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البحرين تك�سف حماولة ت�سلل لـ 14 اإيرانيًا
•• املنامة-وكاالت:

بالأدلة  ت�ؤكد  وثائق  عن  اجلمعة،  البحرينية،  الداخلية  وزارة  ك�شفت 
املادية والأوراق الثب�تية ما اأعلنته يف وقت �شابق من �شبتمرب )اأيل�ل( 
�شفر  ب��ج���ازات  البحرين  اإىل  دخ��ل���ا  اإي��ران��ي��ن  على  بالقب�ض  اجل���اري، 
بيان  يف  البحرينية  اخلارجية  وقالت  حقيقية.   غري  وباأ�شماء  اآ�شي�ية 
ام�ض اجلمعة يف بيان "اإذا كان املتحدث با�شم اخلارجية الإيرانية يرى 
اأن بالده ل ميكنها تاأكيد ما ورد يف بيان وزارة الداخلية، بدع�ى عدم 
تقدمي املنامة اأدلة للحك�مة الإيرانية، اأو تزويدها مبعل�مات اإ�شافية، 
فاإن الأدلة املادية والأوراق الثب�تية للمقب��ض عليهم، واملن�ش�رة بع�ض 
منها مع هذا البيان، لي�شت فقط من قبيل تاأكيد ما �شبق ن�شره، بقدر 
وت�ثيق  وامل�����ش��داق��ي��ة  ال�شفافية  مبعايري  الل��ت��زام  اإط���ار  يف  ت��ن��درج  م��ا 
الإجراءات". وتابع البيان "وه� ما ت�ؤكده هذه ال�ش�ر ال�ش�ئية له�يات 
عدد من امل�اطنن الإيرانين الأربعة ع�شر املقب��ض عليهم بعد اأن دخل�ا 
�شحيحة  غ��ري  بيانات  حتمل  اآ�شي�ية  �شفر  ب��ج���ازات  البحرين  مملكة 
اأ�شحابها  ودف��ع  حقيقية  غ��ري  وباأ�شماء  عليهم،  املقب��ض  لالإيرانين 

مبالغ مالية ل�شرائها بغر�ض دخ�لهم اإىل مملكة البحرين. 

تركيا تقمع عمااًل يحتجون على ظروفهم مبطار ا�سطنبول
•• ا�سطنبول-اأ.ف.ب:

ام�ض على عمال  امل�شيل للدم�ع  الغاز  الرتكية  الأم��ن  اأطلقت ق�ات 
ا���ش��ط��ن��ب���ل اجل��دي��د يحتج�ن ع��ل��ى ظ���روف عملهم  ب��ن��اء يف م��ط��ار 
بح�شب  املقبل،  ال�شهر  تفتتح  اأن  املقرر  من  التي  املن�شاأة  يف  اخلطرة 

العالم املحلي.
اردوغان  طيب  رجب  الرئي�ض  م�شاريع  اأح��د  اجلديد  املطار  ويعترب 
اجلديدة الطم�حة للمدينة.اإل اأن تقارير حتدثت عن عدد كبري من 
ال�فيات يف م�قع البناء حيث يعمل نح� 35 األف �شخ�ض على مدار 

ال�شاعة لإنهاء العمل يف ال�قت املحدد لفتتاحه يف نهاية اكت�بر.
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حممد بن زايد يتلقى ات�ساال هاتفيا 
من وزير اخلارجية االأمريكي

•• اأبوظبي -وام:

تلقى �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأب�ظبي نائب القائد الأعلى للق�ات امل�شلحة 
ب�مبي�  مايك  معايل  من  هاتفيا  ات�شال  اأم�ض  ليلة 

وزير خارجية ال�ليات املتحدة الأمريكية.
 - الت�����ش��ال  خ��الل   - ب�مبي�  وال���زي��ر  �شم�ه  وبحث 

وال�شبل  البلدين  ب��ن  وال��ت��ع��اون  ال�شداقة  ع��الق��ات 
م�شاحلهما  يخدم  مبا  وتنميتها  بتط�يرها  الكفيلة 
الإقليمية والدولية ذات  الق�شايا  اإ�شافة اىل جممل 

الهتمام امل�شرتك وتبادل الآراء ب�شاأنها.
ال���ت���ط����رات والأح�������داث يف املنطقة  اآخ����ر  ب��ح��ث��ا  ك��م��ا 
الأمن  لتحقيق  امل�شرتك  والتن�شيق  البلدين  وجه�د 

وال�شتقرار فيها.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

ق�ات الحتالل تعتدي على املتظاهرين احتجاجا على حما�شرة قرية اخلان الأحمر )رويرتز(

حممد احللب��شي

احتدام معارك احلديدة.. واحلوثي »ي�ستجدي« املدنيني

تقدم للجي�ش اليمني غرب �سعدة معقل احلوثيني
•• اليمن-وكاالت:

���ش��رح امل��ت��ح��دث ال��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م ق�����ات حت��ال��ف دعم 
ال�����ش��رع��ي��ة يف ال��ي��م��ن، ال��ع��ق��ي��د ال��رك��ن ت��رك��ي املالكي، 
مبهامهما  قيامهما  اأثناء  وم�شاعده  طيار  ب�ا�شت�شهاد 
املهرة  حم��اف��ظ��ة  يف  وال��ت��ه��ري��ب  الإره�����اب  مكافحة  يف 
طائرات  اإح����دى  "تعر�شت  امل��ال��ك��ي:  وق����ال  ب��ال��ي��م��ن. 
ال��ت��ح��ال��ف ال��ع��م���دي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ل��ق���ات ال��ربي��ة امللكية 
وا�شت�شهاد  �شق�طها  يف  ت�شبب  فني،  خللل  ال�شع�دية 

الطيار وم�شاعده".
الثامنة  ال�����ش��اع��ة  وق���ع يف مت���ام  احل����ادث  اأن  واأ����ش���اف 
نقلت  م��ا  وف��ق  اجل��م��ع��ة،  �شباح  م��ن  دقيقة  وع�شرين 

وكالة الأنباء ال�شع�دية "وا�ض".
غرب �شعدة  تقدماً  اليمنية  الق�ات  ذلك، حققت  اىل 
معقل ميل�شيات احل�ثي وذلك بدعم من حتالف دعم 

ال�شرعية يف اليمن. 
فقد باتت ق�ات اجلي�ض ال�طني اليمني على م�شارف 
مركز مديرية باقم �شمال غرب حمافظة �شعدة معقل 

احل�ثين.
وقال م�شدر ع�شكري اإنن ق�ات ال�شرعية مدع�مة من 
التحالف تتقدم نح� مركز املديرية التي �شيعلن قريباً 

ا�شتكمال حتريرها من قب�شة امليلي�شيات النقالبية.
جبهة  يف  امليلي�شيات  م���اق��ع  ت�شهد  فيما  ذل���ك  ي��اأت��ي 
ال�طني  للجي�ض  وق�شف مدفعي  عنيفة  معارك  باقم 
ما  التحالف،  ملقاتالت  غ���ارات  �شل�شلة  م��ع  بالتزامن 
امليلي�شيات  عنا�شر  من  كبري  ع��دد  �شق�ط  عن  اأ�شفر 

بن قتيل وجريح. 
كما ف�شلت حماولة ح�ثية للت�شلل اإىل م�اقع اجلي�ض 

ُقتل  التي  املجم�عة  على  ا�شتباقياً  هج�ماً  نفذ  ال��ذي 
ع���دد م��ن ع��ن��ا���ش��ره��ا، ف��ي��م��ا لذ ال��ب��ق��ي��ة ب��ال��ف��رار من 

م�اقعهم.
امل�شرتكة  اليمنية  الق�ات  بن  املعارك  واحتدمت  هذا 
احلديدة  مدينة  يف  الإي��ران��ي��ة،  احل���ث��ي  وميلي�شيات 
على ال�شاحل الغربي لليمن، يف وقت "ا�شتجدى" فيه 

املتمردون ال�شكان للقتال يف �شف�فهم.
العمالقة" املدع�مة  "األ�ية  ق���ات  اأن  امل�شادر  وذك��رت 
م���ن حت��ال��ف دع���م ال�����ش��رع��ي��ة يف ال��ي��م��ن، مت��ك��ن��ت من 
اإىل  احل���ث��ي��ن  للمتمردين  ت�شلل  حم���اولت  اإح��ب��اط 
م�اقع �شيطرت عليها ق�ات ال�شرعية يف حميط الكيل� 

باحلديدة.  16
احل����ث���ي يف  م���ن ميلي�شيات  وج���رح���ى  ق��ت��ل��ى  و���ش��ق��ط 
"األ�ية  راأ�شها  وعلى  امل�شرتكة،  الق�ات  مع  م�اجهات 
حمافظة  يف  التحالف  ملقاتالت  وغ���ارات  العمالقة"، 

احلديدة.
اندلعت  عنيفة  م�اجهات  اإن  ميدانية  م�شادر  وقالت 
منطقة  باجتاه  الن�شر  ق��ض  يف  الليل  �شاعات  خ��الل 
الكيل� 16، جن�ب �شرقي احلديدة، وكذلك يف الأحياء 
اأبات�شي  اجلن�بية الغربية للمدينة. و�شاركت طائرات 
يف تنفيذ عدة غارات على م�اقع وجتمعات للح�ثين 

يف الكيل� 16، وم�اقع اأخرى باملدينة.
وا���ش��ت��ج��دى امل��ت��م��ردون اأه����ايل م��دي��ن��ة احل���دي���دة من 
معهم  وال��ق��ت��ال  �شف�فهم  اإىل  لالن�شمام  امل��دن��ي��ن، 
�شيارات  اإن  ميدانية  م�����ش��ادر  وق��ال��ت  اجل��ب��ه��ات.  على 
جابت  لل�ش�ت  مكربات  حتمل  للح�ثين  للمتمردين 
ال�شكان اخلروج  احل��دي��دة، طالبة من  واأح��ي��اء  �ش�ارع 

والقتال يف �شف�فها.

�سهيدان وع�سرات اجلرحى يف القطاع وكو�سرن يعترب »معاقبة الفل�سطينيني« تقّرب ال�سالم!

االحتالل يحا�سر اخلان االأحمر ويقمع تظاهرة غزة
املحور الوطني ير�سح احللبو�سي لرئا�سة الربملان العراقي

انتخابات نوفمرب معركة بال�سكاكني: 
زكام ترامب.. يف اأنوف 
املر�سحني اجلمهوريني!

•• الفجر – خرية ال�سيباين

يف ال�ليات املتحدة، نادرا ما تك�ن انتخابات منت�شف 
و�شيتعلم  امل��ب��ا���ش��ر،  للرئي�ض  بالن�شبة  ن��اج��ح��ة  امل���دة 
دونالد ترامب ذلك قريبا على ح�شابه، ومثل معظم 
ن�فمرب  نك�شة يف  امل��ل��ي��اردي��ر خطر  ي���اج��ه  اأ���ش��الف��ه، 
ال���ق���ادم، ه���ذا ع��ل��ى الأق����ل م��ا ت��ع��ده ب��ه ا�شتطالعات 
التي ترى م�جة دميقراطية جتتاح جمل�ض  ال��راي، 

الن�اب على وجه اخل�ش��ض.
دونالد  �شعبية  ت�شهد  النتخابات،  من  �شهرين  قبل 

•• القد�س -غزة-وكاالت:

يبلغ  فل�شطيني  �شبي  ا�شت�شهد 
جراء  الي�م  عاما   14 العمر  من 
اإ�شابته بر�شا�ض جن�د الحتالل 
الإ�شرائيلي �شرق جباليا يف قطاع 

غزة.
اأ���ش��رف القدرة  واأو���ش��ح ال��دك��ت���ر 
ال�شحة  وزارة  ب���ا����ش���م  ال���ن���اط���ق 
اأن  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة يف ق��ط��اع غ����زة 
بر�شا�ض  اأ�شيب�ا  فل�شطينيا   30
منهم   20 ن���ق���ل  مت  الح�����ت�����الل 
العالج  لتلقي  امل�شت�شفيات  اإىل 
�شاب  ا���ش��ت�����ش��ه��اد  اإىل  م�����ش��ريا   ..
�شابق  " 32 عاما" يف وق��ت  اآخ���ر 
ام�����ض ب��ر���ش��ا���ض الح��ت��الل �شرق 

خاني�ن�ض �شمال قطاع غزة.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ج���اري���د ك��شرن 
����ش���ه���ر ال���رئ���ي�������ض الأم����ري����ك����ي يف 
"ني�ي�رك  �شحيفة  م��ع  مقابلة 
25 عاًما  تاميز"، مبنا�شبة مرور 
فيها عن  داف��ع  او�شل�،  اتفاق  على 
قرار وا�شنطن اإغالق مقّر منظمة 
التحرير، وه� القرار الأحدث من 
بن اإجراءات عقابّية اأمريكية �شّد 
من  اأًي���ا  اإّن  وق���ال  الفل�شطينين. 
هذه الإجراءات العقابّية لن يقلل 
من فر�ض الت��شل اإىل اتفاق �شالم 
والفل�شطينين.  اإ���ش��رائ��ي��ل  ب���ن 
ترامب  "الرئي�ض  اأّن  واع����ت����رب 
بالفعل  ح�ّشن  قد  هذه  باإجراءاته 

•• بغداد-وكاالت:

ال�شني  ال����ط���ن���ي  امل���ح����ر  ���ح  ر����شّ
ثانياً  مر�شحاً  احللب��شي  حممد 
انتخابه  املقرر  ال��ربمل��ان  لرئا�شة 

يف جل�شة تعقد الي�م ال�شبت.
املح�ر  ب���ا����ش���م  امل���ت���ح���دث  وق������ال 
ال�طني، ليث الدليمي، اإن املح�ر 
ال�طني ر�شح احللب��شي لرئا�شة 
الكتلة  ���ش��م��ن  ال����ن�����اب  جم��ل�����ض 
الكتل  م��ع  ع���دداً  الأك���ر  ال�شنية 
املتحالفة معهم البالغة اأكر من 
النجيفي.  اإىل  اإ�شافة  نائباً،   50
واأ�شار اإىل اأنه �شيتم الإعالن عنه 
ع�شراً  ال��راب��ع��ة  ال�شاعة  ر�شمياً 
ب��ت���ق��ي��ت ب��غ��داد ب��ح�����ش���ر جميع 

الن�اب.
لرئا�شة  ���ش��اب��ق  وق����ت  يف  ���ح  ور����شّ
)نائب  النجيفي  اأ�شامة  الربملان 

رئ���ي�������ض اجل���م���ه����ري���ة احل�����ايل( 
حمافظ  احل��ل��ب������ش��ي،  وحم���م���د 
العبيدي  وخالد  ال�شابق،  الأنبار 
اخلري"،  "بيارق  حت��ال��ف  رئي�ض 
وط���������الل ال������زوب������ع������ي، واأح�����م�����د 
اجل��������ب���������ري، وحم�����م�����د مت���ي���م، 

ور���ش��ي��د ال���ع���زاوي، واأح���م���د عبد 
ح���زب  رئ���ي�������ض  اجل������ب�������ري،  اهلل 
وحممد  ال���ط��ن��ي��ة،  اجل���م���اه���ري 
"بيارق  ك��ت��ل��ة  رئ��ي�����ض  اخل���ال���دي، 

اخلري" الربملانية. 
العراقي اجلديد  الربملان  وف�شل 
يف ان���ت���خ���اب رئ���ي�������ض ل����ه خ���الل 
يف  عقدت  التي  الأوىل،  اجلل�شة 
الثالث من ال�شهر اجلاري، و�شط 
اخلالف  نتيجة  �شادتها  ف��شى 
الربملانية  "الكتلة  على  ال�ا�شع 
�شتكلف  ال���ت���ي  عدداً"،  الأك������ر 

بت�شكيل احلك�مة اجلديدة. 
الربملان،  رئا�شة  ال�ُشنة  وي��ت���ىل 
اجلمه�رية،  رئ��ا���ش��ة  والأك��������راد 
وال�������ش���ي���ع���ة رئ���ا����ش���ة احل���ك����م���ة، 
مب���ج��ب ع����رف د����ش���ت����ري متبع 
يف ال��ب��الد م��ن��ذ الإط���اح���ة بنظام 

�شدام ح�شن، يف 2003.

وان��دل��ع ع���راك ب��الي��دي وق��ع بن 
املعت�شمن وق�ات الحتالل.

وان��ط��ل��ق م��ئ��ات امل����اط���ن���ن عقب 
���ش��الة اجل��م��ع��ة، يف ق��ري��ة اخلان 
الح���م���ر يف م�����ش��رية ع��ن��د مدخل 
للقرية،  ال���رئ���ي�������ش���ي  ال�����������ش�����ارع 
الفل�شطيني،  ال���ع���ل���م  راف�����ع�����ن 
الراف�شة  ال��ه��ت��اف��ات  وم����رددي����ن 
القرية  ه����دم  الح����ت����الل  ل���ق���رار 
على  وم�ؤكدين  �شكانها،  وترحيل 
هذه  لإف�شال  العت�شام  م�ا�شلة 

املخططات.
واأغلق امل�اطن�ن ال�شارع الرئي�شي 
لفرتة من ال�قت، قبل اأن تقمعهم 
انت�شرت  ال���ت���ي  الح���ت���الل  ق������ات 
ب��ك��ث��اف��ة يف امل��ن��ط��ق��ة، وت��ع��ي��د فتح 

ال�شارع.
هذا واأ�شيب ع�شرات الفل�شطينين 
بجروح خمتلفة يف جمعة املقاومة 
م�شريات  فعاليات  �شمن  خيارنا 
مار�ض   30 منذ  امل�شتمرة  ال��ع���دة 
ال�شرقية  احل�����دود  ع��ل��ى  امل��ا���ش��ي 

لقطاع غزة.
العليا  ال���ط��ن��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  واك�����دت 
احل�شار  وك�����ش��ر  ال���ع����دة  مل�����ش��رية 
امل�شريات  م�ا�شلة  الفل�شطينية، 
حتى حتقيق جميع اأهدافها وعلى 
واإ�شقاط  غزة  ح�شار  اإنهاء  راأ�شها 
املزمعة،بح�شب  ال���ق���رن  ���ش��ف��ق��ة 
وكالة �شما الإخبارية الفل�شطينية 

امل�شتقلة.

خ��الل جتريد  ال�شالم من  فر�ض 
الزائفة"  "احلقائق  ب�  و�شفها  ما 
يف  ال�����ش��الم  بعملية  حت��ي��ط  ال��ت��ي 

ال�شرق الأو�شط.
ميدانياً، حا�شرت ق�ات الحتالل 
قرية  اجلمعة،  اأم�ض  الإ�شرائيلي، 
القد�ض  ���ش��رق��ي  الأح���م���ر  اخل�����ان 
�شاعات  م��ن��ذ  واأغ���ل���ق���ت  امل��ح��ت��ل��ة، 
امل�ؤدية  الفرعية  ال��ط��رق  ال�شباح 
�شرطة  ق��ام��ت  ك��م��ا  ال��ق��ري��ة،  اىل 
مالية  غرامات  بفر�ض  الحتالل 

على ال�شيارات.

ت��اب��ع��ة جلي�ض  وق���ام���ت ج����راف����ات 
ال�شباح  ���ش��اع��ات  م��ن��ذ  الح���ت���الل، 
الوىل باإغالق الطرق امل��شلة اإىل 
قرية اخلان الأحمر، وت�شدى لها 
املت�شامن�ن امل�ج�دون يف القرية، 
فا�شتبك�ا مع ق�ات الحتالل التي 

اعتدت على عدد منهم.
واع���ت���ق���ل���ت ق��������ات الح�����ت�����الل 3 
اأجنبي  ومت�شامن  فل�شطينين، 
خ������الل ق���م���ع ج����ن�����د الح����ت����الل 
امل���ت����اج���دي���ن مم���ن ح����اول�����ا منع 
اإغ����الق ال��ط��رق، وامل��ع��ت��ق��ل���ن هم: 

اإبراهيم ح�شن م��شى اأب� داه�ك، 
عمر  هذالن،  مين  عيد  �شليمان 
واملت�شامن  احلج،  اأحمد  اهلل  عبد 

الفرن�شي فرانك رومان�.
اإغ�����الق الطرق  وك����رد ف��ع��ل ع��ل��ى 
امل�ؤدية اإىل القرية، قام امل�اطن�ن 
على  ب���الع���ت�������ش���ام  ال����ق����ري����ة،  يف 
ال��ط��ري��ق ال��رئ��ي�����ض امل������ش��ل اإىل 
ال���ق���ري���ة اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى اغ���الق 

الطرق.
واع���ت���دى ج���ن����د الح���ت���الل على 
ال�شارع،  عن  لبعادهم  املعت�شمن 
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�ضيف بن ز�يد يلتقي �أع�ضاء جلنة �إعادة 

�إعمار �جلامع �لنوري ومنارته �حلدباء باأبوظبي

حمليات

بعد 25 عاماً...ماذ� بقي 

من �تفاق �أو�ضلو؟

عربي ودويل

مو�جهـة رفيعـة �مل�ضتـوى 

بني �ضـالح وكايــن 

�لفجر �لريا�ضي

عقوبات اأمريكية جديدة على طهران نوفمرب
•• وا�سنطن-وكاالت:

اأكد م�شاعد وزير اخلزانة الأمريكي، مار�شال بيلينغ�شلي، ام�ض اجلمعة اأن ال�ليات 
املتحدة �شتفر�ض عق�بات م�شددة على اإيران بدءاً من 4 ن�فمرب )ت�شرين الثاين( 

املقبل، مبا فيها عق�بات على �شركة طريان "ماهان" الإيرانية وداعميها.
واأ�شاد بيلينغ�شلي بدعم دول اخلليج غري امل�شب�ق جله�د الإدارة الأمريكية ل��شع 

حد لنف�ذ اإيران يف املنطقة وال�شغط على حزب اهلل اللبناين.
جمل�ض  يف  اخلارجية  ال�ش�ؤون  جلنة  عقدتها  ا�شتماع  جل�شة  يف  يلينغ�شلي  واأ�شاف 
والراعي  الأك���رب  البلد  "اإيران  اأن  الأمريكية  العق�بات  �شيا�شة  ملناق�شة  ال��ن���اب 
ال��ع��امل، وم�شتمر يف مت���ي��ل جم��م���ع��ات ك��ح��زب اهلل وح��م��ا���ض ودعم  ل��الره��اب يف 
النظام ال�ش�ري يف املجازر التي يرتكبها بحق �شعبه، فيما يط�ر برنامج ال�ش�اريخ 

البالي�شتية وين�شر عدم ال�شتقرار يف املنطقة".
ت�فر  "م��شك�  اإن  الرو�شي  ال���دور  ب�شاأن  الأم��ري��ك��ي  اخل��زان��ة  وزي��ر  م�شاعد  وق��ال 
الأمر  ال�ش�ري،  للنظام  م��شعا  دعما  وت�فر  لإي���ران،  الع�شكري  والعتاد  الأ�شلحة 

الذي ميك�ّن الأ�شد من ا�شتهداف �شعبه". 

وثيقة اأمريكية ت�سرتط على النظام ال�سوري مقاطعة طهران

مو�سكو تعلن موا�سلة ق�سف اإدلب واإن�ساء ممرات اآمنة
•• عوا�سم-وكاالت:

م�ش�ؤول�ن  يعر�ض  اأن  املقرر  من 
اأمريكي�ن يف جنيف على املبع�ث 
مي�شت�را  دي  ���ش��ت��ي��ف��ان  ال�����دويل 
مناق�شتها  متت  اأمريكية  وثيقة 
�شخ�شيات  م�����ع  ب���روك�������ش���ل  يف 
م�ش�ؤولن  وم��ع  معار�شة  �ش�رية 

اأوروبين. 
تن�ض  متطابقة،  م�شادر  بح�شب 
ال���ث��ي��ق��ة ع��ل��ى ج��م��ل��ة ب��ن���د حلل 
ال�شراع يف �ش�ريا، اأبرزها �شرورة 
العالقات  ال�ش�ري  النظام  قطع 
مع النظام الإيراين وميلي�شياته، 
و������ش�����رورة اإدخ��������ال ���ش��ل�����ش��ل��ة من 
الإ�شالحات يف الد�شت�ر ال�ش�ري، 
الرئي�ض  تعديل �شالحيات  بينها 

لرئي�ض  اأكر  واإعطاء �شالحيات 
مدين  دور  اإىل  اإ�شاف  احلك�مة، 
واعتماُد  الأمن  اأجهزة  اإ�شالح  يف 

نظام لمركزي.
وت������ت������ك�������ن ال������ث�����ي�����ق�����ة م�������ن 3 
اأق�����������ش�����ام، وه�������ي: *م�����ب�����ادئ حل 
الد�شت�ري  *الإ����ش���الح  ال�����ش��راع 
الأمم  ب���اإ����ش���راف  *الن���ت���خ���اب���ات 

املتحدة.
واأو�شحت م�شادر لل�شحيفة باأن 
ال�ثيقة ن�شت على �شروط تتعلق 
اأو  ل��الإره��اب  دم�شق  رع��اي��ة  بعدم 
لالإرهابين  اآم����ن  م��ل��ج��اأ  ت���ف��ري 
الدمار  اأ���ش��ل��ح��ة  ج��م��ي��ع  واإزال�������ة 

ال�شامل. 
العالقات  قطع  على  ن�شت  كما 
الإيراين وميلي�شياته  النظام  مع 

املجاورة،  ال�����دول  ت��ه��دي��د  وع����دم 
الالجئن  لع�دة  وت�فري ظروف 
يف �شكل ط�عي بانخراط لالأمم 

املتحدة.
وط�����ال�����ب�����ت ال�����ث����ي����ق����ة اأي���������ش����اً 
وتعديل  د���ش��ت���ري��ة  ب��اإ���ش��الح��ات 
���ش��الح��ي��ات ال��رئ��ي�����ض واإ����ش���الح 

اأجهزة الأمن.
اخلارجية  وزي���ر  ق���ال  ذل���ك،  اىل 
ام�ض  الرو�شي �شريغي لف��روف، 
�شت�ا�شل  م������ش��ك���  اإن  اجل��م��ع��ة، 
اإدلب  يف  الأ�شلحة  ور����ض  ت��دم��ري 
بالده  اأن  م�شيفا  �ش�ريا،  �شمايل 
�شت�شع املدنين يف عن العتبار، 

وتعمل على اإقامة ممرات اآمنة.
ت�شريحات  يف  لف������روف  واأك������د 
ن���ق���ل���ت���ه���ا وك������ال������ة اإن����رتف����اك���������ض 

�شتق�م  م������ش��ك���  اأن  ال���رو����ش���ي���ة، 
ب��اإن�����ش��اء مم����رات اآم��ن��ة يف اإدل����ب، 
كما �شتعمل على ت�شجيع اتفاقات 

امل�شاحلة املحلية.
وتعر�شت حمافظة اإدلب ال�اقعة 
على احلدود الرتكية، مع مناطق 
يف حميطها، لق�شف مكثف �شنته 
ال�����ش���ري ورو�شيا،  ال��ن��ظ��ام  ق����ات 

خالل الأيام املا�شية.
واأعلنت الأمم املتحدة، اخلمي�ض، 
اأك���ر  ال��ع��ن��ف دف���ع���ت  اأع���م���ال  اأن 
�شخ�ض  و500  األ���ف���ا   38 م���ن 
ب�شبب  �شبتمرب،  يف  ال��ن��زوح  اإىل 
"العمليات القتالية" يف حمافظة 
لق�شف  ت��ت��ع��ر���ض  ال���ت���ي  اإدل�������ب 

النظام وحليفته رو�شيا.

الق�ات املدع�مة من اأمريكا بالقرب من قرية �ش��شة يف دير الزور 

احلكومة  ت�سكيل  ــــالن  اإع
الـــ�ـــســـودانـــيـــة اجلـــديـــدة

•• اخلرطوم-وكاالت:

اأعلن حزب امل�ؤمتر ال�طني احلاكم 
يف ال�ش�دان، ليل اجلمعة، عن تعين 
والداخلية  ل��ل��م��ال��ي��ة  ج����دد  وزراء 
وامل�������ارد امل��ائ��ي��ة، وذل����ك ب��ع��د اأي���ام 
م����ن ق������رار ال���رئ���ي�������ض ال�������ش����داين، 
ال�فاق  حك�مة  ح��ل  الب�شري  عمر 
واأب���ق���ى احل����زب احلاكم  ال���ط��ن��ي. 
على عدد من وزرائ��ه يف منا�شبهم 
ال���������ش����اب����ق����ة، ك�����ال�����دف�����اع ورئ����ا�����ش����ة 
اجل��م��ه���ري��ة واخل��ارج��ي��ة، ودي����ان 

احلكم الحتادي.
ح���م���دوك  اهلل  ع���ب���د  ت���ع���ي���ن  ومت 
واأحمد بالل وزيرا  للمالية،  وزيرا 
لالإعالم  جمعة  وب�شارة  للداخلية، 
ق�شم  والت�����ش��الت، وخ�شر حممد 

اهلل للم�ارد املائية والكهرباء.

ترامب، اأي�شا، انخفا�شا حادا بعد اأ�شب�ع اأ�ش�د متّيز 
ذكر  دون  تاميز  ني�ي�رك  �شحيفة  يف  ح��ارق  مبقال 
دائرة  يف  م�ش�ؤول  كاتبه  ان  اىل  م�شرية  �شاحبه  ا�شم 
دون��ال��د ت��رام��ب حيث و���ش��ف ه��ذا الأخ���ري ب��اأن��ه غري 

م�ؤهل ل�ظيفته.              )التفا�شيل �ض11(

اجلي�ش االأمريكي يحتج: واقعة اآال�سكا لي�ست مناورات رو�سية
•• وا�سنطن-وكاالت:

وزارة  اأعلنت  اللهجة،  �شديد  احتجاج  اأعقبه  خطري،  ع�شكري  تط�ر  يف 
من  رو�شيتن  قاذفتن  اق��رتاب  ر�شدت  مقاتالتها  اأن  الأمريكية  الدفاع 
املجال اجل�ي لل�ليات املتحدة غربي اآل�شكا، وطاردتهما حتى خروجهما 

من منطقة الدفاع اجل�ي الأمريكية.  
واأو�شحت قيادة الأمن اجل�ي لل�ليات املتحدة وكندا )ن���راد(، يف بيان، 
ي�- تي  ت�ب�ليف  ط��راز  من  ال�شرتاتيجيتن  القاذفتن  مرافقة  مت  اأن��ه 

95 بعد "ر�شدهما ب�شريا واعرتا�شهما" من قبل مقاتلتي اأف22- من 
األ�شكا.

ف�ق  الرو�شيتن  القاذفتن  حتليق  على  اخلمي�ض،  البنتاغ�ن،  واعرت�ض 
منطقة دفاعية اأمريكية، معتربا اأنه مل يتم يف اإطار مناورات ف��شت�ك-

الرو�شية. الع�شكرية   2018
يف  الليل  �شاعات  يف  ي�من  قبل  القاذفتن  الأمريكية  املقاتالت  ور�شدت 
اأو  اأي وقت املجال اجل�ي الكندي  ال��دويل، ومل تدخال يف  املجال اجل�ي 

الأمريكي.
ووقع احلادث خالل اأكرب مناورات ع�شكرية تنظمها رو�شيا، مب�شاركة نح� 

�شيبرييا. �شرقي  الع�شكرية،  املعدات  وخمتلف  ع�شكري،  األف   300
وقال قائد )ن�راد( اجلرنال تريين�ض اأو�ش�ن�شي، اإنه ل يرى احلادث "جزءا 

اوباما �شالح الدميقراطين الثقيل يف النتخابات الن�شفية 
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اأخبـار الإمـارات

» ال�سحة « حتذر من ا�ستخدام 4 اأدوية اأمرا�ش ع�سبية وتنف�سية وغدة درقية لتلوثها اجلرثومي
•• دبي-وام:

 4 ا�شتخدام  م��ن  املجتمع  اأف���راد  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  ح��ذرت 
الغدة  وق�ش�ر  وتنف�شية  ع�شبية  اأم��را���ض  ل��ع��الج  طبية  م�شتح�شرات 
بالعدوى  الإ�شابة  اإىل  ي���ؤدي  قد  ما  اجلرث�مي  تل�ثها  ب�شبب  الدرقية 

مل�شتخدميها.
امل�شتخدم   Neuroveen املنتج  من  كال  الطبية  املنتجات  وت�شمنت 
امل�شتخدم   Respitrol و  الأع�شاب  اآلم  اأعرا�ض  من  امل�ؤقتة  للراحة 
وال�شعال  كال�شفري  الب�شيطة  التنف�شية  ل��الأع��را���ض  امل���ؤق��ت  للتخفيف 
اأعرا�ض  م��ن  امل���ؤق��ت��ة  للراحة  امل�شتخدم   «  Thyroveev»و والبلغم 
الأفكار  امل�شتخدم للحد من   Compulsin و  الدرقية  الغدة  ق�ش�ر 

العامل  اأنحاء  جميع  يف  املنتجات  ه��ذه  ت�زيع  ومت  وال��ش�ا�ض.  القهرية 
التحذير  ج��اء  فيما   .. الإن��رتن��ت  وع��رب  والتجزئة  باجلملة  البيع  ع��رب 
امل�شنعة  وال�شركة  الأمريكية  وال���دواء  ال��غ��ذاء  اإدارة  من  ب��الغ  على  بناء 
اإدارة  الطبية غري م�شجلة يف  املنتجات  ب��اأن هذه  »علما   Hellolife  «

الدواء ب�زارة ال�شحة ووقاية املجتمع.
الأمريي  اأم��ن ح�شن  الدكت�ر  ال��ذي وقعه   - التحذير  ومت تعميم هذا 
رئي�ض  وال��رتاخ��ي�����ض  ال��ع��ام��ة  ال�شحة  ل�شيا�شة  امل�شاعد  ال�����زارة  وك��ي��ل 
الطبي��ة ومدراء  املناط���ق  الدوائية - على م��دراء  العليا لليقظة  اللجنة 
وم�شاعدي  وال�����ش��ي��ادل��ة  والأط���ب���اء  واخل��ا���ش��ة  احل��ك���م��ي��ة  امل�شت�شفيات 

ال�شيادلة ومدراء ال�شيدليات احلك�مية واخلا�شة.
ال�شحة  ب���زاة  ال��دواء  اإدارة  مديرة  الب�شتكي  رقية  الدكت�رة  واأو�شحت 

الدواء  اإدارة  يف  م�شجلة  غري  الطبية  املنتجات  هذه  اأن  املجتمع  ووقاية 
الإبالغ  الإدارة  ارت��اأت  املر�شى  �شالمة  على  منها  ولكن حر�شا  ب��ال���زارة 

عنها لتخاذ الإجراءات الالزمة.
واأكدت ال�زارة حر�شها الدائم على متابعة جميع التحذيرات والت��شيات 
اإطار  يف  ل��ل��دواء  العاملية  والهيئات  ال���دواء  ت�شنيع  �شركات  م��ن  ال����اردة 
جه�دها احلثيثة املبذولة يف �شبيل حماية املجتمع من خماطر التزييف 
واملجتمع  للمر�شى  وال�شالمة  ال�قاية  حتقيق  على  واحلر�ض  الدوائي 
وفق ا�شرتاتيجيتها الهادفة اإىل بناء اأنظمة اجل�دة وال�شالمة العالجية 
واليقظة  ال�شالمة  تعزيز  و  العاملية  املعايري  وفق  والدوائية  وال�شحية 

الدوائية.
وحذرت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع اأفراد املجتمع من �شراء منتجات 

طبية اأو مكمالت غذائية غري م�شجلة لديها اأو ال�شراء من ال�شيدليات 
ال�همية عرب النرتنت وو�شائل الت�ا�شل الجتماعي نظرا ملا ت�شببه هذه 
م�شتخدميها  على  �شحية  اأ���ش��رار  من  املحت�ى  جمه�لة  امل�شتح�شرات 
ال�زارة  بتبليغ  املنتجات  هذه  �شراء  من  املت�شررين  قيام  اأهمية  م�ؤكدة 

لتخاذ الإجراءات املنا�شبة حيالها.
ونا�شدت ال�زارة اأفراد املجتمع يف حال حدوث اأية اأعرا�ض جانبية لالأدوية 
اأو امل�شتح�شرات الطبية �شرورة ملئ ال�شتمارة اخلا�شة بالآثار اجلانبية 
http://www. اللكرتوين  امل�قع  على  واملت�فرة   ADR للدواء 
pv @ اللكرتوين  الربيد  خالل  من  اأو   .cpd-pharma.ae
ميكن  كما   ..  80011111 املجاين  الهاتف  اأو   moh.gov.ae

الطالع على جميع التعاميم ال�شادرة على امل�قع الإلكرتوين لل�زارة.

�سيف بن زايد يلتقي اأع�ساء جلنة اإعادة اإعمار اجلامع النوري ومنارته احلدباء باأبوظبيبرعاية هند بنت مكتوم .. جمعية النه�سة الن�سائية بدبي تنظم عر�سا جماعيا 
•• دبي-وام:

برعاية حرم �شاحب ال�شم� ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكت�م نائب رئي�ض 
الدولة رئي�ض جمل�ض ال�زراء حاكم دبي » رعاه اهلل » �شم� ال�شيخة هند بنت 
مكت�م بن جمعة اآل مكت�م ..نظمت جمعية النه�شة الن�شائية بدبي ممثلة 
يف مركز النه�شة لال�شت�شارات والتدريب العر�ض اجلماعي »زفة حراير« يف 

دورته التا�شعة يف قاعة ال�شيخ مكت�م باملركز التجاري.
الن�شائية بدبي  النه�شة  نائبة رئي�شة جمعية  الناب�دة  �شعادة خ�لة  وثمنت 
�شم�  رع��اي��ة  وال��ت��دري��ب  لال�شت�شارات  النه�شة  م��رك��ز  على  ال��ع��ام  امل�����ش��رف 
ال�شيخة هند بنت مكت�م بن جمعة اآل مكت�م لكافة دورات العر�ض اجلماعي 
والذي يعك�ض تالحم القيادة مع املجتمع، م�شري اإىل اأن الت�جه نح� اإقامة 
التي حتث  الر�شيدة  القيادة  لت�جيهات  ا�شتجابة  ياأتي  الأعرا�ض اجلماعية 
الأ�شرة  ال�شباب وعلى  ال��زواج للتخفيف عن  على �شرورة تخفي�ض تكاليف 

ول�شمان حياة مي�شرة م�شتقرة.
ب��الأ���ش��رة وك��ل م��ا يخ�ض  ال��ن��اب���دة حر�ض اجلمعية على اله��ت��م��ام  واأك���دت 
كما  الأ���ش��رة  لبناء  اأوىل  م�ؤ�ش�شاتية  كخط�ة  ال���زواج  ومنها  الأ���ش��رة  تك�ين 
تهتم اجلمعية بامل�اطنن وتزويجهم يف عر�ض جماعي يزف الفرح وال�شعادة 

ال�طنية  اللحمة  ه��ذه  تعك�ض  اجلماعية  الأع��را���ض  اأن  م��شحة  للجمع، 
املتما�شكة و تعزز الأوا�شر الأ�شرية يف املجتمع الإماراتي.

ومن جانبها قالت �شعادة الدكت�رة فاطمة الفال�شي املدير العام للجمعية 
للدولة  ال�شرتاتيجية  للخطة  تفعيال  ياأتي  اجلماعي  العر�ض  م�شروع  اإن 
اجلمعية  اأن  م��شحة  وم�شتقر،  اآم��ن  م�شتقبل  نح�  املجتمعي  اجلانب  يف 
والتدريب  لال�شت�شارات  النه�شة  مركز  يف  ممثلة  انطالقتها  منذ  حر�شت 
باملجتمع  اأ�شا�شي  الأ�شرة ويحافظ عليها كمك�ن  على تقدمي كل ما يخدم 
لتحقيق ا�شتقرار نف�شي واجتماعي يحفظ ترابط املجتمع الإماراتي ومتيزه 
الأخالقي املت�ارث جيال بعد جيل لتظل الأ�شرة رغم التحديات واحل�شارة 

املعا�شرة من�ذجا فريدا ومنتجة لأفراد م�ؤهلن لقيادة م�شتقبل م�شرق.
للعر�ض اجلماعي  التاأهيلي  الإثرائية واملعرفية للربنامج  بالقيمة  واأ�شادت 
واقت�شاديا  واجتماعيا  نف�شيا  ال���زواج  على  املقبلن  م�شاعدت  يف  واأهميته 
لالأ�شرة ال�شابة واجلديدة. ومن جهتها وجهت الأ�شتاذة عفراء احلاي مدير 
دبي  مياه  و  كهرباء  لهيئة  �شكرها  والتدريب  لال�شت�شارات  النه�شة  مركز 
DWA وعلى راأ�شها �شعادة �شعيد الطاير الرئي�ض التنفيذي للهيئة على 
م�شاهمتها يف رعاية »العر�ض اجلماعي« جلمعية النه�شة الن�شائية ولكل من 

�شارك يف رعاية ودعم العر�ض اجلماعي.

•• ابوظبي- وام: 

اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�شيخ  �شم�  ال��ف��ري��ق  التقى 
نهيان نائب رئي�ض جمل�ض ال�زراء وزير الداخلية 
اأع�شاء اللجنة الت�جيهية امل�شرتكة لإعادة اإعمار 
اجل��ام��ع ال��ن���ري ومنارته احل��دب��اء وال��ت��ي تعقد 
بح�ش�ر  اأب�ظبي  العا�شمة  يف  الأول  اجتماعها 
الثقافة  وزي��رة  الكعبي  بنت حممد  ن���رة  معايل 

وتنمية املعرفة.
ح�شر اللقاء العميد حممد حميد دمل�ج الظاهري 
وعدد  الداخلية،  وزي��ر  �شم�  ملكتب  العام  الأم��ن 
اأع�شاء  جانب  اإىل  الداخلية  وزارة  �شباط  م��ن 
اإعمار  امل�����ش��رتك��ة لإع������ادة  ال��ت���ج��ي��ه��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
اجلامع الن�ري ومنارته احلدباء وارن�شت� رينات� 
لل�ش�ؤون  الي�ني�شك�  ع��ام  مدير  م��ع��اون  رام���ريز 
رئي�ض  الهميم  عبداللطيف  والدكت�ر  الثقافية، 
العراق، وي��شف حممد  ال�شني يف  ال�قف  دي�ان 
ال�شيا�شية  لل�ش�ؤون  م�شاعد  ع��ام  اأم��ن  ال�شبيع 
قي�ض  وال��دك��ت���ر  الإ����ش���الم���ي،  ال��ت��ع��اون  ملنظمة 

ل�ش�ؤون  ال��ع��راق��ي��ة  الثقافة  وزارة  وك��ي��ل  ح�شن 
ال�شياحة والآث��ار، ورام���ن بليك�ا �شفري الحتاد 
الأوروبي يف العراق، �شعادة الدكت�ر رعد حممد 
لدى  ال��ع��راق  جمه�رية  �شفري  الأل������ش��ي  ر���ش��اد 

الإقليمي  املدير  اأ�شالن  زكي  والدكت�ر  الدولة، 
عن  اآخ��ري��ن  وممثلن  ال�شارقة،  »اي��ك��روم«  ملركز 
والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  الأمم  منظمة 

»الي�ني�شك�«.

اللجنة التوجيهية امل�سرتكة الإعادة اإعمار اجلامع النوري ومنارته احلدباء تعقد اجتماعها االأول يف اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

عقدت اللجنة الت�جيهية امل�شرتكة 
الن�ري  اجل���ام���ع  اإع����م����ار  لإع�������ادة 
الأول  اجتماعها  احلدباء  ومنارته 
بح�ش�ر  اأب����ظ���ب���ي  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
م��ع��ايل ن����رة ب��ن��ت حم��م��د الكعبي 
 ، امل��ع��رف��ة  ال��ث��ق��اف��ة وتنمية  وزي����رة 
وارن�����ش��ت��� ري��ن��ات��� رام����ريز معاون 
لل�ش�ؤون  ال��ي���ن�����ش��ك���  ع����ام  م���دي���ر 
والدكت�رعبداللطيف  الثقافية، 
ال�قف  دي��������ان  رئ���ي�������ض  ال���ه���م���ي���م 
وي��������ش���ف  ال�������ع�������راق،  ال�������ش���ن���ي يف 
م�شاعد  عام  اأمن  ال�شبيع  حممد 
لل�ش�ؤون ال�شيا�شية ملنظمة التعاون 
الإ�شالمي، والدكت�ر قي�ض ح�شن 
العراقية  ال��ث��ق��اف��ة  وزارة  وك���ي���ل 
ورام�ن  والآث��ار،  ال�شياحة  ل�ش�ؤون 
بليك�ا �شفري الحت��اد الأوروب��ي يف 
ال��ع��راق، ورع���د الأل������ش��ي ال�شفري 
العراقي لدى الإم��ارات، والدكت�ر 
زكي اأ�شالن املدير القليمي ملركز 
»ايكروم« ال�شارقة، وممثلن اآخرين 
عن منظمة الأمم املتحدة للرتبية 

والعلم والثقافة »الي�ني�شك�«.
كلمتها  ال��ك��ع��ب��ي يف  ن�����رة  ورح��ب��ت 
الفتتاحية باأع�شاء اللجنة م�ؤكدة 
لال�شقاء  الإم����������ارات  دول������ة  دع�����م 
الأم������ن  اإر�������ش������اء  ال����ع����راق����ي����ن يف 
وبناء م�ؤ�ش�شات ق�ية  وال�شتقرار، 
ال�شالم  وحت���ق���ق  ب���ال���رخ���اء  ت��ن��ع��م 

والق�اعد  الأ�ش�ض  ل��شع  متهيداً 
النتهاء  ي��ت��م  ان  ع��ل��ى  اجل���دي���دة، 
امل�����ش��روع بحل�ل  م��ن  ك��ام��ل  ب�شكل 

.2023
واأكد احل�ش�ر على �شرورة حماية 
م���ا ت��ب��ق��ى م���ن اآث�����ار اجل���ام���ع مثل 
يزيد عمره  ال��ذي  واملحراب  القبة 
اأن  اإىل  األ����ف ع����ام، م�����ش��ريي��ن  ع���ن 
اجلامع الن�ري ه� جزء من ذاكرة 
العراقين  بيت  وه�  امل��شل  اأبناء 

على اختالف م�شاربهم الفكرية.
ال���ل���ج���ن���ة عقد  اأع�����������ش�����اء  واأق����������ر 
اج��ت��م��اع��ات دوري�����ة م���رة ك���ل �شتة 
م�شتجدات  على  ل��الط��الع  اأ���ش��ه��ر 
امل�����ش��روع .. وات��ف��ق احل�����ش���ر على 
املعنية  ال��ف��ن��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��ك���ن  اأن 
التقنية  املقرتحات  وط��رح  بتقييم 
للم�شروع، كما ميكن ت�شكيل جلنة 
العلمية«  »اللجنة  ت�شمى  اإ�شافية 

اإن تطلب امل�شروع ذلك.
اإعمار  اإع������ادة  م�����ش��روع  وي�����ش��ت��م��ل 
احلدباء  ومنارته  الن�ري  اجلامع 
ومنارته  امل�شجد  ب��ن��اء  اإع����ادة  على 
احل�����دب�����اء وق����اع����دت����ه����ا، وامل����ب����اين 
بناء  اإع��ادة  اإىل  اإ�شافة  به،  امللحقة 
وكذلك   ، الالزمة  التحتية  البنية 
التاريخية،  احلدائق  تاأهيل  اإع��ادة 
يحت�ي  ت�����ذك�����اري  �����ش����رح  وب����ن����اء 
ثقافية  وم�شاحات  امل�شجد،  بقايا 
وجم��ت��م��ع��ي��ة وت��ع��ل��ي��م��ي��ة لأف������راد 

املجتمع امل��شلي.

والتقدم وتر�شم م�شتقباًل مزدهراً 
لالأجيال القادمة.

تكاتف  ب�����ش��رورة  معاليها  ون���ه��ت 
واحد  كفريق  معاَ  للعمل  اجل��ه���د 
وب����روح واح����دة ب��ه��دف اجن���از هذا 
، نظراً  اأك���م���ل وج����ه  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
لأه��م��ي��ة امل�����ش��روع يف ب��ن��اء جمتمع 

متكامل متناغم.
م�شروع  اأن  اىل  الكعبي  واأ����ش���ارت 
اإعادة بناء اجلامع الن�ري ومنارته 
دولة  احتفاء  مع  يتزامن  احلدباء 
امل�ؤ�ش�ض  ال���ال��د  مبئ�ية  الإم���ارات 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغف�ر له 
، حيث  ث���راه  ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل  اآل 

م�شاركن  باعتبارهم  ال��ع��راق��ي��ن 
ف��اع��ل��ن يف م�����ش��رية الإع���م���ار من 
خالل ت�فري األف فر�شة تدريبية 
تنفيذ  م���راح���ل  خ����الل  ووظ���ي���ف���ة 
خم�ض  م��دى  على  املمتدة  امل�شروع 
امل�شروع  ي���دع���م  ك���م���ا   .. ����ش���ن����ات 
الثقافية  ال�شياحة  اك��ت��م��ال��ه  ب��ع��د 
وال��ت��ن��م��ي��ة يف امل��ج��ت��م��ع امل������ش��ل��ي ، 
م��دي��ن��ة حي�ية  ب��ن��اء  وي�����ش��اه��م يف 
الت�شامح  ق���ي���م  ت��ن�����ش��ر  م����زده����رة 
وامل�شاحلة والنفتاح وتع�د ل�شابق 

عهدها منرباً للعلم والثقافة«.
ن����رة الكعبي - يف  واأك����دت م��ع��ايل 
ت�������ش���ري���ح خ����ا�����ض ل����ك���ال���ة ان���ب���اء 

الي�ن�شك� يف باري�ض حيث حتدثت 
معاليها عن دور الإمارات يف اإعادة 
ومنارته  ال���ن����ري  اجل��ام��ع  اإع���م���ار 
امل�ؤمتر  يف  ���ش��ارك��ت  كما  احل��دب��اء، 
الدويل بعن�ان »اإحياء روح امل��شل« 
التعاون بن  و�شددت على �شرورة 
بهدف  ال��ف��اع��ل��ة  الأط�����راف  جميع 
اإنعا�ض وتاأهيل امل�ؤ�ش�شات الثقافية 
اإىل  احل�ش�ر  ودع���ت  والتعليمية، 
ت�����ش���ر امل�����ش��ت��ق��ب��ل امل�������ش���رق ال���ذي 
�شيعي�شه ابناء امل��شل بعد النتهاء 

من عملية اإعادة الإعمار.
بالتاأكيد  كلمتها  الكعبي  وختمت 
على اأن اأوىل خط�ات اإع��ادة اإعمار 

زاي���د  اإرث  امل�������ش���روع  ه����ذا  ي��ع��ك�����ض 
وحر�شه الدائم على دعم الأ�شقاء 
ال���ع���رب والإ�����ش����ه����ام الي���ج���اب���ي يف 
نه�شة وازده��ار دولهم ، م�ؤكدة اأن 
هذا امل�شروع يعد من�ذجاً يربز دور 
الإم���ارات يف �ش�ن ال��رتاث العاملي 
الثقافية  امل������ارد  ع��ل��ى  واحل���ف���اظ 
تبني  النزاع من خ��الل  يف مناطق 
حق  ت�شمن  م�����ش��ت��دام��ة  م���ب���ادرات 
الأجيال القادمة يف امل�اقع الأثرية 

والرتاثية.
وقالت الكعبي »يبعث م�شروع اإعادة 
ومنارته  ال���ن����ري  اجل��ام��ع  اإع���م���ار 
لل�شباب  اأم������ل  ر����ش���ال���ة  احل����دب����اء 

هذا  اأه���م���ي���ة   - »وام«  الم���������ارات 
اإع���م���ار جامع  اإع�����ادة  الج��ت��م��اع يف 
امل��شل  مدينة  يف  العريق  الن�ري 
العراقية الذي بلغت تكلفته ح�ايل 
50.4 ملي�ن دولر ..م�شرية اىل 
ان دولة الم��ارات تدعم مثل هذه 
احل�شارية  ال��ت��اري��خ��ي��ة  امل�����ش��اري��ع 
اإعمار ما هدمته تنظيمات  لإع��ادة 
�شينفذ  حيث  داع�ض  مثل  ارهابية 
ه����ذا امل�������ش���روع م��ت��خ�����ش�����ش���ن من 
الي�ن�شك� ودولة المارات مهتم�ن 

بالرتاث.
م�شاركتها  اىل  معاليها  واأ����ش���ارت 
ل�شركاء  الأول  املنتدى  يف  م���ؤخ��راً 

بناء  اإع��������ادة  يف  ي��ت��م��ث��ل  امل��������ش���ل 
والتعليمية  الثقافية  م�ؤ�ش�شاتها 
وا�شتعادة تراثها الثقايف من خالل 
لتعزيز مالمح  وتاأهيلها  ترميمها 

اله�ية الثقافية للم��شل .
الجتماع  خ��الل  احل�ش�ر  وناق�ض 
املحلي  امل��ج��ت��م��ع  اإ�����ش����راك  ك��ي��ف��ي��ة 
الإعمار  اإع��ادة  عملية  يف  وال�شباب 
مبا ي�شاهم يف ع�دة النازحن اإىل 
وب����دء مم��ار���ش��ة حياتهم  ب��ي���ت��ه��م 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ك��م��ا مت الت���ف���اق على 
املخ�ش�ض  ال����زم����ن����ي  اجل����������دول 
ال�12  ي��ت��م يف  ب��ح��ي��ث  ل��ل��م�����ش��روع 
النقا�ض  اإزال��������ة  الوىل  ����ش���ه���راً 

�سرطة اأبوظبي توؤهل 12 �سابطا مبجال 
تدقيق نظام ا�ستمرارية االأعمال

•• اأبوظبي-وام:

احتفلت القيادة العامة ل�شرطة اأب�ظبي بتخريج 12 �شابطا يف عدد من اإداراتها باأكادميية �شيف بن زايد للعل�م 
مع  بالتعاون   «  ISO22301  « الدولية  امل�ا�شفة  بح�شب  الأعمال  ا�شتمرارية  نظام  تدقيق  مبجال  ال�شرطية 
اإدارة الأزم��ات والك�ارث يف قطاع  اأحمد نا�شر الكندي مدير  . واأك��د املقدم  امل���ارد الب�شرية  اإدارة التدريب بقطاع 
العمليات املركزية اأهمية رفع كفاءة ال�شباط يف هذا املجال الذي يعزز م�شرية العمل التط�يري بالقيادة العامة 
ل�شرطة اأب�ظبي عرب تاأهيل نخبة من الك�ادر ال�طنية املتميزة لي�شبح�ا مدققن معتمدين يف جمال ا�شتمرارية 

الأعمال.
والأزمات  الط�ارئ  اإدارة  منظ�مة  يف  الأ�شا�شية  العنا�شر  من  الي�م  اأ�شبحت  الأعمال  ا�شتمرارية  اإدارة  اأن  يذكر 
والك�ارث وتعزز من اإمكانات �شرطة اأب�ظبي يف تقدمي اأرقى اخلدمات جتاه املجتمع يف خمتلف الظروف عرب اإعداد 

اخلطط والتجهيزات املدرو�شة واملن�شقة م�شبقا بالتعاون مع اجلهات املعنية.
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اأخبـار الإمـارات

مركز �سرطة حتا يكرم متميزي الن�سف االأول للعام اجلاري
•• دبي-الفجر:

كرم املقدم عبداهلل را�شد الهفيت، نائب مدير مركز �شرطة 
حتا، م�ظفي املركز املتميزين يف الن�شف الأول من العام 

اجلاري، وذلك بح�ش�ر عدد من ال�شباط.
وت�جه املقدم عبد اهلل الهفيت يف كلمته اأثناء احلفل بال�شكر 
القائد  امل��ري،  خليفة  اهلل  عبد  الل�اء  �شعادة  اإىل  اجلزيل 
العام ل�شرطة دبي، والل�اء خبري خليل اإبراهيم املن�ش�ري، 
م�شاعد القائد العام ل�ش�ؤون البحث اجلنائي، على دعمهما 

لهذا احلفل الذي ياأتي يف اإطار تكرمي املتميزين يف املركز، 
املركز  الرتابط بن م�ظفي  املزيد من  لتحقيق  ويهدف 

الذين �شاهم�ا يف تعزيز مكانته بن مراكز ال�شرطة.
اأدت اىل  التي  املتميزين  الهفيت على جه�د  املقدم  واأثنى 
حتقيق اه����داف امل��رك��ز وت���اأدي���ة ر���ش��ال��ت��ه ع��ل��ى اأك��م��ل وجه 
ياأتي  التكرمي  اأن  اإىل  م�شرياً  متمكن،  واأداء  عال  وبتميز 
للجه�د  العمل وتقديرا  لتط�ير  امل�شتمر  ال�شعي  اإطار  يف 

املتميزة واملبذولة من قبل العاملن يف املركز.
واأكد املقدم الهفيت اأن ك�كبة املتميزين الي�م من املكرمن 

ما هي اإل حلقة �شمن �شل�شلة من م�ظفي املركز الذين 
ال�احد،  العمل  فريق  روح  �شمن  كبري  بتناغم  يعمل�ن 
لفتاً اإىل اأن هذا الحتفال ياأتي تاأكيد لعتزازنا املت�ا�شل 
بيننا  فيما  الت�ا�شل  مل��ب��داأ  وتكري�شا  الب�شرية  ب��ك���ادرن��ا 
وتر�شيخ ثقافة الإبداع والتميز داخل اأ�شرتنا ال�احدة، مما 
التط�يرية  واملبادرات  البتكارات  اأف�شل  تقدمي  ي�شهم يف 

التي تعمل على الرتقاء امل�شتمر باأداء املركز.
متمنيا  املتميزين  بتكرمي  الهفيت  املقدم  قام  اخلتام  ويف 

للجميع دوام الت�فيق والذهار.

»�سقيا االإمارات« تطلق مبادرة » 100 ر�سالة اىل زايد «
•• دبي-وام: 

الإمارات«  »�شقيا  م�ؤ�ش�شة  اأطلقت 
زايد«  اإىل  ر���ش��ال��ة   100« م��ب��ادرة 
100 ر�شالة  التي ت�شتهدف جمع 
م�جهة اإىل املغف�ر له ال�شيخ زايد 
ب��ن ���ش��ل��ط��ان اآل ن��ه��ي��ان ط��ي��ب اهلل 
بادروا  الذين  املتط�عن  ثراه من 
»�شقيا  م�����ش��روع��ات  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة 
امل�ؤ�ش�شة  م�ظفي  م��ن  الإم�����ارات« 
وم�ظفي هيئة كهرباء ومياه دبي 
م�شروعاتها  من  امل�شتفيدين  ومن 
واأفراد املجتمع ب�شكل عام للتعبري 
زايد  لل�شيخ  وامتنانهم  حبهم  عن 

رحمه اهلل.
ودعت امل�ؤ�ش�شة الراغبن بامل�شاركة 
اإىل كتابة ر�شائلهم باللغة العربية 

ح����ل ال��ع��امل م��ن خ���الل البح�ث 
التي  وامل�������ش���روع���ات  وال����درا�����ش����ات 
ت�شتخدم الطاقة ال�شم�شية لت�فري 
لل�شرب  ال�����ش��احل��ة  ال��ن��ق��ي��ة  امل���ي���اه 
امل��ي��اه ملالين  ت���ف��ري  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
واملحرومن  واملنك�بن  املحتاجن 
ح�ل العامل دون تفرقة بن جن�ض 

اأو ل�ن اأو ديانة اأو ثقافة.
وقال حممد عبدالكرمي ال�شام�شي 
مل�ؤ�ش�شة  بال�كالة  التنفيذي  املدير 
م����ب����ادرة  ان  الإم�������������ارات«  »����ش���ق���ي���ا 
تن�شجم  زاي���د«  اإىل  ر�شالة   100«
زايد  لعام  الرئي�شة  الأه����داف  م��ع 
تعزيز  يف  ت��ت��م��ث��ل  ال��ت��ي   2018
ال��ت���ع��ي��ة مب�����ش��رية ال�����ش��ي��خ زاي���د 
وتخليد  وم���ك���ان���ت���ه  وم���ن���ج���زات���ه 
�شخ�شيته ومبادئه وقيمه وتخليد 

تنبع من مبادئ الدين الإ�شالمي 
العربية  وال���ت���ق���ال���ي���د  احل���ن���ي���ف 
ال��ت��ي غر�شها  وامل���ب���ادئ  الأ���ش��ي��ل��ة 
ثراهم  اهلل  طيب  امل�ؤ�ش�ش�ن  اآباوؤنا 

يف نف��ض اأبناء الإمارات .
واأو�شح الطاير ان »�شقيا الإمارات« 
�شاحب  اأطلقها  اأن  منذ  اأ�شهمت 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شم� 
رئي�ض  الدولة  رئي�ض  نائب  مكت�م 
»رعاه  دب��ي  حاكم  ال����زراء  جمل�ض 
امل��غ��ف���ر له  ن��ه��ج  ت��ر���ش��ي��خ  اهلل« يف 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
طيب اهلل ثراه وعلى دربه ت�ا�شل 
العطاء  م�شرية  الر�شيدة  قيادتنا 
للم�شاهمة  الإن�������ش���اين  وال���ع���م���ل 
املعي�شية  ال����ظ����روف  حت�����ش��ن  يف 
واملنك�بة  ال��ف��ق��رية  ل��ل��م��ج��ت��م��ع��ات 

»ع����ام زاي�����د« ال����ذي ي����اف���ق ذكرى 
مرور مائة عام على م�لد املغف�ر 
ل���ه ال�����ش��ي��خ زاي�����د ب���ن ���ش��ل��ط��ان اآل 
وت�شمل  ث�����راه  اهلل  ط��ي��ب  ن��ه��ي��ان 
 100« م��ب��ادرة  امل�ؤ�ش�شة  م��ب��ادرات 
العمل  ث��ق��اف��ة  ل��ت��ع��زي��ز  م��ت��ط���ع« 
وا�شتقطاب  املجتمع  يف  التط�عي 
م�ظفي  م�����ن  م����ت����ط�����ع   100
ومبادرة  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة 
ومبادرة  للمياه«  م�����ش��روع   100«
والتي وفرت  للمياه«  »100 وقف 
براد   100 خاللها  م��ن  امل�ؤ�ش�شة 
ال�����ش��رب يف خم��ت��ل��ف مناطق  مل��ي��اه 
زايد«  »�شقيا  وم��ب��ادرة  دب��ي  اإم����ارة 
خاللها  م��ن  امل�ؤ�ش�شة  ت���ف��ر  ال��ت��ي 
م��ي��اه ال�����ش��رب ل��ل�����ش��ائ��م��ن خالل 
�شهر رم�شان املبارك بالتعاون مع 

اأو الإجنليزية اأو التعبري عنها على 
مكت�بة  اإر�شالها  اأو  ر�ش�مات  �شكل 
بال�ش�ت  ت�شجيلها  اأو  اليد  بخط 
ان  الإ���ش��ارة على  بلغة  اأو  وال�ش�رة 
تق�م امل�ؤ�ش�شة بن�شر هذه الر�شائل 
العام  ن��ه��اي��ة  يف  خ���ا����ض  ك��ت��ي��ب  يف 

يحمل ا�شم »ر�شائل اإىل زايد«.
����ش���ع���ي���د حممد  ������ش�����ع�����ادة  وق���������ال 
ال���ط���اي���ر رئ���ي�������ض جم��ل�����ض اأم���ن���اء 
»���ش��ق��ي��ا الإم��������ارات«: ل��ط��امل��ا كانت 
مبادئ  اخل��ري  وعمل  العطاء  قيم 
دولة  ر�شالة  منها  تنطلق  رئي�شية 
الإمارات حيث متتد اأيادي الدولة 
الأر�ض  بقاع  جميع  اإىل  البي�شاء 
كان  اأينما  الإن�شان  معاناة  تخفف 
ب�شرف النظر عن جن�شه اأو عرقه 
اأو دينه التزاما بالقيم النبيلة التي 

ومبادرات  م�����ش��روع��ات  ع��رب  اإرث����ه 
..من�ها  وقّيمه  روؤيته  مع  تت�افق 
باأن امل�ؤ�ش�شة اعتمدت 93 م�شروعا 
اأكر  منها  ي�شتفيد  دول���ة   12 يف 
�شمن  �شخ�شا   119،350 م��ن 
امل�شروعات  م��ن  الأوىل  املجم�عة 
»عام  خالل  امل�ؤ�ش�شة  تنفذها  التي 
زايد« بالتعاون مع م�ؤ�ش�شة حممد 
لالأعمال  م��ك��ت���م  اآل  را����ش���د  ب���ن 
ت�شل  والتي  واخل��ريي��ة  الن�شانية 
املياه  لت�فري  م�����ش��روع   100 اإىل 
من  العديد  يف  لل�شرب  ال�شاحلة 

املناطق ح�ل العامل.
ر�شالة   100« م�����ب�����ادرة  وت����ع����د 
اإىل زاي�����د« واح�����دة م���ن امل���ب���ادرات 
التي  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وامل���������ش����روع����ات 
خالل  الإم����ارات«  »�شقيا  اأطلقتها 

حتى  امل�شتدامة  التنمية  وحتقيق 
تت�شدر  الإم�����������ارات  دول������ة  ب���ات���ت 
للم�شاعدات  امل����ان����ح����ة  ال���������دول 
اخل���ارج���ي���ة يف ال���ع���امل وج�����اءت يف 
جهة  ك���اأك���رب  ع��امل��ي��ا  الأول  امل���رك���ز 
يف  اخلارجية  للم�شاعدات  مانحة 
لدخلها  قيا�شاً   2017 يف  العامل 
اخلام�ض  ل��ل��ع��ام  وذل�����ك  ال���ق����م���ي 
على الت�ايل وفق جلنة امل�شاعدات 
التعاون  ملنظمة  التابعة  الإمنائية 
القت�شادي والتنمية. واأكد التزام 
اأهم  اأحد  »�شقيا الإم��ارات« بتنفيذ 
اأه��داف م�ؤ�ش�شة »م��ب��ادرات حممد 
وه�  العاملية«  مكت�م  اآل  را�شد  بن 
عرب  والأم���را����ض  ال��ف��ق��ر  مكافحة 
امل�شاهمة يف اإيجاد حل�ل م�شتدامة 
املياه  وتل�ث  �شح  ومبتكرة لق�شية 

عدد من اجلمعيات املحلية وت�فري 
خمتلفة  دول  يف  لل�شائمن  امل��ي��اه 
ح�ل العامل بالتعاون مع م�ؤ�ش�شة 
حممد بن را�شد لالأعمال اخلريية 
املبادرات  اإىل  اإ���ش��اف��ة  والإن�شانية 
ت�فري  اإىل  ال����ه����ادف����ة  ال����دول����ي����ة 
للمجتمعات  الآم��ن��ة  ال�شرب  مياه 
تنم�ية  م�شاريع  وتنفيذ  املحتاجة 

م�شتدامة تخدم احتياجاتهم.

�سمن مبادرة بعنوان »ابت�سم اأنت يف ال�سارقة«

موظفو غرفة ال�سارقة و»مركز اك�سبو« يزورون الغرفة املاطرة
•• ال�سارقة – الفجر:

و�شناعة  جت�����ارة  غ���رف���ة  ن��ّظ��م��ت 
ال�شارقة  اك�شب�  وم��رك��ز  ال�شارقة 
مل�ظفي  وتثقيفية  ترفيهية  زي��ارة 
م�شروع  اإىل  وامل�����رك�����ز  ال���غ���رف���ة 
وال�اقع  الدائم  املاطرة«  »الغرفة 
يف م��ن��ط��ق��ة امل���ج���رة ب���ال���ق���رب من 

ك�رني�ض ال�شارقة.  
املاطرة«  »ال��غ��رف��ة  م�����ش��روع  وُي��ع��د 
الذي ت�شت�شيفه م�ؤ�ش�شة ال�شارقة 
للفن�ن وب�شكل دائم للمرة الأوىل 
يف اإمارة ال�شارقة ومنطقة ال�شرق 
الفنية  امل�����ش��اري��ع  م���ن  الأو�����ش����ط، 
الرتكيبية ذائعة ال�شيت امل�شممة 

هذا العمل املميز الذي ُيعترب من 
الأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة امل��ع��ا���ش��رة التي 
الت�شميم،  يف  ب��ال��ب�����ش��اط��ة  ت��ت�����ش��م 
»ذا  يف  ُع���ر����ش���ت  اأن  ���ش��ب��ق  وال���ت���ي 
ك���ريف« و«ب��ارب��ي��ك��ان« ول��ن��دن عام 
2012، ويف متحف الفن احلديث 
يف ني�ي�رك عام 2013 ومتحف 
 2015 ���ش��ن��غ��ه��اي ع���ام  »ي������ز« يف 
اأجنل��ض  ل��ض  مقاطعة  ومتحف 

للفن�ن 2016-2015.
فني  عمل  املاطرة  الغرفة  وتعترب 
مب�قع  وت��رك��ي��ب��ي  للبيئة  ���ش��دي��ق 
جتربة  م���ع���اي�������ش���ة  ي���ت���ي���ح  حم������دد 
على  الأم��ط��ار  فيها  تهطل  غامرة 
يخط�  اأن  م����ا  م���ت����ا����ش���ل.  ن���ح���� 

ي�شتهدف  امل����ب����ادرة  ه����ذه  ت��ن��ظ��ي��م 
دع������م ج����ه�����د ال�����رتوي�����ج لإم�������ارة 
واأن�شطتها  ولفعالياتها  ال�شارقة 
وم��ع��امل��ه��ا امل���م���ي���زة مب���ا ُي�����ش��ه��م يف 
ت��ع��زي��ز م�����ش��رية الإم�����ارة ومتيزها 
والعامل،  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ت���ى  ع��ل��ى 
�شمن  ت��ن��درج  ال��زي��ارة  اأن  م�شيفاً 
مبادرات الغرفة امل�ّجهة مل�ظفيها 
لها،  التابعة  امل�ؤ�ش�شات  وم�ظفي 
الجتماعية  م�ش�ؤوليتها  اإط��ار  يف 
جت�����اه ف���ري���ق ع��م��ل��ه��ا م����ن خالل 
للرتفيه  دوري����ة  اأن�����ش��ط��ة  تنظيم 
عنهم وتعزيز ثقافتهم واعتزازهم 
دولتهم  واإجن��ازات  بتاريخ ومعامل 

واإمارتهم.

م�����ن ق����ب����ل ا�����ش����ت�����دي����� »ران����������دوم 
اإنرتنا�شي�نال«.

التي  ال���زي���ارة  ه���ذه  تنظيم  وج���اء 
ج�����رت م�������ؤخ������راً، ���ش��م��ن م���ب���ادرة 
ومركز  ال��غ��رف��ة  اأطلقتها  ج��دي��دة 
اك�����ش��ب��� ال��ت��اب��ع ل��ه��ا، حت��ت عن�ان 
»ابت�شم اأنت يف ال�شارقة، ت�شتهدف 
وتثقيفية  ترفيهية  ب��رام��ج  و�شع 
لل�شراكة  حتقيقاً  ال�شارقة  ملعامل 
امل���ؤ���ش�����ش��ي��ة م��ع ع���دد م��ن اجلهات 
والأثرية  والأك��ادمي��ي��ة  الثقافية 

والجتماعية يف الإمارة.
وق���������ال ������ش�����ع�����ادة حم����م����د اأح����م����د 
اأم������ن م���دي���ر ع�����ام غ���رف���ة جت����ارة 
و���ش��ن��اع��ة ال�����ش��ارق��ة ب��ال���ك��ال��ة، اإن 

ال�����ش��ارق��ة يف  اأن جن���اح  واأ����ش���ار اإىل 
الفني  ال���ع���م���ل  ه�����ذا  ا����ش���ت���ق���ط���اب 
م�شت�ى  على  م��رة  لأول  املعا�شر 
ال�شرق الأو�شط ُيعد اإ�شافة ن�عية 
الإم������ارة  م���ق����م���ات  اإىل  ومم���ي���زة 
ال�شياحية، من�هاً بجه�د م�ؤ�ش�شة 
اأثمر  ال������ذي  ل��ل��ف��ن���ن  ال�������ش���ارق���ة 
الثقايف  الإجن�����از  ه���ذا  يف حت��ق��ي��ق 

وال�شياحي املميز واجلاذب.
ومركز  ال���غ���رف���ة  م����ظ���ف����  وق������ام 
امل��ب��ن��ى، حيث  ب��ج���ل��ة يف  اك�����ش��ب��� 
امل�شروع  ع��ل��ى حم��ت���ي��ات  ت��ع��رف���ا 
»الغرفة  ع��م��ل  ميكانيكية  وع��ل��ى 
بتجربة  ق����ام�����ا  ك���م���ا  امل�����اط�����رة«. 
فرادة  واختبار  املطر  حتت  ال�شري 

جت�ال  واأثناء  املنهمرة.  لالأمطار 
ال��ت��ي ت�شتهلك  ال��غ��رف��ة  ال����زوار يف 
النقية  امل��ي��اه  م��ن  ليرت   1200
ذاتياً،  وامل��ع��اجل��ة  ت��دوي��ره��ا  امل��ع��اد 

ال��غ��رف��ة، حتى  اإىل داخ����ل  ال�����زوار 
ب�شكل حذر  للتنقل  يتم ت�جيههم 
الف�شاء  ع��رب  ح��د���ش��ه��م،  م��ّت��ب��ع��ن 
اتقاًء  التحتية  ل��الأر���ش��ي��ة  امل��ع��ت��م 

اأجهزة  بت�شغيل  حتركاتهم  ت��ق���م 
ت�قف  ال��ت��ي  احل��رك��ي  ال�شت�شعار 
اأي  اكت�شاف  عند  الأمطار  هط�ل 

حركة.

جمعية االإمارات للتنمية االجتماعية تنظم ندوة تربوية بالذيد بعنوان بداية العام الدرا�سي فر�سة للتميز
•• الذيد –الفجر:

نظمت ندوة جمعية المارات للتنمية الجتماعية ندوة ترب�ية مبدينة الذيد 
بعن�ان )بداية العام الدرا�شي فر�شة للتميز( وا�شت�شاف الندوة مبنزله ال�شفري 
يف  حتدث   . املغربية  اململكة  لدى  ال�شابق  �شفري الدولة  اجل��اري  حميد  �شعيد 
الندوة كل من الدكت�ر �شامل زايد الطنيجي والدكت�ر را�شد املزروعي وقدمها 
�شيف املط�ع املزروعي ع�ش� جمل�ض اإدارة جمعية المارات للتنمية الجتماعية 

للتنمية  الم��ارات  اإدارة جمعية  املزروعي ع�ش� جمل�ض  املط�ع  �شيف  . حتدث 
الندوات  م��ن  ال��ع��دي��د  تنفيذ  على  اجلمعية  ح��ر���ض  اإىل  م�شريا  الجتماعية 
العالقة  وتنمية  امل��دار���ض  مع  وال���ش��ر  املجتمع  لت�ا�شل  تعزز  التي  الرتب�ية 
يف  متيزهم  يحقق  ومب��ا  الطلبة  على  اإيجابا  ينعك�ض  مبا  واملدر�شة  املنزل  بن 
الدرا�شة منذ اللحظات الأوىل لبداية العام الدرا�شي معتربا الجتهاد يف بداية 
العام فر�شة للتميز والبداع  ولفت اإىل اأنه يجب على الأ�شر و الآباء والأمهات 
و�شع خطط ا�شرتاتيجية ترب�ية بالتعاون التام مع اأبنائهم وبناتهم الطالب 
�شكره  وق��دم  كما  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  ب��داي��ة  يف  املدر�شية  وامل�ؤ�ش�شات  والطالبات 
ا�شت�شافة  على  الالفت  وحر�شه  الندوة  ل�شت�شافته  اجل��اري  �شعيد  لل�شفري 
ال�شرة  دور  عن  امل��زروع��ي  را�شد  الدكت�ر  حت��دث  بعدها  املجتمعية.  املجال�ض 
ب�اجباتها  قيامها  خ��الل  م��ن  التعلم  نح�  ودف��ع��ه  الطالب  تن�شئة  يف  ودوره���ا 
وا�شار اإىل اأن ال�شرة من حيث تربيتها لأبنائها ودفعهم نح� التعليم تق�شم اإىل 

اأبنائها  اأ�شرة �ش�ية وهي التي تق�م ب�اجبها يف تربية  اأو  اأ�شرة فا�شلة  ق�شمن 
كي  الناجحة  وال�شل�كية  الأخالقية  القيم  وتقدم  الدرا�شة  على  وت�شجيعهم 
ينم� اأبنائها اأما الق�شم الثاين يف الأ�شرة امل�شاك�شة التي تتن�شل من م�ش�ؤوليتها 
املزروعي  والقيم. ودعا  الأخالق  واإك�شابهم  والتعليم  الرتبية  اأبنائها يف  اجتاه 
املدار�ض  يف  والج��ت��م��اع��ي  النف�شي  الخ�����ش��ائ��ي  لت�فري  ال��رتب���ي��ة  امل���ؤ���ش�����ش��ات 
والقيم  بالتعلم  اأم���ره��م  واأول��ي��اء  الطلبة  ت�عية  يف  دوره  ليت�ىل  واجلامعات 
لالأبناء  والرتبية  الرعاية  اأهمية  عن  حتدث  الطنيجي  زايد  �شامل  الدكت�ر   .
والعادات  والأخ���الق  القيم  بغر�ض  التن�شئة  حيث  من  �ش�اء  حد  على  والبنات 
وال�شل�ك الطيب والرعاية يف ت�فري امل�شتلزمات والحتياجات من غذاء وك�شاء 
وغريه وا�شاد بجه�د القيادة الر�شيدة ووزارة الرتبية وجمل�ض ال�شارقة للتعليم 
وجمل�ض اأولياء اأم�ر ال��شطى وغريها من امل�ؤ�ش�شات يف ال�شهام برفعة مكانة 
دولتنا الغالية بال�شدارة العاملية التعليمية والرتب�ية مطالبا طالب وطالبات 

املدار�ض با�شتثمار هذه الطاقات واملفردات العلمية مل�شلحة العلم واملعرفة.
اأم����ر الطلبة  اأول��ي��اء  امل��ح��ي��ان رئي�ض جمل�ض  ال��ن��دوة را���ش��د ع��ب��داهلل  واخ��ت��ت��م 
المارات  وجلمعية  اجل��اري  ل�شعيد  بال�شكر  ال��شطى  املنطقة  يف  والطالبات 
للتنمية املجتمعية على تنظيم الندوة الرتب�ية والتي تناولت حماور هامة يف 
اإثراء العملية الرتب�ية من خالل ت�شافر جه�د اأولياء الأم�ر والأ�شر لتحفيز 

اأبنائهم وتهيئة الأج�ار للدرا�شة ليك�ن�ا متميزين .
مثلى  بطريقة  ال��درا���ش��ي  ال��ع��ام  ب��داي��ات  ا�شتثمار  ���ش��رورة  على   املحيان  واأك���د 
ومرتبة من خالل برجمة ال�قت وتنظيمه والرتكيز على التح�شيل الي�مي 
للمرحلة الدرا�شية والرتب�ية والجتهاد التام يف التح�شيل والتطبيق العملي 
قدر الإمكان. بعدها قام �شيف املط�ع املزروعي بتقدمي درع اجلمعية مل�شت�شيف 
اأم�ر  اأول��ي��اء  جمل�ض  ولرئي�ض  الندوة  يف  وللمتحدثن  اجل��اري  �شعيد  الندوة 

الطلبة والطالبات يف املنطقة ال��شطى .
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We the Health Care Medical Services Company, 

registered with Trade license No. 1787324, and registered 

with Health Authority under License No. MF3986, has 

applied for the cancellation of the license as of  03- 09 - 

2018. Therefore, the dealing with insurance companies 

shall be ceased. Any one has the right to object against 

this announcement, he/she shall visit Health Authority 

and Department of Economic Development within one 

week from the publication date of this announcement, 

otherwise the Health Authority and Department of 

Economic Development is not responsible for any right 

of claim after expiration of such period as the required 

procedure shall be completed.

The Health Care Medical Services 

Announcement of
 License Cancellation 

العدد 12427 بتاريخ 2018/9/15   
 اعادة اعالن بالن�شر        

 يف  الدعوى 2017/129  جتاري كلي 
امل��دخ��ل/ 2- حممد  ، اخل�شم  بهمن  بهمن حممد  احمد  1- عبداحلميد  امل��دخ��ل/  اىل اخل�شم 
اخل�شم   ، بهمن  حممد  بهمن  اح��م��د  بيبي   -3 امل��دخ��ل/  اخل�شم   ، بهمن  حممد  بهمن  اح��م��د 
حممد  بهمن  احمد  فايزه   -5 املدخل/  اخل�شم   ، بهمن  حممد  بهمن  احمد  4-عاتقة  املدخل/ 
بهمن.  جمه�ل حمل القامة مبا ان املدعي/ بيبيلز اإنرتنا�شي�نال م م ح  وميثله / خليفة عبداهلل 
املدعي  بالزام  املطالبة  الدع�ى وم��ش�عها  اأق��ام عليك  الكتبي - قد  �شعيد عبداهلل بن ه�يدن 
عليهما بالت�شامن والنفراد مببلغ وقدره )2050958 درهم( والر�ش�م وامل�شاريف واتعاب املحاماة 
والفائدة  12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد التام.   وحددت لها جل�شة ي�م الربعاء  امل�افق  
2018/10/3  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك 
اأيام  قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة 

على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12427 بتاريخ 2018/9/15   

 اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/574  عقاري كلي 

اىل املدعي عليه / 1-تنميات لال�شتثمار والتط�ير العقاري - ذ م م  جمه�ل 
عبداهلل  خليفة   / وميثله  زكريا  �شليم  حممد  امل��دع��ي/  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل 
�شعيد عبداهلل بن ه�يدن الكتبي - قد اأقام عليك الدع�ى وم��ش�عها املطالبة 
ب�شحة وتثبيت احلجز التحفظي رقم 2018/143 جتاري والر�ش�م وامل�شاريف.   
وحددت لها جل�شة ي�م الحد  امل�افق  2018/9/30  ال�شاعة 9.30 �ض بالقاعة 
Ch1.B.8 لذا فاأنت مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي 
على  اأي��ام  بثالثة  اجلل�شة  قبل  للمحكمة  م�شتندات  او  لديك من مذكرات  ما 

الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيك�ن مبثابة ح�ش�ري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12427 بتاريخ 2018/9/15   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/359 مدين كلي 

ومالكها  ف��ردي��ة(  )م�ؤ�ش�شة  الإم���ارات   - ال�ا�شح  دار   -1  / عليه  املدعي  اىل 
�شيف را���ش��د مطر اجل��اب��ري  جمه�ل حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ خليل 
عب�د �شالح وميثله / ابراهيم ح�شن ابراهيم املال - قد اأقام عليك الدع�ى 
درهم(   8803200( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  وم��ش�عها 
وال��ر���ش���م وامل�����ش��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة.  وح���ددت لها جل�شة ي���م الثالثاء  
فاأنت  ل��ذا   Ch2.E.21 بالقاعة  �ض   9.30 ال�شاعة    2018/9/18 امل���اف��ق 
مكلف باحل�ش�ر اأو من ميثلك قان�نيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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اأخبـار الإمـارات
طحنون بن حممد يعزي عبيد النعيمي يف وفاة جنله 

•• العني-وام:

قدم �شم� ال�شيخ طحن�ن بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العن م�شاء ام�ض، واجب 
العزاء اإىل عبيد �شالح النعيمي يف وفاة جنله »خالد« رحمه اهلل، وذلك لدى زيارة �شم�ه جمل�ض 

العزاء يف منطقة فلج هزاع املنيزلة مبدينة العن.
قدم واجب العزاء اإىل جانب �شم�ه ..معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح ، 
وال�شيخ هزاع بن طحن�ن اآل نهيان وكيل دي�ان ممثل احلاكم يف منطقة العن، وال�شيخ خليفة 
بن طحن�ن اآل نهيان مدير تنفيذي مكتب �ش�ؤون اأ�شر ال�شهداء يف دي�ان ويل عهد اأب�ظبي وعدد 
من امل�ش�ؤولن. وعرب �شم� ال�شيخ طحن�ن بن حممد اآل نهيان عن خال�ض تعازيه وم�ا�شاته اإىل 
اأ�شرة وذوي الفقيد، �شائال امل�ىل عز وجل اأن يتغمده ب�ا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن 

يلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شل�ان.

ثالثية غرنا�سة يف ندوة الثقافة والعلوم

يوفر دلياًل عربيًا عن �سناعة التحلية

كتاب »رحلة املاء من املالح اإىل العذب« جديد موؤ�س�سة زايد

•• دبي - د.حممود علياء 

والعل�م  ال���ث���ق���اف���ة  ن������دوة  ن��ظ��م��ت 
بالتعاون مع م�ؤ�ش�شة بحر الثقافة 
للرواية  ال�شهري  ال��ق��راءة  �شال�ن 
»ثالثية غرناظة« للكاتبة امل�شرية 
ر�ش�ى عا�ش�ر، ح�شر اللقاء عائ�شة 
�شلطان ع�ش� جمل�ض اإدارة الندوة 
ال��ق��ا���ش��م��ي وزينة  وال�����ش��ي��خ��ة ه��ن��اء 
ال�شامي ون��ادر مكنا�ض ولفيف من 

املهتمن واملتابعن.
بر�ش�ى  ���ش��ل��ط��ان  ع��ائ�����ش��ة  ع��رف��ت 
روائية  ب��اأن��ه��ا  اهلل  رح��م��ه��ا  ع��ا���ش���ر 
م�شرية،  جامعية  واأ�شتاذة  وناقدة 
در�شت الأدب الإجنليزي يف جامعة 
ال���ق���اه���رة، ت��رج��م��ت اأع��م��ال��ه��ا اإىل 
الإجنليزية والإ�شبانية والإيطالية 
والأندوني�شية، وح�شلت على عديد 

من اجل�ائز.
ثالثة  ه����ي  غ����رن����اط����ة  وث����الث����ي����ة 
رواي���ات يف رواي���ة واح���دة ن�شرت يف 
البداية ب�شكل منفرد )غرناطة – 
يف  جمعت  ث��م  – الرحيل(  مرمية 

عمل اأدبي واحد.
الرواية  ب��اأن  ن��ادر مكنا�ض  واأ���ش��اف 
م��ن اج��م��ل الأع��م��ال الأدب��ي��ة التي 

واللغة  ال�شعبية  والثقافة  الكتب 
م���ف���ردات احلفاظ  ه���م  وال��ل��ب��ا���ض 
ع��ل��ى ال��ه���ي��ة ل��ذل��ك ق����رروا ن�شف 
اإن�شانية  ال��ال  اأن  اإل  اله�ية،  ه��ذه 
ال�ا�شحة كانت �شادمة عرب حرق 
لها مربر،  اأجد  والب�شر ول  الكتب 
وه����ذا م���ا مي��ث��ل و���ش��م��ة يف جبن 

الإن�شانية.
منع  ب��ان  �شلطان  عائ�شة  واأ�شافت 
ال��ك��ت��ب م��ث��ل ح��رق��ه��ا ف��ه��ن��اك دولة 
اأربعة  ي���ق���ارب  م���ا  م��ن��ع��ت  ع��رب��ي��ة 
اآلف عن�ان من بينها كتب علمية 
واأدبية وفل�شفية وطبية لكثري من 

الكتاب.
يتنكرون  ل  ال���ش��ب��ان  اأن  واأ����ش���اف 
والإ�شالمية،  العربية  جل��ذوره��م 
ما  عرب  �شياحتها  تن�شط  واإ�شبانيا 
الذي  اإ���ش��الم��ي  ت���راث  متتلكه م��ن 
ميثل بالن�شبة لها ما ميثله النفط 
يف م��ن��ط��ق��ة اخل���ل���ي���ج، ف����ال زال����ت 
يف  والإ�شالمية  العربية  ال�ش�اهد 

اإ�شبانيا م�شدر �شياحي مهم.
ال�شمال  م��ن  ق��دم���ا  الق�شتالي�ن 
م����ن اجلن�د  ك���ب���ري  ع�����دد  وم���ع���ه���م 
ب��دع��م م��ن فرن�شا لإخ���راج  ج����اءوا 
قا�شية لن  وكانت حرب  امل�شلمن، 

الرواية  اأن  �شلطان  عائ�شة  وقالت 
القارئ  ان  ح��ت��ى  ب��ال��ب��طء  ام��ت��ازت 
ي�شعر بانها مل متتلك حدث مغري 
ومت�شارع وخا�شة يف البداية، وكان 
ذلك ه� من  بعد  �شق�ط غرناطة 
الراية  اأح��داث  و�شارت  البطء  ب��دد 
متالحقة  ���ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة  ����ش����رة  يف 

الأحداث.
والرواية �شرد تاريخي جلرح غائر 
داخ����ل ك���ل م�����ش��ل��م، وه����ذا م���ا جعل 
رغم  ال���ق���راءة  يف  ي�شتمر  ال���ق���ارئ 

بطء الأحداث.
القا�شمي  ه��ن��اء  ال�شيخة  وع��ل��ق��ت 
واده�شتها  ���ش��دت��ه��ا  ال����رواي����ة  ب����اأن 
وك���ان اأ���ش��ل���ب ر���ش���ى ع��ا���ش���ر من 
�شجعتها  ان���ه���ا  ح���ت���ى  ال�����ش��ال���ش��ة 
ع��ل��ى زي����ارة غ��رن��اط��ة اك���ر م��ن 5 
�ش�ارعها  يف  ت�شري  وك��ان��ت  م���رات 
الإ�شالمية  الع�ش�ر  بتلك  وت�شعر 
بق�ة  ال���ت���ي مت���ي���زت  الن���دل�������ض  يف 

احل�شارة العربية.
واأ�����ش����اف����ت ع��ائ�����ش��ة ���ش��ل��ط��ان ب����اأن 
ب�����ش��رد �شرية  ت��ك��ت��ف��ي  ال���رواي���ة مل 
واملنت�شرين  واخل���ل���ف���اء  الأم�������راء 
ولكنها �شلطت ال�ش�ء على ال�شعب 
وح����ي����اة ال��ب�����ش��ط��اء م����ن ال���ن���ا����ض ، 

لمتالك  ال����ق����ارئ  ب��ه��ا  ي�����ش��ت��م��ت��ع 
ال�شردي  احل�����ض  ع��ا���ش���ر  ر����ش����ى 
وال��ل��غ���ي، وم��ا مييز ال��رواي��ة تلك 
اللغ�ية،  امل���ف���ردات  م��ن  ال���ذخ���رية 
الأدب  در�����ش����ت  ال���ك���ات���ب���ة  اأن  رغ�����م 

الإجنليزي.
الكاتبة  زي����ارة  ان  مكنا�ض  وي��ك��م��ل 
اأع���ط���ت ال���رواي���ة بعدا  ل��الن��دل�����ض 
وم�شداقية اأكرب حيث اطلعت على 
ال�شجل التاريخي للمدينة، وتعترب 
الرواية لي�شت جمرد �شرد تاريخي 
كل  ميتلك  فيلم  �شيناري�  ول��ك��ن��ه 
املالمح وه� ما تت�شم به الرواية يف 

اللغة ال�شينمائية.
الرغم من  على  اأن��ه  واأك��د مكنا�ض 
 2014 رحيل ر�ش�ى عا�ش�ر عام 
من  ك��ث��ري  ت�����ش��م  ال����رواي����ة  ان  اإل 
امل�����ش��اه��د ال���روائ���ي���ة مل���ا ي���ج���ري يف 
ا�شقاطات  وه��ن��اك  العربي  ال���ط��ن 
ال���اق��ع فمثال  اح���داث  بع�ض  على 
الذين  م��ن  امللك  ال��رواي��ة طلب  يف 
باأطفالهم  ي��ل��ق���ا  اأن  ���ش��ريح��ل���ن 
م��ا طلبه  نف�شه  وه���ذا  وي��رح��م��ه��م، 
املهاجرين  من  الأمريكي  الرئي�ض 
ي��رح��ل���ا ويرتك�ا  ب���ان  اأم��ري��ك��ا  يف 

اأطفالهم.

خلفها  ن��رك�����ض  ال���رواي���ة  وجعلتنا 
ك��م��ن ي��رك�����ض خ��ل��ف ن��ف�����ش��ه، وهذا 
م��ا ح���دث  ، �شقطت غ��رن��اط��ة عام 
1492 ماذا اأرادت ر�ش�ى عا�ش�ر 

اأن تق�ل؟.
قائال:  علق  ال�����ش���ي��دي  اإ�شماعيل 
ب��اأن��ه ق���راأ ال��رواي��ة م��رت��ن يف املرة 
ولكن  م��ع��ه��ا  ي��ت��ف��اع��ل  مل  الأوىل 
القراءة الثانية اكت�شف نف�شه فيها 
يف  والتاأمل  الفل�شفة  بكم  واده�����ض 
ال��رواي��ة، واأ���ش��اف ان��ه تعاطف مع 
الرواية لتعر�ض اأ�شخا�ض م�شلمن 
الإ�شالمية  دي��اره��م  ع��ن  بعيدين 
وح��اف��ظ���ا ع��ل��ى الإ����ش���الم ب��ك��ل ما 
اأت�����ا م��ن ق����ة، يف م��ق��اب��ل البع�ض 
مم���ن خ����رج ع���ن الإ�����ش����الم ودخ���ل 
وج�ده  على  حفاظا  امل�شيحية  اإىل 

وحياته.
وت�������ش���اءل���ت ع��ائ�����ش��ة ���ش��ل��ط��ان هل 
امل���م���ار����ش���ات ال���ت���ي مت����ت م����ن قبل 
العرب لها مربر  الق�شتالين بحق 
باعتبار اأن الق�شتالي�ن هم اأ�شحاب 
الأر�ض الأ�شلين رغم اأن امل�شلمن 
حكم�ا اإ�شبانيا ما يقارب 8 قرون.

اأن  اأعتقد  ال�شامي  زينة  واأ���ش��اف��ت 
الق�شتالين كغريهم ممن يروا بان 

•• دبي-الفجر:

الدولية  زاي����د  م���ؤ���ش�����ش��ة  اأ����ش���درت 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة، ���ش��م��ن ���ش��ل�����ش��ل��ت��ه��ا عامل 
ال��ب��ي��ئ��ة، ك��ت��اب��اً ج���دي���داً ب��ع��ن���ان » 
العذب  اإىل  امل��ال��ح  امل����اء م��ن  رح��ل��ة 
الزيات  ه�����ش��ام  ال��دك��ت���ر  ت��األ��ي��ف   «
وال����دك����ت�����ر ����ش���ري���ف ق���ن���دي���ل، من 
والبح�ث  العليا  ال��درا���ش��ات  معهد 

يف جامعة الإ�شكندرية.
والأ�شتاذ الدكت�ر حممد اأحمد بن 
مل�ؤ�ش�شة  العليا  اللجنة  رئي�ض  فهد، 
يتقدم  اإذ  ل��ل��ب��ي��ئ��ة،  ال��دول��ي��ة  زاي����د 
الكتاب،  مل����ؤل���ف���ي  ���ش��ك��ره  ب��ج��زي��ل 
ي�ؤكد  املبذولة،  جله�دهما  تقديراً 
النابع من  الكتاب  اأهمية هذا  على 
اأه��م��ي��ة م������ش���ع��ه، ف��اأه��م��ي��ة املاء 
ل��ل��ح��ي��اة ل ت��خ��ف��ى ع��ل��ى اأح�����د ول 
القراآن  اأ���ش��ار  ب��ال م���اء، فقد  ح��ي��اة 
اإحياء  اأن  اإىل  ب��������ش����ح  ال���ك���رمي 
املاء. لذلك  الأر�ض مرتبط بت�فر 
ت�جيه  يف  اأ�شا�شياً  عن�شراً  جن��ده 
التخطيط ال�شرتاتيجي لأي دولة 
وعاماًل رئي�شاً من ع�امل ال�شراع 
بن ال��دول، بل وبن املجتمعات يف 
املجتمعات  ال�احدة خا�شة  الدولة 

الرع�ية يف بالدنا العربية.  
دولة  اأن  ابن فهد  الدكت�ر  واأو�شح 
واحدة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
م����ن ال���ب���ل���دان الأك�������ر ج���ف���اف���اً يف 
ال���ع���امل، ف��ه��ي ت��ت��ب���اأ م��ك��ان��ة رائدة 
عاملياً يف �شناعة حتلية املياه �شمن 
احلل�ل  بت�فري  امل�ش�ؤول  التزامها 
املنا�شبة للتحديات املتعلقة بت�فري 
لتحقيق  املتكاملة  واإدارت���ه���ا  امل��ي��اه 
ان��ه��ا يف  اإىل  امل��ائ��ي. م�شرياً  الأم���ن 
املرتبة الثانية عاملياً مبجال حتلية 
املياه، وتنتج %14 من كمية املاء 
باأن حتلية  املحالة يف العامل، علماً 
تزيد  ط��اق��ة  تتطلب  ال��ب��ح��ر  م��ي��اه 

لكيمياء  ق�شرية  مقدمة  وال��ث��اين 
وتكن�ل�جيا الأغ�شية. واإ�شافة اإىل 
مب��ش�ع  اخلا�شة  الكتاب  اأه���داف 
حت��ل��ي��ة امل���ي���اه، ���ش��ع��ى امل���ؤل��ف��ان لأن 
ي���ك����ن ال���ك���ت���اب م���ف���ي���داً اأي�������ش���ا يف 
ال��ن��ق��ا���ض ح�����ل تعريب  ب����اب  ف��ت��ح 
وتب�شيط  وال��ت��ك��ن���ل���ج��ي��ا،  ال��ع��ل���م 
الكتب  وت�شميم  بالعربية،  العل�م 
الدرا�شية العربية. وجتدر الإ�شارة 
الدولية  زاي�����د  م���ؤ���ش�����ش��ة  اأن  اإىل 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة ت���خ���ط���ط لإق�����ام�����ة ن����دوة 
الكتاب  عن�ان  تطرح  بدبي  علمية 
الهامة،  م��������ش����ع���ات���ه  وت���ن���اق�������ض 
خمتلف  م��ن  املتخ�ش�ش�ن  ��ه��ا  ي���ؤُمّ
واملياه  ال��ك��ه��رب��اء  و���ش��رك��ات  هيئات 
لتحقيق  ب���ال���دول���ة  واجل����ام����ع����ات 
الإ�����ش����ت����ف����ادة ال���ق�������ش����ى م����ن هذا 

الإ�شدار.

واأك����د ال��دك��ت���ر اب���ن ف��ه��د اأن���ه على 
القت�شادية  التكلفة  م��ن  ال��رغ��م 
يرتتب  وم��ا  املياه  لتحلية  العالية 
ال  ����ش���ارة،  بيئية  اآث����ار  م��ن  عليها 
التي  ال���ب���ل���دان  ����ش���روري���ة يف  اأن���ه���ا 
يتناول  ب��دي��ل��ة.  م�����ش��ادر  ل مت��ل��ك 
الكتاب م��ش�ع حتلية املياه املاحلة 
تاريخية،  امل��خ��ت��ل��ف��ة:  زواي������اه  م���ن 
بيئية،  اقت�شادية،  تقنية،  اإن�شانية، 
�شيا�شية، ويهدف  جغرافية، وحتى 
اإىل ت�فري دليل عربي عن �شناعة 
بهذا  املهتمن  اأج���ل  م��ن  التحلية 
اأجزاء  ثالثة  اإىل  وينق�شم  املجال، 
الأول  اجل�����زء  ي���ت���ن���اول  رئ��ي�����ش��ي��ة. 
الإن�شاين،  ال���ج��دان  يف  امل��اء  و�شع 
اأهمية املاء للحياة، وخ�شائ�ض املاء 
الفريدة. وي�شتعر�ض اجلزء الثاين 
اأما  العربية.  املياه  حالة  باخت�شار 

يتطلبه  م��ا  على  م���رات   10 بنح� 
اإنتاج املياه ال�شطحية العذبة، ومن 
ت��ك��ال��ي��ف حتلية  ت��زي��د  اأن  امل��ت���ق��ع 
م�شرياً  امل�شتقبل،  يف  ك��ث��رياً  امل��ي��اه 
يتناولها  اجل����ان���ب  ه����ذه  اأن  اإىل 
للقارئ  ويقدم  بالتف�شيل  الكتاب 
التي  التحديات  روؤية متكاملة عن 
ومناطق  العربية  املنطقة  ت���اج��ه 
اأخ�����رى ك��ث��رية ح����ل ال���ع���امل وهي 
البحر  م��ي��اه  حت��ل��ي��ة  اإىل  ال��ل��ج���ء 
كخيار ا�شرتاتيجي ل�شد احتياجات 
ال�شكان وتع�ي�ض النق�ض يف امل�ارد 
خا�شة  املتجددة،  الطبيعية  املائية 
امل�شتمرة  ال�شكانية  الزيادة  ظل  يف 
التي يزداد معها الطلب على املياه 
ولالإنتاج  الي�مية  لال�شتخدامات 
الالزمن  واحل����ي�����اين  ال����زراع����ي 

لت�فري الأمن الغذائي.

اجلزء الثالث وه� الأكرب فيناق�ض 
م����������ش�����ع حت���ل���ي���ة امل����ي����اه امل���احل���ة 
بدايتها  امل��خ��ت��ل��ف��ة:  ج���ان��ب��ه��ا  م��ن 
وت����ط�����ره����ا، وت���ق���ن���ي���ات وط����رائ����ق 
ال��ت��ح��ل��ي��ة ال��رئ��ي�����ش��ي��ة، وم���زاي���ا كل 
وتكاليف  وح�������دوده�������ا،   ط���ري���ق���ة 
لها،  امل���ح���ددة  وال��ع���ام��ل  التحلية 
والآث����ار  امل��ت��ج��ددة،  التحلية  اآف����اق 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ل��ل��ت��ح��ل��ي��ة وك��ي��ف��ي��ة احلد 
العامل  يف  التحلية  وو���ش��ع  م��ن��ه��ا، 
البحث  واجت�������اه�������ات  ال�����ع�����رب�����ي، 
والتط�ير يف تكن�ل�جيا الأغ�شية، 
العامل  يف  ال��ت��ح��ل��ي��ة  وم�����ش��ت��ق��ب��ل 
وامل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة.  ك��م��ا يحت�ي 
الكتاب على ملحقن، الأول عبارة 
عن مقدمة متعددة الزوايا ملفه�م 
ال��ط��اق��ة »ال��غ��ام�����ض« وامل���ح����ري يف 
العل�م الطبيعية واحلياة احلديثة، 

اجل�����دة م���رمي���ة ال���ت���ي جت��م��ع بن 
الإ������ش�����الم وامل�����ش��ي��ح��ي��ة وارادت����ه����ا 
بن  راب��ط��ا  لتك�ن  عا�ش�ر  ر���ش���ى 
دي��ن��ن وح�����ش��ارت��ن، ك��ذل��ك ارادت 
ر�ش�ى عا�ش�ر ح�ش�ر ق�ي للمراأة 
التي  م��رمي��ة  �شخ�شية  م��ن خ��الل 
امل�شهد  ع���ل���ى  امل������رح  روح  ا����ش���ف���ت 
الروائي، وت�شتحق بامتياز ان تك�ن 
هي بطل هذه اجلزئية يف الرواية 
لالإبقاء  وت��ك��د  تعمل  ك��ان��ت  لأن��ه��ا 

على حياة ال�شرة.
باأن ر�ش�ى  واأكدت عائ�شة �شلطان 
للمراأة  دور  ت��ربز  اأن  اأرادت  عا�ش�ر 

اأي حرب تق�م على فكر ديني يك�ن 
العنف فيها مبالغا فيه.

باننا  قائال  علق  ع�شاف  اأب���  رفعت 
ن��ت��ح��دث ع���ن م��رح��ل��ة ك���ان���ت متر 
ف��ي��ه��ا غ��ال��ب��ي��ة ال�����دول مب���ا يعرف 
اأوروبا  ال�شليبية، وكانت  باحلروب 
النق�شام  م��ن  حالة  تعي�ض  نف�شها 
ال���ك���اث����ل���ي���ك���ي وال���ربوت�������ش���ت���اين، 
انت�شار  م���ع  ����ش���راع  ك��ان��ت م��رح��ل��ة 
نت�شاءل  ولكننا  ال��دي��ن��ي،  ال��ت�����ش��دد 
اأر�ض  اأ�شحاب  كان�ا  امل�شلم�ن  هل 

وحق.
وعلقت زينة ال�شامي على �شخ�شية 

ظل  يف  ل���ل���م���ج���ت���م���ع���ات  ك����ح����ام����ي 
ال�شراع لأنها تت�شرف ب�شكل يراوح 

بن ال�شالبة واملرونة.
واأك�����د مت���ام امل�����ش��ري ب���ان ر�ش�ى 
عا�ش�ر مرت باأحداث غرناطة عرب 
وح�شن  جعفر  اأب���  م��ن  اأج��ي��ال   4
وه�������ش���ام وع���ل���ي ال������ذي ك�����ان بطل 

م�شهد الرحيل.
ادار  على  ب��اأن  مكنا�ض  ن��ادر  وعقب 
ظ��ه��ره ل��ل��ب��ح��ر وك���ان���ه ع����اد لربط 
افتتاحية  مب�شهد  النهاية  م�شهد 
التي  العارية  الفتاة  لتلك  الرواية 

كانت ت�شري عرب �ش�ارع املدينة.

مكافحة املخدرات يف �سرطة دبي 
حتا�سر يف جامعة االإمارات للطريان

•• دبي-الفجر:

ملركز  التابع  والتاأهيل  الت�عية  ق�شم  عمل  فريق  نظم 
املخدرات  ملكافحة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  يف  ال����دويل  ح��م��اي��ة 
ب�شرطة دبي حما�شرة ت�ع�ية للطالب اجلدد بجامعة 
الإمارات للطريان بعن�ان )نعم لل�شديق الإيجابي ول 
الرقيب م��شى ج�ليد م�شار  للمخدرات( حيث تناول 
وكيف  وال�شل�كية  الجتماعية  الناحية  من  امل��خ��درات 
ب�شلك  يبدوؤون  الذين  املتعاطن  لأي��دي  لت�شل  تت�شلل 

طريق الهاوية في�شح�ن باأنف�شهم وم�شتقبلهم.
 كما تناول املُحا�شر ال�ُشبل ال�قائية التي تقيهم خطر 
الثقافة  رف��ع م�شت�ى  م��ن خ��الل  ب��اأن���اع��ه��ا  امل��خ��درات 
لرفقاء  والن�شياع  اخل�ش�ع  وع��دم  الإدراك����ي  وال���ع��ي 
ال�ش�ء، بالإ�شافة اإىل التع�د بق�ل )ل( لأي �شخ�ض يقدم 
ج�ليد  الرقيب  وحث  كما  امل�شدر،  معروفة  غري  م���اد 
الت�ا�شل مع  والتدري�شية  الإداري��ة  والهيئتن  الطالب 
الإدارة العامة ملكافحة املخدرات عرب الرقم املجاين وه� 
تامة.     ب�شرية  املعل�مات  التعامل مع  901 و�ش�ف يتم 

�سعيد بن طحنون ي�سيد باملبادرات ال�سعرية لديوان زايد و�سمي العود
•• العني -وام:

الول  اأم�ض  نهيان،  اآل  طحن�ن  بن  �شعيد  ال�شيخ  معايل  ت�شلم 
عن�ان  حمل  ال��ذي  ال�شعري  ال��دي���ان  العن  مدينة  يف  بق�شره 
دي���ان يف عام زاي��د، حيث يحت�ي على جمم�عة من الق�شائد 
اخلالدة واملعربة يف ف�شائل وقيم ال�الد امل�ؤ�ش�ض ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه ملجم�عة من ال�شعراء الذين 
جادت قريحتهم بالق�شائد ال�شعرية التي عك�شت تاريخاً م�شرفاً 
و�شرفاً،  واأن�شع �شفحاته فخراً  التاريخ  ذاك��رة  لأي��ام خالدة يف 
وذلك من اإعداد ال�شاعرة مرمي النقبي«�شجايا الروح« بح�ش�ر 

ال�شاعرة بردي�ض فر�شان خليفة.
بالإبداع  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن���ن  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  م��ع��ايل  واأ����ش���اد 
ال�شعري الذي يحكي تاريخ ال�الد امل�ؤ�ش�ض ودوره التاريخي يف 
دعم عملية التط�ر والهتمام بالرتاث وامل�روثات ال�شعبية من 
خالل اجله�د الكبرية لل�شعراء الذين عربوا عن تقدير كبري 

ملا�ض عريق ومبادئ را�شخة. 
اأم�ض  نهيان  اآل  طحن�ن  ب��ن  �شعيد  ال�شيخ  م��ع��ايل  ت�شلم  كما 
ما�ِض  عن  يحكي  ال��ذي  الع�د«  �شمي  ال�شعري«  ال��دي���ان  الول 
�شعيد بن غما�ض  ال�شاعر  الفكرة  عريق وتراث خالد ل�شاحب 
الرا�شدي، حيث يحت�ي الدي�ان على ق�شائد من ك�كبة �شعراء 

ال�شيخ حمدان بن حممد بن  �شم�  الكتاب  اخلليج ويف مقدمة 
را�شد ال مكت�م ويل عهد دبي.

وح��م��ل ال���دي����ان ع���ن����ان ق�����ش��ي��دة ل�����ش��م���ه حت��ك��ي ع���ن بط�لة 
بن  حمدان  بن  زاي��د  ال�شيخ  ال�شجاع  البطل  و�شهامة  و�شجاعة 

زايد اآل نهيان.
�شعادته  عن  نهيان،  اآل  طحن�ن  بن  �شعيد  ال�شيخ  معايل  وعرب 
باملحت�ى امل�شرف والرائع للكتاب والقيم وامل�شامن الراقية يف 
و�شف البطل ال�شجاع ال�شيخ زايد بن حمدان بن زايد اآل نهيان 
الذي قدم لنا �ش�رة رائعة من ال�فاء وال�لء والت�شحية لأجل 

ال�طن الغايل.
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اأخبـار الإمـارات
عبداهلل بن �سامل القا�سمي يعزي يف 

وفاة كلثم بنت �سعيد دروي�ش
•• ال�سارقة -وام: 

قدم �شم� ال�شيخ عبداهلل بن �شامل بن �شلطان القا�شمي نائب حاكم ال�شارقة واجب العزاء اإىل اآل 
الرئي�شي يف وفاة املغف�ر لها كلثم بنت �شعيد دروي�ض والدة كل من عبداهلل واأحمد وعلي خمي�ض 
الرئي�شي وخالة العميد حممد عبداهلل املال امل�شت�شار يف وزارة الدفاع ..راجيا اهلل العلي القدير 
اأ�شرتها وذويها جميل ال�شرب  اأن يتغمدها ب�ا�شع رحمته ومغفرته وي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم 
وال�شل�ان وح�شن العزاء.جاء ذلك خالل زيارة �شم�ه اأم�ض الأول جمل�ض العزاء يف منطقة القرائن 
بال�شارقة يرافقه ال�شيخ احمد بن عبداهلل بن �شامل القا�شمي وعدد من امل�ش�ؤولن واعيان البالد.

وفد الوقاية من اجلرمية يزور �سرطة راأ�ش اخليمة 
•• راأ�س اخليمة- الفجر

اأكد الل�اء علي عبد اهلل بن عل�ان النعيمي قائد عام �شرطة راأ�ض اخليمة، 
اأ�شكالها  مبختلف  للجرمية  الت�شدي  ه�  اخليمة،  راأ���ض  �شرطة  واج��ب  اأن 
وال�ق�ف بحزم اأمام ال�شل�كيات ال�شلبية الدخيلة وال�شائعات املغر�شة التي 
تعمل  الم��ارات  اأن حك�مة  م�ؤكداً  وابنائه،  ال�طن  للنيل من جه�د  تهدف 
اأفراد  جلميع  املجتمعية  وال��ع��دال��ة  ال��ق��ان���ن  �شيادة  م��ب��داأ  تعزيز  على  بجد 

املجتمع على حد �ش�اء.
جاء ذلك خالل ا�شتقبال الل�اء علي عبد اهلل بن عل�ان النعيمي، بح�ش�ر 
اخليمة،  راأ����ض  �شرطة  ع��ام  قائد  نائب  احل��دي��دي  خمي�ض  اهلل  عبد  العميد 
الزائر من  ال�فد  راأ���ض اخليمة،  ب�شرطة  ال�شباط  وكبار  العام�ن،  وامل��دراء 
الداخلية،  ب����زارة  اجلرمية  من  وال�قاية  املجتمع  حلماية  العامة  الإدارة 
حلماية  العامة  الإدارة  ع��ام  مدير  ال��غ���ل  �شالح  الدكت�ر  العميد  برئا�شة 
الدكت�ر  العقيد  يرافقه  الداخلية،  ب���زارة  اجلرمية  من  وال�قاية  املجتمع 

را�شد خلفان الذخري، والرائد طارق جمعة اجلنيبي. بعدها اجتمع �شعادة 
الزائر  بال�فد  ال�شرطة  عام  قائد  نائب  العميد عبد اهلل خمي�ض احلديدي 
حيث مت خالل اللقاء مناق�شة حتديات �ش�ؤون حماية املجتمع وال�قاية من 
املجتمع  حلماية  امل�شتقبلية  املجتمعية  املبادرات  وو�شع  وحتديد  اجلرمية، 
ال�شرتاتيجية،  الأه���داف  ل�شمان حتقيق  وذل��ك  اجل��رمي��ة،  م��ن  وال���ق��اي��ة 
اجتاه  الداخلية  وزارة  بها  تق�م  التي  ال�شرطية  املمار�شات  اأف�شل  وتقدمي 
ال�شتمرار يف خدمة  �شرائحه وفئاته، م�جهن ب�شرورة  املجتمع مبختلف 

يتم  ال��ت��ي  املجتمعية  للخدمات  امل�����ش��رق  ال���ج��ه  واإظ��ه��ار  و���ش��ك��ان��ه،  ال���ط��ن 
تقدميها اإىل اجلمه�ر. ومن جانبهم، اأ�شاد ال�فد الزائر من الإدارة العامة 
ت�ؤديه  الذي  والبناء  املثمر  بالدور  وال�قاية من اجلرمية،  املجتمع  حلماية 
اإدارة ال�شرطة املجتمعية براأ�ض اخليمة، ولتزال تق�م به هي ومركز الدعم 
الجتماعي براأ�ض اخليمة، يف �شبيل حماية املجتمع وال�قاية من اجلرمية، 
خلدمة  النجاحات  م�ا�شلة  يف  وم�شتمر  متميز  واأم��ن��ي  �شرطي  نهج  وف��ق 

خمتلف فئات املجتمع، ويف مقدمتهم الأ�شرة باعتبارها اللبنة الأوىل.

»جمل�ش القيادات التنفيذية« يناق�ش برامج وخطط 
مراكز »�سرطة دبي«

•• دبي -وام:

ن����اق���������ض الج�����ت�����م�����اع ال���������دوري 
يف  التنفيذية  ال��ق��ي��ادات  ملجل�ض 
ال��ربام��ج واخلطط  دب��ي  �شرطة 
مبختلف  ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ  امل���ط���روح���ة 
ال�شرطية  وامل����راك����ز  الإدارات 

واآخر امل�شتجدات الإدارية.
واطلع احل�ش�ر، خالل الجتماع 
الذي عقد برئا�شة �شعادة الل�اء 
القائد  امل����ري  خليفة  اهلل  ع��ب��د 
ن�شبة  على  دب���ي،  ل�شرطة  ال��ع��ام 

امل�ؤ�ش�شية  ال��ه���ي��ة  اإىل  ال��ت��ح���ل 
املباين  يف  وتطبيقها  اجل��دي��دة 
وع���ل���ى ال����ل�����ح����ات وال�����دوري�����ات 
الع�شكري  وال�����زي  وال�������ش���ي���ارات 

واملالب�ض الريا�شية.
كما اطلع�ا على درا�شات اأعدتها 
وامل����راك����ز  ال��ع��������������ام��ة  الإدارات 
ال�����ش��رط��ي��ة ح�����ل ال���ع���دي���د من 
واله������ادفة  الإداري����ة  العم����ليات 
اأف�����������شل  ت��ط��������������������ب��ي��ق  اإىل 
ال�شرطي،  العمل  يف  امل�����مار�شات 

وتقي������يمات  تقارير  جانب  اإىل 
مل�����ش��������������������ارك��ة ���ش��������������رط��ة دب�����ي يف 

ال�����فعاليات املجتمعية.
واأث���ن���ى ال���ل����اء امل����ري ع��ل��ى روح 
واجلماعية  الإي��ج��اب��ي��ة  ال��ع��م��ل 
ل�شرطة  العامة  القيادة  مل�ظفي 
املنظمة  ت���ق���ي���ي���م  اأث�����ن�����اء  دب������ي 
/ اجل��������دة  لإدارة  الأوروب������ي������ة 

القيادات  ووج��ه   ،/  EFQM
العمليات  وم����الك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
لهذه  ي��ك���ن  اأن  ع��ل��ى  الإداري�������ة 

العمليات نتائج يتم قيا�شها من 
وتطبيق  العملية  تط�ير  اأج���ل 
اأف�شل املمار�شات فيها اإىل جانب 

املناف�شة يف اجل�ائز.
ك��م��ا وج���ه ب��ت���ث��ي��ق ن��ت��ائ��ج كافة 
املبادرات التي يتم تطبيقها من 
خمتلف الإدارات العامة ومراكز 
درا���ش��ة هذه  اأج���ل  م��ن  ال�شرطة 
النتائج وتقيمها لتطبيق اأف�شل 
امل���م���ار����ش���ات ف��ي��ه��ا ع���ل���ى اأر������ض 

ال�اقع.

ح�شر الجتماع، الل�اء الدكت�ر 
ال�������ش���الل ���ش��ع��ي��د ب����ن ه����ي���دي 
العامة  الإدارة  مدير  الفال�شي 
لل�ش�ؤون الإدارية، والل�اء حممد 
الإدارة  م���دي���ر  ب��خ��ي��ت  ���ش��ع��ي��د 
والتجهيزات،  للخدمات  العامة 
اأحمد حمدان بن دمل�ك  والل�اء 
للتدريب،  العامة  الإدارة  مدير 
ومديرو الإدارات العامة ومراكز 
جمال�ض  ومم���ث���ل����  ال�������ش���رط���ة، 

�شرطة دبي.

اجلامعة الكندية- دبي تدخل يف �سراكة مع 
جامعة بروك بكندا لتعزيز درا�سات االت�ساالت

•• دبي -الفجر:

اأب����رم����ت اجل���ام���ع���ة ال���ك���ن���دي���ة دبي 
ات���ف���اق���ي���ة م�����ع ج���ام���ع���ة ب��������روك يف 
اأون���ت���اري���� ال��ت��ي ت��ع��ت��رب واح�����دة من 
اأف�������ش���ل امل����ؤ����ش�������ش���ات اجل��ام��ع��ي��ة يف 
حرمها  بجمال  ت�شتهر  حيث  كندا، 
اجلامعي ال�اقع يف حممية حميط 
بيئي مدرجة لدى الي�ن�شك�، ت�شمح 
يدر�ش�ن  الذين  للطالب  التفاقية 
التجارية  الت�����ش��الت  تخ�ش�شات 
جامعة  اإىل  ب��الن��ت��ق��ال  والإع�������الم 
بروك يف اأخر عامن من برناجمهم 

التعليمي. 
بهذه املنا�شبة قال �شك�ت هندر�ش�ن، 
لالت�شالت  امل���������ش����ارك  الأ�����ش����ت����اذ 
وال��ث��ق��اف��ة ال�����ش��ع��ب��ي��ة وال�����ش��ي��ن��م��ا يف 
ج��ام��ع��ة ب���روك »ل��ق��د ك��ان��ت جامعة 
كندا  يف  اجلامعات  اأوىل  من  ب��روك 
درا�شات  ب��رن��اجًم��ا يف  ط�����رت  ال��ت��ي 
هما  ت��خ�����ش�����ش��ن  يف  الت���������ش����الت 

ات�شالت الأعمال ودرا�شات الإعالم 
والت�شالت«. 

واأردف هندر�ش�ن قائاًل »اإن اجلامعة 
الكندية دبي تقدم لطالبها برناجًما 
يت�افق متاًما ما نقدمه، مما يجعله 
منا�شًبا. و�ش�ف ياأتي الطالب بروك 
ولديهم  العامل  اأن��ح��اء  خمتلف  من 
طالبنا  ميتلكها  التي  الأ�ش�ض  نف�ض 
معهم  ويجلب�ن  الثالث،  ال�شف  يف 
وجهات نظر جديدة ي�شهم�ن بها يف 

مناق�شاتنا ال�شفية«.
لقد بداأت العالقة بن جامعة بروك 
واجل��ام��ع��ة ال��ك��ن��دي��ة دب���ي يف مار�ض 
2011 عندما اجتمعت اجلامعتان 
برامج  اإن���������ش����اء  م�������ش���األ���ة  مل��ن��اق�����ش��ة 
الكندية  باجلامعة  خا�شة  ات�شالت 
دبي. وقد متهد التفاقية اجلديدة 
فر�ض  على  احل�ش�ل  نح�  الطريق 
الطالب  ت���ب���ادل  م��ث��ل  م�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
ودرا�شات  جامعية  ب��رام��ج  واإن�����ش��اء 
الكفاءة،  ع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  ج��دي��دة  عليا 

وامل�ؤمترات  الأبحاث  اإىل  بالإ�شافة 
امل�شرتكة متعددة التخ�ش�شات.

ديفيد  ال���ربوف���ي�������ش����ر  ����ش���رح  وق����د 
���ش��ان��ت��ان��دري��� ك���ال����جن، ع��م��ي��د كلية 
الت�����������ش�����الت وال����ف����ن�����ن وال���ع���ل����م 
»اإن  ق��ائ��اًل   دب��ي  الكندية  باجلامعة 
مذكرة التفاهم املاثلة خط�ة مهمة 
نطاق  على  الأف��ك��ار  م�شاركة  ن��ح���  
الأكادميية  امل��ب��ادرات  وتنفيذ  اأو���ش��ع 
والبحثية بن م�ؤ�ش�شاتنا.  كما متثل 
لطالبنا  هائلة  فر�شة  املذكرة  هذه 
و���ش���ف ت���ف��ر ل��ه��م م��ن��ظ���ًرا دولًيا 
ي�شاعدهم على ال�شتعداد للعمل يف 

عامل تتزايد الع�ملة با�شتمرار.« 
لقائمة  ب��������روك  ج���ام���ع���ة  ت���ن�������ش���م 
ال�شركاء  م��ن  ب��ا���ش��ت��م��رار  م��ت��زاي��دة 
العاملين  ال�����ش��رك��اء  اأو  ال��ك��ن��دي��ن 
م�شارات  يقدم�ن  ال��ذي��ن  الآخ��ري��ن 
وم��ت��م��ي��زة ملجم�عة  ف���ري���دة  دول���ي���ة 
ال������ربام������ج اجل����ام����ع����ي����ة ال����ا����ش���ع���ة 

للجامعة الكندية دبي. 
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•• دبا احل�سن –الفجر: 

الأ�شا�شي  للتعليم  احل�����ش��ن  م��در���ش��ة  ن��ظ��م��ت 
يف م��دي��ن��ة دب���ا احل�����ش��ن ���ش��ب��اح اأم�����ض احتفال 
الداخلية  ل���زارة  اأقدر  اإطالق مبادرة  مبنا�شبة 
را�شد  حممد  ح�شره  حفل  يف  وذل��ك  لطالبها 
اأم������ر الطلبة  اأول����ي����اء  ر����ش����د رئ��ي�����ض جم��ل�����ض 

والطالبات يف مدينة دبا احل�شن .
كما ح�شر اإطالق املبادرة املقدم را�شد بن حّماد 
ال�شرقية  املنطقة  �شرطة  اإدارة  مدير  الزعابي 
ب��الإن��اب��ة وال��رائ��د اب��راه��ي��م ع��ب��داهلل الظه�ري 
ال�شامل   احل�����ش��ن  دب����ا  ���ش��رط��ة  رئ��ي�����ض  مركز 
دبا  اأم�ر  اأولياء  واإبراهيم بغداد رئي�ض جمل�ض 
و�شباط  ال�شباط  من  وع��دد  ال�شابق  احل�شن 

�شف واأفراد ال�شرطة واأولياء اأم�ر الطلبة .

املبادرة  اأهمية  تكري�ض  اإىل  الح��ت��ف��ال  وه���دف 
الأمنية  ال��ث��ق��اف��ة  ل��ن�����ش��ر  ال��ط��ل��ب��ة  ن��ف������ض  يف 
امل��در���ش��ة و����ش���ارك يف احتفال  ال��ط��الب يف  ب��ن 
لأكادميية  امل������ش��ي��ق��ي��ة  ال��ف��رق��ة  اأق����در  م���ب���ادرة 
يف  املجتمعية  ال�شرطة  وق�شم  ال�شارقة  �شرطة 
على  ا�شتملت  ال�شرقية  املنطقة  �شرطة  اإدارة 
فيها  وزع��ت  وفنية  تراثية  وعرو�ض  م�شابقات 
ال��ه��داي��ا ع��ل��ى امل�����ش��ارك��ن . ويف  ب��داي��ة احلفل  
رحبت دلل حممد �شالح باقر مديرة املدر�شة 
باحل�ش�ر و�شكرت يف كلمت لها كل من تت�شافر 
جه�ده لجناح هذه املبادرة وعلى راأ�شهم وزارة 
كافة  تقدمي  يف  جهدا  ت��األ���ا  ل  التي  الداخلية 
واأ�شافت  الإماراتية  للمدار�ض  الدعم  ج�انب 
تك�ن يف  ب��اأن  العهد  ذل��ك  �شتجدد  املدر�شة  ب��اأن 
طليعة ال�شركاء نح� تعزيز اأي مبادرة من �شاأنها 

و�شرورة  امل��ج��د  دروب  نح�  باأبنائها  الرت��ق��اء 
حتمية يفر�شها العرف وال�شرع حلماية اأجيالنا 

مما قد ي�شبب �شرخا يف املبادئ .
اأق���در تعد عمال  م��ب��ادرة  اأن  باقر  وذك���رت دلل 
وبيان  امل��ب��ادرة  تلك  من  املن�ش�د  للهدف  رئي�شا 
باجليل  والأخ����الق  ال�شم�  يف  امللم��ض  اأث��ره��ا 

وتن�شئتهم تن�شئة جيدة 
م��ن ج��ان��ب��ه اأ����ش���ار حم��م��د را���ش��د ر���ش���د رئي�ض 
جم��ل�����ض اأول���ي���اء اأم�����ر ال��ط��ل��ب��ة وال��ط��ال��ب��ات يف 
اأقدر  م��ب��ادرة  اأه��م��ي��ة  اإىل  احل�شن  دب��ا  مدينة 
التي  الرتي�ية  املبادرات  اإحدى  تعد من  والتي 
وزارة  مع  الداخلية  وزارة  جه�د  فيها  تتالقى 
على  الطلبة  تاأهيل  بهدف  والتعليم  الرتبية 
روح الن�شباط وحب ال�طن وتكري�ض مفاهيم 

ال�طنية وال�شل�ك ال�شحيح .

•• ال�سارقة -وام:

�شلطان  ب��ن  ���ش��امل  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شم�  ح�شر 
حفل  اأم�����ض  م�شاء  ال�شارقة  ح��اك��م  ن��ائ��ب  القا�شمي 
احلزامي  ه���الل  عي�شى  اأق���ام���ه  ال����ذي  ال���ش��ت��ق��ب��ال 
مبنا�شبة زفاف جنله “ حمد “ اإىل كرمية عبداهلل 
اأقيم  ال���ذي  ال��دخ��ان. كما ح�شر احل��ف��ل -  م��ب��ارك 

ال�شيخ  ال�����ش��ارق��ة -  وال��رم��اي��ة يف  ب��ن��ادي اجل���ل��ف 
حم��م��د ب��ن ���ش��ع���د ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����ض دائ����رة املالية 
نائب  القا�شمي  �شقر  ب��ن  هيثم  وال�شيخ  امل��رك��زي��ة 
رئي�ض مكتب احلاكم يف خ�رفكان وال�شيخ �شعيد بن 
�شقر القا�شمي نائب رئي�ض مكتب احلاكم يف كلباء 
رئي�ض  القا�شمي  عبدالرحمن  ب��ن  ���ش��امل  وال�شيخ 
مكتب �شاحب ال�شم� حاكم ال�شارقة وال�شيخ ع�شام 

حاكم  ال�شم�  �شاحب  م�شت�شار  القا�شمي  �شقر  بن 
ال�شارقة وال�شيخ �شقر بن حممد بن خالد القا�شمي 
رئي�ض جمل�ض ال�شارقة الريا�شي وال�شيخ اأحمد بن 
عبداهلل بن �شامل القا�شمي وال�شيخ في�شل بن خالد 
ال�شي�خ  م��ن  ع��دد  ج��ان��ب  اإىل  القا�شمي  حممد  ب��ن 
وال�زراء ووكالء ال�زراء وروؤ�شاء الدوائر احلك�مية 

واملحلية ورجال الأعمال ولفيف من املدع�ين.

عبداهلل بن �سامل القا�سمي يح�سر اأفراح 
احلزامي والدخان بال�سارقة

مبــادرة »اأقــدر« يف مـــدر�ســـة 
دبــــا احلـ�سن للتعليــم االأ�سا�ســي

العدد 12427 بتاريخ 2018/9/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1396
اجلن�شية  باك�شتاين   ، كرمي  ف�شل  حممد  عثمان  ال�شيدة/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
ال�شيد/ مق�ش�د  البالغة 100%  اىل كل من  والتنازل عن كامل ح�شته  البيع  يرغب يف 
مب�جب  ال�شيارات(  ل�شيانة  البي�شاء  )الزهرة  يف  اجلن�شية  باك�شتاين   - قري�ض  حممد 

رخ�شة رقم )744811( وبرقم ال�شجل )171539(  1- تنازل مالك الرخ�شة لخر 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف 
�شان الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على 
الجراء امل�شار اليه بعد ا�شب�عن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12427 بتاريخ 2018/9/15   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1398

ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيد/ فريد احمد �شيد حممد كل - افغاين اجلن�شية يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�شته البالغة 100%  وذلك اىل ال�شيد/ نثار احمد �شري احمد - افغاين اجلن�شية 
يف الرخ�شة با�شم )بحر العرو�ض لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة( والتي تاأ�ش�شت باإمارة ال�شارقة مب�جب 
رخ�شة رقم )609673(  تغيريات اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة لخر - تغيري وكيل خدمات - تغيري 
ال�شم التجاري حيث كان ال�شم التجاري ال�شابق )بحر العرو�ض لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة( لي�شبح 

ال�شم التجاري اجلديد )نثار احمد لتجارة ال�شيارات امل�شتعملة(. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
الكاتب  اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب  لديه  تاريخ هذا العالن فمن  ا�شب�عن من 

العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12427 بتاريخ 2018/9/15   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1397

 ، مان�ش�كالل  رونالد  باتي  باتي  رونالد  ب�نام   / ال�شيدة  من  كل  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
هندية اجلن�شية وال�شيد/ راكي�ض باليادان رافيندران باليادان ، هندي اجلن�شية يرغبان يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�شتهما البالغة )100%( يف )�شال�ن النيل الزرق لل�شيدات( مب�جب 
 رخ�شة رقم )652444( اىل ال�شيدة/ ك�ماتهائي رافى ك�مار رافى ك�مار ، هندية اجلن�شية.  

تعديالت اخرى : تنازل �شاحب الرخ�شة لخر. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شب�عن  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12427 بتاريخ 2018/9/15   

  اعالن بالن�شر
املرجع : 1399

يف  ترغب   ، اجلن�شية  هندية   - كمار  �ش�نيل  ماليكاديف  ال�شيدة/  بان  للجميع  معل�ما  ليكن 
 - فارغي�ض  م�تيدان  ليت�  ال�شيد/  اىل   )%100( البالغة  ح�شتها  كامل  عن  والتنازل  البيع 
هندي اجلن�شية وال�شيد/ مانى ك�تان راجابان بيالى - هندي اجلن�شية يف الرخ�شة امل�شماة 
رقم  رخ�شة  مب�جب  ال�شارقة  باإمارة  تاأ�ش�شت  البحرية(  والهند�شة  للخدمات  )رم�شي�ض 

)215787( ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية بال�شارقة.  تعديالت اخرى : ل ي�جد. 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان 
الكاتب العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�ض  اي  لديه  فمن  العالن  هذا  تاريخ  من  ا�شب�عن  بعد  اليه  امل�شار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

العدد 12427 بتاريخ 2018/9/15   
 اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى   

مذكرة اإعالن موعد جل�شة بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
الرقم 2018/108 جتاري كلي 

اإىل املدعي عليها : مرمي عبداهلل عتيق الرميثي 
حيث ان املدعي / بنك راأ�ض اخليمة ال�طني 

قد اقام عليكم الدع�ى رقم  2018/108 جتاري كلي وعليه يقت�شي ح�ش�رك اىل حمكمة را�ض اخليمة - اأمام  
مكتب اإدارة الدع�ى البتدائية - ي�م الثالثاء ال�شاعة التا�شعة �شباحا امل�افق  2018/9/18 م  وذلك لالإجابة 
على الدع�ى ، وتقدمي ما لديك من بيانات ودف�ع ويف حالة تخلفكم عن احل�ش�ر او ار�شال وكيل عنك يف 
من  املدعي  يلتم�ض  فيها  طالبا   -: بحقكم  غيابيا  الدع�ى  نظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  اع��اله  املحدد  ال�قت 
حمكمتكم امل�قرة التي :  1- قب�ل الدع�ى وت�شجيلها وحتديد اقرب م�عد جل�شة لها واعالن املدعي عليها 
مب�عد اجلل�شة  2- احلكم بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ املطالبة مببلغ )511.974.35 درهم( 
)خم�شمائة واحد ع�شر الفا وت�شعمائة واربعة و�شبع�ن درهما وخم�شة وثالث�ن فل�شا( والف�ائد قان�نية ب�اقع 

12% من تاريخ رفع الدع�ى وحتى ال�شداد التام لكامل املدي�نية. 
3- الزام املدعي عليها بالر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.

مكتب  اإدارة الدعوى                

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12427 بتاريخ 2018/9/15   
  اعالن بالن�شر

املرجع : 1400
ليكن معل�ما للجميع بان ال�شيدة/ تهاين �شيف احلاج علي احمد - اإماراتية  اجلن�شية وال�شيد/ 
هندي   - ل�بيز  لزي  ل�بيز  باب�  وال�شيد/  اجلن�شية  هندي   - برينارد  انط�ين  �شرييل  برينارد 
اجلن�شية يرغب�ن بالتنازل وبيع كامل ح�شتهم البالغة 100% ح�شة اىل ال�شيد/ مان�ج ك��شى ج�ن 
- هندي اجلن�شية يف الرخ�شة التجارية : مدينة الدمام ملقاولت التك�شية والر�شيات وال�شباغ - ذ 
م م  - ترخي�ض رقم )548771( - تعديالت اخرى : حيث مت تغيري ال�شكل القان�ين من �شركة ذات 

م�ش�ؤولية حمدودة اىل م�ؤ�ش�شة فردية ب�كيل خدمات ودخ�ل وكيل  خدمات جديد عليها 
وعمالبن�ض املادة )14( فقرة )5( من احكام  القان�ن الحتادي رقم )4( ل�شنة  2013 يف �شان الكاتب 
العدل . فقد اقت�شى ن�شر هذا العالن للعلم وانه �ش�ف يتم الت�شديق  على الجراء امل�شار اليه بعد 
ا�شب�عن من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذك�رة لتباع الجراءات القان�نية
مكتب  الكاتب العدل بال�شارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�شناعية 13

وزارة العدل
  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات
العدد 12427 بتاريخ 2018/9/15   

 اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى   
مذكرة اإعالن موعد جل�شة بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   

الرقم 2018/107 جتاري كلي 
اإىل املدعي عليها : حممد عي�شى �شيف ديالن املن�ش�ري 

حيث ان املدعي / بنك راأ�ض اخليمة ال�طني 
قد اقام عليكم الدع�ى رقم 2018/107 جتاري كلي وعليه يقت�شي ح�ش�رك اىل حمكمة را�ض اخليمة - اأمام  
مكتب اإدارة الدع�ى البتدائية - ي�م الثالثاء ال�شاعة التا�شعة �شباحا امل�افق  2018/9/18 م  وذلك لالإجابة 
على الدع�ى ، وتقدمي ما لديك من بيانات ودف�ع ويف حالة تخلفكم عن احل�ش�ر او ار�شال وكيل عنكم يف 
من  املدعي  يلتم�ض  فيها  طالبا   -: بحقكم  غيابيا  الدع�ى  نظر  �شتبا�شر  املحكمة  فان  اع��اله  املحدد  ال�قت 
حمكمتكم امل�قرة التي : 1- قب�ل الدع�ى وت�شجيلها وحتديد اقرب م�عد جل�شة لها واعالن املدعي عليها 
مب�عد اجلل�شة  2- احلكم بالزام املدعي عليها بان ت�ؤدي للمدعي مبلغ املطالبة مببلغ )569.536.54 درهم( 
)خم�شمائة وت�شعة و�شت�ن الفا وخم�شمائة و�شتة وثالث�ن درهما واربعة وخم�ش�ن فل�شا( والف�ائد قان�نية 

ب�اقع 12% من تاريخ رفع الدع�ى وحتى ال�شداد التام لكامل املدي�نية. 
3- الزام املدعي عليها بالر�ش�م وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة.

مكتب  اإدارة الدعوى 

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12427 بتاريخ 2018/9/15   
اعالن بيع  عقار بالن�شر - للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم  2011/578 تنفيذ اإيجارات 
طالب التنفيذ: هاي انه بي�شي� 

عن�انه : اإمارة دبي - دبي مارينا - بارك اي�شالند - بناية فاير فليد - �شقة رقم 1802 
املنفذ �شده : حممد حنيف عمر - عن�انه : اإمارة دبي - بردبي - ال�ش�ق الكبري - مكتب ملك اأحمد حممد �شالح عي�شى 

القرق - �شركة ن�شيم اجلن�ب لنقل الركاب باحلافالت امل�ؤجرة - بالر�شاد   
انه يف ي�م  الأربعاء  امل�افق 2018/10/3  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار امل��شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
اجلل�شة  قبل  م�شتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ���ل 
301 من قان�ن الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �شخ�ض غري ممن�ع  ولكل  البيع  التالية جلل�شة  اي��ام  ع�شرة  خ��الل  وامل�شارييف 
الع�شرة ايام التالية لر�ش�م املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : ن�ع العقار : �شقة �شكنية - املنطقة : برج خليفة - رقم الر�ض 
: 156 - رقم املبنى : 2 - ا�شم املبنى : دبي م�ل ال�شكن : دبي م�ل ال�شكن - رقم ال�حدة : 3615 - امل�شاحة : 51.34 

مرت مربع واملقدرة قيمتها ب��� )1.381.546.00 درهم( درهم - مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12427 بتاريخ 2018/9/15   

اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده   
فى الدعوى رقم 2016/853 تنفيذ جتاري

طالب التنفيذ: بنك ام القي�ين ال�طني - �ض م ع - عن�انه : اإمارة دبي - بردبي - �شارع خالد بن ال�ليد - بناية ام القي�ين 
 nbq.legal@nbq1.ae هاتف رقم : 043796655 بريد الكرتوين ،

املنفذ �شده : عادل عبدالرحمن مبارك بالل - عن�انه : اإمارة دبي - منطقة الرا�شديه فيال 25 بالقرب من مركز �شرطة 
adel_mubark@hotmail.com الرا�شديه - هاتف رقم : 0502734441 بريد الكرتوين

انه يف ي�م  الأربعاء  امل�افق 2018/9/19  ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار امل��شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع )�شركة المارات للمزادات وعلى م�قعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء ايداع تاأمن ل يقل عن %20 من الثمن الأ�شا�شي قبل 
اجلل�شة  قبل  م�شتندات  م��ن  ي��ربره  م��ع��ززا مب��ا  باعرتا�شه  التقدم  البيع  على  اع��رتا���ض  لديه  م��ن  ولكل  امل��زاي��دة  دخ���ل 
301 من قان�ن الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن  املحددة للبيع ويف امل�اعيد املبينة باملادة 
الثمن خالل  على  يزيد  ان  امل��زاي��دة  من  �شخ�ض غري ممن�ع  ولكل  البيع  التالية جلل�شة  اي��ام  ع�شرة  خ��الل  وامل�شارييف 
الع�شرة ايام التالية لر�ش�م املزاد ب�شرط ال تقل هذه الزيادة  عن ع�شر الثمن على ان يق�م بايداع كامل الثمن املعرو�ض 
وامل�شروفات خزينة املحكمة وفيما يلي او�شاف املمتلكات  : ن�ع العقار : ح�شة يف عقار - املنطقة : الرا�شدية - رقم الر�ض 

: 1708 - رقم البلدية : 1850-216 م�شاحة احل�شة : 38.67 مرت مربع - قيمة احل�شة : 174982 درهم  
مالحظة : يدفع املبلغ ف�را.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12427 بتاريخ 2018/9/15   
اعالن �شحيفة طعن بالن�شر

 يف الطعن 2018/311 طعن مدين 
تدع� دائرة حماكم دبي حمكمة التمييز

 / وميثله  دردون���ه  عبدالكرمي  عبداملجيد  عبدالكرمي  الطاعن/ 
�شاحلة خليفة لحج خليفة الب�شطي - باعالن املطع�ن �شده/1- 

امين عبدالرحمن مر�ش�د - جمه�ل حمل القامة. 
ويت�جب  اع��اله  املذك�رة  الطعن  عليكم  اق��ام  الطاعن  بان  نعلنكم 
�شحيفة  على  ل��ل��رد  وذل���ك  التمييز  حمكمة  اىل  احل�ش�ر  عليكم 

الطعن املقدمة �شدكم.
رئي�س الق�شم  

حماكم دبي

حمكمة التمييز
العدد 12427 بتاريخ 2018/9/15   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف الدعوى رقم 2018/3101  تنفيذ جتاري 

اىل املنفذ �شدهما/1- ري�شى با�شى 2-ميناك�شى با�شى  جمه�يل حمل 
القامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك امل�شرق )�ض م ع( وميثله / اإبراهيم 
ح�شن اإبراهيم املال - قد اأقام عليك الدع�ى التنفيذية املذك�رة اعاله 
والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )637757.94( درهم بالت�شامن 
�شتبا�شر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذك�ر  بالقرار  الل��ت��زام  ع��دم  بحقك يف حالة  التنفيذية  الج���راءات 

خالل 15 ي�ما من تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12427 بتاريخ 2018/9/15 
املخطر / �شن�شرتايك انرتنا�شي�نال ملتد رخ�شة رقم )2674( �شادرة من املنطقة احلرة 

املخطر اليهما / 1- بل��شيل - م م ح   ،  2- عبداهلل ي��شف امل�شع�د - �شع�دي اجلن�شية 
نتيجة تعامالت جتارية بن املخطر واملخطر اليها الأوىل تر�شد بذمة الخرية مبلغ وقدره )288000( 

مائتي وثمانية وثمان�ن الف درهم ل�شالح املخطر. 
�شلم املخطر اليه الثاين املخطر املخطر عدد اربع �شيكات باإجمايل املبلغ املذك�ر م�شح�بن على بنك 
امل�شرق وبنك الإمارات دبي ال�طني �شيكن من احل�شاب ال�شخ�شي للمخطر اليه والثاين و�شيكن من 

احل�شاب البنكي للمخطر اليها الوىل. 
ثانيا : عند تقدمي ال�شيك رقم )48( اىل البنك اعيد دون �شرفه لعدم وج�د ر�شيد قائم وقابل لل�شحب 
مما حد باملخطر بتقدمي �شك�ى عن تهمة ا�شدار �شيك بدون ر�شيد وقيدت برقم جزاء و�شدر حكم 

باإدانة املخطر اليه  بتغرمية ع�شرة الف  درهم وقام ب�شداد الغرامة وا�شبح احلكم نهائي وبات. 
وعند حل�ل اجل باقي ت�اريخ ال�شيكات اعيدت دون �شرف لعدم وج�د ر�شيد قائم وقابل لل�شحب وقام 

املخطر بفتح بالغ �شد املخطر اليه. 
لذلك ، فان املخطر يخطر املخطر اليهما ب�شداد قيمة ال�شيكات املذك�رة اعاله يف م�عد اق�شاه ا�شب�ع  

من تاريخ اإعالنهم بهذا الإخطار عمال بن�ض املادة 1/144 من قان�ن الجراءات املدنية.

اإخطار عديل وتكليف بالوفاء 
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اأخبـار الإمـارات

جمل�ش متعاملي طرق دبي يبحث تطوير اأن�سطة النقل التجارية 
•• دبي-الفجر:

وامل�ا�شالت  ال��ط��رق  هيئة  يف  امل��ت��ع��ام��ل��ن  جمل�ض  ب��ح��ث 
 - للهيئة  الرئي�ض  باملبنى   – والت�شعن  الثالثة  بجل�شته 
ومندوبي  التجارية، وممثلي  النقل  اأن�شطة  متعاملي  مع 
ال�����ش��رك��ات وامل���ؤ���ش�����ش��ات ال��ع��ام��ل��ة يف ه���ذا ال��ق��ط��اع، اآليات 

ومبادرات تط�ير هذا املجال.  
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ر���ش��ا،  ي��شف  ال�شيد  اجلل�شة  ح�شر 
الأول  النائب  امل�ؤ�ش�شي،  الإداري  الدعم  خدمات  لقطاع 

مدير  امل��رزوق��ي،  و�شلطان  الهيئة،  يف  املتعاملن  ملجل�ض 
يف  الرتخي�ض  م�ؤ�ش�شة  يف  التجارية  النقل  اأن�شطة  اإدارة 

الهيئة، وعدد من مدير ي الإدارات املعنية يف الهيئة. 
واأ�شاد ي��شف الر�شا بالدور احلي�ي الذي تلعبه ال�شركات 
م�اكبتها  ع��رب  دب���ي،  يف  الأع��م��ال  جمتمع  يف  وامل�ؤ�ش�شات 
وجه  على  دب��ي  ويف  عم�ما  ال��دول��ة  يف  احلا�شل  للتطّ�ر 
املرم�قة  ال��ع��امل��ي��ة  وامل���ك���ان���ة  ي��ن�����ش��ج��م  اخل�����ش������ض مب���ا 
امل��ج��الت، ومنها  ال��ذي تلعبه يف جميع  ل��الإم��ارة وال���دور 
املجالت  من  وغريها  وامل��ايل  وال�شياحي  اخلدمي  املجال 

احلي�ية. 
واأ���ش��ف��رت ال��ن��ق��ا���ش��ات ع��ن ع���دة اأف��ك��ار واق���رتاح���ات؛ منها 
درا����ش���ة اإم��ك��ان��ي��ة اإر����ش���ال اإ����ش���ع���ارات م��ن ال��ن��ظ��ام اخلا�ض 
برتخي�ض اأن�شطة النقل التجارية لل�شركات امل�شجلة عرب 
وقيمتها  املخالفات  ع��دد  مت�شمنة  الإل��ك��رتوين  ال��ربي��د 
وتاريخ ال�شتحقاق اخلا�ض بها جتنباً لأي غرامات تاأخري 
دفع هذه املخالفات، اإ�شافة اإىل ت�فري مزيد من التعاون 
بدبي  القت�شادية  التنمية  ودائ��رة  الهيئة  بن  والتن�شيق 

ب�شاأن ر�ش�م اأن�شطة النقل التجارية.   

من  واحلماية  وال�سالمة  لالأمن  اإنرت�سك  جائزة  يف  االأوىل  باملراكز  للفوز  تتناف�ش  م�ساركة   55
•• دبي-الفجر:

معر�ض  اأك��������رب  م���ن���ظ���م����  اأع�����ل�����ن 
الأم�������ن  ح�����ل������ل  م���ت���خ�������ش�������ض يف 
احلرائق  وم��ك��اف��ح��ة  وال�������ش���الم���ة 
مي�شي  يف   »2019 دبي  »اإنرت�شك 
ف��ران��ك��ف���رت، ع��ن اإط���الق الن�شخة 
الأوىل جلائزة اإنرت�شك، من خالل 
امل�شاريع  لأه����م  ال��ه��ام��ة  امل�����ش��ارك��ة 
واملنتجات املميزة يف جمالت الأمن 
ال�شرق  وال�شالمة من احلرائق يف 
الأو�شط والتي تناف�ض على املراكز 
حفل  خ�����الل  م����ن  وذل������ك  الأوىل 
باملنطقة  ال�حيد  اجل���ائ��ز  ت���زي��ع 
الأم�������ن  ل���ل���ت���م���ي���ز يف  امل���خ�������ش�������ض 

التجاري واحلماية من احلريق.
قائمة خمت�شرة مميزة  اختيار  مت 
55 م��ت�����ش��اب��ًق��ا ن��ه��ائ��ًي��ا من  ت�����ش��م 
الن�شخة  يف  م�����ش��ارك��اً   150 ب���ن 
الأوىل من جائزة اإنرت�شك لالأمن 
احلرائق  من  واحلماية  وال�شالمة 
الأو������ش�����ط، ح��ي��ث يتم  ال�������ش���رق  يف 
فئات   10 يف  ال���ف���ائ���زي���ن  ت���ك���رمي 
خ���الل ح��ف��ل ع�����ش��اء ك��ب��ري ي��ق��ام يف 
فندق  يف   2018 �شبتمرب   20

احلبت�ر بال�ض دبي.
احلرائق  مكافحة  فئات  وتت�شمن 
اأف�شل  التي ت�شهد مناف�شة حامية 
م�������ش���روع ح���م���اي���ة م����ن احل����رائ����ق 
تر�شيح كل  ال��ع��ام، حيث مت  خ��الل 
من ب��رواز دب��ي، وت��شعة دبي م�ل 
مرتو  طريق  و�شكة  اأفيني�،  فا�شن 

ال�شناعة.
وتابع م��شحا: »كق�شاة، ما نبحث 
وما  والب��ت��ك��ار  الت�شميم  ه���  ع��ن��ه 
ي�����ش��ي��ف ق��ي��م��ة ل���الأع���م���ال. يجب 
متكيًنا،  ع���ام���اًل  الأم�����ن  ي��ك���ن  اأن 
فاإننا  ل��ذل��ك  العمليات،  يحظر  ل 
الذين  لأولئك  �شاماًل  نهًجا  نتبع 
ي�������ش���ي���ف����ن ق����ي����م����ة، وي����ظ����ه����رون 
ت�شميمات مبتكرة جديدة، ترتاوح 
من التقنيات املنخف�شة والب�شيطة 
وحتى التكن�ل�جيا العالية جًدا. »

اأك��ر من  اأن يح�شر  املت�قع  وم��ن 
القطاع  ه��ذا  حم��رتيف  م��ن   250
لالأمن  اإن���رت����ش���ك  ج�����ائ����ز  ح���ف���ل 
احلرائق  من  واحلماية  وال�شالمة 
يف ال�����ش��رق الأو����ش���ط ب��دب��ي، الذي 
اأك�شي�ض  م��ع  م��ع  ب��ال�����ش��راك��ة  ي��ق��ام 
و   بالتيني،  ك���راع  ك�مي�نيكي�شنز 

للفئات. كراٍع   ATEÏS
والع�شرين  احل��ادي��ة  ال����دورة  ت��ق��ام 
اإن��رت���ش��ك يف الفرتة  م��ن م��ع��ر���ض 
 2019 يناير   22 اإىل   20 م��ن 
للم�ؤمترات  ال��دويل  دب��ي  يف مركز 
وامل���ع���ار����ض، مب�����ش��ارك��ة اأك�����ر من 
دولة،   59 م��ن  ع��ار���ض   1300
الرئي�شية  العر�ض  اأق�شام  وتغطي 
التجاري،  الأم������ن  وه����ي  ال�����ش��ب��ع��ة 
الداخلي  الأمن  والإنقاذ،  احلرائق 
وال�����������ش�����رط�����ة، الأم������������ن ال����ب����دين 
وال�شحة،  ال�����ش��الم��ة  وامل��ح��ي��ط��ي، 
الذكية  املنازل  ال�شيرباين،  الأم��ن 

واأمتتة املباين. 

مت�شابقن  خم�شة  �شمن   2020
يف الت�شفيات النهائية.

اختيار  مت  م���ت�������ش���ل،  ����ش���ي���اق  ويف 
ال�طني  اأب����ظ���ب���ي  م���رك���ز  ب����اب���ة 
ال�شيخ  مدينة  وا�شتاد  للمعار�ض، 
زايد الريا�شية، و ب�ابة احلجاز يف 
القت�شادية  اهلل  عبد  امللك  مدينة 
ال�شع�دية  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة  م���ن 
»اأف�شل  فئة  يف  النهائية  للقائمة 

م�شروع عام لالأمن خالل العام«. 
الن�شخة الأوىل من ج�ائز اإنرت�شك 
تنظمها �شركة  مي�شي فرانكف�رت 
ا  ال�شرق الأو�شط، والتي تنظم اأي�شً
اأك����رب م��ع��ر���ض لالأمن  اإن���رت����ش���ك، 
احلريق  من  واحلماية  وال�شالمة 

»م����ن امل���ه���م ت���ك���رمي ال��ع��م��ل اجل���اد 
ت��ب��ذل��ه��ا اجلهات  ال���ت���ي  واجل����ه�����د 
الأمن  ل�شمان  بال�شناعة  املعنية 
من  ال�شالمة  مبعايري  والل���ت���زام 
ال�شرق  اأن��ح��اء  جميع  يف  احل��رائ��ق 
الأو����ش���ط، ون��ح��ن ���ش��ع��داء مبردود 
ال�شناعة لهذه اجل�ائز يف ن�شختها 

الفتتاحية.
وت��اب��ع ب��اول�����ض ق��ائ��ال: »ل��ق��د كانت 
ه��ن��اك من����اذج ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي��ة لإب����داع 
ال�����ش��ن��اع��ة يف ال�����ش��ن���ات الأخ����رية، 
واإمنا  فح�شب،  العمالنية  يف  لي�ض 
م��ه��م��ة مثل  اأخ�������رى  يف جم������الت 
ال�شتخدام  اإع�������ادة  ال����ش���ت���دام���ة، 
واجلماليات. ُتربز ج�ائز اإنرت�شك 

امل���دين يف دب���ي، والذي  ال��دف��اع  يف 
ال�شبعة  امل��ح��ك��م��ن  ب���ن  م���ن  ك����ان 
الذين يف�شل�ن يف فئات احلرائق، 
اإن��رت���ش��ك جيدة  »اإن ج���ائ��ز  ق���ال: 
احلرائق  م��ن  احل��م��اي��ة  ل�شناعات 
ال�شرق  ويف  ع����ام  ب�����ش��ك��ل  والأم�������ن 
اخل�ش��ض  وج����ه  ع��ل��ى  الأو�����ش����ط 
و�شلت  ال��ذي  الن�شج  تك�شف  لأنها 

اإليه ال�شناعة الآن يف املنطقة.
اكت�شبت  ك��ي��ف  ت��ظ��ه��ر  اأن���ه���ا  »ك���م���ا 
الفعلية  قدراتها  يف  ثقة  ال�شناعة 
املا�شية،  ال�������ش���ن����ات  م�����دى  ع���ل���ى 
وه���ن���اك ف���ائ���دة م�����ش��رتك��ة جلميع 

امل�شاركن من �شركات ومعنين«. 
ك����ل���ي���ن���ج، مدير  ج������ن  واأ������ش�����اف 

يف ال���ع���امل، وال����ذي ي��ق��ام ك��ل عام، 
ويع�د يف دورته احلادية والع�شرين 

يف يناير 2019 يف دبي.
باول�ض،  اأح���م���د  ق���ال   ، ج��ه��ت��ه  م���ن 
مي�شي  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�ض 
ف���ران���ك���ف����رت ال�������ش���رق الأو�����ش����ط: 
»تهدف ج�ائز اإنرت�شك اإىل متييز 
املتخ�ش�ش�ن  به  يق�م  ما  وتكرمي 
يف جم����ال الأم������ن واحل���م���اي���ة من 
عظيمة  اأع�����م�����ال  م�����ن  احل�����رائ�����ق 
ل���ل���ح���ف���اظ ع���ل���ى ����ش���الم���ة واأم�������ان 
الت�شنيع،  جمتمعاتنا، من �شركات 
ال�شت�شارين،  املخت�شة،  ال�شلطات 
امل�شتخدمن  اإىل  امل�����ق�����اول�����ن، 

النهائين والعمالء.

لأف�شل  ال����ن����م����اذج  ت���ل���ك  اأف�������ش���ل 
امل��م��ار���ش��ات يف ه��ذا امل��ج��ال ، والتي 
ال�شناعة  اأق��ران  بن  تكرميها  يتم 

واجلمه�ر العام«.
ج�ائز  م��ن  الأوىل  الن�شخة  ت�شم 
)ثالث  اأمنية  فئات  �شت  اإنرت�شك 
وث������الث فئات  ل��ل��م�����ش��اري��ع  ف���ئ���ات 
للمنتجات(، واأربعة فئات للحماية 
م����ن احل�����رائ�����ق )م���������ش����روع واح����د 
وثالثة منتجات(، مع جلنة حتكيم 
ا  �شخ�شً  12 م��ن  تتك�ن  م�شتقلة 
النهائية  ال��ق��ائ��م��ة  ع��ل��ى  ي�����ش��رف���ن 
الفائزين  ال��ن��ه��اي��ة  يف  وي����ق����ررون 
ت��ريي ج�ن�ش�ن  ع��ام. وق��ال  ب�شكل 
، كبري م�شت�شاري خدمات الإطفاء 

 AcuTech جم�������م��������ع�������ة 
الأو�شط،  ال�����ش��رق  يف  ال�شت�شارية 
والذي كان ع�ش�ا يف جلنة حتكيم 
الفئات الأمنية: »تعد املبادرات من 
ن�عية ج�ائز اإنرت�شك مفيدة لأنها 
والتح�شينات،  البتكار  على  حتفز 
وب��ال��ت��ايل حت��ف��ز ���ش��ن��اع��ات الأم���ن 
الإقليمية  وال�شالمة من احلرائق 

لتحقيق اإجنازات اأعلى.
»م��ث��ل ه����ذه امل����ب����ادرات ت����ؤك���د على 
ت�شجع  لأن���ه���ا  ال�����ش��ن��اع��ة  م��ع��اي��ري 
امل�ردين،  اأن  وت��ربز  املناف�شة،  على 
امل�شنعن، ف�شال عن ال�شت�شارين 
التح�شن  اإىل  ي�����ش��ع���ن  ال����ذي����ن 
اإىل  ق���ي���م���ة  ي�������ش���ي���ف����ن  امل�������ش���ت���م���ر 

الهاجري: ال�سارقة بروؤية �سلطان متكنت من حتقيق مكانتها العلمية العاملية

املدينة اجلامعية بال�سارقة ت�ستقبل وفدا من اليابان وتطلعه على ال�سروح التعليمية من جامعات وبنى حتتية

لأب��ن��ائ��ه��ا، ب����دءاً م��ن ال��ن�����ضء الذين 
اع��ت��ربه��م ال����روة احل��ق��ي��ق��ي��ة التي 
من  الكثري  يف  الإم���ارة  عليها  تع�ل 
والنه��ض  ل��الرت��ق��اء  ال��ط��م���ح��ات 
ب��امل��ج��ت��م��ع��ات. واأع�������رب م���دي���ر عام 
املدينة اجلامعية  باأن ال�شارقة وفق 
روؤي����ة  ح��اك��م ال�����ش��ارق��ة  متكنت من 
العاملية،  العلمية  مكانتها  حتقيق 
وباتت مركزاً علمياً ومنارة هامة يف 
العلمية  ومبادراتها  براجمها  �ش�ء 

املختلفة.

لبناء  ك���اف���ة  والأه���������داف  ال����ربام����ج 
ت�شتفيد  ر���ش��ي��ن��ة  تعليمية  ق���اع���دة 
منها الأجيال احلا�شرة وامل�شتقبلية 
و الدعم الال حم��دود التي حت�شى 

به من قبل �شم�ه.
ال�شارقة  ح��اك��م  اأن  ال��ه��اج��ري  واأك���د 
ال�شارقة  م���ن  ج��ع��ل  روؤي���ت���ه  ووف�����ق 
والرقي  للتقدم  اأ�شا�شاً  العلم  تنتهج 
وفق منظ�مة  حتر�ض على امل�اءمة 
مع  ب��ال��ت���ازي  والثقافة،  العلم  ب��ن 
والفكرية  الإبداعية  املهارات  تعزيز 

بعدها اأطلع خالد بن بطي الهاجري 
�شبل  معهم   وبحث  الياباين  ال�فد 
ت��ط���ي��ر ال���ع���الق���ات ب���ن ال��ه��ي��ئ��ة و 
املدينة اجلامعية يف ال�شارقة و التي 
العلمية  النه�شة  يف  اأداٍة  اأك��رب  تعد 
والثقافية يف دولة الإمارات العربية 
على  الزيارة  خالل  واأطلع  املتحدة. 
الأكادميية  و  التعليمية  امل�ؤ�ش�شات 
الأيق�نية  واملعامل  العامة  واملرافق 
املدينة  يف  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  وامل�����ش��اري��ع 

اجلامعية بال�شارقة.

•• ال�سارقة –الفجر:

ا�شتقبلت املدينة اجلامعية بال�شارقة 
واأطلعته  امل�شت�ى  رفيع  يابانيا  وفد 
ع���ل���ى ال���������ش����روح ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة من 
ج��ام��ع��ات وك��ل��ي��ات وم��ع��اه��د بحانب 
البنى التحتية املتط�رة من خدمات 
الدار�شن  الطلبة  خلدمة  ومرافق 
الهاجري  . قدم خالد بن بطي  بها 
اجلامعية  امل����دي����ن����ة  ع�������ام  م����دي����ر 
بال�شارقة نبذة تعريفية عن املدينة 
ال�شارقة   م���دي���ن���ة  يف  اجل���ام���ع���ي���ة 
لل�فد الياباين الزائر والذي ميثل 
اليابانية  اخلارجية  التجارة  هيئة 
م���ن جامعات  ب��ه��ا  وم����ا  ج���ي���رتو(   (
اأرق���ى اجل��ام��ع��ات وم��ا تقدم  تناف�ض 
ل���ت���ل���ك اجل����ام����ع����ات وامل����ع����اه����د من 
واأ�شار خالل لقائه   . خدمات راقية 
م��ع ال���ف��د وال���ذي ي��راأ���ش��ه ما�شامي 
اليابانية  ال��ه��ي��ئ��ة  ع���ام  م��دي��ر  ان����دو 
ال�شم�  ����ش���اح���ب  اإه���ت���م���ام���ات  اإىل 
حممد  بن  �شلطان  الدكت�ر  ال�شيخ 
امل��ج��ل�����ض الأعلى  ال��ق��ا���ش��م��ي  ع�����ش��� 
الأعلى  ال��رئ��ي�����ض  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 
على  بال�شارقة  اجلامعية  للمدينة 
اإمارة  يف  التعليمية  العملية  اإي���الء 
ال�شارقة الأهمية الق�ش�ى وتر�شيخ 

وناق�ض اجلانبان خالل اللقاء الذي 
بال�شارقة،  اجلامعية  باملدينة  عقد 
اآفاق ت�طيد العالقات بن الطرفن  
و  التعليمية  امل���ؤ���ش�����ش��ات  ي��خ��دم  مب��ا 
الأكادميية  لت�شتفيد منها الأجيال 

احلا�شرة وامل�شتقبلية.
ك��م��ا ت��ب��ادل���ا احل���دي���ث ح����ل روؤي���ة 
بال�شارقة  اجلامعية  املدينة  ور�شالة 
ب����اأن ت��ك���ن ال��رك��ي��زة الأ���ش��ا���ش��ي��ة يف 
احت�شان كربى امل�ؤ�ش�شات التعليمية 
تقدم  واأن  ال��دول��ة  يف  والأك��ادمي��ي��ة 
خ��دم��ات م��ت��ك��ام��ل��ة وع��امل��ي��ة جلميع 
مدينة   تك�ن  اأن  و  وزواره���ا  �شكانها 
متكاملة  خ����دم����ات  ذات  م���ت���ط����رة 
ال���زي���ارة قام  وم��ت��م��ي��زة. ويف خ��ت��ام 
مدير عام املدينة اجلامعية ، بج�لة 
والإطالع  العربية  اللغة  جممع  يف 
ع��ل��ى ال��ق��اع��ات وامل��ح��ا���ش��رات التي 
�شتقام فيها تدري�ض الغري الناطقن 
الدبل�ما�شين  م����ن  ب���ال���ع���رب���ي���ة 
ذلك.  وغ��ري  وال�����ش��ف��راء  والقنا�شل 
اجلامعة  اإىل  ب���زي���ارة  ق���ام  وك��ذل��ك 
للتعرف  ب���ال�������ش���ارق���ة  الم����ريك����ي����ة 
للبح�ث  ال�������ش���ارق���ة  جم���م���ع  ع���ل���ى 
الإطالع  و  والتكن�ل�جيا  والإبتكار 
املدينة  يف  امل�شتقبلية  امل�شاريع  على 

اجلامعية بال�شارقة. 

طرق دبي تن�سم ملبادرة » تواجد « 
للفح�ش الطبي

•• دبي-وام:

ان�شمت هيئة الطرق وامل�ا�شالت ملبادرة » ت�اجد » التي 
ت�فري  مبقت�شاها  ويتم  بدبي  ال�شحة  هيئة  اأطلقتها 
املقيمن  من  امل�ظفن  جلميع  الطبي  الفح�ض  خدمة 

لتجديد اإقاماتهم يف العيادة الطبية مبقر الهيئة.
الإداري�����ة  اإدارة اخل���دم���ات  ع��ل��ي م��دي��ر  اآل  ن��ب��ي��ل  وق����ال 
بقطاع خدمات الدعم الإداري امل�ؤ�ش�شي يف هيئة الطرق 
يعك�ض  »ت�اجد«  ملبادرة  الهيئة  ان�شمام  اإن  وامل�ا�شالت 

حر�شها على اإ�شعاد م�ظفيها من املقيمن عرب اخت�شار 
ذهابهم  خ��الل  ي�شتنزفان  كانا  اللذين  واجلهد  ال�قت 
لإجناز  اخلارجية  ال�شحية  املراكز  يف  الطبي  للفح�ض 

اإجراءات اإقامتهم.
واأكد اآل علي اأن التحاق الهيئة مببادرة » ت�اجد » ياأتي 
اإطار حر�شها على التكامل اخلدمي امل�ؤ�ش�شي  اأي�شا يف 
م��ع اجل��ه��ات احلك�مية يف اإم���ارة دب��ي مب��ا ي��دع��م روؤية 
القيادة الر�شيدة ب�شرورة حتقيق روؤية عمل متجان�شة 

بن دوائر وهيئات حك�مة دبي.

اأهدياه اأحدث اإجنازاتهما

الع�سو املنتدب الرئي�ش التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ي�ستقبل ال�سقيقني املبدعني اأديب ودانة البلو�سي
•• دبي-الفجر:

 ا���ش��ت��ق��ب��ل ����ش���ع���ادة ���ش��ع��ي��د حممد 
الرئي�ض  املنتدب  الع�ش�  الطاير، 
ومياه  ك��ه��رب��اء  لهيئة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
الرئي�ض  ب��امل��ق��ر  م��ك��ت��ب��ه  يف  دب�����ي، 
اأديب  املبدعن  ال�شقيقن  للهيئة، 
اأهديا  ال��ل��ذي��ن  ال��ب��ل������ش��ي  ودان�����ة 
ت���ك���رمي ح�شال  اأح������دث  ���ش��ع��ادت��ه 
ل�شعادته  ت���ق���دي���راً  وذل�����ك  ع��ل��ي��ه، 
لت�شجيعه لهما وللم�اهب ال�شابة 
ب�شكل عام.  وقدم مت تكرمي النابغة 
البل��شي بجائزة  اأدي��ب  الإم��ارات��ي 
 ،»2018 لعام  اجليل  »�شخ�شية 
دانة  النابغة  �شقيقته  فيما منحت 
الطف�لة  »�شفرية  لقب  البل��شي 

التنمية  يف  احل�������ش���ن���ة«  ال����ن�����اي����ا 
رفيع  ح��ف��ل  يف  وذل���ك  املجتمعية، 
و�شخ�شيات  دبل�ما�شي�ن  ح�شره 

عربية مرم�قة.
واأع�����������رب �����ش����ع����ادة ال����ط����اي����ر عن 
حققه  مب�����ا  واع��������ت��������زازه  ف�����خ�����ره 
البل��شي،  ودان��ة  اأدي��ب  ال�شقيقان 
مكانة  ت��ع��زي��ز  يف  وم�����ش��اه��م��ت��ه��م��ا 
ال��ع��رب��ي��ة املتحدة  دول���ة الإم�����ارات 
اأن  يف امل��ح��اف��ل ال��دول��ي��ة، م����ؤك���داً 
بقدرات  ت���ؤم��ن  الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة 
�شباب ال�طن يف الإبداع والبتكار 
البيئة  ت�����ف����ري  ع���ل���ى  وحت����ر�����ض 
املحفزة الالزمة لتن�شئة جيل قادر 
وابتكار  امل�شتقبل  ا�شت�شراف  على 
رفعة  يف  وامل�������ش���اه���م���ة  ت��ق��ن��ي��ات��ه، 

م��ن قبل   »2018 ل��ع��ام  ال��ع��رب��ي��ة 
م�ؤ�ش�شة املنجزين العرب والحتاد 
وال�شت�شارات  ل��ل��ت��دري��ب  ال��ع��رب��ي 
العربية،  م�����ش��ر  ج���م���ه����ري���ة  يف 
العلمية  لإجن���ازات���ه���م���ا  ت���ق���دي���راً 
الراقية ومتيزهما يف طريق العلم 
م�شرفاً  مثاًل  ولك�نهما  واملثابرة 
لل�شباب  ملهماً  وح��اف��زاً  للطف�لة 
العربي ب�شكل عام، كما مت تكرمي 
والدهما �شليمان حممد البل��شي 
للجه�د  تقديراً  بروفي�ش�ر  بلقب 
طفليه  ت��ن�����ش��ئ��ة  يف  ب���ذل���ه���ا  ال���ت���ي 
اأدي����ب ودان����ة بطريقة  ال��ن��اب��غ��ت��ن 
اأ�شهمت  �شحيحة  وترب�ية  علمية 
عاملية  اإجن���������ازات  حت��ق��ي��ق��ه��م��ا  يف 
مهمة، كما مت منحه لقب »�شفري 

املجالت  يف  �شاأنه  واإع���الء  ال�طن 
ال�شرتاتيجيات  اإط�����ار  يف  ك��اف��ة 
ال�طنية الطم�حة مبا  واخلطط 
يف ذلك »مئ�ية الإمارات 2071« 
برنامج عمل حك�مياً  ت�شكل  التي 
ط���ي��ل الأم����د وت��ر���ش��م اخلط�ط 

العري�شة لبناء اإمارات امل�شتقبل.
اأديب  م��ن  ك��ل  اأث��ن��ى  م��ن جهتهم، 
ودان����ة ال��ب��ل������ش��ي ووال��ده��م��ا على 
جه�د هيئة كهرباء ومياه دبي يف 
املبدعن،  واحت�شان  البتكار  دعم 
وتقديرهم  �شكرهم  ع��ن  واأع��رب���ا 
الذي  الدعم  على  الطاير  ل�شعادة 
الإماراتين  ل��ل��م��ب��دع��ن  ي��ق��دم��ه 
وعلى ت�شجيعه لهم خالل زيارتهم 

له يف �شهر ي�لي� املا�شي. 
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عربي ودويل
ترحيب جزائري باإقرار فرن�سا با�ستخدام التعذيب رو�سيا تندد باتهامها بالكذب يف ق�سية �سكريبال 

و���ش��رح امل��ت��ح��دث ب��ا���ش��م رئ��ي�����ش��ة ال������زراء ت��ريي��زا م���اي “الكاذيب 
هي  ر�شمي  رو���ش��ي  لتلفزي�ن  املقابلة  ه��ذه  يف  ال�شافرة  وال��ف��ربك��ات 

ا�شتخفاف بعق�ل النا�ض«.
وكان الرو�شيان اللذان تتهمهما لندن باأنهما عميالن لال�شتخبارات 
اأكدا  ال�شابق  ال��رو���ش��ي  اجلا�ش��ض  وبت�شميم  الرو�شية  الع�شكرية 
واأنهما وزارا مدينة �شالزبري يف  اأنهما بريئان  املقابلة  اخلمي�ض يف 
املا�شي،  اآذار مار�ض  ن�فيت�ش�ك يف  بغاز  الهج�م  انكلرتا، حيث وقع 
فالدميري  الرو�شي  الرئي�ض  دعاهما  وبعدما  �شائحن.  ب�شفتهما 
التعرف  اأن��ه مت  م���ؤك��دا  اإىل اخل���روج ع��ن �شمتهما  الرب��ع��اء  ب�تن 
عليهما وهما مدنيان، خ�ش�ض األك�شندر بيرتوف ور�شالن ب��شريوف 

مقابلة لتلفزي�ن “رو�شيا الي�م” الرو�شي الر�شمي.
 

•• مو�سكو-اأ ف ب:

بالكذب بعد بث مقابلة لرجلن  باتهام رو�شيا  ام�ض  الكرملن  ندد 
العميل  بت�شميم  قاما  رو�شيان  عميالن  بانهما  لندن  بهما  ت�شتبه 
انه  معتربا  انكلرتا،  يف  وابنته  �شكريبال  �شريغي  ال�شابق  الرو�شي 

�شخيف.
لل�شحافين  بي�شك�ف  دمي���رتي  ال��ك��رم��ل��ن  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث  وق���ال 
اأمر  رو�شين،  م�اطنن  ت�شريحات  بعد  بالكذب  رو�شيا  “اتهام  ان 
باحلك�مة  عالقة  اأي  هما  ولي�ض  م�اطنن.  جمرد  انهما  �شخيف. 
الرو�شية«. وجاء ذلك ردا على م�قف لندن التي اعتربت اخلمي�ض 

هذه املقابلة باأنها ا�شتخفاف بعق�ل النا�ض.

مقرا يف ال�شياق نف�شه باأن م�ري�ض اأودان، ال�شي�عي 
امل���ؤي��د ل�شتقالل اجل��زائ��ر ال���ذي ُف��ق��د اأث���ره بعد 

اعتقاله عام 1957، ت�يف حتت التعذيب.
وعلق امل�ؤرخ عمار حمند عامر من مركز البحث يف 
الأنرتوب�ل�جيا الجتماعية والثقافية يف وهران، 

كربى مدن غرب اجلزائر، اإنه ي�م عظيم.
العرتاف  ه��ذا  اأن  بر�ض  فران�ض  ل�كالة  واأو���ش��ح 
ال�شتعمار  ���ش��دم��ات  م���ن  واح�����دة  اإىل  “يعيدنا 
الكثرية... التعذيب واختفاء اآلف النا�شطن من 
م�شلمن  من  اجلزائرية  ال�طنية  الق�شية  اأج��ل 

ويه�د وم�شيحين وغريهم«.

•• اجلزائر-اأ ف ب:

جزائري�ن  وم�ؤرخ�ن  اجلزائرية  ال�شلطات  اأثنت 
خالل  “التعذيب”  با�شتخدام  فرن�شا  اإق��رار  على 
ح��زب اجل��زائ��ر، معتربين ذل��ك خ��ط���ة ه��ام��ة يف 

العملية الأليمة ل�شتجالء ذاكرة تلك احلقبة.
اإمي���ان����ي���ل ماكرون  ال��ف��رن�����ش��ي  ال��رئ��ي�����ض  وك�����ش��ر 
لالأحداث  الر�شمية  ال��رواي��ة  يف  املحظ�رات  اأح��د 
ال�شتعمار  ق�ة  فرن�شا،  ب��اأن  فاعرتف  التاريخية، 
ال�شابقة يف اجلزائر، اأقامت خالل حرب اجلزائر 
)1954-1962( نظاما ا�شتخدم فيه التعذيب، 

يتحلى  �شاب حتى  رئي�ض  م��ن  ب��د  ل  “كان  وت��اب��ع 
الفرن�شية  ال���دول���ة  ك��ذب��ت  م��ا  ل��ق���ل  بال�شجاعة 

ب�شاأنه«.
ال�شي�عي  احل���زب  يف  الفرن�شي  النا�شط  واأودان 
اجلزائر،  ا�شتقالل  اأجل  من  واملنا�شل  اجلزائري 
اعتقاله  منذ  الكثريين  احل��رب  مفق�دي  من  ه� 
من منزله يف 11 حزيران ي�ني� 1957 باأيدي 

مظلين فرن�شين على الرجح.
وب�����ررت ال���دول���ة ال��ف��رن�����ش��ي��ة ع��ل��ى م���دى �شن�ات 
من  اآخ��ر  �شجن  اإىل  نقله  اأث��ن��اء  ب�فراره  اختفاءه 

غري اأن تقنع هذه الرواية املقربن منه.

اأولهما اإزاحة ب�سار االأ�سد عن ال�سلطة .. هدفان رئي�سيان للواليات املتحدة يف �سوريا

�سد اآخر جيب لتنظيم داع�ش الإرهابي

ق�سد تخو�ش معركة م�سريية �سرق �سوريا 
•• ال�سو�سة-اأ ف ب:

تنظيم  مع  التما�ض  خط�ط  ق��رب 
�ش�ريا،  �شرق  يف  الإره��اب��ي  داع�����ض 
�ش�ريا  ق�ات  مقاتل�ن من  يتجمع 
اأ�شلحتهم.  م���ع  ال��دمي���ق��راط��ي��ة 
يرددون اأغاين حما�شية ويتناوب�ن 
حل�شم  اجلبهات  اىل  الذهاب  على 
اآخر  على  الق�شاء  هدفها  معركة 

جيب للمتطرفن.
ال�����ش������ش��ة على  ب���ل���دة  يف حم���ي���ط 
الفرات  لنهر  ال�شرقية  ال�شفاف 
مقاتل�ن  ي��ن��ت�����ش��ر  ال������زور،  دي����ر  يف 
اأك�������راد وع�����رب ب��رف��ق��ة ق������ات من 
اأمريكية  بقيادة  ال��دويل  التحالف 
حمملة  وع��رب��ات  م�شفحات  ق��رب 
خلف  خ���ي���م  حت����ت  اأو  ب���ال���ذخ���رية 
وت�شري  ت�����راب�����ي�����ة.  حت�������ش���ي���ن���ات 
�شاحنات من طراز بيك اآب حمملة 
وجهه  بع�شهم  يغطي  مبقاتلن 

باأقنعة يف طرق ترابية وعرة.
الأقل  على  مقاتلن  اأربعة  ويحدد 
اإحدى  يف  ال����دويل،  التحالف  م��ن 
اأهداف  اإحداثيات  التجمع،  نقاط 
هذه  دّك  اأح���ده���م  ي���ب���داأ  اأن  ق��ب��ل 
يت�شلمها  ه��اون  بقذائف  الأه���داف 
واإثر  ت��ب��اع��اً.  ويطلقها  رف��اق��ه  م��ن 
الدخان  اأع���م���دة  ت��ت�����ش��اع��د  ذل����ك، 
م��ن ال��ب��ل��دة ال��ت��ي ت�شكل م��ع قرى 
بها وبلدة هجن  �شغرية حميطة 
ال�شرقية  ال�شفاف  على  ال���اق��ع��ة 
ل��ن��ه��ر ال�����ف�����رات، اجل���ي���ب الأخ�����ري 
�ش�ريا  �شرق  يف  املتطرف  للتنظيم 

بعد طرده من مناطق وا�شعة.
ق����ات �ش�ريا  ال��ق��ي��ادي يف  وي��ق���ل 
الديري  اب��راه��ي��م  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
اأطراف  على  بر�ض  فران�ض  ل�كالة 
حت�شينات  داع�ض  “لدى  ال�ش��شة 
دفاعاته  ل��ك�����ش��ر  ون�����ش��ت��ع��د  ق����ي���ة 

واإنهاء وج�ده يف �شرق الفرات«.
واأعلنت ق�ات �ش�ريا الدمي�قراطية 
اإط�������الق امل���رح���ل���ة ال���ن���ه���ائ���ي���ة من 
اآخر  ال��ت��ن��ظ��ي��م يف  ه��ج���م��ه��ا ���ش��د 
الدويل  التحالف  وق��ال  ل��ه.  جيب 

كوريا اجلنوبية تطلق اأول 
غوا�سة مزودة ب�سواريخ  

•• �سيول-اأ ف ب:

اول  ام�ض  اجلن�بية  ك�ريا  د�شنت 
غ����ا����ش���ة ه��ج���م��ي��ة ق�������ادرة على 
غرار  على  عابرة  �ش�اريخ  اط��الق 
وذلك  امل���دى،  البعيدة  ال�����ش���اري��خ 
ب��ال��رغ��م م��ن التح�شن اجل���اري يف 
العالقات مع ك�ريا ال�شمالية التي 

متلك ال�شالح الن�وي.
���ش��ان��غ- اه���ن  “دو�شان  وغ���ا���ش��ة 
طن،  اآلف  ثالثة  ت��زن  ه�” التي 
هي  دولر،  ملي�ن   007 وكلفتها 
تعمل  غ�ا�شات  ث��الث  من  الوىل 
بدفع من كهرباء وديزل و�شتدخل 
جميعها اخلدمة يف غ�ش�ن خم�ض 

�شن�ات.
وقال الرئي�ض م�ن ان اثناء مرا�شم 
التد�شن يف اح�ا�ض داوو حيث مت 
ت�شميم الغ�ا�شة وبناوؤها، ان هذا 
“قفزة اىل المام”  احلدث ي�شكل 

لل�شناعة الك�رية اجلن�بية.
ك���ري��ا اجلن�بية  رئ��ي�����ض  و���ش��ي��زور 
ال�شمالية  ك���ري��ا  ال��ق��ادم  ال���ش��ب���ع 
ج�نغ  ك��ي��م  زع��ي��م��ه��ا  يلتقي  ح��ي��ث 
اجله�د  ف��ي��ه  ت��ت��ع��ر  وق���ت  يف  اون 
ب��ي���ن��غ يانغ  الم���ري���ك���ي���ة لإق����ن����اع 

بالتخلي عن تر�شانتها الن�وية.
رحلة  ب���داأن���ا  “لقد  م����ن  وا����ش���اف 
ال�شلحة  ن������زع  ب����اجت����اه  ط����ي���ل���ة 
الك�رية  اجلزيرة  �شبه  يف  الن�وية 
ي��اأت��ي جمانا.  ل  ال�����ش��الم  ل��ك��ن   ..
لهذه  الثابتة  الم��ن  ا�شرتاتيجية 
احلك�مة تق�م على حتقيق ال�شالم 
الغ�ا�شة  وزودت  ق���ة«.  م�قع  من 
اجل���دي���دة ب�����ش��ت��ة ان��اب��ي��ب اط���الق 
اجلن�بية  ك���ري��ا  ومتلك  ع��م���دي. 
ا���ش��ط���ل م��ن 81 غ���ا���ش��ة ا�شغر 
حجما مت �شنعها جميعا بالتعاون 
الدفاع  وزارة  وبح�شب  املانيا.  مع 
 07 مت��ل��ك  ال�شمالية  ك���ري��ا  ف���اإن 

غ�ا�شة متقادمة. 

اليابان: حل نزاع اجلزر مع 
رو�سيا قبل معاهدة �سالم

•• طوكيو-وكاالت:

اأكد رئي�ض وزراء اليابان �شينزو اآبي 
ب�شاأن  ب��ل��ده  م���ق��ف  ام�����ض اجلمعة 
بجزر  يتعلق  ن��زاع  ت�ش�ية  ���ش��رورة 
نهاية  رو���ش��ي��ة يف  ق�����ات  اح��ت��ل��ت��ه��ا 
اإبرام  قبل  الثانية  العاملية  احل��رب 
معاهدة �شالم لإنهاء العداء ر�شمياً 
على  ب�تن  وف��اج��اأ  البلدين.   بن 
اأبلغه خالل  عندما  اآب���ي  ي��ب��دو  م��ا 
اإقليمي يف فالديف��شت�ك  منتدى 
البلدين  على  ينبغي  اأن��ه  الأرب��ع��اء 
ت�قيع معاهدة �شالم بحل�ل نهاية 
وقال  م�شبقة.  ���ش��روط  دون  ال��ع��ام 
تلفزي�نية مع  اآبي خالل مناظرة 
مناف�شه يف انتخابات رئا�شة احلزب 
�شبتمرب   20 جترى  التي  احلاكم 
ن�شت�شف  اأن  “يجب  اجل���������اري 
متعددة  ت�شريحات  من  م�ؤ�شرات 
لب�تن، لقد اقرتح بالفعل العمل 
اإبرام  اأج��ل  على النح� ال��الزم من 
اليابان  م����ق���ف  ����ش���الم،  م��ع��اه��دة 
بالطبع ه� حل النزاع على اجلزر 

ثم ت�قيع معاهدة �شالم«.
وبعد  ق��ب��ل  ه����ذا  “قلت  واأ�����ش����اف 
ت�����ش��ري��ح��ات ال��رئ��ي�����ض ب���ت��ن ورد 
ال��رئ��ي�����ض ب���ت��ن ع��ل��ى ذل����ك، لكن 
بخ�ش��ض  احل���دي���ث  مي��ك��ن��ن��ي  ل 
ما  و�شط مفاو�شات  لأننا يف  ذل��ك 
اأن عقد  اإنني اعتقد  ميكنني ق�له 
اجتماع قمة يف ن�فمرب اأو دي�شمرب 

�شيك�ن مهماً«.
الزعيمان  يجتمع  اأن  املرجح  ومن 
يف قمتن اإقليميتن يف وقت لحق 

هذا العام.
وتطالب م��شك� وط�كي� بال�شيادة 
على اجلزر التي تطلق عليها رو�شيا 
ا���ش��م ج��زر ك���ري��ل بينما ُت��ع��رف يف 

اليابان بالأرا�شي ال�شمالية.
اآب��ي ح��ل ه��ذا ال��ن��زاع �شمن  واأدرج 

اأول�يات برناجمه ال�شيا�شي.

رغم اأن “العديدين منهم فّروا«.
وي���دع���م ال��ت��ح��ال��ف ال��ه��ج���م عرب 

املدفعية والغطاء اجل�ي.
وي��شح ك�باين اأن اأهمية م�شاركة 
اإب����ع����اد خطر  “يف  ه���ي  ال��ت��ح��ال��ف 
داع�������ض ع���ن ن��ق��اط مت��رك��زن��ا كما 
تعطي املعن�يات لق�اتنا”، م�شيفاً 
التي  احلملة”  هذه  معاً  “�شننهي 
انطلقت يف مرحلتها الأوىل مطلع 

اأّيار ماي�.
وع���ل���ى غ�����رار ب��ق��ي��ة امل���ع���ارك التي 
ال������ق�������ات �شد  ه�������ذه  خ���ا����ش���ت���ه���ا 
التي  الأل����غ����ام  ت�����ش��ك��ل  ال��ت��ن��ظ��ي��م، 
التحدي  اجل����ه����ادي�����ن  ي���زرع���ه���ا 
اآل��ي��ات وجرافات  وت��ع��م��ل  الأك����رب. 
ع�شكرية �شفراء على فتح الطرق 

اأمام املقاتلن.
وي���ق����ل اأب������ ف���ه���د، امل�������ش����ؤول عن 
لفران�ض  املقاتلن،  م��ن  جمم�عة 
�شبعة  م��ن  اأك����ر  “تقدمنا  ب��ر���ض 
ك��ل��ي���م��رتات ل��ك��ن ك����رة الأل���غ���ام 

تعيقنا«.
وغ���ال���ب���اً م���ا ي��ت��ب��ع ال��ت��ن��ظ��ي��م هذا 
ت��ق��دم اخل�ش�م  الأ���ش��ل���ب لإع��اق��ة 
والت�شّبب باأكرب قدر من اخل�شائر 

الب�شرية يف �شف�فهم.
وتدور معارك عنيفة بن الطرفن 
 46 مبقتل  الث��ن��ن  منذ  ت�شببت 
ق�ات  م���ن   15 م��ق��اب��ل  م��ت��ط��رف��اً 
وفق  ال����دمي�����ق����راط����ي����ة،  ����ش����ري���ا 

املر�شد ال�ش�ري حلق�ق الن�شان.
وبات التنظيم الذي اأعلن يف العام 
2014 اإقامة  ما ي�شمى اخلالفة، 
ث��الث��ة يف  اأق����ل م���ن  ي�شيطر ع��ل��ى 
�ش�ريا. ويقت�شر  املئة من م�شاحة 
وج������ده ع��ل��ى ج��ي���ب م��ت��ف��رق��ة يف 

البادية ال�ش�رية.
ويق�ل املقاتل ن�فل ابراهيم الذي 
ويحمل  اأزرق  ب��شاح  راأ�شه  يغطي 
�شالحه “�شعيد جداً لأنني ا�شارك 
يف  داع�ض  على  الق�شاء  معركة  يف 

اآخر معاقله«.
وي�شيف “رغم املقاومة التي نراها 
لكننا �ش�ف ننت�شر على الرهاب«.

••وا�سنطن-وكاالت:

اخلا�ض  امل�شاعد  ب��ان��دو،  دوغ  راأى 
والباحث  ريغان  لرونالد  ال�شابق 
الأهلية  احل���رب  اأن  ك��ات���،  مبعهد 
النتهاء  ع��ل��ى  اأو���ش��ك��ت  ال�����ش���ري��ة 
ب�شار  ال�������ش����ري  ال���رئ���ي�������ض  ب���ف����ز 
املتحدة  ال����لي���ات  الأ����ش���د، وع��ل��ى 
�ش�ريا  اإزاء  �شيا�شتها  م�شار  تغيري 
وجتنب الت�رط يف نزاع عنيف مع 
الق�ات ال�ش�رية والإيرانية ورمبا 
خطاأ  اأي  ب�شبب  ال��رو���ش��ي��ة  اأي�����ش��اً 

ب�شيط اأو �ش�ء تقدير.
ب���ان���دو، يف م��ق��ال مبجلة  وي��ل��ف��ت 
ك�ن�شريفاتيف”،  اأم��ري��ك��ان  “ذا 
اإىل اأن��ق��ا���ض الأح���ي���اء امل���دم���رة يف 
���ش���اح��ي دم�����ش��ق وح��م�����ض وحلب 
والتي �شاهدها يف رحلته الأخرية 
املعار�شة  كانت  حيث  �ش�ريا،  اإىل 
ال�ش�احي  ت���ل���ك  ع���ل���ى  ت�����ش��ي��ط��ر 
وتطلق منها القذاف على دم�شق، 
ولكن ثمة مناطق اأخرى يف بع�ض 

املدن بداأت تتعافى. 
احل�����رب  اأن  ال����ب����اح����ث  وي����ع����ت����رب 
بف�ز  ت��ق��ري��ب��اً  ان��ت��ه��ت  ال�������ش����ري���ة 
الأخرية  املنطقة  وت���اج��ه  الأ���ش��د، 
املحيطة باإدلب التي ل تزال حتت 
و�شيكاً  هج�ماً  املعار�شة  �شيطرة 
من قبل اجلي�ض ال�ش�ري مدع�ماً 
وقد  الرو�شية.  اجل���ي��ة  ب��ال��غ��ارات 
من  الأ�شد  نظام  وا�شنطن  ح��ذرت 
الكيماوية  الأ���ش��ل��ح��ة  ا���ش��ت��خ��دام 
ب������اأي �شكل  ول��ك��ن��ه��ا ل����ن ت���ت���دخ���ل 
اآخ���ر. وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن الع�اقب 
الإن�����ش��ان��ي��ة ال��ق��ا���ش��ي��ة، ف���اإن���ه من 
انت�شاراً  دم�شق  حت��رز  اأن  املت�قع 

على نطاق وا�شع. 
واإذا ح��دث ذل��ك، ف��اإن��ه ل��ن يتبقى 

خ����ارج ���ش��ي��ط��رة ن��ظ��ام الأ����ش���د اإل 
�شمال  يف  ت���ق���ع  ال���ت���ي  الأرا������ش�����ي 
����ش����ري���ا، ح���ي���ث ت���ت���ع���اون ال���ق����ات 
الأمريكية مع امليلي�شيات الكردية، 
الأرا���ش��ي يف اجلن�ب  اإىل  اإ���ش��اف��ة 
العراقية،  احل��دود  ق��رب  ال�شرقي 
اأمريكية  ق����اع����دة  ت����ج���د  ح���ي���ث 
الأمريكي  الرئي�ض  وك��ان  اأخ���رى. 
دونالد ترامب قد اأبدى رغبته يف 
عن  بعيداً  املتحدة  ال���لي��ات  بقاء 
ال�شراع ال�ش�ري واأن تظل الق�ات 
الأمريكية يف �ش�ريا لفرتة كافية 
اإدارة  اأن  بيد  فقط،  داع�ض  لدحر 
يبدو  عما  م���ؤخ��راً  اأعلنت  ت��رام��ب 
دائم يف  اأمريكي  ل�ج�د  اأنه خطة 
م��ن دون احل�ش�ل  وذل���ك  ���ش���ري��ا 

على تف�ي�ض من الك�نغر�ض. 
هدفان  ث���م���ة  امل�����ق�����ال،  وب���ح�������ش���ب 
اأولهما  ل���ا���ش��ن��ط��ن؛  رئ��ي�����ش��ي��ان 
ال�شلطة  ع��ن  الأ���ش��د  ب�شار  اإزاح����ة 
وم���ن امل��ف��رت���ض اأن ي��ت��م ذل���ك من 
ال�شيا�شية  الت�ش�يات  بع�ض  خالل 
ال��ت��ف��او���ض عليها مع  اأم��ك��ن  ال��ت��ي 
اإي���ران  اإج��ب��ار  وثانيهما  م������ش��ك���، 
�ش�ريا،  م���ن  ق���ات��ه��ا  ���ش��ح��ب  ع��ل��ى 
اأن هذا الأمر �شيتم  ومن ال�ا�شح 

اأي�شاً مب�شاعدة رو�شيا. 
ال���ب���اح���ث ه����ذه اخلطط  وي�����ش��ف 
اإن  ح��ي��ث  وع��ب��ث��ي��ة؛  ب��اأن��ه��ا خيالية 
احل������رب الأه���ل���ي���ة ال�������ش����ري���ة قد 
الأ�شد،  نظام  وف��از  بالفعل  انتهت 
ول ميكن لل�ليات املتحدة اإجبار 
�ش�ريا اأو رو�شيا اأو اإيران على فعل 
ال�ليات  تدخل  اأن  كما  �شيء،  اأي 
املتحدة يف �ش�ريا كان اأمراً خاطئاً 

متاماً. 
ويق�ل املقال: “ل�شك يف اأن �ش�ريا 
لي�ض  ه��ذا  ولكن  اإن�شانية،  ماأ�شاة 
�شبباً كافياً يدفع ال�ليات املتحدة 
باأرواح  بالت�شحية  املخاطرة  اإىل 
وح�شي  �شراع  يف  وث��روات��ه  �شعبها 
يف  وا�شنطن  ت�رطت  فقد  ط�يل، 
وكذلك  عاماً   17 ملدة  اأفغان�شتان 
يف ال��ع��راق مل��دة 15 ع��ام��اً دون اأن 
يف  ولي�ض  الأف���ق.  يف  نهايات  تل�ح 

ويرى الباحث اأن امل�قف الأمريكي 
وا�شنطن  م��ت��غ��ط��ر���ش��اً؛  لي�������زال 
م����ج����دة يف ���ش���ري��ا ب�����ش��ك��ل غري 
ق��ان���ين، اأم���ا رو���ش��ي��ا واإي����ران فقد 
قبل  م��ن  للتدخل  دع�تهما  مت��ت 
الأ�شد  لنظام  ال�شرعية  احلك�مة 
وح�شيته(،  ع���ن  ال��ن��ظ��ر  )ب��غ�����ض 
ومهما كانت الت�ترات بن م��شك� 
وطهران، فال ي�جد لدى م��شك� 
اإي����ران  ع��ل��ى  لل�شغط  و���ش��ي��ل��ة  اأي 
وبالنظر  ����ش����ري���ا،  م���ن  ل���ل���خ���روج 
املتحدة  ال�����لي����ات  ���ش��ي��ا���ش��ة  اإىل 
الأخرية  تق�م  فلماذا  رو�شيا،  اإزاء 

بتاأييد وا�شنطن؟ 
اإدارة  اأن  “يبدو  الباحث:  وي��ق���ل 
ترامب تت�ش�ر اأن ال�ليات املتحدة 
قادرة على ا�شتخدام الأكراد للحد 
اإىل  الإيرانية  الق�ات  و�ش�ل  من 
�ش�ريا، كما ل� كانت طهران تغفل 
ه��ذا الأم���ر، والأ���ش���اأ م��ن ذل��ك اأن 
ال��ق���ات ال��ك��ردي��ة ت���درك ج��ي��داً اأن 
تركيا  م��ن  حتميهم  ل��ن  وا�شنطن 
ل  ول��ذل��ك  اآخ���ر،  ا�شتهداف  اأي  اأو 
يت�افر لدى الأكراد الدافع الكايف 
ل�شالح  ك���ربى  خل������ض خم��اط��ر 
جترى  وحالياً  املتحدة،  ال���لي��ات 
امل�ش�ؤولن  م��ع  مفاو�شات  دم�شق 
الأك��راد، وقد ت�شفر �شيطرة نظام 
الأ���ش��د على احل���دود الرتكية عن 
اإر�شاء اأنقرة واإنهاء الغزو الرتكي 
الذي ي�شتهدف بالأ�شا�ض منع قيام 

دولة كردية م�شتقلة«.
الإدارة  اأن خطط  الباحث  ويت�قع 
الأمريكية �شتك�ن نهايتها الف�شل، 
ال��دور الأمريكي ل ي�شيع  اأن  كما 
وامل�����ال فح�شب؛  واجل���ه���د  ال����ق���ت 
ل�شراع  جدياً  خطراً  يخلق  واإمن��ا 
تتخذ  الأمريكية  فالق�ات  اأو�شع؛ 
م���اق��ع ع��دائ��ي��ة وم���اج��ه��ة داخل 
ق�شراً  وحت����ت����ل  ح�������رب،  م��ن��ط��ق��ة 
اأرا���ش��ي دول��ة اأخ���رى، واإذا جتراأت 
دم�شق وحلفاوؤها على اإطالق النار 
باعتبارها  الأمريكية  الق�ات  �شد 
ق�ات اأجنبية حمتلة فاإن اأي خطاأ 
اإىل  �شيق�د  تقدير  �ش�ء  اأو  ب�شيط 

ت�رط وا�شنطن يف نزاع عنيف مع 
الق�ات ال�ش�رية والإيرانية ورمبا 

اأي�شاً الرو�شية. 
والأ�ش�اأ من ذلك، بح�شب الباحث، 
املتحدة لت���زال على  ال���لي��ات  اأن 
خ�����الف م����ع ت���رك���ي���ا ح��ل��ي��ف��ت��ه��ا يف 
النات�، وقد و�شعت وا�شنطن ق�ات 
ب���ن اجلي�ض  اأم��ري��ك��ي��ة ع�����ش��ك��ري��ة 
الكردية،  وامل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  ال���رتك���ي 
ومن قبل وعدت وا�شنطن باإجبار 
الأكراد على اخلروج من اأرا�شيهم 
على ط�ل احلدود، ولكن يف ال�اقع 
لي�شت لديها �شلطة للقيام بذلك. 
ويف وقت �شابق من هذا العام، بدا 
حقيقياً  العنيف  ال�شطدام  خطر 
عندما وعد البنتاغ�ن بالدفاع عن 
الرئي�ض  وه��دد  �ش�ريا  يف  م�اقعه 
ال����رتك����ي رج�����ب ط���ي���ب اأردوغ��������ان 
اإىل  عثمانية”  “�شفعة  بت�جيه 

ال�ليات املتحدة. 
وي��خ��ت��ت��م ال��ب��اح��ث ق���ائ���اًل: “تظل 
ماأ�شاة،  ال�ش�رية  الأهلية  احل��رب 
اإدارة  اأن  ي���ب���دو  احل�����ظ  ول�������ش����ء 
ترامب تت�شارك مع اإداراتي اأوباما 
اأمريكا  بقدرة  العتقاد  يف  وب��ض 
مبا  الأو���ش��ط  ال�شرق  حت�يل  على 
الأمريكية،  ال�����ش���رة  م��ع  ي��ت���اف��ق 
حماولة  يف  وا�شنطن  تاريخ  ولكن 
فح�شب  �شيئاً  لي�ض  ذل��ك  حتقيق 
بل اإنه كارثي للغاية. وحان ال�قت 
النهج، ويتمتع ترامب  ل�قف هذا 
الآن بفر�شة فريدة لتغيري م�شار 
الأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  ال�شيا�شة 
ن��ح��� الأف�����ش��ل، م��ن خ���الل ع�دة 
ال�طن  اإىل  الأم��ري��ك��ي��ة  ال���ق����ات 
اأجنبية واحدة على  وترك م�شكلة 
الأق����ل، وه���ي ���ش���ري��ا، ل��ك��ي يحلها 

الآخرون«. 

�شرق  �شمال  “�شتطّهر  العملية  اإن 
الفرات  ن��ه��ر  ط�����ل  ع��ل��ى  ����ش����ري���ا 
العراقية  ال�ش�رية  احلدود  باجتاه 

من فل�ل تنظيم داع�ض«.
“املعركة  اأن  على  الديري  وي�شدد 
ولداع�ض  ل��ن��ا  بالن�شبة  م�شريية 
اأي�شاً”، مت�قعاً اأن “يقاتل عنا�شر 
اأن  داع�������ض ح��ت��ى امل������ت ل ���ش��ي��م��ا 
الذين  الن��ت��ح��اري���ن  ه��م  املتبقن 

يرف�ش�ن ال�شت�شالم«.
وتقدر ق�ات �ش�ريا الدمي�قراطية 
وج�د نح� ثالثة اآلف مقاتل من 
من  ك��ب��رية  ن�شبة  بينهم  التنظيم 
ه��ذا اجليب  الأج��ان��ب يف  املقاتلن 
الذي  التنظيم  وتعر�ض  املحا�شر. 
كان ي�شيطر ب�شكل �شبه كامل على 
حمافظة دير الزور احلدودية مع 
العراق، لهج�من منف�شلن العام 

�ش�ريا  ق���ات  �شنته  الأول  املا�شي، 
اأمريكي  ب��دع��م  ال��دمي���ق��راط��ي��ة 
للفرات  ال�شرقية  ال�����ش��ف��اف  ع��ل��ى 
الذي يق�شم املحافظة اىل جزءين. 
والثاين نفذته ق�ات النظام بدعم 
من حليفتها رو�شيا على ال�شفاف 

الغربية لنهر الفرات.
�شيطرته،  مناطق  خ�شارته  وب��ع��د 
ه���ذا اجليب  ال��ت��ن��ظ��ي��م اىل  ان��ك��ف��اأ 
ال�����ش��غ��ري امل��ح��ا���ش��ر ق���رب احلدود 

العراقية.
ول تزال �شعارات التنظيم واأبرزها 
مكت�بة  باقية”  اخل��الف��ة  “دولة 
القرى  م����ن  ع�����دد  ج��������دران  ع���ل���ى 
ط�����رده منها  ال���ت���ي مت  وال���ب���ل���دات 
خ��الل الأ���ش��ه��ر الأخ����رية، وف��ق ما 

�شاهد مرا�شل فران�ض بر�ض.
ع��ل��ى ب��ع��د ك��ي��ل���م��رتات ع����دة، ويف 

تالل و�شط ال�شحراء قرب احلدود 
ال�ش�رية العراقية، تتمركز قيادات 
الدمي�قراطية  ����ش����ري���ا  ق�������ات 
و�شع  يف  وت���ن���ه���م���ك  وال���ت���ح���ال���ف 

اخلطط الهج�مية.
وي��ق���ل ال��ق��ي��ادي ال��ك��ردي زرد�شت 
ب����ر�����ض، بعد  ل���ف���ران�������ض  ك�����ب����اين 
مقاتلن  جم��م���ع��ة  اىل  حت���دث���ه 
ع�دتهم  بعد  اأ�شلحتهم  ينظف�ن 
ل��ل��ت��� م���ن اخل���ط����ط الأم���ام���ي���ة، 
“نحن م�شرون على هذه احلملة 

و�شننت�شر«.
مقاتل�ن  ي������ردد  ب��ي��ن��م��ا  وي��������ش���ح 
اأهازيج واأغاين حما�شية، “رغم اأن 
التدابري،  الكثري من  اتخذ  داع�ض 
امل�شاركة يف هذه  الق�ات  لكن عرب 
داع�����ض يف  �شننهي وج����د  احل��م��ل��ة 

�شرق الفرات«.

الأخ�����ري  امل���ع���ق���ل  “اإنه  وي�����ش��ي��ف 
مل����رت����زق����ة داع�����������ض. ك�����ل ق���ي���ادات���ه 
واأمرائه الأجانب من خارج �ش�ريا 
ال�ش��شة  ب����ل����دات  يف  جم��ت��م��ع���ن 
وهجن وال�شعفة و�شنق�شي عليهم 
زعيم  ك��ان  اإذا  ما  ُيعرف  ول  هنا«. 
التنظيم اأب� بكر البغدادي مت�ارياً 
بالتحديد.  امل���ن���ط���ق���ة  ه������ذه  يف 
الزور  دي��ر  جمل�ض  قائد  وبح�شب 
�ش�ريا  ل��ق���ات  ال��ت��اب��ع  ال��ع�����ش��ك��ري 
خ�لة،  اأب���  اأح��م��د  الدمي�قراطية 
“قيادات  اجل���ي���ب  ه����ذا  يف  ت����ج���د 
“قيادات  اأن  م������ش��ح��اً  كبرية”، 
اجليب  ه������ذا  يف  الأول  ال�������ش���ف 
عراقي�ن” ويت�ل�ن ادارة املعارك.

التحالف  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث  وق�����ال 
اأب����رز قادة  اث��ن��ن م��ن  اإن  ال����دويل 
املنطقة  ي��ك���ن��ان يف  ق��د  ال��ت��ن��ظ��ي��م 

ال�����ش��اخ��ط��ن ���ش���ف ي��ن�����ش��ب على 
وا���ش��ن��ط��ن لأن���ه���م ���ش��ي�����ش��ع��رون اأن 
على  تعاقبهم  امل��ت��ح��دة  ال����لي���ات 
ع���دم ات���خ���اذ ق�����رارات ���ش��ي��ا���ش��ي��ة ل 
لكي متليها  ال���اق��ع  لها يف  �شلطة 
عليهم.  وي�شتبعد الباحث اأن حتل 
م��شك� حمل الأ�شد حتى ل� رغبت 
يف ذلك؛ فحك�مته ت�شيطر بالفعل 
على الأرا�شي، واأق�شى ما ت�شتطيع 
رو�شيا القيام به ه� حجب الدعم 
ال���ذي انتهى  ال�����ش��راع  اجل����ي يف 
اإىل حد كبري؛ وع��الوة على ذلك 
فاإنه فمن غري املحتمل اأن تخاطر 
ال�ثيقة  بعالقاتها  ب�تن  حك�مة 
كثرياً  ا�شتثمرت  لأنها  دم�شق  مع 
يف �ش�ريا. اأما العتقاد باأن م��شك� 
لديها الرغبة اأو حتى القدرة على 
الن�شحاب من  على  اإي���ران  اإج��ب��ار 
اأمر خيايل؛ وبخا�شة  �ش�ريا فه� 
يف ظل التحالف ط�يل الأمد بن 
يف  م�شالح  ولديها  و�ش�ريا  اإي��ران 
ال�ليات  م��ن  بكثري  اأك���رب  �ش�ريا 

املتحدة. 

تفعل  اأن  املتحدة  ال���لي��ات  اإمكان 
وغيابها  �ش�ريا،  يف  القليل  �ش�ى 
يف  فاعلة  م�شاركة  مبثابة  �شيك�ن 
معركة معقدة ومتعددة الأطراف 
يت�رط فيها العديد من الالعبن 
ب�شار  ال�ش�ري  والرئي�ض  الأ�شرار، 
الأ�شد كان واح��داً منهم وي�شتحق 
ال�����ش��ق���ط، ول��ك��ن داع�����ض وجبهة 
القاعدة  لتنظيم  التابعة  الن�شرة 
الأخرى  الراديكالية  واجلماعات 
اإذ مار�شت  الأ�شد؛  اأ�ش�اأ من  كانت 
ال�ح�شية  ال�شيطانية  الأ���ش��ال��ي��ب 
���ش��د امل��دن��ي��ن ال��ذي��ن ك��ان���ا حتت 
ح��ك��م��ه��م، ف�����ش��اًل ع��ن ت��ه��دي��د من 
معهم  خمتلف�ن  اأن��ه��م  يعتقدون 
مب���ا يف ذل����ك الأم���ري���ك���ي����ن. اأم���ا 
املعتدلة فكانت  ال�ش�رية  املعار�شة 
غ��ري فاعلة وب��ال ج��دوى اإىل حد 
مناف�شن  ي��ك���ن���ا  مل  اإذ  ك���ب���ري؛ 
ال�شلطة،  ع��ل��ى  اأب�������داً  ح��ق��ي��ق��ي��ن 
روت��ي��ن��ي مع  ب�شكل  وت��ع��اون���ا  ب��ل 

الراديكالين«. 
ويرى الباحث اأن الإطاحة بالأ�شد 

الأزمة  اإن��ه��اء  اإىل  �شتق�د  تكن  مل 
كانت  بل  الأرج���ح،  على  الإن�شانية 
ح�ل  �شراع  ان��دلع  اإىل  �شتف�شي 
م����ن ���ش��ي��خ��ل��ف��ه؛ ف���ف���ي ال���ب���ل���دان 
ن��ي��ك��اراغ���ا، تق�م  اإىل  اإي����ران  م��ن 
بالإطاحة  امل���ت���ع���ددة  ال��ت��ح��ال��ف��ات 
)الذين  الديكتات�رين  باحلكام 
ط�يلة(  لفرتة  ال�شلطة  يف  ظل�ا 
اأب�شع  ا���ش��ت��ي��الء  اأج�����ل  م���ن  ف��ق��ط 
ال�����ش��ل��ط���ي��ن ف��ي��م��ا ب��ي��ن��ه��م على 
�شبب  اأي  ي����ج���د  ول  ال�����ش��ل��ط��ة، 
كانت  ���ش���ري��ا  اأن  لالعتقاد  ي��دف��ع 
�شتختلف عن ذلك. ولأن العل�ين 
الأخ���رى  والأق��ل��ي��ات  وامل�شيحين 
وا�شنطن  ت��دخ��ل  نتيجة  ���ش��اه��دوا 
تعجبهم  ومل  ال��ع��راق،  يف  ال�شابق 
اأ�شباباً  ل���دي���ه���م  ف������اإن  ال���ن���ه���اي���ة، 
ه�  الأ���ش��د  اأن  اعتبار  يف  مفه�مة 

اأف�شل حماية بالن�شبة اإليهم. 
وا�شنطن  اأن  ال���ب���اح���ث  وي��ع��ت��ق��د 
الآن غ��ري ق����ادرة ع��ل��ى ال��ت��اأث��ري يف 
الأحداث داخل �ش�ريا، وخ�ش��شاً 
لأن الق�ات الأمريكية حتتل جزءاً 

من دولة ذات �شيادة من دون اأدنى 
الأ�شد  وحك�مة  قان�نية،  �شلطة 
باملقارنة  اأم��ن��اً  اأك���ر  ال��ي���م  ب��ات��ت 
مع اأي وقت �شابق خالل ال�شن�ات 
ال�������ش���ب���ع امل���ا����ش���ي���ة، وال������اق�����ع اأن 
نظام  متنح  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�شيا�شة 
الأ���ش��د ع���ذراً م��ع��ق���ًل اأم���ام �شعبه 
لتعايف  البطيئة  ال���ت��رية  لتربير 

البالد. 
واأعلنت الإدارة الأمريكية اأنها لن 
املناطق  الإع���م���ار يف  اإع����ادة  ت��دع��م 
نظام  ����ش���ي���ط���رة  حت����ت  ال�����اق����ع����ة 
اأن هذا  ي��ب��دو  الأ�����ش����د، وع��ل��ى م���ا 
النهج يرتكز من الناحية النظرية 
الأمر  ه��ذا  اأن مثل  افرتا�ض  على 
ال�شخط  اإث��ارة  يق�د  اأن  �شاأنه  من 
ولكن  الأ���ش��د،  �شد  والحتجاجات 
الأمر  ه���ذا  ف���اإن  ال��ب��اح��ث  بح�شب 
انت�شرت  اإذ  ح���دوث���ه؛  م�����ش��ت��ب��ع��د 
دم���������ش����ق ع����ل����ى ع�������دد ك����ب����ري من 
املعار�شن الذين جرى ت�شليحهم 
ومت���ي��ل��ه��م ب�����ش���رة ج��ي��دة، وعلى 
ال�ش�رين  غ�����ش��ب  اأن  الأرج��������ح 
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اأكدت اململكة العربية ال�شع�دية حر�شها على تقدمي كل ما من �شاأنه 
الإن�شانية  بحق�قهم  متتعهم  و���ش��م��ان  ورعايتهم  الأط��ف��ال  حماية 
والج��ت��م��اع��ي��ة وال��رتب���ي��ة والق��ت�����ش��ادي��ة واإمي��ان��ه��ا ب��ال��غ��اي��ة النبيلة 
والدور الكبري الذي تق�م به منظمة الأمم املتحدة للطف�لة يف �شبيل 
ت�فري حا�شر جميل وم�شتقبل زاهر جلميع الأطفال يف العامل واعدة 
بالتزامها وا�شتمرارها يف تقدمي كل ما يعن هذه املنظمة على القيام 

بعملها على اأكمل وجه. 
ونقلت وكالة الأنباء ال�شع�دية “ وا�ض “ عن البعثة الدائمة للمملكة 
ومنظمة  ال�شع�دية  العربية  اململكة  تعاون  اإن  ق�لها  املتحدة  ب��الأمم 
ك��ب��ري من  ع���دد  ل�����ش��ن���ات ط���ي��ل��ة يف  امل��ت��ح��دة للطف�لة مي��ت��د  الأمم 
م�شاهمات  لتقدمي  باململكة  دف��ع  م��ا  والإن�شانية  التنم�ية  ال��ربام��ج 
مع  بالتعاون  دولر  ملي�ن   260 على  يزيد  مبا  للي�ني�شيف  مالية 
مكتب املنظمة الإقليمي يف الريا�ض ومبا يخدم الأطفال يف كل بقاع 
الأر�ض.  وثمن نائب املندوب الدائم للبعثة الدكت�ر خالد بن حممد 
التنفيذي  الثانية للمجل�ض  الدورة  باأعمال  اململكة  املنزلوي يف كلمة 
ملنظمة الأمم املتحدة للطف�لة املنعقد ي�م اأم�ض مبقر الأمم املتحدة 
بني�ي�رك - التعاون امل�شرتك وامل�شتمر بن اململكة والي�ن�شيف ك�احدة 
�شركائها يف  ت�شعى من خالل  التي  املتحدة  الأمم  اأه��م منظمات  من 
العامل اإىل تقدمي كل ما من �شاأنه رعاية الأطفال وحمايتهم و�شمان 
م�شتقبلهم يف ظل التحديات الكبرية التي ي�اجهها عاملنا الي�م والذي 
العربية  اململكة  حك�مة  ت�ليها  التي  الكبرية  العناية  ب��دوره  يعك�ض 

ال�شع�دية لق�شايا الأطفال.

اأعلن م�ش�ؤول�ن اأتراك ام�ض اأن الرئي�ض الرتكي رجب طيب اردوغان 
املقبل لبحث  الث��ن��ن  ب���ت��ن  ف��الدمي��ري  ال��رو���ش��ي  ن��ظ��ريه  �شيلتقي 
لإطالق  ل�قف  الت��شل  اىل  اأن��ق��رة  ت�شعى  فيما  �ش�ريا  يف  ال��شع 
واملتطرفن  املعار�شة  لف�شائل  اآخ��ر معقل  ادل��ب،  النار يف حمافظة 
يف ���ش���ري��ا.  وق���ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��رتك��ي م���ل���د ت�شاو�ض اوغل� 
الثنن”.  ب�تن  الرئي�ض  �شيلتقي مرة جديدة  اردوغ��ان  “الرئي�ض 
اللقاء  اأن  بر�ض  فران�ض  ل�كالة  لحقا  كبري  تركي  م�ش�ؤول  واأو�شح 
اجتمع  ان  و�شبق  رو�شيا.  يف  البحري  املنتجع  �ش�ت�شي،  يف  �شيعقد 
ونظمها  ل�ش�ريا  خ�ش�شت  قمة  خ��الل  املا�شي  الأ���ش��ب���ع  الرئي�شان 

نظريهما اليراين ح�شن روحاين يف طهران. 
وخالل القمة حاول اردوغان لكن بدون جدوى اقناع نظرييه باإعالن 
وقف لإطالق النار يف ادلب حيث ت�شتعد ق�ات النظام ال�ش�ري بدعم 
من م��شك� وطهران منذ عدة اأيام ل�شن هج�م ل�شتعادة املحافظة. 
اجلزء  على  �شابقاً(  الن�شرة  )جبهة  ال�شام  حترير  هيئة  وت�شيطر 
الأكرب من اإدلب بينما تنت�شر ف�شائل اأخرى يف بقية املناطق وتت�اجد 

ق�ات النظام يف الريف اجلن�بي ال�شرقي. 
حماذية  مناطق  يف  والف�شائل  الهيئة  لهذه  وج����داً  هناك  اأن  كما 
حتديداً يف ريف حلب الغربي )�شمال( وريف حماة ال�شمايل )و�شط( 

والالذقية ال�شمايل )غرب(.

67 م��ت��م��رداً خ��الل ال�����ش��اع��ات الأرب����ع والع�شرين امل��ا���ش��ي��ة، يف  ُق��ت��ل 
والق�ات  الأفغانية  ال�طنية  والأم���ن  ال��دف��اع  ق���ات  �شنتها  عمليات 

اجل�ية الأفغانية يف مناطق خمتلفة من البالد.
وقالت وزارة الدفاع يف بيان، ام�ض اجلمعة، اأن 67 متمرداً قتل�ا يف 
اأنحاء البالد، بح�شب  ال�شاعات الأربع والع�شرين املا�شية، يف جميع 

قناة “ ت�ل�ني�ز” الأخبارية الأفغانية.
ننكارهار  اإق��ل��ي��م  ال��ع��م��ل��ي��ات يف  اإط�����الق  ف��ق��د مت  ل����ل�����زارة،  ووف���ق���اً 
وبلخ  وباغالن  وفرياب  وبادغي�ض  وقندهار  ول�جار  وبكتيا  وغ��زين 

وهيلماند.
وذك��رت ال���زارة اأنه مت اإط��الق 12 عملية هج�م وتطهري م�شرتكة 
معاقل  على  ج�ية  غ��ارة   12 نفذت  الأفغانية  اجل�ية  ال��ق���ات  واأن 

امل�شلحن وخمابئهم.
اأ���ش��ي��ب���ا يف هذه  28 م�شلحاً  اإن  اأي�����ش��اً  ال��دف��اع  ل�����زارة  ب��ي��ان  وق���ال 

العمليات.
املتمردون غري  اإليها  التي ينتمي  البيان عن اجلماعات  ومل يك�شف 
اففان�شتان  يف  هجمات  ينفذان  داع�����ض  وتنظيم  طالبان  ح��رك��ة  اأن 

ت�شتهدف ق�ات اجلي�ض وال�شرطة واملن�شاأت احلك�مية.

عوا�سم

�لريا�ص

كابول

�نقره

وثيقة: اجلي�ش االإ�سرائيلي 
غري جاهز خلو�ش اأي حرب

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

مك�نة  �شرية  وثيقة  تفا�شيل  عن  الإ�شرائيلية  معاريف  �شحيفة  ك�شفت 
من 200 �شفحة، وهي ال�ثيقة التي اأعّدها اأحد كبار ال�شباط باجلي�ض 

اأخرياً. 
وت�شري ال�ثيقة اإىل اأن اجلي�ض الإ�شرائيلي غري م�شتعد خل��ض اأي حرب 

جديدة.
يت�شحاق بريك  احتياط  الل�اء  ال�ثيقة ه�  اأعّد  اأن من  ال�شحيفة  وذكرت 
والذي �شغل يف ال�شابق من�شب مف��ض �شكاوي اجلن�د، والذي اأر�شل بدوره 
ن�شخة منها اإىل وزير الدفاع اأفيغدور ليربمان، ورئي�ض هيئة الأركان العامة 
للكني�شت.  التابعة  وال��دف��اع  اخلارجية  جلنة  عن  ف�شاًل  اأي��زن��ك���ت،  غ��ادي 
التي  الإ�شرائيلي،  اجلي�ض  م�شت�ى جاهزية  تراجع  ال�ثيقة من  وحذر يف 

اأكدت اأّنه غري م�شتعد خل��ض حرب باملعنى احلقيقي.
القتالية  الكفاءة  ب�شاأن  حادة  انتقادات  ال�شحيفة  بح�شب  ال�ثيقة  وحتمل 
داخل  الأو���ش��اع  لدرا�شة  خارجية  حتقيق  جلنة  بت�شكيل  وتطالب  للجن�د، 

اجلي�ض، ل �شيما ما يتعلق بامل�ارد الب�شرية.
وامل�ؤ�ش�شات  للجي�ض  ح��ادة  انتقادات  اأث��ارت  ال�ثيقة  اأن  ال�شحيفة  وك�شفت 
املرتبطة به، وهي النتقادات التي مل تهداأ منذ عر�ض ال�ثيقة، خا�شة اأنها 

ت�جه الهج�م لعدد من كبار ال�شباط وامل�ش�ؤولن الع�شكرين.

عبا�ش: فل�سطني ملتزمة بال�سالم واملفاو�سات

ملفات فل�سطينية يف اجلنايات الدولية �سد اإ�سرائيل  4

بعد 25 عامًا...ماذا بقي من اتفاق اأو�سلو؟

ي�شمح بقيام دولة فل�شطينية تتيح 
لإ�شرائيل رفع يدها عن املنطقة«. 
الفل�شطينية  احلاج  رباح  وحتدثت 
ال��ت��ي ت���در����ض ال��ع��رب��ي��ة وت��ع��م��ل يف 
اإن  قائلة  غ��زة،  قطاع  يف  الت�ش�يق 
بيعت  قد  الفل�شطينية  “الق�شية 
اأو�شل�.  ات��ف��اق  على  الت�قيع  عند 
وق��ع عليها ع��رف��ات حت��ت ال�شغط 
�شيئاً  ي��ت�����ش��م��ن  اأن����ه ل  ع��ل��ى رغ���م 
مل�شلحة الفل�شطينين. اإن التفاق 
التي  املزرية  احلياة  يف  ال�شبب  ه� 
نعي�شها الي�م. اإنه ال�شبب يف �شياع 
اأجيال امل�شتقبل. النا�ض ل يفكرون 

اإل الهجرة«.

اأن ما فعله رابن وعرفات  معترباً 
ك����ان اأم�������راً ي��ت��ط��ل��ب ���ش��ج��اع��ة، اإذ 
مع  ات��ف��اق  اإىل  اإ���ش��رائ��ي��ل  ت��شلت 
و�شفها  ع��ل��ى  اع���ت���ادت  جم��م���ع��ة 
اأن�ض  الفل�شطيني  اأما  بالإرهابية.  
اأول قرب  اأب� ري�ض من قرية بيت 
الذي  الغربية  ال�شفة  يف  نابل�ض 
يعمل حمرراً يف وكالة اأنباء، فقال 
اإن “النا�ض ت�قع�ا اأن يحقق اأو�شل� 
تغيرياً اإيجابياً يف املنطقة، واأن يتم 
الع�شكري  احل��ك��م  م���ن  ال��ت��خ��ل�����ض 
دول����ة  ي��ح��ق��ق  واأن  الإ����ش���رائ���ي���ل���ي 
فل�شطينية م�شتقلة بعد الحتالل. 
لكنني اأعتقد اأن النا�ض اأ�شاءت فهم 
التفاق وح�شلت على �شيء غري ما 

ه� يف احلقيقة«.
ويق�ل ناتان دويك وزوجته يائيلي 
م�شت�طنة  يف  ي��ع��ي�����ش��ان  ال����ل����ذان 
ب��ال�����ش��ف��ة ال���غ���رب���ي���ة اإن���ه���م���ا “يف 
�شيئاً  يعرفان  يك�نا  مل  احلقيقة 
بحثاً  اأج��ري��ا  لكنهما  اأو���ش��ل���،  ع��ن 
ع��ن��ه يف غ����غ���ل، ف��ا���ش��ت��ن��ت��ج��ا اأن���ه 

لل�شالم  انت�شار  اأنه  على   ،1993
ال���ن���زاع. وتبادلت  ب��ع��د ع��ق���د م��ن 
ومنظمة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك���م��ة 
العرتاف  الفل�شطينية  التحرير 
وقررتا  الأوىل،  ل��ل��م��رة  ر���ش��م��ي��اً 
الكفاح من اأجل التعاي�ض والت��شل 
اإىل اتفاق �شالم دائم. وبينما ن�ض 
الذاتي  اأو���ش��ل��� على احل��ك��م  ات��ف��اق 
الفل�شطينية  ل��ل�����ش��ل��ط��ة  اجل���زئ���ي 
الغربية  ال�شفة  مناطق  بع�ض  يف 
وقطاع غزة، فاإنه مل ينه الحتالل 
و���ش��اع��د يف ت��ر���ش��ي��خ ال��ف�����ش��ل بن 
ال�����ش��ع��ب��ن، ور�����ش����م ح��������دوداً غري 
احل���دود ال��دائ��م��ة. وال��ي���م، يلتقي 
عدد قليل من الإ�شرائيلين ب�شكان 
من ال�شفة، فيما �شكان ال�شفة ل 
يلتق�ن بغزاوين، ول يلتقي �شكان 

غزة باأحد. 
حتى  اأن  ال�����ش��ح��اف��ي��ان  ولح������ظ 
اأو�شل�  يف  حتققت  ال��ت��ي  امل��ك��ا���ش��ب 
ت��ت��ال���ش��ى، حيث  ك��اأن��ه��ا  ت��ب��دو الآن 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����ض  اإدارة  اأع��ل��ن��ت 

ترامب  دون����ال����د 
املا�شي  الإث���ن���ن 
مكتب  اإغ����������الق 
منظمة التحرير 
وا�����ش����ن����ط����ن.  يف 
ويف ال�قت الذي 
البيت  ف��ي��ه  ي��ع��د 
خطته  الأب��ي�����ض 
لل�شالم، يبدو اأن 
الدولتن،  ح����ل 
يفرت�شه  ال����ذي 
كهدف  اأو����ش���ل����، 

نهائي، بعيد املنال 
وكتب  وق��ت م�شى.  اأي  م��ن  اأك���ر 
ال��ك��ث��ري ع���ن الأخ����ط����اء، ول���ك���ن ل 
اإجماع ح�لها. اغتيل رابن، الذي 
ال�شالم  اإع���ط���اء  م���اط��ن��ي��ه  ن��ا���ش��د 
اأك������ر م����ن عامن  ب���ع���د  ف���ر����ش���ة، 
بقليل على ذلك الي�م يف احلديقة 
اجلن�بية، على يد طالب اإ�شرائيلي 

مييني.
ووا�شلت اإ�شرائيل بناء امل�شت�طنات 

ال������ي������ه�������دي������ة يف 
املحتلة.  املناطق 
ويف ظل الت�قعات 
التي  ال����ك����ب����رية 
ال�اقع  اأح��ب��ط��ه��ا 
ع����ل����ى الأر������������ض، 
األ������ق������ي ب����ال����ل�����م 
ع�����ل�����ى الت������ف������اق 
ب�������ذور  زرع  يف 
ج�����ل����ة ج���دي���دة 
م�����������ن ال�����ع�����ن�����ف 
 . لفل�شطيني ا
اأول������ئ������ك ال����ذي����ن 
ول����دوا يف ظ��ل اأو���ش��ل���، ال��ذي��ن هم 
من  والع�شرين  اخلام�شة  يف  الآن 
الإرث  يف  اأفكارهم  �شارك�ا  العمر، 
ال��ذي ورث����ه، واتفق�ا رمب��ا فقط 
على اأن م�جة التفاوؤل التي ولدوا 
ف��ي��ه��ا ق��د ان��ت��ه��ت.  وي��ق���ل طالب 
ريفت�ف  اأم���ري  ي��دع��ى  اإ�شرائيلي 
يعي�ض يف القد�ض، اإنه يربط اأو�شل� 
كلينت�ن،  وب��ي��ل  وع���رف���ات  ب��راب��ن 

•• وا�سنطن-وكاالت:

ودولية  ق���ات عراقية  عندما ح��ررت 
املا�شي،  ال���ع���ام  يف  امل��������ش���ل  م��دي��ن��ة 
النت�شار  العراقية  احلك�مة  اأعلنت 
ال�����ذي �شيطر  ت��ن��ظ��ي��م داع�������ض  ع��ل��ى 
ط������ال ث����الث ����ش���ن����ات ع��ل��ى معظم 

�شمال العراق، لكن ذلك الإعالن كان مبكراً براأي راجن 
لالأبحاث،  بروكينغز  م��رك��ز  ل��دى  زم��ي��ل  ال��دي��ن،  ع��الء 
ب�شبب  لي�ض  ك��ب��رياً،  تهديداً  ي�شكل  ي��زال  ل  داع�����ض  لأن 
احلاكمة  النخب  ف�شل  نتيجة  بل  حنكته كحركة مت��رد، 
يف معاجلة الأو�شاع والظروف التي مكنت التنظيم من 

الظه�ر، بداية. 
الأخ��ري من جملة  العدد  راأي��ه يف  الدين  وعر�ض ع��الء 
احلاكمة  ال��ن��خ��ب  ف�����ش��ل  اإن  وق����ال  اأفريز”،  “ف�رين 
العراقية يف معاجلة النق�شامات ال�شيا�شية والجتماعية، 
اإط��ار عمل وطني م�شرتك ي�حد  وعجزها عن �شياغة 
البالد، قد ميهد الطريق حلرب اأهلية كارثية اأخرى، يف 
ظل تناف�ض عدد من التنظيمات لل�شيطرة على الدولة 

العراقية. 
وح�شب كاتب املقال، بعد اإجراء انتخابات برملانية يف ماي� 
جديدة  �شفحة  فتح  ال��ع��راق  ب��اأن  اعتقاد  �شاد   ،2018
غري طائفية، ملا بعد داع�ض، حيث �شيعمل ال�شا�شة على 
وعدم  امل�شت�شري  والف�شاد  ال�شتقطاب،  ح��الت  معاجلة 

ال�شتقرار العنيف.ولكن الأو�شاع يف العراق ت�شري نح� الأ�ش�اأ. فقد طرح 
الثالثة يف  املرتبة  ال��ذي ح��ل يف  ال��ع��ب��ادي،  ال��ع��راق��ي، حيدر  ال����زراء  رئي�ض 
النتخابات، �شل�شلة من املبادرات الرمزية ملكافحة الف�شاد مل تفلح يف اإقناع 

عراقين �شئم�ا اإ�شالحات رمزية تدريجية. 
وي��ل��ف��ت ال��ك��ات��ب مل���ج��ة ت��ظ��اه��رات �شهدها ج��ن���ب ال���ع���راق، وم��ن��ه��ا مدينة 

ب��ل��دي��ة والقن�شلية  م��ب��اين جم��ال�����ض  اأح�����رق حم��ت��ج���ن  ال��ب�����ش��رة، ح��ي��ث 
الإيرانية، واقتحم�ا مكاتب اأحزاب �شيا�شية. وقد ردت ق�ى الأمن العراقي 
وميلي�شيات �شيعية مدع�مة من احلك�مة باإطالق النار، ف�شاًل عن ارتكاب 

جتاوزات اإن�شانية. 
العراقي،  النفط  احتياطات  اأك��رب  على  حتت�ي  الب�شرة  اإن  الكاتب  ويق�ل 
وت�فر ن�شبة 80% من �شادراته النفطية، اأي ما يزيد عن 7 مليار دولر 

�سكان اخلان االأحمر يت�سدون جلرافة اإ�سرائيلية 

ت�ساعد الحتجاجات ال�سعبية وتدخل املوؤ�س�سة الدينية

هل ينزلق العراق اإىل حرب اأهلية جديدة؟ 

اأو�شل�،  اتفاقيات  على ت�قيع  عاماً 
عالقة  ل�”تاأ�شي�ض  م�����ش��ت��ع��د  اإن����ه 
ق���ائ���م���ة ع���ل���ى ن�����اي����ا ح�����ش��ن��ة مع 
متعدد  دويل،  اإط����ار  يف  اإ���ش��رائ��ي��ل 

الأطراف«.
“يجب  اأن ه���ذا الأم����ر  اأك����د  ل��ك��ن��ه 
واآليات  دولية،  �شمانات  ي�شمل  اأن 
بالإ�شافة اإىل  وت�شفية ح�شابات” 

رعاية من الأمم املتحدة.
ا�شتعدادها  اإ����ش���رائ���ي���ل  واأب���������دت 
ال�شالم  م���ف���او����ش���ات  ل���ش��ت��ئ��ن��اف 
2014، لكنها تريد  الراكدة منذ 
ذلك “ب�شروط م�شبقة” وت�شتبعد 
تنفيذ مطالب الفل�شطينين التي 
ت�شمل اأي�شاً وقف بناء امل�شت�طنات 
وحترير  امل���ح���ت���ل���ة  الأرا�������ش������ي  يف 

الأ�شرى.
وت����اأت����ي ت�����ش��ري��ح��ات ع��ب��ا���ض بعد 
اأي��ام من اإع��الن ال���لي��ات املتحدة 
الدبل�ما�شي  امل���ك���ت���ب  غ���ل���ق  ع����ن 
على  رداً  وا�شنطن،  الفل�شطيني يف 
للجل��ض  الفل�شطيني  ال��رف�����ض 
ع��ل��ى ط���اول���ة امل��ف��او���ش��ات وخلطة 
ال�شالم التي اأعدتها اإدارة الرئي�ض 
الأمريكي، دونالد ترامب، ومل يتم 

الك�شف عن تفا�شيلها حتى الآن.
ا�شتعداده  اإب��داء  من  الرغم  وعلى 
ل���ل���ح����ار، اأك�����د ع��ب��ا���ض اأي�������ش���اً اأن 
للقان�ن  الإ�شرائيلية  النتهاكات 

•• رام اهلل-وكاالت:

امل���ب���ادرة ال�طنية  اأم����ن ع���ام  ق���ال 
اللجنة  ع�������ش����  ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة، 
حمكمة  مللف  العليا  الفل�شطينية 
م�شطفى  ال����دول����ي����ة،  اجل���ن���اي���ات 
الربغ�ثي، اإن القيادة الفل�شطينية 
قدمت 4 ملفات ملحكمة اجلنايات 

الدولية �شد اإ�شرائيل.
“امللفات  اأن  ال��ربغ���ث��ي  واأو����ش���ح 
الأرب��������ع��������ة، احل���������رب ع����ل����ى غ�����زة، 
الحتالل  ���ش��ج���ن  يف  والأ�����ش����رى 
الإ����ش���رائ���ي���ل���ي، وال����ش���ت���ي���ط���ان يف 
ال�شفة الغربية، وحديثاً ملف هدم 
اخلان الأحمر يف القد�ض املحتلة”، 
م�شرياً اإىل اأن القيادة الفل�شطينية 
���ش��ت���ا���ش��ل حت��رك��ه��ا ل��ف��ت��ح حتقيق 

دويل بامللفات الأربعة.
واأ�شاف الربغ�ثي “نت�ا�شل على 
الدوام مع اجلنايات الدولية لفتح 
اإ�شرائيل بتلك امللفات،  حتقيق مع 
جانب  م��ن  تقاع�شاً  ه��ن��اك  اأن  اإل 
ل  ومماطلة  امللفات  بهذه  املحكمة 

جند لها تف�شرياً«.
“ب�شبب املماطلة من جانب  وتابع 
امل��ح��ك��م��ة ق��دم��ن��ا ط��ل��ب الإح���ال���ة 
بامللفات الأربعة، وننتظر اأن تنتهي 
املحكمة من درا�شتها ومن ثم فتح 
التحقيق وحما�شبة قادة الحتالل 

الإ�شرائيلي على جرائمه«.
القيادة  اأن  اإىل  الربغ�ثي،  واأ���ش��ار 
ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ل����ن ت���ت���ن���ازل عن 
ح��ق��ه��ا مب��ح��ا���ش��ب��ة اإ���ش��رائ��ي��ل على 
الفل�شطينين، كما  جرائمها بحق 
اأن���ه���ا ���ش��ت���ا���ش��ل حت��رك��ه��ا ال���دويل 
اجلرائم  ل����ق���ف  وال��دب��ل���م��ا���ش��ي 

الإ�شرائيلية.
ال����لي���ات  اأن  ال���ربغ����ث���ي،  وب����ن 
املماطلة  املتحدة وعلى الرغم من 
ت�شعى  اأن��ه��ا  اإل  املحكمة،  قبل  م��ن 
ق�شاتها  وت���ه���دد  ع��م��ل��ه��ا  ل��ع��رق��ل��ة 
ذلك ميثل  اأن  مبيناً  بالعق�بات”، 

انحيازاً كبرياً لإ�شرائيل.
حتى  ن���ت����ق���ف  “لن  وا����ش���ت���ك���م���ل 
جرائمه  على  الح��ت��الل  نحا�شب 
اأن  الفل�شطينين، ولن نقبل  بحق 
يتم طي تلك امللفات وجتاهل نظام 

الأبرتهايد الإ�شرائيلي بحقنا«.
م�������ن ج�����ه�����ت�����ه، اأك�����������د ال����رئ����ي���������ض 
يف  ع��ب��ا���ض،  حم��م���د  الفل�شطيني، 
 Firmas ،مقال ن�شر على م�قع
زالت  “ما  فل�شطن  اأن   ،EFE
واملفاو�شات”،  بال�شالم  ملتزمة 
اأن  اأب������رز يف ن��ف�����ض ال����ق���ت  ل��ك��ن��ه 
يف  ي���ت���م  اأن  “يجب  الأم�������ر  ه�����ذا 
والقرارات  ال���دويل  القان�ن  اإط���ار 

الدولية ال�شرعية«.
 25 م���رور  مبنا�شبة  عبا�ض  وق���ال 

وال�شالم.
زال  م���ا  “�شعبي  ع���ب���ا����ض:  وق�����ال 
 101 يعاين من ظلم غا�شم منذ 
اأح��رى باملجتمع الدول  ع��ام وك��ان 
زمن  م���ن���ذ  ل����ه  ن���ه���اي���ة  ي�����ش��ع  اأن 
الفل�شطينين  باأن  مذكراً  بعيد”، 
%78 من  “ما يقرب من  فقدوا 

اأرا�شيهم التاريخية«.
وعقب مرور ربع قرن على ت�قيع 

املتحدة  الأمم  وق�����رارات  ال����دويل 
خ����الل  م������ن  ح����ل����ه����ا  مي����ك����ن  “ل 
على  ب��ال��ل���م  واأل��ق��ى  مفاو�شات”، 
“حتميل  يتجنب�ن  الذين  اأول��ئ��ك 

امل�ش�ؤولية لإ�شرائيل«.
الفل�شطيني،  ال��رئ��ي�����ض  دع���ا  ك��م��ا 
اإجراءات  لتخاذ  ال��دويل  املجتمع 
الأو�شط،  ال�شرق  يف  النزاع  لإنهاء 
“يتحمل  ال����ع����امل  اأن  واأو�������ش������ح 

وال�شيا�شية  القان�نية  امل�ش�ؤولية 
اإنهاء  يف  للم�شاهمة”  والأخالقية 
“اأكرب كارثة وظلم قد يتعر�ض له 

�شعب، األ وه� اإنكار وج�ده«.
يجب  اإ�شرائيل  اأن  اأعترب  ولذلك، 
التزاماتها  م�ش�ؤولية  تتحمل  اأن 
وعليها  الحتالل  واإنهاء  الدولية 
اأن تدع جمل�ض الأمن الق�مي يفي 
بالتزاماته يف احلفاظ على الأمن 

خطة  واأث����ارت  الأح��م��ر.  اخل���ان  ق��ري��ة  ق��رب  فل�شطيني�ن  حمتج�ن  بناها 
م�قع  يف   ،180 وعددهم  �شكانها،  ت�طن  واإع���ادة  القرية  لهدم  اإ�شرائيل 
يبعد عنها قرابة 12 كيل�مرتا انتقادات من الفل�شطينين وبع�ض البلدان 

الأوروبية لحتمال تاأثري ذلك على ال�شكان وعلى فر�ض ال�شالم.
ويق�ل الفل�شطيني�ن اإن هدم اخلان الأحمر ياأتي يف اإطار خطة اإ�شرائيلية 
لإقامة ق��ض من امل�شت�طنات �شيف�شل فعليا القد�ض ال�شرقية عن ال�شفة 
م�شتقلة يف  دول���ة  لإق��ام��ة  الفل�شطيني�ن  ي��ري��ده��ا  اأرا�����ض  وه��ي  ال��غ��رب��ي��ة، 
التما�شات  املا�شي  الأ�شب�ع  الإ�شرائيلية  العليا  املحكمة  ورف�شت  امل�شتقبل. 
�شد هدم القرية واأيدت ال�شلطات الإ�شرائيلية التي تق�ل اإن القرية بنيت 
دون الت�شاريح الالزمة. ويق�ل الفل�شطيني�ن اإن من امل�شتحيل احل�ش�ل 

على تلك الت�شاريح.

 •• اخلان االأحمر-رويرتز:

حاول �شكان جتمع اخلان الأحمر ومعهم عدد من الن�شطاء الفل�شطينين 
والأجانب ام�ض منع جرافة اإ�شرائيلية من اإغالق طرق فرعية م�ؤدية اإىل 

التجمع الذي تن�ي اإ�شرائيل هدمه.
ووقف الأهايل والن�شطاء اأمام اجلرافة التي كانت حتميها ق�ات من اجلي�ض 

وال�شرطة الإ�شرائيلية وجرى اعتقال ثالثة فل�شطينين واأجنبي.
مدينتي  ب��ن  الرئي�شي  ال��ط��ري��ق  اإغ���الق  م��ن  وال�����ش��ك��ان  الن�شطاء  ومت��ك��ن 
القد�ض واأريحا لبع�ض ال�قت قبل اأن تعمل ق�ات الأمن الإ�شرائيلية على 

اإعادة فتحه دون عنف.
ال�شفيح  بي�ت من  اأم�ض اخلمي�ض عدة  الإ�شرائيلية  الأم��ن  ق���ات  واأزال��ت 

املت�شامن  من  ع��دد  اإىل  اإ�شافة  الفل�شطينين  الن�شطاء  ع�شرات  ويبيت 
اأق��ي��م��ت ج��ان��ب م��در���ش��ة التجمع منذ  الأج��ان��ب والإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ن يف خيمة 
انتهاء مهلة اإخالء القرية. وقال وليد ع�شاف رئي�ض هيئة مقاومة اجلدار 
هي  الأ�شا�شية  “معركتنا  اخل��ان  يف  وج���ده  خ��الل  ل��روي��رتز  وال�شتيطان 

الدفاع عن منازل اخلان الأحمر«.
ويخ�شى ال�شكان اأن يك�ن اإغالق الطرق الفرعية امل�ؤدية اإىل قريتهم بداية 
لتنفيذ قرار اإخالئهم وهدم التجمع ال�اقع على تلة مير مبحاذاتها ال�شارع 

الرئي�شي ال�ا�شل بن القد�ض واأريحا والبحر امليت.
الإجنليزية  باللغتن  بيانا  وال�شتيطان  اجل���دار  م��ق��اوم��ة  هيئة  ووزع���ت 
وال��ع��ربي��ة ح���ذرت فيه اجل��ن���د وك��ل م��ن ي�����ش��ارك يف اإخ���الء وه���دم القرية 

باملحاكمة اأمام حمكمة اجلنايات الدولية.

احلك�مة  حل�����ش��اب  حت�����ل  ���ش��ه��ري��اً 
املركزية يف بغداد. وتبعاً له يفرت�ض 
منطقة،  اأغ���ن���ى  ال��ب�����ش��رة  ت��ك���ن  اأن 
اأفقرها  م���ن  ال���ي����م  ت��ع��ت��رب  ول��ك��ن��ه��ا 
ال����ع����راق. وك���م���ا ه���� ح����ال معظم  يف 
للماء  املدينة  تفتقر  العراق،  مناطق 

والكهرباء وفر�ض العمل.
نتيجة  العراق  الأو���ش��اع يف  ت��ردت  الكاتب،  ل��راأي  ووفقاً 
���ش��ع���ر ال��ع��راق��ي��ن ب���الإح���ب���اط ح��ي��ال ح��ك���م��ة تفتقر 
خطرية.  اأو����ش���اع  م��ع��اجل��ة  ع��ل��ي  وال���ق���درة  للم�شداقية 
معر�شاً  جتعله  م��ك���ن��ات  ي�شم  ك��م��ك��ان  ال��ع��راق  وي��ب��دو 
اأن يفتح  اأه��ل��ي��ة ج��دي��دة، ع������ش��اً  ل��الن��زلق نح� ح��رب 
على  ع��الوة  يعاين،  فالعراق  تاريخه.  يف  ف�شاًل جديداً 
لالأ�شلحة  ت��راك��م  م��ن  واج��ت��م��اع��ي،  �شيا�شي  ا�شتقطاب 
وال��ت��ن��ظ��ي��م��ات ال��ع�����ش��ك��ري��ة، يف غ��ي��اب م���ؤ���ش�����ش��ات فاعلة، 
وهكذا  العراقية.  الدولة  مكان  ميلي�شيات  عدة  وحل�ل 
بات عدد من املناطق خارجاً عن �شيطرة احلك�مة، مبا 
فيها اجلن�ب ذي الغالبية ال�شيعية، وحيث ت�زع الطاقة 
الكهربائية واخلدمات الأ�شا�شية على اأحزاب وميلي�شيات 

وع�شائر ورجال دين. 
وي�شري الكاتب اإىل حالة تناحر جتري، منذ 2003، بن 
ميل�شيات وف�شائل �شيعية من اأجل الهيمنة على م�اقع 
ميلي�شيات  اأ�شبحت  وق��د  اأم��ن��ي��ة.  وم���ؤ���ش�����ش��ات  ر�شمية 
�شيعية اأ�شد ق�ة ونف�ذاً من الق�ات الع�شكرية العراقية، 

التي انهارت يف م�اجهة غزو داع�ض للعراق عام 2014.
وح�شب كاتب املقال، ل تخ�شع ميلي�شيات �شيعية عراقية للحك�مة املركزية، 
الدولة.  م���ارد  على  وت�شت�يل  حك�مية،  م�ؤ�ش�شات  �شمن  متغلغلة  هي  بل 
فمثاًل يق�د ل�اء بدر)اأق�ى واأقدم ميلي�شيا �شيعية، وقد �شكل يف الثمانينات 

يف اإيران(، ال�شرطة الفيدرالية كما راأ�ض وزارة الداخلية منذ 2003.

•• وا�سنطن-وكاالت:

الذي  الي�م  على  عاماً   25 م�شى 
الفل�شطيني  ال���زع���ي���م  ف���ي���ه  م����د 
ال�زراء  لرئي�ض  يده  عرفات  يا�شر 
الإ����ش���رائ���ي���ل���ي اإ����ش���ح���ق راب������ن يف 
احلديقة اجلن�بية للبيت الأبي�ض 
رافقها  ت��اري��خ��ي��ة  م�����ش��اف��ح��ة  يف 

ت�شفيق حاد من احل�ش�ر. 
وعن ذلك الي�م، كتب ال�شحافيان 
اإيغال�ض  وروث  م���ري�����ض  ل���ف��داي 
ب��شت”  “وا�شنطن  �شحيفة  يف 
الأويل  الت�قيع  اإىل  النظر  اأن��ه مت 
�شبتمرب   13 يف  اأو����ش���ل����  لت���ف���اق 

املناورات احلربية الرو�سية 
تتوا�سل برًا وبحرًا 

•• مو�سكور-رويرتز:

عر�شت وزارة الدفاع الرو�شية ام�ض لقطات لتدريبات بحرية 
���ش���اري��خ يف منطقة  واإط����الق  ال��ب��الد  ب�شمال  ب��ريجن  يف بحر 
النطاق. وي�شارك يف  اإطار مناورات حربية وا�شعة  ب�رياتيا يف 
مناورات ف��شت�ك2018- )�شرق - 2018( يف �شرق �شيبرييا 
بالقرب من احلدود مع ال�شن 300 األف جندي رو�شي كما 
ت�شمل تدريبات م�شرتكة مع اجلي�ض ال�شيني. وتاأتي املناورات 
التي ت�شارك فيها اأكر من األف طائرة حربية وما ي�شل اإىل 

36 األف دبابة و�شط ت�تر يف بن رو�شيا والغرب.
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عربي ودويل
اأملانيا م�ستعدة للم�ساهمة يف اإعادة اإعمار �سوريا  

•• برلني-اأ ف ب:

ا�شتقباله  قبل  م��ا���ض،  هايك�  املانيا  خارجية  وزي��ر  اأع��ل��ن 
نظريه الرو�شي �شريغي لفروف، اأن املانيا على ا�شتعداد 
للم�شاهمة يف اإعادة اإعمار �ش�ريا اذا مت الت��شل اىل حل 

�شيا�شي ي�ؤدي اىل انتخابات حرة يف هذا البلد.
اجتماعه  تغريدات قبل  �شل�شلة  المل��اين يف  ال�زير  وكتب 
بنظريه الرو�شي بربلن “من م�شلحتنا اأن ت�شبح �ش�ريا 
بلدا م�شتقرا. وعلينا لذلك ان نعيد اإعماره. ولدينا دور 

مهم نق�م به يف هذا ال�شدد«.
ال��ت�����ش��ري��ح��ات رد ع��ل��ى ط��ل��ب ع���رب ع��ن��ه الرئي�ض  وه����ذه 

ال��رو���ش��ي ف��الدم��ري ب���ت��ن اث��ن��اء زي���ارة لأمل��ان��ي��ا ح��ن دعا 
الحتاد الوروبي اىل امل�شاركة ماليا يف اعادة اعمار �ش�ريا 

لإتاحة ع�دة مالين الالجئن ال�ش�رين.
ال�ش�رين  اآلف  م��ئ��ات  ع��دة  ل���ح��ده��ا  امل��ان��ي��ا  وا�شتقبلت 
منذ 2015 يف اأوج اأزمة الهجرة التي اأثرت على تناغم 
م�اقف دول الحتاد الوروبي واأ�شعفت �شيا�شيا امل�شت�شارة 

انغيال مريكل.
وقال ب�تن حينها اإن وج�د ه�ؤلء الالجئن “ي�شكل على 
الرجح عبئا �شخما على اأوروبا .. ولذلك ل بد من بذل 
كل اجله�د من اأجل ع�دة ه�ؤلء النا�ض اىل ديارهم” ما 
يعني عمليا براأيه اإعادة اخلدمات ال�شا�شية مثل التزويد 

البنى التحتية الطبية. وا�شاف وزير اخلارجية  اأو  باملاء 
ال��ره��ان يف �ش�ريا. والم��ر يتعلق  “ندرك حجم  المل��اين 
ان�����ش��ان��ي��ة جديدة”  ك��ارث��ة  اأي ح�����ش���ل  ب��ت��ف��ادي ال����ش����اأ 
م�شيفا “�شاق�ل لزميلي الرو�شي لفروف  اننا ناأمل ال 
�شمال غرب  ادلب”  النطاق يف  وا�شع  يك�ن هناك هج�م 

�ش�ريا.
وميكن ان ي�ؤدي هج�م كبري على حمافظة ادلب ال�ش�رية 

املحاذية لرتكيا اىل تدفق جديد لالجئن.
نح�  قربها  امل�شلحة  للمعار�شة  ادلب وجي�ب  ويعي�ض يف 
النازحن من مناطق  ن�شمة ن�شفهم من  ثالثة مالين 

�ش�رية اخرى، بح�شب الأمم املتحدة.

•• اأنقرة-وكاالت:

يف  ب��را���ش��اد،  فيجاي  الباحث  لفت 
تاميز”،  “اآ�شيا  مب���ق��ع  حت��ل��ي��ل 
من  �شخ�ض  األ���ف   30 ف���رار  اإىل 
���ش��م��ال غ���رب �ش�ريا  م��ن��ازل��ه��م يف 
التي  ال��شيكة  املعركة  من  خ�فاً 
وبح�شب  اإدل����ب.  يف  حتمية  ب��ات��ت 
ه�������ؤلء  ان���ت���ق���ل  امل���ت���ح���دة  الأمم 
اإدلب  حمافظة  ع��رب  الأ���ش��خ��ا���ض 
التي تقع على احل��دود مع تركيا 
املخيمات  العديد منهم يف  ودخ��ل 
التي اأقامتها املنظمات الإن�شانية. 
املتحدة  الأمم  م��ك��ت��ب  وي����ح����ذر 
لتن�شيق ال�ش�ؤون الإن�شانية )اأو�شا( 
 800 قرابة  تهجري  احتمال  من 
القتال،  ا�شتداد  م��ع  �شخ�ض  األ��ف 
كما اأن احلدود الرتكية مع �ش�ريا 
مغلقة اإىل حد كبري، ولكن اإذا بداأ 
تدفق الالجئن فاإن هذه احلدود 
�شتك�ن وجهتها الأوىل، ولالأ�شف 
ورائحتها  امل��ع��رك��ة  اأ����ش����ات  تنبئ 
مبا �شيحدث يف هذا املعقل الأخري 
للقاعدة وامل�شلحن الآخرين من 

ف�شائل املعار�شة. 
الرغم من  “على  الباحث:  يق�ل 
الفاعلة  الأط�����راف  جميع  ات��ف��اق 
ال�شماح  ع�����دم  ع���ل���ى  ����ش����ري���ا  يف 
ل  فاإنه  ال��راه��ن؛  ال��شع  بتفاقم 
تت�ىل  اأن  ي��رغ��ب يف  م��ن��ه��م  اأح����د 
للقاعدة  تابعة  اإرهابية  جمم�عة 
ال�����ش��ي��ط��رة ال��دائ��م��ة ع��ل��ى اإدل����ب. 
10 اآلف  اأك��ر من  اإدل��ب  وت�شم 
)العديد  املت�شددين  املقاتلن  من 
بعيدة  مناطق  اإىل  ينتم�ن  منهم 
ال��شطى وجن�ب غرب  اآ�شيا  مثل 
كيفية  يف  اإ�شكالية  وثمة  رو�شيا(، 
اإخراجهم من هذه املقاطعة، وقد 
بداأت املناق�شات ح�ل امل�شي قدماً 
ماي�  �شهر  خ���الل  الأم����ر  ه���ذا  يف 
بن  اأ�شتانة  حمادثات  يف   2017
واإي�����ران ورو���ش��ي��ا وتركيا،  ���ش���ري��ا 
املحادثات  ه���ذه  حت��ق��ق  مل  ول��ك��ن 
تركيا  اخفقت  اإذ  حقيقياً؛  تقدماً 
املعار�شة  اإق��ن��اع  يف  كبري  ح��د  اإىل 
الأك����ر اع���ت���داًل ب��الن��ف�����ش��ال عن 
بتنظيم  امل���رت���ب���ط���ة  اجل���م���اع���ات 

القاعدة«. 
ول تريد �ش�ريا اأن يك�ن للقاعدة 
وج�د دائم على اأرا�شيها، وتختلف 
رو�شيا واإيران ح�ل وترية ال�شراع 
اإدل��ب؛ حيث  الع�شكري املحت�م يف 
تخ�شى رو�شيا املخاطرة بعالقاتها 
اله�شة مع تركيا، ويف ال�قت نف�شه 
اإن�شانية  اأحد يريد روؤية كارثة  ل 
يف اإدل�������ب حت�����دد ن���ه���اي���ة احل����رب 

ال�ش�رية املروعة بالفعل. 
وين�ه الباحث اإىل حتذير ال�ليات 
مع  تت�شامح  لن  اأنها  من  املتحدة 
اإدلب،  يف  اإن�شانية  ك��ارث��ة  ح���دوث 
نف�شها  امل��ت��ح��دة  ال����لي���ات  ول��ك��ن 
ت�رطت يف حرب داخل اأفغان�شتان 
املا�شية  ال�شبعة ع�شر عاماً  ط�ال 
كربى؛  اإن�شانية  بكارثة  وت�شببت 
عام  اأن  اإىل  ال��ت��ق��دي��رات  ت�شري  اإذ 

2018 وحده �ش�ف ي�شهد مقتل 
األ��ف �شخ�ض من ج��راء هذه   20
ال�ليات  ت��ق���ده��ا  ال��ت��ي  احل����رب 
امل����ت����ح����دة. والأده�����������ى م�����ن ذل���ك 
رف�شها  اأو���ش��ح��ت  وا���ش��ن��ط��ن  اأن 
اجلنائية  امل��ح��ك��م��ة  م���ع  ل��ل��ت��ع��اون 
ال���دول���ي���ة ب�����ش��اأن ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات يف 
ج����رائ����م احل������رب الأم���ري���ك���ي���ة يف 
اأف��غ��ان�����ش��ت��ان، وم���ن ث���م ف���اإن���ه من 
ال�شعب اأخذ احلك�مة الأمريكية 
على جممل اجلد عندما تتحدث 

بلغة الإن�شانية. 
الدامية  الأهلية  احلرب  وت�شببت 
�شبع  م��ن��ذ  امل�����ش��ت��م��رة  ����ش����ري���ا  يف 
����ش����ري���ا وقتل  ب��ت��دم��ري  ����ش���ن����ات 
ن�شف ملي�ن �شخ�ض، اإ�شافة اإىل 
ول�ل  �ش�ريا،  �شكان  ن�شف  ن��زوح 
الدعم الإي��راين ودعم امليلي�شيات 
واللبنانية  ال��ع��راق��ي��ة  ال�����ش��ي��ع��ي��ة 
والتدخل الرو�شي يف عام 2015، 
ال�ش�ري  الرئي�ض  نظام  ا�شتمر  ملا 
ال�����ش��ل��ط��ة حتى  ب�����ش��ار الأ�����ش����د يف 

الآن. 
عام  بعد  اأن��ه  اإىل  الباحث  وي�شري 
الأ�شد  حك�مة  حتركت   ،2015
منظمة  بطريقة  احل��ل��ف��اء  ب��دع��م 
لهزمية  اأخ�������رى  اإىل  ب���ل���دة  م����ن 
ي��ق���ده��ا تنظيم  ال��ت��ي  ال���ق���ي���ادات 
القاعدة، وكان يتم اإر�شال مقاتلي 
اإىل  ا�شت�شلم�ا  ال��ذي��ن  امل��ع��ار���ش��ة 
اإدل����������ب، ب����ال����ق����رب م�����ن احل������دود 
الرتكية. ورغم اخل�شائر الفادحة 
يف اجلي�ض ال�ش�ري فاإنه مل ينهار، 
بعد   2017 ع��ام  نهاية  وبحل�ل 
ا�شتعادت  �شن�ات من احل��رب  �شت 
�شيطرتها  فر�ض  الأ���ش��د  حك�مة 
على ط�ل املحيط الغربي ل�ش�ريا 
ال�شكان  م���ع���ظ���م  ي��ع��ي�����ض  ح���ي���ث 
ع�����دة  الآن  وب��������داأت  ال����ب����الد،  يف 
لبنان  اإىل  ف��روا  الذين  الالجئن 

والأردن. 
تاميز”  “اآ�شيا  حت��ل��ي��ل  وي������ش��ح 
�ش�ريا  يف  مناطق  ث��الث  ثمة  اأن 
لت������زال حم��ت��ل��ة م���ن ق��ب��ل ق����ات 
اأخ��رى ب�شكل كبري وه��ي: اجليب 

)حزب  ال��شطى  اآ�شيا  من  ج��اءت 
وكتيبة  الإ�����ش����الم����ي  ت��رك�����ش��ت��ان 
الإمام  وكتيبة  واجلهاد  الت�حيد 
ال�شي�شان  من  وكذلك  البخاري( 
الق�قاز(،  واأج��ن��اد  ال�شام  )ج��ن���د 
والتفاو�ض مع حك�مة الأ�شد غري 
مقب�ل بالن�شبة اإىل هذه الف�شائل 
التي تريد ال�شيطرة مبفردها على 
هذا اجليب )منطقة م�شاحتها 6 
القتال  اأو  مربع(  كيل�مرت  اآلف 

حتى النهاية. 
امل�شتحيل  “من  الباحث:  ويق�ل 
ت����ف���ري مم���ر اآم�����ن ل��ن��ق��ل ه�����ؤلء 
داخل  اآخ����ر  م��ك��ان  اإىل  امل��ق��ات��ل��ن 
اأي  ���ش���ري��ا ول ح��ت��ى خ��ارج��ه��ا يف 
اأخ������رى، ل���ن ت�����ش��م��ح تركيا  دول����ة 
ب���ذل���ك، ول����ن ي��ت��م ال�����ش��م��اح لهم 
ليبيا  اأو  اأفغان�شتان  اإىل  بالذهاب 
هناك،  ال��دائ��رة  احل���روب  لتاأجيج 
تت�شامح  ل���ن  ن��ف�����ش��ه  ال����ق���ت  ويف 
حك�مة الأ�شد مع �شيطرتهم على 

اإدلب اإىل اأجل غري م�شمى«.
من  ك���ج���زء   2017 م���اي����  ويف 
رو�شيا  منحت  اأ�شتانا،  مفاو�شات 
ت���رك���ي���ا مهلة  الأ�����ش����د  وح���ك����م���ة 
لإي�����ج�����اد ح����ل ب����دي����ل، واأن���������ش����اأت 
الأخ��������رية م����راك����ز م���راق���ب���ة على 
اأنقرة  وح���اول���ت  اإدل�����ب،  م�����ش��ارف 
ت�شدداً  الأق������ل  امل��ق��ات��ل��ن  ف�����ش��ل 
بالقاعدة.  املرتبط  التنظيم  ع��ن 
م�شتحيلة  مهمة  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  بيد 
على  الن��ق��الب  املقاتل�ن  ورف�����ض 
عمدت  ال��ت��ي  ال�شام  حت��ري��ر  هيئة 
اأي�شاً اإىل حب�ض وقتل اأي �شخ�ض 
يحاول الن�شقاق عنها. ورداً على 
الف�شائل  لتلك  ت��رك��ي��ا  ت������ش��الت 
حترير  هيئة  ق��ام��ت  ب��الع��ت��دال، 
املت�شددة  واجل����م����اع����ات  ال�������ش���ام 
ب��اإن�����ش��اء غ��رف��ة عمليات  الأخ����رى 
�شد  امل��ع��رك��ة  لتن�شيق  م�����ش��رتك��ة 
م�ش�ؤول�  وق��ال  ال�ش�ري.  اجلي�ض 
الرتكية  ال���ش��ت��خ��ب��ارات  اأج���ه���زة 
اإنهم على الأرجح لن يتمكن�ا من 
حتى  الأم��ث��ل  احل��ل  اإىل  الت��شل 

مع مرور ال�قت. 

امل��دع���م م��ن ال���لي��ات املتحدة يف 
ال�شمال ال�شرقي، واجليب املدع�م 
الغربي،  اجلن�ب  اإ�شرائيل يف  من 
يف  القاعدة  تق�ده  ال��ذي  واجليب 

ال�شمال الغربي. 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����ض  اأع�����رب  وق���د 
دونالد ترامب عن رغبته يف بقاء 
التي  الأمريكية  الع�شكرية  الق�ة 
 3000 اإىل   2000 ق�امها من 
�ش�ريا.  �شرق  �شمال  داخل  جندي 
اأن حت���اول  امل��ح��ت��م��ل  وم����ن غ���ري 
ح��ك���م��ة الأ����ش���د اإخ���راج���ه���م؛ لأن 
امل���اج��ه��ات م��ع ال���لي��ات املتحدة 
لي�شت مدرجة على اأجندة الأ�شد. 
اأما الحتالل الإ�شرائيلي له�شبة 
اجل�لن فيع�د اإىل عق�د ما�شية 
وك����الء  ع����رب  الآن  ت��������ش���ع  وق������د 
القريبة  ال�����ش��ه���ل  اإىل  ���ش���ري��ن 
ال�ش�ري  وب���داأ اجلي�ض  م��ن درع���ا، 
عملياته هناك بالفعل، واأو�شحت 
ت�شاعد  لن  اأنها  املتحدة  ال�ليات 
ج�����م�����اع�����ات امل����ع����ار�����ش����ة ه����ن����اك، 
ا�شتجابة  ت��ب��دو  الآن  حتى  ول��ك��ن 
الإ�شرائيلين على ذلك غام�شة. 

وت��ت��ط��ل��ع ت��رك��ي��ا، ال��ت��ي ت��ق��ع على 
حدود اإدلب، اإىل ت�ش�ية تفاو�شية 
الذين  امل���ع���ار����ش���ة  م��ق��ات��ل��ي  م����ع 
يف  ال��ق��اع��دة  تنظيم  اإىل  ينتم�ن 
وق�ع  لتجنب  ال��غ��رب��ي؛  ال�����ش��م��ال 
ه��ج���م وا���ش��ع ال��ن��ط��اق يف اإدل����ب؛ 
حيث اإنها غري م�شتعدة ل�شتقبال 
ق��راب��ة م��ل��ي���ن لج����ئ. ول��ك��ن من 
اأن ت�شمح حك�مة الأ�شد  امل�شتبعد 
القاعدة  مل��ق��ات��ل��ي  ج��ي��ب  ب����ج����د 
داخل البالد، ولذلك فاإن املعركة 

الرئي�شية �شتك�ن يف اإدلب. 
فاإن  تاميز”،  “اآ�شيا  وب��ح�����ش��ب 
التابعة  ال�شام”  حت��ري��ر  “هيئة 
ل��ت��ن��ظ��ي��م ال����ق����اع����دة ه����ي اأق�������ى 
ف�����ش��ائ��ل امل��ع��ار���ش��ة امل�����ج�����دة يف 
“تنظيم  ال��ق���ة  يف  ويليها  اإدل����ب، 
حرا�ض الدين” وه� ف�شيل اأكر 
الأ�شا�ض  يف  مي��ي��ل  ول  ���ش��را���ش��ة 
وي�شم  ت��ف��او���ش��ي��ة  ت�����ش���ي��ة  اإىل 
اجلماعات اجلهادية املت�شددة التي 

ويخل�ض حتليل “اآ�شيا تاميز” اإىل 
حمدودة؛  التفاو�ض  م�شاحة  اأن 
مب�افقة  ال����رو�����ض  ي��ك��ت��ف��ى  ف��ه��ل 
امل���ع���ار����ش���ة ع���ل���ى وقف  ف�������ش���ائ���ل 
اجل�ية  ال��ق��اع��دة  �شد  الهجمات 
الرو�شية يف حميميم؟ هل �شيك�ن 
ف�شائل  واف��ق��ت  اإذا  ك��اف��ي��اً  الأم����ر 
على  احل��ر  التنقل  على  املعار�شة 
حلب  بن  ال�شريعة  الطرق  ط���ل 
ودم�شق، وحلب والالذقية؟، علماً 
اأنه مل ميكن الت��شل اإىل حل يف 
مدار  على  الق�شايا  ه��ذه  م��ن  اأي 

العام املا�شي. 
وواج�����ه�����ت ت���رك���ي���ا ����ش���ع����ب���ات يف 
املعار�شة  جماعات  على  ال�شغط 
وبح�شب  ت����ن����ازلت،  اأي  ل��ت��ق��دمي 
فاإنهم  الأت������������راك،  امل���������ش�����ؤول����ن 
هذه  قبل  م��ن  للتهديد  تعر�ش�ا 
ون�شر  احل���دود  بعب�ر  اجل��م��اع��ات 
ت��رك��ي��ا يف حال  ال��ف������ش��ى داخ�����ل 
باعتهم الأخرية للجي�ض ال�ش�ري. 
وقد اأخذت تركيا هذه التهديدات 
ع��ل��ى حم��م��ل اجل����د؛ ل���ش��ي��م��ا اأن 
ال��ش�ل  اجلماعات  ه��ذه  باإمكان 
يف  الرتكية  ريحانلي  مدينة  اإىل 
ال��ش�ل  وك��ذل��ك  �شاعة  م��ن  اأق��ل 
غ�ش�ن  يف  الرتكية  اأنطاكيا  اإىل 

�شاعتن.
ويرى الباحث اأن الق�شف الأويل 
ال�ش�ري  اجل���ي�������ض  م����ن  لإدل��������ب 
و�شمت تركيا على ذلك ي�شتهدف 
املعار�شة  لف�شائل  ر�شالة  ت�جيه 
القاعدة  التي ل ترتبط بق�ة مع 
التخلي  ����ش���ي���ت���م  اأن��������ه  م����ف����اده����ا 
عنها، ول��ذل��ك م��ن الأف�����ش��ل لهم 
اتفاق قبل بدء هذه  اإىل  الت��شل 
امل��ذب��ح��ة ال��ره��ي��ب��ة، وم���ن ث��م فاإن 
يف  هج�م  اأول  لي�ض  الق�شف  ه��ذا 
حماولة  واإمن���ا  النهائية  امل��ع��رك��ة 

اأخرية للتفاو�ض. 
تاميز”  “اآ�شيا  حت��ل��ي��ل  وي��خ��ت��ت��م 
باأن جميع احلل�ل املقب�لة لنهاية 
ه���ذه احل����رب غ���ري واق��ع��ي��ة، وكل 
ال���اق��ع��ي��ة غ��ري مقب�لة  احل��ل���ل 

على الإطالق.  

�سعوبات يف ال�سغط على جماعات املعار�سة  

ماأزق تركيا يف اإدلب.. الفو�سى على اأبوابها!

االإع�سار »فلورن�ش« يرتاجع للفئة االأوىل 
•• وا�سنطن-وام:

على  الأوىل  الفئة  من  عا�شفة  “ اإىل  “ فل�رن�ض  الإع�شار  ق���ة  تراجعت 
فئات   5 م��ن  امل���ؤل��ف  الأع��ا���ش��ري  “ ل�شدة  �شيمب�ش�ن   - “ �شافري  مقيا�ض 
بتغري ب�شيط يف الق�ة التي كانت مت�قعة له قبل و�ش�له اإىل الياب�شة ام�ض 
اجلمعة. وقال املركز ال�طني الأمريكي لالأعا�شري اإن الإع�شار “ فل�رن�ض 
95 كيل�مرتا �شرق وجن�ب �شرق ويلمنجت�ن يف ن�رث  على بعد نح�   “
كارولينا ب�شرعة ق�ش�ى للرياح امل�شاحبة بلغت 150 كيل�مرتا يف ال�شاعة 
. وت�قع املركز تراجع ق�ة الإع�شار جمددا خالل الأيام املقبلة مع و�ش�له 
تهدد  الأعا�شري  بق�ة  ورياحا  ع�ا�شف  هناك  اأن  اإىل  م�شريا  الياب�شة  اإىل 
احلياة على ط�ل �شاحل ن�رث كارولينا مع تزايد تهديد حدوث في�شانات 

للمياه العذبة خالل الأيام املقبلة.

اإجالء االآالف يف بو�سطن بعد انفجارات غاز 
•• اآندوفر-رويرتز:

�شل�شلة  اآلف �شخ�ض منازلهم يف �ش�احي ب��شطن بعد  غادر نح� ثمانية 
من انفجارات الغاز، ومل يت�شح متي ميكنهم الع�دة.

واأ�شفرت النفجارات التي وقعت عن مقتل �شخ�ض واحد على الأقل واإ�شابة 
12 وتدمري ع�شرات املنازل وغريها من املباين يف اآندوفر ون�رث اندف�ر 
ول�ران�ض. وقال اآندرو ميل�ر رئي�ض بلدية ن�رث اندف�ر على ت�يرت اإن على 
ال�شكان الذين ترك�ا منازلهم “اأن يت�قع�ا اأن ت�شتغرق عملية الع�دة ب�شعة 

اأيام اأو اأكر«.
وعلى مدى �شاعات كافح رجال الإطفاء لإخماد احلرائق واحدا تل� الآخر 
بينما هرعت اأطقم املرافق لإغالق الغاز والكهرباء يف املنطقة ملنع اندلع 
مزيد من احلرائق. وقال م�ش�ؤول�ن اإن هذه الأطقم نظمت حملة لفح�ض 

اإجراءات ال�شالمة يف املنازل.
تلقت بالغات عن ح��دوث نح�  اأنها  �شرطة ولي��ة ما�شات�ش��شت�ض  وذك��رت 

70 حريقا اأو انفجارا اأو انت�شارا لرائحة الغاز.
وقال ت�شاريل بيكر حاكم ما�شات�ش��شت�ض يف م�ؤمتر �شحفي الي�م اجلمعة 
“من ال�ا�شح اأنه كان ي�ما �شديد ال�شع�بة«. وقال متحدث با�شم م�شت�شفى 

ما�شات�ش��شت�ض العام اإن �شابا من ل�ران�ض يدعى لي�نيل روندون ويبلغ من 
العمر 18 عاما لقي حتفه عندما �شقطت على �شيارته مدخنة اقتلعها اأحد 
النفجارات. وقال م�شت�شفى ل�ران�ض العام اإنه عالج 13 �شخ�شا باإ�شابات 

تتن�ع بن الختناق ب�شبب ا�شتن�شاق الدخان والفزع ب�شبب النفجارات.
وحث دانيل ريفريا رئي�ض بلدية �شاوث ل�ران�ض ال�شكان على البقاء بعيدا 

عن منازلهم.
واأ�شاف “قد يك�ن هناك ت�شرب غاز يف منازلكم. ل ميكنكم مالحظته ويف 

بع�ض الأحيان قد ل يك�ن با�شتطاعتكم ا�شتن�شاقه«.
وقال مايكل مان�شفيلد مدير اإدارة الإطفاء يف اآندوفر خالل م�ؤمتر �شحفي 
اإن املحققن يعتقدون اأن “ال�شغط الزائد يف خط غاز رئي�شي” يتبع �شركة 

ك�ل�مبيا جا�ض اأدى ل�شل�شلة النفجارات واحلرائق.
تاأمن  وو�شع خطة  اإ�شافية  م���ارد  بجلب  ال�شركة  اإن��ه طالب  بيكر  وق��ال 

�شاملة جلميع املناطق.
وقال م�ش�ؤول�ن اإن فريقا من املحققن يتبع اإدارة �شالمة خط�ط الأنابيب 

وامل�اد اخلطرة ب�زارة النقل الأمريكية اجته اإىل املنطقة.
اأر�شل  الحت��ادي  التحقيقات  مكتب  اإن  جل�ب(  )ب��شطن  �شحيفة  وقالت 

اأي�شا فريقا من املحققن.

ع�سو بالربملان االأوروبي يطالب ا�سرائيل االلتزام بعملية ال�سالم
•• بروك�سل-وام:

رئي�ض  �شيليك�تي�ض  ني�ك�شلي�ض  ط��ال��ب 
وفد من الربملان الأوروب��ي يعتزم القيام 
بزيارة الأرا�شي الفل�شطينية املحتلة من 
اإ�شرائيل  اجل��اري  �شبتمرب   20 اإىل   17
الفل�شطينية  لالأرا�شي  احتاللها  باإنهاء 
واللتزام  امل�����ش��ت���ط��ن��ات  ت������ش��ي��ع  ووق����ف 

بعملية ال�شالم.
ومن املقرر ان يزور ال�فد امل�شرتك بن 
خمتلف املجم�عات ال�شيا�شية يف املجل�ض 
اهلل  ورام  ال��ق��د���ض  الأوروب�����ي  الت�شريعي 

رامي  الفل�شطيني  ال���زراء  برئي�ض  و�شيجتمع  ونابل�ض 
بالإ�شافة  اآخ��ري��ن  فل�شطينين  وم�����ش���ؤول��ن  ح��م��داهلل 
لتقييم  وال��ن��ا���ش��ط��ن  امل����دين  امل��ج��ت��م��ع  م��ن��ظ��م��ات  اإىل 
ال��شع ال�شيا�شي على الأر�ض وبحث اآفاق قيام الدولة 
ا�شرائيلية  خ��ط���ات  ظ��ل  يف  امل�شتقبلية  الفل�شطينية 

لت��شيع م�شت�طنات غري قان�نية والقرار 
بالعرتاف  الأم��ري��ك��ي  اأح����ادي اجل��ان��ب 
بالقد�ض عا�شمة لإ�شرائيل وقطع الدعم 

املايل عن وكالة الأونروا.
ووفق بيان للربملان الأوروب��ي فقد طلب 
غزة  ق��ط��اع  اإىل  ال��دخ���ل  ر�شميا  ال���ف��د 
الذي ي�اجه و�شعا اإن�شانيا قا�شيا ب�شبب 
يف  عليه  املفرو�ض  ال�شرائيلي  احل�شار 
حن يعتزم ال�فد زيارة اخلان الأحمر يف 
اإ�شرائيل  تعمل  والتي  ال�شرقية  القد�ض 
الأوروب����ي  ال��ربمل��ان  وك���ان   . على هدمها 
قد اأدان يف جل�شته العامة الأخرية اقدام 
ا�شرائيل على هدم اخلان الأحمر وقال اإنها من اأعمال 
ال��ت��ه��ج��ري ال��ق�����ش��ري غ��ري ال��ق��ان���ين مب���ج��ب القان�ن 

الدويل.
و�ش�ف ينظر ال�فد الربملاين الأوروبي كذلك يف الهدم 

املتزايد للم�شروعات التي مي�لها الحتاد.

اأملانيا: اإغالق املمثلية الفل�سطينية 
بوا�سنطن يقو�ش احلل 

•• برلني-وكاالت:

وزارة  ب���ا����ش���م  م���ت���ح���دث���ة  ق����ال����ت 
اجلمعة  ام�ض  الأملانية  اخلارجية 
املتحدة  ال�������لي������ات  ق�������رار  “اإن 
التحرير  م��ن��ظ��م��ة  م��ك��ت��ب  اإغ�����الق 
الفل�شطينية يف وا�شنطن �شي�شعب 

ال��ش�ل اإىل حل الدولتن«.
الت�ا�شل  لغياب  “نظراً  واأ�شافت 
والفل�شطينين  الإ�شرائيلين  بن 
ن�شعر  ف��اإن��ن��ا  ال���راه���ن،  ال����ق���ت  يف 
بالقلق من اأن ت�شبب هذه اخلط�ة 
الأم���ري���ك���ي���ة اجل���دي���دة الأح���ادي���ة 
الت�شدد  م�����ن  م�����زي�����داً  اجل�����ان�����ب 
ا�شتئناف  وت�����ش��ع��ب  امل�����اق����ف  يف 

املحادثات ب�شاأن حل الدولتن«.

نافذة 
م�سرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�سة اكت�ساف كيف يفكر الآخر

•• ناتا�سا تاتو

هي  الي�شار  على  ال�شعب�ية  ال��ن��زع��ة  �شتك�ن  ه��ل 
املتطرف  اليمن  الخ��ري �شد �شع�د  الدفاع  خط 
اأن  ميلين�ش�ن  ل���ك   - ج��ان  يريد  كما  اأوروب����ا،  يف 
فكما  ال�شيئة؟   عبقريته  عك�ض  على  اأو  ي�شدق؟ 
الرغم  على  ال�ش�يد،  حتى  امل��ا���ش��ي،  الأح���د  راأي��ن��ا 
العاطلن  من  باملائة  و6  امل��زده��ر،  اقت�شادها  من 
ع���ن ال���ع���م���ل، ف�����ش��ل��ت يف ���ش��د امل����د ال���ُب���ّن���ي ال���ذي 
والنم�شا  املجر  بعد  اأوروب����ا.  يف  ه����ادة  ب��ال  ينت�شر 
الدول  ان  ها  وه�لندا،  وا�شبانيا  والي�نان  واأملانيا 

ال�شكندنافية امل�شاملة تتاأثر بدورها.
   ب��ال��ت��اأك��ي��د، ال��ك��ارث��ة املعلنة مل حت���دث، ل��ك��ن ل 
القرتاع،  ���ش��دارة  فلئن ظل�ا يف  ال��ف��رح..  نتعّجل 
اأ�ش�اأ  �شجل�ا  الدميقراطين  ال�شرتاكين  ف��اإن 
الراديكايل،  الي�شار  فقط  ق���رن،  طيلة  نتائجهم 
واليمن املعادي لالأجانب، يتقدمان، وقد ا�شتطاع 
زعيم  ذل��ك  اإل  اأ�شار  كما  جزئيا،  ي�شاهم  ان  الأول 
فرن�شا املتمردة، �شاهم يف احت�اء الخرتاق املت�قع 

للثاين.
الق�مي،  ال�شع�د  على  الرتكيز  يف  امل��غ��الة  ج��راء 
غالباً ما نن�شى، ان الي�شار املتطرف ي�شجل نقاطا 
اأي�شاً من خالل منّ�ه عم�ما يف نف�ض الرتبة. لقد 
راأينا ذلك يف اإيطاليا، مع التحالف غري الطبيعي 
ال�شيا�شي  اجل�شم  ه��ذا  جن����م،  خم�ض  ح��رك��ة  ب��ن 
على  ما  حد  واإىل  للم�ؤ�ش�شات،  املناه�ض  الغريب 
التي  ال�شابقة،  ال�شمال  رابطة  والرابطة،  الي�شار، 

جعلت من مطاردة املهاجرين اأ�شلها التجاري.

�سقوط م�سكوت عنه
نف�ض  على  واللعب  الل�شيقة  املحا�شرة  �شدة  من 
ال�شعب�ين،  ال�شياطن  نف�ض  وم��غ��ازل��ة  امل��ي��دان، 
وزاد  امل��ع�����ش��ك��ران،  ال��ت��ق��ى  الليربالين”،  و”غري 
امليزانية،  لقي�د  كراهيتهما  نف�ض  التحامهما  يف 
مع  ع���ام،  ب�شكل  والنخب  بروك�شل  ولتكن�قراط 

التقارب اأي�شا يف م�شالة الهجرة ... التي كانت حتى 
الآن، اجلدار الفا�شل الرئي�شي بن املع�شكرين.

 كان الت�شامن مع الالجئن، من جهة، وكراهية 
اأخ��رى، مبثابة الين واليانغ،  الأجانب، من جهة 
العملة..  لنف�ض  بينهما  الت�فيق  ميكن  ل  وجهان 
تك�ن  لن  وقد  ال�شد،  ن�شفت هذا  اإيطاليا  ان  غري 

ال�حيدة.
ال�شرتاكي  احل�����زب  ي��ت��ع��ر���ض  ح��ي��ث  اأمل���ان���ي���ا،  يف 
الأحزاب  قبل  لهزمية منتظمة من  الدميقراطي 
اليمينية املتطرفة يف ا�شتطالعات الراأي، جتاوزت 
�شارا فاغنكني�شت، من زعماء املجم�عة الربملانية 
بدورها  جت��اوزت  لينك،  دي  �شي�عيي  من  املقربة 

اخلط الأحمر اأي�شاً.
“و�شع  تريد  “انه�ش�ا”،  اجل��دي��دة  حركتها  م��ع 
ثقافة  بخ�ش��ض  وع��ذري��ت��ه  الي�شار  لطهارة  ح��د 
رقابة  ف��ر���ض  اإىل  ب������ش���ح  وت��دع���  ال�شتقبال”، 
“املزيد من  ان  م��ع��ت��ربة  احل�����دود،  ع��ل��ى  ���ش��ارم��ة 
من  امل��زي��د  يعني  اقت�شادية،  لأ���ش��ب��اب  املهاجرين 
املناف�شة لنتزاع عمل يف قطاعات الأج�ر املتدنية”، 
ُمعيدة النظر، يف العمق، يف تلك املق�لة املارك�شية 
ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي ت��ق���ل ب���اأن م���ج��ة ال��ه��ج��رة تخلق 
مناف�شة غري عادلة للعمال، وت�ؤثر على الأج�ر”. 
ومع ذلك: واحد من املحرمات وامل�شك�ت عنه قد 

�شقط.
فجان  اخل��ل��ط..  يف  لل�شق�ط  جم��ال  ل  بالطبع، 
و�شارا  اأورب�������ان،  ف��ي��ك��ت���ر  ل��ي�����ض  ميلين�ش�ن  ل����ك 
ل  ه��ذا  ان  ال  ل���ب��ان،  مارين  لي�شت  فاغنكني�شت، 
مينع مت�قعهم على نف�ض امل�ا�شيع. ومع اقرتاب 
حت�لت  حت��دث  اأن  ميكن  الأوروب��ي��ة،  النتخابات 
اأخرى اإذا ا�شتمرت اأوروبا والدميقراطيات الكربى 

يف اإنكار ه�اج�ض ال�شع�ب وقلقها.
وابعادها  امل�شكلة  ح��ج��م  اإدراك  ال���ي����م،  امل��ط��ل���ب 
وتداعياتها، والن�شات للطبقات ال�شعبية، ومّدهم 

بالإجابات.. وب�شرعة.
ترجمة خرية ال�شيباين

اأوروبا: موجة حمراء ومّد بّني وت�ساري�ش زلقة...!

ومن  اوب�شرفات�ر،  ل�ن�فال  جملة  يف  اخلارجية  ال�ش�ؤون  ق�شم  يف  املرا�شلن  •• كبرية 
م�ؤلفاتها: “م�شنع الأطفال” و”مارتن اأوبري: حتقيق يف لغز �شيا�شي” و”مده�ض.. 

لكن ترامب«.
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•• الفجر – خرية ال�سيباين
 يف ال����لي���ات امل��ت��ح��دة، ن�����ادرا ما 
ت��ك���ن ان��ت��خ��اب��ات م��ن��ت�����ش��ف املدة 
املبا�شر،  بالن�شبة للرئي�ض  ناجحة 
و���ش��ي��ت��ع��ل��م دون���ال���د ت���رام���ب ذلك 
معظم  ومثل  ح�شابه،  على  قريبا 
خطر  امللياردير  ي���اج��ه  اأ���ش��الف��ه، 
نك�شة يف ن�فمرب القادم، هذا على 
ا�شتطالعات  ب��ه  ت��ع��ده  م��ا  الأق����ل 
ال���������������راي، ال������ت������ي ت���������رى م�����ج����ة 
دميقراطية جتتاح جمل�ض الن�اب 

على وجه اخل�ش��ض.
النتخابات،  م��ن  ���ش��ه��ري��ن  ق��ب��ل    
ترامب،  دون���ال���د  ���ش��ع��ب��ي��ة  ت�����ش��ه��د 
اأ�شب�ع  بعد  حادا  انخفا�شا  اأي�شا، 
اأ������ش������د مت����ّي����ز مب����ق����ال ح�������ارق يف 
�شحيفة ني�ي�رك تاميز دون ذكر 
ا�شم �شاحبه م�شرية اىل ان كاتبه 
ترامب  دون��ال��د  دائ���رة  م�ش�ؤول يف 
حيث و�شف هذا الأخري باأنه غري 

م�ؤهل ل�ظيفته.

انخفا�ش �سعبيته
ورغم ال�شتعادة الطفيفة للياقته 
ي���اج��ه دونالد  ال��ع��ام،  ب��داي��ة  منذ 
ت���رام���ب م����رة اأخ�����رى م�����ش��اك��ل يف 
وح�شب  ال���������راأي.  ا����ش���ت���ط���الع���ات 
ال�شهري  ان”  ان  ���ش��ي  م�شح” 
الرئي�ض  يح�شد  ل  �شبتمرب،  يف 
باملائة فقط   36 �ش�ى  الأمريكي 
بخ�شارة  الإي��ج��اب��ي��ة،  الآراء  م��ن 
ب�شهر  م��ق��ارن��ة  ن��ق��اط   6 ق���دره���ا 
ال�شتطالعات  وتظهر  اأغ�شط�ض. 
الثمانية الرئي�شية من هذا الن�ع، 
اأن امل��ل��ي��اردي��ر ي��رتاج��ع مب��ع��دل 3 
فا�شل 2 من النقاط من �شهر اإىل 
اآخر. بالتف�شيل، اأظهر ال�شتطالع 
ان  الذي اأجرته “�شي اإن اإن اأن”، 
الأمريكين كان�ا ح�شا�شن ب�شكل 
خا�ض لأخ��ب��ار الأي���ام الخ���رية: * 
الذي  وودوارد،  ب�ب  كتاب  �شدور 
ر�شم �ش�رة رئي�ض غري قادر على 
�شركاوؤه  وي��ح��اول  م��ه��ام��ه،  ت����يل 
ن�شر   * ك��ارث��ة.  لتجنب  اللتفاف 
وجهة  ت��امي��ز  ن��ي���ي���رك  �شحيفة 
يف  كبري  مل�ش�ؤول  ت�قيع  دون  نظر 
اأنه  اإدارة ترامب يقدم نف�شه على 
وي�شجب  ال��داخ��ل،  من  “مقاوم” 
يذكر  ال��رئ��ي�����ض«.  اخ��الق��ي��ة  “ل 
جتّدد  الن�شفية،  الن��ت��خ��اب��ات  ان 
جمل�ض  يف   435 ال�������  امل����ق����اع����د 
ال����ن�����اب، وث���ل���ث م��ق��اع��د جمل�ض 
 36 اإىل حكام  بالإ�شافة  ال�شي�خ، 

بي  “اأن  ل��������رادي���������  م�����������ش�����رتك 
بات  م���اري�������ش���ت،  وم���ؤ���ش�����ش��ة  اآر” 
�شملهم  ال��ذي��ن  ال��ن��اخ��ب��ن  ن�شف 
ب����امل����ائ����ة(   50( ال������ش�����ت�����ط�����الع 
الت�ش�يت  يريدون  اإنهم  يق�ل�ن 
الك�نغر�ض،  يف  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ن 
فقط  ب������امل������ائ������ة   38 م�����ق�����اب�����ل 
ل��ل��ج��م��ه���ري��ن، م���ق���ارن���ة ب����� 47 

باملائة و40 باملائة قبل �شهرين.
اأجرته  ال���ذي  ووف���ق ال���ش��ت��ط��الع 
م����ؤ����ش�������ش���ة ف����اي����ف ث����ريت����ي اي����ت، 
بن�شبة  ال��دمي��ق��راط��ي���ن  ي��ت��م��ت��ع 
جمل�ض  يف  ل��ل��ف���ز  ب��امل��ائ��ة   83.3
الن�اب يف ن�فمرب. يف املقابل، فاإن 
النتخابية  اخل��ارط��ة  خ�ش��شية 
ا�شتيالء  جت����ع����ل  الأم����ري����ك����ي����ة 
جمل�ض  ع���ل���ى  ال���دمي���ق���راط���ي���ن 

ال�شي�خ اأكر تعقيًدا.
ه���ن���اك ع����دد م���ن ال�����لي����ات التي 
ي��ع��اد ف��ي��ه��ا ان��ت��خ��اب م��ق��ع��د فقط 
ا����ش���ال، وعلى  ه���ي دمي���ق���راط���ي���ة 
)يف  ي�������ش���م���دوا  اأن  امل���ر����ش���ح���ن 
ل�شالح  ���ش���ت��ت  ال��ت��ي  ال�����لي����ات 
بالن�شبة   2016 ع����ام  ت���رام���ب 
ل���ل���ب���ع�������ض(، واف�����ت�����ك�����اك اخ�����رى 
من  يتمكن�ا  حتى  للجمه�رين 

ال�شيطرة على جمل�ض ال�شي�خ. 
ت�ش�ره  ممكنا  يكن  مل  �شيناري� 

قبل ب�شعة اأ�شابيع..
 ال انه بداأ يقلق زعامات احلزب، 
يف  اجلمه�رين  زعيم  ح��ّدد  وق��د 
ماك�نيل  ميت�ض  ال�شي�خ  جمل�ض 
فيها  ي�شدد  ال��ت��ي  ال���لي��ات  علنا، 
ال���دمي���ق���راط���ي����ن اخل����ن����اق، من 
ن�رث  مثل  اجلمه�رين،  معاقل 
داك�تا، تيني�شي، وو�شت فرجينيا، 
اإىل وليات حم�رية مثل فل�ريدا 

وولية نيفادا.
النتخابات  �شتبدو  ن���ف��م��رب،  يف 
بال�شكاكن  “معركة  وك����اأن����ه����ا 
ت�شريح  يف  ق�������ال  زقاق”،  يف 

لل�شحفين الثالثاء: 
كل  يف  ����ش���رو����ض  م���ع���رك���ة  “اإنها 
ه��ذه الأم��اك��ن ... اآم��ل اأن��ه عندما 
لدينا  �شتك�ن  ال��غ��ب��ار،  ينق�ش��������ع 
جمل�ض  يف  الأغ����ل����ب����ي����ة  دائ������م������ا 

ال�شي�خ«. 
جانبه،  م����ن  ت�����رام�����ب،  دون�����ال�����د 
ناخبيه..  وا�شتنفار  �شحذ  يعيد 
اج��ت��م��اع يف  يف  امل��ا���ش��ي،  اخلمي�ض 
اإىل  اأن�شاره للذهاب  م�نتانا، دعا 
�شناديق القرتاع يف ن�فمرب، واإل 
اإذا  “ال�شبب”  �شيك�ن�ن  ف��اإن��ه��م 
مت��ت ازاح��ت��ه م��ن ق��ب��ل ك�نغر�ض 
باأغلبية دميقراطية.. �شيناري� ل 

يزال بعيد املنال. 
عن لوجورنال دي دميان�ش

ولي��ة. لكن مداها يتجاوز بكثري 
الرئي�ض  و�شعبية  املحلي،  النطاق 
على  م�شبقا  م���ؤ���ش��را  تعطي  الآن 

نتائج القرتاع.

ا�ستطالعات مقلقة 
للجمهوريني

انتخابات  ت�����ش��ب��ح  اأن  خ��ط��ر  اإّن 
�شد  اأو  ل�شالح  ا�شتفتاًء  ن�فمرب 

الن�شفية ال�شابقة.
ل�شالح  ال���ف���ج����ة  ات�����ش��ع��ت  ل��ق��د   
ي�لي�  ب����ن  ال����دمي�����ق����راط����ي����ن 
ا�شتطالع  وح�������ش���ب  و���ش��ب��ت��م��رب، 

ع��م��ل دون���ال���د ت���رام���ب ي��ث��ري قلق 
ا�شتطالع  ووف����ق  اجل��م��ه���ري��ن. 
اأوائ��ل �شبتمرب من طرف  ُن�شر يف 
و”اإيه  ب��شت”  “وا�شنطن 

اجلمه�رين.  م���ن  ب���امل���ائ���ة   74
ويق�ل ثالثة اأرباع الدميقراطين 
النتخابية،  امل���ح���ط���ة  ه�����ذه  اإن 
النتخابات  ك��ل  م��ن  اأهمية  اأك���ر 

الناخبن  ف����اإن  ني�ز”،  ���ش��ي  ب���ي 
تعبئة من  اأك���ر  ال��دمي��ق��راط��ي��ن 
اجلانب الآخر، و80 باملائة منهم 
مقابل  �شي�ش�ت�ن،  اأنهم  ي�ؤكدون 

انتخابات نوفمرب معركة بال�سكاكني: 

زكام ترامب.. يف انوف املر�سحني اجلمهوريني...!
 تظهر ال�ستطالعات الرئي�سية اأن امللياردير يرتاجع مبعدل 3 نقاط من �سهر اإىل اآخر

تعبئة اكرب يف �شف�ف الدميقراطين زكام ترامب يف ان�ف املر�شحن اجلمه�رين

حرب �شكاكن لحتالل مقعد يف هذا املبنى

حتليل اخباري

خطر اأن ت�سبح انتخابات نوفمرب ا�ستفتاًء ل�سالح اأو �سد عمل دونالد ترامب يثري قلق اجلمهوريني

يرى ثالثة اأرباع الدميقراطيني ان هذه املحطة االنتخابية اأكرث اأهمية من كل االنتخابات الن�سفية ال�سابقة 

ت����������������دين 
����س���ع���ب���ي���ة 
ال���رئ���ي�������ش 
ت�����ع�����ط�����ي 
م�����وؤ������س�����را 
نتائج  ع��ل��ى 
الق���������رتاع 

معظم  م��ث��ل 
اأ�����س����الف����ه، 
ي�������واج�������ه 
امل��ل��ي��اردي��ر 
نك�سة  خطر 
ن��وف��م��رب  يف 
ال�������ق�������ادم

ميت�ض ماك�نيل  ل يخفي قلقهاوباما �شالح الدميقراطين الثقيل يف النتخابات الن�شفية

تقرير: ال خيار اأمام م�سلحي اإدلب اإاّل ال�سمود 
:”هناك خالفات مرتاكمة بن  املحتملة، وقال  املعركة  املعار�شة يف  يف �شالح 
اللبناين  اهلل  ق�ات حزب  اأن  وي��رتدد  املتحالفة معه،  وامللي�شيات  النظام  جي�ض 
رمبا لن ت�شارك ... والأهم ه� اأنه مل يتم ح�شار املحافظة كما حدث بالغ�طة«. 
ورداً على ت�شاوؤل ح�ل تناق�ض م�قف تركيا ما بن رف�شها ل�شتقبال املدنين 
الالجئن حلدودها جراء الق�شف الأخري لإدلب، وبن ما يرتدد عن ال�شماح 
بدخ�ل  الدين”  ح��را���ض  و”تنظيم  ال�شام”  حت��ري��ر  “هيئة  ق��ي��ادات  لبع�ض 
الالجئن  م��ن  ج��داً  الكثري  تركيا  ا�شتقبلت  :”لقد  �شالمة  اأج���اب  اأرا���ش��ي��ه��ا، 
 ... جتاوزها  ت�شتطيع  ل  ا�شتيعابية  طاقة  دول��ة  لكل  وبالنهاية   ... ال�ش�رين 
ب�ش�ريا  الرتكية  ال�شيطرة  ملناطق  الت�جه  النازحن  باإمكان  ح��ال،  اأي  وعلى 

�شيلعبه �شالح الطريان الرو�شي اأو حماولة تق�شيم املحافظة لأكر من منطقة 
يف  حدث  كما  تدريجيا  واإ�شقاطها  لإ�شعافها  متهيداً  املناطق  تلك  وحما�شرة 
مع  تركيا،  من  املدع�مة  اجلبهة،  تتعاون  اأن  اإمكانية  وح���ل  اأخ��رى«.  مناطق 
“هيئة حترير ال�شام” والتي ت�شكل جبهة فتح ال�شام )الن�شرة �شابقاً( عم�دها 
الفقري، قال املتحدث :”التط�رات الع�شكرية هي التي �شتقرر اخلط�ات باأر�ض 

املعركة ... ونحن باجلبهة ال�طنية لدينا ما يقرب من 80 األف مقاتل«.
ف�شائل  من  ف�شياًل   11 قبل  من  املا�شي  ماي�  يف  ال�طنية  اجلبهة  وتاأ�ش�شت 
اإدلب  وجي�ض  ال�شام  اأح���رار  اأب��رزه��م  �ش�ريا،  غ��رب  �شمال  يف  احلر”  “اجلي�ض 
ت�شب  نقاطاً  هناك  اأن  �شالمة  ح�شام  اجلبهة  ذات  يف  القيادي  واعترب  احل��ر. 

•• بريوت-وكاالت:

قد  اأنها  من  كثريون  يخ�شى  التي  اإدل��ب  ملعركة  ترقباً  اأنفا�شه  العامل  يحب�ض 
املعار�شة  م�شلحي  اإدراك  ظل  ويف  ال��ق��رن.  ه��ذا  يف  اإن�شانية  كارثة  اأ���ش���اأ  تك�ن 
يف  لهم  الأخ���ري  املعقل  تعد  وال��ت��ي  �ش�ريا،  غربي  �شمال  ال�اقعة  املحافظة  يف 
البالد، اأن هذه املعركة �شتك�ن على الأرجح هي الأخرية لهم، تزداد الت�شاوؤلت 
ح���ل م��دى قدرتهم على ال�شم�د يف وج��ه ق���ات النظام وم��ن ورائ��ه��م رو�شيا 
النقيب  ل�شان  وعلى  ب�”املعتدلة”،  ت��شف  التي  امل�شلحة،  املعار�شة  واإي���ران. 
ت�ؤكد  للتحرير”  ال�طنية  “اجلبهة  با�شم  الر�شمي  املتحدث  م�شطفى  ناجي 
ا�شتكمال ا�شتعداداتها لحتمال انطالق املعركة يف اأية حلظة. و�شدد م�شطفى: 
“�شن�شمد و�شنعمل على نقل دفة املعركة من الدفاع للهج�م ... و�شعنا الكثري 
الذي  للدور  ا�شتعددنا  كما   ... كافة  ال�شيناري�هات  مع  للتعامل  اخلطط  من 

لقيادات  ا�شتقبالها  ع��ن  ي��ق��ال  م��ا  اأم���ا   ... عفرين  اأو  ال��ف��رات  درع  مناطق  اأي 
وع�ائل ف�شائل بعينها، فهذا من ال�شائعات التي يطلقها النظام لإحداث �شق 
بن الأهايل واملقاتلن على اختالف انتماءاتهم لالإيحاء باأن بع�ض الف�شائل 
هربت وتركتهم مبفردهم ب�شاحة املعركة«. اأما مدير املر�شد ال�ش�ري حلق�ق 
الإن�شان، رامي عبد الرحمن، فاعترب اأن اندلع املعركة من عدمه من الأ�شا�ض 
يت�قف على التفاهمات املت�قع حدوثها بن الرو�ض والأتراك. واأو�شح: “تركيا 
ل ت���زال تطلب امل��زي��د م��ن ال��ف��ر���ض ملنع ح���دوث امل��ع��رك��ة ع��رب ط��رح �شيناري� 
ف�شل التنظيمات الإرهابية عن املعتدلة وحماولة اإخراج ما يقرب من خم�شة 
ع�شر األف عن�شر اأجنبي مقاتل من البالد واإدخال العنا�شر املحلية بت�ش�يات 

�شيا�شية«.
وت�قع يف حال ف�شل امل�شاعي الرتكية ون�ش�ب معركة اأن تك�ن “حمدودة ب�شبب 

ال�شغط الدويل يف ظل وج�د ثالثة ون�شف ملي�ن مدين باملحافظة«.

•• بكني-اأ ف ب:

اىل  التكتل  ام�ض  الأوروب����ي يف بكن  ل��الحت��اد  اجل��دي��د  ال�شفري  دع��ا 
ترامب  دون��ال��د  اإدارة  تثريها  التي  البلبلة  اإزاء  ال�شن  من  التقرب 

لنظام القت�شاد وال�شيا�شة يف العامل.
و���ش��رح ن��ي��ك���ل ���ش��اب���ي يف م���ؤمت��ر ���ش��ح��ايف “يف امل��ث��ل��ث امل���ؤل��ف من 
الثالثة  القت�شادات  الأوروب���ي  والحت��اد  وال�شن  املتحدة  ال���لي��ات 
الكرب يف العامل من امللح اأن نق�ي قاعدة املثلث التي ت�شكلها على حد 

راأيي اأوروبا وال�شن«.
ت�ىل  ال��ذي  الفرن�شي  الدبل�ما�شي  جينبينغ  �شي  الرئي�ض  وا�شتقبل 
ب��الده حربا  ال��ذي تخ��ض  ال�قت  بكن، يف  ال�شب�ع يف  ه��ذا  مهامه 

جتارية مع ال�ليات املتحدة. وتابع �شاب�ي الذي ُعن خم�ض مرات 
“هناك  الفرن�شي  الدبل�ما�شي  ال�شلك  ال�شن خالل م�شريته يف  يف 
ب��ه الحت���اد الوروب����ي وال�����ش��ن للحد  ي��ق���م  اأن  ال���ذي ميكن  الكثري 
والقت�شاد  التجارة  �شعيد  على  نالحظها  التي  ال�شطرابات  م��ن 

العاملي«.
فاأي  العاملي  للنم�  اأنها حمرك  “ال�شن ومبا  اأن  �شاب�ي من  وحذر 
العامل”،  �شائر  اىل  اأي�شا  بل  ال�شن  اىل  فقط  لي�ض  �شت�شيء  بلبلة 

م�شيفا “التعاون مع ال�شن اأول�ية ق�ش�ى«.
وتاأمل بروك�شل خ�ش��شا بالعمل مع ال�شن من اأجل ا�شالح منظمة 

التجارة العاملية وت�قيع اتفاقات ح�ل ال�شتثمار.
على  ج��دي��دة  م�����ش��ددة  ر���ش���م جمركية  بفر�ض  ت��رام��ب  اإدارة  وت��ه��دد 

منتجات �شينية م�شت�ردة بقيمة 200 مليار دولر �شن�يا. وفر�شت 
�شينية  منتجات  على  عق�بات  املا�شين  ال�شهرين  خ��الل  وا�شنطن 
م�شت�ردة �شن�يا اىل ال�ليات املتحدة بقيمة 50 مليار دولر، فردت 
ال�شن على الف�ر بفر�ض ر�ش�م جمركية م�شددة على القيمة نف�شها 

من املنتجات الأمريكية.
غري اأن ال�شن لن تتمكن من ا�شتهداف 200 مليار دولر من ال�شلع 
الأمريكية الإ�شافية ردا على اأي عق�بات اأمريكية جديدة حمتملة، اإذ 

اأن وارداتها من ال�ليات املتحدة تقل عن �شادراتها اىل هذا البلد.
وم�شى �شاب�ي يق�ل “نريد مزيدا من ال�شتثمارات ال�شينية ولي�ض 
اأقل... لكننا �شنعمل على غرار ال�شن لتك�ن ا�شتثمارات دائمة ملا فيه 

م�شلحة �شع�ب دولنا ومبا ل ي�شر بالمن الق�مي«.

تركيا : نعمل على وقف
 اإطالق النار يف اإدلب

•• اأنقرة-رويرتز:

قال وزير اخلارجية الرتكي م�ل�د جاوي�ض اأوغل� ام�ض اجلمعة “اإن بالده 
اخلا�شع  �ش�ريا  غ��رب  �شمال  يف  ال��ن��ار  اإط���الق  ل�قف  الت��شل  على  تعمل 
الإرهابية  اجل��م��اع��ات  حم��ارب��ة  يف  للتعاون  وم�شتعدة  املعار�شة  ل�شيطرة 
مبنطقة اإدلب«. واأ�شاف يف م�ؤمتر �شحايف م�شرتك مع نظريه الباك�شتاين 
اأن “الرئي�ض الرتكي رجب طيب اأردوغان �شيتحدث مع الرئي�ض الرو�شي 
قد  اأردوغ���ان  وك��ان  �ش�ريا«.  ال��شع يف  الثنن عن  ي���م  ب�تن  فالدميري 
الأو�شاع  لبحث  املا�شي يف طهران  الأ�شب�ع  ورو�شيا  اإي��ران  بزعيمي  التقى 

ب�ش�ريا لكنه مل ينجح يف احل�ش�ل على تعهد ب�قف اإطالق النار.

�سفري االحتاد االأوروبي يدعو للتقرب من ال�سني   
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م�سرتيات الهند من نفط اإيران تنخف�ش النفط يرتفع بفعل خماوف ب�ساأن املعرو�ش 
•• نيودلهي-رويرتز:

اخلام  م��ن  ال�شهرية  �شحناتها  الهندية  امل�شايف  تخف�ض  اأن  املنتظر  م��ن 
الن�شف  بنح�  الأول  ت�شرين  واأك��ت���ب��ر  اأي��ل���ل  �شبتمرب  ل�شهري  الإي���راين 

مقارنة مع امل�شت�يات امل�شجلة يف وقت �شابق من العام اجلاري.
ياأتي هذا يف ال�قت الذي تعمل فيه ني�دلهي على احل�ش�ل على ا�شتثناءات 
من العق�بات التي تخطط وا�شنطن لإعادة فر�شها على �شادرات طهران 

من النفط يف ن�فمرب ت�شرين الثاين.
وال�شهر  ال�شهر  ه��ذا  الإي����راين  النفط  م��ن  الهند  ح��م���لت  و�شتنخف�ض 
تلقت  بعدما  ال�شهرين  من  كل  يف  برميل  ملي�ن   12 من  اأق��ل  اإىل  املقبل 
امل�شرتيات يف الفرتة من اأبريل ني�شان اإىل اأغ�شط�ض اآب دعما من الت�قعات 

باخلف�ض.

رئي�شياً  الفلل عن�شراً  ت�شكل  حيث 
و�شتلعب  ال�شم�يل،  الت�شميم  من 
ا�شتقطاب  يف  م�����رك�����زي�����اً  دوراً 
امل�����ش��ت��ث��م��ري��ن وامل�����ش��ت��اأج��ري��ن اإىل 

اجلزيرة.
م�شروعاً  احل��ي��اة،  ج��زي��رة  ومُت��ث��ل 
ومتعدد  م���ت���ك���ام���اًل  ت����ط�����ي����ري����اً 
ال�شتخدامات، ميتد على م�شاحة 
���ش��ت��ة م��الي��ن ق���دم م��رب��ع��ة، وهي 
يتك�ن  اللتن  اجل��زي��رت��ن  اإح���دى 
ال�جهة  ال����ع����رب،  م��ي��ن��اء  م��ن��ه��م��ا 
التي  اخل���ي���م���ة  راأ���������ض  يف  امل���ائ���ي���ة 
والأرا�شي  ال��ط��ب��ي��ع��ة،  و���ش��ط  ت��ق��ع 

الرطبة، وال�ش�اطئ البكر.
لتنمية  اخليمة  راأ���ض  هيئة  وكانت 
ت�شجيل  ع��ن  ك�شفت  ق��د  ال�شياحة 
زوار  اأع���داد  يف   14% بن�شبة  من� 
العاملية  الأ������ش������اق  م���ن  الإم��������ارة 
خالل الن�شف الأول من 2018، 
راأ�ض  ت�شتقبل  اأن  الهيئة  وت�قعت 
اخليمة اأكر من ملي�ن �شائح مع 
نهاية العام اجلاري، و�شط خطط 
�شائح  مالين  ثالثة  ل�شتقطاب 

�شن�ياً بحل�ل عام 2025.

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

اخليمة  راأ�����������ض  �����ش����رك����ة  ق����دم����ت 
التط�ير  اإحدى �شركات  العقارية، 
العقاري والبنى التحتية ال�شياحية 
الرائدة يف دولة الإم��ارات العربية 
التنفيذي  رئي�شها  ع��رب  امل��ت��ح��دة، 
�شديقي،  ال��دي��ن  �شميع  اجل��دي��د 
اخلا�شة  امل�������ش���ت���ج���دات  اأح���������دث 
الأعمال يف م�شروعها  �شري  بتقدم 
ال��رتف��ي��ه��ي ال���ف���اخ���ر وامل��ب��ت��ك��ر يف 
ج��زي��رة احل��ي��اة ، ج��اء ذل��ك خالل 
امل�ؤمتر ال�شحفي الذي عقد م�شاء 
فندق  يف  اخل��م��ي�����ض  الأول  ام�������ض 

ومنتجع ف�ر�شيزن دبي.
ك���م���ا ط����رح����ت ال�������ش���رك���ة اأح������دث 
املتمثلة  ال�����ش��ك��ن��ي��ة  م�����ش��اري��ع��ه��ا 
ال����ف����اخ����رة، �شمن  م���ارب���ي���ا  ب��ف��ل��ل 
ال���ق�������ش���م ال�������ش���ك���ن���ي م�����ن ج���زي���رة 
املعايري.  باأرقى  وامل�شممة  احلياة 
205 فيال  امل�����ش��روع م��ن  ي��ت��ك���ن 
هاو�ض”  “تاون  فئة  م��ن  وم��ن��ازل 
ب��اإط��الل��ة على  ال��ط��راز الأول  م��ن 
ال�اجهة البحرية، تتيح لقاطنيها 
احلقيقة.  اإىل  احل����ل����م  حت�����ي����ل 
على  مفت�حة  ب��اإط��اللت  وتتميز 
اإىل  خا�شة  مبمرات  مت�شلة  املياه 
ل��ت��ق��دم حياة  ال�����ش��اط��ئ اخل���ا����ض، 

�شاطئية باأج�د املعايري. 
وُت��ق��دم م��ارب��ي��ا خ��ي��ارات ت��ب��داأ من 
ث��الث غ��رف ن�م  اإىل  ن���م  غرفتي 
متاحة يف منازل ال�”تاون هاو�ض”، 
واأربع اإىل خم�ض غرف ن�م للفلل، 
بالإ�شافة اإىل فيال فائقة الفخامة 
ال�شخ�شيات  ل���ك���ب���ار  خم�����ش�����ش��ة 
تتك�ن من ثماين غ��رف ن���م. ومت 

ال��دول��ة ع��ل��ى ح���ٍد ���ش���اء. و�شررنا 
تقدم يف هذا  م��ن  مب��ا مت حتقيقه 
امل�����ش��روع حتى ال��ي���م، ون��ح��ن على 
ث��ق��ة ب���اأن���ه ���ش��ي��ك���ن ل��دي��ن��ا الكثري 

لالإعالن عنه اأي�شاً. 
واأكد �شديقي على متيز ت�شاميم 
ال��ف��ل��ل، واأ����ش���اف: ن��ح��ن ع��ل��ى ثقة 
باأن طرح جزء من م�شروع فيالت 
ال�شائب  اخل��ي��ار  م��ارب��ي��ا ح�����ش��ري��اً 

هاو�ض  ال�تاون  منازل  كافة  تزويد 
ومغطاة  وا�شعة  مب�شاحات  والفلل 
هذه  حتيي  كما  ال�شيارات،  مل�اقف 
املنزل  فناء  مفه�م  وامل��ن��ازل  الفلل 
التقليدية  ال��ع��رب��ي��ة  ال���ع���م���ارة  يف 
اإىل  وبالإ�شافة  معا�شر.  باأ�شل�ب 
ال�شكان  مب���ق���دور  ���ش��ي��ك���ن  ذل�����ك، 
ال�شكان  ن���ادي  ب��ربام��ج  ال�شتمتاع 
الرتفيهي ال�اقع يف قلب امل�شروع. 

يف دول�����ة الإم���������ارات، ومُي���ث���ل هذا 
اإطالق فندقي  اإىل جانب  امل�شروع 
اإ�شافة  واآن��ان��ت��ارا  اإنرتك�نتيننتال 
العرو�ض  ب��اق��ة  اإىل  مهمة  ن�عية 
التي ُتقدمها راأ�ض اخليمة لت�شجيع 
يف  والداخلية  اخلارجية  ال�شياحة 

ب��ج���ار منطقة  وت��ق��ع فلل م��ارب��ي��ا 
تت�ىل  ال����ت����ي  ال���ع���ام���ة  الأم�����اك�����ن 
اإم”  جيه  اإم  “اآر  �شركة  ت�شميمها 
ترفيهية فريدة  بغية خلق جتربة 
يف اله�اء الطلق على جزيرة احلياة 
ب���راأ����ض اخليمة،  ال��ع��رب  م��ي��ن��اء  يف 

ح��شي  على  امل�شروع  يحت�ي  كما 
�شباحة يف اله�اء الطلق، و�شالتي 
وق��اع��ة متعددة  ري��ا���ش��ي��ة،  األ���ع���اب 
ومناظر  وم���ق���ه���ى،  الأغ������را�������ض، 
مناطق  ع���ل���ى  حت����ت�����ي  ط��ب��ي��ع��ي��ة 

جل��ض ولعب لالأطفال. 

وتقدمي وجهة للزيارة وال�شتمتاع 
اأ�شل�ب حياة  واملعي�شة، وا�شكت�شاف 

الرفاهية باأرقى معانيه.
�شديقي:  ال����دي����ن  ���ش��م��ي��ع  وق������ال 
اأحد  اخل��ي��م��ة �شمن  راأ�����ض  ُت��ع��ت��رب 
من�اً  الأ���ش��رع  ال�شياحية  املحطات 

راأ�ش اخليمة العقارية تك�سف عن م�سروعني نوعيني جديدين على جزيرة احلياة

فلل ماربيا ُتقدم وجهة �ساطئية ومنط حياة الرفاهية الفاخرة
 يتميز باإطالالت بحرية مفتوحة ومرافق متكاملة على بعد خطوات من الفلل

ويتجه برنت اإىل الرتفاع 1.8 باملئة هذا الأ�شب�ع، بينما يتجه خام غرب 
تك�شا�ض ال��شيط اإىل الرتفاع 1.5 باملئة. وحذرت وكالة الطاقة الدولية 
ام�ض الأول اخلمي�ض من اأنه على الرغم من اأن �ش�ق النفط ت�شهد نق�شا يف 
املعرو�ض يف ال�قت احلايل واأن الطلب العاملي على النفط �شي�شل اإىل 100 
ملي�ن برميل ي�ميا يف الأ�شهر الثالثة القادمة، فاإن املخاطر القت�شادية 

العاملية تتزايد.
من جهة اأخرى، قالت �شحيفة ت�شاينا ديلي احلك�مية ال�شينية اإن بكن لن 
تر�شخ للمطالب الأمريكية يف اأي مفاو�شات جتارية، وذلك بعد اأن رحب 

م�ش�ؤول�ن �شيني�ن بدع�ة من وا�شنطن لإجراء ج�لة مباحثات جديدة.
وقال الرئي�ض الأمريكي دنالد ترامب ي�م اخلمي�ض اإن لبالده اليد العليا 

يف املباحثات.

•• طوكيو-رويرتز:

ع��ض النفط ام�ض بع�ض خ�شائره التي من بها يف اجلل�شة ال�شابقة، حيث 
بددت املخاوف ب�شاأن الإمدادات اأثر املخاوف من تقل�ض الطلب ب�شبب اأزمة 
يف ال�ش�ق النا�شئة واخلالفات التجارية. وارتفع خام القيا�ض العاملي مزيج 
 0634 ال�شاعة  78.21 دولر للربميل بحل�ل  اإىل  �شنتات  برنت ثالثة 

بت�قيت جرينت�ض بعدما كان قد هبط اثنن باملئة ي�م اخلمي�ض.
وكان خام القيا�ض ارتفع اإىل اأعلى م�شت�ى منذ 22 ماي� اأيار عند 80.13 

دولر للربميل ي�م الأربعاء.
وزاد خام غرب تك�شا�ض ال��شيط 18 �شنتا، اأو ما يعادل 0.2 باملئة، م�شجال 

68.76 دولر للربميل بعدما كان قد هبط 2.5 باملئة ي�م اخلمي�ض.

م�سر ت�ستهدف 2.8 مليار جنيه من طرح »اأموك« 

 % املركزي الفرن�سي يخف�ش التوقعات للنمو اإىل 1,6 

تراجع جديد للبيزو االرجنتيني  

%1،6 يبقى رغم كل �شيء “اأعلى من النمط  بن�شبة 
العتيادي لالقت�شاد الفرن�شي«.

“بعد عام  اأن���ه  امل��رك��زي  اأ���ش��دره البنك  ب��ي��ان  وج���اء يف 
على   2017 يف  ا���ش��ت��ث��ن��ائ��ي 
امل�جه  ال��ع��امل��ي  الطلب  �شعيد 
م�شاهمة  �شتبقى  فرن�شا،  اإىل 
النم�  يف  اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ج��ارة 
على قدر وا�شح من الإيجابية 
ت�شبح  اأن  ق��ب��ل   2018 ع����ام 

حمايدة يف ما بعد«.
و�شدرت ت�قعات البنك املركزي 
ب���ع���د اأرق��������ام ال���ب���ن���ك امل���رك���زي 
الأوروب��ي الذي اأعلن اخلمي�ض 
لأرق����ام  ط��ف��ي��ف  تخفي�ض  ع���ن 
اإىل  ال��ي���رو  منطقة  يف  ال��ن��م��� 
2018 و1،8%  %2،0 عام 

العام املقبل.
املركزي  البنك  اأن  يبقى  لكن 
ال��ف��رن�����ش��ي ي��ب��دي ت���ف���اوؤل على 
البطالة  ن�����ش��ب��ة  ت���راج���ع  ال����ظ���ائ���ف، م��ت���ق��ع��ا  ���ش��ع��ي��د 
الإجمالية يف فرن�شا تدريجيا من %9،4 عام 2017 

اإىل %8،5 عام 2020.

ل�شهر  م�ؤ�شرها  اخلمي�ض  الرجنتن  واأعلنت  البيزو. 
اأ�ش�اأ  يك�ن  اأن  املت�قع  %3،9 ومن  اأغ�شط�ض عند  اآب 

خالل اأيل�ل �شبتمرب احلايل.
اىل  اخلا�شة  القت�شادية  املعاهد  تقديرات  ت�شري  كما 
اأن ارتفاع ال�شعار ال�شن�ي �شيتجاوز ال%40 يف العام 
الفائدة  املركزي رفع معدلت  امل�شرف  وكان   .2018
العملة  ت��ده���ر  وق��ف  م��ن  يتمكن  اأن  دون   60% اىل 
ال��دولر. ويعترب احلد من عجز امل�ازنة  اإزاء  ال�طنية 
الأول�ية الكربى للحك�مة ومن املفرت�ض اأن يك�ن هذا 
 2015 %6 يف  %3 بعد اأن جتاوز ال�  العام اأقل من 

وتراجع اىل %3،9 يف 2017.

•• باري�س-اأ ف ب:

اأ�شارت ت�قعات ن�شرها البنك املركزي الفرن�شي اإىل اأن 
النم� لن يتخطى %1،6 هذه 
 2019 العامن  ال�شنة كما يف 
اأدنى من  و2020، وهي ن�شبة 

ت�قعات احلك�مة.
وك����ان وزي����ر الق��ت�����ش��اد برون� 
ت�����ق����ع الث����ن����ن من�ا  ل�����م����ري 

بن�شبة %1،7 هذه ال�شنة.
وي�����زي�����د ت����ب����اط�����ؤ ال����ن����م����� من 
الرئي�ض  وج����ه  يف  ال��ت��ح��دي��ات 
تعهد  ال��ذي  م��اك��رون  اإميان�يل 
ب��اإن��ع��ا���ض الق��ت�����ش��اد م��ن خالل 

برنامج اإ�شالحات طم�ح.
احلك�مة  التباط�ؤ  ه��ذا  وحمل 
اإىل  للعجز  ت�قعاتها  رف��ع  على 
�شمن  يبقى  اأن���ه  ول���   ،2،8%
الحتاد  فر�شها  ال��ت��ي  احل����دود 

الأوروبي، اإي دون %3 من اإجمايل الناجت الداخلي.
غري اأن حاكم البنك املركزي فرن�ش�ا فيل�روا دو غال� 
املت�قع  النم�  اأن   ”1 “اأوروبا  لإذاع��ة  متحدثا  اعترب 

••بوينو�س اير�س-اأ ف ب:

ب��ع��د حت�����ش��ن ط��ف��ي��ف الأ����ش���ب����ع امل���ا����ش���ي، ع����اد البيزو 
الرجنتيني اىل الرتاجع تدريجيا وهبط ب2،88% 
هذا   6،14% ب���  اإجماليا  تراجعا  يعني  م��ا  اخلمي�ض 
الرجنتن  ت�شهد  املا�شي،  اأبريل  ني�شان  منذ  الأ�شب�ع. 
اأزمة نقدية اأدت اىل تراجع عملتها اىل ما دون 50% 
م���ن ق��ي��م��ت��ه��ا. ويف م�����ش��ع��ى ل���ق��ف ه���ذا امل���ي���ل، ح�شلت 
احلك�مة على قر�ض من �شندوق النقد الدويل ب50 
ال�شيا�شة  اأن  اإل  �شن�ات.  على مدى ثالث  دولر  مليار 
النقدية للحك�مة مل تنجح حتى الن يف وقف تده�ر 

النا�شئة  الدول  انتقال �شع�بات  ال�قت احلا�شر  القت�شاد يف 
اإفال�ض م�شرف  �شن�ات على  العاملي، بعد ع�شر  اإىل القت�شاد 
“ليمان براذرز«. وقال املحلل يف وكالة “اإ�ض اند بي غل�بال” 
للت�شنيف الئتماين ج�يديب م�خرجي ل�كالة فران�ض بر�ض 

“ل نت�قع اأزمة كربى يف الأ�ش�اق النا�شئة«.
وتابع “�شتك�ن هناك بالطبع م�شكالت يف الدول التي ت�شجل 
عجزا كبريا يف احل�شابات اجلارية، ما يعني اأنها تقرت�ض من 
على  النا�شئة  الأ���ش���اق  جميع  اعتبار  ميكن  ل  لكن  اخل���ارج، 
“كابيتال  �شركة  حملل�  وي�شنف  النك�شاف«.  من  القدر  هذا 

اإيك�ن�ميك�ض” الدول النا�شئة يف ثالث جمم�عات.
احل�شابات  يف  ه��ائ��ال  ع��ج��زا  ت�شجل  ال��ت��ي  ال����دول  اأول  ه��ن��اك 
العامل،  باقي  من  قرو�ض  بف�شل  بالتايل  وت�شتمر  اجل��اري��ة، 
والهند  وك�ل�مبيا  اإفريقيا  وجن�ب  والرجنتن  تركيا  وه��ي 

واإندوني�شيا. وتبدو عمالت هذه الدول الأكر �شعفا.
وهناك بعدها ال�شن والدول الآ�شي�ية والبريو وت�شيلي، وهي 
بلدان لديها ميزان للح�شابات اجلارية “اأكر �شحة” بح�شب 

“كابيتال اإيك�ن�ميك�ض«.
نا�شئة  دول  ت�شم  تباينا  اأك��ر  ثالثة  جمم�عة  هناك  واأخ��ريا 
رو�شيا  وه��ي  خا�شة”  �شيا�شية  “اإ�شكاليات  ت���اج��ه  متفرقة 
الأوكرانية،  الأزم���ة  خلفية  على  غربية  لعق�بات  اخلا�شعة 
املعامل يف  رئا�شية غام�شة  ت�شتعد لنتخابات  التي  والربازيل 
ت�شرين الأول اأكت�بر، واأخريا املك�شيك التي تخ��ض مفاو�شات 

جتارية مع وا�شنطن.

ال���دويل كري�شتن لغ���ارد يف  النقد  وق��ال��ت م��دي��رة ���ش��ن��دوق 
اإن  الأرب���ع���اء  تاميز”  “فاينان�شل  �شحيفة  ن�شرتها  مقابلة 
“غم��ض ال��شع وانعدام الثقة اللذين نتجا عن التهديدات 
للتجارة العاملية حتى قبل تنفيذها” ي�شكالن تهديدا خطريا 

لالأ�ش�اق النا�شئة.
“وقع  لها  �شيك�ن  اجلمركية  الر�ش�م  يف  ج��دي��دة  زي���ادة  واأي 
ما “�شيزيد �شدمة اإىل  ميكن قيا�شه على النم� يف ال�شن”، 

و�شع ل ي�شهد انت�شارا للعدوى بل نقاط �شعف متفرقة«.
ون�شرت ال�شن اجلمعة اأرقاما غري م�شجعة ت�شري اإىل تباط�ؤ 
�شهد  كما  التحتية،  البنى  يف  ال�شتثمارات  �شعيد  على  كبري 
اأ�شهر  ثالثة  مدى  على  ال�شيارات  من  مبيعاته  تراجع  البلد 
�شركة  ل���دى  الق��ت�����ش��ادي��ة  ال��درا���ش��ات  م��دي��ر  وق���ال  متتالية. 
“لزار فرير جي�شتي�ن” ج�ليان بيار ن�ان اإن “اآ�شيا �شامدة 

بالإجمال ب�شكل متن” حتى الآن.
وحذر ن�ان باأنه “ل� كان هناك تباط�ؤ اأكرب للنم� يف ال�شن، 
لكان هذا اأكر تعقيدا بكثري لل�ش�ق الآ�شي�ية، وتاليا للمنطقة 
مذكرا باأن بكن “لطاملا اأثبتت قدرتها”  النا�شئة مبجملها”، 

حتى الآن على اإنعا�ض ن�شاطها القت�شادي.
املتقدمة”  املالية  للدرا�شات  “رياليتي  معهد  رئي�ض  واعترب 
)ب�جه  ال�����ش��م���د  ع��ل��ى  ال�����ش��ن  “قدرة  اأن  ك��ي��ن��غ��ي���  غ������ان 
ا�شطرابات الدول النا�شئة( ق�ية ن�شبيا، وبالتايل فاإن احتمال 
ثقة  اإىل  ذل��ك  وي�شري  �شئيل«.  البلد  يف  نقدية  اأزم��ة  ح�ش�ل 
خرباء  من  العديد  ا�شتبعاد  ت��ربر  قد  ال�شينية  ال�شلطات  يف 

•• باري�س-اأ ف ب:

يرى حملل�ن اأن ما تعاين منه الدول النا�شئة من ا�شطرابات 
مالية طاولت تباعا الأرجنتن وتركيا وم�ؤخرا الربازيل، قد 

يجنب باقي القت�شاد العاملي طاملا اأن ال�شن تبقى �شامدة.
اإىل  تقليديا  �شيناري�  الآن  حتى  النا�شئة  ال��دول  اأزم��ة  وتتبع 
والدول  فائدتها،  معدلت  املتحدة  ال�ليات  ترفع  اإذ  ما،  حد 
في�شحب  التبعات،  تتحمل  مرتفعة  مدي�نية  من  تعاين  التي 
باتت  ب��ال��دولر  م�شاريع  يف  لت�ظيفها  اأم���ال��ه��م  امل�شتثمرون 

جذابة، ما ي�ؤدي اإىل انهيار العمالت النا�شئة.
قارب الريال الربازيلي اخلمي�ض اأدنى م�شت�ى تاريخي ي�شجله 
مب�اجهة الدولر، فيما وا�شل البيزو الأرجنتيني تراجعه. اأما 
اللرية الرتكية التي انهارت م�ؤخرا، فعرفت ا�شرتاحة ق�شرية 
بن�شبة  فائدته  معدلت  رف��ع  اإىل  املركزي  البنك  عمد  بعدما 
امل��رة عن�شر جديد قد يزيد من خط�رة  عالية. وهناك هذه 
ال��شع، وه� براأي رئي�ض ق�شم القت�شاد يف �شركة “ك�فاي�ض” 
للتاأمن على الدي�ن “الغم��ض املرتبط بالرئي�ض الأمريكي” 
دونالد ترامب و�شيا�شته احلمائية، بح�شب ما اأو�شح ردا على 

اأ�شئلة �شبكة “بي اإف اإم بيزني�ض” التلفزي�نية.
جمركية  ر�ش�ما  فر�ض  ح��ال  يف  ال��شع  ت��رام��ب  ي�شعد  فقد 
م�شددة على �شريحة جديدة من املنتجات ال�شينية امل�شت�ردة، 
الب�شائع  م��ن  اأوىل  دف��ع��ة  على  فر�شها  جمركية  ر���ش���م  بعد 

بقيمة خم�شن مليار دولر.

•• القاهرة-رويرتز:

ق��ال وزي���ر امل��ال��ي��ة امل�����ش��ري حممد 
اختارت  ب�����الده  اإن  ام�������ض  م��ع��ي��ط 
لتنفيذ  اإت�������ض.اإ����ض.ب���ي.����ش���ي  ب��ن��ك 
�شركة  اأ�شهم  م��ن  باملئة   20 ط��رح 
املعدنية  ل���ل���زي����ت  الإ����ش���ك���ن���دري���ة 
)اأم������ك( ب��ال��ب���ر���ش��ة جل��م��ع نح� 
 156.77( ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ار   2.8

ملي�ن دولر(.
برنامج  ع��ل��ى  احل��ك���م��ة  وت��ع��ك��ف 
ال�شركات  ع�������ش���رات  اأ����ش���ه���م  ل��ب��ي��ع 
ال�شن�ات  م��دى  على  لها  اململ�كة 
ال��ث��الث اإىل اخل��م�����ض ال��ق��ادم��ة يف 
قطاعات مثل البرتول واخلدمات 
واخلدمات  وال�شحن  والكيماويات 
يف  للم�شاعدة  والعقارات  البحرية 

دعم املالية العامة للدولة.
اأ�شهم  ط����رح  اأي�������ش���ا  امل���ق���رر  وم����ن 
للدخان  ال�������ش���رق���ي���ة  ����ش���رك���ات  يف 
احلاويات  ل��ت��داول  والإ���ش��ك��ن��دري��ة 
واأب�قري لالأ�شمدة وم�شر اجلديدة 
لالإ�شكان والتعمري كمرحلة اأوىل.

واأ�شاف معيط يف البيان ال�شحفي 
ال��ذي ح�شلت روي��رتز على ن�شخة 

 1997 ع����ام  اأم������ك يف  ت��اأ���ش�����ش��ت 
وهي مدرجة يف الب�ر�شة امل�شرية 
وت�فر جانبا من احتياجات ال�ش�ق 
البرتولية  امل��ن��ت��ج��ات  م��ن  املحلية 

وخا�شة ال�ش�لر وغاز الطهي.

من هذا ال�شهر اإن احلك�مة ت�شعى 
ل��ب��دء ب��رن��ام��ج ال��ط��روح��ات خالل 
نح�  جلمع  الأول  ت�شرين  اأكت�بر 
25 مليار جنيه من بيع ح�ش�ض يف 

اأربع اأو خم�ض �شركات بالب�ر�شة.

ج�����اري  ال�����ط�����رح  “ت�قيت  م���ن���ه 
اإت�ض. بنك  م��ع  بالتفاق  حت��دي��ده 

اأف�شل م�عد  اإ�ض.بي.�شي لختيار 
للطرح يف الب�ر�شة امل�شرية«.

كان وزير املالية قال يف وقت �شابق 

من�ساآت ترفيهية ع�سرية �سمن جزيرة احلياة 

بعد ا�سطرابات الدول النا�سئة

حتليل: �سمود ال�سني االقت�سادي يحمي النظام العاملي 

فولك�سفاجن تتوقف عن اإنتاج 
ال�سيارة بيتل العام املقبل 

 •• برلني-رويرتز:

�شتت�قف  اإن��ه��ا  ف�لك�شفاجن  قالت 
اإن���ت���اج ال�����ش��ي��ارة ب��ي��ت��ل يف عام  ع���ن 
الطراز  �شفحة  ل��ت��ط���ي   2019
�شتينات  اإىل  ت��اري��خ��ه  ي��ع���د  ال����ذي 
ال�قت  وذل����ك يف  امل���ا����ش���ي،  ال���ق���رن 
ال���ذي ت��ت��اأه��ب ف��ي��ه ال�����ش��رك��ة لقفزة 

نح� اإنتاج ال�شيارات الكهربائية.
ال�شيارة  ت��ط���ي��ر  ج����رى  ق���د  وك����ان 
ف���ل��ك�����ش��ف��اج��ن ب��ي��ت��ل الأ���ش��ل��ي��ة يف 
وحت�لت  املا�شي  ال��ق��رن  ثالثينات 
من منتج ارتبط ا�شمه باأدولف هتلر 
اإىل رمز مليالد اأملانيا من جديد كق�ة 
احلرب  بعد  و�شناعية  دميقراطية 
ال�شتينات،  ويف  ال��ث��ان��ي��ة.  ال��ع��امل��ي��ة 
اأيق�نة اجليل اجلديد  بيتل  �شارت 
م��ن ال�����ش��ي��ارات ال�����ش��غ��رية احلجم.  
دف���ع  ال��ت�����ش��ع��ي��ن��ات  م��ن��ت�����ش��ف  ويف 
لف�لك�شفاجن  التنفيذي  الرئي�ض 
اإحياء  نح�  بيت�ض  فرديناند  اآن��ذاك 
املتميز لبيتلز، الذي كان  الت�شميم 
ونتيجة  ل��ه وحتديثه.  رائ���دا،  ج��ده 
ط���راز هاليل  خ���رج  بيت�ض،  جل��ه���د 
وجرى  بيتل”  “ني�  �ُشمي  ال�شكل 

تد�شينه يف عام 1998.
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املال والأعمال
بنك اإنكلرتا يحذر من تراجع �سوق العقارات

واأوردت ال�شحف الربيطانية اجلمعة هذه املعطيات و�شط حالة من الهلع، 
المر  ان  “الغارديان”  اجتماع اخلمي�ض قال ل�شحيفة  وزي��را ح�شر  لكن 
انه  م��شحا  امل��رك��زي  البنك  حلاكم  بالن�شبة  عمل  فر�شية  ك�نه  يعدو  ل 
“مل يقل ان كل ذلك �شيحدث، لكن اجلميع متفق على �شرورة ان ي�ؤخذ 
ال�شيناري� ال�ش�اأ يف العتبار«. ومل ي�شدر رد فعل من بنك انكلرتا ردا على 

ا�شئلة فران�ض بر�ض.
بنك  ر�شمه  �شيناري�  ي�شبه  ال�شحافة  يف  قدم  كما  ال�ش�اأ  ال�شيناري�  وه��ذا 
تدريب نظري هدف  اختبارات مقاومة وه�  املا�شي لإجن��از  العام  انكلرتا 
مقاومة  على  ق���ادرة  ال��ك��ربى  الربيطانية  البن�ك  كانت  م��اذا  معرفة  اىل 
انقالب كارثي للظروف. وازاء تعر املفاو�شات مع بروك�شل ب�شان �شروط 
بريك�شت، �شرعت احلك�مة الربيطانية يف ال�شابيع الخرية ال�شتعدادات 

•• لندن-اأ ف ب:

اأ�شعار  اأن  اإنكلرتا مارك كارين احلك�مة الربيطانية من  حذر حاكم بنك 
العقارات ميكن اأن ترتاجع مبا بن 25 و35 باملئة، يف حال اخل��روج من 

الحتاد الأوروبي بدون اتفاق، بح�شب ما اأوردت ال�شحافة ام�ض.
ال���زراء عدة احتمالت ملا ميكن  وق��دم ك��ارين ع�شر اخلمي�ض اىل جمل�ض 
دون  بريك�شت  حالة  يف  خ�ش��شا  املتحدة  اململكة  اقت�شاد  عليه  يك�ن  اأن 
اتفاق بن بروك�شل ولندن. ووفق ال�شيناري� ال�ش�اأ بدون اتفاق فاإن اأ�شعار 
العقارات �شتنهار بن�شبة ترتاوح بن 25 و35 باملئة يف غ�ش�ن ثالث �شن�ات 
ون�شبة البطالة البالغة الي�م 4 باملئة �شرتتفع اىل اأكر من 10 باملئة كما 

�شيت�قف النقل اجل�ي بن اململكة وبلدان الحتاد الأوروبي.

عجز ميزان املعامالت اجلارية 
يف تركيا دون التوقعات  

•• ا�سطنبول-رويرتز:

ال��ع��ج��ز يف ميزان  اإن  ام�����ض  ال���رتك���ي  امل���رك���زي  ال��ب��ن��ك  ق���ال 
اإىل  ال��ب��الد انخف�ض يف ي�لي� مت���ز  امل��ع��ام��الت اجل��اري��ة يف 

1.751 مليار دولر.
 1.8 اأقل من ت�قعات روي��رتز بت�شجيل عجز قدره  والرقم 
مليار دولر. ويف ي�ني� حزيران، بلغ حجم العجز يف ميزان 

املعامالت اجلارية 3.043 مليار دولر.
اجلارية  املعامالت  ميزان  يف  العجز  ك��ان   ،2017 ع��ام  ويف 

47.1 مليار دولر.

خلروج حمتمل دون اتفاق من الحتاد الأوروب��ي بحل�ل نهاية اآذار مار�ض 
لتحليل  التقنية  املالحظات  من  ثانية  �شل�شلة  اخلمي�ض  ون�شرت   .2019
املخاطر امل�شاحبة لهذا ال�شيناري�. ويف رد فعل على تلك املالحظات قالت 
اتفاق  ان بريك�شت بدون  العمل اجلمعة  اأرب��اب  كارولن فايربايرن رئي�شة 
وقالت لهيئة الإذاعة الربيطانية “العديد من  �شي�شكل “�شربة قا�شمة”. 
الثر  من  �شي�شاعف  ما  لذلك  ال�شتعداد  ميكنها  ل  ال�شغرى  امل�ؤ�ش�شات 

املحتمل اذا ا�شطررنا لل�شق�ط من هذا املنحدر«.
“ان تركز كل طاقتها لإبرام اتفاق خروج من  واعتربت انه على احلك�مة 
الحتاد واحل�ش�ل على فرتة انتقالية” خالل الفرتة الفا�شلة بن امل�عد 
ال�شكلي لربيك�شت بعد �شتة اأ�شهر وم�عد القمة التي �شتخ�شع فيها اململكة 
املتحدة للق�اعد اجلديدة املنبثقة عن خروجها واملقررة يف نهاية 2020.

اليورو يبلغ اأعلى م�ستوى يف اأ�سبوعني 

يف اإطار جوائز »�سيمبلي فالينج« 

االحتاد للطريان تفوز بجائزة اأف�سل �سركة طريان يف رعاية العمالء عرب مواقع التوا�سل االجتماعي 

اأجنحة الدرجة االأوىل يف » طريان االإمارات « 
حت�سد الذهب �سمن » جوائز �سفر امل�ستقبل«

للعمالء  ال�شفر  جت��ارب  اأف�شل  بتقدمي  الأم���ر  يتعلق 
م�ؤكدا الهتمام الكبري بتط�ير وحت�شن املنتجات   ،“
واخلدمات، معتربا اجلائزة تكرميا للجه�د املت�ا�شلة 

املبذولة يف هذا ال�شدد.
ال�شرتاتيجية  ق�شم  رئي�ض  غي  ري��ان  هناأ  جانبه،  من 
وال��ت��ف��اع��ل وامل���ح���ت����ى ل����دى ج����ائ���ز “ جت�����ارب �شفر 
امل�شتقبل “ طريان الإمارات على هذا الإجناز، م�شريا 
اإىل اأنها متيزت يف فئة اأف�شل مبادرة يف الأج�اء �شمن 
�شديدة  مناف�شة  و�شط   2018 امل�شتقبل  �شفر  ج�ائز 
“ طريان  اأن  اإىل  م��ن���ه��ا  امل��ر���ش��ح��ة،  ال�����ش��رك��ات  ب���ن 
قائمة  على  مكانتها  تر�شيخ  م��ن  متكنت   “ الإم�����ارات 
اأجنحة الدرجة الأوىل اجلديدة  اإطالقها  البتكار مع 

املغلقة بالكامل.

هبط م�ؤ�شر الدولر.
لرية   6.040 اإىل  ق��ل��ي��ال  ال��رتك��ي��ة  ال��ل��رية  وه��ب��ط��ت 
على  اخلمي�ض  اأم�ض  تعامالت  اختتمت  بعدما  للدولر 

ارتفاع باأكر من اأربعة يف املئة.
باملئة   0.1 اخلارجية  التعامالت  يف  الي�ان  وانخف�ض 

اإىل 6.8475 ي�ان للدولر.
 0.7207 0.2 باملئة اإىل  ال��دولر ال�شرتايل  وارتفع 

دولر اأمريكي.
ب��اأك��ر من  وال����دولر ال���ش��رتايل على م�شار الرت��ف��اع 
اأدنى  الأ���ش��ب���ع بعدما تعافى م��ن  املئة خ��الل  واح��د يف 
 0.7085 بلغ  ال��ذي  العام  م�شت�ى يف عامن ون�شف 

دولر اأمريكي ي�م الثالثاء.
للدولر  ين   111.83 اإىل  اليابانية  العملة  وارتفعت 

بزيادة بلغت ن�شبتها 0.1 باملئة.

نيكي ي�سجل اأف�سل اأداء اأ�سبوعي يف �سهرين
  •• طوكيو-رويرتز:

اأ�شهر  �شبعة  من  اأك��ر  يف  م�شت�ى  اأعلى  اإىل  الياباين  نيكي  امل�ؤ�شر  ارتفع 
ام�ض مع حت�شن املعن�يات بفعل اإ�شارات على اأن ال�شن وال�ليات املتحدة 
حتققان تقدما جتاه حل اخلالفات التجارية بينهما. واأغلق امل�ؤ�شر نيكي 
اإغالق  م�شت�ى  اأعلى  وه�  نقطة،   23094.67 اإىل  باملئة   1.2 مرتفعا 
باملئة   3.5 امل�ؤ�شر  قفز  اأ�شب�عي،  اأ�شا�ض  وعلى  �شباط.  اأوائ��ل فرباير  منذ 
م�شجال اأف�شل اأداء اأ�شب�عي يف �شهرين. وزاد امل�ؤ�شر ت�بك�ض الأو�شع نطاقا 

1.1 باملئة م�شجال 1728.61 نقطة.

موؤ�سرات �سعف يف االقت�ساد 
ال�سيني وتراجع اال�ستثمار  

•• بكني-اأ ف ب:

واأظهرت  ال�شيني  ام�ض م�ؤ�شرات �شعف يف القت�شاد  ن�شرت  اأرق��ام  ك�شفت 
النفاق  ا�شتقر  فيما  قيا�شية  م�شت�يات  اإىل  ال�شتثمار  وترية  تباط�ؤ  اأي�شا 
ت�ازن  حتقيق  اإىل  بكن  وت�شعى  ال�شناعي.  والن��ت��اج  التجزئة  ق��ط��اع  يف 
وال�شادرات نح�  ال�شتثمار  النم� من  نقل حمرك  تريد  دقيق فمن جهة 

ال�شتهالك الفردي، فيما تت�شدى يف ال�قت نف�شه لرتاكم الدين العام.
و�شّعب النزاع التجاري مع ال�ليات املتحدة املهمة وت�شبب برتاجع اأ�ش�اق 

املال املحلية اإىل م�شت�يات غري م�شب�قة منذ النهيار يف 2016.
�شلعة  ك��ل  الر�ش�م على  ب��زي��ادة  ت��رام��ب  الأم��ريك��ي دون��ال��د  الرئي�ض  وه��دد 
ثانية من  اح��ت��م��ال عقد ج���ل��ة  امل��ت��ح��دة - رغ��م  ال���لي��ات  ت��دخ��ل  �شينية 

املباحثات الرفيعة امل�شت�ى.
ومع ذلك قلل ترامب اخلمي�ض من اأمل انعقاد تلك املباحثات. وغرد قائال 
“ل�شنا حتت �شغط لإبرام �شفقة مع ال�شن، هم حتت �شغط لإبرام �شفقة 

معنا” م�شيفا “اأ�ش�اقنا تتح�شن، اأ�ش�اقهم تنهار«.
اجلديدة  البيانات  ن�شر  ال��ذي  ال�شن  يف  لالإح�شاء  ال�طني  املكتب  وق��ال 
اأث����ر حم����دود ع��ل��ى البيانات  ام�����ض اجل��م��ع��ة اإن ال���ن���زاع ال��ت��ج��اري ك���ان ل��ه 
القت�شادية حتى الن. لكنه اأ�شاف “بالتاأكيد كان له تاأثري” من منظ�ر 
على  بظاللها  اأرخ��ت  التجاري  التبادل  “حماية  وتابع  و�شعبيهما  البلدين 

تعايف القت�شاد العاملي«.

•• دبي -وام: 

الدرجة  اأجنحة  نالت 
اجل������دي������دة  الأوىل 
على  بالكامل  املغلقة 
ط������ائ������رات ال���ب����ي���ن���غ 
ك�شفت  ال���ت���ي   777
الإمارات”  “طريان 
ال������ن������ق������اب ع����ن����ه����ا يف 
ن������ف�����م�����رب امل����ا�����ش����ي 
الذهبية  اجل������ائ������زة 
“اأف�شل  ف����ئ����ة  ع�����ن 
الأج�اء”،  يف  م��ب��ادرة 
حفل  خ������الل  وذل�������ك 
�شفر  “جتارب  ج�ائز 
ال�����ذي  امل�شتقبل” 
اأق��ي��م م���ؤخ��راً يف ل�ض 

فيغا�ض.
وت��ك��رم ه���ذه اجل���ائ��ز ال��ع��امل��ي��ة اجل��ه���د امل��ت��م��ي��زة التي 
امل�����ش��اف��ري��ن على  ال�����ش��رك��ات لتح�شن جت���ارب  ت��ب��ذل��ه��ا 
الأر�ض ويف الأج�اء، فيما حتتفي جائزة اأف�شل مبادرة 
�شاهمت يف حت�شن  م���ب���ادرات   3 ب��اأف�����ش��ل  الأج������اء  يف 
خالل  الت�شغيلية  ال��ك��ف��اءة  وتعزيز  امل�شافرين  جتربة 

مرحلة الطريان من ال�شفر.
وقال ماتيا�ض �شميد نائب رئي�ض اأول يف طريان الإمارات 
اأجنحة  “ اإن  اجلائزة  ت�شلمه  عقب  ال�شمالية  باأمريكا 
الب�ينغ  بالكامل على  املغلقة  الأوىل اجلديدة  الدرجة 
777 ارتقت من جديد باملعايري وغريت ق�اعد اللعبة 
عندما  التميز  اإىل  دائما  وت�شعى  ال��ط��ريان  �شناعة  يف 

•• لندن-رويرتز:

ارتفع الي�رو ف�ق 1.17 دولر م�شجال اأعلى م�شت�ى 
جاءت  اأمريكية  ت�شخم  بيانات  بعد  ام�ض  اأ�شب�عن  يف 
اأ�شعف من الت�قعات وا�شتمرت يف ال�شغط على الدولر 
امل�شتثمرين على  تعافت فيه معن�يات  الذي  ال�قت  يف 

نطاق وا�شع ودعمت العملة الأوروبية امل�حدة.
واأدى قرار البنك املركزي الرتكي برفع اأ�شعار الفائدة 
ب��ي��ن��م��ا تلقت  ال��ن��ا���ش��ئ��ة،  ال�����ش���ق  اأ����ش����ل  ت��ع��اف يف  اإىل 
املعن�يات يف ال�ش�ق الأو�شع نطاقا دعما الي�م اجلمعة 
اإىل  جديدة  مباحثات  ج�لة  تف�شي  اأن  يف  الآم��ال  من 

خف�ض الت�ترات بن ال�ليات املتحدة وال�شن.
وه�  دولر،   1.1714 اإىل  باملئة   0.2 الي�رو  وارتفع 
بينما  اآب،  اأغ�شط�ض  من  الثالثن  منذ  م�شت�ى  اأعلى 

والفريدة على مدار العام املا�شي. 
�ش�فيا،  ال���روب����ت  ذل���ك  و���ش��م��ل 
الذكاء  بتقنيات  العامل  الروب�ت 
على  تط�راً  الأك��ر  ال�شطناعي 
ال�شركة  وكانت  ال��ع��امل.  م�شت�ى 
ان�شمت خاللها  قد رتبت لزيارة 
اجلن�شية  حت��م��ل  ال��ت��ي  ���ش���ف��ي��ا، 
ال���������ش����ع�����دي����ة وت�����ع�����د ال�����روب������ت 
الذكاء  بتقنيات  العامل  ال�حيد 
على  يح�شل  ال��ذي  ال�شطناعي 
العامري،  خالد  اإىل  بلد،  جن�شية 
اأحد امل�ؤثرين ال�شهريين مب�اقع 
دولة  يف  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت���ا���ش��ل 
الإم������ارات، ل��ل��ق��ي��ام ���ش���ي��اً بج�لة 
ح��اف��ل��ة ب��امل��غ��ام��رات ح����ل معامل 

�شياحية �شهرية يف اأب�ظبي.
للطريان  الحت�����اد  ت��ع��اون��ت  ك��م��ا 
ال�شغري،  اآدم”  “الكابنت  م���ع 
ال�����ذي اأ����ش���ر ق���ل����ب امل���الي���ن من 
امل�����ش��اه��دي��ن ح����ل ال��ع��امل مبدى 
ت�شغيل  باأنظمة  الكبرية  معرفته 
الطائرات وعامل الطريان خالل 
حديثه مع الطيارين يف مق�ش�رة 
الحتاد  طائرات  باإحدى  القيادة 
انت�شر  م���ا  و���ش��رع��ان  ل��ل��ط��ريان. 
�ش�ره  ال�����ذي  ال��ف��ي��دي���  م��ق��ط��ع 
ق��ائ��د ال��ط��ائ��رة و���ش��ج��ل مالين 
وقامت  ال��ع��امل.  ح���ل  امل�شاهدات 
الحتاد للطريان بعد ذلك بدع�ة 
لتحقيق  اآدم  ال�شغري  ال��ع��ب��ق��ري 
القيادة  مقعد  ت���يل  حيث  حلمه 
بجهاز املحاكاة لطائرة من طراز 
اإيربا�ض A380 يف مقر ال�شركة 
يف اأب�ظبي. واأثمرت التجربة عن 
الفيدي�  اأجنح مقاطع  واحد من 
اأ���ش��درت��ه��ا ���ش��رك��ة طريان  ال��ت��ي 
على م�اقع الت�ا�شل الجتماعي 

خالل عام 2017. 

•• اأبوظبي-الفجر:

ف���ازت الحت���اد ل��ل��ط��ريان، الناقل 
ال�طني لدولة الإم��ارات العربية 
�شركة  “اأف�شل  بجائزة  املتحدة، 
ط����ريان يف رع���اي���ة ال��ع��م��الء عرب 
يف  م�اقع الت�ا�شل الجتماعي” 
فالينج”  “�شيمبلي  ج�ائز  اإط��ار 
2018. كما حازت ال�شركة  لعام 
من  العالية  الإ���ش��ادة  على  كذلك 
جلنة اجل�ائز �شمن فئة “اأف�شل 
ا�شتخدام للم�ؤثرين” على م�اقع 

الت�ا�شل الجتماعي. 
ومُتَنح ج�ائز “�شيمبلي فالينج” 
ت���ق���دي���راً ل��ل��ت��م��ي��ز والب����ت����ك����ار يف 
الت�ا�شل  م���اق��ع  على  احل��م��الت 
الجتماعي واحلمالت الت�ش�يقية 
يف قطاع الطريان. وجاء الإعالن 
احتفالية  خ���الل  ال��ف��ائ��زي��ن  ع��ن 
خا�شة انعقدت الأ�شب�ع املا�شي يف 
“مهرجان  فعاليات  �شمن  لندن 
املعر�ض  ي��ع��دُّ  ال���ذي  الطريان”، 
لأعمال  ع��امل��ي��اً  ال���رائ���د  وامل����ؤمت���ر 

وتقنيات الطريان. 
وق��د اخ��ت��ارت جلنة م��ن اخلرباء 
والت�ش�يق  ال�����ط�����ريان  ب���ق���ط���اع 
الحتاد للطريان تقديراً للجه�د 
جمالت  يف  لل�شركة  ال�شتثنائية 
وو�شائل  ال����رق����م����ي،  ال���ت�������ش����ي���ق 
ورعاية  الج��ت��م��اع��ي،  ال��ت���ا���ش��ل 

العمالء عرب الإنرتنت. 
باجلائزة،  ال���ف����ز  ع��ل��ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
الرئي�ض  نائب  برينيل،  تيم  اأف��اد 
ل���������ش�����ؤون ال���ت�������ش����ي���ق ب����الحت����اد 
الف�ز  “ميثل  بالق�ل:  للطريان، 
دامغة  ����ش���ه���ادة  اجل�����ائ����ز  ب���ه���ذه 
بتقدمي  امل�شتمر  ال��ت��زام��ن��ا  ع��ل��ى 
اأف�������ش���ل رع����اي����ة ل��ع��م��الئ��ن��ا عرب 

ومتكن م�ظفيها«. 
“اأف�شل  فئة  يف  الإ����ش���ادة  ومت��ن��ح 
ا�شتخدام للم�ؤثرين على من�شات 
الطريان  �شركات  اإىل  الت�ا�شل” 
ال����ت����ي ت��ت��م��ك��ن م����ن ال����ش���ت���ف���ادة 
م�����ن ال���ت�������ش����ي���ق ع�����رب م�����ؤث����ري 
الجتماعي  ال��ت���ا���ش��ل  م��ن�����ش��ات 
مع  ه���ادف  تفاعل  حتقيق  ب��ه��دف 

اجلماهري املعنية. 
وع���ن ه���ذه الإ�����ش����ادة ق���ال ال�شيد 
برينيل: “نطبق نف�ض املنهجية يف 
امل�ؤثرة  ال�شخ�شيات  مع  التفاعل 
على م�اقع الت�ا�شل الجتماعي، 

حم�رياً  ج���زءاً  ذل��ك  ميثل  حيث 
حديثة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  اأي  م����ن 
ن�شعى  ونحن  الرقمي.  للت�ش�يق 
با�شتمرار اإىل �شمان ال�شراكة مع 
ال�شخ�شيات ال�شهرية التي ميكن 
بطرق  معها  الت�ا�شل  لعمالئنا 
نعر�ض  حيث  و���ش��ادق��ة،  حقيقية 
ميكننا  ال����ت����ي  ال����ت����ج����ارب  ف���ق���ط 

تقدميها«. 
م�ؤثري  مع  التعاون  اإىل  واإ�شافة 
الجتماعي،  ال��ت���ا���ش��ل  م����اق���ع 
ا���ش��رتك��ت الحت����اد ل��ل��ط��ريان مع 
عدد من ال�شخ�شيات غري املاأل�فة 

ك��اف��ة ق���ن����ات ال��ت���ا���ش��ل. فنحن 
تلبية  ُيثمن�ن  �شي�فنا  اأن  ن��درك 
احتياجاتهم وفق اأعلى م�شت�يات 
ال����د  وروح  الأداء  يف  ال�����ش��رع��ة 
ال�شي�ف.  مل��ط��ال��ب  وال���ت���ق���دي���ر 
التفاعل  ف��ي��ه  ي��ت��زاي��د  وق���ت  ويف 
الآلت،  خ��الل  م��ن  ال�شي�ف  م��ع 
اللم�شة  اإ�شفاء  ا�شتمرارنا يف  فاإن 
ال�����ش��ادق��ة والإن�����ش��ان��ي��ة على تلك 
يف  اأ�شا�شية  ركيزة  ميثل  العملية 
ال�شي�ف.  مع  للتفاعل  فل�شفتنا 
ويت�شح ذلك من معدلت الر�شا 

العالية التي ن�شهدها«. 

الر�شا  معدلت  اأعلى  من  ب�احد 
من جانب العمالء. 

العمالء  رع��اي��ة  فري����������ق  وي��ق��دم 
عرب م�اق����ع الت�ا�شل الجتماعي 
للطي��ران  ل��الحت��������������������اد  ال���ت���اب���ع 
ا�شتف�ش�������ارات  ع��ل��ى  الإج����اب����ة 
�شاعة   24 م����دار  ع��ل��ى  ال��ع��م��الء 
امتداد  على  اللغات  من  بالعديد 
الجتماعي  ال���ت����ا����ش���ل  ق����ن�����ات 

لل�شركة. 
اأ���ش��ب��ح��ت الحت����اد للطريان  ك��م��ا 
�شركة طريان  اأول  كذلك م�ؤخراً 
تقدم  الأو�شط  ال�شرق  يف منطقة 

و�شائل  ا���ش��ت��م��رار  م���ع  واأ�����ش����اف: 
التح�ل  يف  الجتماعي  الت�ا�شل 
حم����ر  اإىل  م����ت����زاي����دة  ب�������ش����رة 
فاإننا  ال��ع��م��الء،  رحلة  يف  اأ�شا�شي 
وتطبيق  الب����ت����ك����ار  ����ش���ن����ا����ش���ل 
اإط���ار جه�دنا  ج��دي��دة يف  تقنيات 
جلعل رعاية العمالء عرب م�اقع 
الت�ا�شل الجتماعي جتربًة اأكر 

ب�شاطة واإمتاعاً. 
ب�احد  للطريان  الحت��اد  وتتمتع 
ال�شتجابة  اأوق�������ات  اأ�����ش����رع  م���ن 
ل�شتف�شارات العمالء عرب م�اقع 
الت�ا�شل الجتماعي، كما حتظى 

تطبيق  ع����رب  ال���ع���م���الء  خ����دم����ة 
“وات�شاب«. 

�شا�شانك  ق����ال  ال�������ش���دد،  وب���ه���ذا 
ن����ي����ج����ام، امل�����ؤ�����ش���������ض وال���رئ���ي�������ض 
�شيمبلي  ل�������ش���رك���ة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
بالق�ل:  ال���ش��ت�����ش��اري��ة،  ف��الي��ن��ج 
الجتماعي،  الت�ا�شل  ع�شر  “يف 
مبثابة  ال����ع����م����الء  رع����اي����ة  ت���ع���د 
دواعي  وم��ن  التجارية.  العالمة 
�شرورنا اأن نرى الحتاد للطريان 
مقدمة  يف  دوم���اً  عمالئها  ت�شع 
منهج  خ������الل  م����ن  الأول��������ي�������ات 
العمالء  خ����دم����ة  يف  ا����ش���ت���ب���اق���ي 

مادورو ياأمل بتوقيع اتفاقات اقت�سادية يف بكني 
•• بكني-اأ ف ب:

نيك�ل�ض  الفنزويلي  الرئي�ض  اأ�شاد 
الكربى  بال�شقيقة  ام�����ض  م�����ادورو 
نظريه  للقاء  ي�شتعد  حيث  ال�شن 
�شي جينبينغ على اأمل الت��شل اىل 
اتفاقات اقت�شادية لبالده التي متر 

باأزمة اقت�شادية خانقة.
و���ش��رح م����ادورو بعيد و���ش���ل��ه اىل 
اجلمعة  اخلمي�ض  ليل  بكن  مطار 
بتعزيز  كربى”  “باآمال  اأت���ى  اأن���ه 
الروابط ال�شرتاتيجية الق�ية مع 

ال�شن الدائن الرئي�شي لبالده.
�شتعطي  زي��ارت��ه  اأن  م����ادورو  وت��اب��ع 
الطاقة  ل���ش��ت��ث��م��ارات  ق����ي���ا  دف���ع���ا 

دي����ن ب����الده. وق���ال م�����ادورو الذي 
تع�د اآخ��ر زي��ارة له اىل ال�شن اىل 
“ال�شن  اإن   2017 م��ار���ض  اآذار 
و�شيك�ن  ال���ك���ربى  ���ش��ق��ي��ق��ت��ن��ا  ه���ي 
التقى  اأن  من دواع��ي �شروري فعال 

�شقيقنا �شي جينبينغ اجلمعة«.
وت�شتمر زيارة �شي اىل ال�شن حتى 

الحد.
وكان املتحدث با�شم وزارة اخلارجية 
لقاء  يف  قال  �ش�انغ  جينغ  ال�شينية 
احلك�مة  “عززت  م��ع��ت��اد  ���ش��ح��ايف 
الفنزويلية م�ؤخرا ا�شالح القت�شاد 
والقطاع املايل مع جتاوب اجتماعي 

جيد«.
وم�شى جينغ يق�ل “اأعتقد اأن من 

والتجارة والعالقة املالية الناجحة 
بن البلدين.

مليار   50 اأق��ر���ش��ت  ب��ك��ن  وك���ان���ت 
يف  ال���ع�������ش����  ف���ن���زوي���ال  اىل  دولر 
للنفط  امل�������ش���ّدرة  ال�����دول  م��ن��ظ��م��ة 
�شددت  امل��ا���ش��ي،  العقد  يف  )اوب����ك( 
ك���راك���ا����ض ق�����ش��م��ا م��ن��ه��ا ع��ل��ى هيئة 
���ش��ح��ن��ات ن��ف��ط��ي��ة، ل��ك��ن��ه��ا ل ت���زال 
دولر  مليار   20 قيمته  مب��ا  تدين 

اىل بكن.
اناليتيكا”  “ايك�  م��ك��ت��ب  ي���ق����ل 
مادورو  اإن  الفنزويلي  ال�شت�شاري 
ميكن اأن يع�د بقر�ض جديد بقيمة 
ملدة  ومتديد  دولر  مليارات  خم�شة 
لت�شديد  ال�شماح  لفرتة  اأ�شهر  �شتة 

ا�شتقرار  حتقيق  اجلميع  م�شلحة 
النم� يف فنزويال«.

ال�����ش��ن هي  وزي�������ارة م�������ادورو اىل 
الوىل له اىل اخل��ارج منذ تعر�شه 
على حد ق�له لهج�م بطائرات يتم 
التحكم بها عن بعد انفجرت خالل 
عر�ض ع�شكري يف كراكا�ض يف 4 اآب 

اغ�شط�ض.
ديل�شي  ال���رئ���ي�������ض  ن���ائ���ب���ة  وزارت 
و�ش�ل  ق���ب���ل  ال�������ش���ن  رودري����غ����ي����ز 
مادورو والتقت م�ش�ؤولن �شينين 
ال�شيني  ال��ت��ن��م��ي��ة  م�������ش���رف  م����ن 
ال�طنية  ال�����ش��ي��ن��ي��ة  وامل����ؤ����ش�������ش���ة 

للنفط.
وت���ده����ر ال������ش��ع الق���ت�������ش���ادي يف 

فنزويال، البلد الذي كان غنيا جدا 
يف  نفطية  احتياطات  اأك��رب  وميلك 

العامل، ب�شكل كبري.
ب���امل���ئ���ة من   96 ال���ن���ف���ط  وي������ؤم�����ن 
انتاجه  ل���ك���ن  ف���ن���زوي���ال  ع�����ائ�����دات 
الأق��ل منذ  اإىل م�شت�ى ه�  تراجع 
ملي�ن   1،4 ب��ل��غ  وق���د  ع��ام��ا.   30
برميل ي�ميا يف مت�ز ي�لي� مقابل 
البالد  حققته  قيا�شي  اإنتاج  معدل 
قبل ع�شرة اأع�ام وبلغ 3،2 مالين 

برميل.
ويبلغ العجز 20 باملئة من اإجمايل 
اخلارجي  وال��دي��ن  الداخلي  الناجت 
بينما ل يتعدى  150 مليار دولر 

احتياطي النقد الت�شعة مليارات.
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يف درا�شة جديدة، اأثبت الباحث�ن كيف تع�ق املتغريات اجلينية امل�ج�دة على 
نطاق وا�شع يف �شرطان الق�ل�ن عملية نقل �شحنات احلم�ض الن�وي.

ي��شح العلماء اأن هذه النتائج قد حتمل اأهمية كربى على م�شت�ى ال�قاية 
من �شرطان الق�ل�ن.

يف  كيمياء  اأ�شتاذة  اإنها  الدرا�شة.  على  الإ���ش��راف  يف  بارت�ن  جاكلن  �شاركت 
باحثة حُتدد منذ  اأول  للتكن�ل�جيا يف )با�شادينا( وكانت  معهد كاليف�رنيا 

عقدين تفا�شيل عملية )نقل �شحنات احلم�ض الن�وي(.
خ���الل ه���ذه ال��ع��م��ل��ي��ة، تتنقل الإل���ك���رتون���ات ع��رب ال��ل���ل��ب امل����زدوج اخلا�ض 
باحلم�ض الن�وي، فرت�شل اإ�شارات اإىل الربوتينات امل�ش�ؤولة عن اإ�شالح ذلك 

احلم�ض وُتبلغها ب�شرورة البدء باإ�شالح امل�شار التي يتم ر�شدها.

قابلية الإ�سابة
رّكز ماكدونيل وزمالوؤه على الطفرة امل�ج�دة يف جينة MUTYH. يف 
الربوتن  لإنتاج  الالزمة  التعليمات  اجلينة  هذه  تعطي  العادية،  احل��الت 

امل�ش�ؤول عن اإ�شالح احلم�ض الن�وي.
لكن ت�ؤثر الطفرات يف جينة MUTYH يف قدرة احلم�ض الن�وي على 

اإ�شالح اأخطائه بنف�شه. كذلك، برز رابط بن هذه الطفرات 
ال�شرطان  ُت�شبب  قد  التي  احلميدة  الأورام  ن�ش�ء  وب��ن 

لحقاً يف الق�ل�ن.
رّك���ز ال��ب��اح��ث���ن يف ال��درا���ش��ة ع��ل��ى طفرة 

جينة  يف   C306W

MUTYH، علماً باأنها ت�ؤثر يف قدرة اجلينة على اإبقاء كتلة �شغرية من 
احلديد وذرات الكربيت معاً داخل الربوتن.

 C306W طفرة  اأن  الدرا�شة  يف  الكهروكيماوية  التجارب  بع�ض  ك�شف 
جتعل كتلة احلديد والكربيت تتفكك حن حتتّك بالأوك�شجن.

 ُتعترب كتل احلديد والكربيت اأ�شا�شية لإ�شالح احلم�ض الن�وي، لذا مينع 
هذا التفكك بروتن MUTYH من اأداء دوره املرتبط باإ�شالح احلم�ض 

الن�وي.
كتل  احلديد والكربيت �شرورية لإ�شالح احلم�ض ُت��ع��ت��رب 

الن�وي لأنها ت�فر الإلكرتونات التي حتتاج 
بالل�لب  )تلت�شق(  ك��ي  ال��ربوت��ي��ن��ات  اإل��ي��ه��ا 
امل������زدوج يف احل��م�����ض ال���ن����وي وت��ب��ح��ث عن 

امل�شار.
طفرة  وج����د  اأن  )اكت�شفنا  ب��ارت���ن:  ت��شح 
C306W يف الربوتن امل�ش�ؤول عن اإ�شالح 
احل��م�����ض ال��ن���وي وامل��رت��ب��ط ب��ال�����ش��رط��ان قد 
مينع نقل الإلكرتونات عرب احلم�ض الن�وي(.

تف�سري
)وّثقنا  ال��درا���ش��ة:  يف  وزم�����الوؤه  م��اك��دون��ي��ل  ا�شتنتج 
بن�ش�ء  املرتبطة  اجل��دي��دة  ل��الآل��ي��ة  تف�شرياً  وط��رح��ن��ا 
بال�شرطان  الإ�شابة  وبقابلية  الق�ل�ن  يف  حميدة  اأورام 
ولحظنا اأنها ترتبط باإ�شعاف كتلة MUTYH امل�ؤلفة 

من احلديد والكربيت من الناحية الكهروكيماوية(.
تعليقاً على النتائج، 

قال فيليب بارتلز، باحث ما بعد الدكت�راه يف الكيمياء واأحد امل�شرفن 
تظهر  ق��د  الكت�شافات.  ب��داي��ة  )اإن��ه��ا  ال��درا���ش��ة:  على  الثالثة  الأ�شا�شين 
C306W التي  طفرات اأخرى لدى مر�شى ال�شرطان، اإىل جانب طفرة 

متنع عملية نقل ال�شحنات بالطريقة نف�شها(.
تاأمل بارت�ن اأن مُتّهد الدرا�شة احلديثة لظه�ر ا�شرتاتيجيات وقائية جديدة 
ملكافحة �شرطان الق�ل�ن: )تطرح الدرا�شة ا�شرتاتيجية تدع�نا اإىل التفكري 

اإر�شال  على  قدرتها  وجتديد  الت�شحيحية  الربوتينات  تلك  تثبيت  بكيفية 
اإ�شارات بعيدة املدى عرب احلم�ض الن�وي كي تتمكن تلك الربوتينات من 

اإيجاد الطفرات يف احلم�ض الن�وي واإ�شالحها قبل اأن ت�شبب ال�شرطان(.

حتديد  اجلينية  امل���ؤ���ش��رات  ه��ذه  ت�شّهل 
لفح��ض  اخل�������ش����ع  ������ش�����رورة  م�����دى 
���ش��رط��ان ب��رو���ش��ت��ات دوري����ة، ف�شاًل عن 
الدكت�ر  ق����اد  ل���درا����ش���ت���ه���ا،  وت���ريت���ه���ا. 
فريدريك ر. �ش�ماخر، باحث متخ�ش�ض 
يف علم الأوبئة ال�شرطانية، فريقاً دولياً 

�شّم اأكر من مئة باحث.
الباحث�ن  جن���ح  ال���درا����ش���ة،  ه���ذه  ق��ب��ل 
تعددات  م���ن  م��ئ��ة  ع��م���م��اً يف حت���دي���د 
اأ���ش��ك��ال ال��ن���ك��ل��ي���ت��ي��دات امل���ف���ردة التي 
مي����ك����ن رب����ط����ه����ا ب�����ارت�����ف�����اع ����ش���رط���ان 
الكت�شافات  ه��ذه  وت��زي��د  ال��ربو���ش��ت��ات. 
الربو�شتات  �شرطان  م�ؤ�شرات  الأخ��رية 

املعروفة باأكر من 05%.
تفّح�ض الدكت�ر فريدريك ر. �ش�ماخر 
الن�وي  احلم�ض  ت�شل�شالت  وزم����الوؤه 
اأ�ش�ل  م���ن  رج����ل  األ�����ف   140 ل��ن��ح��� 
درا�شات  م���ن  ب��ي��ان��ات  م��ن��ه��ا  اأوروب�����ي�����ة، 
���ش��اب��ق��ة. ع��ان��ى 80 األ���ف���اً ت��ق��ري��ب��اً من 
الربو�شتات، يف  �شرطان  الرجال  ه���ؤلء 
حن مل تظهر على 60 األفاً اآخرين اأية 

اإ�شارة اإىل املر�ض.
مع هذه البيانات، متكن الباحث�ن من 
حتديد 63 م�ؤ�شراً جينياً جديداً لدى 
َم��ن ع��ان���ا ���ش��رط��ان ال��ربو���ش��ت��ات، علماً 

امل�ؤ�شرات مل تظهر يف حم�ض  باأن هذه 
الرجال الأ�شحاء الن�وي.

اكت�شافاتنا  لنا  )تتيح  �ش�ماخر:  يذكر 
يخ�شع�ا  اأن  ي����ج����ب  َم�������ن  حت�����دي�����د 
امل�شت�شد  ل��ف��ح������ض  وب��ان��ت��ظ��ام  م��ب��ك��راً 
هذه  تتمكن  وقد  الن�عي.  الربو�شتاتي 
النتائج يف امل�شتقبل من ت�جيه القرارات 

العالجية(.
اأن هذا )الكت�شاف  اإىل  ي�شيف م�شرياً 
اجليني( قد ي�شّكل عاماًل مهماً ياأخذه 
الأطباء يف العتبار اأي�شاً عند تفكريهم 

يف عالج �شرطان الربو�شتات.
اإىل   500 ث��م��ة  اأن  ال��ب��اح��ث���ن  ي������ش��ح 
الأرجح  يرتبط على  األف م�ؤ�شر جيني 
�ش�ماخر  لكن  ال��ربو���ش��ت��ات.  ب�شرطان 
ي�ؤكد األ داعي ل��شع خريطة لها كلها. 
 02% اإىل   01% ن��ع��رف  اأن  ي��ك��ف��ي 
منها لإ�شدار ت��شيات ب�شاأن ت�جيهات 

الفح��ض، ح�شبما ي�ؤكد الباحث.

فحو�ش
ال�شرطان  )ن����ع  ال��ربو���ش��ت��ات  ���ش��رط��ان 
الأك�����ر ���ش��ي���ع��اً( ب���ن ال���رج���ال. تفيد 
جمعية ال�شرطان الأمريكية اأن خطره 
يرتفع مع التقدم يف ال�شن مبا اأن نح� 

6 من كل 10 حالت )تظهر لدى رجال 
م�شنن تخط�ا اخلام�شة وال�شتن من 
العمر(. كذلك ُتعترب هذه احلالة اأكر 
عائلياً  تاريخاً  ميلك�ن  َمن  بن  �شي�عاً 
والد  اإذا كان  املر�ض، خ�ش��شاً  مع هذا 

املري�ض اأو اأحد اإخ�ته م�شاباً به.
الربو�شتاتي  امل�شت�شد  فح�ض  ي�شهم 
هذا  م��ق��دار  لقيا�ض  امل�شمم  ال��ن���ع��ي، 
ال��ربوت��ن يف ال���دم، يف حت��دي��د احتمال 
يك�ن  الربو�شتات.  ل�شرطان  التعر�ض 
م��ع��دل��ه م��رت��ف��ع��اً غ��ال��ب��اً يف ح��ال��ة َمن 
ال��ربو���ش��ت��ات ويدفع  ���ش��رط��ان  ي��ع��ان���ن 
الطبيب اإىل اإجراء مزيد من الفح��ض 
اإذا دعت  املري�ض للعالج  اإخ�شاع  ورمبا 

احلاجة.
تقّدم جمعية ال�شرطان الأمريكية راهناً 
ت��شيات خمتلفة ب�شاأن فح�ض �شرطان 
الرجل  ت��������ش���ي  اأوًل،  ال���ربو����ش���ت���ات. 
خماطر  ب�����ش��اأن  طبيبه  اإىل  ب��ال��ت��ح��دث 
الن�عي  الربو�شتاتي  امل�شت�شد  فح�ض 

وف�ائده املحتملة.
ي������ق������ررون اخل�������ش����ع  َم�������ن  يف ح�����ال�����ة 
يعان�ن  ل  اأن����ه����م  وي���ت���ب���ن  ل��ل��ف��ح�����ض 
اجلمعية  تعترب  ال��ربو���ش��ت��ات،  ���ش��رط��ان 
له  جم����دداً  يخ�شع�ا  لأن  داع���ي  ل  اأن 

امل�شت�شد  اإذا كان معدل  �شنتن  اإل بعد 
الربو�شتاتي الن�عي يف دمهم اأدنى من 
2.5 نان�غرام يف املليلرت. اأما َمن يبلغ 
املعدل يف دمه 2.5 نان�غرام يف املليلرت 

اأو اأعلى، فعليه تكرار الفح�ض �شن�ياً.

خطوات تالية
املتغريات  م����ن  ال��ت��ح��ق��ق  ع����ن  ف�������ش���اًل 
على  ق���درة  اأك���ر  ُتعترب  ال��ت��ي  اجلينية 
ت�قع ارتفاع اخلطر )العمل الذي يرّكز 
عليه �ش�ماخر وزمالوؤه راهناً(، يدر�ض 
اجلينية  الخ��ت��الف��ات  اأي�شاً  الباحث�ن 
يف حالة رج��ال م��ن اأع���راق ع��دة، منهم 
اأ�ش�ل  م���ن  امل���ت���ح���درون  الأم���ريك���ي����ن 

اأفريقية ومن اأ�ش�ل اآ�شي�ية.
�شحيح اأن اأعمال الباحثن مل تنتِه بعد، 
اإل اأن النتائج التي ت��شل�ا اإليها واعدة، 
مبا اأن تقييم خطر �شرطان الربو�شتات 
مهم لرجال كر، ف�شاًل عن اأ�شدقائهم 

وعائالتهم.
ُتعترب هذه الدرا�شة حم��دودة لأنها مل 
تتناول �ش�ى رجال من اأ�ش�ل اأوروبية. 
املزيد  ال��ي���م  ي��ج��رون  الباحثن  اأن  اإل 
من الأبحاث ت�شمل رجاًل من خلفيات 

اأخرى.

القولون.  ب�سرطان  لالإ�سابة  وراثية  قابلية  النا�ش  بع�ش  نف�سه وتعطي  اإ�سالح  النووي على  توؤثر يف قدرة احلم�ش  اآلية حديثة   ك�سف بحث جديد 
ُن�سرت الدرا�سة اجلديدة يف جملة )نات�سر كيمي�سرتي( وتوىل الإ�سراف عليها كيفني ماكدونيل من )مركز نوري�ش ال�سامل لل�سرطان( يف جامعة جنوب 

كاليفورنيا يف لو�ش اأجنلي�ش.

تعطي بع�ش النا�ش قابلية وراثية لالإ�سابة ب�سرطان القولون

اآلية حديثة توؤثر يف قدرة احلم�ش النووي على ا�سالح نف�سه

حتدد مدى �سرورة اخل�سوع للفحو�ش

بحث جديد يحدد 63 تبدال جينيا ي�سهم يف تفاقم خطر �سرطان الربو�ستات

اإىل  الإ�سارة  يف  ي�سهم  جينيًا  تبدًل   63 حتديد  يف  �سنوات  �ست  دام  بحث  م�سروع  جنح 
الطب  كلية  الدرا�سَة  اأجرت  الرجال.  بع�ش  حالة  يف  الربو�ستات  �سرطان  خطر  تفاقم 
جملة  يف  اأخريًا  نتائجها  وُن�سرت  ري�سورف،  وي�سرتن  كي�ش  جلامعة  التابعة  كليفالند  يف 

.Nature Genetics
املفردة(  النوكليوتيدات  اأ�سكال  )ت��ع��ددات  ُتدعى  التي  اجلينية،  املوؤ�سرات  حُت��دد 
)SNPs(، على م�ستوى احلم�ش النووي. ول ترتبط ب�سرطان الربو�ستات فح�سب، بل 

ت�سّكل اأي�سًا اإ�سارة تخرب الأطباء اأن الإن�سان اأكرث عر�سة لعدد من الأمرا�ش املحددة.
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عربي ودويل

حّدد اأوقاتًا ثابتة للنوم وال�ستيقاظ
الآن  ب��ع��د  م��ت��اأخ��ر  ل���ق��ت  ت�شهر  اأن  ميكنك  ل 
مل�شاهدة خم�ض حلقات مت�ا�شلة من م�شل�شلك 
ل! ابداأ بتح�شن اإيقاع ن�مك  التلفزي�ين املف�شّ
من خالل الإي�اء اإىل الفرا�ض وال�شتيقاظ يف 
ال�قت نف�شه من كل ي�م. كذلك، اكتِف بقيل�لة 
اإىل مرحلة  30 دقيقة كي ل ت�شل  ل تتجاوز 
ت�شتيقظ.  حن  بالتعب  وت�شعر  العميق  الن�م 
هذه  لأن  امل�شاء  يف  التلفزي�ن  اإزاء  ت�شتلِق  ول 
الن�م حن  ال�شتغراق يف  اخلط�ة متنعك من 

تاأوي اإىل الفرا�ض اأخرياً.
ال�شتيقاظ  ت���ق��ي��ت  لأن  ف��اع��ل��ة  امل��ق��ارب��ة  ه���ذه 
ُي��ح��دد دورة اجل�����ش��م ع��ل��ى م��ر ال��ي���م ك��ل��ه، كما 
���ش��ت��اي�����ش��ي، طبيبة  ك�����اي  م���ارغ���ري���ت  ت��������ش���ح 
اأمرا�ض ع�شبية وخبرية يف طب الن�م. ي�شمح 
مع  بالتكيف  اجل�شم  ل�شاعة  اأي�شاً  النظام  هذا 
اأن م�شت�ى هرم�ن  ال�ش�ء والظالم، ما يعني 
امليالت�نن املرتبط بالن�م يرتفع خالل الليل 

مل�شاعدتك على الن�م ب�شه�لة.

تنف�ش ببطء
هل ت�شتيقظ يف منت�شف الليل وت�شعر بطنن 
يف عقلك؟ يف هذه احلالة، ت��شي خبرية الن�م 
ن�شاط من  ب���اأي  ال��ق��ي��ام  ب��ع��دم  دي��ل��ي  كري�شتن 
)مثل  نهار  ال���ق��ت  ب��اأن  ال��دم��اغ  يبلغ  اأن  �شاأنه 
بل  ال�شاعة(.  يف  التحديق  اأو  الأ���ش���اء  ت�شغيل 
ح��اول اأن ت�شهق وتزفر بن 3 و5 ث���اٍن يف كل 

مرة.
هذه املقاربة فاعلة لأن التنف�ض العميق ي�شهم 
الن�م ويف جتديد  التي تع�ق  الأف��ك��ار  اإب��ع��اد  يف 
ال�شتغراق  لت�شهيل  كافية  بدرجة  ال�شرتخاء 
التنف�ض  ي����ؤث���ر  اأن  مي��ك��ن  جم������دداً.  ال���ن����م  يف 
يع�د  ال���ذي  املبهم  الع�شب  يف  اأي�����ش��اً  ال��ب��ط��يء 
ال��دم��اغ، وهي  اإىل  ال�شرتخاء  اإ���ش��ارات  وير�شل 
كفيلة بتهدئة اجلهاز الع�شبي الالودي وزيادة 

ال�شع�ر بالنعا�ض.

مار�ش اليوغا
ك�شف بحث اأجرته جامعة هارفارد اأن ممار�شة 
بالأرق.  امل�شابن  تفيد  الن�م  م�عد  يف  الي�غا 
بانتظام،  ممار�شتها  على  اأ�شابيع  ثمانية  بعد 
اأ�شرع  ب����ت���رية  ال���ن����م  امل�������ش���ارك����ن م���ن  مت��ك��ن 

وا�شتفادوا من حت�شن ن�عيته اأي�شاً.
هذه املقاربة فاعلة لأن تطبيق بع�ض و�شعيات 
)حتية  م��ث��ل  مت���اري���ن  اأو  ك��ال��ق��ط��ة،  ال���ي����غ���ا، 
املتحرك  ال��ت��اأم��ل  مل��م��ار���ش��ة  م�شابه  ال�����ش��م�����ض(، 
الذي ُيهدئ اجل�شم والعقل معاً. يق�ل مايكل 
بري��ض، طبيب نف�شي متخ�ش�ض با�شطرابات 
تخفيف  على  ق��ادرة  الي�غا  اإن  العيادية،  الن�م 
الت�تر وال�شغط النف�شي يف نهاية الي�م، �ش�اء 
مار�شتها يف ال�شباح اأو يف امل�شاء، ما ي�شمح لك 

بال�شتفادة من الن�م الذي حتتاج اإليه.

ابتعد عن و�سائل التكنولوجيا
الرا�شدين  % م���ن   44 م���ن  واح����د  اأن����ت  ه���ل 
الذين ي�شتعمل�ن �شبكة الإنرتنت ح�ل العامل 
قبل م�عد الن�م يف كل ليلة تقريباً؟ حاول اأن 
تبتعد عن ال�شا�شات قبل �شاعة من م�عد الن�م 
لالأ�شعة  امل�شاد  الفلرت  الأق��ل  على  ا�شتعمل  اأو 
اأن  ميكنك  اأو  هاتفك.  على  ُوِج���د  اإذا  ال��زرق��اء 
الط�ل  ح��دة  لتخفيف   Flux تطبيق  ُت��ن��ّزل 
اأمناط ل  ال�شا�شة وت�شغيل  امل�جي املنبعث من 

تنعك�ض �شلباً على الن�م.
والإلكرتونية  ال��ن�����ش��ي��ة  ال��ر���ش��ائ��ل  ت��ك���ن  ل���ن 
حا�ش�بك  اأو  الذكي  هاتفك  على  والتطبيقات 

اإذ تر�شل  ال��ل���ح��ي م�����ش��ادر الإل��ه��اء ال���ح��ي��دة، 
اإ�شارة  �شا�شتك  م��ن  املنبعثة  ال��زرق��اء  الأ���ش��ع��ة 
اإن��ت��اج هرم�ن  اإىل وق��ف  ال��دم��اغ وت��دف��ع��ه  اإىل 
امل��ي��الت���ن��ن امل��رت��ب��ط ب��ال��ن���م. ت������ش��ح ديلي: 
)تك�ن الأجهزة قريبة جداً من وجهك، فتحّفز 
دم���اغ���ك ح��ت��ى ل���� ك���ان ال�����ش���ء امل��ن��ب��ع��ث منها 
ج�شمك  �شاعة  تتغري  اأ�شب�ع،  مر  على  خافتاً(. 
اأي�شاً ب�شبب هذا التعّر�ض املت�ا�شل لالأ�شعة، ل 
�شيما بعد حل�ل الظالم. نتيجًة لذلك، يرتاجع 
اأو  باليقظة  املرتبطة  الهرم�نات  التن�شيق بن 

الن�م و�شاعات الليل والنهار.

�سّغل اآلة ال�سجة البي�ساء
ال�شريك؟  �شخري  ب�شبب  ال��ن���م  ع��ن  تعجز  ه��ل 
اآلة  ت�شغيل  ع���رب  ال�����ش���ت  ت��ط��م�����ض  اأن  ح����اول 
لأذنيك،  �شدادتن  و�شع  اأو  البي�شاء  ال�شجة 
بعيدة،  �شجة  اإىل  ال�شخري  بتح�يل  يكفل  م��ا 
ف��ي��رتاج��ع ب��ذل��ك م�����ش��ت���ى ال��ت���ت��ر والإل���ه���اء. 
لكن يجب اأن يتكلم ال�شخ�ض الذي ي�شخر مع 
الطبيب اأوًل للتاأكد من عدم وج�د م�شكلة طبية 
كامنة لديه وملعرفة مدى فاعلية رذاذ الأنف اأو 
�شرائط الأنف يف حالته )اأو اإذا كان يحتاج اإىل 
عالج اإ�شايف(. مبا اأن الن�م اإىل جانب �شخ�ض 
اأكر  الليل  النزعاج خالل  احتمال  يزيد  اآخر 
من الن�م املنفرد بن�شبة 50 %، تذّكر اأن الن�م 
يف غرف منف�شلة ل ي�شري بال�شرورة اإىل وج�د 
خطٍب ما يف عالقتك الزوجية. وفق ا�شتطالع 

واح��د من  ثنائي  يلجاأ   ،2015 ع��ام  ج��رى يف 
كل اأربعة ثنائيات اإىل هذا احلل.

ا�سمع الكتب ال�سوتية
ب�شيطة  ا�شرتاتيجية  تق�شي  ال��ن���م،  لتح�شن 
ب��الن��غ��م��ا���ض حت��ت الأغ��ط��ي��ة واإطفاء  وف��اع��ل��ة 

ال�ش�ء و�شماع كتاب اأو تدوين �ش�تي.
اأفكارهم يف وقت متاأخر من  يغرق كثريون يف 
لذا  مبا�شرًة.  فرا�شهم  اإىل  الإي����اء  بعد  الليل 
وميكن  انتباههم  بتح�يل  الكتب  �شماع  ي�شمح 
ديلي:  ت������ش��ح  ال����ظ����الم.  اإل���ي���ه���ا يف  الإ����ش���غ���اء 
من  منا�شباً  م�شت�ًى  ال�ش�تية  الكتب  )ت�شمن 
ب��درج��ة مبالغ  العقل  دون حتفيز  م��ن  الإل��ه��اء 

فيها(.

تناول ع�ساًء خفيفًا مبكرًا
ي�شمح لك الع�شاء اخلفيف بتم�شية ليلة هانئة، 
كذلك ي�شاعدك على تنحيف خ�شرك! حل�شد 
3 �شاعات من  اأو  تاأكل قبل �شاعتن  املنافع، ل 
م���ع��د ال���ن����م. ح��ت��ى ال���ج��ب��ات اخل��ف��ي��ف��ة غري 
حمبذة يف وقت متاأخر من الليل! تناول الع�شاء 
بال�جبات  واح��ت��ف��ظ  مم��ك��ن  وق���ت  اأب��ك��ر  يف  اإذاً 

اخلفيفة لتناولها يف الي�م التايل.
يق�ل خبري الن�م راج دا�شغ�بتا اإنك قد ت�شاب 
بارجتاع حم�شي اأو حرقة يف املعدة يف منت�شف 
ال��ل��ي��ل اإذا مت����ددت ل��ل��ن���م وك��ان��ت امل���اأك����لت ل 

باأي  تزال قابعة يف معدتك، حتى ل� مل ت�شعر 
اأن تناول  اأي�شاً  انزعاج وا�شح. تك�شف الأبحاث 
ال�جبات يف وقت متاأخر قد يرفع �شغط الدم، 

ما قد ي�ؤدي اإىل تده�ر ن�عية الن�م.

خّف�ش حرارة الغرفة
احر�ض على تخفي�ض حرارة الغرفة وال�شرير 
اأي�شاً! لذا اأطفئ املدفاأة والبطانية الكهربائية، 
واخ��ل��ع ج�ربيك ح��ن ت���اأوي اإىل ال��ف��را���ض، ول 
ت�شمح  الن�م.  اأثناء  عليك  كثرية  اأغطية  ت�شع 
ال�شخ�نة  اح��ت��م��ال  بتخفيف  اخل���ط����ات  ه���ذه 

املفرطة التي تك�ن م�ش�ؤولة عن الأرق.
ل�شمان ن�م مثايل، تك�شف الدرا�شات اأن اأف�شل 
حرارة ترتاوح بن 15 و19 درجة مئ�ية. قد 
ي�ؤدي ارتفاعها اأو انخفا�شها عن هذا امل�شت�ى 
ال�شريعة  العن  حركة  مرحلة  ا�شطراب  اإىل 
ال��ت��ي ت��ن�����ش��اأ خ��الل��ه��ا الأح������الم ومت����ّد اجل�شم 
الن�م، ترتاجع حرارة  اأثناء  بالطاقة.  والدماغ 
الن�م  الأ�شا�شية لت�شهيل ال�شتغراق يف  اجل�شم 
لتجديد  املبكر  ال�شباح  يف  جم���دداً  ترتفع  ث��م 

ن�شاط اجل�شم وحت�شريه للي�م املرتقب.

معلومة اإ�سافية
جتد  ال��ن���م(،  �شحة  )م�ؤ�ش�شة  معطيات  وف��ق 
املراأة �شع�بة يف الن�م اأكر من الرجل، ف�شاًل 
عن اأنها اأكر مياًل اإىل ال�شتيقاظ يف وقت اأبكر 

وال�شع�ر بالإرهاق وتعكر املزاج.

مار�ش الريا�سة بانتظام
ال��ت��ح��رك ي�مياً.  ن���م��ك م���ن خ����الل  حُت�����ّش��ن 
 2600 فيها  ���ش��ارك  اأم��ريك��ي��ة  درا���ش��ة  ك�شفت 
ون�شف  �شاعتن  تخ�شي�ض  اأن  وام�����راأة  رج���ل 
�شاعة للتمارين املعتدلة اأ�شب�عياً )م�شي �شريع 
خفيفة(  ب���ت��رية  اله�ائية  ال��دراج��ة  رك����ب  اأو 

يكفي للتنعم بن�م مريح خالل الليل.
ت�شمح التمارين اجل�شدية بتجديد الهدوء من 
هرم�نات  ح��رق  على  اجل�شم  م�شاعدة  خ��الل 
الفر�شة،  ل��ك  ت�شنح  ح��ن  النف�شي.  ال�شغط 
مار�ض التمارين يف اخلارج لأن التعر�ض لأ�شعة 
اإيقاع  ت��ن��ظ��ي��م  ي�����ش��ه��م يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  ال�����ش��م�����ض 
وت�شريعه  الن�م  وت�شهيل  البي�ل�جية  ال�شاعة 

يف امل�شاء.

ا�ستعمل الزيوت الأ�سا�سية
بالزي�ت  ال��ط��ب��ي��ع��ي���ن  امل����ع����اجل�����ن  ي��������ش���ي 
كالباب�جن  ب��ال��ع��ط���ر،  ال���ع���الج  يف  امل�����ش��ت��ع��م��ل��ة 

والفانيال واليا�شمن، لت�شهيل الن�م.
منافع خا�شة  يحمل  اخلزامى  اأن  اأي�شاً  تبّن   
يف هذا املجال. �شّخن كمية من هذه الزي�ت يف 
اأو وزع كمية �شغرية منها على و�شادتك  بخاخ 

قبل الن�م.
ي�ؤثر نظام ال�شم يف ج�شمك يف دماغك وي�شهم 
ا�شرتخائك  جتديد  يف  املهدئة  ال��روائ��ح  بع�ض 
وحت�������ش���ن ن������م�����ك. يف اإح���������دى ال����درا�����ش����ات 
والن�شاء  ال����رج����ال  اأن  ل����ح���ظ  الأم����ريك����ي����ة، 
الإي����اء  م���ع��د  قبل  اخل��زام��ى  تن�شق�ا  ال��ذي��ن 
و�شعروا  اأعمق  ن���م  من  ا�شتفادوا  الفرا�ض  اإىل 

بحي�ية اإ�شافية يف �شباح الي�م التايل.

طقو�ش لت�سهيل النوم
ا�شتعد للن�م و�شّرع م�شاره من خالل تخ�شي�ض 
ال�شرير.  اإىل  ال��ذه��اب  قبل  حت�شريية  �شاعة 
ح���اول اأن ت�شرب ك���ب��اً م��ن ���ش��اي ال��ب��اب���جن كل 
هادئة،  م��شيقى  ا�شمع  اأو  كتاباً،  اق��راأ  اأو  ليلة، 
اأو مار�ض بع�ض متارين ال�شرتخاء التدريجية 
)من خالل �شّد واإرخاء اجل�شم كله، من الراأ�ض 
اإىل اأخم�ض القدمن(. تثبت الأبحاث اأي�شاً اأن 
تخّيل م�شاهد مهدئة ي�شاعدك على ال�شتغراق 
اإل  الن�م غري ممكن  اإن  ديلي  تق�ل  ال��ن���م.  يف 
بعد تال�شي م�شادر القلق. لذا ت�شتفيد من اأية 
التفكري  من  الدماغ  متنع  اأن  �شاأنها  من  حيلة 

بعجزك عن الن�م.

�سع قناعًا للعينني
رغ���م اإغ��م��ا���ض ع��ي��ن��ي��ك، ت��ت��اب��ع ب�����ش��رة جف�نك 
ت�شجيل ال�ش�ء. من خالل و�شع قناع ن�م على 
عينيك، حُت�ّشن اجل� املظلم من ح�لك وتع�ق 
من  اأو  ال�����ش��ارع  م�شابيح  م��ن  املنبعث  ال�����ش���ء 
امل��زّود ب�شاعة.  ال��رادي���  الأج��ه��زة الرقمية مثل 
اإنها خط�ة فاعلة لأن ال�ش�ء يبلغ الدماغ باأن 

ال�قت حان لال�شتيقاظ.

خذ حماما دافئا
من  �شاعة  قبل  داف��ئ  مب��اء  ال�شتحمام  ي�شمح 
�شاق،  ي���م  بعد  الت�شنجات  بفك  ال��ن���م  م���ع��د 

كذلك ُي�شّهل ال�شتغراق يف الن�م اأي�شاً.
اأن  الدماغ  حن ترتاجع ح��رارة اجل�شم، يفهم 
دافئاً،  حّماماً  تاأخذ  وعندما  ح��ان.  الن�م  وق��ت 
ترتفع حرارة ج�شمك ثم تنخف�ض ب�شرعة حن 
تخرج من احلّمام، ما يزيد �شع�رك بالنعا�ض. 
اإ�شافية  درج��ة  املهدئة  ال��روائ��ح  اأخ���رياً، تعطي 

من ال�شرتخاء.

بعد يوم �ساق من العمل والتخّبط، ل �سك يف اأنك حتتاج اإىل ليلة مريحة بامتياز! يك�سف اخلرباء يف ما 
يلي اأ�سرار حت�سني النوم. 

جّرب احِلَيل التي يقرتحونها كي حت�سل على الراحة التي ت�سبو اإليها بكل �سهولة.

توقيت ال�ستيقاظ ُيحدد دورة اجل�سم على مر اليوم كله

ن�سائح اخلرباء للح�سول على نوم مريح
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الأول اخلمي�ض جمريات الي�م  انطلقت اأم�ض  
لل�شطرجن  ال����دول����ي����ة  ال�������ش���ارق���ة  الأول ب�����ط������ل�����ة 
الثقايف  ال�����ش��ارق��ة  ال�شريع و اللتي ينظمها نادي 
�شبتمرب   15-13 ال����ف����رتة  لل�شطرجن خالل 
اجل�����������اري، مب�������ش���ارك���ة ق���ي���ا����ش���ي���ة و�����ش����ل����ت لأك�����ر 
200 لعباًولعبة ميثل�ن 27 دولة  م�����ن 
اأ�شحاب  م����ن  ولع����ب����ة  بينهم 16 لعباً  م����ن   ،

الألقاب الدولية.
واف���ت���ت���ح امل��ه��ن��د���ض ط����الل اأح���م���د ال���زع���اب���ي نائب 
الثقايف  ال�������ش���ارق���ة  ن������ادي  اإدارة  جم��ل�����ض  رئ���ي�������ض 
البط�لة  م��ن  الأوىل  اجل���ل��ة  لل�شطرجن جمريات 
علي الأمن  اآل  نعمان  عمر  اب�خليل  علي  وراف��ق��ه 
لل�شطرجن  ال��ث��ق��ايف  ال�شارقة  ل��ن��ادي  امل�شاعد  ال��ع��ام 

ورجائي ال�ش��شي املدير التنفيذي للنادي.
من بط�لة  الأوىل  ال����ث����الث   ن����ت����ائ����ج اجل�����لت 

ال�شارقةلل�شطرجن ال�شريع 2018
الي�م جمريات اجل�لت  اأقيمت يف نف�ض  وكانت قد 
اأ���ش��ف��رت بعد  ال��ب��ط���ل��ة ح��ي��ث  ال��ث��الث الأوىل م��ن 
الكاملة  ب��ال��ع��الم��ة  21 لعبا  ت�����ش��در  ع��ن  نهايتها 
امل�شنف  يتقدمهم  ج���لت  ث��الث  م��ن  نقاط  ث��الث 
الأول ع��ل��ى ال��ب��ط���ل��ة الأرم��ي��ن��ي الأ���ش��ت��اذ ال���دويل 

الكبري �شرك�شيان غابريل  وامل�شري ال�شتاذ الدويل 
�شبار  علي  املغربي  ال��دويل  وال�شتاذ  الطاهر  ف���ؤاد 
دبي  ن��ادي  لعب  �شلطان  الدويل ابراهيم  وال�شتاذ 
ال�ش�ري  الحت���ادي  وال���ش��ت��اذ  والثقافة  لل�شطرجن 
�شهيب ف�از مدرب نادي ال�شارقة الثقايف لل�شطرجن 
وال�شتاذ الحتادي عمران احل��شني لعب نادي دبي 
الفلبيني  الحت���ادي  وال�شتاذ  والثقافة  لل�شطرجن 
م�رتل مارل�ن والدويل ال�ش�ري عبد القادر الري�ض 
وبطل المارات لفئة حتت 16 �شنة �شلطان الزعابي 
والفلبيني  وال��ث��ق��اف��ة  لل�شطرجن  دب���ي  ن���ادي  لع���ب 
روكي ببالن والدويل ال�ش�ري حممد رافع والدويل 
الم�����ارات لفئة حتت  وب��ط��ل  رام���ز  امل�����ش��ري �شمري 
ال�شارقة  �شنة حمد ع�شام احل�ير لعب نادي   14
ال��ث��ق��ايف ل��ل�����ش��ط��رجن وزم��ي��ل��ة ال����دويل ���ش��ي��ف اأحمد 
الزرع�ين والدكت�ر حممد علي الطاهر لعب نادي 
رم�شان  اأ�شرف  وامل�شري  للرجال  الثقايف  ال�شارقة 

والفل�شطيني املخ�شرم ه�شام الدهمي.
اأبرز لقاءات اجل�لة الرابعة

على  الأول  يلتقي  امل�شنف  الأوىل  ال��ط��اول��ة  ع��ل��ى 
البط�لة ال�شتاذ الدويل الكبري غابريل �شاركي�شيان 
مع الفلبيني رينالدو غامبريو وعلى الطاولة الثانية 

اأ�شرف  امل�����ش��ري ف����ؤاد ال��ط��اه��ر م��ع م���اط��ن��ه  يلتقي 
علي  املغربي  يلتقي  الثالثة  الطاولة  وعلى  رم�شان 
�شبار مع الفلبيني روبريت� كارانداج وعلى الطاولة 
مع  الده��م��ي  ه�شام  الفل�شط�شن�ض  يلتقي  ال��راب��ع��ة 
اخلام�شة  الطاولة  وعلى  مارل�ن  م�رتال  الفلبيني 
ال�ش�ري  عبد  مع  الزعابي  �شلطان  النا�شئ  يلتقي 

القادر الري�ض.
وعلى الطاولة ال�شاد�شة يلتقي ال�ش�ري حممد رافع 
ال�شابعة  ال��ط��اول��ة  وع��ل��ى  حممد  نبيل  الهندي  م��ع 
احل��شني  عمران  مع  ف���از  �شهيب  ال�ش�ري  يلتقي 
اأب���� ظ��ب��ي لل�شطرجن وال��ث��ق��اف��ة وعلى  ن���ادي  لع���ب 
لالعب  �شلطان  اب��راه��ي��م  يلتقي  الثامنة  ال��ط��اول��ة 
ج�ن  الفلبيني  مع  والثقافة  لل�شطرجن  دب��ي  ن��ادي 
الدكت�ر  يلتقي  التا�شعة  الطاولة  وعلى  ك��شتيدو 
الثقايف  ال�شارقة  ن��ادي  لع��ب  الطاهر  علي  حممد 
بيدر�ض وعلى  مع الفلبيني مارل�ن  ل��ل�����ش��ط��رجن 
لعب  ع�شام  حمد  النا�شئ  العا�شرة يلتقي  الطاولة 
ن����ادي ال�����ش��ارق��ة ال��ث��ق��ايف ل��ل�����ش��ط��رجن م���ع الالعب 

امل�شري رامز �شمري. 
جوائز البطولة 

خ�����ش�����ش��ت ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة ل���ل���ب���ط����ل���ة ج����ائ���ز 

للمراكز ال�شتة الأوىل يف البط�لة مع ج�ائز خا�شة 
ل��الع��ب��ن وال��الع��ب��ات م��ن اأب��ن��اء الإم�����ارات ، ويبلغ 

جمم�ع اجل�ائز 11 األف درهم.
جلنة احلكام

الدويل في�شل  احل���ك���م  ال��ب��ط���ل��ة  ح���ك���ام  ي����رتاأ�����ض 
احل���م���ادي وي�������ش���اع���ده احل���ك���م ال����دويل ع����ب����د اهلل 
مراد نائباً للرئي�ض واحلكام الدولين اأديب زهراوي 
وعلي  را�شد و �شلمان طارق الطاهر ، تقام البط�لة 

ج�لت بنظام  ت�����ش��ع  ال�ش�ي�شري من  ب��ال��ن��ظ��ام 
لعب  دقيقة لكل  ال�شطرجن اال�شريع مبعدل 20 
من  اأع��ت��ب��اراً  نقلة  ك��ل  ث�اين عن  اأ�شافة 10  م��ع 

النقلة الوىل.

بعد اأربعة انت�شارات يف اأربع مباريات خا�شها يف م�شتهل امل��شم 
اجلديد من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، يجد واتف�رد نف�شه 
العمالقن  مع  ال�شدارة  يت�شارك  حيث  م��األ���ف  غري  و�شع  يف 
ن�عه  م��ن  الأول  الجن���از  ه��ذا  يف  الف�شل  وت�شل�شي.  ليفرب�ل 
مدربه  فل�شفة  اىل  يع�د  امل��شم،  م�شتهل  يف  ل�اتف�رد  بالن�شبة 
يحلم�ن  ال��ن��ادي  جمه�ر  جعل  ال���ذي  غار�شيا  خ��ايف  الإ���ش��ب��اين 
بتكرار ما حققه لي�شرت �شيتي يف م��شم 2015-2016 حن 

فاجاأ العامل باحراز اللقب.
وعلى الرغم من اأن فريقه جتاوز المتحان ال�شعب الأول لهذا 
امل��شم بالف�ز على ت�تنهام 2-1 يف املرحلة الأخرية قبل ت�قف 
�شرورة  على  غار�شيا  �شدد  ال��دول��ي��ة،  امل��ب��اري��ات  ب�شبب  ال���دوري 
�شد  اأخ���رى  �شعبة  م�اجهة  ع�شية  وذل��ك  الأر����ض  على  البقاء 

مان�ش�شرت ي�نايتد على ملعب “فيكاريدج رود«.
ويف مقابلة ح�شرية مع وكالة فران�ض بر�ض، قال املدرب البالغ 
لكن  بها،  ن�شتمتع  نحن  جيدة،  حالة  اأننا  “اأعتقد  عاما   48

�شتحن اللحظة ال�شيئة عندما ن�شطر للمعاناة، ل باأ�ض بذلك. 
كبرية،  تطلعات  كبرية،  طم�حات  منلك  مت�ا�شع.  فريق  نحن 
م�شار  تقدم  فيه. مع  نلعب  ال��ذي  ال���دوري  ن�عية  ن��درك  لكننا 
الف�ز بالدوري  اأن  امل��شم، �شت�شعنا البط�لة يف مكاننا. نعرف 

لي�ض معركتنا«.
يبداأ  اأن  يت�قع  وات��ف���رد  جمه�ر  من  املتفائلن  اأ�شد  يكن  ومل 
املدرب  اأن  ال��ط��ري��ق��ة، ل�شيما  ب��ه��ذه  اجل��دي��د  امل������ش��م  ال��ف��ري��ق 
منذ  الكثري  يعطيه  مل  الإ�شبانين  وملقة  لأو�شا�ش�نا  ال�شابق 
قدومه اليه مطلع العام احلايل ومل يحقق �ش�ى ف�ز وحيد يف 

مبارياته الت�شع الأخرية من امل��شم املا�شي.
اأن التفاوؤل مل يكن عن�ان ال�شيف اي�شا بالن�شبة جلمه�ر  كما 
هذا الفريق، ل�شيما بعد خ�شارة الدويل الربازيلي ريت�شارلي�ش�ن 

ل�شالح املناف�ض املحلي اإيفرت�ن.
وخالفا لالأع�ام املا�شية حتت اإدارة عائلة ب�ت�ش� الإيطالية، مل 
ين�شط الفريق يف �ش�ق النتقالت ومل يقدم لغار�شيا العنا�شر 

اجلديدة القادرة على قلب الأم�ر.
ل��ك��ن امل����درب الإ���ش��ب��اين وج���د يف ه���ذا الأم����ر ف��ر���ش��ة لالرتقاء 
املراحل  ع��ن���ان  ك��ان  ال��ذي  الثبات  عامل  على  مع�ل  بالفريق، 
بالالعبن  الأربع  املباريات  للم��شم حيث خا�ض  الأوىل  الأربع 
والتغيري  املا�شي  امل��شم  فريق  من   10 بينهم  نف�شهم،  ال�11 
للفريق  ع��اد  ال��ذي  ف��شرت  بن  املخ�شرم  احلار�ض  ك��ان  ال�حيد 

بعد هب�ط و�شت بروميت�ض البي�ن اىل الدرجة الأوىل.
لدينا  “رمبا  ب���ال���ق����ل  امل�������ش���األ���ة  ه����ذه  اىل  غ��ار���ش��ي��ا  وت���ط���رق 
ال�شتمرارية التي تفتقدها الأندية الأخرى، وكان ذلك نقطة 

اأن حت���دث عن  ل��ل��م��درب الإ���ش��ب��اين  ل��ن��ا«. و���ش��ب��ق  ق����ة بالن�شبة 
وثقافات  ل��غ��ات  ب��ن  ال��دم��ج  حتقيق  يف  ي�اجهها  ال��ت��ي  �شع�بة 
خمتلفة يف فريق ي�شم لعبن من 17 جن�شية، لكنه متكن من 
اإدارة الأم�ر بحكمة وتعزيز احل�ش�ر الربيطاين يف الفريق مع 

اإ�شراك 5 حملين يف الت�شكيلة الأ�شا�شية.
اأمر  فهذا  بريطانين،  لعبن  ق��اع��دة  لدينا  تك�ن  “اأن  وراأى 
للذين  يظهروا  لكي  الفريق  اأ�ش�ض  يك�ن�ا  اأن  يجب  ���ش��روري. 
الإنكليزي  ال�����دوري  ف��ح���ى  ه���  م��ا  خمتلفة  دول  م��ن  ي���اأت����ن 

املمتاز«.
الدوري  الأف��ق م�قع  يل�ح يف  ال��ذي  بريك�شيت  �شبح  يهدد  وقد 
الإنكليزي املمتاز كاأكر البط�لت املحلية تن�عا بن الدوريات 
املنتخب  اإنكلرتا على �شعيد  الأوروبية الكربى، لكنه قد يفيد 

ال�طني الذي تذمر مدربه غاريث �شاوثغيت هذا الأ�شب�ع من 
قلة اخليارات املت�فرة اأمامه ب�شبب تهمي�ض الالعبن الإنكليز 

يف الدوري املمتاز.
وعن اإمكانية فر�ض مزيد من القي�د على الالعبن الأجانب، 
اأحد  اأن  يعتقد  لكنه  احل���اج��ز،  و���ش��ع  اأح��ب��ذ  ل  غار�شيا  اأج���اب 
لعبيه ميكن اأن ي�فر احلل حلاجة اإنكلرتا اىل �شانع األعاب يف 

خط ال��شط، واحلديث هنا عن ويل هي�ز.
الأخ���ري مدربا  ك��ان  �شاوثغيت ح��ن  اإ���ش��راف  ه��ي���ز حت��ت  لعب 
ال�23  اإب��ن  ي�شبح  اأن  غار�شيا  ويت�قع  عاما،   21 دون  ملنتخب 
لعبا اأول لعب من واتف�رد ميثل اإنكلرتا على �شعيد املنتخب 
الأول منذ ج�ن بارنز قبل اأكر من 30 عاما، قائال “اأنا متاأكد 

اأنه على الأمد الق�شري �شي�شبح جزءا من منتخب اإنكلرتا«.
واأو�شح “بالن�شبة يل، ه� لعب و�شط بج�دة عالية، اأخالقيات 
الهج�م  ويف  ال��دف��اع��ي،  عمله  يف  للغاية  من�شبط  رائ��ع��ة،  عمل 

ميكنه اأن ي�شنع الفارق«.

الريا�شي  دب�����ي  جم���ل�������ض  اأط����ل����ق 
ف���ع���ال���ي���ات امل��������ش���م اجل����دي����د من 
“غر�ض” الرتب�ي الرائد  برنامج 
الذي يهدف تعزيز القيم ال�شل�كية 
الريا�شية  الأن��دي��ة  منت�شبي  ل��دى 
يف اإمارة دبي، ويقام الربنامج حتت 

�شعار “ريا�شي على خطى زايد«.
الريا�شي  دب�����ي  جم��ل�����ض  ون���ظ���م 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ���ش��رط��ة دب���ي وهيئة 
ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع ���ش��ب��اح الأرب���ع���اء 
البتكار  م��ي��دان  ق��اع��ة  امل��ا���ش��ي يف 
مبقر املجل�ض جل�شة نقا�شية حتت 
اآمن”،  جمتمع  نح�  “مًعا  عن�ان 
ح�شرها عدد من مدراء ال�شركات 

واأكادمييات كرة القدم.
خ�����الل اجل��ل�����ش��ة جمال  وحت������دث 
التط�ير  ق�����ش��م  م�������ش����ؤول  اأح���م���د 
ب�����ش��رط��ة دبي  يف خ���دم���ة الأم������ن 
ال�عي  تنمية  الأن��دي��ة يف  دور  ع��ن 
ال�لء  روح  الأمني لالعبن ورفع 
الأندية  باعتبار  لل�طن  والنتماء 
اأبناء  ح��م��اي��ة  اأ���ش��ا���ش��ي يف  ���ش��ري��ك 
يعي�ض  اأن كل من  باعتبار  ال�طن، 
ه����� �شريك  ال�����ط����ن  اأر��������ض  ع���ل���ى 
الأندية  على  اأن  وو���ش��ح  اأم��ن��ه،  يف 
الالعبن  ���ش��ل���ك  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز 
الطم�ح  وت���ن���م���ي���ة  والإداري��������������ن 
ال�شحة  على  وامل��ح��اف��ظ��ة  ل��دي��ه��م، 
بالتعليمات  وال���ت���ق���ي���د  ال���ع���ام���ة، 
مناذج  قدم  كما  بالدولة،  اخلا�شة 
الذين  الدولين  الالعبن  لأ�شهر 

اأنه�ا م�شريتهم الريا�شية واملهنية 
ب�����ش��ب��ب ع���دم التقيد  ���ش��ي��ئ  ب�����ش��ك��ل 
ال�شحة  واإه��دار  ال�شليم  بال�شل�ك 

وجتاهل التعليمات.
ب�شرى قائد من هيئة  اأك��دت  فيما 
العام  اأهمية  على  املجتمع  تنمية 
من  ال�شاعد  اجليل  لدى  النف�شي 
املتابعة  خ����الل  م���ن  ال��ري��ا���ش��ي��ن 
املت�ا�شلة من قبل م�ش�ؤويل الأندية 
وياأتي اأولياء الأم�ر يف املقام الأول 
من اأجل اإك�شاب الالعبن املهارات 
بناء  يف  ت�����ش��ه��م  ال���ت���ي  احل���ي���ات���ي���ة 
من  عليهم  واحلفاظ  �شخ�شياتهم 

املخاطر ال�شل�كية اخلاطئة.
اأ�شاليب  ع����ن  ���ا  ع���ر����شً وق����دم����ت 
ح��م��اي��ة ال��الع��ب��ن الأط����ف����ال من 
الإ�شاءة والإهمال وانتهاء احلق�ق 
ع���ن ط���ري���ق ال���ت���ع���رف ع��ل��ى اأن������اع 
الإ�شاءات التي يتعر�ض لها الطفل 
جن�شية  اأو  بدنية  اأو  نف�شية  �ش�اء 
عليها  امل��رتت��ب��ة  ال�شلبية  والآث�����ار 
اكت�شافها  وك��ي��ف��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع  يف 
امل�شاعدة  وطرق معاجلتها بت�فري 
لالأطفال  والجتماعية  النف�شية 
الذين تعر�ش�ا لالإهمال والإ�شاءة 

باأن�اعها املختلفة.
قدم  احل���اري��ة  اجلل�شة  نهاية  ويف 
اإدارة  ع��ل��ي ع��م��ر ال��ب��ل������ش��ي م��دي��ر 
مبجل�ض  ال���ري���ا����ش���ي  ال���ت���ط����ي���ر 
التذكارية  ال����درع  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي 
دبي  �شرطة  ممثلي  م��ع  للمجل�ض 

احلا�شرين يف ال�ر�شة.
“غر�ض”  ب����رن����ام����ج  وي���ت�������ش���م���ن 
ت��ن��ظ��ي��م ع���دد م���ن الأن�����ش��ط��ة على 
م�������دار ال����ع����ام م���ن���ه���ا ور��������ض عمل 
نقا�شية  وج��ل�����ش��ات  وحم���ا����ش���رات 
واملدربن  والإداري���������ن  ل��الع��ب��ن 
واأولياء الأم�ر و�شائق� احلافالت، 
وذل�����������ك ب������دع������م م�������ن ع���������دد من 
القيادة  منها  ال�طنية  امل�ؤ�ش�شات 

�ش�ؤون  وزارة  دب��ي،  ل�شرطة  العامة 
ال�طني،  الأر����ش���ي���ف   – ال��رئ��ا���ش��ة 
الطرق  هيئة  الإم�����ارات،  م�ؤ�ش�شة 
املجتمع،  وامل�ا�شالت، هيئة تنمية 
هيئة دبي للثقافة والفن�ن، مركز 
حمدان بن حممد لإحياء الرتاث.

ومت اختيار �شعار ال��دورة اجلديدة 
من الربنامج “ريا�شي على خطى 
�شخ�شية  وغ��ر���ض  لتخليد  زايد” 

زايد  ال�شيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  امل��غ��ف���ر 
للقائد  ك��م��ث��ال  وق��ي��م��ه  وم���ب���ادئ���ه 
القدوة الذي يحتذي به الالعبن 
وم�ا�شلة نهجه وال�شري على خطاه 
واإ�شراك  وذل��ك م��ن خ��الل متكن 
املجتمعية  امل��ب��ادرات  يف  ال��الع��ب��ن 
وال��ت��ط���ع��ي��ة يف خم��ت��ل��ف جمالت 

العمل املجتمعي والإن�شاين. 
ويدور الربنامج ح�ل �شتة حماور 

اله�ية  حم�������ر  ه������ي:  رئ���ي�������ش���ي���ة 
خاللها  ويتم  وال����رتاث،  ال�طنية 
وامل�شاركة  ال�طني  النتماء  تعزيز 
ال�طنية  والفعاليات  امل��ب��ادرات  يف 
ال�طني  ال����ي�����م  م���ث���ل  ال��ر���ش��م��ي��ة 
وتنظيم  ال�شهيد  وي�م  العلم  وي�م 
�شبل  لتعزيز  ال��رتاث��ي��ة  الأن�����ش��ط��ة 
ال�شعبي،  امل������روث  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
وحم�����ر ال��ت��ع��ل��ي��م وال��ث��ق��اف��ة ويتم 

“لغتي  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ل���غ���ة  ت���ع���زي���ز 
على  احل����ث  خ����الل  م���ن  ه�يتي” 
القراءة واإن�شاء مكتبات يف الأندية، 
امل�شاركة يف  ويتم  ال�شحة،  وحم�ر 
والت�ع�ية  التثقيفية  احل��م��الت 
ال�شكري  اأم���را����ض  م��ن  وال���ق��اي��ة 
ال�راثية  والأم���را����ض  وال�����ش��رط��ان 
التربع  ع���ل���ى  واحل������ث  وال����ت�����ح����د 

بالدم.
ك��م��ا ي���دور ال��ربن��ام��ج ح����ل حم�ر 
تنظيم  خالله  يتم  ال��ذي  املجتمع 
املخ�ش�شة  للدور  ميدانية  زي��ارات 
ل���ك���ل م����ن ك���ب���ار ال�������ش���ن والأي����ت����ام 
وامل�شت�شفيات  ال��ه��م��م  واأ����ش���ح���اب 
وال����ن����زلء يف ال�������ش���ج����ن، وحم����ر 
العطاء والتط�ع، وي�شجع الالعبن 
على امل�شاهمة يف التربعات لالأ�شر 
للعمال،  وج��ب��ات  تقدمي  املتعففة، 
ت�زيع  ال����ط�����ارئ،  يف  ال���ش��ت��غ��اث��ة 
ا  اأي�شً وي�شمل  للمحتاجن،  ك�ش�ة 
امل�شاركة  يتم  حيث  البيئة،  حم���ر 
البيئية  ال��ت���ع���ي��ة  احل���م���الت  يف 

واملحافظة عليها.
“غر�ض”  برنامج  املجل�ض  واأط��ل��ق 
ل���ت���ن���م���ي���ة وت����ث����ق����ي����ف ال����الع����ب����ن 
الريا�شي  ب��ال��ق��ط��اع  وال��ع��ام��ل��ن 
ال�شباب  وع������ي  وك����ذل����ك  ب����دب����ي، 
املحافظة  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ري��ا���ش��ي���ن 
ع���ل���ى ���ش��ح��ت��ه��م، وج��ع��ل��ه��م اأك����ر 
بالقيم والأخ��الق احل�شنة،  مت�شكاً 
ال�شديق  اختيار  كيفية  وتعليمهم 

احل�شن، حتى ي�شتطيع�ن مقاومة 
واأي�شاً  ال�شيئة،  ال�شل�كيات  انت�شار 
ل��ت��ع��زي��ز ث��ق��ة اأول����ي����اء الأم��������ر يف 
ال��ري��ا���ش��ي��ة، ك��م��ا يعمل  الأن����دي����ة 
الربنامج على ت�طيد العالقة بن 
اإدارات الأندية وم�ؤ�ش�شات املجتمع 
امل��ح��ل��ي. وي��اأت��ي ب��رن��ام��ج “غر�ض” 
ال�شرتاتيجية  اخل��ط��ة  اإط�����ار  يف 
خلق  اإىل  ال�������ش���اع���ي���ة  ل��ل��م��ج��ل�����ض 
اأخالقية  ق��ي��م  ذات  ري��ا���ش��ي��ة  بيئة 
م����ن خ�����الل ج���ع���ل ب��ي��ئ��ة الأن����دي����ة 
اآم��ن��ة وجاذبة  دب���ي  ال��ري��ا���ش��ي��ة يف 
والفتيات.  الفتيان  م��ن  للم�اهب 
ح�ل  ال��ربن��ام��ج  ر���ش��ال��ة  وتتمح�ر 
الريا�شي  ال�شاب  اإع��داد  يف  التميز 
واإك�شابه  املخاطر  �شد  وحت�شينه 
الإيجابية  وال�����ش��ل���ك��ي��ات  ال��ق��ي��م 
ال��ت��ي ت�شهم  وامل����ه����ارات احل��ي��ات��ي��ة 
م�اطناً  ليك�ن  �شخ�شيته  بناء  يف 
واأ�شرته  ل��ن��ف�����ش��ه  ن���اف���ع���اً  ����ش���احل���اً 
وجم���ت���م���ع���ه، وال���ع���م���ل م����ن اأج����ل 
�شل�كيات  مب�������ش���ت����ى  الرت������ق������اء 
و�شمان  ال��ري��ا���ش��ي��ن  ال��الع��ب��ن 
ت�افقها مع قيم جمتمع الإمارات 
وذلك  وتقاليده،  وعاداته  وثقافته 
ب��ي��ئ��ة الأندية  ت��ط���ي��ر  م��ن خ���الل 
الريا�شية بدبي لتك�ن خالية من 
ال�شل�كيات ال�شلبية حافزة وداعمة 
الإيجابية  وال�����ش��ل���ك��ي��ات  ل��ل��ق��ي��م 
وال�ظيفة  الرتب�ي  للدور  تعزيزاً 

الجتماعية للنادي الريا�شي.

حتت �سعار »ريا�سي على خطى زايد«

جمل�ش دبي الريا�سي يطلق املو�سم اجلديد من برنامج »غر�ش«

مب�ساركةاأكرث من 200  لعب 

انطالق بطولة ال�سارقة الدولية لل�سطرجن ال�سريع

مدرب واتفورد يرى باال�ستقرار مفتاحا للنجاح 
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الفجر الريا�ضي

اأ�شهر  م����ن  لع����ًب����ا   90 ���ش��ي��ل��ع��ب 
خمتلفة،  دول���ة   15 يف  ال��الع��ب��ن 
ور�شيد  اأفريدي،  بينهم �شهيد  من 
وبراندون  ج��اي��ل،  وك��ري�����ض  خ����ان، 
الفتتاحي  امل������ش��م  يف  م��ل��ك���ل���م، 
لدوري اأفغان�شتان املمتاز تي 20.  

امل��شم  م����ع���د  حت���دي���د  مت  ول���ق���د 
وال���ذي  ال������دوري،  ه���ذا  م���ن  الأول 
بداية  م����ب����اراة،   23 م���ن  ي��ت��ك���ن 
اأكت�بر   23 وحتى  اأكت�بر   5 م��ن 

ال�شارقة.  يف   2018
امل�شاركة:  ال��دول  قائمة  وتت�شمن 
اأ�شرتاليا، وباك�شتان، و�شرييالنكا، 
واأفغان�شتان،  اأف��ري��ق��ي��ا،  وج���ن����ب 
وال����ه����ن����د ال����غ����رب����ي����ة، واإجن�����ل�����رتا، 
واإ�����ش����ك����ت����الن����دا، ون����ي�����زي����الن����دا، 
وبنجالدي�ض،  وك���ن���دا،  وه����ل���ن���دا، 
ون���ي���ب���ال، واأي����رل����ن����دا، والإم��������ارات 

العربية املتحدة.
 ولقد �شهد حدث اختيار الالعبن 
كل  ِف����رق، مي��ث��ل  م�����ش��ارك��ة خم�شة 
منهما مدينة يف اأفغان�شتان: كابل، 
وبكتيا،  ون��ن��ك��ره��ار،  وك���ان���داه���ار، 
باختيار  الِفرق  هذه  وقامت  وبلخ. 
لعب   400 اأ�شل  من  لعًبا   90

25 دول���ة، م��ن بينهم حممد  م��ن 
نافيد كالعب الإمارات ال�حيد.   

يتك�ن كل فريق من 17 لعًبا كحد 
اأدنى و20 لعًبا كحد اأق�شى. فيما 

يلي، الت�شكيل النهائي للِفرق: 
بكيتا

باريرا،  ث��ي�����ش��ارا  اأف���ري���دي،  �شهيد 
الدين  �شرف  دي��ل��ب���رت،  ك��ام��ريون 

ال�شن�اري،  اهلل  ���ش��ام��ي  اأ�����ش����رف، 
كري�ض ج�ردان، فهيم اأ�شرف، ل�ك 
اأم����ة اهلل ع���م���رازي، رحمن  راي����ت، 
الرحمن، كال�م  اهلل جرباز، �شياء 
ماكلي�د، طاهر اأديل، ي��شف زازي، 

اإح�شان جنات.
كابل

ر�شيد خان، ل�ك رون�شي، ح�شرت 

فريد  اإجن����������رام،  ك����ل���ن  زازاي، 
�شهيل  اأح�����م�����دي،  ج���اف���د  اأح����م����د، 
اإيفانز، واين بارنل،  تانفري، ل�ري 
اأف�شار  م��شى،  م�شلم  اهلل،  �شهيد 
خ����ان،  ع���ل���ي  حم���م���د  زازي،  خ�����ان 
زاه�����ر �����ش����ريزاد، ف���ط���رت خ�����اوري، 
نا�شر  زم��ان،  �ش�كت  ر�شيد،  ع��ادل 

ت�تاخيل، زامري خان.

بلخ
ك���ري�������ض ج����اي����ل، ك����ل���ن م����ن���رو، 
اأفتاب  ب����ب���ارا،  رايف  ن��ب��ي،  حم��م��د 
ع�����الم، ج����ل���ب���ادي ن���اي���ب، حممد 
اأكمل،  كرمان  لفلن،  بن  عرفان، 
قي�ض اأحمد، عثمان غاين، اإيكران 
األ���ي���خ���ي���ل، ري�����ان ن��ي��ل ت����ن، ط���ارق 
اأ�شد اهلل متاين، �شامي  �شتانيكاي، 

زاخيل،  ف���رح���ان  �����ش����الرزاي،  اهلل 
حممد ن�از، دروي�ض ر�ش�يل.

ننكرهار
اأندريه را�شل، متيم اإقبال، جميب 
اهلل  ���ش��ف��ي��ق  ك��ات��ي��ن��ج،  ب���ن  زدران، 
ميت�شل  ت��اراك��ي،  اهلل  جنيب  �شفق، 
ماكليناجان، م�شفق رحيم، حممد 
احلق،  نافن  ���ش��اه،  رحمة  ح��اف��ظ، 

لميكه،  ����ش���ان���دي���ب  خ������ان،  زاه������ر 
ن�شرة  ف�شل احلق، عمران جنات، 
اإبراهيم  عمر،  خيرب  قري�شي،  اهلل 

زدران، فال نازاي.
كانداهار

ب���ران���دون م���اك����ل����م، وه����اب ري���از، 
حم����م����د اأ������ش�����غ�����ر اأف��������غ��������ان، ب�����ل 
زدران،  اهلل  جن��ي��ب  ���ش��ت��ريل��ي��ن��ج، 

كرمي جنات، تيمال �شليمان ميلز، 
�شام بيلينجز، افتخار اأحمد، حمزة 
ح�تاك، كرمي �شادق �شيد �شريزاد، 
عبدالباقي،  وق���ار  ن��اف��ي��د،  حم��م��د 
نذير  وق��راهلل ع�شاق،  �شفق،  وحيد 

جمال.
ا�شتبدال  اإم��ك��ان��ي��ة  ال���ِف���رق  مت��ن��ح 
ال��الع��ب يف ح��ال��ة الإ���ش��اب��ة فقط 
بعد احل�ش�ل على م�افقة جمل�ض 
املمتاز.  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  دوري  اإدارة 
اأ�شا�ض  على  امل���اف��ق��ة  ه��ذه  و�شتتم 
اأخ�شائي  ي��ق��دم��ه  ط��ب��ي  ت��ق��ري��ر 
اأفغان�شتان  ِقبل جمل�ض  معننَّ من 
للكريكت. ويجب اأن يك�ن الالعب 
البديل �شمن جمم�عة الالعبن 
الختيار.  ق��ائ��م��ة  يف  امل��ت���ف��ري��ن 
ا�شتبدال  ح���ق  ال��ف��ري��ق  مُي��ن��ح  ل���ن 
اللعب  من  منعه  حالة  يف  الالعب 

لأ�شباب تاأديبية.
ومن املقرر اأن ُتعقد جميع املباريات 
ت��ل��ق��ى جمل�ض  ال�����ش��ارق��ة ول��ق��د  يف 
م�شادقة  ل��ل��ك��ري��ك��ت  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان 
لتتم  للكريكت  الإم�����ارات  جمل�ض 
�شتاد  يف  ال���ب���ط����ل���ة  ا����ش���ت�������ش���اف���ة 

ال�شارقة للكريكت.

ينظم نادي دبي الدويل للريا�شات 
امل��شم  يف  الثاين  احل��دث  البحرية 
ال����ري����ا�����ش����ي ال�����ب�����ح�����ري اجل����دي����د 
دب����ي  �����ش����ب����اق   2019-2018
ل��ل��ق���ارب ال�����ش��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 43 
بط�لة  م��ن  الأوىل  -اجل���ل��ة  قدما 

دبي- وذلك الي�م ال�شبت.
فتح  ع��ن  املنظمة  اللجنة  واأع��ل��ن��ت 
باب الت�شجيل للم�شاركة يف ال�شباق 
املرتقب اعتبارا من الي�م -الأحد- 
وح��ت��ى ي�����م اخل��م��ي�����ض امل��ق��ب��ل عرب 
مبقره  ال��ن��ادي  يف  ال�شباقات  جلنة 
الرابط  عرب  اأو  ال�شياحي  امليناء  يف 
اللجنة  �شرت�شله  وال����ذي  اخل��ا���ض 
امل��ن��ظ��م��ة ل��ل��ن���اخ��ذة وامل������الك عرب 
الق�شرية  الن�شية  الر�شائل  خدمة 

-اأ�ض ام اأ�ض-.
ودع����ا ه���زمي ال��ق��م��زي م�����ش��رف عام 
ال�شباق الن�اخذة واملالك الراغبن 
مبا  القيام  ال�شباق  يف  امل�شاركن  يف 
ي��ل��زم وا���ش��ت��ك��م��ال ك��اف��ة الإج�����راءات 
وال�������ش���روط وال��ت��ع��رف ع��ل��ى جميع 
كرا�شة  على  باحل�ش�ل  التعليمات 
املنظمة  اللجنة  قبل  من  ال�شروط 
ال�شروط  بكافة  الل��ت��زام  وحتقيق 

املرتقب  ال�����ش��ب��اق  امل�����ش��ارك��ة يف  ع��ن��د 
الي�م ال�شبت.

�شتق�م  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  اأن  وق����ال 
امل�����ش��ارك��ن بكافة  ب��اإخ��ط��ار ج��م��ي��ع 
اخلا�شة  والإح��داث��ي��ات  ال��ت��ط���رات 
البداية  وخ��ط��ي  ال��ت��ج��م��ع  ب��ن��ق��ط��ة 
والنهاية قبل ال�شباق املرتقب حيث 
ت��راق��ب ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ع��ن كثب 

بحالة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال���ت���ط����رات  ك���اف���ة 
اخلا�شة  ال���ت���ق���اري���ر  ع����رب  ال���ب���ح���ر 
م����ن امل����رك����ز ال����ط���ن���ي ل���الأر����ش���اد 
اجل�ية وال��زلزل وعدد من امل�اقع 

الإلكرتونية املتخ�ش�شة.
وذك������ر م�������ش���رف ع�����ام ال�������ش���ب���اق اأن 
���ش��ت��ق���م كذلك  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
ب���اإخ���ط���ار ال�������ش���رك���اء ال���دائ���م���ن يف 

دبي  يف  البحرية  ال�شباقات  اإجن���اح 
وامل�ؤ�ش�شات  احلك�مية  الدوائر  من 
ال�شباق والتن�شيق  ال�طنية بتنظيم 
اإجن��اح احل��دث وتنظيم  معها ب�شان 

ال�شباق.
43

ال�شراعية  ال���ق����ارب  ���ش��ب��اق��ات  ت��ع��د 
43 ق���دم���ا ه����ي الأق������دم  امل���ح���ل���ي���ة 

والأع����رق ب��ن ك��ل ال��ف��ئ��ات اخلا�شة 
املحلية  الرتاثية  الق�ارب  ب�شباقات 
اأول �شباق  على الإط��الق وق��د نظم 
 1988 ع�������ام  دب�������ي  �����ش�����اط����ئ  يف 
والع�شرين  ال��ت��ا���ش��ع  ي����م  وحت��دي��دا 

من �شهر يناير.
م�شاركة  وقتها  ال�شباق  �شهد  وق��د 
ال��ل��ق��ب يف هذا  حم��م��ال وك����ان   14
املل�ض  ال��ق��ارب  ن�شيب  م��ن  ال�شباق 
ال�شباقات  ت�����اري�����خ  وي�����ذك�����ر   15
القفال  ���ش��ب��اق  وخ��ا���ش��ة  ال��ب��ح��ري��ة 
الن�شختن  اأن  الط�يلة  للم�شافات 
عام  وال��ث��ان��ي��ة   1991 ع��ام  الأوىل 
1992 خ�ش�شتا لهذه الفئة بينما 
الن�شخة  يف  م�����ش��رتك  ���ش��ب��اق  اأق���ي���م 

43 و60  ال��ف��ئ��ت��ن  ال��ث��ال��ث��ة ج��م��ع 
ق��دم��ا وال���ت���ي ا���ش��ت��م��رت ف��ي��م��ا بعد 
الأم�اج  لتحملها  القفال  �شباق  يف 

ب�شكل اق�ي
دبي  ن������ادي  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل����دي����ر 
الدويل للريا�شات البحرية يحتفل 
هذا امل��شم بذكري مرور 30 عاما 
�شهر  ���ش��ادف  وال���ذي  تاأ�شي�شه  على 

ماي� عام 1988.
153

ت����ج ب��ط��ال مل��ن��اف�����ش��ات ب��ط���ل��ة دبي 
ل��ل��ق���ارب ال�����ش��راع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة 43 
-2017 ق��دم��ا يف امل������ش��م امل��ا���ش��ي 

2018 طاقم القارب داح�ض 153 
ب���ق���ي���ادة ال���ن����خ���ذة ع���م���ر ع���ب���د اهلل 
 11 جمع  بعدما  امل��رزوق��ي  حممد 

نقطة اأهدته املركز الأول للرتتيب 
ط�فان  ال��ق��ارب  على  متف�قا  ال��ع��ام 
21 بقيادة الن�خذة احمد اإ�شماعيل 
اح��م��د امل���رزوق���ي وال����ذي ح��ل ثانيا 
رجام  وال��ق��ارب  نقطة   20 بر�شيد 
طار�ض  احمد  الن�خذة  بقيادة   56
ثالثا  ح��ل  وال����ذي  القبي�شي  عتيق 

وجمع 31 نقطة.

دولة يف دوري اأفغان�ستان املمتاز تي 20  15 من  لعًبا   90

حممد نافيد يلعب �سمن فريق كانداهار يف دوري اأفغان�ستان املمتاز تي 20

امل��شم  مناف�شات  �شريط  والنجمة  امل��ح��رق  فريقا  يق�ض 
ال�شبت  الي�م  يلتقيان  عندما  اجلديد  البحريني  الكروي 
الكاأ�ض  م��ب��اراة  يف  ب��ال��رف��اع  ال�طني  البحرين  ا�شتاد  على 

ال�ش�بر.
ويدخل الفريقان اللقاء بطم�ح حتقيق الثنائية، فاملحرق 
وت��شيع  الرابع  للقب  ي�شعى  املا�شي  امل��شم  ال��دوري  بطل 
ال��ب��ح��ري��ن النجمة،  ك��اأ���ض م��ل��ك  ب��ط��ل  ال���ف���ارق بينه وب���ن 
فالأخري حقق اللقب مرتن وياأمل يف معادلة رقم املحرق.

وميلك املحرق الرقم القيا�شي بتحقيقه اللقب ثالث مرات 
النجمة  فيما حقق  و2013،  و2006   1995 اأع���ام  يف 
 2015 يف  واحل����د  و2008   2007 يف  م��رت��ن  ال��ل��ق��ب 
 2014 ال�����ش��رق��ي  ل��ل��رف��اع  ف��ق��ط  و2016 وم����رة واح����دة 

واملنامة 2017.
وتبدو املعطيات لأف�شلية املحرق على ح�شاب النجمة ك�نه 

ا�شتعد ب��ق���ة ل��ه��ذا امل������ش��م م��ن خ��الل مع�شكر ت��دري��ب��ي يف 
�شمن  ال�شع�دي،  الأهلي  اأم��ام  ق�ية  ملباراة  وخ��شه  تركيا 
وخ�شرها  الأبطال  لالأندية  العرب  كاأ�ض  بط�لة  مناف�شات 

بهدفن دون رد.
واملحرق اعتمد على ال�شتقرار بالإبقاء على املدرب املحلي 
خا�ض  التي  الت�شكيلة  على  العتماد  وع��دم  �شريدة  �شلمان 
الدوري.  لقب  معهم  وحقق  املا�شي  امل��شم  الفريق  فيها 
�ش�لة  حممد  الليبي  حمرتفيه  على  اع��ت��م��اده  و�شيك�ن 
احليام  وليد  الدولين  والالعبن  درب��ايل  زي��اد  والت�ن�شي 
وع��ب��دال���ه��اب ع��ل��ي وج���م���ال را����ش���د واإب���راه���ي���م العبيديل 
وعبداهلل عبده واحلار�ض �شيد حممد جعفر، ومعهم عي�شى 

م��شى و�شالح عبداحلميد وحممد البناي وهداف الفريق 
اإ�شماعيل عبداللطيف.

وق����ال م�����ش��اع��د م����درب امل��ح��رق ع��ل��ي ع��ام��ر خ���الل امل�ؤمتر 
اخلروج  يف  ي��اأم��ل  فريقه  اأن  امل��ب��اراة  �شبق  ال��ذي  ال�شحفي 
بنتيجة الف�ز وا�شعاد جماهريه، م�ؤكدا اأن املباراة لن تك�ن 
�شيك�ن  اجل��دي��د  م��درب��ه  بقيادة  النجمة  فريق  واأن  �شهلة 

مناف�شا ق�يا للمحرق.
ك�نه  لنا  بالن�شبة  غام�شا  �شيك�ن  النجمة  “فريق  وق��ال: 
الالعبن  من  جمم�عة  ت�شم  بت�شكيلة  امل��ب��اراة  �شيخ��ض 
اأخريا للفريق بهذا امل��شم كما طراأت عليه  الذي ان�شم�ا 

التغيريات يف اجلهاز الفني واملحرتفن«.

ويف املقابل فريق النجمة مير بحالة من عدم الت�ازن مع 
املا�شي،  امل��شم  ع��ن  الفريق  على  ط���راأت  التي  التغيريات 
قاد  ال��ذي  عا�ش�ر  علي  ال�شاب  للمدرب  �شيفتقد  فالفريق 
النجمة اإىل لقب كاأ�ض امللك، وا�شتعان يف هذا امل��شم باملدرب 

الت�ن�شي فتحي العبيدي لقيادة دفة الفريق الفنية.
وفقد النجمة عددا من لعبيه املتميزين يف امل��شم املا�شي 
اإىل  انتقل  الذي  اأوغبا  اأوت�شي  النيجريي  الهداف  اأبرزهم 
�شف�ف نادي الرفاع، بالإ�شافة اإىل غياب ال�ش�ري حممد 
للدوري  انتقل  ال��ذي  �شيلفا  ايزيدرا�ض  والربازيلي  فار�ض 
مهدي  �شيد  لالعب  اأي�شا  الفريق  يفتقد  فيما  الك�يتي، 

باقر الذي احرتف يف الك�يت.

وتعاقد الفريق مع املهاجم ال�شنغايل مامادو درامي واملدافع 
الالعبن  الفريق  ت�شكيلة  و�شت�شم  خ�يل،  م�ؤيد  ال�ش�ري 
�شيد  واحل��ار���ض  العظم  وكميل  م��دن  وعلي  عبداهلل  اأحمد 
�شرب عل�ي وحممد �شه�ان وح�شن ال�شيخ وع�شام حمم�د 

وعلي منري وعبداهلل الدو�شري.
ومن جهته �شرح مدرب النجمة الت�ن�شي فتحي العبيدي 
يف امل�ؤمتر ال�شحفي قبل املباراة واأ�شار اإىل اأن فريقه قادر 
وتقدمي  لعبيه  جميع  يف  ثقته  واأك���د  ال��ف���ز  حتقيق  على 

مباراة جميلة اأمام املحرق.
للم��شم  ج��ي��د  ب�شكل  ا���ش��ت��ع��د  امل��ح��رق  العبيدي:”  وق����ال 
اأج��ل تقدمي  �شنلعب من  ولكننا  ق���ي،  اجلديد وه� فريق 
خط  يف  ي�شري  وف��ري��ق��ه  امل��ح��رق،  ومناف�شة  ج��ي��دة  م��ب��اراة 
ت�����ش��اع��دي ن��ح��� الأف�����ش��ل وي��ع���ل ع��ل��ى خليط م��ن لعبي 

اخلربة والالعبن ال�شباب«.

احلدث الثاين للنادي البحري يف املو�سم الريا�سي اجلديد

اأولــى جـــوالت القـــوارب ال�ســـراعيـــة 43 قــدمـــا يف دبـــي اليـــــوم

املحرق والنجمة يفتتحان املو�سم يف البحرين
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املحطة  غ��دا  املتحدة  اململكة  ت�شت�شيف 
رئي�ض  ال�شم�  �شاحب  ل��ك��اأ���ض  ال�شابعة 
الأ�شيلة  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��خ��ي���ل  ال����دول����ة 
بن�شختها ال� 25 والتي تقام على م�شمار 

دونكا�شرت ال�شهري.
مرت   2000 مل�����ش��اف��ة  ال�����ش��ب��اق  وي���ق���ام 
للمه�ر  وامل���خ�������ش�������ض   ”1  “ ج������روب 
واملهرات من عمر اربع �شن�ات فما ف�ق 
8 م��ن اع����رق �شاللت  و���ش��ط م�����ش��ارك��ة 
اخليل العربي ال�شيل التي �شت�شتعر�ض 
الذي  املثري  ال�شباق  يف  الق�ية  مكانتها 
تبلغ ج�ائزه 80 الف جنيه ا�شرتليني.

املعتمدة  الجندة  �شمن  ال�شباق  وياأتي 
التي  ال��غ��ال��ي��ة  ال��ك��اأ���ض  ���ش��ب��اق��ات  ل�شل�شة 

ال�شيخ  ال�شم�  رعاية �شاحب  تقام حتت 
اآل نهيان رئي�ض الدولة  خليفة بن زايد 
“ حفظه اهلل “ وبت�جيهات �شم� ال�شيخ 
رئي�ض  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�ش�ر 
الرئا�شة  ���ش���ؤون  وزي���ر  ال�����زراء  جمل�ض 
دعما لروؤية ونهج املغف�ر له ال�شيخ زايد 
ثراه  اهلل  طيب   - نهيان  اآل  �شلطان  بن 
الأ�شيل  العربي  اخليل  ���ش��اأن  لإع���الء   -
وا�شالته  ال��ع��ري��ق��ة  م��ك��ان��ت��ه  وت��ر���ش��ي��خ 
والعاملية  ال��ع��رب��ي��ة  امل�����ش��ام��ري  ك��اف��ة  يف 
الذي ي�شتعر�ض  بالتزامن مع عام زايد 

اإرث ونهج املغف�ر له.
جماهريي  باهتمام  ال�شباق  و�شيحظى 
ب��اع��ت��ب��اره خامتة  ك��ب��ريي��ن  واإع����الم����ي 

اف�����ش��ل ال�����ش��ب��اق��ات ال��ك��ال���ش��ي��ك��ي��ة فئة 
الربيطانية  امل�����ش��ام��ري  يف   1 اجل����روب 
للكاأ�ض  الكبرية  املكانة  بجانب  ال�شهرية 
امل�شامري  يف  ت��ر���ش��خ��ت  ال���ت���ي  ال��غ��ال��ي��ة 

العريقة خالل ال�شن�ات املا�شية.
واأع�����رب ���ش��ع��ادة م��ط��ر ال��ي��ب��ه���ين ع�ش� 
املجل�ض ال�طني الحتادي ع�ش� جمل�ض 
رئي�ض  الريا�شي  اأب�ظبي  جمل�ض  اإدارة 
رئي�ض  ك��اأ���ض  ل�شباقات  املنظمة  اللجنة 
عن  الأ�شيلة  العربية  للخي�ل  ال��دول��ة 
فخره واعتزازه بت�ا�شل �شباقات الكاأ�ض 
و�شط  الأوروب���ي���ة  امل�شامري  يف  الغالية 
جناحات كبرية يف كل حمطة مبا ي�ؤكد 
الرائد  ودوره  للحدث  الكبرية  القيمة 

لإعالء اخليل العربي يف العامل.
ال��ش�ل للمحطة الربيطانية  اأن  واأكد 
وت��ن��ظ��ي��م ال�����ش��ب��اق ل��ل��ع��ام ال��ث��ال��ث على 
ال���ت����ايل مي��ث��ل ام����ت����دادا م��ه��م��ا مل�شرية 
�شاحب  كاأ�ض  �شباقات  �شل�شلة  جناحات 
العربية  للخي�ل  الدولة  رئي�ض  ال�شم� 
الأ�شيلة م�شيدا بالدعم ال�شخي ل�شاحب 
اآل نهيان  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شم� 
“ ورعايته  “ حفظه اهلل  الدولة  رئي�ض 

ال�شامية مل�شرية احلدث الغايل.
كما ثمن اهتمام وت�جيهات �شم� ال�شيخ 
رئي�ض  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  من�ش�ر 
الرئا�شة  ���ش���ؤون  وزي���ر  ال�����زراء  جمل�ض 
ودوره الريادي الذي احدث نقلة ن�عية 

مب�����ش��رية ال��ك��اأ���ض ال��غ��ال��ي��ة ..م����ؤك���دا اأن 
امل�شاركة العاملية الكبرية بكافة املحطات 
واجل������لت ال��ع��رب��ي��ة والأوروب����ي����ة تعزز 
ال��ن��ج��اح��ات امل��ت���ا���ش��ل��ة مل�����ش��رية وري����ادة 

احلدث الغايل.
واأكد �شعادة عارف حمد الع�اين المن 
ال��ري��ا���ش��ي على  اأب���ظ��ب��ي  ال��ع��ام ملجل�ض 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف ختام  امل��ح��ط��ة  اأه��م��ي��ة 
ال�����ش��ب��اق��ات الأوروب����ي����ة ودوره�����ا الكبري 
م�شرية  يف  امل��ه��م��ة  الإ���ش��اف��ة  حتقيق  يف 

�شباقات الكاأ�ض الغالية لعام 2018.
ال�شابعة  الربيطانية  املحطة  اإن  وق��ال 
التي تقام يف م�شمار دونكا�شرت العريق 
الكاأ�ض  مل�����ش��رية  مم��ي��زاً  ت���ا���ش��اًل  ت�شكل 

الغالية التي حتتفي بي�بيلها الف�شي يف 
عام املغف�ر له ال�شيخ زايد  “عام زايد” 
بن �شلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه” 
ال�شباقات  ال��ذي حر�ض من خالل هذه 
ل��رت���ش��ي��خ ث��ق��اف��ة احل���ف���اظ ع��ل��ى مكانة 
�شمعته  واع��الء  ال�شيل  العربي  اخليل 

وح�ش�ره يف كافة م�شامري العامل.
واأعرب �شعادة في�شل الرحماين م�شت�شار 
امل�شرف  ال��ري��ا���ش��ي  اأب����ظ���ب���ي  جم��ل�����ض 
بتنظيم  ���ش��ع��ادت��ه  ع��ن  لل�شباقات  ال��ع��ام 
للمحطات  واخلتامية  ال�شابعة  املحطة 
���ش��ان��ت ليجر  م��ه��رج��ان  الأوروب�����ي�����ة يف 
الديربي  ب��خ��ت��ام  دون��ك��ا���ش��رت  مب�����ش��م��ار 
املحطة  اأن  مبينا  ال��ربي��ط��اين  ال��ع��رب��ي 

الربيطانية متثل تاأكيداً جديداً مل�شرية 
جن��اح��ات وم��ك��ان��ة احل���دث ال��غ��ايل على 
وال���ذي يقام بعام زايد  ع��ام��اً   25 م��دار 

امل�ؤ�ش�ض.
يعترب  احل������دث  اإن  ال���رح���م���اين  وق������ال 
الكال�شيكية  ال�شباقات  له��م  ا�شتمراراً 
العاملية  امل�شامري  يف  والأف��خ��م  الأع���رق 
�شم�  واهتمام  ت�جيهات  اأن  ..م��شحاً 
ال�شيخ من�ش�ر بن زايد اآل نهيان تق�دنا 
با�شتمرار خلطط حديثة وا�شرتاتيجيات 
الغايل  تط�يرية ت�شهم يف دعم احل��دث 
العاملية  امل�شامري  يف  مكانته  وتر�شيخ 
يف  الكال�شيكية  ال�شباقات  اهم  باعتباره 

العامل.

الإمارات  تراث  نادي  م��شم  ينطلق 
�شبتمرب   29 ال��ب��ح��ري��ة  لل�شباقات 
ال�شبعية  ���ش��ب��اق  ب���اإق���ام���ة  اجل�����اري 
ل��ل��م��ح��ام��ل ال�����ش��راع��ي��ة “ ف��ئ��ة 43 
�شم�  رعاية  حتت  يقام  ال��ذي  قدماً 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
ممثل �شاحب ال�شم� رئي�ض الدولة 

رئي�ض النادي.
الأحد  غ��دا  ي��ب��داأ   .. ال�شدد  ه��ذا  يف 
ت�شجيل امل�شاركن يف �شباق ال�شبعية 
يهدف  ال���ذي  ال�شراعية  للمحامل 
وتعزيز  البحري  تراثنا  اإح��ي��اء  اإىل 
التي  ال��ع��ري��ق��ة  ال��ري��ا���ش��ة  روح ه���ذه 
للبحارة  بالغة  اأه��م��ي��ة  ت�شكل  ب��ات��ت 

امل�اطنن.
امل�شارك�ن  ي��ق��ط��ع  اأن  امل���ق���رر  وم���ن 
م��ي��ال بحريا   20 ن��ح���  ال�����ش��ب��اق  يف 

امل��ع��رت���ض وحتى  م��ي��اه  م��ن منطقة 
من�شة كا�شر الأم�اج قبالة ك�رني�ض 

اجلمه�ر  ت��ن��ت��ظ��ر  ح��ي��ث  اأب����ظ���ب���ي 
احتفالية تراثية اإىل جانب عرو�ض 

ممتعة نهاية ال�شباق.
رئي�ض  املهريي  مانع  اأحمد  واأو�شح 

الرتاثية  البحرية  ال�شباقات  ق�شم 
الت�شجيل  اأن  الإم���ارات  ت��راث  بنادي 
املنظمة  اللجنة  تعليمات  وا���ش��ت��الم 
ال����دوام  اأوق�����ات  يف  م��ف��ت���ح��اً  �شيظل 
ال��ر���ش��م��ي��ة ح��ت��ى ي����م الأرب���ع���اء 26 
ال�شباقات  ق�����ش��م  مب���ق���ر  ���ش��ب��ت��م��رب 
البحرية يف القرية الرتاثية التابعة 
داعياً   .. الأم�������اج  ب��ك��ا���ش��ر  ل��ل��ن��ادي 
بامل�ا�شفات  اللتزام  اإىل  املت�شابقن 

والق�انن.
كافة  ال�شتعدادات  اأن  املهريي  واأكد 
للخروج  الأك��م��ل  ال�جه  على  ت�شري 
ومكانة  ب��امل��ن��ا���ش��ب��ة  ي��ل��ي��ق  ب��ت��ن��ظ��ي��م 
ال�شيخ  �شم�  ت�جيهات  وف��ق  النادي 
بت�فري  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان 
للمت�شابقن  امل���الئ���م���ة  ال����ظ����روف 
رعايته  على  ل�شم�ه  ال�شكر  مقدما 

يف  ياأتي  ال��ذي  ال�شباق  لهذا  ودعمه 
اإط����ار ج��ه���د ن���ادي ت���راث الإم����ارات 
البحري  ال����رتاث  ع��ل��ى  للمحافظة 

للدولة واإبرازه.
الي�م  يف  ال�شباق  هام�ض  على  ويقام 
على  الرتاثية  املحامل  �شباق  نف�شه 

و�شيك�ن  اأب�ظبي  ك�رني�ض  ام��ت��داد 
 28 وتقييمها  لها  الفني  الفح�ض 

�شبتمرب.

اململكة املتحدة ت�ست�سيف كاأ�ش رئي�ش الدولة للخيول العربية اليوم

انطالق مو�سم نادي تراث االإمارات لل�سباقات البحرية 29 �سبتمرب

قام م�شبح �شعيد بالعجيد الكتبي رئي�ض جمل�ض 
مدير  الكتبي  عتيق  و���ش��امل  مليحة  ن���ادي  اإدارة 
احلفل  ب��ح�����ش���ر  ب���ال���ن���ادي  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الإدارة 
اخلتامي لدورة ال�شطرجن مبركز الطفل مبليحة 
و تكرمي كل الالعبن وامل�شاركن بالدورة  والتي 
الريا�شي  ال��ث��ق��ايف  مليحة  ن����ادي  ب��رع��اي��ة  ك��ان��ت 
وتنظيم مركز الطفل يف مليحة واحتاد المارات 

لل�شطرجن وذلك تكري�شا ملبداأ التعاون والتن�شيق 
بن امل�ؤ�ش�شات  احلك�مية خدمة لالأبناء. 

ن���ادي مليحة  م���ب���ادرات  ال��ت��ك��رمي �شمن  وج���رى 
يف   2018 زاي������د  ع�����ام  يف  ال���ري���ا����ش���ي  ال���ث���ق���ايف 
الإه��ت��م��ام ب��الأب��ن��اء يف امل��ن��ط��ق��ة ال������ش��ط��ى ون�شر 
ال���ف���ك���ر ال���ري���ا����ش���ي ال���ث���ق���ايف و حت��ف��ي��ز الأب����ن����اء 
الأطفال والنا�شئة وهم م�شتقبل و طننا على تعلم 

الريا�شية  الأل��ع��اب  اأن����اع  ك��ل  اجل��دي��د وممار�شة 
واإكت�شاف  ال���ي����م���ي���ة.  ح��ي��ات��ه��م  يف  وال��ث��ق��اف��ي��ة 
والثقافية  ال��ري��ا���ش��ي��ة  الإب����داع����ي����ة  م���اه��ب��ه��م 
وتبنيها كنادي و�شقلها فنيا واإداريا لتع�د بالنفع 
للدولة  وك��ذل��ك  وال���ن���ادي  نف�شه  ال��الع��ب   ع��ل��ى 
اأ�شاد م�شبح بالعجيد بح�شن التنظيم من ممثلي 
الإ�شت�شافة من مركز  و ح�شن  ال�شطرجن  اإحت��اد 

الطفل و اأكد �شعادته اإن الريا�شة حق للجميع و 
يجب علينا اأن نر�شخها يف عق�ل اأطفالنا لت�شبح 
و  الريا�شي  بالفكر  الإه��ت��م��ام  اأن  و  لديهم  ع��ادة 
بالأخ�ض يف لعبة ال�شطرجن  ي�شاعد اطفالنا على 
التخطيط  و  الذهنية  قدراتهم  وتنمية  التفكري 
مما  والتميز   الإب���داع  باإ�شرتاتيجية  للم�شتقبل 
ي�شاعدنا يف الإرتقاء به�ؤلء الأبناء واحلفاظ عليهم 

 و�ش�ل لإعداد جيل يخدم ويق�د وطننا الغايل .
ت�شابق  من  الي�م  ن�شهده  ما  اأن  الكتبي  واأ���ش��اف 
الأندية يف التناف�ض يف دفع اأم�ال طائلة ل�شتقطاب 
اأج��ان��ب وغ��ريه��م لأل��ع��اب ريا�شية فقط  لع��ب��ن 
ولي�ض منها مردود تنم�ي على اأبنائنا وم�شتقبل 
اأجيالنا القادمة له� هدر دون مقابل. وال�شحيح 
هدف  والنت�شارات  البط�لت  حتقيق  لي�ض  ان��ه 

كما  له اجلميع  ي�شعى  واجتماعي  ثقايف  ا�شتثمار 
تاأمن  هي  فروؤيتهم  الر�شيدة  قيادتنا  له  ت�شعى 
م�شتقبل اأبنائنا ريا�شيا وثقافيا و�شحيا واحلفاظ 
 عليهم من كل ال�شل�كيات غري ال�شحية وال�شليمة 
الإه���ت���م���ام باجل�انب  الأن����دي����ة  ك���ل  م���ن  ن��ت��م��ن��ى 
على  ال��رتك��ي��ز  م��ن  اأك���ر  الإج��ت��م��اع��ي��ة  الثقافية 

العمل الذي لي�ض له مردود اإيجابي على اأبنائنا.

نادي مليحة ي�سارك يف احتفال ختام دورة ال�سطرجن مبركز الطفل 
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الفجر الريا�ضي

لقب  حامل  �شيتي  مان�ش�شرت  م��درب  غ���اردي���ل،  ج��شيب  الإ�شباين  راأى 
اأنه �شيك�ن مهتما بتدريب اأحد املنتخبات  الدوري الإنكليزي لكرة القدم، 

ال�طنية يف امل�شتقبل من دون اأن يحددها.
وقال غ�اردي�ل )47 عاما( يف مقابلة مع برنامج “اأونيفر�ش� فالدان�” 
اإنه امتلك “دائما الف�ش�ل ملحاولة” تدريب اأحد املنتخبات ال�طنية “اإذا 

�شنحت يل الفر�شة اأود اأن اأك�ن مدربا لأحد املنتخبات ال�طنية«.
ا�شتمتاعه  ع��ن  ع��رب  لكنه  حم��دد  منتخب  بت�شمية  غ����اردي����ل  يقم  ومل 
بالتدريب خارج بالده “تعلم اللغات، الثقافات، ال�شفر وروؤية اأماكن جديدة 

هي اأم�ر جميلة وللعائلة اأي�شا«.
ل��ك��ن غ����اردي����ل اع��رت���ض ع��ل��ى ف��ك��رة ت��دري��ب املنتخب الأرج��ن��ت��ي��ن��ي مع 
حماوره خ�رخي فالدان� الذي �شجل اأحد اأهداف بالده يف نهائي م�نديال 
الغربية 3-2: “ل ، بالطبع لي�ض هناك”، م�شريا اىل  اأملانيا  �شد   1986

اأجنح  اإح��دى  على  غ�اردي�ل  واأ�شرف  ال�ظيفة.  لتلك  الكثرية  املتطلبات 
احلقبات يف تاريخ بر�شل�نة فقاده اإىل 14 لقبا بن 2008 و2012، بينها 
ثالثة األقاب يف الليغا واثنان يف دوري الأبطال، يف عز فرتات تاألق جنمه 
مدريد  ريال  ا�شبانيا  يف  ال�شابق  غرميه  وعن  مي�شي.  لي�نيل  الأرجنتيني 
اأ�شار  اأوروب���ا،  اأبطال  �شن�ات بلقب دوري  اآخ��ر خم�ض  م��رات يف  اأرب��ع  املت�ج 
الت�شعينيات  الثمانينيات ومطلع  ت�شكيلة نهاية  اأنه يف�شل  غ�اردي�ل اىل 
“خما�شي ريال  اإميلي� ب�تراغ�يني�  “الن�شر” ال�شابق  للفريق مع هدافه 
مدريد )ب�تراغ�يني�، مارتن فا�شكي�ض، ميت�شل، مان�ل� �شان�شي�ض وميغل 

باردي�شا(، كان مع كل احرتامي، الأف�شل الذي راأيته«.
واأ�شاد غ�اردي�ل كثريا مبدربه الراحل اله�لندي ي�هان كرويف “لطاملا 
ك��ان يجربك  لكنه  ي��ق���ل��ه،  ك��ان  ان��ه مل يكن مقتنعا بكثري مم��ا  اع��ت��ق��دت 
اإذ كان يثق  ذل��ك. مل يكن ميتلك خططا كثرية للتح�شري،  على ت�شديق 

بالآخرين لتخاذ قرارات التمارين، لكنه كان ميتلك خطة للعب.. مل يكن 
ينتقل للخطة باء بل كان يجعل اخلطة األف اأق�ى.. ومبا انه كان يف لياقة 

عالية، مل يكن ي�شرح كثريا بل يظهر لك ما يريد �شرحه«.
واأردف املدرب الذي ح�شد عدة األقاب حملية واأوروبية مع بر�شل�نة وبايرن 
مي�نيخ الأملاين وفريقه احلايل مان�ش�شرت �شيتي الإنكليزي اأن “كرويف مل 

يقنعني بل جعلني اأقع يف احلب«.
يف  معه  عقده  ينتهي  ال��ذي  �شيتي  مان�ش�شرت  قيادة  يف  غ���اردي���ل  وي��اأم��ل 
الربميريليغ بعدما ح�شد رقما قيا�شيا امل��شم  يف  ثان  لقب  اإىل   2021

املا�شي بلغ 100 نقطة.
وتطرق غ�اردي�ل اإىل تعاطي ال�شحافة معه يف الربمريليغ “بعد مروري 
اإ�شبانيا ل  يف بر�شل�نة كل �شيء ميكن حتمله.. �ش�ء وق�ش�ة ال�شحافة يف 

ت�جد يف اإنكلرتا اأو اأملانيا«.

غـوارديـــوال يــريــد تــدريـــب منتـخــب يف امل�ستقبـل 

يتح�شر ي�فنت��ض حامل اللقب مبباراة �شعبة غداً الأحد على 
اأر�شه �شد �شا�ش�ول� يف املرحلة الرابعة من الدوري الإيطايل، 
لرحلته الإ�شبانية اىل ملعب “مي�شتايا” حيث �شيبداأ م�ش�اره 
وذلك  املقبل،  الأرب��ع��اء  فالن�شيا  مب�اجهة  الأب��ط��ال  دوري  يف 

يف  تدخل  اأن  دون  تقريبا  ت�شاعفت  التي  دي�نه  وق��ع  على 
كري�شتيان�  ال��ربت��غ��ايل  م��ع  التعاقد  �شفقة  احل�����ش��اب��ات 

رونالدو.
وع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ت��ت���ي��ج��ه ب��ط��ال ل���ل���دوري الإيطايل 
خروجه  نتيجة  ي�فنت��ض  عانى  ت�اليا،  ال�شابع  للم��شم 

من ربع نهائي دوري اأبطال اأوروبا، اإذ حت�ل من ربح 
دولر(  ملي�ن   49،7( ي���رو  ملي�ن   42،6 بلغ 

خ�شارة  اىل   ،  2017-2016 م������ش��م  يف 
-2017 ي����رو يف م������ش��م  19،2 م��ل��ي���ن  ب��� 
�شدق  ال���ذي  امل���ايل  ال��ب��ي��ان  بح�شب   2018

عليه اخلمي�ض.
ول��ع��ب ان��خ��ف��ا���ض الإي�������رادات ال��ن��اج��م��ة عن 
يف  دورا  اأوروب������ا  اأب���ط���ال  دوري  يف  امل�����ش��ارك��ة 

ال������ش��ع امل���ايل ل��ل��ن��ادي، م��ق��ارن��ة م��ع امل��شم 
النهائية  امل��ب��اراة  اىل  و���ش��ل  �شبقه ح��ن  ال���ذي 
الإ�شباين  مدريد  ري��ال  يد  على  اخل�شارة  قبل 
النهائي  رب���ع  م��ن  ب��خ��روج��ه  �شببا  ك���ان  ال���ذي 
اأن م��شم  ذل���ك  ي�����ش��اف اىل  امل��ا���ش��ي،  امل������ش��م 

ب�ل  الفرن�شي  بيعه  �شهد   2017-2016
ب�غبا لفريقه ال�شابق مان�ش�شرت ي�نايتد الإنكليزي 

مقابل 105 ملي�ن ي�رو.
تغطي احل�شابات فقط الفرتة املمتدة حتى 30 حزيران 

ي�ني�، ول ت�شمل ال�شفقة ال�شخمة التي اأجراها هذا 
ال�شيف ب�شم رونالدو من ريال مدريد مقابل 100 

ملي�ن ي�رو )117 ملي�ن دولر(.
وانطالقا من هذه احل�شابات، ترتدي م�شاركته يف 
دوري الأبطال هذا امل��شم اأهمية م�شاعفة بح�شب 
خ�شارة  بت�قعه  اخلمي�ض  ت�رين�  عمالق  اأ���ش��ار  ما 

يقدر  لكنه   ،2019-2018 مل������ش��م  ميزانيته  يف 
الريا�شية  النتائج  ب��اأداء  ب�شدة  “متاأثرا  �شيك�ن  باأنه 

وخ�ش��شا دوري اأبطال اأوروبا«.
وب���ع���ي���دا ع���ن احل�����ش��اب��ات امل���ال���ي���ة، ي�����ش��ع��ى رج�����ال امل����درب 

الق�ية  املحلية  بدايتهم  م�ا�شلة  اىل  اليغري  ما�شيميليان� 
وحتقيق ف�زهم الرابع ت�اليا، لكن املهمة لن تك�ن �شهلة اأمام 
�شا�ش�ول� الذي يجد نف�شه يف و�شع غري ماأل�ف مبا�شرة خلف 
“بيانك�نريي” املت�شدر، بتحقيقه ف�زين وتعادل يف مبارياته 

الثالث الأوىل.
ول يزال ي�فنت��ض الذي �شحق �شا�ش�ول� -7�شفر يف امل�اجهة 
الأخرية بينهما، بانتظار الهدف الأول لنجمه اجلديد رونالدو 
مباراتيه  يف  ب���الده  منتخب  م��ع  امل�����ش��ارك��ة  ع���دم  ف�شل  ال���ذي 
دوري  م�����ش���اره يف  م�شتهل  ويف   1-1 ك��روات��ي��ا  �شد  ال���دي��ت��ن 

الأمم الأوروبية حيث تغلب على اإيطاليا -1�شفر، وذلك من 
اأجل الرتكيز على فريق “ال�شيدة العج�ز«.

وب���دا ال��ربت��غ��ايل م�شرتخيا مت��ام��ا ع��ل��ى م��نت ي��خ��ت ف��خ��م يف 
الريفيريا الفرن�شية، لكن ذلك ل يعني باأنه لي�ض 
يف مهمة بل اأراد من هذه الرحلة ال�شتجمامية 
ج�شده  ي���غ���ذي  اأن  ال�����ش��م�����ض  اأ����ش���ع���ة  حت���ت 
يف  ك��ت��ب  م��ا  بح�شب  دي”  ب�”الفيتامن 

ح�شابه على “ان�شتاغرام«.
وب��ع��د اأن ���ش��دد على امل��رم��ى 23 م��رة يف 
ثالث مباريات دون اأن يجد طريقه 
�شاحب  ي��اأم��ل  ال�����ش��ب��اك،  اىل 
الكرة الذهبية خم�ض مرات 
اأهدافه  باك�رة  يفتتح  اأن 
ما  اآ”،  “�شريي  يف 
“ال�شيدة  �شيعزز مكانة 
ل  ك���ف���ري���ق  العج�ز” 
حتى  اإيطاليا،  يف  يقهر 
اأب��ق��ى لع��ب��ن مثل  واإن 
باول�  الأرج���ن���ت���ي���ن���ي 
والربازيلي  دي���ب���ال 
ك��شتا  دوغ�����ال������ض 
وال��ربت��غ��ايل ج�او 
كان�شيل� والأملاين 
اإمي�����������ري ج����ان 
مقاعد  ع����ل����ى 
ال��������������ب��������������دلء، 
ح�شل  ك�����م�����ا 
امل�����رح�����ل�����ة  يف 
الأخ������������������������رية 
عطلة  ق�����ب�����ل 
امل��������ب��������اري��������ات 
ال���������دول���������ي���������ة 
���ش��د ب���ارم���ا يف 
امييليا  ريجي� 
ح��������������ن خ����������رج 
منت�شرا 1-2.
ورون�������ال�������دو 
ل��������ي�����������������ض 
ال���ن���ج���م 

ال���ح��ي��د ال���ذي مل ي��ج��د ط��ري��ق��ه اىل ال�����ش��ب��اك ح��ت��ى الآن، بل 
النجم  لكن  اي�شا  الأول  ه��دف��ه  ع��ن  يبحث  زال  م��ا  دي��ب��ال  اأن 
الفتتاحية،  امل��ب��اراة  يف  �ش�ى  اأ�شا�شيا  ي�شارك  مل  الأرجنتيني 

وه� نزل يف الدقائق الع�شر الأخري من مباراة بارما.
لكن ديبال لي�ض قلقا حيال م�شاألة التهديف بح�شب ما اأكد يف 
حديث ل�شحيفة “غازيتا ديل� �شب�رت” الإيطالية، مت�قعا اأن 
اأر�شية  اأن ي�شل اىل تفاهم تام مع رونالدو يف  يف ال�قت ذاته 

امللعب.
وك�شف الأرجنتيني اأن عالقته برونالدو “رائعة. كل ما علينا 
فعله ه� م�ا�شلة التمرين معا. امل��شم باأكمله اأمامنا”، م�شريا 
اىل اأنه عندما �شمع باأن ي�فنت��ض �شيتعاقد مع النجم الربتغايل 
البالغ 33 عاما “قلت لنف�شي: +بعدما كنت حمظ�ظا باللعب 
مع لي�نيل مي�شي يف املنتخب ال�طني، ح�شلت الآن على فر�شة 

اللعب اىل جانب رونالدو يف ي�فنت��ض+. هذا �شيء مذهل«.
واأقر ديبال اأنه يريد اللعب ب�شكل اأكرب، ل�شيما اأنه مل ي�شارك 
اأي�شا مع منتخب بالده يف مباراتيه ال�ديتن �شد غ�اتيمال 
وك���ل���م��ب��ي��ا يف ظ��ل احل��دي��ث ع��ن ت���ت��ر ال��ع��الق��ة م��ع مدرب 
واحد  اأم��ر  “هناك  م�شددا  �شكال�ين،  لي�نيل  حاليا  املنتخب 
م�ؤكد وه� اأين اأريد الع�دة اىل ت�رين� والعمل جيدا من اأجل 

ا�شتعادة مركزي يف ي�يف«.
اأوروب��ا يف ح�شابات ي�فنت��ض  اأبطال  ولن تك�ن م�شابقة دوري 
�شد  اأر�شه  على  ال�شبت  املرحلة  اإن��رت ميالن  يفتتح  بل  فقط، 
ب��ن ج��م��اه��ريه �شد  ال��ث��الث��اء  ب��ارم��ا وه���� يفكر مب��ا ينتظره 
الأم  القارية  البط�لة  له يف  مباراة  اأول  الإنكليزي يف  ت�تنهام 

منذ م��شم 2012-2011.
الأول  الف�ز  يك�ن  اأن  �شباليتي  ل�ت�شيان�  امل��درب  وياأمل فريق 
)-3�شفر(،  ب�ل�نيا  �شد  ال�شابقة  امل��رح��ل��ة  يف  حققه  ال���ذي 
�شا�ش�ول�  اأم��ام  بخ�شارة  ب��داأه  ال��ذي  للم��شم  فعلية  انطالقة 

�شفر1- وتعادل مع ت�رين� 2-2.
الأوىل  بهزميته  اأن�شيل�تي  ك��ارل���  الفذ  امل���درب  مني  وبعدما 
بال�شق�ط   ،2009 اأي��ار ماي�   24 الإيطايل منذ  ال��دوري  يف 
الكبري اأمام �شمبدوريا �شفر3-، ياأمل ناب�يل ا�شتعادة ت�ازنه 
�شربيا  اىل  ال�شفر  قبل  ال�شبت  في�رنتينا  ي�شت�شيف  عندما 

مل�اجهة النجم الأحمر الثالثاء.
�شد  �شهلة  لي�شت  اجل��ن���ب��ي  وف��ري��ق��ه  اأن�شيل�تي  مهمة  ل��ك��ن 
في�رنتينا الذي حقق ف�زين من مباراتن حتى الآن )تاأجلت 
مباراته من املرحلة الأوىل مع �شمبدوريا ب�شبب كارثة ج�شر 

جن�ى(.
اأما بالن�شبة ملمثل اإيطاليا الرابع يف دوري الأبطال، اأي فريق 
العا�شمة روما، فمن امل�ؤكد اأن مدربه اوزيبي� دي فران�شي�شك� 
على  من�شبا  لعبيه  تركيز  جعل  يف  كبرية  �شع�بة  �شي�اجه 
ال��ف���ز الثاين  م���ب���اراة الأح����د ���ش��د كييف� وحم���اول���ة حت��ق��ي��ق 
ل�شيما   ،2-1 ميالن  اأم��ام  املا�شية  املرحلة  خ�شارة  وتع�ي�ض 
الأربعاء حن  الإ�شبانية  العا�شمة  اىل  ال�شاقة  الرحلة  يف ظل 

يحل�ن �شي�فا على ريال مدريد حامل اللقب.

يوفنتو�ش يتح�سر لفالن�سيا على وقع الديون و�سيام رونالدو 
ي��ع��اود ال����دوري الإن��ك��ل��ي��زي ل��ك��رة ال��ق��دم ن�شاطه بعد 
ت�قف ب�شبب املباريات الدولية بلقاء من العيار الثقيل 
ويجمع  لندن  يف  “وميبلي”  ملعب  م�شرحه  �شيك�ن 
ت�تنهام،  مب�شيفه  املت�شدر  ليفرب�ل  ال�شبت  ال��ي���م 

وذلك يف املرحلة اخلام�شة.
الأربع  مببارياته  بف�زه  مثالية  بداية  حقق  اأن  وبعد 
الف�ز  حماولة  على  قدراته  ليفرب�ل  يخترب  الأوىل، 
امتحان  ب����اأول   1990 م��ن��ذ  الأوىل  ل��ل��م��رة  ب��ال��ل��ق��ب 
للمباراة  بعدها  التفرغ  قبل  امل��شم،  لهذا  ل��ه  �شعب 
الأملاين  امل���درب  رج��ال  تنتظر  التي  الأخ���رى  ال�شعبة 
�شان  باري�ض  اأر�شهم �شد  الثالثاء على  ي�رغن كل�ب 
جرمان الفرن�شي يف م�شتهل م�ش�ارهم يف دوري اأبطال 

اأوروبا.
هام  و�شت  على  كا�شح  بف�ز  “احلمر” ال���دوري  وب���داأ 
خارج  -2�شفر  ب��ال���ض  كري�شتال  على  ث��م  -4�شفر، 
ملعبهم قبل اأن يعان�ا للح�ش�ل على النقاط الثالث 
�شيتي  ولي�شرت  -1�شفر  ب��راي��ت���ن  م��ع  مباراتيهم  يف 

.1-2
قدراته  على  امل������ش��م  ب��داي��ة  يف  ليفرب�ل  يعتمد  ومل 
حممد  امل�شري  ال�شارب  وثالثيه  الهائلة  الهج�مية 
�شالح وال�شنغايل �شادي� مانيه والربازيلي فريمين�، 
بل اأظهر �شالبة دفاعية لفتة ومل تهتز �شباكه �ش�ى 
م���رة واح����دة م��ن خ��ط��اأ حل��ار���ش��ه اجل��دي��د الربازيلي 

األي�ش�ن يف املباراة الأخرية �شد لي�شرت.
ومن امل�ؤكد اأن ال�شيغة التي ت��شل لها كل�ب با�شراك 
قلب  يف  داي��ك  ف��ان  فريجيل  واله�لندي  غ�ميز  ج��� 
اندي روبرت�ش�ن  ال�شابن  الدفاع ب�شحبة الظهريين 
وترنت األك�شندر-اآرن�لد، اأعطت ثمارها ومن امل�شتبعد 
اأن تتكرر بالتايل نتيجة امل�اجهة الأخرية مع ت�تنهام 
الأرجنتيني  امل����درب  رج���ال  ف���از  ح��ن  “وميبلي”  يف 

ماوري�شي� ب�كيتين� 4-1 يف املرحلة التا�شعة.
ثنائية  بت�شجيله  امل��ب��اراة  تلك  ك��اي��ن يف  ه���اري  وت��األ��ق 
واأجرب كل�ب على ا�شتبدال قلب الدفاع الكرواتي ديان 
ل�فرن بعد ن�شف �شاعة على �شافرة البداية. و�شي�شعى 
الأمر واعادة  الإنكليزي اىل تكرار هذا  املنتخب  قائد 
النادي اللندين اىل �شكة النت�شارات بعد اخل�شارة يف 

املرحلة املا�شية اأمام واتف�رد مفاجاأة امل��شم.
وي��خ������ض ت���ت��ن��ه��ام ال��ل��ق��اء ال����ذي ي�����ش��ب��ق اأي�شا 

م����اج���ه���ت���ه ال�������ش���ع���ب���ة مع 
ميالن  اإن������رت  م�����ش��ي��ف��ه 

الثالثاء  الإي�����ط�����ايل 
الأب����ط����ال،  دوري  يف 
ب�����غ�����ي�����اب ح�����ار������ش�����ه 

ه�غ�  ال��ف��رن�����ش��ي 
ل�ري�ض، بطل 

اآيل ب�شبب  ال�����ش��ي��ف، ودي���ل���ي  م���ن��دي��ال رو���ش��ي��ا ه���ذا 
ا�شابتهما.

انت�شاره  ي��ع���د  ال���ذي  ليفرب�ل  على  ال��ف���ز  وي��رت��دي 
الأخ����ري ع��ل��ى ت���ت��ن��ه��ام ب��ن ج��م��ه���ر الأخ����ري اىل اآب 
اأغ�شط�ض 2014، اأهمية كربى لرجال ب�كيتين� لأنه 
“احلمر” يف �شدارة  �شيعيدهم اىل امل�شافة ذاتها من 
وقت  يف  يلعب  اأن  قبل  قليلة  ل�شاعات  اأقله  الرتتيب، 
لحق ال�شبت ت�شل�شي وواتف�رد اللذين حققا العالمة 

الكاملة بجانب ليفرب�ل.
الذي  ليفرب�ل  �شد  �شعبة  م��ب��اراة  ب�كيتين�  وت���ق��ع 
الأوروبية،  القارة  يف  الفرق  اأف�شل  اأح��د  براأيه  اأ�شبح 
ال���ف����ز على  ب���ق���درة  “نحن واث���ق����ن دائ���م���ا  م������ش��ح��ا 
�شتك�ن  ال�شبت  م��ب��اراة  اأن  امل���ؤك��د  من  لكن  فريق.  اأي 
خمتلفة متاما )عن مباراة امل��شم املا�شي(. اإنه م��شم 

خمتلف«.
وراأى اأنه “عليك اأن ت�شتحق الف�ز واأن ت�ؤدي بالطريقة 
مناف�شك.  ع��ل��ى  ال��ف���ز  �شتخ�لك  اأن��ه��ا  ت���ؤم��ن  ال��ت��ي 
بالن�شبة يل، ليفرب�ل ه� اأحد اأف�شل الفرق يف اأوروبا، 
ولي�ض فقط يف اإنكلرتا. ميلك�ن لعب�ن جيدون جدا 

ومدربا ممتازا. �شيك�ن خ�شما �شعبا للغاية«.
ولن تك�ن م�اجهة “وميبلي” املباراة الق�ية ال�حيدة 
ومدربه  ي�نايتد  مان�ش�شرت  يحل  اإذ  املرحلة،  ه��ذه  يف 
واتف�رد  على  م�ريني�  ج�زيه  الربتغايل  “املتذمر” 
الذي فر�ض نف�شه مفاجاأة الدوري يف م�شتهل امل��شم، 

وذلك بف�زه مببارياته الأربع الأوىل.
وي��ع���ل وات���ف����رد ع��ل��ى �شيت م��درب��ه الإ���ش��ب��اين خايف 
العمالقة،  ك��ق��ات��ل  نف�شه  ي��ف��ر���ض  ب���داأ  ال���ذي  غ��ار���ش��ي��ا 
بعدما اأ�شقط بر�شل�نة وريال مدريد حن كان مدربا 
مللقة، ثم اأذل ت�شل�شي 4-1 يف اأول مباراة له على ملعب 
فريقه “فيكاريدج رود” يف �شباط فرباير املا�شي قبل 

اأن ي�شيف ت�تنهام اىل �شحاياه يف املرحلة املا�شية.
بنتيجة مذلة  اإحداهما  الت�ايل،  وبعد هزميتن على 
ي�نايتد  ا�شتعاد  “اولدتراف�رد”،  ملعبه  يف  �شفر3- 
ت�ازنه قبل ت�قف الدوري اف�شاحا باملجمل للمباريات 
ال��دول��ي��ة، وذل���ك ب��ف���زه خ���ارج ق���اع��ده ع��ل��ى برينلي 
ال�شغط  ل�كاك�، ما خفف  روميل�  للبلجيكي  بثنائية 
عن كاهل م�ريني�، لكن انتكا�شة جديدة ال�شبت �شد 
واتف�رد �شت�شلط ال�شيف جمددا على عنق الربتغايل.

وعلى “�شتاد الحتاد”، من املت�قع األ ي�اجه مان�ش�شرت 
تف�قه  جتديد  يف  كربى  �شع�بة  اللقب  حامل  �شيتي 
ال�شاد�ض  ف���زه  وحتقيق  ف�لهام،  العائد  �شيفه  على 
ت���ال��ي��ا ع��ل��ى ال���ن���ادي ال��ل��ن��دين ال����ذي مل ي����ذق طعم 
ابريل  ني�شان  منذ  ال�”�شيتيزين�ض”  على  النت�شار 

ملعبهم. يف   1-3 عليهم  تغلب  حن   2009
وبعد بداية نارية وانت�شارين �شهلن على اأر�شنال 
تاون  وهادر�شفيلد  -2�شفر  الأخ���ري  معقل  يف 
للمدرب  الهج�مية  الرت�شانة  تقدم  مل   ،1-6
املت�قع  امل��ردود  غ���اردي���ل  ج��شيب  الإ�شباين 
اأمام  ال��ت��ع��ادل  ف��خ  يف  �شيتي  ف�شقط  م��ن��ه��ا، 
ب�شع�بة  تغلب  ثم   ،1-1 ولفرهامبت�ن 
على �شيفه ني�كا�شل 2-1 قبل ت�قف 
الفريق  �شيك�ن  وب��ال��ت��ايل  ال����دوري، 
يبداأ  اأن  قبل  ال�شبت  املجهر  حت��ت 
دوري  يف  الأرب������ع������اء  م���������ش�����اره 
الأبطال على اأر�شه اأي�شا �شد 

لي�ن الفرن�شي.
“�شتامف�رد  وع������ل������ى 
�شيحاول  بريدج”، 
م�ا�شلة  ت�����ش��ل�����ش��ي 
مع  الرائعة  بدايته 
اجلديد  م����درب����ه 
الإي�������������ط�������������ايل 
يت�شي�  ر و ما
������������������ش�����������������اري 
وحت���ق���ي���ق ف������زه 
اخل�����ام�����������ض ت�����ال����ي����ا 
كارديف  ي�شت�شيف  عندما 
ي��زال يبحث عن  ال��ذي ل  �شيتي 
ان��ت�����ش��اره الأول ب��ن ال��ك��ب��ار م��ن��ذ 12 
على  ت��غ��ل��ب  ح���ن   2014 اب���ري���ل  ن��ي�����ش��ان 
اأن  دون  ملعبه،  خ��ارج  -1�شفر  �شاوثمبت�ن 
بعد  الأوىل  الدرجة  اىل  الهب�ط  ذل��ك  يجنبه 

م��شم واحد يف الدوري املمتاز.
ويحل ال�شبت اأي�شا اأر�شنال �شيفا على ني�كا�شل، 
ب��اح��ث��ا ع���ن م���ا���ش��ل��ة ال�����ش��ح���ة وحت��ق��ي��ق ف����زه 
الثالث ت�اليا بعدما ا�شتهل حقبة ما بعد املدرب 
الفرن�شي ار�شن فينغر وو�ش�ل الإ�شباين اأوناي 
الكبريين  الت�ايل �شد  اإميري بخ�شارتن على 

مان�ش�شرت �شيتي وت�شل�شي.
م�شتهل  يف  متتالية  هزائم  باأربع  مني  وبعدما 
امل��شم رغم الأم�ال الطائلة التي اأنفقتها 
ادارة و�شت هام، �شيك�ن الت�شيلي مان�يل 
ي�شبح  اأن  م��ن  ج��دا  قريبا  بيليغريني 
اأول مدرب يخ�شر من�شبه هذا امل��شم 
ل�شيما يف حالة خ�شارة خام�شة الأحد 

يف معقل ايفرت�ن.

مواجهة �سهلة ل�سيتي اأمام فولهام 

ليفربول يخترب قدراته مبواجهة توتنهام 

�شتك�ن املباراة بن ت�تنهام وليفرب�ل م�اجهة بن هدافن من 
هارين  والإنكليزي  �شالح  حممد  امل�شري  هما  الرفيع  الطراز 
كاين وان كان مردودهما منذ مطلع امل��شم اأقل من الت�قعات. 

وك���ان ���ش��الح ت����ج ه��داف��ا ل��ل��دوري الإن��ك��ل��ي��زي امل��شم 
املا�شي بر�شيد 32 هدفا متف�قا على كاين بالذات 

جائزة  الأول  لينال  هدفا،  ب�30  اكتفى  ال��ذي 
النكليزي  ال������دوري  يف  لع���ب  اف�����ش��ل 

امل��م��ت��از م��رت��ن م��ن ق��ب��ل رابطة 
رابطة  وم��ن  ال�شحافين 

املحرتفن،  ال��الع��ب��ن 
م��شم  اأول  يف  وذل�����ك 

ليفرب�ل  �شف�ف  يف  له 
ال����ق����ادم ال���ي���ه م����ن روم����ا 

اليطايل.
 44 ����ش���ج���ل  �����ش����الح  ان  ي����ذك����ر 

امل�شابقات  خمتلف  يف  اي�����ش��ا  ه��دف��ا 
م��شم  نهاية  لكن  امل��ا���ش��ي.  امل��شم 
���ش��الح ك��ان��ت م���ري���رة لن���ه ا�شيب 

خ�����الل م����ب����اراة ف���ري���ق���ه ����ش���د ري����ال 
مدريد يف نهائي دوري ابطال اوروبا بعد 

تدخل عنيف من مدافع الخري �شريخي� 
رام��ض، ما اأدى اإىل ا�شابته بخلع يف كتفه 
كاأ�ض  نهائيات  يف  ذهنيته  على  كثريا  اثر 

العامل حيث غاب عن املباراة الوىل �شد 
الوروغ�اي قبل ان ي�شارك �شد رو�شيا 

وال�شع�دية.
لكن كالهما يدخالن امل�اجهة املرتقبة 

ب���ن ف��ري��ق��ه��م��ا ال�����ش��ب��ت وال�����ش��ك ي��ح���م ح�ل 
امكانية م�ا�شلة الن�شج على املن�ال ذاته امل��شم املا�شي، 

نهائيات  يف  بالدهما  منتخبي  م��ع  م�شاركتهما  بعد  �شيما  ل 
كاأ�ض العامل الخرية يف رو�شيا. ف�شالح اكتفى بت�شجيل هدفن 

اأربع مباريات حتى الن من دون ان يظهر مب�شت�اه ال�شابق  يف 
عندما كان ي�شكل كاب��شا ملدافعي الفرق املناف�شة. لكن ذلك مل 
مينع ليفرب�ل من الف�ز يف مبارياته الأربع حتى الن وت�شدر 
اما كاين ف�شجل هدفن يف �شت مباريات  العام.  الرتتيب 

لناديه ومنتخب بالده.
الهدافن  على  �شهال  يكن  مل  احل���ال،  بطبيعة 
فقد  ول��ل��م��ف��ارق��ة  ال��رائ��ع  م��شمها  ت��ك��رار 

بق�له  ذل������ك  م�����ن  ك����اي����ن  ح������ذر 
يتعن  ايل،  “بالن�شبة 

ع���ل���ي ت�����ك�����رار ذل���ك 
امل�ا�شم.  مر  على 
الفارق بن لعب 
ج������ي������د ولع���������ب 
عظيم ه� عندما 
ب�شكل  ب���ذل���ك  ت���ق����م 

مت�ا�شل«.
وي��ت��ب��ادل ال��الع��ب��ان الح���رتام لكن 
ال�����ش��ب��اق امل��ح��ت��دم ع��ل��ى ل��ق��ب هداف 
املا�شي، �شهد �شرخا يف هذه  امل��شم 

ب��ن الث��ن��ن ل �شيما بعد  ال��ع��الق��ة 
ان ت�����ش��اءل ���ش��الح ع��ن ق���رار الحتاد 

كاين  ل�شالح  ه��دف  منح  الإن��ك��ل��ي��زي 
زميله  ب��ا���ش��م  م�����ش��ج��ال  ك����ان  اأن  ب��ع��د 

�شانع العاب ت�تنهام الدمناركي 
ك����ري���������ش����ت����ي����ان اري����ك���������ش����ن. 

واج�����ه  ك����اي����ن  ان  ك����م����ا 
ان��ت��ق��ادات ك��ب��رية على 

الت�ا�شل  م�����اق����ع 
واتهم  الج��ت��م��اع��ي 
ي�������ش���ع���ى اىل  ب�����ان�����ه 
اح�������������راز اجل�������ائ������ز 

ال�شخ�شية باأي ثمن. وباعرتاف كاين وعلى الرغم 
من تت�يجه هدافا لكاأ�ض العامل يف رو�شيا بر�شيد 
املعه�د  مب�شت�اه  يظهر  مل  ف��ان��ه  اه����داف،   6
غاريث  املنتخب  م���درب  ان  ح��ت��ى 
�شاوثغيت ا�شركه احتياطيا يف 
�ش�ي�شرا  �شد  ال�دية  املباراة 

خالل ال�شب�ع احلايل.
وبح�شب اح�شائية ل�شبكة 

�شب�رت�ض  ���ش��ك��اي 
ال����ربي����ط����ان����ي����ة، 
ف����������اإن م���ع���دل 

ت�������ش���دي���دات 
ك����اي����ن ح����ت����ى اب 

 2017 اغ�������ش���ط�������ض 
ب��اجت��اه املرمى،  7ر6 ك��رات  ك��ان 

6ر2  اىل  الن�شبة  فتقل�شت  حاليا،  اأم��ا 
ت�شديدة يف املباراة ال�احدة.

�شب�رت�ض”  “�شكاي  �شبكة  وقد تطرق معلق 
ي�نايتد  م��ان�����ش�����ش��رت  وق���ائ���د  ال��ربي��ط��ان��ي��ة 
�شارحا  ذل����ك  اىل  ن��ي��ف��ي��ل  غ����اري  ال�����ش��اب��ق 
ب�����ش��اأن هاري  ق��ل��ق  “انا  ب��ق���ل��ه  ال���ش��ب��اب 
كاين  خ��ا���ض   ،2015 ع���ام  م��ن��ذ  ك���اي���ن. 
175 مباراة. لندع اجلانب البدين جانبا، 
لأنه  اي�شا  ذهنية  راح���ة  اىل  ح��اج��ة  يف  فه� 
ي��ع��اين يف ال���ق��ت احل����ايل«. وك���ان ك��اي��ن عانى 
من ا�شابة يف اربطة الكاحل يف ني�شان ابريل 

ا�شابيع،  لعدة  امل��الع��ب  ع��ن  اأبعدته  املا�شي 
م�شاركته  بعد  ط�يلة  براحة  يحظ  مل  كما 
اىل  بالإ�شافة   ،2018 رو�شيا  م�نديال  يف 
ي��ر���ش��دون جميع حتركاته  امل��داف��ع��ن  ك���ن 

ويفر�ش�ن ط�قا ح�له.

مواجهـة رفيعـة امل�ستـوى بني �سـالح وكايــن 



�سعريات يف ل�سان امراأة
يف حادثة طبية غريبة ظهرت �شعريات على ل�شان امراأة كانت قد 
تعر�شت حلاث مروري قبل ذلك ب�قت ق�شري. لكن ما �شبب ظه�ر 
ال�شعريات؟ وما عالقة حادث ال�شري بذلك؟ وكيف ف�شر الأطباء 

هذه احلالة؟
باإ�شابات  عاًما(   55( اأمريكية  �شيدة  لدى  ال�شيارة  ح��ادث  ت�شبب 
خطرية على م�شت�ى ال�شاق. وح�شب الأطباء امل�شرف�ن على تتبع 
حالتها يف م�شت�شفى �شانت ل�ي�ض ب�لية ميزوري الأمريكية، فان 
ال�شيدة جنت من م�ت حمقق، نقاًل عن امل�قع الإخباري الأملاين 

"مريك�ر".
وا���ش��ت��دع��ت حالتها احل��رج��ة ت��دخ��اًل ف���ري��اً م��ن الأط��ب��اء وب���داأوا 
دون  يح�ل  ال��ذي  مين��شايكلن  ي�شمى  حي�يا  م�شاداً  يعط�نها 
يعالج  الذي  مريوبينيم  بعقار  حقنها  اإىل  اإ�شافة  البكترييا،  من� 

اللتهابات ال�شديدة خ�ش��شاً داخل اجل�شم.
بعد مرور اأ�شب�ع واحد على ح�ش�ض العالج بداأت ال�شيدة يف الغثيان 
وظهر مذاق مر يف فمها و�شار ل�ن ل�شانها اأ�ش�داً. وخالل اإجراء 
���ش���داء �شغرية  الأط��ب��اء وج���د �شعريات  فح�ض دقيق لها لح��ظ 
الأطباء ه�  اإىل ذهن  تبادرت  التي  الأ�شباب  ل�شانها. ومن بن  يف 

امل�شاد احلي�ي امل�ن��شكلن.
عند  �شتختفي  ال�����ش���داء  ال�شعريات  تلك  اإن  ق��ال���ا  الأط��ب��اء  ولكن 
امل�شاد  ذل��ك  تناول  عن  الت�قف  وعند  كامل  ب�شكل  الفم  تنظيف 
"ف�نك  الأمل���اين  الإخ��ب��اري  امل�قع  عن  نقاًل  لها،  امل�شبب  احلي�ي 

ميديا".
احلي�ي  للم�شاد  اجلانبي  التاأثري  وراء  ال�شبب  ت�شخي�ض  وبعد 
امل�ن��شكلن اأعطى الأطباء للمري�شة م�شاداً حي�ياً خمتلفاً. وبعد 
الل�شان  يف  ال�ش�داء  ال�شعريات  اختفت  فقط  اأ�شابيع  اأربعة  م��رور 

ب�شكل كامل وتبددت خماوف املري�شة.

ت�ساب بال�سرطان الإدمانها ق�سم االأظافر
تع�دت طالبة بريطانية على ق�شم اأظافرها منذ �شن�ات. وت�شببت 
لديها هذه العادة يف الإ�شابة مبر�ض ال�شرطان يف اأحد الأ�شابع. 
م��دى خط�رة ق�شم  وم��ا  الطبية؟  الناحية  ذل��ك من  تف�شري  فما 

الأظافر؟
يعد ق�شم الأظافر من بن ال�شل�كيات املذم�مة. لكن الكثريين 
يدمن�ن على ذلك منذ �شن مبكرة وي�شعب عليهم التخل�ض منه. 
وبا�شتثناء تقزز الآخرين من روؤية ذلك ال�شل�ك ل ت�جد هناك اأي 
ع�اقب اأخرى. غري اأن الأمر خمتلف يف حالة الطالبة الربيطانية 
ك�رتني ويت�رن )20 عاماً(. فتع�دها على ق�شم اأظافرها ت�شبب 

يف ظه�ر مر�ض ال�شرطان لديها.
قبل �شن�ات بداأت ك�رتني ويت�رن يف ق�شم اأظافرها كرد فعل على 
املدر�شة.  يف  له  تتعر�ض  كانت  الذي  النف�شي  وال�شغط  املعاك�شات 
لكن مع ال�قت �شارت ُتفرط يف ذلك لدرجة اأنها ل ترتك اأي �شيء 

من الأظافر يف اأ�شابعها ف�شار ل�ن بقايا اأظافرها اأ�ش�داً.
علم  طالبة  اأخفت  معارفها،  اأو  خمت�ض  طبيب  ا�شت�شارة  وع��ض 
كاإخفاء  خمتلفة  بطرق  حميطها  عن  الأم��ر  الربيطانية  النف�ض 
الأظافر بقب�شة اليد اأو و�شع اأظافر زائفة، ح�شب امل�قع الإخباري 
ق��ررت يف  �ش�ءا  اأ�شابعها  ازدادت حالة  اأن  وبعد  "ب�نته".  الأمل��اين 
نهاية املطاف الت�جه للعالج. ويف البداية فكرت يف عملية جراحية 
جتميلية. لكن الطبيب امل�شرف انتبه اإىل وج�د ت�ش�ه يف اإبهامها 
واأمر باإجراء فح�ض دقيق لها. نتائج الفح�ض جاءت �شادمة حيث 
احلدوث،  ن���ادر  اأم���ر  وه���  لديها  ال�����ش��رط��ان  م��ر���ض  ت�شخي�ض  مت 

ي�شيف امل�قع  الإخباري الأملاين "ب�نته".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

متّهل قبل تناول م�سكنات االأمل
تت�فر يف ال�شيدليات اأن�اع كثرية من امل�شكنات، بع�شها متخ�ش�ض يف تخفيف اآلم ال�شداع، اأو اآلم نزلت الربد، اأو 
اأوجاع الظهر والتهاب املفا�شل، وغري ذلك كثري. ونظراً لت�فرها من دون و�شفة طبية يعتربها البع�ض اآمنة بغ�ض 
باأنها  �شهرة بع�ض امل�شكنات  اآثارها اجلانبية، ويزيد الأمر �ش�ءاً  اأو عدد املرات، ودون مراجعة  النظر عن اجلرعة 
تعالج اللتهابات، اأو ت�فريها لل�قاية من الأزمات القلبية. وعلى اجلانب الآخر حتذرك جمم�عة من الدرا�شات 

من تناول م�شكنات الأمل، اإليك الأ�شباب:
خا�شة  امل�شتقبل،  يف  الطفل  خ�ش�بة  على  ت�ؤثر  اأنها  على  اأدل��ة  فهناك  احلمل،  امل�شكنات  اأخ��ذ  م�انع  اأول  احلمل. 
ذلك  امل�شكنات عند احلاجة مبا يف  من  باأخذ جرعات منخف�شة جداً  الدرا�شات احل�امل  بع�ض  وتن�شح  الفتيات. 

بارا�شيتام�ل الذي ي��شف باأنه اآمن وقت احلمل.
البدانة. بح�شب درا�شة جلامعة ني�كا�شل هناك اأدلة على اأن امل�شكنات التي حتت�ي على م�اد اأفي�نية تزيد البدانة، 
وال�شخري، وارتفاع �شغط الدم اأثناء الليل. وقد اأفاد 95 باملائة ممن تعاط�ا هذه امل�شكنات باأنهم عان�ا من م�شكلة 
البدانة بعد تناولها. امل�رفن. ي�شك� املر�شى الذين تناول�ا م�شكنات حتت�ي على م�رفن لأكر من �شهر من تزايد 
الإح�شا�ض باإ�شارات الأمل بعد ب�شعة اأ�شهر. التعاطف. بح�شب درا�شة اأجريت يف جامعة اأوهاي� يقلل تناول امل�شكنات 
من التعاطف مع الآخرين والتفاعل مع م�شائبهم. اخلرف. ت��شف م�شكنات الب�برين�فن ملر�شى اخلرف وقد 
اأظهرت درا�شات اأن من اآثارها اجلانبية زيادة ارتباك املري�ض، وال�شع�ر باخلدر، وحدوث تغريات يف ال�شخ�شية، كما 

تبن اأن الآثار اجلانبية قد ت�شاعفت 3 مرات بعد تناول هذه امل�شكنات.

السبت  15   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12427  
Saturday   15   September   2018  -  Issue No   12427

اأحذية حلرق الدهون
الأحذية  يف  امل�شي  م��ن  دقيقة   30 مل��دة  ال��ط��اق��ة  ا�شتهالك  مت��شط  يبلغ 
"ما�شل  ح��ذاء  م��ع  ولكن  ح��راري��ة،  �شعرة   100 ح���ايل  العادية  الريا�شية 
اإىل  الطاقة  ا�شتهالك  زي��ادة  للريا�شين  املمكن  من  بات  تريرن" اجلديد 
300 �شعرة حرارية يف نف�ض املدة.  ويتميز احلذاء الريا�شي اجلديد ب�زنه 
فاإن  غ��رام،   400 اإىل  العادي  الريا�شي  احل��ذاء  وزن  ي�شل  فبينما  ال��زائ��د، 
وزن حذاء "ما�شل تريرن" قد ي�شل اإىل 1300 غرام للن�شاء و1400 غرام 
للرجال.  ويرتكز كل ال�زن الإ�شايف يف نعل احلذاء الذي يحت�ي على املئات 
من كرات احلديد ال�شغرية. ومع ذلك، بف�شل ت�شميمه املميز الذي يحمي 
ف��اإن هذا احلذاء  امل�شتخدمة يف ت�شنيعه،  وامل���اد عالية اجل���دة  الكاحلن، 

الريا�شي مريح للغاية اأثناء امل�شي ويعمل على تق�ية ع�شالت ال�شاقن. 
م���ؤخ��راً من قبل خ��رباء يف جامعة  الريا�شي اجلديد  ومت اختبار احل��ذاء 
اأكر  ب��اأن��ه  وتبن  الأ�شخا�ض  م��ن  العديد  على  اأو���ش��اك��ا،  وجامعة  ط�كي� 
الأحذية  م��ن  امل�شي  اأث��ن��اء  ال��ط��اق��ة  وا���ش��ت��ه��الك  ال��ده���ن  فاعلية يف ح��رق 

الريا�شية التقليدية. 
احلذاء  ا�شتخدام  ل��دى  احل��راري��ة  ال�شعرات  ح��رق  ب��اأن  الباحث�ن  ولح��ظ 
العديد  ال�قاية من  ي�شاهم يف  ال��ذي  الأم��ر   ،%  25 بن�شبة  تزيد  اجلديد 
من الأمرا�ض مثل مر�ض ال�شكري وارتفاع �شغط الدم، وفق ما نقل م�قع 

"اأوديتي �شنرتال" الإلكرتوين. 

الف�ستق يقي من ارتفاع �سغط الدم
الدم،  �شغط  ارت��ف��اع  م�شكلة  م��ن  ال��ع��امل  يف  الأ�شخا�ض  م��ن  الكثري  يعاين 
والذي ي�ؤدي بدوره اإىل م�شاكل �شحية اأخرى مثل اأمرا�ض القلب والكلى، 

وال�شكتة الدماغية. 
ت�شكل  لأم��را���ض خطرية  تعد م�شبباً  ال��دم  ارت��ف��اع �شغط  اأن م�شكلة  ومب��ا 
تهديداً حقيقياً على احلياة، ل بد من البحث عن حل�ل منا�شبة لل�قاية 

من هذه امل�شكلة ال�شحية. 
وبح�شب اخلرباء فاإن اإجراء تغيريات على النظام الغذائي ميكن اأن يك�ن 

له تاأثري اإيجابي وا�شح يف ال�قاية من الإ�شابة بارتفاع �شغط الدم. 
باأن تناول الف�شتق  اأجريت م�ؤخراً،  وقد وجدت العديد من الأبحاث التي 

ي�شاهم ب�شكل فعال يف حماربة �شغط الدم. 
وبح�شب اإحدى الدرا�شات التي ن�شرت يف دورية "اإن �شي بي �شي" الطبية، 
ال��ن���ع من  ب���اأن ه��ذا  ال���دم، تبن  ب�شغط  28 مري�شاً  اأج��ري��ت على  وال��ت��ي 
املك�شرات يقلل من مقاومة الأوعية الدم�ية الطرفية، وي�شاعد يف تخفي�ض 
�شغط الدم.  وك�شفت قناة تلفزي�نية بريطانية باأن ال�ش�فان ميكن اأن يقلل 
من خطر ارتفاع �شغط الدم، حيث اأجرت القناة جتربة على 8 متط�عن 
قام�ا بتناول 60 غراماً من ال�ش�فان ي�مياً. وبعد �شتة اأ�شابيع، تبن باأن 

�سيدة فرن�سا االأوىل 
يف م�سل�سل كوميدي

مل  الأوىل  فرن�شا  �شيدة  اأن  يبدو 
ينتظرها  اإذ  للم�شرح،  حبها  تن�ض 
�شمن  دور  يف  مل�شاهدتها  ك��ث��ريون 
م�شل�شل تلفزي�ين فرن�شي. امل�شل�شل 
الحتياجات  ذوي  مب�شاكل  يهتم 
اخلا�شة، و�شتك�ن بريجيت �شيفة 
�شت�شارك  ال�����ش��ب��ب!  ل��ه��ذا  ���ش��رف��ه، 
الرئي�ض  زوج��ة  ماكرون،  بريجيت 
ال���ف���رن�������ش���ي اإمي����ان�����ي����ل م���اك���رون 
من  ال��ق��ادم��ة  احل��ل��ق��ة  يف  ك�شيفة 
الك�ميدي  التلفزي�ين  امل�شل�شل 
تغيري  غرف  "في�شتيري" )ومعناه 
القناة  ت��ب��ث��ه  امل�شل�شل  امل��الب�����ض(. 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة ال��ث��ان��ي��ة. وق����د ذكرت 
ف��ي��دي��� ق�شري  ال��ق��ن��اة يف م��ق��ط��ع 
�شتج�شد  ع��ام��ا،   65 بريجيت،  اأن 
ال�شبت  الي�م  حلقة  يف  �شخ�شيتها 
حلقات  وت����رك����ز  امل�����ش��ل�����ش��ل.  م����ن 
ون�شف  دقيقتن  ومدتها  امل�شل�شل 
املعاقن  الريا�شين  الدقيقة على 
ل��ل�����ش��ب��اح��ة. وق�����ال خمرج  ن�����اٍد  يف 
اأحد  وه����  اآب��دي��ل��ي،  اآدا  امل�شل�شل، 
املمثلن فيه اأي�شا: "نعلم اأنها من 
لذلك   .. بامل�شل�شل  املعجبن  اأ�شد 
ذلك،  لأن��ه��ا حت��ب  لأن��ف�����ش��ن��ا،  قلنا 

�شنطلب منها اأن ت�ؤدي معنا".
بريجيت  ظ���ه���رت  ال��ف��ي��دي���،  ويف 
م����اك����رون م���رت���دي���ة ن��ف�����ض ال����زي 
يف  ارت���دت���ه  ال����ذي  ال���ف���احت  الأزرق 
اأي���ار  يف  زوج���ه���ا  تن�شيب  م��را���ش��م 
ماي� من العام املا�شي، وقالت اإنها 

لديها م�هبة م�شرحية.

اليابان.. معقل املعمرين يف العامل
تنته،  اأن  ت���اأب���ى  ال���ي���اب���ان  يف  احل���ي���اة  اأن  ي���ب���دو 
ف��ع��دد امل��ع��م��ري��ن ال���ذي���ن جت����اوز ع��م��ره��م قرنا 
بعد  �شنة  م��ل��ح���ظ  ب�شكل  ي��ت��زاي��د  ال��زم��ن  م��ن 
بهذا  بيانا  اأ�شدرت  اليابانية  احلك�مة  اأخ��رى. 
الن�شبة  ي�شكلن  الن�شاء  اإن  وقالت  اخل�ش��ض، 
الأك����رب ب��ن امل��ع��م��ري��ن. ف��م��ا ال�����ش��ب��ب؟ زاد عدد 
املعمرين ف�ق املئة عام يف اليابان بن�شبة 3 باملئة 
قيا�شي  رقم  اإىل  لي�شل  املا�شي،  بالعام  مقارنة 
90 باملائة منهم ن�شاء،  األ��ف، ح�ايل   785 يبلغ 
ام�ض  اليابانية  احلك�مة  به  �شرحت  ما  ح�شب 
اجلمعة 14 اأيل�ل 2018.  وقالت وزارة ال�شحة 
ثالثة  قبل  �شدر  تقرير  يف  والرفاهية  والعمل 
اإن  امل�شنن" الر�شمية  "احرتام  اأي��ام من عطلة 
عدد املعمرين ف�ق املائة عام ارتفع للعام الثامن 
1963، كان  ال��ت���ايل. ويف ع��ام  والأرب��ع��ن على 
ال��ي��اب��ان يبلغ  امل��ئ��ة ع��ام يف  ع��دد املعمرين ف���ق 
153 �شخ�شا فقط، عندما بداأت ال�زارة درا�شة 
اأن  اأق��رت  ال����زارة  ال�شدد.  ه��ذا  يف  ا�شتق�شائية 
اآلف  1981 وع�شرة  األ��ف يف ع��ام  الرقم جت��اوز 

عام 1998 و50 األف يف عام 2012. 

داخل حقيبة خمتبئا  �ساعات   10
�شرعية  اأوروب��ا بطرق غري  اإىل  ال��ش�ل  اأن هدف  يبدو 
ي��دف��ع ك��ث��ريي��ن اإىل ���ش��ل��ك ط����رق غ��ري��ب��ة ل ت��خ��ل��� من 
الأم��ر ينطبق على �شاب ت�ن�شي، يرقد الآن يف  خط�رة. 
امل�شت�شفى ب�شبب بقائه ل�شاعات ط�ال داخل حقيبة كانت 

يف طريقها اإىل اإيطاليا. فكيف ح�شل ذلك؟.
ي����اج���ه ت���ن�����ش��ي خ��ط��ر ف��ق��دان��ه حل��ي��ات��ه اإث����ر حماولته 
للهجرة غري ال�شرعية داخل حقيبة قبل اأن يتم التفطن 
له من قبل اجلمارك، بعد �شاعات ط�يلة من النتظار. 
اجله�ي  بامل�شت�شفى  الإن��ع��ا���ض  ق�شم  يف  املهاجر  وي��رق��د 
مل��دي��ن��ة ج��رج��ي�����ض ج��ن���ب ت���ن�����ض، ل��ك��ن و���ش��ع��ه ال�شحي 
اإعالمية  تقارير  نقلت  ما  بح�شب  ج��دا،  باحلرج  و�شف 

ام�ض الأول اخلمي�ض 13 �شبتمرب 2018.
واأفادت اإذاعة )م�زاييك(، باأن املهاجر كان يعتزم الهجرة 
قرطاج"  "باخرة  عرب  و�شطاء،  مب�شاعدة  ال�شرعية  غري 
التي ت�ؤمن رحلتها الأوىل من ميناء املدينة نح� ميناء 
مر�شيليا الفرن�شي. وا�شطرت الباخرة التي كان يفرت�ض 
تاأخري  اإىل  املا�شي  الأربعاء  نهار  منت�شف  عند  تغادر  اأن 
حماولت  ع��دة  اإىل  التفطن  بعد  �شاعات  ل�شبع  رحلتها 

ملهاجرين كان�ا يعتزم�ن الهجرة بطريقة غري �شرعية.

علماء يبحثون بني اجلليد عن احلياة 
�شن�ات  اأرب���ع  مدتها  مهمة  يف  العلماء  م��ن  ف��ري��ق  ���ش��رع 
لك��ت�����ش��اف م��ا ال���ذي مي��ك��ن اأن ي��ف��ق��ده ال��ع��امل غ��ري املاء 

عندما تذوب الأنهار اجلليدية.
ومن خالل فح�ض كائنات دقيقة ت�جد يف جداول تغذيها 
الفيدرايل  املعهد  من  باحث�ن  ياأمل  اجلليدية،  الأن��ه��ار 
ل�ش�رة  يت��شل�ا  اأن  ل���زان  يف  للتكن�ل�جيا  ال�ش�ي�شري 
البيئية  الأح���ال  الكائنات مع  تاأقلم هذه  لكيفية  اأو�شح 
القا�شية. وقال ت�م باتن املدير الأكادميي للمعهد وقائد 
فريق البحث لل�شحفين عند نهر رون اجلليدي املغطى 
حاليا باأغطية بي�شاء عاك�شة لأ�شعة ال�شم�ض يف حماولة 
لإب��ط��اء ذوب��ان��ه "حان ال���ق��ت ك��ي جن��د و���ش��ائ��ل جديدة 

مل�اجهة هذا التغري البيئي غري امل�شب�ق".
الناحية  م���ن  الآن  الأه��م��ي��ة  ال��ب��ال��غ  "ال�شيء  واأ����ش���اف 
العلمية ه� اأننا بداأنا العمل عرب حدود اأنظمة خمتلفة. 
ففي كثري من الأحيان ننتقل ب�شرعة كبرية من انح�شار 
البحار. ما يحدث  ارتفاع من�ش�ب  اإىل  الأنهار اجلليدية 

بن هذه وتلك اأمر غري معروف".
و�شي�شافر الباحث�ن اإىل اأكرب اأنظمة الأنهار اجلليدية يف 
العامل جلمع كائنات متناهية ال�شغر من مئات اجلداول 
الأن����ه����ار اجل��ل��ي��دي��ة وحت��ل��ي��ل خريطتها  ت��غ��ذي��ه��ا  ال���ت���ي 
يف  ج��داول  اإىل  البحثية  رحلتهم  و�شتاأخذهم  ال�راثية. 
والدول  وجرينالند  والأنديز  الهيماليا  وجبال  األ�شكا 
ال���ش��ك��ن��دن��اف��ي��ة وال���ق����ق���از ون��ي���زي��ل��ن��دا وج���ب���ال الأل���ب 
الأوروب���ي���ة. وك��ان��ت الأن���ه���ار اجل��ل��ي��دي��ة واجل�����داول التي 
تغذيها كثرية ذات ي�م لكنها تتال�شى نتيجة تغري املناخ. 
اجلليدية  الأن��ه��ار  ن�شف  اختفاء  اجلليد  علماء  ويت�قع 
ال�شغرية يف �ش�ي�شرا خالل ال�شن�ات اخلم�ض والع�شرين 

القادمة.
هذه  تغذيها  التي  اجل���داول  على  ال�شيء  نف�ض  وينطبق 

الأنهار اجلليدية والأنظمة البيئية التي تعتمد عليها. املمثلة مرياي اإينو�ش لدى و�سولها حل�سور العر�ش العاملي الأول لفيلم  الكذبة  يف مهرجان تورنتو ال�سينمائي الدويل. )رويرتز(

ر�سالة �سالم من 20 دولة 
يف  »�سماع« بالقاهرة 

حتت �شعاره الدائم "ر�شالة �شالم" 
لالإن�شاد  ���ش��م��اع  م��ه��رج��ان  ي��ج��م��ع 
وامل��شيقى الروحية نح� 20 دولة 
م��ن خم��ت��ل��ف ق����ارات ال��ع��امل حتت 
احل��ادي��ة ع�شرة  ال���دورة  مظلته يف 
ال���ق���ادم يف  الأ���ش��ب���ع  ال��ت��ي تنطلق 
ال���ق���اه���رة. وي���رف���ع امل��ه��رج��ان هذا 
اأيدي  على  تاأ�شي�شه  منذ  ال�شعار 
الفنان امل�شري انت�شار عبد الفتاح 
اإب������راز اأن ج��م��ي��ع الأدي�����ان  ب��ه��دف 
الت�شامح  اإىل  ت���دع����  ال�����ش��م��اوي��ة 
وتقبل الآخر والعي�ض امل�شرتك يف 
�شالم. وقال عبد الفتاح يف م�ؤمتر 
اخلمي�ض  ي����م  ب��ال��ق��اه��رة  �شحفي 
من  ف��رق��ا  �شت�شت�شيف  م�شر  اإن 
الهند والي�نان وال�شن ونيجرييا 
وال�ش�دان  و���ش��ري��الن��ك��ا  وال��ي��م��ن 
واجلزائر  وباك�شتان  واإندوني�شيا 
والأردن  واإثي�بيا  وت�ن�ض  واملغرب 
اإ���ش��اف��ة اإىل ال��ك���جن��� ال��ت��ي حتل 

�شيف �شرف هذه الدورة.
امل�����ش��ري��ة املمثلة  ال��ف��رق  وب��ج��ان��ب 
امل�شيحية  ال����ط�����ائ����ف  مل���خ���ت���ل���ف 
املهرجان  يف  امل�شاركة  والإ�شالمية 
ال�ش�رية  ال���ف���رق  ب��ع�����ض  ت�����ش��ارك 

املقيمة حاليا يف م�شر.
�شبتمرب   22 يف  الف���ت���ت���اح  وي���ق���ام 
اأيل�ل على م�شرح بئر ي��شف بقلعة 
���ش��الح ال��دي��ن ح��ي��ث ي��ق���د مدير 
عبد  انت�شار  امل��ه��رج��ان  وم���ؤ���ش�����ض 
الفتاح ال�ر�شة الدولية التي ت�شم 

جميع الفرق امل�شاركة باملهرجان.
الغ�ري  قبة  يف  العرو�ض  وت�شتمر 
و�شارع  ال��ه��ن��اج��ر  ���ش��اح��ة  وم�����ش��رح 
وميدان  الأدي��������ان  وجم���م���ع  امل���ع���ز 
البلد  ب��شط  بهلر  ومم��ر  روك�شي 

حتى 29 �شبتمرب اأيل�ل.

العناكب تن�سط يف البيت ال�ساعة 19.35 
وي���زداد اخل�ف  العناكب.  ال��ك��ث��ريون م��ن  ي��خ��اف 
البيت.  يف  مفاجئ  ب�شكل  العنكب�ت  ظهر  كلما 
وك�����ش��ف��ت ن��ت��ائ��ج درا����ش���ة ح��دي��ث��ة ط��ري��ق��ة فعالة 
لتجنب العنكب�ت يف البيت. وبذات ال�قت ف�ائد 
تعرف  ذل��ك �شربا.  على  يقدر  ملن  احل�شرة  ه��ذه 
يل�ذ  العناكب  روؤي��ة  امل��ق��ال. مبجر  ه��ذا  عليها يف 
ب�شبب  ي�شرخ�ن  اأو  ب��ال��ف��رار  الأ���ش��خ��ا���ض  بع�ض 
اإذا ح���دث ذل���ك داخل  اخل�����ف م��ن��ه��ا، خ�����ش������ش��اً 
اخل�ف  ه��ذا  ويتط�ر  الن�م.  غرفة  يف  اأو  احلمام 
عند فئة من النا�ض اإىل "رهاب العناكب". ورغم 
اأن العناكب تظهر ب�شكل مفاجئ داخل البيت اإل 
�شكنهم  حديثة  علمية  درا���ش��ة  على  امل�شرفن  اأن 
الف�ش�ل العملي ملعرفة الأوقات التي تف�شل فيها 
اأن ذلك  اإىل  العناكب الظه�ر. وخل�شت الدرا�شة 
يحدث يف الغالب على ال�شاعة 19:35، نقاًل عن 

امل�قع الخباري الأملاين "مريك�ر".
ال���ف���ري���ق ال�����ذي ق����ام ب���ال���درا����ش���ة حت���ت اإ����ش���راف 
علم  يف  امل��ت��خ�����ش�����ض  ه������ارت،  اآدم  ال��ربوف��ي�����ش���ر 
"غل��شي�شرت�شاير"  ب���ج���ام���ع���ة  احل���������ش����رات 

ت�شجيل  اآلف   10 ب��ت��ح��ل��ي��ل  ق���ام  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
اأماكن  يف  م�قعا   250 يف  للعناكب  بالكامريات 
اأن  ال��ب��اح��ث���ن  و���ش��ج��ل  ب��ري��ط��ان��ي��ا.  خمتلفة م��ن 
وقت الذروة الذي تظهر فيه العناكب ه� ال�شاعة 
19:35 م�شاء، كما اأن احتمال ظه�رها يف ال�شباح 

يك�ن ما بن ال�شاعة ال�شاد�شة والثامنة.
ويف ما يخ�ض ف�ش�ل ال�شنة تك�ن العناكب اأكر 
�شهري  يف  وبال�شبط  اخل��ري��ف  ف�شل  يف  ن�شاطاً 
�شبتمرب واأكت�بر. ففي هذه الفرتة يبداأ الذك�ر 
يف  وال�شتقرار  املنا�شب  ال�شريك  ع��ن  البحث  يف 
البيت. فاإناث العناكب ي�شعرن بالراحة اأكر على 

الأ�شقف والأب�اب والن�افذ.
وعك�ض ما قد يعتقد البع�ض، فاإن ظه�ر العناكب 
يف ال�شاعة 19:35 م�شاء لي�ض �شببه وج�د الكثري 
م��ن الأ���ش��خ��ا���ض يف ال��ب��ي��ت يف ه���ذا ال���ق��ت اأو اأن 
الع�شاء.  وج��ب��ة  اأث��ن��اء  اخل����روج  تف�شل  ال��ع��ن��اك��ب 
وح�شب الربوفي�ش�ر اآدم هارت فال�شبب وراء ذلك 
له عالقة باجلانب الإيك�ل�جي والبيئي، ي�شيف 

امل�قع الخباري الأملاين "مريك�ر".

هايدي كلوم بف�ستان هيفاء وهبي
لفتت النجمة العاملية  هايدي كل�م  الأنظار اإليها خالل اإطاللتها م�ؤخراً 
 AMERICA'S GOT برنامج  �شمن  احل��م��راء  ال�شجادة  على 
كان  ما  بل  فح�شب،  املعتاد  وجمالها  اأناقتها  اإىل  لي�ض   TALENT
لفتاً اأكر و�شّد انتباه املتابعن ه� م�شاركتها باإطاللتها لإطاللة �شابقة 

للفنانة اللبنانية  هيفا وهبي .
 Alexandre Vauthier كل�م اأطلت بف�شتان ميتاليكي من ت�قيع
الذي  الت�شميم  نف�ض  وه���  اأم��ريك��ي��اً،  دولراً   1،648 نح�  ثمنه  يبلغ 
كانت قد ظهرت به هيفا �شابقاً ولكن باأ�شل�ب خمتلف، من خالل �ش�رة 

ن�شرتها لأغنية "مزيكا هادية".
وكانت هيفا ن�شقت اإطاللتها هذه م�شتعينة بال�شعر امل�شتعار مع الغّرة 
ال�شكل  دائ��ري��ة  �شم�شية  ب��ن��ظ��ارات  ال��ل���ك  واأك��م��ل��ت  الكثيفة،  الأم��ام��ي��ة 

و�شغرية.


