�س����ن 
نه���ئ���ي �لأبط����ل 

اختار االحتاد االأوروب��ي لكرة القدم ملعب �سان �سريو مبيانو االإيطالية م�سرحا لنهائي 
دوري اأبطال اأوروبا ملو�سم 2015-2016 على هام�س قرعة دوري املجموعات التي اأقيمت 
مبوناكو الفرن�سية اخلمي�س و�سهدت تتويج النجم الربتغايل رونالدو بجائزة اأف�سل العب 
اأن نهائي الن�سخة احلالية )2014-2015( من دوري  اأوروبي يف املو�سم املا�سي ويذكر 

اأبطال اأوروبا �سيحت�سنه ملعب امللعب االأوملبي بربلن يف العا�سمة االأملانية.
و�ستحت�سن مدينة بال ال�سوي�سرية نهائي الدوري االأوروبي ملو�سم 2015-2016 مبلعب 
اإيف �سي بازل ال�سوي�سري، بينما �سيحت�سن امللعب الوطني  –جاك معقل فريق  بارك �سان 

بفار�سوفيا ببولندة نهائي هذا املو�سم 2015-2014.

مان�ش�شرت يونايتد ي�شعى لت�شميد جراحه

�ل�سيتي وت�سل�سي وتوتنه�م ت�ستعد لنت�س�ر جديد



    

طفل يولد بوجهني 
ذكرت �سحيفة مرتو الربيطانية اأن حالة نادرة �سهدتها م�ست�سفى خاتاف 
اأك��وال الهندية، حيث ولد طفل بوجهن وج�سم واح��د يعاين من  مبدينة 
craniofacial duplication، وهي عيب  الوجه  ثنائية  ب�  حالة تعرف 
احلّي،  الكائن  راأ���س  على  اإ�سافية  اأع�ساء  فيه  ن  تتكَوّ ��درة،  ال��ُنّ فائق  خلقي 
كثاثة عيوٍن اأو فمن اأو اأنفن. هذه احلالة النادرة حتدث لواحد بن كل 
مائة األف طفل، وحدثت منها 36 حالة فقط يف العامل كله، وثمة حالة منها 
مل تظل على قيد احلياة طويًا. واأ�سافت ال�سحيفة اأن االأطباء ي�سارعون 
اأن  الذي ولد بوجهن وج�سم واح��د، موؤكدين  املعجزة  الطفل  الإنقاذ هذا 
فر�سة بقاء مثل هذه احلاالت النادرة على قيد احلياة �سعيفة جدا، لكن 

احلالة يجري االآن التعامل معها من قبل االأخ�سائين بامل�ست�سفى.

ولدة طفل �سخم 
اأجنبت اأم �سينية من مدينة يونت�سنغ يف مقاطعة �سان�سي مولوداً ذكراً اأذهل 

االأطباء بوزنه، معتربين اأنه ثاين اأ�سخم طفل يف العامل.
وبح�سب �سحيفة دايلي ميل الربيطانية، ولد وزن الطفل ال�سيني بعملية 
كيني  ج��ورج  الربيطاين  الطفل  ول��د  فيما  كيلو   6.3 وزن��ه  وبلغ  قي�سرية 
 16 الذي اعترب اأكرب طفل يف العامل بعد عملية والدة طبيعية ا�ستغرقت 
�ساعة حتت اإ�سراف 20 طبيباً. واأعرب الطبيب الذي اأ�سرف على العملية 
عن ده�سته بوزن هذا املولود الذي يعادل حجمه طفًا بعمر الثاثة �سهور 
�ساهده  ال��ذي  االأ�سخم  الطفل  اأن��ه  اجل��دي��د، معترباً  امل��ول��ود  وزن  و�سعف 
خال 30 عاماً من ممار�سة املهنة، ولفت اإىل اأنه بذل جمهوداً كبرياً خال 

هذه العملية ب�سبب �سخامة الطفل.

يخنق زوجته �خل�م�سة 
وينتحر 

مل يحتمل م�سن بريطاين املرور بتجربة طاق للمرة اخلام�سة بعد �سل�سلة 
من الزيجات الفا�سلة، فو�سع حداً ملعاناته بخنق زوجته قبل اأن يقدم على 
االنتحار. عر على ال�سائق املتقاعد تريين�سي كريبي )72 عاماً( وزوجته 
مرينا )57 عاماً(، متوفيان يف منزلهما مبدينة هريتفورد�ساير، من قبل 

ابنهما فريدي بعد 48 �ساعة من وفاتهما.
اأن كريبي عانى من حالة اكتئاب �سديدة،  وك�سفت حتقيقات ال�سرطة عن 
واأدمن على تعاطي الكحول خال االأ�سهر التي �سبقت احلادثة، وتقدمت 
زوجته بطلب الطاق يف اأكتوبر )ت�سرين االأول( 2012، اأي قبل 3 اأ�سهر 
الزوجن. وذكرت �سحيفة دايلي ميل الربيطانية  العثور على جثتي  من 
اأن كريبي اأدخل اإىل ت�ساي�س فارم يف اإنفيلد للعاج من االكتئاب، واعتادت 

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

م�ي� دي�ب ت�سيء 
�سم�ء لبن�ن

اأحيت الفنانة اللبنانية مايا دياب 
فعاليات  ���س��م��ن  غ��ن��ائ��ي��ا،  ح��ف��ا 
ال�سرقية  االأغنية  مهرجان  ختام 

يف العا�سمة اللبنانية بريوت.
واأبهرت مايا جمهورها بارتدائها 
يبزر  م����ث����ري  اأ�������س������ود  ل���ف�������س���ت���ان 
تبدو  جعلها  م��ا  وه���و  ر���س��اق��ت��ه��ا، 

اأكر اأنوثة وجاذبية.
بتقدميها  احل��ف��ل  م��اي��ا  واأ�سعلت 
اأغانيها  اأف�����س��ل  م���ن  جم��م��وع��ة 
القدمية واحلديثة، وهو ما جعل 

اجلمهور اأكرا تفاعا معها.
م��ن ن��اح��ي��ة اأخ�����رى، ان��ت��ه��ت مايا 
جديد  كليب  ت�سوير  م��ن  دي���اب 
قطافن  بعنوان  عراقية  الأغنية 
وه���ي ب��ال��ل��ه��ج��ة ال��ب��ي�����س��اء، ومن 
العراقي  ع����ادل  واأحل�����ان  ك��ل��م��ات 

وتوزيع هادي �سرارة.

عمره� 97 ع�مً� وتن�ف�ش �لر�ق�س�ت 
اأبهرت ت�سعينية م�ستخدمي مواقع التوا�سل االإجتماعي 
برق�سة ا�ستثنائية تعرب عن روحها ال�سبابية، بل تتفوق 
الناب�سة  ب��ل��ي��ون��ت��ه��ا وروح���ه���ا  ال��راق�����س��ات  ب��ع�����س��ه  ع��ل��ى 

باحلياة.
اأحد  التقطه  ال���ذي  الفيديو  يف  الت�سعينية  ه��ذه  تظهر 
ال�سياح من �سارع كوبي، ترق�س على اأنغام مو�سيقى تعرب 
الراق�سات  وباحرتافية  ال�سباب  بليونة  بلدها  تراث  عن 
عاماً   97 عمرها  اأن  الفيديو  م�ساهد  ين�سى  قد  لدرجة 

لوال �سعرها االأبي�س واحلدبة يف ظهرها.
اآالف  ا�ستقطب  يوتيوب حتى  الفيديو على  ن�سر  اإن  وما 
الت�سعينية  هذه  ثقة  على  املثنية  والتعليقات  امل�ساهدات 
يف نف�سها مما انعك�س على اأدائها يف الرق�س، ال �سيما اأن 
ال�سيخوخة مثل  اأمرا�س  ال�سن قتلتهم  كبار  الكثري من 

الزهامير يف عمر ال�سبعينات.

كلب يرقد بجو�ر قرب �سديقه 
اأوردت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية ق�سة كلب ويف بقي 
تويف  ال��ذي  ال�ساب  الهندي  �سديقه  قرب  بجوار  اأ�سبوعاً 
اإثر حادث �سري، م�سرية اإىل اأن الكلب رف�س مغادرة املكان 
ب�سدة على مدار اأ�سبوعن كاملن دون ماء اأو طعام وبدى 

عليه احلزن واالكتئاب ال�سديد لفراق �سديقه 
�سريي  بها�سكار  �سديقه  ق��رب  ب��ج��وار  ظ��ل  تومي  الكلب 
دون طعام  األيم،  �سيارة  بحادث  تويف  وال��ذي  �سنة(،   18(
اأو ماء ملدة 15 يوماً، وحتمل الربد القار�س ليحر�س قرب 
تومي  الكلب  تبنى  قد  بها�سكار  الراحل  وك��ان  �سديقه.  
رحيله  وبعد  الوحيد،  �سديقه  واأ�سبح  �سنوات،   5 قبل 
حاولت جمعية حقوق احليوان اأخذ الكلب اإال اأنه رف�س 

ب�سدة وقاوم ومل يفارق قرب �سديقه.
املوت  اأن��ق��ذت احل��ي��وان م��ن  ال��ت��ي  وت��ق��ول داون ويليامز، 
حزناً على رحيل �سديقه: يف البداية راأيت كلبا بني اللون 
يجل�س على قرب جديد يف م�ساء اليوم االأول للدفن، وقد 
اأفكر يف  ولكنني مل  نف�سه،  املكان  يف  يومياً  امل�سي  اعتدت 
 13 اأخ��رى يوم  املكان مرة  اأي �سيء غريب، ولكنني زرت 
اأغ�سط�س اآب يف اإط��ار مهمة اإنقاذ اأخ��رى ووج��دت الكلب 
يجل�س يف املكان ذاته وبو�سعية اجللو�س ذاتها. وقد بدى 

اأنه مل يتحرك منذ اأ�سابيع .

در�جة ن�رية ميكنه� �لطري�ن
اإنتاج دراجة نارية  يعمل باحثون ومهند�سون حاليا على 
العقود  اأن كان يعترب ذلك خال  بعد  الطريان،  ميكنها 

املا�سية �سربا من اخليال.
و�سمم الباحثون بالفعل منوذجا لهذه الدراجة الطائرة، 
من  االأ�سخا�س  �سيتمكن  امل�����س��روع  ه��ذا  تنفيذ  ح��ال  ويف 
دخول منازلهم عرب ال�سرفات، دون احلاجة اإىل ا�ستخدام 
ال�سابق،  امل��روح��ي��ات  ق��ائ��د  وق���ال  ال�����س��امل.  اأو  امل�ساعد 
املهند�س كري�س مالوي، اإن ميزة الدراجة النارية الطائرة 
مقارنة باملروحية، هي اأنه ميكنها التحليق بن االأ�سجار 
وجود  م�سكلة  تعرت�سنا  املروحية  الطائرة  ففي  ب��اأم��ان، 
اجلناح، لكن يف هذه الدراجة تكون االأجنحة حممية، وال 

ميكنها اال�سطدام ب�سطح االأر�س اأو غريه .

تخ�سر ن�سف وزنه� لأجل �حلب
اأكر من ن�سف وزنها، لت�سع  اأن فقدت  بعد  االأوىل،  للمرة  اأحامها  العثور على فتى  متكنت فتاة بريطانية من 
حداً ملعاناتها مع الوزن الزائد، الذي حرمها ل�سنوات طويلة من الوقوع يف احلب، وت�سبب يف اإحجام ال�سباب عن 

�سحبتها.
وكانت هازل داي�سون )27 عاماً( فقدت االأمل بلقاء ال�ساب الذي يقبل بها، بعد اأن و�سل وزنها اإىل حوايل 145كغ، 
وحتولت اإىل حمط �سخرية من ال�سباب الذين كانوا يطلقون عليها �سفات مهينة ب�سبب وزنها، بح�سب �سحيفة 

دايلي ميل الربيطانية.
وا�سطرت هازل اإىل ق�ساء معظم وقتها يف املنزل مل�ساهدة التلفزيون وت�سفح االإنرتنت، خلوفها من التعليقات على 
مظهرها يف ال�سارع، خا�سة واأن جميع �سديقاتها يتمتعن باأج�سام ر�سيقة جتعلهن حمط اأنظار الرجال على عك�سها. 
ويف عام 2008 بداأت االأمور تاأخذ منحى اآخر يف حياة هازل، عندما زارت طبيبها الذي اأخربها باأن عليها التخل�س 

من الوزن الزائد، واإال �ستكون بحاجة اإىل ا�ستبدال مف�سل الورك يف �سن الثاثن.
ومنذ ذلك الوقت قررت هازل اأن ت�سع حداً ملعاناتها، عن طريق اتباع نظام غذائي يعتمد على اخل�سار والفواكه، 
وو�سعت ن�سب عينيها حتقيق هدفها بالعثور على فتى اأحامها بعد التخل�س من الدهون وال�سحوم املرتاكمة يف 
ج�سدها. واأكدت هازل اأن االأمر مل يكن بهذه ال�سهولة، وكادت مرات عديدة اأن تفقد قدرتها على التحمل، اإال اأن 

رغبتها القوية بالتخل�س من الوزن الزائد، والتمتع بالر�ساقة مثل �سديقاتها منعتها من ذلك.
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ر�تبه� مينعه� من �لزو�ج 
ال�سعودية،  ج��دة  ال�سخ�سية يف مدينة  االأح���وال  اأ���س��درت حمكمة 
اأن  بعد  والدها،  عن  الوالية  واإ�سقاط  فتاة،  بتزويج  يق�سي  حكما 

ثبت لها اأنه رف�س تزويجها اأكر من 10 اأعوام دون مربر. 
اإحدى  يف  تعمل  الثاثينية  ال��ف��ت��اة  اإن  ال��وط��ن  �سحيفة  وق��ال��ت 
اأمرها مدعية  اجلهات احلكومية. وقد تقدمت بدعوى �سد ويل 
اأنه ع�سلها عن الزواج اأكر من 10 اأعوام دون اأن يكون لديه مربر 

وا�سح �سوى احل�سول على راتبها. 
وكان االأب يربر رف�سه تزويجها باأنه يريد لها عري�سا من قبيلتها. 
باإن�سافها،  القا�سي  مطالبة  اإىل  االأم��ر  بها  انتهى  الفتاة  اأن  اإال 
واإ�سقاط الوالية عن ويل اأمرها، وتزويجها من �سخ�س تقدم لها 

ورف�س من قبل والدها. 
ومن  الفتاة،  �سدق  من  وتيقن  والتق�سي،  بالبحث  القا�سي  ق��ام 
�سمعة  وذو  القطاعات اخلا�سة،  اأحد  للفتاة موظف يف  املتقدم  اأن 
باإ�سقاط الوالية  جيدة، وح�سن اخللق، ولديه دخل مادي، فحكم 

عن االأب، وتزويج الفتاة من الرجل املتقدم لها. 

طول عم�مته 645 مرتً�
على  لو�سعها  معدودة  ث��وان  من  اأك��ر  العمامة  مرتدو  يحتاج  ال 
راأ�سه مهما اختلف �سكلها اأو حجمها، غري اأن هذا الهندي يحتاج 6 

�ساعات متوا�سلة حتى ينتهي من لفها على طريقته اخلا�سة.
اأن  ع��ام��اً(  م��اوين )60  �سينغ  اف��ت��ار  ال�سيخي  ال��دي��ن  يعترب رج��ل 
 16 عمامته هي م�سدر �سعادته لذلك يحر�س على ارتدائه منذ 

عاماً حتى لو كلفه االأمر 6 �ساعات متوا�سلة لريتديها يومياً.
 645 طولها  يبلغ  التي  عمامته  فيها  يرتدي  ال  التي  امل��رات  ويف 
مرتاً ي�سعر باأن جزء منه مفقوداً، ومن املتوقع اأن يدخل مو�سوعة 
اللقب من الهندي ميغر  غيني�س باأكرب عمامة يف العامل منتزعاً 

�سينغ الذي بلغ طول عمامته 400 مرتاً.
ولفتت �سحيفة ديلي ميل الربيطانية اأن بع�س الهنود من طائفة 
اأن  اأم��ت��ار، غري  5 و7  ي��رتاوح طولها بن  ي��رت��دون عمامة  ال�سيخ 
لهذه  املنتمن  لعمامة  جديدة  موا�سفات  ير�سي  اأن  اأراد  م��اوين 
الطائفة حن بداأ بتمديد طوله عمامته من 150 اإىل 250 مرتاً 

حتى و�سل اإىل طولها احلايل ويدخل غيني�س.

يخ�سع جلر�حة للتخل�ش من رقبته
اأنه  اإال  واجل��اذب��ي��ة،  للجمال  م�سدراً  العنق  ط��ول  البع�س  يعترب 
من املمكن اأن يتحول م�سدراً لاأمل والعذاب، كما حدث مع ذلك 

املراهق ال�سيني الذي ت�سبب طول عنقه يف �سل حياته اليومية.
وبح�سب ما ذكر موقع دايلي ميل الربيطاين، يعاين املراهق �سيني 
ت�سبب له  العنق  اإ�سافية يف  3 فقرات  فوو ونغوي )15عاماً( من 
ملعاناته من  باالإ�سافة  وامل�سي،  اآالم��اً مربحة وتعيقه عن احلركة 
خلل يف تنا�سق عظام ال�سدر واإ�سابته مبر�س يف العمود الفقري 

ي�سمى ب� اجللف اخللقي .
ابنهم  خ�سوع  ال�سينية  بيجنغ  والي��ة  م��ن  ون��غ��وي  عائلة  وق���ررت 
طول  لت�سغري  ال�سن،  يف  �سايونغ  م�ست�سفى  يف  جراحية  لعملية 
رقبته ومن املقرر اأن يتماثل لل�سفاء من خال خطة طبية يعدها 
الفريق الطبي املخت�س. يذكر اأن مر�س اجللف اخللقي هو انحناء 
يف العمود الفقري ناجت عن منو غري طبيعي يف الفقرات التي تعد 
اأعرا�سها يف  وتت�سح  الفقري،  للعمود  االأ�سا�سية  العنا�سر  مبثابة 

االأ�سبوع ال�ساد�س من منو اجلنن.
متثالن من ال�شمع لرباد بيت واأجنلينا جويل يف متحف مدام تو�شو يف �شيدين خالل اإلقاء احللوى والأوراق امللونة 

عليهما احتفاًل بزفافهما موؤخرًا يف فرن�شا. )رويرتز(

للفيل �أقوى ح��سة �سم بني 
�لثديي�ت

ك�سفت درا�سة يابانية حديثة اأجريت يف جامعة 
ط��وك��ي��و اأن ال��ف��ي��ل مي��ت��ل��ك اأق����وى ح��ا���س��ة �سم 
الفيل  خرطوم  اأن  اإىل  م�سرية  الثدييات،  بن 
ي�ستطيع ال�سم من م�سافات بعيدة جداً، ف�ساأ 
ال�سم  بحا�سة  اخلا�سة  اال�ست�سعار  اأجهزة  عن 

مقارنة بجميع الثدييات االأخرى.
13 حيوانا  يا�سيهيتو نيمورا  الباحث  وفح�س 
االأ�سماك  ذل��ك  يف  مبا  الثدييات،  من  خمتلفا 
حا�سة  اأن  واكت�سف  اأي�ساً،  واالإن�سان  والفئران 
���س��م ال��ف��ي��ل ���س��ع��ف ال��ب��ق��رة ال��ت��ي ت���اأت���ي بعده 

مبا�سرة يف الرتتيب.
ال��ع��ل��م��اء ث��اث��ة ج��ي��ن��ات م�سرتكة بن  ودر�����س 
جميع الفقريات والتي بقيت دون تغيري خال 
التي  اجل��ي��ن��ات  اأن  واكت�سفوا  ال��ت��ط��ور،  عملية 
تتطور لدى حيوان بعينه، تك�سب اأهمية بالغة 

لهذا احليوان يف بيئته.
ال�سم  حا�سة  ت�ستخدم  احليوانات  اأن  واأ�سافوا 
لتجنب  اأو  ال�����س��ري��ك  اأو  ال��ط��ع��ام  ع��ل��ى  للعثور 

كليب ع�ملي لهيف�ء وهبي
ن�����س��رت ال��ف��ن��ان��ة ه��ي��ف��اء وه��ب��ي على 
اإعان  اإن�ستيغرام  مبوقع  �سفحتها 
كليبها العاملي اجلديد ويحمل ا�سم 
وال���ذي   ،  Breathing you in
ج����رى ت�����س��وي��ره يف اأم���ري���ك���ا حتت 

اإ�سراف املخرج طارق فريتخ.
وت��ظ��ه��ر ال��ن��ج��م��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة خال 
الفيديو مباب�س مثرية، مع م�سمم 
�سمارت،  كا�سرب  ال��ع��امل��ي  الرق�سات 
االأغنية.   مت��ث��ي��ل  ي�����س��ارك��ه��ا  ال�����ذي 
هيفاء،  ن�سرته  ال��ذي  الفيديو  ون��ال 
اأن  اأك����دوا  ال��ذي��ن  متابعيها  اإع��ج��اب 
�سيكون  اجل���دي���د  ك��ل��ي��ب  ال��ف��ي��دي��و 
موؤكدين  الكلمة،  معنى  بكل  عامليا 
ما  ك��ل  يف  متاألق  ب�سكل  تظهر  اأن��ه��ا 
تقدمه جلمهورها. يذكر اأن م�سمم 
�سمارت  كا�سرب  ال��ع��امل��ي  ال��راق�����س��ات 
كان  حيث  ال�سيئة  ب�سمعته  م�سهور 
علي عاقة باملطربة جينفري لوبيز 
ث��م ان��ف�����س��ل��ت ع��ن��ه . وك��ان��ت هيفاء 
وه��ب��ي ق���د ���س��اف��رت خ����ال الفرتة 
امل��ا���س��ي��ة ل��ت�����س��وي��ر ال��ف��ي��دي��و كليب 
وجنت هناك من املوت باأعجوبة بعد 
تعر�س الفنان كري�س براون ملحاولة 
اغ���ت���ي���ال، ع���رب اإط�����اق ال���ن���ار عليه 
وعلى من كانوا حوله يف نف�س امللهى 

الليلي الذي كانت ت�سهر فيه.

�س�كري� توؤكد حمله� بطفله� �لث�ين
اأكدت املغنية الكولومبية �ساكريا اأنها حامل بطفلها الثاين من �سريك حياتها العب كرة 
القدم االإ�سباين الدويل جريار بيكيه يف مقابلة مع الن�سخة االأمريكية الاتينية من جملة 

كوزموبوليتان .
وقالت املغنية للمجلة التي تت�سدر غاف عددها الذي ي�سدر، االثنن: يف احلقيقة نعم 

اأنا حامل .
�سائعات �سرت حول  37 عاما والفائزة بجوائز غرامي عدة بذلك  البالغة  املغنية  واأك��دت 
حملها منذ م�ساركتها يف عر�س اخلتام لدورة كاأ�س العامل االأخ��رية يف الربازيل يف متوز 

يوليو. ومل حتدد املجلة يف اأي �سهر من احلمل باتت فيه املغنية الكولومبية.
عاما خال مونديال   27 والبالغ  بر�سلونة  ن��ادي  بيكيه العب  على  �ساكريا  تعارفت  وقد 

جنوب اأفريقيا العام 2010.

الرجال  زواج  اأن  حديثة  اأمريكية  درا�سة  اأظهرت 
ق�سار القامة يدوم فرتة اأطول من طوال القامة، 
ك��م��ا اأن���ه���م اأك����ر م��ي��ًا ل���ل���زواج ب��ن�����س��اء �سغريات 
يف ال�����س��ن، وي��ك�����س��ب��ون ق�����دراً اأك����رب م���ن امل����ال من 

زوجاتهم.
وبينت الدرا�سة التي اأجريت يف جامعة نيويورك، 
اأن ن�سب الطاق بن الرجال ق�سار القائمة اأقل 
بكثري منها بن الرجل متو�سطي وط��وال اقامة، 
اأك���ر قابلية  ال��ق��ام��ة  ال��رج��ال ط���وال  اأن  يف ح��ن 
دايلي  �سحيفة  ب��ح�����س��ب  م��ب��ك��رة  ���س��ن  يف  ل���ل���زواج 
اأبيغال  الدرا�سة  موؤلفا  واأ���س��ار  الربيطانية.  ميل 
يعود  ذلك رمبا  اأن  اإىل  كونلي،  ودالتون  ويتزمان 
اإىل رغبة الرجال ق�سار القامة بتعوي�س النق�س 
يف مظهرهم عن طريق ك�سب املزيد من امل��ال، يف 
حن يعتمد طوال القامة على و�سامتهم يف جذب 

الن�ساء.
درا�سة  بعد  النتائج  ه��ذه  اإىل  الباحثان  وتو�سل 
جتري  ال��ت��ي  داينامك�س  اإن��ك��وم  مووؤ�س�سة  بيانات 

منذ  االأم��ري��ك��ي��ة  االأ���س��ر  ع��ل��ى  اجتماعية  اأب��ح��اث��اً 
ال��ع��دي��د من  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  واأو����س���ح   .1968 ع���ام 
ال��درا���س��ات ال�����س��اب��ق��ة، ال��ت��ي اأج��ري��ت ع��ل��ى مواقع 
التعارف يف االإنرتنت، ركزت على عامل ال�سكل يف 
تتناول  مل  الدرا�سات  ه��ذه  اأن  اإال  العاقة،  بداية 

مدى تاأثري املظهر على دميومة العاقة.
الرجال  اأن فر�سة  اأظهرت  �سابقة  درا�سات  وكانت 
بال�سلم  االرت��ق��اء  يف  القائمة  ومتو�سطي  طويلي 
ال��وظ��ي��ف��ي اأك����رب م���ن ق�����س��ار ال��ق��ام��ة، ك��م��ا اأنهم 

رواتبهم تكون اأعلى نتيجة لذلك.
اأما بالن�سبة الختيار ال�سريك على اأ�سا�س الطول، 
رغبة  اأك��ر  القامة  ق�سار  اأن  ال��درا���س��ة  فاأظهرت 
بالزواج  ال��ق��ام��ة  متو�سطي  م��ن   %  269 بن�سبة 
بن�سبة  واأكررغبة  ام��راأة قريبة من طولهم،  من 

% بالزواج من امراأة اأطول منهم.  1450
ال��ق��ام��ة ال ي��رغ��ب��ون يف معظم  اأن ط���وال  يف ح��ن 
االأح��ي��ان ب��ال��زواج م��ن ام���راأة قريبة م��ن طولهم، 

ناهيك عن املراأة التي تزيد عنهم بالطول.

زو�ج ق�س�ر �لق�مة يدوم �أطول


