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مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:39            
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الع�رص........   03:56   
املغرب.....   06:54  
الع�صاء......   08:11

�صيوف الرحمن على �صعيد جبل عرفات 
ترامب.. تك�صرت الن�صال على الن�صال

احلجاج ي�ؤدون �شعائر عرفات.. والنفرة 

•• عدن-وام:

الإمارتي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  ت��واك��ب 
عمليات حترير املحافظات واملدن اليمنية 
املوالية  احل��وث��ي  ميلي�صيات  قب�صة  م��ن 
لإيران مبزيد من امل�صاعدات الإن�صانية و 
الغذائية الفورية لتلبية احتياجات الأ�صر 
اليمنية املت�صررة مبا ي�صهم يف التخفيف 
م����ن وط�������اأة م��ع��ان��ات��ه��ا ج������راء الأو�����ص����اع 

الإن�صانية ال�صعبة التي ميرون بها.
وت�صدرت املناطق املحررة حديثا الأولويات 
من  للتخفيف  الأح��م��ر  للهال  الإغ��اث��ي��ة 
اآث����ار م��ا اإق��رف��ت��ه ي��د ال�����ص��ر احل��وث��ي��ة يف 
ح��ق امل��دن��ي��ن الأب���ري���اء ع��ر ح�����ص��اره��م و 

مل�صروعهم  اإخ�صاعهم  ب��ه��دف  جتويعهم 
الآثم.

الأحمر  الهال  وا�صل  نف�صه  ال�صاأن  ويف 
التي  واخلدمية  التنموية  امل�صاريع  تنفيذ 
اليمنين يف  املواطنن  احتياجات  تتلم�س 

تاأهيل  اإىل  اإ�صافة  ت�صررا  الأ�صد  املناطق 
يف  احليوية  امل��راف��ق  من  العديد  و�صيانة 
ا�صتهداف  نتيجة  توقفت  التي  القطاعات 
م��ي��ل��ي�����ص��ي��ات احل���وث���ي ل��ل��ب��ن��ى ال��ت��ح��ت��ي��ة و 
ملبادرات  وك��ان   .. اليمني  ال�صعب  مقدرات 

الإم�������ارات الإن�����ص��ان��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة طيب 
وذلك  اليمنين  الأ�صقاء  نفو�س  يف  الأث��ر 
اإىل طبيعتها يف املناطق  بعد عودة احلياة 

املحررة.
على ال�صعيد ذانه ي�صتفيد اكرث من ن�صف 
التي  الأ���ص��اح��ي  حملة  م��ن  ميني  مليون 
بداأتها هيئة الهال الأحمر يف املحافظات 
ال��ي��م��ن��ي��ة امل���ح���ررة مب��ن��ا���ص��ب��ة ح��ل��ول عيد 

الأ�صحى املبارك.       التفا�صيل )�س(

حملة لي�صت الأوىل يف ع�صر ترامب:

ال اأهمية ملا �شتق�له اأومارو�شا مانيغ�لت اأو تفعله...!

اأردوغان يحتمي من اأزمة اللرية بالأذان والَعلم
اإطالق نار على �شفارة اأمريكا يف اأنقرة

•• اأنقرة-وكاالت:

اأنقرة  يف  الأمريكية  ال�صفارة  با�صم  ومتحدث  الركية  ال�صرطة  قالت 
اإن عدة ر�صا�صات اأُطلقت من �صيارة �صوب ال�صفارة ام�س الثنن، لكن 
اأو قتلى. واعترت الرئا�صة الركية  مل ي�صفر ذلك عن وقوع م�صابن 
متفاقم  خاف  مع  الهجوم  فو�صى«.وتزامن  خللق  “حماولة  الهجوم 

بن اأنقرة ووا�صنطن ب�صبب حماكمة ق�س اأمريكي يف تركيا.
ال�صاعة  اإن احل���ادث وق��ع نحو  امل��وق��ع  ل��روي��رز يف  وق���ال رج��ل �صرطة 
اخلام�صة �صباحا بالتوقيت املحلي )0200 بتوقيت غرينت�س( واإنه مل 
عطلة  مبنا�صبة  الأ�صبوع  هذا  مغلقة  وال�صفارة  اإ�صابات.  اأي  عن  ي�صفر 
عيد الأ�صحى.هذا وو�صف الرئي�س الركي رجب طيب اأردوغان، ام�س 
الثنن، اأزمة اللرية التي �صهدتها الباد يف الآونة الأخرية باأنها هجوم 
اأو الأذان، متبنيا  على اقت�صاد تركيا ل يختلف عن الهجوم على الَعلم 
ر�صالة  يف  اأردوغ����ان  الأ���ص��ح��ى.وق��ال  عيد  ع�صية  كلمته  يف  حت��ٍد  لهجة 
م�صجلة مبنا�صبة عيد الأ�صحى اإنه “ل فرق بن من يهاجم اقت�صادنا، 
ال�صعب  الهدف واح��د، وهو هزم  اأذاننا وعلمنا،  وبن من يهاجم �صوت 
اأنباء  وكالة  نقلت  ح�صبما  الو�صاية”،  حتت  وو�صعه  واإرك��اع��ه  الركي 
الأنا�صول.وعادة ما ي�صعى الرئي�س الركي اإىل حماية نف�صه يف اأزمات 
الباد ال�صيا�صية والقت�صادية بت�صريحات ت�صتهدف م�صاعر مواطنيه، 
ول تبتعد اأقواله الأخرية عن هذا الهدف، بعد موجة الغ�صب من تدهور 
ي�صتهدفون  الذين  اأّن  اأردوغ��ان  الباد.واعتر  الركية يف  العملة  �صعر 

القت�صاد الركي يحاولون اإخ�صاع تركيا لو�صايتهم وتكبيل اأيديها.
واملكائد، �صريون قريبا  ب��اآلف احليل  تركيا  ف�صلوا يف هزم  “من  وق��ال 
ف�صلهم مبحاولتهم اإخ�صاعها عن طريق النقد الأجنبي«.وفقدت اللرية 
نتيجة  العام  ه��ذا  ال���دولر  اأم��ام  املئة من قيمتها  40 يف  الركية نحو 

تاأثرها بخاف دبلوما�صي متفاقم مع الوليات املتحدة.

وزير خارجية لبنان: ل اأرى �صببا لبقاء الالجئني ال�صوريني

بريطانيا ت�قف امل�شاعدات يف مناطق املعار�شة ال�ش�رية
•• بريوت-وكاالت:

اللبناين  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ق���ال 
ام�س  مو�صكو،  يف  با�صيل  ج��ران 
�صببا  ي��رى  ل  لبنان  اإن  الث��ن��ن، 
على  ال�صورين  الاجئن  لبقاء 

اأرا�صيه.
واأ�صاف بعد حمادثات مع نظريه 
ال���رو����ص���ي ���ص��ريج��ي لف�����روف اأن 
���ص��وري��ا تتمتع  ه��ن��اك م��ن��اط��ق يف 

بال�صتقرار وال�صام.
من جهته، قال لفروف اإن رو�صيا 
ت�صهيل  ع��ل��ى  ل��ب��ن��ان  م��ع  �صتعمل 
ع���ودة ال��اج��ئ��ن ال�����ص��وري��ن اإىل 

بادهم.
واعتر اأن لبنان يجب األ يتحول 
الاجئن  لأزم�������ة  ره���ي���ن���ة  اإىل 
اأن  ال���������ص����وري����ن، م�������ص���ددا ع���ل���ى 
مو�صكو تعار�س التدخل الأجنبي 

يف �صوؤون لبنان الداخلية.
لت�صويق  ب���ق���وة  رو���ص��ي��ا  وت�����ص��ع��ى 
الاجئن  ع��ودة  ب�صاأن  مبادرتها 
هذا  ويف  دي��اره��م،  اإىل  ال�صورين 
ال�صياق جترى مباحثات مكوكية 

ولتح�صن  للدعم  احلاجة  اأم�س 
الأمن وال�صتقرار يف هذا البلد«.

ذكرت  قد  تاميز  �صحيفة  وكانت 
يف وقت �صابق اأن حماولة ت�صكيل 
من  �صُتلغى  م�صتقلة  �صرطة  ق��وة 
الذي  ال��وق��ت  يف  اأي��ل��ول  �صبتمر 
م�صروعات  م��راج��ع��ة  فيه  جت��ري 
مت���وي���ل امل��ج��ال�����س امل��ح��ل��ي��ة ومن 
نهاية  ب���ح���ل���ول  وق���ف���ه���ا  امل����رج����ح 

ال�صنة املالية.«
وزارة  اأن  ال���ت���ق���ري���ر  واأ�������ص������اف 
اخلارجية واإدارة التنمية الدولية 
ق��ررت��ا اأن ب��رام��ج امل�����ص��اع��دات يف 
من  ال��غ��رب��ي��ة  ال�صمالية  امل��ن��اط��ق 

�صوريا “يتعذر ا�صتمرارها«.
الريطانية  احل��ك��وم��ة  وق���ال���ت 
جنيه  مليون   152 اأنفقت  اإن��ه��ا 
مليون  ا�صرليني)193.85 
الإن�صانية  ال��رام��ج  على  دولر( 
املالية  ال�����ص��ن��ة  خ���ال  ���ص��وري��ا  يف 

.2018-2017
م�صاعداتها  ب��ري��ط��ان��ي��ا  وزادت 
املعار�صة  ت��زوي��د  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة 
ال�������ص���وري���ة ب���امل���رك���ب���ات امل���درع���ة 

مل�����ص��وؤول��ن رو����س م��ع ال����دول ذات 
ال�صلة.

لجئ  م��اي��ن   5 اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
ال������دول  م������وج������ودون ح���ال���ي���ا يف 
املجاورة ل�صوريا، وفق ت�صريحات 
�صابقة للمفو�س ال�صامي ل�صوؤون 

الاجئن، فيليبو غراندي.
احلكومة  اأع����ل����ن����ت  ذل��������ك،  اىل 
متويل  اأوق��ف��ت  اإن��ه��ا  الريطانية 
بع�س برامج امل�صاعدات يف مناطق 

ي�صيطر عليها مقاتلو املعار�صة يف 
�صوريا.

احلكومة  با�صم  متحدثة  وقالت 
الريد  ع���ر  ب��ي��ان  ل���روي���رز يف 
اأ�صبح  اأن  “بعد  الإل�����ك�����روين 
الأر�������س يف بع�س  ع��ل��ى  ال��و���ص��ع 
متزايد  نحو  على  �صعبا  املناطق 
براجمنا غري  بع�س  دعم  قل�صنا 
الإن�صانية ولكن �صنوا�صل تقدمي 
الدعم املهم مل�صاعدة الذين هم يف 

اإيران تتاأزم اقت�شاديا.. 
وت�شتنجد باالحتاد االأوروبي

•• عوا�صم-وكاالت:

من  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  ان�صحاب  بفعل  الق��ت�����ص��ادي  و�صعها  ت���اأزم  بعد 
الت��ف��اق ال��ن��ووي واإع����ادة ف��ر���س ع��ق��وب��ات ق��وي��ة عليها، اخ��ت��ارت اإيران 
اإنقاذها من الأزمة  اأجل  توجيه بو�صلتها �صوب الحت��اد الأوروب��ي من 
التي تتخبط فيها.وقال املتحدث با�صم وزارة اخلارجية الإيرانية، ام�س 
الثنن، اإنه ينبغي على الحتاد الأوروب��ي ت�صريع وترية جهوده لإنقاذ 
التفاق النووي املرم عام 2015 بن طهران والقوى العاملية والذي 
موؤمتر  يف  قا�صمي،  بهرام  م��اي��و.وذك��ر  يف  ترامب  دون��ال��د  منه  ان�صحب 
الأوروبيون  “يحاول  ال��ه��واء  على  الر�صمي  التلفزيون  اأذاع���ه  �صحفي 
واآخرون وقعوا على التفاق )ال�صن ورو�صيا( اإنقاذ التفاق لكن العملية 
ت�صري ببطء. يجب ت�صريعها«.واأ�صاف “اإيران تعتمد ب�صكل رئي�صي على 

قدراتها اخلا�صة للتغلب على العقوبات الأمريكية اجلديدة«.
اإي��ران للمحافظة على التفاق النووي الإي��راين بهدف �صمان  وت�صعى 
ا�صتمرار ال�صفقات التجارية التي اأبرمتها مع دول اأوروبية، واحل�صول 
على عائدات مالية ت�صاعدها يف اأزمتها القت�صادية. وكان ترامب اأعلن 
اأن�صطة طهران  وق��ف  الت��ف��اق يف  ل��ع��دم جن��اح  الت��ف��اق  م��ن  الن�صحاب 
املزعزعة لا�صتقرار وم�صاعيها للح�صول على �صاح نووي وردعها عن 

متابعة برناجمها لل�صواريخ البالي�صتية.
وبداأت اأمريكا اإعادة فر�س عقوبات، يف وقت �صابق من ال�صهر اجلاري، 

متنع الدول الأخرى من التعامل جتاريا مع اإيران.
�صناعة  ت�صتهدف  التي  العقوبات  م��ن  الثانية  احل��زم��ة  فر�س  و�صيتم 
النفط الإيرانية املهمة والعاقات امل�صرفية، يف 5 نوفمر املقبل.ورغم 
الن�صحاب الأمريكي، اأعلن الحتاد الأوروبي التزامه بالتفاق النووي 

مع اإيران، 

•• مكة املكرمة-وكاالت:

يوم  يف  ال���رح���م���ن  ���ص��ي��وف  اأدى 
بعد  �صعائرهم،  اأه��م  عرفة  وقفة 
والع�صر  ال��ظ��ه��ر  ���ص��ات��ي  اأداء 
عرفة،  خطبة  بعد  ت��ق��دمي  جمع 
امل�صجد  ���ص��ع��ي��د  اك��ت�����ص��ى  ف��ي��م��ا 
ي��ت��ك��رر مرة  ب��ال��ب��ي��ا���س، يف ملمح 
ع�����ام.وب�����داأ احلجاج  ك���ل  واح������دة 
وقت  منذ  م�صجد من��رة  ب��دخ��ول 
مبكر من �صباح اليوم التا�صع من 
ذي احلجة، فيما امتاأت �صاحات 
اأكرث  ب�صفوف  و�صوارعها  عرفة 

من مليوين م�صٍل.
الغرب  اإىل  من���رة  م�صجد  وي��ق��ع 
من م�صعر عرفات، فيما يقع جزء 
اأحد  “وادي عرنة”، وهو  منه يف 
اأودي�����ة م��ك��ة امل��ك��رم��ة ال����ذي نهى 
الوقوف  من  ال�صام  عليه  النبي 
فيه، باعتباره خارج حدود عرفة.

ال�������ص���وؤون  وزارة  ف�����رق  وت���ع���م���ل 
واجلهات  ال�صعودية،  الإ�صامية 
ت��وع��ي��ة احلجاج  ع��ل��ى  امل��خ��ت�����ص��ة 
مب��ن��ا���ص��ك ي�����وم ع����رف����ة، ح���ت���ى ل 
يف�صدوا حجهم.وح�صب تقومي اأم 
القرى الر�صمي، مت حتديد �صاعة 

مزدلفة  اإىل  ع��رف��ات  م��ن  النفرة 
ام�س  يوم  مغرب   6.48 ال�صاعة 
الإث���ن���ن، وت��ع��م��ل ���ص��ل��ط��ات احلج 
التحرك  م��ن  احل��ج��اج  منع  على 
قبل التوقيت املحدد، وت�صعى اإىل 
ال�صوت  م��ك��رات  ع��ر  توعيتهم 

وعر املر�صدين واملطوفن.
وف��ي��م��ا مل ت�����ص��ج��ل اأي�����ة ح����وادث 
تذكر يف عرفات، مي�صي احلجاج 

•• الفجر - كري�صتينا كوتروت�صي 

– ترجمة خرية ال�صيباين

مانيغولت  اأوم�����ارو������ص�����ا  ق���ام���ت 
ال����رام����ج  ب���ج���ول���ة يف  ن����ي����وم����ان 
لكتابها،  ل���ل���روي���ج  احل�����واري�����ة 
“املعتوه: نظرة من الداخل على 
ترامب”،  ظل  يف  الأبي�س  البيت 
بتفا�صيل دقيقة عن  وال��ذي يعد 

كوالي�س الإدارة الأمريكية.
وت����رت����ب����ط اأك�������ر الك���ت�������ص���اف���ات 
بثاثة  الآن  ح���ت���ى  امل����ع����روف����ة 
تاريخه  يعود  الأول  ت�صجيات: 
اإىل زمن برنامج تلفزيون الواقع 
فيه  ي�صتخدم  ال��ذي  “املبتدئ”، 
“زجني”،  كلمة  ت��رام��ب  دون��ال��د 
اأومارو�صا  ب��اإق��ال��ة  يتعلق  ال��ث��اين 
مانيغولت نيومان من قبل جون 
يف  الرئي�س،  مكتب  مدير  كيلي، 
غرفة الأزمات يف البيت الأبي�س، 
وال���ث���ال���ث م��ك��امل��ة ه��ات��ف��ي��ة يزعم 
على  لي�س  اأن���ه  خالها  الرئي�س 

علم بف�صل م�صت�صارته ال�صابقة.
مانيغولت  اأوم�����ارو������ص�����ا  ت���دع���ي 

جبل  و�صعود  العبادة،  يف  وقتهم 
ال���رح���م���ة.ويف ���ص��م��اء ع���رف���ات، ل 
التابعة  املروحية  الطائرات  تكاد 
ملراقبة  ت��ت��وق��ف  احل���ج  ل�صلطات 
حت������رك������ات احل������ج������اج واأم����ن����ه����م 
الفرق  ت���ق���وم  ك��م��ا  و���ص��ام��ت��ه��م، 
متوا�صلة،  ب���دوري���ات  الأر����ص���ي���ة 
للتاأكد من �صري جميع اخلدمات 
الت�صالت،  وخ���دم���ات  ال��ط��ب��ي��ة، 

اإىل  ا����ص���ت���م���ع���ت  اأن�����ه�����ا  ن����ي����وم����ان 
ال��ت�����ص��ج��ي��ل ال�����ذي ي��ح��ت��وي على 
عبارة “زجني”، رغم اأنها تقول يف 
كتابها اإنها �صمعت عنه فقط. اأما 
على  فهما  الآخ���ران  الت�صجيان 
مانيغولت  اأوم��ارو���ص��ا  ملكيتها: 
بت�صجيلهما  ق����ام����ت  ن����ي����وم����ان 
ا���ص��رات��ي��ج��ي��ا قبل  ون�����ص��رت��ه��م��ا 
اأغ�صط�س.   14 ك��ت��اب��ه��ا،  اإ����ص���دار 
ت�صجيل ج��ون كيلي يف  بثت  وق��د 

برنامج لقاء ال�صحافة، وت�صجيل 
دونالد ترامب يف برنامج “اليوم 

�صو«.
اأدىل  معلنة  غ��ري  ب��ي��ان��ات  ووف����ق 
الأبي�س  البيت  يف  م�صوؤولون  بها 
 “ ف����اإن  نيوز”،  ���ص��ي  ب���ي  “اإي  ل���� 
 “ نيومان  مانيغولت  اأوم��ارو���ص��ا 
مت��ت��ل��ك ت�����ص��ج��ي��ات اخ������رى، قد 
يكون مت اجنازها با�صتخدام قلم 

ت�صجيل. )التفا�صيل �س10(

و�صقيا احلجاج واإعا�صتهم.
و�صهدت منطقة مكة املكرمة ليل 
واأمطاراً  ���ص��دي��دة  ري��اح��اً  الأح����د 
الإعامي  املتحدث  غزيرة.واأكد 
املدين  للدفاع  العامة  للمديرية 
يف احلج، العقيد حممد القما�س 
اأ�صرار  اأو  اإ�صابات  اأي  وق��وع  عدم 
ال�صطحية  ال��ري��اح  هبوب  نتيجة 

على امل�صاعر املقد�صة.

   

وفد من م�ؤ�ش�شة خليفة االإن�شانية يغادر اإىل 
ال�ش�دان الإغاثة مت�شرري الفي�شانات

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
زايد  ال�صيخ من�صور بن  “حفظه اهلل” ومتابعة �صمو  الدولة  رئي�س 
رئي�س  الرئا�صة  �صوؤون  وزي��ر  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل 
غادرت   .. الإن�صانية  ل��اأع��م��ال  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  موؤ�ص�صة 
طائرة اإغاثة متوجهة اإىل ال�صودان ال�صقيق حتمل 30 طنا من املواد 
على  لاإ�صراف  املوؤ�ص�صة  من  وف��د  متنها  وعلى  الأ�صا�صية  الإغاثية 
والذي  ال�صودان  يف  الف�صيانات  من  املتاأثرين  اإغاثة  برنامج  تنفيذ 
ي�صتهدف اآلف الأ�صر املت�صررة من ال�صيول التي اجتاحت العا�صمة 

اخلرطوم واأجزاء متفرقة من ال�صودان. )التفا�صيل �س3(

�شرطة اأب�ظبي تدع� اإىل التفاعل مع 
حملة »عيدنا اأمن واأمان« 

•• ابوظبي-وام:

دع���ت ���ص��رط��ة اب��وظ��ب��ي اجل��م��ه��ور ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل م��ع حملة “عيدنا 
وال�صامة،  الوقاية  با�صراطات  الل��ت��زام  خ��ال  من  واأمان”  اأم��ن 
والإر�صادات املختلفة التي حتر�س ال�صرطة واجلهات املعنية يف اإمارة 
التوا�صل  اأو مواقع  الإع��ام  اأبوظبي على تعريفهم بها عر و�صائل 
الجتماعي، تفادياً لوقوع احلوادث مبختلف اأنواعها، على نحو يعزز 
اأبوظبي  ب�صرطة  املركزية  العمليات  قطاع  ودع��ا  العامة.  ال�صامة 
املركبات  بقيادة   ، العامة  ال�صامة  ب�صروط  الل��ت��زام  اإىل  اجلمهور 
باأمان ، واحلد من الزدحام املروري عند امل�صاجد اأثناء �صاة العيد 
، وعند امل�صالخ ، واأية مواقع اأخرى ، وعدم الردد يف طلب امل�صاعدة 

عند احلاجة من خال قنوات الت�صال املتعددة. )التفا�صيل �س7(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae
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اأكرث من ن�شف ملي�ن ميني ي�شتفيدون من اأ�شاحي الهالل 

طالبان تختطف ع�شرات 
املدنيني �شمال اأفغان�شتان

•• كابول-وكاالت:

ام�س  ط��ال��ب��ان،  ح��رك��ة  اختطفت 
الث��ن��ن، اأك��رث م��ن 100 مدين 
من بينهم ن�صاء واأطفال، يف كمن 
اأعلن  اأفغان�صتان، ح�صبما  �صمايل 

م�صوؤولون حمليون.
وت�����اأت�����ي ع��م��ل��ي��ة اخل����ط����ف رغ���م 
مطالبة الرئي�س الأفغاين اأ�صرف 
غني، الأح��د، بوقف اإطاق النار 
م���ع ح��رك��ة ط��ال��ب��ان خ���ال عيد 

الأ�صحى.
وق��������ال رئ����ي���������س جم���ل�������س ولي�����ة 
اإن  اأيوبي،  يو�صف  حممد  قندوز، 
املتمردين اأوقفوا 3 حافات على 
ال��ط��ري��ق الث��ن��ن، ق��رب منطقة 
واخ���ت���ط���ف���وا جميع  اآب��������اد،  خ�����ان 

الركاب.
كانت  احلركة  اأن  اأي��وب��ي  ويعتقد 
تبحث عن موظفن حكومين اأو 

اأفراد من قوات الأمن.
وذك���ر ق��ائ��د ���ص��رط��ة ولي���ة تخار 
اأكتا�س،  ال��رح��م��ن  عبد  امل��ج��اورة 
وليتي  ���ص��ك��ان  م���ن  ال���رك���اب  اإن 
ب���ادخ�������ص���ان وت����اخ����ار، وك����ان����وا يف 

الطريق اإىل العا�صمة كابل.

•• اأبوظبي-وام:

ال�����ص��ي��خ خليفة  ال�����ص��م��و  ب��ع��ث ���ص��اح��ب 
ال���دول���ة  ن���ه���ي���ان رئ���ي�������س  اآل  ب����ن زاي������د 
اإىل  ت��ه��ن��ئ��ة  ب���رق���ي���ات  اهلل”  “حفظه 
اأ���ص��ح��اب اجل��ال��ة وال��ف��خ��ام��ة وال�صمو 
ملوك وروؤ���ص��اء واأم���راء ال��دول العربية 
والإ����ص���ام���ي���ة مب��ن��ا���ص��ب��ة ح���ل���ول عيد 
موفور  لهم  متمنيا  امل��ب��ارك  الأ���ص��ح��ى 
املزيد  ول�صعوبهم  وال�����ص��ع��ادة  ال�����ص��ح��ة 
العربية  ولأمتنا  وال��رخ��اء  التقدم  م��ن 

والإ�صامية العزة واملجد والرفعة.
ال�صيخ حممد  ال�صمو  بعث �صاحب  كما 
رئي����س  ن��ائ��������������ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�������س الوزراء حاك�������م 

ال�صمو  و�صاحب  اهلل”  “رعاه  دب�����������ي 
ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 

الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د 
مماثلة  تهنئة  برقيات  امل�صلحة  للقوات 

اأ�صح������اب اجلال�������ة  اإىل  املنا�صبة  بهذه 
مل����وك  وال�����ص��م�����������������������و  وال��ف��خ��������������ام��������������������������ة 

العربي������ة  ال����دول  واأم������راء  وروؤ�ص�����اء 
والإ�صامية.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئ�ن قادة 
الدول العربية واالإ�شالمية بعيد االأ�شحى

جران با�صيل لدى لقائه لفروف لبحث اأزمة الاجئنب ال�صورين
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

بن  ال�صيخ حميد  ال�صمو  هناأ �صاحب 
الأعلى  املجل�س  ع�صو  النعيمي  را�صد 
ال�صمو  ���ص��اح��ب   .. ع��ج��م��ان  ح���اك���م 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ص��ي��خ 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” مبنا�صبة 

عيد الأ�صحى املبارك.
اأط���ي���ب التهاين  ���ص��م��وه ع���ن  واأع�����رب 
 .. املباركة  املنا�صبة  بهذه  والتريكات 
داعيا املوىل عز وجل اأن يعيدها على 
�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة مبوفور 
ال�صحة والعافية وعلى �صعب الإمارات 
والأمتن العربية والإ�صامية باليمن 
وال��رك��ات. كما هنا �صاحب  واخل��ري 
ال�صمو حاكم عجمان - بهذه املنا�صبة 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب   -
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�صمو ال�صيخ  اهلل” و�صاحب  “رعاه 
ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي�������د  ب�����ن  حم���م���د 
ع��ه��د اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأعلى 

اأ�صحاب  واإخوانهما  امل�صلحة  للقوات 
حكام  الأعلى  املجل�س  اأع�صاء  ال�صمو 
ال�صمو  �صاحب  بعث  وق��د  الإم����ارات. 
النعيمي  را����ص���د  ب���ن  ح��م��ي��د  ال�����ص��ي��خ 
من  ل��ع��دد  باملنا�صبة  تهنئة  ب��رق��ي��ات 
والإ�صامية  ال��ع��رب��ي��ة  ال�����دول  ق����ادة 
متمنيا لهم موفور ال�صحة والعافية 
ول�صعوبهم املزيد من التقدم والرقي 
ولاأمتن العربية والإ�صامية العزة 

والزدهار.
ال�صيخ عمار بن حميد  كما هناأ �صمو 
و�صمو  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ال��ن��ع��ي��م��ي ويل 
ال�صيخ نا�صر بن را�صد النعيمي نائب 
ح���اك���م ع��ج��م��ان - ب���ه���ذه امل��ن��ا���ص��ب��ة - 
�صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
بن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  و���ص��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�صيخ  ال�صمو  اهلل” و�صاحب  “رعاه 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 

ال�صمو  اأ���ص��ح��اب  واإخ��وان��ه��م  امل�صلحة 
اأع�صاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات 

ون��واب احلكام وعددا  العهود  واأولياء 
من قادة الدول العربية والإ�صامية.

•• ال�صارقة-وام:

الدكتور  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  ه��ن��اأ 
���ص��ل��ط��ان ب��ن حم��م��د ال��ق��ا���ص��م��ي ع�صو 
املجل�س الأعلى حاكم ال�صارقة �صاحب 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
“حفظه اهلل” مبنا�صبة  رئي�س الدولة 

عيد الأ�صحى املبارك.
التهاين  اأط���ي���ب  ع���ن  ���ص��م��وه  واأع������رب 
املباركة  امل��ن��ا���ص��ب��ة  ب��ه��ذه  وال��ت��ري��ك��ات 
اأن  امل��وىل ع��ز وج��ل  .. داع��ي��ا  ال�صعيدة 
ي��ع��ي��ده��ا ع��ل��ى ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و رئي�س 
والعافية  ال�����ص��ح��ة  مب���وف���ور  ال���دول���ة 
وع����ل����ى ����ص���ع���ب الإم������������ارات والأم����ت����ن 
واخلري  باليمن  والإ�صامية  العربية 

والركات.
كما هناأ �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة 
ال�صمو  ���ص��اح��ب   - امل��ن��ا���ص��ب��ة  ب��ه��ذه   -
ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س 
و�صاحب  اهلل”  “رعاه  دب�����ي  ح���اك���م 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
اأ�صحاب  واإخ��وان��ه��م��ا  امل�صلحة  للقوات 

حكام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����ص��اء  ال�صمو 
الإم������ارات. وق���د ب��ع��ث ���ص��اح��ب ال�صمو 
ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان ب���ن حممد 
القا�صمي برقيات تهنئة باملنا�صبة لعدد 
من قادة الدول العربية والإ�صامية .. 
والعافية  ال�صحة  موفور  لهم  متمنيا 
والتقدم  الرقي  من  املزيد  ول�صعوبهم 
العزة  والإ�صامية  العربية  ولاأمتن 

والزدهار .
كما هناأ �صمو ال�صيخ اأحمد بن �صلطان 
و�صمو  ال�صارقة  حاكم  نائب  القا�صمي 
�صلطان  بن  حممد  بن  �صلطان  ال�صيخ 
حاكم  ون����ائ����ب  ع���ه���د  ويل  ال��ق��ا���ص��م��ي 
ال�����ص��ارق��ة و���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع��ب��داهلل بن 
�صامل بن �صلطان القا�صمي نائب حاكم 
�صاحب   - املنا�صبة  ب��ه��ذه   - ال�����ص��ارق��ة 
ال�صمو ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” و�صاحب 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب���ن را����ص���د اآل 
م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال���دول���ة رئي�س 
“رعاه  ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي  جم��ل�����س 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل” 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
امل�صلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 

اأع�صاء  ال�����ص��م��و  اأ���ص��ح��اب  واإخ���وان���ه���م 
املجل�س الأعلى حكام الإمارات واأولياء 

العهود ون��واب احلكام وع��ددا من قادة 
الدول العربية والإ�صامية.

حاكم عجمان يهنئ رئي�س الدولة ونائبه وحممد 
بن زايد واحلكام بعيد االأ�شحى املبارك

حاكم اأم القي�ين يهنئ رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد واحلّكام بعيد االأ�شحى املبارك

حاكم راأ�س اخليمة يهنئ رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد واحلكام بعيد االأ�شحى املبارك

طحن�ن بن حممد يهنئ رئي�س الدولة ونائبه وحممد 
بن زايد واحلّكام بعيد االأ�شحى املبارك

•• العني-وام:

احلاكم  نهيان ممثل  اآل  بن حممد  ال�صيخ طحنون  �صمو  هناأ 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب   .. العن  منطقة  يف 
“ مبنا�صبة حلول عيد  “ حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س الدولة 

الأ�صحى املبارك.
التريكات  واأط��ي��ب  التهاين  اآي���ات  اأ�صمى  ع��ن  �صموه  واأع���رب 
ل�صاحب ال�صمو رئي�س الدولة .. داعيا العلي القدير اأن يعيد 
هذه املنا�صبة على �صموه مبوفور ال�صحة والعافية وعلى وطننا 

ال�صيخ  �صمو  هناأ  كما  والزده����ار.   التقدم  من  مبزيد  الغايل 
طحنون بن حممد اآل نهيان .. �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  اهلل”  “رعاه  دب��ي  حاكم 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�صلحة واأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ اأع�صاء املجل�س الأعلى حكام 
الإمارات واأولياء العهود ونواب احلكام و�صعب الإمارات بهذه 
املنا�صبة املباركة .. داعيا العلي القدير اأن يعيدها على اجلميع 

باخلري واليمن والركات.

•• اأم القيوين-وام:

�صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  هناأ 
املجل�س  ع�����ص��و  امل���ع���ا  را����ص���د  ب���ن 
الأعلى حاكم اأم القيوين .. �صاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 

مبنا�صبة عيد الأ�صحى املبارك.
التهاين  اأطيب  �صموه عن  واأع��رب 
والتريكات بهذه املنا�صبة املباركة 
.. داعيا املوىل عز وجل اأن يعيدها 
على �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة 
وعلى  والعافية  ال�صحة  مب��وف��ور 
العربية  والأمتن  الإم��ارات  �صعب 
والإ�����ص����ام����ي����ة ب���ال���ي���م���ن واخل����ري 

وال�صعادة.
اأم  حاكم  ال�صمو  �صاحب  هناأ  كما 

القيوين - بهذه املنا�صبة - �صاحب 
ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را�صد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
ال�صمو  و���ص��اح��ب  اهلل”  “رعاه 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�صلحة واإخوانهما 
اأع�صاء  ال�صيوخ  ال�صمو  اأ���ص��ح��اب 

املجل�س الأعلى حكام الإمارات.
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  بعث  وق��د 
امل���ع���ا برقيات  را����ص���د  ب���ن  ���ص��ع��ود 
قادة  م��ن  ل��ع��دد  ب��امل��ن��ا���ص��ب��ة  تهنئة 
ال��������دول ال���ع���رب���ي���ة والإ����ص���ام���ي���ة 
ال�صحة  م����وف����ور  ل���ه���م  م��ت��م��ن��ي��ا 
من  امل��زي��د  ول�صعوبهم  وال��ع��اف��ي��ة 
التقدم والرقي ولاأمتن العربية 

والإ�صامية العزة والزدهار.
ك��م��ا ه��ن��اأ ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ را����ص���د بن 
�صعود بن را�صد املعا ويل عهد اأم 
القيوين - بهذه املنا�صبة - �صاحب 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
ال�صمو  و����ص���اح���ب  اهلل”  “رعاه 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
امل�صلحة واإخوانهم  الأعلى للقوات 
املجل�س  اأع�����ص��اء  ال�صمو  اأ���ص��ح��اب 
واأولياء  الإم������ارات  ح��ك��ام  الأع���ل���ى 
وع��ددا من  ون��واب احلكام  العهود 

قادة الدول العربية والإ�صامية.

•• راأ�س اخليمة-وام:

�صعود  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ه��ن��اأ 
املجل�س  ع�صو  القا�صمي  �صقر  ب��ن 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة �صاحب 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 

مبنا�صبة عيد الأ�صحى املبارك.
التهاين  اأط��ي��ب  ع��ن  �صموه  واأع���رب 
والتريكات بهذه املنا�صبة ال�صعيدة 
اأن يعيد  امل���وىل ع��ز وج���ل  .. داع��ي��ا 
ال�صمو  �صاحب  على  املنا�صبة  ه��ذه 
ال�صحة  مب���وف���ور  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
وال��ع��اف��ي��ة وع��ل��ى ���ص��ع��ب الإم������ارات 
والإ�صامية  ال��ع��رب��ي��ة  والأم����ت����ن 

باليمن واخلري والركات.
كما هناأ �صاحب ال�صمو حاكم راأ�س 

�صاحب   - املنا�صبة  بهذه   - اخليمة 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س 
ال�صيخ  ال�������ص���م���و  و����ص���اح���ب  اهلل” 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�صلحة واإخوانهما اأ�صحاب 
ال�صمو اأع�صاء املجل�س الأعلى حكام 

الإمارات.
وق���د ب��ع��ث ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�صيخ 
برقيات  القا�صمي  �صقر  ب��ن  �صعود 
ت��ه��ن��ئ��ة ب��امل��ن��ا���ص��ب��ة ل��ع��دد م���ن قادة 
ال���������دول ال���ع���رب���ي���ة والإ�����ص����ام����ي����ة 
ال�صحة  م�����وف�����ور  ل���ه���م  م���ت���م���ن���ي���ا 
وال��ع��اف��ي��ة ول�����ص��ع��وب��ه��م امل���زي���د من 
العربية  ولاأمتن  والرقي  التقدم 

والإ�صامية العزة والزدهار.
كما هناأ �صمو ال�صيخ حممد بن �صعود 
راأ�س  عهد  ويل  القا�صمي  �صقر  بن 
�صاحب   - املنا�صبة  بهذه   - اخليمة 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 
را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
“رعاه اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ 
ن���ه���ي���ان ويل  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�صلحة واإخوانهم اأ�صحاب 
ال�صمو اأع�صاء املجل�س الأعلى حكام 
الإم������ارات واأول���ي���اء ال��ع��ه��ود ونواب 
احل���ك���ام وع������ددا م���ن ق�����ادة ال����دول 

العربية والإ�صامية.

حاكم ال�شارقة يهنئ رئي�س الدولة ونائبه 
وحممد بن زايد واحلكام بعيد االأ�شحى املبارك

حممد بن زايد يهنئ رئي�س الدولة ونائبه 
واحلكام و�شعب االإمارات بعيد االأ�شحى املبارك

•• اأبوظبي-وام:

هناأ �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
اأب��وظ��ب��ي ن��ائ��ب ال��ق��ائ��د الأع��ل��ى للقوات  ويل ع��ه��د 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  امل�صلحة 
عيد  مبنا�صبة  اهلل(  )حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 

الأ�صحى املبارك. 

والتمنيات  التهاين  اآي��ات  اأ�صمى  عن  �صموه  واأع��رب 
املنا�صبة  ب��ه��ذه  ال��دول��ة  رئي�س  ال�صمو  �صاحب  اإىل 
على  يعيدها  اأن  القدير  العلي  اهلل  داعيا  املباركة.. 
�صموه مبوفور ال�صحة والعافية وال�صعادة و يبقيه 
على  وينعم  املباركة  مل�صريته  وراع��ي��ا  للوطن  ذخ��را 

وطننا مبزيد من التقدم والزدهار.
اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو  هناأ �صاحب  كما 

اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  نهيان 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
اأع�صاء  ال�صمو  “ واأ�صحاب  “ رع��اه اهلل  دب��ي  حاكم 
املجل�س الأعلى حكام الإمارات و�صمو اأولياء العهود 
واملقيمن  الكرمي  الإم���ارات  و�صعب  احلكام  ون��واب 
اهلل  �صائا   .. امل��ب��ارك��ة  املنا�صبة  ب��ه��ذه  اأر���ص��ه��ا  على 
ب��اخل��ري واليمن  ي��ع��ي��ده��ا ع��ل��ى اجل��م��ي��ع  اأن  ت��ع��اىل 

والركات.
اأبناء  اإىل  التهنئة   - املنا�صبة  بهذه   - �صموه  ووج��ه 
الإمارات الأوفياء اأبطال قواتنا امل�صلحة يف ميادين 
احلق والواجب والإن�صانية .. داعيا اهلل عز وجل اأن 
واأن  �صاملن..  ويحفظهم  وين�صرهم  خطاهم  ي�صدد 
اأروع ال�صور  يرحم �صهداءنا الأبرار الذين �صطروا 

والنماذج امل�صرفة يف حب الوطن والت�صحية . 

•• عرفات- وام:

الهيئة  رئي�س  الكعبي  الدكتور حممد مطر  �صعادة  اأكد 
العامة لل�صوؤون الإ�صامية والأوقاف رئي�س بعثة احلج 
عرفات  اإىل  منى  من  احلجاج  تفويج  مت  اأن��ه  الر�صمية 
البعثة الر�صمية بالتعاون  وفقا للخطة التي اعتمدتها 
ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  ال�صلة  ذات  اجل��ه��ات  م��ع 

ال�صقيقة يف هذا ال�صاأن.  
 واأ�صار الكعبي اإىل اأن جميع حجاج الدولة بخري حيث 
نفذ التفويج بتعاون خمتلف اللجان واأ�صحاب احلمات 
خ���ال ت��ن��ق��ل ���ص��ي��وف ال��رح��م��ن ب��ن امل�����ص��اع��ر املقد�صة 
ان�صيابية  يف  �صاهم  م��ا  وه��و  امل�صاعر  ق��ط��ار  با�صتخدام 

حركة احلجاج.
 وقد وقف حجاج دولة الإمارات اأم�س على �صعيد عرفات 
املاين  الأعظم من فري�صة احلج بن  الركن  موؤدين 
من �صيوف الرحمن من خمتلف دول العامل متوجهن 
الر�صيدة  القيادة  يحفظ  ب��اأن  تعاىل  اهلل  اإىل  بالدعاء 

ووطننا الإمارات ويدمي علينا نعمة ال�صتقرار. 
غروب  بعد  م��زدل��ف��ة  اإىل  ع��رف��ات  م��ن  احلجيج   وينفر 
م�صعر  اإىل  للتوجه  ا�صتعدادا  )اأم�س(  اليوم  هذا  �صم�س 
املنا�صك  بقية  واأداء  الهدي  منى ورمي اجلمرات ونحر 
بعثة  قبل  من  املبذولة  الكبرية  اجلهود  �صاهمت  حيث 

احلج الر�صمية يف مرور اليوم بي�صر على احلجاج الذين 
وفرت لهم كافة احتياجاتهم وهياأت لهم كل الإمكانيات 

املنا�صبة حتى يوؤدوا هذا الركن العظيم.  
 ورفع الكعبي اأ�صمى اآيات التهاين والتريكات اإىل مقام 
نهيان رئي�س  اآل  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  �صاحب 
حممد  ال�صيخ  ال�صمو  اهلل” و�صاحب  “حفظه  ال��دول��ة 
رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�صد  بن 
“رعاه اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ  الوزراء حاكم دبي 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  اآل  ب��ن زاي����د  حم��م��د 
القائد الأعلى للقوات امل�صلحة واأ�صحاب ال�صمو اأع�صاء 
و�صعب  العهود  واأول��ي��اء  الإم���ارات  الأعلى حكام  املجل�س 

الإمارات مبنا�صبة حلول عيد الأ�صحى املبارك.
واأ�صاد بتوجيهات القيادة الر�صيدة ومتابعتها املتوا�صلة 
ملختلف  اأدائ��ه��م  و�صمان  الإم���ارات  دول��ة  ل�صوؤون حجاج 
امل�صاعر بطماأنينة وي�صر .. مثمنا اجلهود املبذولة من 
قدرتها  للعامل  اأثبتت  التي  ال�صعودية  العربية  اململكة 
ع��ل��ى حت��ق��ي��ق خ���دم���ة م��ت��ك��ام��ل��ة مل���اي���ن احل���ج���اج من 
اأ�صقاع الب�صرية. من جانبهم اأ�صاد حجاج الدولة برقي 
خميم احلجاج يف منى وعرفات ومب�صتوى اخلدمات .. 
معرين عن �صعادتهم البالغة وعن راحتهم داعن اهلل 
عز وجل اأن يحفظ القيادة الر�صيدة واأن يدمي خمتلف 

النعم على دولة الإمارات.

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  ه��ن��اأ 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل 
رئي�س الدولة �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
الدولة “حفظه اهلل” مبنا�صبة عيد 

الأ�صحى املبارك.
التهاين  اأط��ي��ب  ع��ن  �صموه  واأع����رب 
العزيزة  املنا�صبة  بهذه  والتريكات 
.. داع���ي���اً امل���وىل ال��ع��ل��ي ال��ق��دي��ر اأن 
يحفظ �صموه بعنايته ويعيدها على 
والعافية  ال�صحة  مب��وف��ور  ���ص��م��وه 
وع��ل��ى �صعب الإم�����ارات مب��زي��د من 

التقدم والزدهار وال�صعادة.
بن  �صلطان  ال�صيخ  �صمو  ه��ن��اأ  ك��م��ا 
زايد اآل نهيان بهذه املنا�صبة �صاحب 
اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة 

اأع�صاء  ال�صمو  اأ�صحاب  واإخوانهما 
امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى ح���ك���ام الإم�������ارات 

واأولياء العهود ونواب احلكام.
�صلطان  ال�����ص��ي��خ  ���ص��م��و  ب��ع��ث  وق����د 
ن��ه��ي��ان ب��رق��ي��ات تهنئة  اآل  ب��ن زاي���د 

ب��امل��ن��ا���ص��ب��ة ل��ع��دد م���ن ق����ادة ال����دول 
العربية متمنياً لهم موفور ال�صحة 
وال��ع��اف��ي��ة ول�����ص��ع��وب��ه��م م���زي���داً من 
العربية  ول��اأم��ة  وال��ت��ق��دم  ال��رق��ي 

والإ�صامية العزة وال�صتقرار.

تف�يج حجاج الدولة اإىل عرفات 
ب�شه�لة وي�شر

�شلطان بن زايد يهنئ رئي�س الدولة ونائبه 
وحممد بن زايد واحلكام بعيد االأ�شحى املبارك
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اأخبـار الإمـارات

•• عدن-وام:

ي�صتفيد اكرث من ن�صف مليون ميني من حملة الأ�صاحي التي بداأتها هيئة 
الأ�صحى  املحررة مبنا�صبة حلول عيد  اليمنية  املحافظات  الأحمر يف  الهال 
املبارك. ود�صنت الهيئة م�صروعها لتوزيع 15 األف اأ�صحية يف هذه املحافظات 
و  الغربي  لل�صاحل  اأ�صحية   4500 منها  �صخ�س  األ��ف   630 ت�صتهدف  التي 
وزعت  كما  احل��دي��دة.  مبحافظة  وال��دري��ه��م��ي  التحيتا  و  اخل��وخ��ة  م��دي��ري��ات 
يف  والنازحن  والأي��ت��ام  والفقراء  ال�صهداء  اأب��ن��اء  على  اأ�صحية   900 الهيئة 
حملة  وت�صتهدف  اأب��ن.  حمافظة  يف  الكود  مبخيم  الغربي  ال�صاحل  مناطق 
الهال  املعوزة حيث كثف  اليمنية  الأ�صر  اليمن دعم  الإماراتية يف  الأ�صاحي 
الفرحة  لإدخ���ال  العيد  قبيل  امل��ح��ررة  وامل��دن  املحافظات  كافة  يف  جهوده  من 
الكعبي  �صعيد  وق��ال  امل��ب��ارك.  الأ�صحى  عيد  حلول  مع  بالتزامن  قلوبهم  اىل 

مدير العمليات الإن�صانية لدولة الإم��ارات يف اليمن اإن توزيع الأ�صاحي على 
الإمارات  لدولة  الر�صيدة  القيادة  لتوجيهات  امتثال  ياأتي  اليمن  يف  الأ�صقاء 
اليمنية وتعزيز قدراتها  ال�صخي لاأ�صر  الإن�صاين  الدعم  اأنواع  كافة  بتقدمي 
ع��ل��ى م��واج��ه��ة ال��ظ��روف الإن�����ص��ان��ي��ة ال��راه��ن��ة ان�صجاما م��ع خ��ط��ة الإم����ارات 
الإغاثية طويلة الأمد يف اليمن.. وانطاقا من م�صاعر الأخوة واحلر�س على 
تخفيف معاناة اليمنين جراء النتهاكات امل�صتمرة مليلي�صيات احلوثي. وعر 
امل�صتفيدون من حملة الأ�صاحي عن �صكرهم لاإمارات قيادة وحكومة و �صعبا 
حر�صها  وعلى  ال�صخي  الدعم  هذا  على  الأحمر  الهال  الإن�صاين  ولذراعها 
الهال يف عدن.  واأطفالهم مثمنن جهود  قلوبهم  ال�صعادة على  اإدخ��ال  على 
واعتروا توقيت توزيع الأ�صاحي لفتة اإن�صانية كرمية من دولة المارات التي 
املا�صي حملة  الأ�صبوع  اأطلقت مطلع  الإم��ارات  وكانت  العيد.  فرحة  ت�صاركنا 

توزيع الأ�صاحي حتت �صعار “ا�صعادهم عيدنا” لت�صمل 70بلدا منها اليمن.

•• ابوظبي-وام:

العام  الن�صائي  الحت��اد  رئي�صة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�صيخة  �صمو  بعثت   
ملوؤ�ص�صة  الأع��ل��ى  الرئي�صة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��اأم��وم��ة  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�صة 
التنمية الأ�صرية برقيات تهنئة مبنا�صبة حلول عيد الأ�صحى املبارك اإىل 
قرينات اأ�صحاب اجلالة والفخامة وال�صمو ملوك وروؤ�صاء واأمراء الدول 
ال�صحة  ب��دوام  لهن  متنياتها  عن  �صموها  واعربت  والإ�صامية.  العربية 
واخلري وال�صعادة ول�صعوبهن املزيد من التقدم والزدهار ولاأمة العربية 

والإ�صامية العزة واملجد والرفعة. 

•• اأبوظبي-وام:

 هناأ �صمو ال�صيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة �صاحب ال�صمو 
ال�صيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل مبنا�صبة عيد الأ�صحى املبارك 
. واأعرب �صموه عن اأطيب التهاين والتريكات بهذه املنا�صبة ال�صعيدة .. داعيا املوىل عز 
وجل اأن يعيدها على �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة مبوفور ال�صحة والعافية وعلى �صعب 
الإمارات والأمتن العربية والإ�صامية باليمن واخلري والركات. كما هناأ �صموه - بهذه 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب   - املنا�صبة 
نهيان  اآل  زايد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�صاحب 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة واإخوانهما اأ�صحاب ال�صمو ال�صيوخ 

اأع�صاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات واأولياء العهود ونواب احلكام.

اأكرث من ن�شف ملي�ن ميني ي�شتفيدون من اأ�شاحي الهالل  ال�شيخة فاطمة تهنئ قرينات قادة الدول 
العربية وااِلإ�شالمية بعيد االأ�شحى املبارك

حمدان بن زايد يهنئ رئي�س الدولة ونائبه وحممد 
بن زايد واحلكام بعيد االأ�شحى املبارك 

•• اأبوظبي-وام:

ال�صمو  �صاحب  لتوجيهات  تنفيذاً 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�صيخ 
اهلل”  “حفظه  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س 
بن  من�صور  ال�صيخ  �صمو  ومتابعة 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�صة  �����ص����وؤون  وزي�����ر  ال��������وزراء 
زايد  ب��ن  خليفة  م��وؤ���ص�����ص��ة  رئ��ي�����س 
 .. الإن�صانية  ل��اأع��م��ال  نهيان  اآل 
اإىل  اإغاثة متوجهة  غ��ادرت طائرة 
طنا   30 حتمل  ال�صقيق  ال�صودان 
من املواد الإغاثية الأ�صا�صية وعلى 
متنها وفد من املوؤ�ص�صة لاإ�صراف 
على تنفيذ برنامج اإغاثة املتاأثرين 
من الفي�صانات يف ال�صودان والذي 
ي�صتهدف اآلف الأ�صر املت�صررة من 
العا�صمة  اجتاحت  ال��ت��ي  ال�صيول 

اخل���رط���وم واأج������زاء م��ت��ف��رق��ة من 
ال�صودان.

كانت العا�صمة اخلرطوم ومناطق 
عدة يف ال�صودان قد �صهدت موؤخرا 

عنها  م�صبوقة جن��م  غ��ري  اأم��ط��ارا 
����ص���ي���ول وف���ي�������ص���ان���ات ت�����ص��ب��ب��ت يف 

انقطاع  اإىل  واأدت  الع�صرات  مقتل 
من  الآلف  وت�����ص��ري��د  ال��ك��ه��رب��اء 

واملمتلكات  املنازل  وتدمري  النا�س 
باملرافق  ب��ال��غ��ة  اأ�����ص����رار  واإحل������اق 

العامة والبنية التحتية.
موؤ�ص�صة  يف  م�صوؤول  م�صدر  وق��ال 

خليفة بن زايد اآل نهيان لاأعمال 
على  وبناء  املوؤ�ص�صة  اإن  الإن�صانية 
قامت  الر�صيدة  القيادة  توجيهات 
يف  للفي�صانات  الأول  اليوم  ومنذ 
مع  بالتوا�صل  ال�صقيق  ال�����ص��ودان 
اخلرطوم  ل����دى  ال����دول����ة  ����ص���ف���ارة 
التي  الأ�صرار  مدى  على  للوقوف 

حلقت باملواطنن ومنازلهم.
املوؤ�ص�صة  وف��د  اأن  امل�صدر  واأ���ص��اف 
ميدانية  بزيارات  �صيقوم  الإغاثي 
و�صيتم  امل����ت���������ص����ررة  ل���ل���م���ن���اط���ق 
اإغاثية  30 طنا م��ن م��واد  ت��وزي��ع 
اإيوائية  وم�����ص��ت��ل��زم��ات  اأ���ص��ا���ص��ي��ة 
و700  بطانية  اآلف  ثاثة  منها 
نظافة  م��واد  اإىل  بالإ�صافة  خيمة 
ت�صاعد  ح�صرية  ومبيدات  وتعقيم 
املت�صررين من ال�صيول يف ال�صودان 

ال�صقيق واحلد من معانتهم.

وفد من م�ؤ�ش�شة خليفة االإن�شانية يغادر اإىل ال�ش�دان الإغاثة مت�شرري الفي�شانات

•• اأبوظبي- وام:

اأكرث من  ت�صلم  زايد لا�صتدامة عن  اأعلنت جائزة 
حمققة  دول���ة   130 م��ن  م�صاركة  طلب   2100
بالعام  مقارنة   78% بن�صبة  قيا�صيا  من��وا  بذلك 
يف  امل�صاركة  طلبات  ب��اب  اإغ���اق  بعد  وذل��ك  املا�صي 

دورة عام 2019.
الغذاء  ف��ئ��ات  يف  ط��ل��ب   1202 اجل��ائ��زة  وت�صلمت 
من  اع��ت��ب��ارا  اإ�صافتها  مت��ت  ال��ت��ي  وال�صحة  وامل��ي��اه 
ال�����دورة احل��ال��ي��ة يف ح���ن ت��ل��ق��ت 603 ط��ل��ب��ات يف 
الثانوية  املدار�س  فئة  يف  طلبا  و295  الطاقة  فئة 

العاملية.
بن  �صلطان  الدكتور  معايل  ق��ال   .. املنا�صبة  وبهذه 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر دول���ة م��دي��ر ع���ام ج��ائ��زة زايد 
العقد  “ �صاهمت اجلائزة على مدى   : لا�صتدامة 
واإرث  روؤي���ة  تر�صيخ  وف��اع��ل يف  ب���دور كبري  امل��ا���ص��ي 
�صلطان  بن  زاي��د  ال�صيخ  له  املغفور  املوؤ�ص�س  الوالد 
اإر���ص��اء دعائم  “ ح��ول  ث���راه  “ طيب اهلل  نهيان  اآل 
ال�صتدامة يف خمتلف اأنحاء العامل .. وبعد تطوير 
اجل���ائ���زة واإ���ص��اف��ة ق��ط��اع��ات وف��ئ��ات ج��دي��دة اإليها 
ازدادت قدرتها على حتفيز  تاأثريها  وتو�صيع نطاق 
وفعالة يف خمتلف  متنوعة  لتطوير حلول  اجلهود 

جمالت ال�صتدامة«.
لت�صمل  اجلائزة  تطوير  اأهمية  على  معاليه  و�صدد 
ال��ط��اق��ة مب��ا يجعلها  اإىل ج��ان��ب  اأخ����رى  جم����الت 
اأهداف الأجندة الوطنية لدولة  اأكرث ان�صجاما مع 
الإمارات واأهداف التنمية امل�صتدامة لاأمم املتحدة 
�صيتيح  اجل��ائ��زة  عمل  نطاق  تو�صيع  اأن  مو�صحا   ..
املبتكرة  احل��ل��ول  م��ن  اأو���ص��ع  ت��ك��رمي وحتفيز طيف 
وتعزيز  ال���ص��ت��دام��ة  حتقيق  بجهود  ق��دم��ا  وال��دف��ع 
امل�صاريع  الب�صرية حول العامل مبا يف ذلك  التنمية 
الكبري  “ الهتمام   : واأ�صاف  بال�صباب.  ال�صلة  ذات 
لا�صتدامة  زاي��د  جائزة  يف  امل�صاركة  �صهدته  ال��ذي 

واملناطق  العمرية  الفئات  خمتلف  م��ن  ال��ع��ام  ه��ذا 
اجل��غ��راف��ي��ة ي��ع��ك�����س زي�����ادة ال��رك��ي��ز ال��ع��امل��ي على 
يف  املهمة  املوا�صيع  من  ب�صفتها  امل�صتدامة  التنمية 
ع�صرنا الراهن .. ونتطلع اإىل اأن ت�صهم اجلائزة يف 
العملية  واحللول  املبتكرة  امل�صاريع  من  املزيد  دعم 
مناطق  خمتلف  يف  امللمو�س  الإي��ج��اب��ي  الأث���ر  ذات 

العامل » .
وبعد عقد حافل بالإجنازات البارزة مت الإعان يف 
17 اأبريل من عام 2018 عن تغيري ا�صم اجلائزة 
“جائزة  اإىل  امل�صتقبل”  لطاقة  زاي��د  “جائزة  م��ن 
ا�صراتيجية  خ��ط��وة  ���ص��م��ن  لا�صتدامة”  زاي����د 
تهدف اإىل تو�صيع نطاقها لت�صمل اإىل جانب الطاقة 
اأخرى يف جمال ال�صتدامة. وبذلك باتت  قطاعات 
ال�صحة  اجل��ائ��زة اجل��دي��دة تغطي جم���الت  ف��ئ��ات 
العاملية  الثانوية  واملدار�س  واملياه  والطاقة  والغذاء 
لت�صبح اأكرث ان�صجاما مع اأهداف الأجندة الوطنية 
لدولة الإم��ارات واأه��داف التنمية امل�صتدامة لاأمم 

املتحدة.
تاأثري  اإح���داث  يف  اجل��ائ��زة  �صاهمت  اإطاقها  ومنذ 
�صخ�س  307 ماين  م��ن  اأك��رث  اإي��ج��اب��ي يف حياة 
الدول  م��ن  العديد  يف  امل�صتدامة  التنمية  وحتفيز 

حول العامل.
ال��ع��ام ت�صجيل رق��م قيا�صي  و���ص��ه��دت اجل��ائ��زة ه��ذا 
بالن�صبة لأعداد الدول امل�صاركة يف تقدمي الطلبات 
حيث ارتفع من 112 دولة يف عام 2017 اإىل 130 
والوليات  وكينيا  نيجرييا  وج���اءت  ال��ع��ام  ه��ذا  يف 
املراتب  يف  وكولومبيا  والهند  الأمريكية  املتحدة 
املقدمة  الطلبات  اأع���داد  حيث  من  الأوىل  اخلم�س 
يف حن حققت اململكة العربية ال�صعودية اأكر زيادة 
املا�صي  بالعام  مقارنة  املقدمة  الطلبات  اأع���داد  يف 
م�صتوى  وعلى   .733% الزيادة  ن�صبة  بلغت  حيث 
دول��ة الإم��ارات - موطن جائزة زاي��د لا�صتدامة - 
ارتفعت اأعداد الطلبات بثاثة اأ�صعاف تقريبا وقد 

واملياه  والغذاء  ال�صحة  اجلديدة  الفئات  ا�صتحوذت 
على نحو %42 من اإجمايل الطلبات املقدمة.

وي��ع��ك�����س ال��ت��ج��اوب ال��ك��ب��ري م���ع ال��ف��ئ��ات اجلديدة 
اأهمية قرار اجلائزة بتطوير جمالتها �صعيا  مدى 
امل��ن�����ص��ودة يف  ن��ط��اق الب��ت��ك��ارات واحل���ل���ول  لتو�صيع 
واللتزام  ال��وع��ي  زي���ادة  وك��ذل��ك  ال�صتدامة  جم��ال 
حلول  توفري  ي�صهم  حيث  الإن�صانية  اجلهود  بدعم 
م�صتدامة للمجتمعات املحرومة يف حت�صن ال�صروط 
الذاتي  الكتفاء  وتعزيز  الإنتاجية  وزيادة  ال�صحية 

لديها.
كما �صهدت اجلائزة هذا العام زيادة يف اأعداد الطلبات 
والتي  العاملية  الثانوية  املدار�س  فئة  املقدمة �صمن 
ال��ف��ئ��ة يف  ه���ذه  اإط����اق  وم��ن��ذ   .. 295 طلبا  بلغت 
ع��ام 2012 ���ص��ارك يف اجل��ائ��زة اأك��رث م��ن 3270 
طالبا وقد حقق الفائزون عر م�صاريعهم جمموعة 
من الإجن��ازات البارزة كان من �صمنها امل�صاهمة يف 
اأك�صيد  2372 طنا م��ن غ��از ث��اين  اإط���اق  ت��ف��ادي 
الكربون وتوليد ثاثة ماين كيلوواط/�صاعة من 
الطاقة املتجددة واإحداث تاأثري اإيجابي ملمو�س يف 

حياة اأكرث من 350 األف �صخ�س حول العامل.
�صتخ�صع  املقدمة  الطلبات  كافة  اأن  بالذكر  جدير 
بقيام  تبداأ  تقييم دقيقة من ثاث مراحل  لعملية 
املرموقة  الدولية  والتحليل  البحث  �صركات  اإحدى 
ا�صتيفائها  م��ن  للتاأكد  امل��ق��دم��ة  الطلبات  ب��درا���ص��ة 
ل�����ص��روط وم��ع��اي��ري امل�����ص��ارك��ة وم���ن ث��م ت��ق��وم جلنة 
الخ���ت���ي���ار امل���وؤل���ف���ة م����ن جم���م���وع���ة م����ن اخل�����راء 
لتختار  الق�صرية  القائمة  �صمن  امل�صاريع  بتقييم 
املرحلة  ويف   .. للمر�صحن  النهائية  القائمة  منها 
لختيار  التحكيم  جلنة  اأع�����ص��اء  يجتمع  الأخ����رية 
الإعان  و�صيتم   .2019 لعام  باجلائزة  الفائزين 
الفائزين باجلائزة �صمن حفل توزيع اجلوائز  عن 
الذي يقام خال اأ�صبوع اأبوظبي لا�صتدامة يف 14 

يناير 2019 .

رئي�س جمم�عة )يف بي اإ�س للرعاية 
ال�شحية( يف االإمارات يتربع مببلغ 26 
ملي�ن درهم �شمن حملة اإغاثة كرياال

•• اأبوظبي-وام:

التنفيذي   ترع رجل الأعمال الهندي الدكتور �صم�صري فاياليل الرئي�س 
والع�صو املنتدب ملجموعة “يف بي اإ�س للرعاية ال�صحية” يف الإمارات مببلغ 
الفي�صانات  اإث��ر  على  ك��ريال  بناء  اإع���ادة  يف  للم�صاهمة  دره��م  مليون   26
املدمرة التي �صربتها موؤخراً والتي تعد الأ�صواأ من نوعها التي تتعر�س لها 
الولية الهندية خال قرن حيث ت�صببت هذه الفي�صانات يف وفاة املئات من 
�صكان الولية وتهجري الآلف اإىل جانب تدمري البيوت واملمتلكات واإحلاق 

اأ�صرار بالغة يف البنية التحتية.
اأطلقتها موؤ�ص�صة خليفة بن  ياأتي ذلك �صمن حملة الإغاثة العاجلة التي 
زايد اآل نهيان لاأعمال الإن�صانية بتوجيهات �صاحب ال�صمو ال�صيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
ال��وزراء حاكم دبي  اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س  بن را�صد 
رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�صلحة.
اأثنى �صعادة حممد حاجي اخلوري املدير العام ملوؤ�ص�صة خليفة  من جانبه 
قدمه  ال��ذي  ال�صخي  الترع  على  الإن�صانية  لاأعمال  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
رجل الأعمال فاياليل للم�صاهمة يف اإعادة الأمل واحلياة لكريال وم�صاعدة 
اأهايل الولية على جتاوز اآثار املاأ�صاة التي خلفتها الفي�صانات يف اأ�صرع وقت 

ممكن.
رجال  كبري من  وع��دد  لفاياليل  الإن�صانية  اللفتة  ه��ذه  اأن  اخل��وري  واأك��د 
ال��دور احليوي لهم  الأعمال الهنود املقيمن يف دولة الإم��ارات توؤكد على 
م�صوؤوليتهم  يرجم  مبا  والتنموي  واخل��ريي  الإن�صاين  العمل  قطاع  يف 
منظومة  �صمن  م�صافة  نوعية  قيمة  م�صاهماتهم  يجعل  ومبا  املجتمعية 
كاأكر مانح  العاملية  ريادتها  يعزز  الإم���ارات مما  دول��ة  الإن�صاين يف  العمل 
للم�صاعدات اخلارجية لفتاً اإىل اأن هذه املكانة الريادية ل حتققها الدولة 
من خال موؤ�ص�صاتها احلكومية فح�صب واإمنا من خال امل�صاهمة الفاعلة 

لأبناء الإمارات مواطنن ومقيمن.

فنادق راأ�س اخليمة جاهزة 
الإ�شغال فندقي مرتفع خالل 

عيد االأ�شحى 
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

يف اإطار ا�صتعداداتها لاحتفال بعيد الأ�صحى املبارك، ك�صفت هيئة راأ�س اخليمة 
لتنمية ال�صياحة ام�س عن توقعاتها املتعلقة مبعدلت الإ�صغال الفندقي خال 

عطلة العيد الطويلة، والتي يتوقع اأن تتجاوز %80 يف فنادق الإمارة. 
توفر اإمارة راأ�س اخليمة، والتي تبعد 45 دقيقة فقط من مطار دبي الدويل، 
والتي  الأ�صحى،  عيد  عطلة  خال  ا�صتثنائية  ومزايا  مميزة  عرو�صاً  لزوارها 
بالت�صويق  املليئة  واملغامرات  الطبيعة  اأح�صان  الأن�صطة يف  العديد من  ت�صمل 
مبا فيها مغامرة ’جبل جي�س فايت: اأطول م�صار انزلقي يف العامل‘، ورحات 
ال�صفاري ال�صحراوية، والنزهات اجلبلية املمتعة ذات املناظر اخلابة يف حديقة 
من�صة امل�صاهدة يف جبل جي�س، اإ�صافة اإىل ريا�صة ركوب اخليل يف ربوع املحميات 
ال�صحراوية.  ويف هذا ال�صياق، قال هيثم مطر الرئي�س التنفيذي لهيئة راأ�س 
اخليمة لتنمية ال�صياحة: “نتوقع ا�صتمرار املنحى الت�صاعدي يف تعداد زوارنا 
ونهاية  امل��ب��ارك  الأ�صحى  خ��ال عطلة عيد  الإم���ارة  ف��ن��ادق  اإ�صغال  وم��ع��دلت 
الفندقية  الإق��ام��ة  اأ�صعار  اأف�صل  عن  الباحثن  ال��زوار  من  �صيما  ل  الأ�صبوع، 
اإ�صافة اإىل الن�صاطات الرفيهية واملغامرات ال�صّيقة مثل  والتجارب الفريدة، 
ركوب اخليل والرماية يف �صحراء الوادي«. واأ�صاف مطر: “هذا وتعد مغامرة 
ج��ذب مف�صلة  العامل‘ وجهة  ان��زلق��ي يف  م�صار  اأط��ول  فايت:  جي�س  ’جبل 
يف  الأعلى  اجلبلية  القمة  على  ملوقعها  نظراً  العام  م��دار  على  املغامرة  لع�صاق 
دولة الإم��ارات العربية املتحدة، والتي تنخف�س فيها درجات احل��رارة مبعدل 
ع�صرة درجات عن م�صتوى �صطح البحر. لقد لحظنا ارتفاعاً ملمو�صاً يف عدد 
عيد  خ��ال  ال�صيف، ل�صيما  ف�صل  ط��وال  الن��زلق��ي  امل�صار  مغامرة  حجوزات 
يومياً. ونتلقى حالياً عدداً مماثًا  250 مغامراً  ا�صتقبلنا نحو  الفطر حيث 
من احلجوزات خال عيد الأ�صحى املبارك، حيث نتوقع ا�صتقبال حتى 250 
مغامراً يف كل يوم من اأيام العطلة«. وكانت اإمارة راأ�س اخليمة قد �صهدت منواً 
العام اجلاري  التعداد الإجمايل لزوارها خال الن�صف الأول من  متزايداً يف 
واإقباًل ملحوظاً على خيارات �صياحة املغامرات التي توفرها، حيث �صهدت منواً 

ن�صبته %14 يف عدد الزوار من الأ�صواق العاملية. 

من� قيا�شي بن�شبة %78 يف اأعداد طلبات امل�شاركة بجائزة زايد لال�شتدامة
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اأخبـار الإمـارات

ت�صم فعاليات ترفيهية و خريية

بلدية مدينة العني : جه�د متكاملة الإ�شعاد املجتمع يف عيد االأ�شحى املبارك

عرف الأطفال بريا�صة ال�صيد بال�صقور كرتاث تفتخر به الدولة 

نادي ال�شارقة لل�شقارين ي�شدل ال�شتار عن فعاليات  مع�شكره ال�شيفي لالأطفال بنجاح كبري 

الازمة  اخلدمات  جميع  لتوفري 
ل��ل��ج��م��ه��ور وم���ع���اجل���ة احل������وادث 
اجلمهور  �صامة  على  واملحافظة 
 10 ال�صاعة  م��ن  �صتعمل  ال��ت��ي    ،
خال  م�صاًء   11 حتى  و  �صباحاً  

اأيام العيد.
هيلي  األ�����ع�����اب  م���دي���ن���ة  وق�����ام�����ت 

ابوظبي  ات�صال حكومة  مع مركز 
عند   800555 ال����رق����م  ع���ل���ى 

ماحظة اأي خمالفة.
اإدارات احلدائق  من جانبها قامت 
بال�صيانة  امل��ت��ن��زه��ات  و  ال���ع���ام���ة 
ال���ازم���ة ل��ل��ح��دائ��ق و امل��ت��م��ث��ل��ة يف 
امل�صوهات  اإزال���ة  و  ال�صيجة  ق�س 

الهتمام باأعمال �صيانة امل�صطحات 
اخل�صراء و املرافق يف احلديقة ، و 
ق��د ح��ددت ر���ص��وم ال��دخ��ول ب 60 
درهم للفرد و اأوقات عمل من 10 

�صباحاً و لغاية 11 م�صاًء.
ق���ام قطاع  م��ب��زرة اخل�����ص��راء  ويف 
و�����ص����ط امل����دي����ن����ة ب���ال���ن���ت���ه���اء من 

امل�صتوى  برفع  الإدارة  تقوم  كما   ،
ال�صحة  على  احل��ف��اظ  و  ال�صحي 
املخالفات  حت��ري��ر  ي��ت��م  و  ال��ع��ام��ة 
يف ح����الت امل��خ��ال��ف��ة ال�����ص��ري��ح��ة و 
، كما  الإه��م��ال فقط  ع��ن  الناجتة 
اأيام  ه��ذه احلمات خ��ال  ت�صتمر 
بالتوا�صل  الإدارة  تهيب  و   ، العيد 

الفعاليات  م��ن  جمموعة  بتنظيم 
وا�صتقبال  املهرجن  ع��رو���س  م��ن 
فريق  �صمن  بالعيديات  الأط��ف��ال 
عمل خا�س بعيد الأ�صحى املبارك 
األ��ع��اب هيلي  ق��د قامت مدينة  و   ،
ب�صيانة جميع الألعاب املوجودة و 
جانب  اإىل   ، �صامتها  من  التاأكد 

خطراً  ي�صكل  ما  كل  و  املواقع  من 
الإدارات  قامت  كما   ، ال���زوار  على 
ا�صتكمال  و  الأح���وا����س  بتع�صيب 
ال���زه���ور و���ص��ي��ان��ة مرافق  زراع�����ة 
دورات  و  الأل����ع����اب  م���ن  احل���دائ���ق 
املياه ، كما مت تعين فريق طوارئ 
للعمل خال اأيام العطات و ذلك 

م��ن اخل��ط��ة ال��ت��ي ي��ن��درج عليها 
الفرة  خ�����ال  ال����ن����ادي  ن�������ص���اط 

ال�صيفية.
�صعادة  اأو���ص��ح  املنطلق  ه��ذا  وم��ن 
رئي�س  ال��ب��دواوي  خليفة  حممد 

اخلا�صة  الأ���ص��ا���ص��ي��ة  وامل��ف��اه��ي��م 
بريا�صة ال�صيد بال�صقور بجانب 
الرد على الأ�صئلة وال�صتف�صارات 
احلية  لل�صقور  وعر�س  املختلفة 
كما ركزت الفعاليات على تثقيف 

ال�صمو  ����ص���اح���ب  م����ن  ب���اإه���ت���م���ام 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد 
الأعلى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي 
ال�صارقة ومتابعة م�صتمرة  حاكم 
الريا�صي  ال�����ص��ارق��ة  جمل�س  م��ن 

بال�صقور  واأهمية احلفاظ عليها 
الإم����ارات  دول���ة  بها  تعتز  كهوية 
العمرية  وللفئة  املتحدة  العربية 
مت  ف��ق��د  ع���ام���ا   12 اإىل   9 م���ن 
عر�س فيلم تعريفي عن ال�صقور 

ن����ادي ال�����ص��ارق��ة ل��ل�����ص��ق��اري��ن اأنه 
ال���ف���ع���ال���ي���ة �صمن  ه�����ذه  ت����ن����درج 
ريا�صة  ث��ق��اف��ة  ب��ن�����ص��ر  الإه���ت���م���ام 
ال�صيد بال�صقور واحلفاظ عليها 
والأن�صطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ورع���اي���ة 

الأطفال امل�صاركن والتاأكيد على 
املبكر مبمار�صتها حيث  الإهتمام 
الع������دي���د  الأطف������ال  اإكت�ص�����ب 
امل�صاركة  خ��ال  من  الفوائد  من 
يف الف������عالية الت�����ي مت������ثل جزءا 

•• العني –الفجر:

مدينة  ب��ل��دي��ة  اإدارات  ا���ص��ت��ك��م��ل��ت 
الأ�صحى  لعيد  ا�صتعداداتها  العن 
املبارك ، من خال اإدارات الرقابة 
و  احل��دائ��ق  اإدارات  و  التفتي�س  و 
املتنزهات و اإدارة ال�صحة العامة و 
مدينة العاب الهيلي ، �صمن خطط 
البلدية التح�صرية للعيد يف جميع 
�صعياً   ، اخلم�صة  املدينة  قطاعات 
ال�صحة  توفري  و  املجتمع  لإ�صعاد 
املطلوبة  ال��رق��اب��ة  و  ال�����ص��ام��ة  و 
زائريها.  و  ال��ع��ن  مدينة  ل�صكان 
العامة  ال�صحة  اإدارة  قامت  حيث 
امل�صتمرة  و  ال���دوري���ة  ب���ال���زي���ارات 
وف���ق خ��ط��ط و ج�����داول مرجمة 
يف  املغا�صل  و  ال�����ص��ال��ون��ات  جلميع 
ال���رق���اب���ة قبل  ت��ك��ث��ي��ف  امل���دي���ن���ة و 
العيد من خال حمات ت�صتهدف 
بالدرجة  امل��غ��ا���ص��ل  و  ال�����ص��ال��ون��ات 
املتزايد  ل��اق��ب��ال  ن���ظ���راً  الأوىل 
بهدف  اجل��م��ه��ور  ق��ب��ل  م��ن  عليها 
بال�صراطات  اللتزام  من  التاأكد 
ال�صحية و تقدمي الر�صاد املطلوب 
خال فرتن �صباحية و م�صائية 

من  ال���زوار  ل�صتقبال  التجهيزات 
خ�����ال ت��ن��ظ��ي��ف امل����ك����ان و زراع�����ة 
ال��ف��واق��د م��ن الأ����ص���ج���ار، وجتهيز 
ال�صرطة  م��ع  التن�صيق  و  امل�����ص��اب��ح 
ال�صيارات  خ��روج  و  دخ��ول  لتنظيم 
نظراً لاقبال الكبري من اجلمهور 
لق�صاء اأوقاتهم يف مبزرة اخل�صراء 

خال اأيام العيد. 
املجتمع  خدمة  اإدارة  و�صتقوم  هذا 
بتنظيم  امل���دي���ن���ة  و����ص���ط  ب���ق���ط���اع 
زي����������ارات اج���ت���م���اع���ي���ة ل���اأط���ف���ال 
م�صت�صفى  يف  ال�����ص��رط��ان  م��ر���ص��ى 
و   ، العيد  ف��رح��ة  مل�صاركتهم  ت���وام 
تقدمي الهدايا و ا�صعادهم بق�صاء 
الأوق��ات مع الأطفال �صمن فريق 
الإدارة  م��وظ��ف��ي  م���ن  ع���دد  ي�����ص��م 
التوا�صل مع جميع  للم�صاهمة يف 

فئات املجتمع.
بتزين  ال���ب���ل���دي���ة  ����ص���ت���ق���وم  ك���م���ا 
واجهتها الرئي�صية ب�صا�صات كبرية 
خالها  م����ن  ال���ت���ه���اين  لإر������ص�����ال 
العن  م���دي���ن���ة  زوار  و  ل�������ص���ك���ان 
ل��اح��ت��ف��ال م��ع��ه��م مب��ن��ا���ص��ب��ة عيد 
البهجة  ن�صر  و   ، املبارك  الأ�صحى 

يف اأيام العيد. 

•• ال�صارقة-الفجر:

فعاليات  ال�����ص��ارق��ة  ن����ادي  اأ����ص���دل 
مع  بالتعاون  ال�صيفي  مع�صكره 
مراكز الطفل يف كل من مليحة، 
والذيد  البطائح  الثميد،  امل���دام، 
الأطفال  تعريف  اأن جنح يف  بعد 
بريا�صة ال�صيد بال�صقور كراث 
تفتخر به الدولة ومن اأجل ن�صر 
والت�صجيع  الأجيال  بن  ثقافتها 
مقومات  ودع���م  ممار�صتها  ع��ل��ى 
لاإرث  وتاأكيدا  الوطني  ال��راث 
العريق ومكوناته واإعاء الهوية 
القيادة  روؤي�������ة  وف�����ق  ال���وط���ن���ي���ة 

الر�صيدة.
وب���������داأت ف���ع���ال���ي���ات امل��ع�����ص��ك��ر يف 
اغ�صط�س  ���ص��ه��ر  م���ن  اخل���ام�������س 
للفئة  املختلفة  باملراكز  اجل���اري 
�صنوات   8 اإىل   6 م��ن  ال��ع��م��ري��ة 
للتعرف على ال�صقور احلية عن 
التلوين  ج��ل�����ص��ات  ب��ج��ان��ب  ق���رب 
وتوزيع الكتيبات اخلا�صة لتعريف 
ال�صيد  ريا�صة  مببادئ  الأطفال 

�صعيا اإىل تعزيز توا�صل الأجيال 
مب��م��ار���ص��ة ال��ري��ا���ص��ة ال��ت��ي تعر 
الأ�صيل  ال��ق��وم��ي  ال������راث  ع���ن 
ال�صارقة  ن������ادي  دور  وت���و����ص���ح 
وحر�صه  وجمهوداته  لل�صقارين 
تنظيم  يف  ال�����ص����ت����م����رار  ع����ل����ى 
يتواكب  الأن�����ص��ط��ة مب��ا  خم��ت��ل��ف 
النادي من  مع تطلعات منت�صبي 

خمتلف الفئات.
فع�����اليات  اأن  اإىل  واأ���ص��������������������ار 
لل�ص������قارين  ال�ص�����ارقة  ن����ادي 
ناج���حة  ج��������������������اءت  ل��اأط��ف��������������������ال 
وم�����ث�����م�����رة وت���������ص����م����ن����ت ع���دي���د 
اأقبل  ال��ت��ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة  الأن�����ص��ط��ة 
امل�صاركن ب�صعادة وحما�س  عليها 
و���ص��غ��ف م���ن اأج����ل ال��ت��ع��رف على 
تفا�صيل ريا�صة ال�صيد بال�صقور 
بدور  ي��ط��ل��ع  ال���ن���ادي  اأن  م��ع��ت��را 
هذه  ن�����ص��ر  �صبيل  وك��ب��ري يف  ه���ام 
روح  ت��ع��زي��ز  �صبيل  يف  ال��ري��ا���ص��ة 
الإنتماء واأداء دوره الوطني لهذه 
مكت�صباتها  وت��ن��م��ي��ة  ال��ري��ا���ص��ة 

وممار�صتها.

العدد 12408 بتاريخ 2018/8/21   
 اعالن ح�شور اجتماع خربة ح�شابي بالن�شر  

للمحا�صبة  اخلليج  مركز   - العبدويل  جا�صم  اأحمد  املحا�صبي  اخلبري  يعلن 
رقم  الدعوى  يف  البتدائية  دبي  حمكمة  قبل  من  واملعن   - والتدقيق 
 ، علي  قادم  ح�صن  وزير   / املدعي  من  واملقامة  جزئي  جتاري   2018/988
وتنفيذا للمهمة فان املدعي عليها / تاج الراحة لنقل الركاب باحلافات املوؤجرة 
، مدعوة حل�صور اجتماع اخلرة املقرر عقده يوم الحد املوافق 2018/8/26 
ال�صاعة الثانية ع�صرة ظهرا مبكتب اخلبري - مركز اخلليج للمحا�صبة والتدقيق 
العبدويل  بناية   - الدين  �صارع �صاح   - - اخلبي�صي  ديرة   - دبي  الكائن يف   -
 M/104 اأعلى معر�س �صرياميك راأ�س اخليمة( - الطابق الأول - مكتب رقم( 

ت : 2684700-04 ، ف : 04-2688468  
اخلبرياملحا�شبي / اأحمد جا�شم العبدويل  

اإجتمـــــاع خبـــــــرة

العدد 12408 بتاريخ 2018/8/21   
اعالن حكم متهيدي بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/1836 جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه /1 - ربيع عدنان �صعب ، 2-غنوى ح�صن �صعب جمهويل حمل 
القامة مبا ان املدعي/بنك دبي ال�صامي - �صركة م�صاهمة خا�صة - قد اقام الدعوى 
املذكورة اأعاه وعليه نعلنكم باأن املحكمة حكمت بتاريخ 2018/7/11 احلكم التمهيدي 
التايل : بندب اخلبري امل�صريف �صاحب الدور باجلدول - وتكون مهمته كالتي :- 
الطاع على ملف الدعوى وامل�صتندات املقدمة فيها وما ع�صى ان يقدمه اخل�صوم  
- النتقال ملقرات طريف الدعوى والطاع على املرا�صات الورقية واللكرونية 
وان وجدت ال�صجات والدفاتر التجارية الورقية واللكرونية املنتظمة.  وحددت 
�صباحا  8  :  30 ال�صاعة   2018/9/19 امل��واف��ق  الرب��ع��اء  ي��وم  جل�صة  املحكمة   لها 

Ch1.C.13 يف القاعة
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12408 بتاريخ 2018/8/21   

 اعادة اعالن بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2651  جتاري جزئي 

مديرها/  قانونا  وميثلها   - م  م  ذ  �س   - العذبة  للمياه  /1-الو�صمي  عليه  املدعي  اىل 
فهد عبدالعزيز ا�صحاق اآل ال�صيخ جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/ �صركة روا�صي 
اخلليج لل�صناعات البا�صتيكية وميثله / ابراهيم ح�صن ابراهيم املا -  قد اأقام عليك 
الدعوى ومو�صوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ وقدره )100.800 درهم( )مائة 
الف وثمامنائة درهم( والفائدة القانونية 12% من تاريخ املطالبة الق�صائية وحتى متام 
ال�صداد مع الزام املدعي عليها بالر�صوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.   وحددت لها 
جل�صة يوم الربعاء املوافق  2018/9/5  ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�صيكون مبثابة ح�صوري.
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اأخبـار الإمـارات

الهالل االأحمر .. مبادرات اإن�شانية وم�شاريع تنم�ية تلبي احتياجات اليمنيني

امل�صاعدات  ق���اف���ل���ة  ت�����ص��م��ن��ت  و 
الإغ��اث��ي��ة ���ص��ال غ��ذائ��ي��ة و �صلعا 
املت�صررين  اإغاثة  بهدف  اأ�صا�صية 
و الأ����ص���ر الأ����ص���د اح��ت��ي��اج��ا عقب 
حترير مناطق وا�صعة يف مديرية 
ميلي�صيات  قب�صة  من  الدريهمي 
احل���وث���ي امل���وال���ي���ة لإي�������ران وفك 
اليمنين  املواطنن  عن  احل�صار 
الذين يعانون من تبعات انتهاكات 
اتباعها  و  احل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����ص��ي��ات 
�صد  وال��ت��خ��وي��ف  التجويع  ���ص��اح 

املدنين الأبرياء.
يف  العاملي  ال��غ��ذاء  برنامج  ود���ص��ن 
م�صروع  ب��ع��دن  ال��ع��ري�����س  منطقة 
ت���وزي���ع ال�����ص��ال ال��غ��ذائ��ي��ة الذي 
جميع  اإىل  ال���و����ص���ول  ي�����ص��ت��ه��دف 
امل���ح���اف���ظ���ات ال���ي���م���ن���ي���ة امل����ح����ررة 
بال�صراكة ودعم من دولة الإمارات 

احلياة اليومية لأ�صرهم.
اتفاقية  ت���وق���ي���ع  اأي���������ص����ا  مت  و 
»عام  الثانية من  املرحلة  م�صاريع 
زاي���د« يف حم��اف��ظ��ات حل��ج و اأبن 
اجمالية  بقيمة  تعز  و  وال�صالع 
9 ماين درهم و تت�صمن  بلغت 
م�����ص��اري��ع خ��دم��ي��ة و ت��ن��م��وي��ة يف 
الغذاء  املياه و  التعليم و  جم��الت 
اإ�صافة   .. الأرب�����ع  امل��ح��اف��ظ��ات  يف 
املرحلة  اف����ت����ت����اح  مت  ذل������ك  اإىل 
فرعة  م��ي��اه  م�����ص��روع  م��ن  الأوىل 
وذلك  حلج  مبحافظة  بامل�صيمري 
– ر�صد  اإغ��اث��ي��ا   . اإم��ارات��ي  بدعم 
الحمر  الهال  توزيعات  التقرير 
ال�صهرين  خ������ال  الإم��������ارات��������ي 
ال�صاحل  ام���ت���داد  ع��ل��ى  امل��ا���ص��ي��ن 
�صملت  ال���ت���ي  و  ل��ل��ي��م��ن  ال���غ���رب���ي 
األف �صلة غذائية اإ�صافة اإىل   55

من الأزمة نف�صها جراء الأحداث 
امل�صاعدات  اأن  م���وؤك���دا  ال��ي��م��ن  يف 
يف  اأ�صا�صيا  دورا  تلعب  الإن�صانية 
ويف  اليمنية.  الأ���ص��ر  ح��ي��اة  اإن��ق��اذ 
الكعبي  �صعيد  بحث  ذات��ه  ال�صياق 
لدولة  الإن�صانية  العمليات  مدير 
الإمارات يف اليمن مع ممثلي عدد 
الدولية  الإغ��اث��ي��ة  املنظمات  م��ن 
اليمنية  ال�صاحة  على  امل��ت��واج��دة 
الإن�صاين  ال���و����ص���ع  دع����م  اآل����ي����ات 
ت����ع����ز و  ال������راه������ن يف حم����اف����ظ����ة 
اآلية  خ��ال  م��ن  الغربي  ال�صاحل 
ل��ت��ح�����ص��ن جودة  ع��م��ل م�����ص��رك��ة 
اإغاثية  خ��دم��ات  وت��ق��دمي  ال��ع��م��ل 
الأ�صد  ال��ي��م��ن��ي��ة  ل��اأ���ص��ر  اأف�����ص��ل 
خال  الكعبي  وت��ط��رق  احتياجا. 
عدن   - امل��وؤق��ت��ة  بالعا�صمة  لقائه 
الأحمر  ال�����ص��ل��ي��ب  ب��ع��ث��ة  ف��ري��ق   -

الأحمر  الهال  من  بدعم  وذل��ك 
الإم���������ارات���������ي ����ص���م���ن امل�������ص���اري���ع 
واخلدمية  التنموية  الإم��ارات��ي��ة 

املقدمة لاأ�صقاء يف اليمن.
القوارب  م��ر���ص��ى  اف��ت��ت��اح  ل��ق��ي  و 
ترحيبا كبريا من جموع ال�صيادين 
اأنه ي�صهم ب�صكل كبري يف  ل �صيما 
اآخرى  م���رة  ال�صيد  ح��رك��ة  ع���ودة 
ملناطق ال�صاحل الغربي و ذلك يف 
تنظيمي مثايل  اإط���ار  وج���ود  ظ��ل 
ال�صيد ما يوؤمن م�صدر  لعمليات 
ع����ودة  م����ع  وم��ن��ت��ظ��م  ث���اب���ت  رزق 
اإجمايل  ل��ي�����ص��ل  ال�����ص��ي��د  ن�����ص��اط 
مبيعات ال�صيادين بعد تاأهيله اإىل 
األف درهم يوميا ما ي�صهم   300
وف����ر�����س عمل  ف���ت���ح جم������الت  يف 
لاأيدي العاملة تدر عليهم دخًا 
متطلبات  ق�����ص��اء  ع��ل��ى  ي��ع��ي��ن��ه��م 

و اململكة العربية ال�صعودية .
ر�صا  اأ���ص��اد علي  ال�صدد  ه��ذا  و يف 
برنامج  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ق���ري�������ص���ي 
الغذاء العاملي خال - التد�صن- 
ال�صخية  الإن�����ص��ان��ي��ة  بامل�صاهمات 
الإم����ارات واململكة  لكل م��ن دول��ة 
مكنت  التي  و  ال�صعودية  العربية 
األف   66 م�صاعدة  من  الرنامج 
كانت  اأ�صهر  �صتة  يف  مينية  عائلة 
ق��د ت�����ص��ررت م��ن ج���راء الإع�صار 

الذي �صهدته جزيرة �صقطرى.
امتنانه  ع�����ن  ق���ري�������ص���ي  وع�������ر 
لاإمارات وال�صعودية لترعاتهما 
ال�صخية وقال اإن التعاون امل�صتمر 
ميكننا م��ن اإغ��اث��ة اأك���رث م��ن 18 
انعدام  م��ن  يعانون  ميني  مليون 
الأمن الغذائي واأكرث من ثمانية 
ب�صدة  ي��ع��ان��ون  اآخ���ري���ن  م���اي���ن 

ال�صلع الأ�صا�صية موزعة على 40 
منطقة و مديرية حمررة ا�صتفاد 
منها 385 األف مواطن ميني من 
بينهم 276 األف طفل ميني و ما 
للتخفيف  ام��راأة  األ��ف   55 يقارب 
اإع��ان��ت��ه��م على  م���ن م��ع��ان��ات��ه��م و 
جتاوز الظروف الإن�صانية ال�صعبة 
الأحمر  ال��ه��ال  ���ص��ريت هيئة  و   .
الإماراتي قافلة م�صاعدات اإغاثية 
عاجلة اإىل املناطق املحررة حديثا 
مبحافظة  الدريهمي  مديرية  يف 
�صاحنة   17 ����ص���م���ت  احل�����دي�����دة 
غذائية  �صلة  األ���ف   12 ب���  حمملة 
اإ�صافة اإىل ال�صلع الأ�صا�صية وذلك 
الإن�صانية  ال���ص��ت��ج��اب��ة  اإط�����ار  يف 
الأ�صر  احتياجات  لتلبية  الفورية 
امل����ح����ررة  امل����ن����اط����ق  ال���ي���م���ن���ي���ة يف 

بال�صاحل الغربي لليمن.

•• عدن-وام:

ت����واك����ب ه��ي��ئ��ة ال����ه����ال الأح���م���ر 
الإم���������ارات���������ي ع���م���ل���ي���ات حت���ري���ر 
امل��ح��اف��ظ��ات وامل�����دن ال��ي��م��ن��ي��ة من 
قب�صة ميلي�صيات احلوثي املوالية 
امل�صاعدات  م���ن  مب���زي���د  لإي�������ران 
الفورية  ال��غ��ذائ��ي��ة  و  الإن�����ص��ان��ي��ة 
اليمنية  الأ�صر  احتياجات  لتلبية 
التخفيف  يف  ي�صهم  مبا  املت�صررة 
من وطاأة معاناتها جراء الأو�صاع 
ميرون  ال��ت��ي  ال�صعبة  الإن�صانية 

بها.
حديثا  املحررة  املناطق  وت�صدرت 
للهال  الإغ����اث����ي����ة  الأول������وي������ات 
ما  اآث�����ار  م���ن  للتخفيف  الأح���م���ر 
اقرفته يد ال�صر احلوثية يف حق 
ح�صارهم  ع��ر  الأب��ري��اء  املدنين 
اإخ�صاعهم  ب���ه���دف  جت��وي��ع��ه��م  و 

مل�صروعهم الآثم.
الهال  وا���ص��ل  نف�صه  ال�����ص��اأن  ويف 
التنموية  امل�صاريع  تنفيذ  الأحمر 
تتلم�س  ال������ت������ي  واخل�������دم�������ي�������ة 
اليمنين  امل��واط��ن��ن  اح��ت��ي��اج��ات 
اإ�صافة  ت�صررا  الأ���ص��د  املناطق  يف 
من  ال��ع��دي��د  و�صيانة  ت��اأه��ي��ل  اإىل 
القطاعات  يف  احل��ي��وي��ة  امل���راف���ق 
ا�صتهداف  ن��ت��ي��ج��ة  ت��وق��ف��ت  ال��ت��ي 
ميلي�صيات احلوثي للبنى التحتية 
و م����ق����درات ال�����ص��ع��ب ال��ي��م��ن��ي .. 
الإن�صانية  الإم��ارات  وكان ملبادرات 
نفو�س  يف  الأث��ر  طيب  والتنموية 
الأ�صقاء اليمنين وذلك بعد عودة 
املناطق  يف  طبيعتها  اإىل  احل��ي��اة 

املحررة.
ور����ص���دت وك��ال��ة اأن���ب���اء الإم�����ارات 
و  اأن�صطة  التقرير  ه��ذا  يف  »وام« 
الأحمر  ال���ه���ال  ه��ي��ئ��ة  م���ب���ادرات 
الإماراتي خال الإ�صبوع املا�صي .

تنمويا – مت و�صع حجر الأ�صا�س 
لتاأهيل مبنى العيادات اخلارجية و 
تطوير ال�صاحة الأمامية للمدخل 
اجلمهورية  مب�صت�صفى  الرئي�صي 
وذل������ك بدعم  ب���ع���دن  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
اإماراتي وذلك �صمن م�صاريع عام 

زايد 2018.
نا�صر  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  اأك������د  و 
احلكومة  يف  ال�صحة  وزي��ر  باعوم 
مرا�صم  خ��ال  اليمنية  ال�صرعية 
اأن دول���ة  و����ص���ع ح��ج��ر الأ����ص���ا����س 
�صباقة  ت���زال  ك��ان��ت ول  الإم�����ارات 
لي�س  اليمني  ال�صعب  م�صاعدة  يف 
الع�صيبة  ال����ف����رة  ه�����ذه  خ�����ال 
التي مير بها فح�صب بل من قبل 
ال�صرعية  على  احلوثي  النقاب 
بال�صكر  وت�����وج�����ه  ال����ي����م����ن����ي����ة.. 
و�صعبا  وحكومة  قيادة  ل��اإم��ارات 
للمرافق  امل��ت��وا���ص��ل  دع��م��ه��ا  ع��ل��ى 
املحافظات  مب��خ��ت��ل��ف  ال�����ص��ح��ي��ة 
ال�صاحل  ب��ي��ن��ه��ا  وم�����ن  ال��ي��م��ن��ي��ة 
العيادات  ا�صتقبلت  حيث  الغربي 
اخلارجية ال� 18 التي مت تاأهيلها 
 120 اإم��ارات��ي  ب��دع��م  وترميمها 
خمتلف  م��ن  مر�صية  ح��ال��ة  األ���ف 

املحافظات اليمنية عام 2016.
افتتاح  مت   – الغربي  ال�صاحل  يف 
م���ر����ص���ى ق��������وارب ال�������ص���ي���ادي���ن يف 
مبحافظة  اخل�����وخ�����ة  م����دي����ري����ة 
احل����دي����دة ب���ع���د ت���اأه���ي���ل���ه ورف�����ده 
ت�صهيل  بهدف  ال��ازم��ة  ب��امل��ع��دات 
مناولة الإنتاج ال�صمكي لل�صيادين 

ال��������دويل م���ك���ت���ب حم���اف���ظ���ة تعز 
اإل����ري رئي�س  ا���ص��ت��ي��ف��اين  ب��رئ��ا���ص��ة 
ال��ف��رع��ي��ة و ط��اه��ر بركة  ال��ب��ع��ث��ة 
الكتل  ق��ط��اع  من�صق  امل��دي��ر  ن��ائ��ب 
اآلية   .. باليمن  املتحدة  الأمم  يف 
املوا�صيع  من  عدد  حول  التن�صيق 
املتعلقة بال�صاأن الإن�صاين و العمل 
تخفيف  ع��ل��ى  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ع 
مناطق  يف  امل���ح���ت���اج���ن  م���ع���ان���اة 

اليمن كافة.
واأ�������ص������ادت امل���ن���ظ���م���ات الإغ���اث���ي���ة 
ال��ل��ق��اء مببادرات  ال��دول��ي��ة خ��ال 
التنموية  و  الإن�����ص��ان��ي��ة  الإم�����ارات 
اآثارها  و  ال��ي��م��ن  يف  اخل��دم��ي��ة  و 
حدة  من  التخفيف  يف  الإيجابية 
دعم  و  ال��راه��ن  الإن�صاين  الو�صع 
ا���ص��ت��ق��رار الأ���ص��ر يف امل��ح��اف��ظ��ات و 

املديريات املحررة.
الأحمر  ال��ه��ال  ه��ي��ئ��ة  ووا���ص��ل��ت 
حتديها  و  ج���ه���وده���ا  الإم�����ارات�����ي 
امل�صاعدات  ت���وزي���ع  و  ل��ل��م��خ��اط��ر 
الإن�صانية على اأهايل قرية املنظر 
التابعة ملديرية احلوك مبحافظة 
احل����دي����دة ل���ل���م���رة ال���ث���ال���ث���ة على 
ب��ع��د حت���ري���ره���ا حديثا  ال����ت����وايل 
الإماراتي  ال��دع��م  اإط���ار  وذل���ك يف 
امل�صتمر مل�صاعدة الأ�صقاء يف اليمن 
املعي�صية  ظروفهم  مواجهة  على 
مواجهة  على  ق��درات��ه��م  تعزيز  و 
جراء  ال�صعب  الإن�����ص��اين  الو�صع 
ميلي�صيات  فر�صتها  التي  احل��رب 

احلوثي املوالية لإيران.
الأحمر  ال���ه���ال  ف����رق  وزع�����ت  و 
�صال غذائية �صمت �صلعا اأ�صا�صية 
اأجل  املنظر من  اأه��ايل قربة  على 
كاهل  على  امللقى  العبء  تخفيف 
الإن�صانية  الأو�صاع  ظل  يف  الأ�صر 
جراء  يعي�صونها  ال��ت��ي  ال�����ص��ع��ب��ة 
ح�صار ميلي�صيات احلوثي املوالية 
لإيران وممار�صتها الإرهابية �صد 
امل���دن���ي���ن الأب�����ري�����اء. ك����ان اأه����ايل 
قرية »املنظر« قد تعر�صوا لعملية 
جت���وي���ع مم��ن��ه��ج��ة وق���ا����ص���ي���ة من 
الأم���ر  احل���وث���ي  ميلي�صيات  ق��ب��ل 
ال��ه��ال الأحمر  ال��ذي دع��ا فريق 
الإم���ارات���ي اإىل ت��ق��دمي م��زي��د من 
امل�صاعدات الإن�صانية العاجلة لهم 

بعد حترر قريتهم.
الأحمر  الهال  هيئة  د�صنت  كما 
 2500 توزيع  عملية  الإم��ارات��ي 
ال�صالع  مبحافظة  غ��ذائ��ي��ة  �صلة 
ال�صال  اآلف  ت��وزي��ع  اإىل  اإ�صافة 
املحافظات  الغذائية على خمتلف 
ا�صتقرار  ل��دع��م  امل��ح��ررة  اليمنية 
الأ�صر وعودة احلياة اإىل طبيعتها. 
املبارك  الأ�صحى  عيد  مبنا�صبة  و 
الإماراتي  الأح��م��ر  الهال  اأمت   ..
ال����ص���ت���ع���دادات  و  ال���ت���ح�������ص���ريات 
من  جم��م��وع��ة  لتنظيم  ال���ازم���ة 
الفعاليات والأن�صطة يف العا�صمة 
املوؤقتة عدن و عدد من املحافظات 
العيد لإدخال  اأي��ام  املحررة خال 
قلوب  اإىل  وال���������ص����رور  ال���ب���ه���ج���ة 

املواطنن اليمنين.
كما ب��داأ »ال��ه��ال الأح��م��ر« توزيع 
اليمنية  الأ����ص���ر  ع��ل��ى  الأ����ص���اح���ي 
اأن  على  حل��ج  مبحافظة  املتعففة 
يتم التوزيع يف باقي املحافظات و 
املدن اليمنية خال الأيام املقبلة 
الإم���ارات���ي  ال��ع��ط��اء  ي����زال  .. ول 

م�صتمرا.
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اأخبـار الإمـارات
�شعيد بن طحن�ن يح�شر 

اأفراح البل��شي
•• العني-وام:

 ح�صر معايل ال�صيخ �صعيد بن طحنون اآل نهيان اأم�س الأول حفل ال�صتقبال 
الذي اأقامه عائلة املرحوم �صعيد بن را�صد البلو�صي مبنا�صبة زفاف جنلها، 

را�صد اإىل كرمية حميد بن حممد البلو�صي.
كما ح�صر احلفل الذي اأقيم يف قاعة اأفراح هيلي مبدينة العن عدد من 
الباد  واأعيان  وال�صباط  وامل�صوؤولن  ال�صخ�صيات  وكبار  القبائل  وجهاء 

وجمع من املدعوين واملهنئن.
وت�صمن احلفل عرو�صاً فنية �صعبية منوعة ابتهاجاً باملنا�صبة.

خالل �صناديق الهدايا 

االأطفال االإماراتي�ن ير�شم�ن بهجة العيد على وج�ه العمال 
•• راأ�س اخليمة -  الفجر 

ال�����ص��ع��ي��د وروح  ب��ال��ع��ي��د  اح���ت���ف���اًل 
ال��ك��رم ، ولإ���ص��ف��اء ال�����ص��ع��ادة على 
ال���زرق���اء،  ال���ي���اق���ات  ال��ع��م��ال ذوي 
قامت ح�صانة اأوركارد الريطانية 
وف���روع���ه���ا يف ب��ل��دي��ة دب�����ي، دي���رة 
وخمتر دبي املركزي بتوزيع هدايا 
العيد على العمال الذين يقدمون 

خدماتهم املقدرة للمجتمع.
وقام الأطفال الإماراتيون بتوزيع 
ع��ل��ب ال��ط��ع��ام ال��ت��ي حت��ت��وي على 
املواد الغذائية املتنوعة، والبطاقات 
ال��ه��ات��ف��ي��ة ل��ل��ع��م��ال ل��ي��ت��م��ك��ن��وا من 
اأوطانهم  يف  ب��اأ���ص��ره��م  الت�����ص��ال 
،وي�صاركونهم الفرحة والحتفالت 
ال�صعيد. وقد قدم  العيد  مبنا�صبة 
النظافة  لعمال  ال�صكر  الأط��ف��ال 
به  يقومون  ملا  تقديرا  وللعاملن، 
من جهد خلدمة املجتمع و�صمان 

�صري العمل ب�صا�صة.
�صرورهم  ع���ن  ال��ع��م��ال  ع���ر  وق���د 
ل��ت��ل��ق��ي ال����ه����داي����ا، واأع������رب������وا عن 
تقديرهم لتلك املبادرة، و�صعادتهم 
بتبادل التهاين بالأعياد وم�صاركة 

الحتفال مع اأ�صرهم يف بلدانهم.
اإن مبادرات خدمة املجتمع تغر�س 
الجتماعية،  بامل�صوؤولية  ���ص��ع��وًرا 

لطفاء  يجعلهم  مم��ا  وم��ه��ذب��ن؛ 
اإن  ل��ل��ك��ب��ار.  عطائهم  يف  وخ��ريي��ن 
امل�صاركة والعطف  هدفنا هو جعل 
وال����رع����اي����ة ج��������زًءا ط��ب��ي��ع��ًي��ا من 

حياتهم.”
“املنهج  وج���������ود  ج�����ان�����ب  واإىل 
اأورك������ارد  ح�����ص��ان��ة  يف  الأخ�صر” 
الأطفال  لت�صجيع  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
ع���ل���ى امل������ب������ادرات ال���ب���ي���ئ���ي���ة؛ ف����اإن 
اأي�صا دور الأيتام،  احل�صانة تدعم 
ودور رعاية امل�صنن، ومراكز اإيواء 
اخلريية  والأع����م����ال  احل���ي���وان���ات، 

بالرعاية  واله��ت��م��ام  وال��ت��ع��اط��ف، 
ل����دى الأط�����ف�����ال. وق����د مت اإع�����داد 
�صناديق الهدايا من قبل الأطفال 
لن�صر  امل���ع���ل���م���ن،  اإ������ص�����راف  حت����ت 

ال�صعادة وتر�صيخ فن العطاء.
غاندي،  فاندانا  الدكتورة  وقالت 
واملوؤ�ص�صة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��رئ��ي�����ص��ة 
مل����ج����م����وع����ة ح���������ص����ان����ة اأورك�������������ارد 
القيم  غ��ر���س  “اإن  ال��ري��ط��ان��ي��ة، 
للغاية،  مبكرة  �صن  يف  ال�صحيحة 
وتن�صئة  تنمية  هاًما يف  دوراً  يلعب 
�صاحلن  اأف��راًدا  ليكونوا  الأطفال 

مل�����ص��اع��دة امل��ح��ت��اج��ن؛ وذل����ك من 
خال الترع بن�صبة من اإيراداتها 
الجتماعية  امل�صوؤولية  ق�صم  اإىل 

لل�صركات
الريطانية،  اأورك����ي����د  ب��ح�����ص��ان��ة 
بامل�صوؤولية  اخل��ا���س  ال����ذراع  وه��ي 
الج���ت���م���اع���ي���ة ل���ل���م���وؤ����ص�������ص���ات يف 

احل�صانة.
ي����ق����وم اأول������ي������اء الأم����������ور وط���اق���م 
ال���ع���ام���ل���ن ب���احل�������ص���ان���ة اأي���������ص����اً، 
خال  م��ن  املجتمعية  بامل�صاهمة 
ال����ت����ط����وع ب���وق���ت���ه���م وج����ه����ده����م، 

املختلفة،  الفعاليات  يف  وامل�صاركة 
التعليم،  اأج����ل  م��ن  امل�����ص��رية  م��ث��ل 
وم�صرية التوعية بالتوحد، بجانب 
الواقع،  ويف  الأخ������رى.  امل����ب����ادرات 
الريطانية  اأورك���ارد  ح�صانة  ف��اإن 
املعلمن  ل��ت��دري��ب  م���رك���ًزا  ت���دي���ر 
واأولياء الأمور، لي�س فقط لرعاية 
ا لذوي الهمم،  الأطفال ولكن اأي�صً
لل�صركات  الجتماعية  وامل�صوؤولية 

وقد  متنوعة.  اأخ��رى  ومو�صوعات 
من  عديد  على  احل�صانة  ح�صلت 
اجل���وائ���ز امل���رم���وق���ة، مب���ا يف ذلك 
للم�صوؤولية  ال��ع��رب��ي��ة  اجل����ائ����زة 
الجتماعية للموؤ�ص�صات، بالإ�صافة 
�صهادات  على  حا�صلة  كونها  اإىل 
الأيزو يف جمال ال�صحة وال�صامة 
اجل�����ودة  اإدارة  ون����ظ����م  وال���ب���ي���ئ���ة 

املدر�صية.

ابتهاحًا بالعيد ووفقًا لت�صاميم اإ�صالمية خا�صة م�صتوحاة من روحانية عيد الأ�صحى املبارك

بلدية احلمرية تزين �ش�ارع ودوارات احلمرية بع�شرات الت�شكيالت الهند�شية ال�ش�ئية
ال�صام�صي  را����ص���د  م���ب���ارك  واأك�����د 
اأن ج�������ه�������ود ب����ل����دي����ة احل���م���ري���ة 
ت���������ص����اف����رت ب����ت����زي����ن ع�������دد من 
اإدارة  كمبنى  الرئي�صية  امل��ب��اين 
البلدية وقرية الراث باحلمرية 
جانب  اإىل  الم����ريي  وال���دي���وان 
ت����زي����ن ال���������ص����وارع وال�����������دوارات 
وامل����ي����ادي����ن ال���ع���ام���ة واحل����دائ����ق 
بالأ�صكال  الرئي�صية  والتقاطعات 
ذات  والأع��������م��������دة  ال���ه���ن���د����ص���ي���ة 
واملج�صمات  الإ�صامية  الزخارف 
عبارات  تت�صمن  ال��ت��ي  امل�صيئة 
عبارات  ح��م��ل��ت  التهنئة  والتي 
اأعام  اإىل جانب  التهاين بالعيد 

الدولة
تلك  اأن  اإىل  ال�����ص��ام�����ص��ي  واأ����ص���ار 
ت�صفي  امل�����������ص�����اءة   ال�����ل�����وح�����ات 

وا�صتملت اأعمال الزينة ال�صوئية 
هند�صية  اأ����ص���ك���ال  ت��رك��ي��ب  ع��ل��ى 
اإ���ص�����������ام��ي��ة م�����ص��ت��م��دة م���ن قيم 
وف�����رح�����ة ال���ع���ي���د وم�����ع�����رة عن 
اأه������ايل امل��ن��ط��ق��ة  بهذه  اب���ت���ه���اج 
امل���ن���ا����ص���ب���ة ال���غ���ال���ي���ة وال���ف���رح���ة 
اإ�صفاء  ذات��ه  الوقت  الكبرية  ويف 
ي���ع���ك�������س على  ج�����م�����ايل  م���ن���ظ���ر 
ونورانية  تاألقا  احلمرية  منطقة 
م�����ع�����رة ع������ن م�����ع�����اين وف����رح����ة 
ال�صعيد. الأ�صحى  بعيد   اله��ايل 

كما جاءت الت�صكيات الهند�صية 
معتمدة يف اأغلبها على ت�صكيات 
احل�����������رف ال�����ع�����رب�����ي الأ������ص�����ي�����ل 
اجلميلة  الإ�صامية  وال��زخ��ارف 
مع ن�صر عدد كبري التهاين وفقا 

لت�صميم مبتكر وجديد.

•• ال�صارقة _ الفجر:

اأن���ه���ت  ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة تزين  
كافة ال�صوارع والدورات مبنطقة 
اللوحات  ب��ع�����ص��رات  احل���م���ري���ة  
والت�صكيات الهند�صية ال�صوئية  
امل��ع��رة ع��ن ف��رح��ة ق����دوم العيد 
اأفكار جديدة قدمتها  من خال 
ال����ص���ك���ال  ������ص�����واء يف  ال���ب���ل���دي���ة 
وال���ع���ب���ارات ال��ت��ي ج�����ص��دت��ه��ا تلك 
اللوحات التي ت�صتقبل القاطنن 

والزائرين للحمرية.
ي��اأت��ي ذل���ك ���ص��م��ن  ج��ه��ود بلدية 
تقدمي  يف  وروؤي����ت����ه����ا  احل���م���ري���ة 
اأجواء  مع  تتنا�صب  مبهجة  بيئة 
املبارك  الأ���ص��ح��ى  ع��ي��د  وم��ع��اين 

واأجوائه ال�صعيدة.
خا�صاً  ورون���ق���اً  ج��م��اًل  جميعها 
وتعك�س  ال��ع��ام��ة  م��راف��ق��ه��ا  ع��ل��ى 

والكرنفالية  الإحتفالية  الأجواء 
لت�صاميم  وفقاً  بالعيد  والفرحة 

من  م�صتوحاة  خا�صة  اإ�صامية 
روحانية عيد الأ�صحى املبارك.

 اإغاثة املنك�بني وم�شاعدة 
املحتاجني اأول�ية ق�ش�ى

•• ابوظبي-وام:

املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  جهود  ان  ال�صاعة  اأخ��ب��ار  ن�صرة  قالت 
اإل  ي��وم  يكاد مير  والإن�صاين؛ فا  الإغ��اث��ي  العمل  تتوا�صل يف جم��ال 
اإغاثة  اإن  بل  امل�صاعدة؛  اأج��ل تقدمي  اأو توجيه من  وتكون فيه مبادرة 
الدول وال�صعوب املنكوبة، وخا�صة يف احلوادث الطارئة، اأولوية ق�صوى 

لدى القيادة الر�صيدة.
وم�صاعدة  املنكوبن  اإغ��اث��ة   « ع��ن��وان  حت��ت  افتتاحيتها  ف��ى  وا���ص��اف��ت 
ال�صمو  �صاحب  وجه  ال�صياق،  هذا  ويف  انه  ق�صوى«  اأولوية  املحتاجن 
بت�صيري  اهلل،  ال��دول��ة، حفظه  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة 
التي تعر�س لها  الفي�صانات وال�صيول،  اإغاثة مل�صاعدة منكوبي  طائرة 
ال�صودان وت�صكيل جلنة وطنية عاجلة لإغاثة مت�صرري الفي�صانات يف 
ولية كريل بالهند حيث اأكدت توجيهات �صاحب ال�صمو رئي�س الدولة، 
نائب  اآل مكتوم،  را�صد  ال�صيخ حممد بن  ال�صمو  حفظه اهلل، و�صاحب 
اهلل، و�صاحب  رع��اه  دب��ي،  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
الأعلى للقوات امل�صلحة �صرورة ت�صافر كل اجلهود يف الدولة لتن�صيق 

عمليات عاجلة لإغاثة املت�صررين من الفي�صانات يف الهند.
ال�صريعة  ال�صتجابة  يف  الر�صيدة  القيادة  ت��ب��ادر  وكما  ان��ه  واو�صحت 
واملبا�صرة للحالت الطارئة من كوارث طبيعية اأو غريها، فهي ل تردد 
ياأتي توجيه �صاحب  الإن�صانية؛ ويف هذا الط��ار  يف م�صاعدة احل��الت 
ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
خلفان  عي�صى  املواطن  الطفل  ع��اج  ب�صرعة  امل�صلحة  للقوات  الأعلى 
ا�صتجابة  يف  العاج  لتلقي  اخل��ارج  اإىل  بنقله  واأم��ر  اأ�صهر،   5 الرومي 

�صريعة ل�صتغاثة والد الطفل عر و�صائل التوا�صل الجتماعي.
واعترت ان القيادة يف دولة الإمارات العربية املتحدة ل تفّوت فر�صة 
تعمل  ما  دائماً  اإنها  بل  وت�صتغلها؛  اإل  امل�صاعدة  تقدمي  فيها  ت�صتطيع 
على تعبئة ك��ل اجل��ه��ود وال��ط��اق��ات وتوظيف ك��ل الإم��ك��ان��ات م��ن اأجل 
ممكن؛  وق��ت  باأ�صرع  املنكوبة  وال�صعوب  للمجتمعات  امل�صاعدة  تقدمي 
فاإنقاذ حياة النا�س هنا اأولوية ق�صوى. وما يزيد من التزام الدولة هو 
امل�صاعدة،  با�صتمرار  ويتوقعون منها  دائماً  اإليها  الآخرين ينظرون  اأن 
وذلك لأنها مل تتخلف يوماً عن القيام بذلك، وهذا ما يحظى بتقدير 
الدول  ت�صيد  ما  دائماً  اإن��ه  حيث  امل�صتويات؛  كل  على  ال��دويل  املجتمع 
واملنظمات الدولية، وعلى راأ�صها الأمم املتحدة، مبا تقدمه الإمارات يف 
جمال الإغاثة وامل�صاعدات الإن�صانية. واكدت ان اإغاثة امللهوف وتقدمي 
توجهات  اأو  ط��ارئ��اً  اأم����راً  لي�صت  للمحتاجن،  الإن�����ص��ان��ي��ة  امل�����ص��اع��دات 
مرحلية، واإمنا هي نهج ثابت ورا�صخ منذ ن�صاأة الدولة على يد املغفور 
له، باإذن اهلل تعاىل، ال�صيخ زايد بن �صلطان اآل نهيان، طّيب اهلل ثراه، 
الذي كان ينفق من دون حدود داخل الدولة وخارجها، وكانت م�صاعدة 
الآخرين جزءاً اأ�صيًا من حياته اليومية؛ فكان بحق وب�صهادة العامل 
اأجمع، رجل اخلري والإن�صانية بامتياز. وخل�صت اىل ان دولة الإمارات 
واأب��داً يف  النهج، وباأن تكون رائدة دائماً  املتحدة ملتزمة بهذا  العربية 
حالت  يف  وخا�صة  للمحتاجن،  امل�صاعدة  وت��ق��دمي  الإن�����ص��اين،  العمل 
الطوارئ، ول �صك يف اأن هناك حر�صاً من قبل قيادتنا الر�صيدة، وهي 
ت�صتلهم روؤية ال�صيخ زايد الإن�صانية، وحبه لعمل اخلري، على التو�صع يف 

هذا الدور وتقدمي العون للمحتاج اأّياً كان واأينما يكن.

اأخبار ال�صاعة :

امل�ؤ�ش�شات العقابية يف دبي حتدد م�اعيد 
زيارة النزالء خالل اأيام عيد االأ�شحى

•• دبي-الفجر:

للموؤ�ص�صات  العامة  الإدارة  تتقدم 
�صرطة  يف  والإ�صاحية  العقابية 
دبي بالتهنئة اإىل جميع املواطنن 
واملقيمن وال��زوار يف كافة اإمارات 
ال�����دول�����ة مب��ن��ا���ص��ب��ة ح���ل���ول عيد 

الأ�صحى املبارك.
ال�صمايل  ع���ل���ي  ال���ع���م���ي���د  وق�������ال 
للموؤ�ص�صات  العامة  الإدارة  مدير 
الإدارة  اإن  والإ�صاحية  العقابية 
مع  ال��ن��زلء  توا�صل  على  حتر�س 
اأوقات تنا�صب  اأهاليهم وذويهم يف 
اجلانبن، وتاأمن الأجواء املنا�صبة 
لهم، وحتقيق الهدف املرجو منها 
الأ�صحى  عيد  وبهجة  يتاءم  مبا 

املبارك. 
حددت  العامة  الإدارة  اأن  واأو���ص��ح 
مواعيد الزيارة للنزلء والنزيات 
املبارك  الأ�صحى  اأي��ام عيد  خ��ال 
املركزي،  ال�صجن  اإدارة  من  كل  يف 
واملخالفات  اجل��ن��ح  �صجن  واإدارة 

و�صجن الن�صاء والأحداث.

اليوم الأول 
والن�صاء  ال����رج����ال  زي�������ارة  ت����ب����داأ 
للنزلء يف املبنى رقم »1« يف اإدارة 
اأيام  اأول  خ��ال  امل��رك��زي  ال�صجن 
الفرة  امل��ب��ارك يف  الأ���ص��ح��ى  عيد 
وحتى   8 ال�صاعة  م��ن  ال�صباحية 
رقم  امل��ب��ن��ى  ول����ن����زلء   ،  9:30
وحتى    10 ال�������ص���اع���ة  م����ن   »2«

.11:30
وتبداأ زيارة الرجال من املواطنن 
�صجن  اإىل  العربية  ال��دول  ورعايا 
الن�صاء  و�صجن  واملخالفات  اجلنح 
اأي����ام عيد  اأول  والأح������داث خ���ال 
ال�صباحية  ال��ف��رة  يف  الأ���ص��ح��ى 
 ،9:30 وح���ت���ى   8 ال�����ص��اع��ة  م���ن 
الزيارة  م��ن  الن�صاء  تتمكن  فيما 
 11:30 وح��ت��ى   10 ال�����ص��اع��ة  يف 

�صباحا.
اليوم الثاين 

والن�صاء  ال����رج����ال  زي������ارة  وت����ب����داأ 
»2« يف  رق�����م  امل���ب���ن���ى  يف  ل���ل���ن���زلء 
اإدارة ال�صجن املركزي خال ثاين 
الفرة  يف  الأ����ص���ح���ى  ع��ي��د  اأي������ام 
وحتى   8 ال�صاعة  م��ن  ال�صباحية 
رقم  امل��ب��ن��ى  ول����ن����زلء   ،  9:30
وحتى    10 ال�������ص���اع���ة  م����ن   »4«

.11:30
وت�������ب�������داأ زي������������ارة ال�������رج�������ال من 
�صجن  اإىل  الأخ������رى  اجل��ن�����ص��ي��ات 
الن�صاء  و�صجن  واملخالفات  اجلنح 
والأح����داث خ��ال ث��اين اأي���ام عيد 
ال�صباحية  ال��ف��رة  يف  الأ���ص��ح��ى 
 ،9:30 وح���ت���ى   8 ال�����ص��اع��ة  م���ن 
الزيارة  م��ن  الن�صاء  تتمكن  فيما 
 11:30 وح��ت��ى   10 ال�����ص��اع��ة  يف 

�صباحا.

العدد 12408 بتاريخ 2018/8/21   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/2825  جتاري جزئي              

نزير  �صابر  مديرها  وميثلها  )ف��رع(  م  م  ذ  وال�صياحة  لل�صفر  عليه/1-كلوفر  املدعي  اىل 
اأحمد �صيخ �صيخ نزار احمد عبدل الباهي ، 2-افرين �صابر �صيخ / ب�صفتها �صريك و�صامن 
ملديونية كلوفر لل�صفر وال�صياحة - �س ذ م م  جمهويل حمل القامة مبا ان املدعي/اخلليج 
للتمويل - �س م خ وميثله/ ابراهيم ح�صن ابراهيم املا - قد اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها 
درهم(   155480.78( وق���دره  مببلغ  والت�صامن  بالتكافل  عليهما  امل��دع��ي  ب��ال��زام  املطالبة 
والر�صوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�صائية 
وحتى ال�صداد التام.   وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س  املوافق  2018/9/20 ال�صاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة بثاثة اأيام على الأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12408 بتاريخ 2018/8/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2832 تنفيذ جتاري  
املركبات  2-حممد كويا كوريل   املنفذ �صدهما/1- املجل�س لت�صجيل  اىل 
 / لو�صيك وميثله  التنفيذ/لوكا�س  ان طالب  القامة مبا  جمهول حمل 
الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - ال�صويدي  عبداهلل  عبدالوهاب  علي  عبداهلل 
التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )1113328( 
درهم بالت�صامن  اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة 
�صتبا�صر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد 12408 بتاريخ 2018/8/21   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/3400  تنفيذ عمايل 
اىل املنفذ �صده/1- ا ج كون�صبت لتنظيم احلفات - �س ذ م م   جمهول 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/ بهاء كنعان بو حمدان وميثله / 
فهد احمد علي حممد بن متيم - قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية 
املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )276869( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  فان  املحكمة.  وعليه  او خزينة  التنفيذ  اىل طالب 
املذكور  بالقرار  اللتزام  عدم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات 

خال 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا العان. 
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

امل��دع��و / ي��زن حممد  فقد 
زعر  عبداللطيف  �صبيح 
جواز   - اجلن�صية  الردن   ،
 )928353( رق��م  �صفره 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ص���ال 

0589888963

فقدان ج�از �شفر
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اأخبـار الإمـارات

�شرطة اأب�ظبي تدع� اإىل التفاعل مع حملة  عيدنا اأمن واأمان 
•• ابوظبي-وام:

 دعت �صرطة ابوظبي اجلمهور على التفاعل مع حملة “ عيدنا اأمن واأمان” 
املختلفة  والإر���ص��ادات  وال�صامة،  الوقاية  با�صراطات  اللتزام  خال  من 
التي حتر�س ال�صرطة واجلهات املعنية يف اإمارة اأبوظبي على تعريفهم بها 
عر و�صائل الإعام اأو مواقع التوا�صل الجتماعي، تفادياً لوقوع احلوادث 

مبختلف اأنواعها، على نحو يعزز ال�صامة العامة.
ودعا قطاع العمليات املركزية ب�صرطة اأبوظبي اجلمهور اإىل اللتزام ب�صروط 
ال�صامة العامة ، بقيادة املركبات باأمان ، واحلد من الزدحام املروري عند 
امل�صاجد اأثناء �صاة العيد ، وعند امل�صالخ ، واأية مواقع اأخرى ، وعدم الردد 

يف طلب امل�صاعدة عند احلاجة من خال قنوات الت�صال املتعددة.
واكدت مديرية املرور والدوريات باأنها اأعدت خطة تركز على تكثيف الرقابة 
على الطرق الداخلية واخلارجية، والأماكن ال�صياحية واحلدائق، لت�صهيل 
ان�صيابية احلركة املرورية، واحلّد من الأ�صباب التي توؤدي اإىل وقوع احلوادث 
وحثت على اللتزام بقوانن واأنظمة ال�صري، وجتنب ال�صرعة الزائدة على 
الطرق اخلارجية والداخلية منا�صدة الأ�صر بعدم ال�صماح لاأطفال اللعب 
املرورية  ل��ل��ح��وادث  لتعر�صهم  جتنباً  ال��ط��رق��ات  على  ال��ن��اري��ة  ب��ال��دراج��ات 

ومراقبتهم يف حالة اخلروج اإىل الأماكن ال�صياحية واحلدائق واملتنزهات.
كما اأكد القطاع جاهزية مراكز القيادة والتحكم يف اأبوظبي والعن والظفرة 

ل�صتقبال املكاملات والباغات مبختلف اأنواعها.

جمموعة من الفعاليات املتنّوعة خالل احتفالت »العيد يف دبي«  

عطلة عيد االأ�شحى املبارك فر�شة الختبار جتارب جديدة يف دبي

•• دبي- الفجر:

ت����زخ����ر دب�����ي خ�����ال ع���ط���ل���ة عيد 
الأ�����ص����ح����ى امل�����ب�����ارك ب���ب���اق���ة من 
يف  امل�صّوقة  والأن�صطة  الفعاليات 
مواقع خمتلفة من املدينة، والتي 
ت��ن��درج حت��ت اح��ت��ف��الت »ال��ع��ي��د يف 

دبي«.
ب���اإم���ك���ان  امل��ق��ي��م��ن وال���������زّوار اأن 
يق�صوا  واأن  باأوقاتهم،  ي�صتمتعوا 
اأو  حلظات ل تن�صى مع عائاتهم 
فعاليات  يلي  وفيما  اأ���ص��دق��ائ��ه��م، 
واأن�����ص��ط��ة م��ت��ن��ّوع��ة ت��ل��ّب��ي خمتلف 
البهجة  اأج���واء  وت�صفي  الأذواق، 
وامل���رح يف ك��اف��ة اأرج����اء دب���ي. ومن 
باألوانها  النارية  الأل��ع��اب   : بينها 
الغنائية  واحل����ف����ات  امل���ب���ه���ج���ة، 
التعليمية  والأن�������ص���ط���ة  احل����ّي����ة، 

والرفيهية لاأطفال.

دبي ف�صتيفال �صيتي مول 
�صيتي  ف�����ص��ت��ي��ف��ال  دب����ي  ���ص��ي��ح��ت��ف��ل 
م���ول ب��ع��ي��د الأ���ص��ح��ى م���ن خال 
امل�صحوب  النارية  الأل��ع��اب  عر�س 
باملو�صيقى يف متام ال�صاعة 9:00 
م�صاًء   10:30 وال�����ص��اع��ة  م�����ص��اًء، 
هذا  اأغ�صط�س.  و23   22 ي��وم��ي 
العر�صن  اأي�صاً  امل��ول  وي�صت�صيف 
»بينك  و  ���ص��ارك«  »بيبي  املمّيزين 
�صعبية  اك��ت�����ص��ب��ا  ال����ل����ذان  ف�����وجن« 
كبرية لدى الأطفال، مما �صي�صمح 
اأف�صل  ب�����ص��م��اع  ال���ص��ت��م��ت��اع  ل��ه��م 
اأغانيهم يف متام ال�صاعة 4 ع�صراً، 
وال�صاعة 8 م�صاًء يومي 24 و25 

اأغ�صط�س.

�صيتي �صنرت مردف
مردف  �صنر  �صيتي  زّوار  يحظى 
بعيد  والحتفال  الرفيه  بفر�صة 
الأ�صحى املبارك من خال ح�صور 
عر�س حي م�صتوحى من ال�صريك 
اب��ت��داًء من  امل��رك��زي��ة  الغالرييا  يف 
وذلك يف  اأغ�صط�س   25 21 حتى 
 ،6:00  ،4:00 التالية:  الأوق��ات 

م�صاًء.  9:00 و   7:30

برواز دبي
ال�صتمتاع  دبي  برواز  زّوار  باإمكان 
الأن�صطة  من  جمموعة  مب�صاهدة 
مثل  وال���ت���ف���اع���ل���ي���ة  ال���ت���ق���ل���ي���دي���ة 
اجلّوالة،  والفرق  العيالة،  رق�صة 
بالإ�صافة  الرفيهية،  والفعاليات 
هدايا  على  الأط��ف��ال  ح�صول  اإىل 
بالعيد  لاحتفال  وذلك  تذكارية، 
يف دب��ي اب��ت��داًء م��ن 22 حتى 25 
اأغ�صط�س من ال�صاعة 10 �صباحاً 

حتى 8 م�صاًء.

�صوق التنني 2
الرئي�صّية  الدمى  �صخ�صيات  تقّدم 
»افتح  ال�صهري  الأط��ف��ال  ل��رن��ام��ج 
يا �صم�صم« يف �صوق التنن 2 خال 
عيد الأ�صحى املبارك جمموعة من 
من  املمتعة  الرفيهية  ال��ع��رو���س 
واملو�صيقى،  الرق�س  عرو�س  بينها 
فر�صة  والأطفال  للعائات  لتقدم 
ق�������ص���اء وق������ت رائ�������ع اب������ت������داًء من 
�صبتمر.   1 حتى  اأغ�صط�س   23
ميكنهم  ذل������ك  اإىل  ب����الإ�����ص����اف����ة 
تقدمه  جم���اين  بحفل  ال���ص��ت��م��ت��اع 
الفنانة بلقي�س والذي �صتطرب فيه 
اأغانيها  م��ن  مبجموعة  اجل��م��ه��ور 
ال�����ص��ه��رية م���ن ب��ي��ن��ه��ا: »ي���ا ه���وى«، 
 24 وذل��ك يوم اجلمعة  »جمنون«، 
 7:30 ال�صاعة  مت��ام  يف  اأغ�صط�س 

م�صاًء. 

مركز دبي التجاري العاملي

من  الواحد  لل�صخ�س  درهماً   75
.Dubai Calendar

عامل مده�ش
ل ي������زال »ع������امل م���ده�������س« ال����ذي 
للمهرجانات  دبي  موؤ�ص�صة  تنظمه 
دائرة  موؤ�ص�صات  اإح��دى  والتجزئة، 
التجاري  وال��ت�����ص��وي��ق  ال�����ص��ي��اح��ة 
اأغ�صط�س   25 بدبي م�صتمراً حتى 
العاملي،  ال��ت��ج��اري  دب���ي  م��رك��ز  يف 
م��ع��ه جم��م��وع��ة متنوعة  وح���ام���ًا 
والعرو�س  والألعاب  الأن�صطة  من 
امل�����ص��رح��ي��ة وامل�������رح ل���ك���اف���ة اأف������راد 
مده�س«  »ع�����امل  ي��ف��ت��ح  ال���ع���ائ���ل���ة. 
اأب���واب���ه خ���ال اأي�����ام الأ����ص���ب���وع من 
ال�صاعة 10 �صباحاً حتى 11 م�صاًء 
حتى  ���ص��ب��اح��اً   10 وم���ن ال�����ص��اع��ة 
خال  ال��ل��ي��ل  منت�صف  م���ن   12
�صعر  ويبلغ  الأ�صبوع.  نهاية  عطلة 
تذكرة الدخول 25 درهماً، ويكون 

العائلة.  اأف�������راد  ل��ك��اف��ة  م��ن��ا���ص��ب��ة 
ال�صخ�صية  »���ص��ي��ب��ت��ن��ا«،  و���ص��ي��ق��دم 
ال���ع���رب���ي���ة ال����راث����ي����ة ل���اأط���ف���ال 
يف  م�صاركتهم  عند  مميزة  عيدّية 
اليدوية  واحل��رف  الفنون  اأن�صطة 
يقدمها.  التي  العمل  ور���س  خ��ال 
بالإ�صافة اإىل ذلك �صيتمكنون من 
الر�صوم  ب��رام��ج  مب�صاهدة  التمتع 
امل��ت��ح��رك��ة امل��ح��ل��ي��ة وال��ع��امل��ي��ة مثل 

»فريج« و«توم وجريي«.

�صيتي �صنرت ديرة
���ص��ي��ح��ت�����ص��ن ���ص��ي��ت��ي ���ص��ن��ر دي����رة 
الأن�صطة  م��ن  العديد  م��رة  ولأول 
الهواء  ت��ق��ام يف  ال��ت��ي  وال��ف��ع��ال��ي��ات 
اأك�صاك  م��ث��ل:  امل���ول  داخ���ل  الطلق 
ال��ط��ع��ام، وحم����ات ال��ت�����ص��وق على 
من�����ط اك���������ص����اك خ����ارج����ي����ة داخ�����ل 
للحفات  خا�صة  ومنطقة  املركز، 
�صينما  و�صا�صة  احل��ي��ة،  املو�صيقية 

يحت�صن مركز دبي التجاري العاملي 
حفلن غنائين رائعن خال عيد 
الأول  احل���ف���ل  ي��ح��ي��ي  الأ����ص���ح���ى، 
التي  موري�صت  الفليبينية  النجمة 
اخلا�س  الغنائي  عر�صها  �صتقدم 
ي���وم اجلمعة  م��اي��د«  اإز  »م��وري�����ص��ت 
�صتمتع  ح��ي��ث  اأغ�����ص��ط�����س،    17
جمهورها بباقة من اأجمل اأغانيها 
يف اأج���واء رائ��ع��ة ومفعمة ب��امل��رح يف 
تبداأ  م�����ص��اًء.   7:30 ال�صاعة  مت��ام 
درهما   75 احل��ف��ل  ت��ذاك��ر  اأ���ص��ع��ار 
 Dubai م��ن  ال��واح��د  لل�صخ�س 
Calendar. اأما احلفل الثاين، 
�صونيدهي  بوليوود  جنمة  �صتقيمه 
�صوهان ال�صهرية باإيقاعاتها املميزة، 
اأجمل  ملعجبيها  ف��ي��ه  ت��ق��دم  وال��ت��ي 
واملوافقة  واح���دة  ليلة  يف  اأغ��ان��ي��ه��ا 
ليوم اجلمعة 24 اأغ�صط�س يف متام 
ال�صاعة 8 م�صاًء. وميكن احل�صول 
من  يبداأ  ب�صعر  احلفل  تذاكر  على 

ال���دخ���ول جم����ايّن ل��اأط��ف��ال دون 
واأ�صحاب  وللم�صنن  الثالثة  �صّن 

الهمم.

ابن بطوطة مول
����ص���ي���ح���ت���ف���ل اب�������ن ب����ط����وط����ة م����ول 
ب������ال������ذك������رى ال���������ص����ت����ن ل���ع���ر����س 
ال��ف�����ص��اء« م���ن قناة  »ا���ص��ت��ك�����ص��اف 
اهتمام  ن�����ال  ال�������ذي  دي�������ص���ك���ف���ري 
م����ن خمتلف  اجل���م���ي���ع  واإع�����ج�����اب 
املول  و�صي�صت�صيف  ه��ذا  الأع��م��ار. 
وور�س  التعليمية  احلية  العرو�س 
ال���ع���م���ل ل�������رواد ال���ف�������ص���اء، وذل����ك 
ابتداًء من اأول اأيام العيد وحتى 9 

�صبتمر. 

دبي مول
من  اب���ت���داًء  م���ول  دب���ي  ي�صت�صيف 
اأن�صطة  اأغ�صط�س   24 حتى   21
ترفيهية  وع�����رو������س  وف���ع���ال���ي���ات 

ال���رائ���ع���ة، التي  ل��ع��ر���س الأف�������ام 
للزوار  الرفيه  من  املزيد  ت�صمن 
واملت�صوقن يومياً من ال�صاعة 10 
�صباحاً وابتداًء من اأول اأيام العيد 
يتوقف  ول  ���ص��ب��ت��م��ر.   30 ح��ت��ى 
املرح على هذا حيث �صتقوم الفرقة 
روب«  جمب  ك��رو  »ف��اي��ت  العاملية 
يف  دي���رة  �صنر  �صيتي  زوار  ب��اإب��ه��ار 
الفرة من 21 اإىل 24 اأغ�صط�س 
وعرو�س  ال�صتعرا�صية  باحلركات 
ال�صاعة  القفز على احلبل يف متام 
م�صاًء  و6:00  3:00م�صاًء 

و8:30 م�صاًء و10:00 م�صاًء. 
باإبقاء  ُملزم  ال��دويل  املعر�س  ه��ذا 
حبل  ب��اأع�����ص��اء  مفتونة  ال��ع��ائ��ات 
ي�صدق  ل  ب�صكل  املوهوبن  القفز 
ال�صاعة  يف  احل�����ص��ود  م���ن  وامل��م��ت��ع 
 6:00 وال�����ص��اع��ة  م�����ص��اًء   3:00
م�صاًء   8:30 وال�������ص���اع���ة  م�������ص���اًء 

وال�صاعة 10 م�صاًء.

اآي اإم جي عامل من املغامرات
يف  البهجة  اإدخ���ال  الآب���اء  ي�صتطيع 
نفو�س اأطفالهم يف »اآي اإم جي عامل 
من املغامرات«، من خال ال�صتمتاع 
بامل�صريات ال�صتعرا�صية، والعرو�س 
مقابلة  وف��ر���ص��ة  امل��ذه��ل��ة،  احل���ّي���ة 
بينها:  م��ن  املف�صلة  ال�صخ�صيات 
»م����ارف����ل«، »ك����ارت����ون ن����ي����ت����وورك«، 
ودي�����������ن�����������ا������������ص�����������ورات »ال�����������وادي 
ذلك  اإىل  امل���ف���ق���ود«. ب���الإ����ص���اف���ة 
���ص��ت��ح��ت�����ص��ن ال����وج����ه����ة ع���رو����ص���اً 
ب��ه��ل��وان��ي��ة وم�������ص���ريات امل�����ص��ي على 
ال�����ص��ي��ق��ان اخل�����ص��ب��ي��ة، وال���دراج���ات 
اأحادية العجات، وذلك ابتداًء من 

اأغ�صط�س.  25 حتى   21

مريكاتو
من  م����ريك����ات����و  زوار  ����ص���ي���ت���م���ك���ن 
الأ�صحى  ع��ي��د  بعطلة  ال���ص��ت��م��ت��اع 
الرفيه  من  جمموعة  مع  املبارك 
املركز  ب��امل��ت��ع��ة يف  امل���ل���يء  ال��ع��ائ��ل��ي 
فر�صة  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  ال��ت��ج��اري 
اإىل  قيمتها  ت�صل  ب��ج��وائ��ز  ال��ف��وز 
ما  ك����ل  ي���وم���ي���اً.  دره������م   2،000
ال�صحب  لدخول  فعله  ال���زوار  على 
املتاجر  دره���م يف   200 اإن��ف��اق  ه��و 
املتواجدة يف مريكاتو. كما �صتتمكن 
العائات من امل�صاركة والتمتع بعدد 
من الأن�صطة الرفيهية ابتداًء من 
والعرو�س  امل�����ص��رح��ي��ة  ال���ع���رو����س 
خا�صة  عمل  ور����س  اإىل  اخل��ارج��ي��ة 
الذي  الأم��ر  واملو�صيقى،  بالرق�س 
الوجهة  م���ريك���ات���و  م���ن  ���ص��ي��ج��ع��ل 
واملت�صوقن  ل��ل��ع��ائ��ات  امل��ف�����ص��ل��ة 

خال عيد الأ�صحى.

مبادرة �شجرتي وقف ت�شهد اإقبااًل كبريًا يف �ش�ق مليحة بال�شارقة
•• ال�صارقة-وام:

بال�صارقة  م��ل��ي��ح��ة  ����ص���وق  ���ص��ه��د 
كبرياً  اإق���ب���اًل  الأول  ام�����س  م�����ص��اء 
لقتناء  واملقيمن  امل��واط��ن��ن  م��ن 
 “ الآراك  و  ال���غ���اف   “ ���ص��ج��رت��ي 
مناطقهم  ف��ى  ل��زراع��ت��ه��ا  امل��ع��م��رة 
وزيادة الرقعة اخل�صراء يف الدولة. 
وتهدف مبادرة “ �صجرتي_وقف” 
الإماراتي  امل��واط��ن  اطلقها  ال��ت��ي 
مبنا�صبة  ال��ق��اي��دي  �صلطان  ���ص��امل 
اليام الف�صيلة من الع�صر الأوائل 
ل�صهر ذي احلجة اىل توزيع 100 

 – “ �صجرتي  م��ب��ادرة  اط���اق  ان 
“جاءت مبنا�صبة هذه اليام  وقف 
املباركة يف �صهر ذي احلجة و ن�صر 
خا�صة  الأ����ص���ج���ار  غ���ر����س  ث��ق��اف��ة 
ان  اىل  م�����ص��ريا   .. م��ن��ه��ا  امل��ع��م��رة 
ال���ف���رة امل��ق��ب��ل��ة ���ص��ت�����ص��ه��د اطاق 
�صجرة  م��ل��ي��ون  ل����زراع����ة  م����ب����ادرة 
بفوائد  القادمة  الجيال  لتعريف 
داعيا  واملعمرة  القدمية  ال�صجار 
الأ�صجار  ب���زراع���ة  اله���ت���م���ام  اىل 
ت�صكل  التي  و  املعمرة منها  خا�صة 
ج�������زءا ا����ص���ي���ا م�����ن ب���ي���ئ���ة دول�����ة 

الأمارات العربية املتحدة.

األف �صجرة من �صجرتي “الغاف و 
املواطنن واملقيمن  الآراك” على 
يف الدولة من اأجل ت�صجيعهم على 
الرقعة  وزي������ادة  ال���ص��ج��ار  زراع�����ة 

اخل�صراء يف الدولة.
وقام �صامل �صلطان القايدي بتوزيع 
الأ�صجار يف �صوق مليحة بال�صارقة 
حيث �صهد ال�صوق اقبال لفتا من 
املرتادين ل�صراء هذه الأ�صجار كما 
من  ك��ب��ري  بطلب  امل���ب���ادرة  حظيت 

مواقع التوا�صل الجتماعي.
وق���ال ال��ق��اي��دي يف ح��دي��ث خا�س 
“وام”  الم��������ارات  اأن����ب����اء  ل���وك���ال���ة 
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اأخبـار الإمـارات
تقام يوم 24 من اأغ�صط�ش اجلاري على م�صرح »�صوق التنني 2«

�شة حممد بن را�شد اآل مكت�م للمعرفة تنّظم اأم�شية �شعرية يحييها   م�ؤ�شَّ
نخبة من ال�شعراء امل�شاركني يف م�شابقة �شاعر امللي�ن 

•• دبي -الفجر:

م��ك��ت��وم، رئي�س  اآل  را���ص��د  ب��ن  ب��ن حممد  اأح��م��د  ال�صيخ  �صمو  رع��اي��ة   حت��ت 
دبي  يف  ال�صعر  بيت  ينّظم  للمعرفة،  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد  �صة  موؤ�صَّ
متميزة  �صعرية  اأم�صية   ،»2 التنن  »�صوق  مع  بالتعاون  �صة،  للموؤ�صَّ التابع 
لنخبة من ال�صعراء الإماراتين امل�صاركن يف م�صابقة �صاعر املليون، الذين 
تقام  اأن  املقرر  وم��ن  النبطي.  ال�صعر  من  اإبداعاتهم  مب�صاركة  �صيقومون 
املوافق  اجلمعة  ي��وم  امل��ب��ارك،  الأ�صحى  بعيد  الحتفال  مبنا�صبة  الأم�صية 

وذل��ك يف متام   ،»2 التنن  »���ص��وق  م�صرح  على  اجل���اري  اأغ�صط�س  م��ن   24
اأفراد  اأن تدعو جميع  �صة  املوؤ�صَّ ي�صر  املنا�صبة  الرابعة م�صاًء، وبهذه  ال�صاعة 
اجلمهور حل�صور الأم�صية. ويحيى الأم�صية نخبة من جنوم �صاعر املليون 
اآل  وهم: ال�صاعر عبيد الكعبي، ال�صاعر عبداهلل الأحبابي، وال�صاعرة بتول 
ال�صات،  راع��ي  م�صابقة  يف  الفائز  املهري  بخيت  ال�صاعر  اإىل  اإ�صافة  علي، 
وتدير الأم�صية ال�صاعرة تهاين التميمي، اإحدى امل�صاركات يف �صاعر املليون 
ال�صعبية  عرو�صها  احلربية  املزيود  فرقة  �صتقدم  كما  الثامنة«.  »الن�صخة 

احتفاًء مبنا�صبة عيد الأ�صحى املبارك.

م�صت�صفى اجلامعة بال�صارقة ي�صتثمر 500 األف درهم لتقدمي حلول �صحية مثالية للن�صاء

اخلدمات املُ�شافة متثل جزًءا من مركز �شحة الن�شاء، وُتقدم كحل�ل تكميلية وطفيفة التدخل

الإجهادي )15 يف املئة(. وي�صبِّب 
ت�صرًبا  الإج��ه��ادي  البويل  ال�صل�س 
لرتفاع  ا�صتجابًة  للبول  ����ا  لاإراديًّ
وبالتايل،  البطن.  داخ��ل  ال�صغط 
احلل  اإىل  ال��ن�����ص��اء  اأغ���ل���ب  ت��ل��ج��اأ 
الآث����ار اجلانبية  اجل��راح��ي، رغ��م 

ال�صل�س  ف��اإن  وك��ذل��ك،  باأنف�صهن. 
حالة   )SUI( الإج��ه��ادي  البويل 
ا وم��زع��ج��ة، وت�صيب  ���ص��ائ��ع��ة ج���دًّ
ن�صبة مرتفعة من الن�صاء، وتتزايد 
معدلت حدوثها مع تقدم العمر. 
الأمريكية  اجل��م��ع��ي��ة  وب��ح�����ص��ب 

ل��ل��م�����ص��ال��ك ال��ب��ول��ي��ة، ف����اإن معدل 
ُيقدر  ال����ب����ويل  ال�����ص��ل�����س  ح������دوث 
الن�صاء  امل��ئ��ة م��ن  30 يف  ب��ح��وايل 
ال���ات���ي ت������راوح اأع���م���اره���ن بن 
ن�صف  وق��راب��ة  ع��ام��اً،  و60   30
احلالت ُتن�صب اإىل ال�صل�س البويل 

•• ال�صارقة-الفجر:

يف اإطار �صعيه اإىل تقدمي خدمات 
م�صت�صفى  اأعلن  للن�صاء،  التجميل 
البدء  ع���ن  ب��ال�����ص��ارق��ة  اجل���ام���ع���ة 
بتوفري خدمات عاجية جتميلية 
التوليد  ج���راح���ات  ب��ع��د  ل��ل��ن�����ص��اء 
يتم  والتي  الن�صائية،  والأم��را���س 
التدخل  ط��ف��ي��ف  ك��ح��ل  ت��ق��دمي��ه��ا 
املثلى  ال���رع���اي���ة  ي��ت��ي��ح  ب���ال���ل���ي���زر، 
التجميلية  الح��ت��ي��اج��ات  ملختلف 
ال��ن�����ص��ائ��ي��ة. ومت��ث��ل ه���ذه اخلدمة 
اجلديدة التي بلغت تكلفتها ن�صف 
مليون درهم جزءاً من طب الن�صاء 
التجميلي، واإحدى اخلدمات ذات 

الإقبال الكبري لدى الن�صاء.
ك��وث��ر من�صور  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
الن�صاء  اأم��را���س  ا�صت�صارية  بيك، 
اجلامعة  م�صت�صفى  يف  وال��ت��ول��ي��د 
احللول  معظم  »ت��وؤدي  بال�صارقة: 

الكثري  اإىل  الن�صائية  اجل��راح��ي��ة 
من الآث��ار اجلانبية مثل الندوب، 
وتلف الأع�صاب، والنزيف املفرط، 
ال���ب���ويل. وم����ع تقدمي  وال�����ص��ل�����س 
هذا احلل اجلديد، فاإن الن�صاء يف 
�صتتاح  املتحدة  العربية  الإم���ارات 
لهن عاجات اآمنة وغري جراحية، 

ت�صاعد يف اإزالة خماوفهن«.
احلياتية  ل����ل����ت����غ����رّيات  ومي����ك����ن 
م��ث��ل ال�����ولدة، وت��ذب��ذب��ات ال���وزن، 
اأن  ال����ه����رم����ون����ي����ة  وال������ت������غ������رّيات 
الأن�صجة  د  مت���دُّ ف��رط  اإىل  ت���وؤدي 
ال��ت��ن��ا���ص��ل��ي��ة ل���اأن���ث���ى، واأر����ص���ي���ة 
احل��و���س، والإ����ص���رار ب��ه��ا. كذلك 
ُتغريِّ توتر الغ�صاء املخاطي جلدار 
لهذه  ومي��ك��ن  التنا�صلي.  اجل��ه��از 
توؤدي  اأن  الف�صيولوجية  التغرّيات 
اإىل حالت مثل اجلفاف والعدوى 
ا  �صلبًيّ يوؤثر  قد  ما  وه��و  املتكررة، 
وثقتهن  الن�صاء  حياة  ج��ودة  على 

للتغّلب على التاأثريات اجل�صمانية 
امل�صكات  وت���ف���ادي  ال������ولدة،  ب��ع��د 
الن�صاء،  ب�صحة  املتعّلقة  املحتملة 
متعددة  ح���الت  ت�صحيح  وميكنه 
�صعفها.  اأو  املثانة  ا�صرخاء  مثل 
اآمًنا فح�صب،  لي�س  الإج��راء  فهذا 

بل وخاٍل من الأمل اأي�صاً.
واخ��ت��ت��م��ت ال���دك���ت���ورة ك���وث���ر: »ل 
اأُطِلقت  ال���ت���ي  اخل���دم���ة  ت��ق��ت�����ص��ر 
اجلامعة  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  يف  م����وؤخ����ًرا 
العاج  ك���ون���ه���ا  ع���ل���ى  ب���ال�������ص���ارق���ة 
الأح��������دث م����ن ح���ي���ث الأ����ص���ل���وب، 
ب��ل وت��ق��دم ك��ذل��ك ع��اًج��ا �صريًعا 
و�صهل  اآِم������ن  وه����و  وم��ت��ج��ان�����ًص��ا، 
وف���ع���ال. ومب����ا ي��ب��دي��ه م���ن نتائج 
فاإن احلل اجلديد طفيف  فورية، 
التدخل يكاد يكون مائًما للن�صاء 

كافة، ويتيح نتائج ممتازة«.
وي���ت���م���ّي���ز احل������ل اجل�����دي�����د ل���دى 
بال�صارقة  اجل���ام���ع���ة  م�����ص��ت�����ص��ف��ى 

�صديدة  تكون  قد  والتي  املحتملة، 
اإن مل ُتعاَلج يف حينها.

بيك:  من�صور  كوثر  د.  واأ���ص��اف��ت 
»بينما ميكن جلراحة �صد اجل�صم 
ي��ك��ون لها  اأن  ال���ره���ات  واإزال������ة 
تكون  ق��د  لكنها  ع��اج��ي،  ت��اأث��ري 
جانبية.  اأع����را�����س  وذات  م���وؤمل���ة 
وب���ال���ت���ايل، ن��و���ص��ي ب��ال��ل��ج��وء اإىل 
التي  الأمل،  ع���دمي���ة  ال���ع���اج���ات 
املنطقة  ا����ص���ت���ق���رار  اإىل  ت��������وؤدي 
احل�������ص���ا����ص���ة، وا�����ص����ت����ع����ادة ال���ق���وة 

واملرونة«.
ويتيح احلل اجلديد املتوفر لدى 
بال�صارقة  اجل���ام���ع���ة  م�����ص��ت�����ص��ف��ى 
عدم  ح��ال��ة  م��ن  التخّل�س  للن�صاء 
خد�س  ع����ن  ال���ن���اجت���ة  الرت������ي������اح 
اإىل  والعودة  تهّيجها،  اأو  الأن�صجة 
العتيادية  ن�صاطاتهن  مم��ار���ص��ة 
ه��ذا احلل  ال��ف��ور. كما ميثل  على 
فاعلية  الأك������رث  ال���و����ص���ائ���ل  اأح�����د 

وغري  جراحي  غري  اإج���راء  بكونه 
اأ�صرع،  راح��ة  يوفر  ن�صبيًّا،  مكلف 
وي�صتخدم طاقة الردد الإ�صعاعي 
لتعري�س الأن�صجة  للحرارة ب�صكل 
من�صبط، وذلك لتقوية الأن�صجة، 
وحتفيز اإنتاج الكولجن، وهو ما 
ميكن اأن ي�صاعد يف عاج م�صكات 
وا�صعة النطاق، منها �صعف املثانة 
واجلفاف. وكذلك ا�صتخدام طاقة 
ال����ردد الإ���ص��ع��اع��ي ل ي����وؤدي اإىل 
التعر�س لأي خماطر باحلروق اأو 

الإ�صرار بالأن�صجة.
اجلامعة  م�����ص��ت�����ص��ف��ى  وي�����ه�����دف 
هذه  تقدمي  خ��ال  من  بال�صارقة 
توفري  اإىل  اجل����دي����دة  اخل����دم����ة 
للن�صاء،  و�صاملة  فعالة  ع��اج��ات 
مرتفعة  جن�����اح  م����ع����دلت  ت���ت���ي���ح 
من  احلد  وت�صمن  �صريع،  وتعاٍف 
عن  الناجمة  املحتملة  امل�صاعفات 

الراكمات املر�صية. 

عرفت �صابقًا با�صم »اأكادميية برادينتون بريباراتوري« 

»مدر�شة جيم�س املتحدة« تفتتح اأب�ابها يف مدينة دبي الريا�شية  با�شم وقيادة جديد وروؤية حديثة
•• دبي-الفجر: 

املتحدة«،  جيم�س  »مدر�صة  اأعلنت 
»اأكادميية  باإ�صم  �صابقاً  امل��ع��روف��ة 
ب��رادي��ن��ت��ون ب���ري���ب���ارات���وري«، بدء 
اإدارة جديدة  عامها اجلديد حتت 

ويف اإطار مهمة حمدثة. 
ويت�صمن فريق الإدارة العليا اأربعة 
اأمريكين وكندياً، يحمل كل منهم 
وخرة  متقدمة  علمية  ���ص��ه��ادات 
يف  عام   100 جمموعها  اإجمالية 
املدار�س  ك��رى  يف  التعليم  جم��ال 
والدولية،  والأم��ري��ك��ي��ة  ال��ك��ن��دي��ة 
الداخلية.  اأو  منها  النهارية  �صواء 
ال����ذي يحمله  امل��ت��م��ي��ز  وب��ال�����ص��غ��ف 
الفريق جتاه تقدمي  اأف��راد  جميع 
اأف�صل م�صتويات التعليم للطاب، 
الأمريكي  ال��ف��ري��ق اجل��دي��د  ي��اأت��ي 
بالكامل لريتقي مبدر�صة جيم�س 
ج���دي���دة من  اآف������اق  اإىل  امل���ت���ح���دة 

التميز. 
املجتمعية  امل�����در������ص�����ة  وت����ت����خ����ذ 
ال���رائ���دة م��ن »مدينة  الأم��ري��ك��ي��ة 
حيث  ل��ه��ا،  م��ق��راً  الريا�صية«  دب��ي 
بحب  املدفوعن  للطاب  �صتوفر 
ال��ت��ع��ل��م وال���ص��ت��ك�����ص��اف، الإل���ه���ام 
الازم للتفوق حتى على اأنف�صهم. 

جديداً.  �صيئاً  نبتكر  اأو  نكت�صف 
فالف�صول والطاقة والرابط بن 
ت�صفي  ع��وام��ل  جميعها  ط��اب��ن��ا، 
على مدر�صتنا ذلك الطابع اخلا�س 

الذي تتميز به عن غريها.« 
الريا�صية  امل�����راف�����ق  وت��ت�����ص��م��ن 
املتحدة«  ج��ي��م�����س  »م���در����ص���ة  يف 
األ���ع���اب داخ��ل��ي��ة باحلجم  ����ص���الت 
الكامل، وم�صبحاً طوله 25 مراً 
ال�صباحة  ملتعلمي  اآخ���ر  وم�صبحاً 
اجلدد، اإ�صافة اإىل ماعب داخلية 
الطائرة  الري�صة  لكرة  وخارجية 
وملعباً  ال�����ص��ل��ة،  وك�����رة  وال��ت��ن�����س 
وفناء  ال�صناعي  بالع�صب  مفرو�صاً 
ك��ب��رياً مفرو�صاً  وخ��ارج��ي��اً  داخ��ل��ي��اً 
ومتعدد  ال�������ص���ن���اع���ي  ب���ال���ع�������ص���ب 
منطقة  ي�����ص��م  ال����ص���ت���خ���دام���ات، 
اإ�صافيتن  وم��ن��ط��ق��ت��ن  ل���ل���ع���ب، 
م�����ت�����ع�����ددت�����ي ال������ص�����ت�����خ�����دام�����ات 
ال�صناعي،  بالع�صب  ومفرو�صتان 

وم�صاراً للرك�س وميداناً. 

ت�صتقبل  وال���ت���ي  امل��در���ص��ة  وت���ق���دم 
قرابة 550 طالباً من مرحلة ما 
الثاين  ال�صف  اإىل  ال��رو���ص��ة  قبل 
التعين  »ب��رن��ام��ج  م��ق��ررات  ع�صر، 
اختيارية  م��ق��ررات  وع��دة  املتقدم« 
والعلوم،  الإن�����ص��ان��ي��ة  ال���ع���ل���وم  يف 
على  ح��ائ��زاً  ريا�صياً  فريقاً  و28 
اجل�����وائ�����ز، واجل�����وق�����ات وال����ف����رق 
الطابية  وامل��ج��ال�����س  امل��و���ص��ي��ق��ي��ة 
ال�صراكة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  وال�����ص��ح��ف، 
الهولندية«  ال��ل��غ��ة  »م��در���ص��ة  م��ع 

التعين  »ب���رن���ام���ج  ن���ط���اق  ب���ذل���ك 
حالياً.  ت����وف����ره  ال������ذي  امل���ت���ق���دم« 
للمدر�صة  التعليمي  الكادر  وي�صم 
م���ع���ل���م���ة ح�����ائ�����زة ع����ل����ى »ج����ائ����زة 
للتعليم  ال�صنوية  فاركي  مارياما 
كما   ،»2017 املتميز  ال�صتثنائي 
»التحدي  ببطولة  امل��در���ص��ة  ف��ازت 
ال����ري����ا�����ص����ي ل���ط���ل���ب���ة امل������دار�������س 
تقيمه  ال���ذي   »2018-2017
» اجل��ام��ع��ة الأم��ري��ك��ي��ة يف دب���ي«. 
واحتفت املدر�صة بفوز فريقها من 

ل���ص��ّي��م��ا اأن���ن���ا ن��ع��ت��ر اأن��ف�����ص��ن��ا من 
ال�صتك�صاف  وح��ب  التعلم  ع�صاق 
طموحنا  وي��ح��ف��زن��ا  ال���دائ���م���ن، 
وا�صلنا  فقد  اأنف�صنا.  على  للتفوق 
املخ�ص�س  التعليم  على  تركيزنا 
ح���������ص����ب اح�����ت�����ي�����اج�����ات ال����ط����اب 
برناجمنا  وياأتي  طويلة،  ل�صنوات 
دليل  مب��ث��اب��ة  بل�س‘  ’اأمرييكان 
وا����ص���ح ع��ل��ى خ��رت��ن��ا ال���رائ���دة يف 
هذا املجال، حيث يت�صنى للطاب 
لهم  املنا�صب  التعلم  م�صار  اختيار 

املوروثة  ال��ل��غ��ة  م��ق��ررات  ل��درا���ص��ة 
مزيد  لإ�صافة  املدر�صة  )وتخطط 
ت�صم  كما  م�صتقبًا(،  اللغات  من 
ب��ك��ام��ل الآلت  اأورك�������ص���را  ف��رق��ة 
»مدر�صة  وت����وف����ر  امل���و����ص���ي���ق���ي���ة.  
جيم�س املتحدة« واحدة من اأف�صل 
جتارب التعليم الأمريكية الأ�صيلة 
املتاحة يف دول��ة الإم���ارات العربية 
مدر�صة  اأول  اأن���ه���ا  ك��م��ا  امل��ت��ح��دة، 
املتقدم  ال��ت��ع��ي��ن  »ب��رن��ام��ج  ت��ق��دم 
مل��ب��ادئ ع��ل��وم احل��ا���ص��وب«، لتو�صع 

طاب املرحلة البتدائية ببطولة 
اأن  اإىل  الإ���ص��ارة  للجولف. وجت��در 
»بانرثز«  الريا�صي  فريقها  جنوم 
يحملون ت�صنيفات وطنية وعاملية 

يف بلدانهم. 
كاثرين  ق��ال��ت  ال�����ص��ي��اق،  ه���ذا  ويف 
ف���اف���ب���ي���ت���ك، م�����دي�����رة »م����در�����ص����ة 
قدماً  »نتطلع  امل��ت��ح��دة«:  جيم�س 
ال���رح���ل���ة  ه��������ذه  ل�����ان�����ط�����اق يف 
التعليمية ال�صتثنائية بدعم كامل 
للتعليم  ج��ي��م�����س  جم��م��وع��ة  م���ن 

وفقاً لنتائجهم ومعارفهم وفر�س 
مدر�صتنا  ومتتاز  املتوفرة.  التعلم 
باملرح وبطابها  املفعمة  باأجوائها 
من خمتلف الفئات العمرية الذين 
التحديات،  خل��و���س  م��ع��اً  يعملون 
نظمها  التي  امل�صابقات  يف  ل�صّيما 
يوم الثنن. فالعملية التحفيزية 
عهدناه  ما  خالها  نتخطى  التي 
اأنف�صنا، هي الدافع  من ق��درات يف 
اللحظة  ت��ل��ك  اإىل  ي��ق��ودن��ا  ال����ذي 
عندما  ال�������ص���ح���ري���ة،  ال���ع���ب���ق���ري���ة 

�شرطة اأب�ظبي حتيي الي�م العاملي للعمل االإن�شاين بت�زيع الهدايا على املر�شى
•• ابوظبي-وام:

اليوم  اأب���وظ���ب���ي  ���ص��رط��ة  اح���ي���ت   
باإقامة  الإن�����ص��اين  للعمل  ال��ع��امل��ي 
ع�����دد م����ن ال�����رام�����ج وال���ف���ق���رات 
واأ�صرهم  املر�صى  ل�صالح  املتنوعة 
وال��ه��ي��ئ��ت��ن ال��ط��ب��ي��ة والإداري���������ة 
مب�صت�صفى “اأمانة هيلث كري” يف 

مدينة خليفة باأبوظبي.
نظمتها  التي  الفعالية،  وت�صمنت 
وامل���ت���ف���ج���رات،  الأ����ص���ل���ح���ة  اإدارة 
مب�صاركة �صفراء ال�صعادة يف قطاع 
���ص��وؤون الأم���ن وامل��ن��اف��ذ يف �صرطة 

امل�صاركة  ع��ل��ى  اأب���وظ���ب���ي  ���ص��رط��ة 
العاملي  ال��ي��وم  اأن�صطة  يف  الفاعلة 
اإىل اأهمية  للعمل الإن�صاين، لفتاً 
الإن�صانية  ال��ق��ي��م  ع��ل��ى  ال��رك��ي��ز 
املجتمعات،  جن������اح  يف  واأث������ره������ا 
ب��ن��اء الإن�صان  ق��ي��م  م��ع  ان�����ص��ج��ام��اً 
اخلري،  ل��زاي��د  الفا�صلة  وامل��ب��ادئ 
الوجدان،  يف  احل��ا���ص��رة  ال��ب��اق��ي��ة 
الأجيال،  تنهل منها جميع  والتي 
وعطائه  ملاآثره  وتخليداً  وعرفاناً 

الذي امت�ّد اإىل كل اأرجاء العامل.
وقال العميد �صامل حمود البلو�صي، 
واملتفجرات  الأ�صلحة  اإدارة  مدير 

اأب���وظ���ب���ي ت����وزي����ع ال���ه���داي���ا على 
خا�صًة   ، الهمم  واأ�صحاب  املر�صى 
امل�صت�صفى  يف  املرقدين  الأط��ف��ال، 
وعلى العاملن يف امل�صت�صفى وذلك 
والت�صامح،  العطاء  قيم  لتكري�س 
عرفاناً بدور املغفور له ال�صيخ زايد 
“طيب اهلل  نهيان،  اآل  �صلطان  بن 
العطاء  م�صرية  تاأ�صي�س  يف  ث���راه، 
مع  وتزامناً  ال��دول��ة،  يف  الإن�صاين 

عام زايد.
واأك�����د ال���ل���واء ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 
ن��ه��ي��ان، م��دي��ر قطاع  اآل  ط��ح��ن��ون 
����ص���وؤون الأم�����ن وامل���ن���اف���ذ، حر�س 

واملنافذ،  الأم���ن  ���ص��وؤون  ق��ط��اع  يف 
الإن�صاين،  للعمل  العاملي  اليوم  اإن 
له �صاأن يف نفو�س اجلميع ملا ميثله 
وقد  واخل����ري،  للعطاء  ث��م��رة  م��ن 
ت���واف���ق ه���ذا ال���ي���وم م���ع ع���ام زايد 
على  احلر�س  مت  حيث   ،2018
املر�صى  لإ���ص��ع��اد  الفعالية  اإع����داد 
بامل�صت�صفى،  والعاملن  واأ�صرهم، 
التطوعي  العمل  ثقافة  لر�صيخ 

والإن�صاين.
وطاقم  واأ�صرهم،  املر�صى  واأع��رب 
تقديرهم  ب��ال��غ  ع���ن  امل�����ص��ت�����ص��ف��ى، 
اأبوظبي احل�صارية  ملبادرة �صرطة 

اأُ�ص�س  ت�����ّدل على  ال��ت��ي  وال��راق��ي��ة، 
الوحدوي  اإمارات اخلري، ونهجها 
اأعمال  م��ع  واملن�صجم  امل��ت��م��ا���ص��ك، 
�صيته  وجت����������ّذر  اخل��������ري،  زاي��������د 
الفذة  و���ص��خ�����ص��ي��ت��ه  الإن���������ص����اين، 
الإن�صان،  ب���ن���اء  ع��ل��ى  احل��ري�����ص��ة 
وح���ب ن�صر اخل���ري، ب��ا ح���دود يف 

كل مكان.
�����ص����ارك يف الح����ت����ف����ال، ع�����دد من 
ال�صباط و�صف ال�صباط والأفراد 
يف  والعاملن  الن�صائي،  والعن�صر 
ق��ط��اع ����ص���وؤون الأم����ن وامل��ن��اف��ذ يف 

�صرطة اأبوظبي.
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•• القد�س املحتلة-وكاالت:

وم�صلح  اإ�صرائيليون  ج��ن��ود  ت��ب��ادل 
ال����ن����ار عند  اإط��������اق  ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي 
احل���دود م��ع غ��زة ام�����س بح�صب ما 
اأع���ل���ن اجل��ي�����س الإ���ص��رائ��ي��ل��ي رغم 
اجلهود اجلارية للتو�صل اإىل هدنة 

طويلة الأمد بن الطرفن.
)بيت  اإيريز  معر  اإ�صرائيل  واأبقت 
املخ�ص�س  ال��وح��ي��د  ح���ان���ون(، وه���و 
غزة  قطاع  وبن  بينها  لاأ�صخا�س 
على  الثاين  لليوم  مغلقاً  املحا�صر، 
احلالت  مب���رور  و�صمحت  ال��ت��وايل 
خلفية  على  وذلك  فقط  الإن�صانية 
نهاية  وق����ع����ت  ال����ت����ي  امل����واج����ه����ات 

الأ�صبوع املا�صي.
اأطلق  “فل�صطينياً  اأن  البيان  واأف��اد 
النار على عنا�صر جي�س الحتال 
الإ���ص��رائ��ي��ل��ي يف ���ص��م��ال ق��ط��اع غزة 
الح����ت����ال  ج���ي�������س  ق��������وات  وردت 

باإطاق النار على الفل�صطيني ».
اجل�����ن�����ود  م�������ن  اأي  ي���������ص����ب  ومل 
يعرف  مل  ف��ي��م��ا  الإ����ص���رائ���ي���ل���ي���ن 

م�صري امل�صلح الفل�صطيني.
واأفادت ناطقة با�صم الوحدة التابعة 
الإ�صراف  واملعنية  اجلي�س  ل���وزارة 
اإي���ري���ز مغلق  اأن م��ع��ر  امل��م��ر  ع��ل��ى 
“حتى  الث���ن���ن و���ص��ي��ب��ق��ى ك���ذل���ك 

اإ�صعار اآخر«.

وج����اءت ال��ت��ط��ورات الأخ�����رية رغم 
املحاولت التي يقوم بها م�صوؤولون 
من م�صر والأمم املتحدة للتو�صل 
بن  الأم���������د  ط���وي���ل���ة  ه����دن����ة  اإىل 
التي  اإ����ص���رائ���ي���ل وح���رك���ة ح��م��ا���س 

ت�صيطر على قطاع غزة املحا�صر.
وت��ف��ر���س ا���ص��رائ��ي��ل ح�����ص��ارا جويا 
وبريا وبحريا على قطاع غزة منذ 
اأك��رث م��ن عقد اإل اأن��ه��ا ت���اأذن لعدد 
بالعبور  الأ���ص��خ��ا���س  م��ن  حم����دود 

لأ�صباب خمتلفة.
والف�صائل  اإ����ص���رائ���ي���ل  وخ���ا����ص���ت 
الفل�صطينية امل�صلحة يف غزة ثاث 

حروب منذ عام 2008.
ومي����ر ن��ح��و األ�����ف ف��ل�����ص��ط��ي��ن��ي من 
ي��وم، معظمهم  اإيريز كل  غ��زة عر 
العناية  اإىل  ب���ح���اج���ة  اأ����ص���خ���ا����س 
اأعمال  رج����ال  ج��ان��ب  اإىل  ال��ط��ب��ي��ة 
وطاب وغريهم، بح�صب ال�صلطات 

الإ�صرائيلية.
اإ�صرائيل  اأع��ادت  املا�صي،  والأ�صبوع 
�صامل )كريمي  اأب��و  ك��رم  فتح معر 
للب�صائع  الوحيد  امل��ع��ر  ���ص��ال��وم(، 
لأكرث  مغلقا  بقي  بعدما  غ��زة،  مع 
التوترات  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى  ���ص��ه��ر  م���ن 

احلدودية.
ول مت��ل��ك غ���زة ح����دودا اأخ����رى اإل 
م���ع م�����ص��ر ح��ي��ث ي��ق��ع م��ع��ر رفح 
طويلة  ل��ف��رات  مغلقا  بقي  ال���ذي 

وفتحته  الأخ���رية.  ال�صنوات  خ��ال 
اأيار/مايو  م��ن��ت�����ص��ف  يف  ال��ق��اه��رة 
منذ  ال��وق��ت  معظم  مفتوحا  وبقي 

ذلك احلن.
م�صريون  م�������ص���وؤول���ون  وي�������ص���ع���ى 
واأمميون للتو�صل اإىل هدنة طويلة 
الأمد بن حما�س واإ�صرائيل ت�صمح 
مب��ع��اجل��ة امل�����ص��ائ��ل الإن�����ص��ان��ي��ة يف 
يعد مليوين  ال��ذي  الفقري  القطاع 
ن�صمة. وتطالب ا�صرائيل بالتهدئة 
حتتجزهما  جندين  رفات  وباإعادة 

حما�س ويعتقد اأنهما قتا يف حرب 
.2014

كما ُيعتقد اأن مواطنن ا�صرائيلين 
اأنهما يعانيان من ا�صطرابات  قيل 
وحتتجزهما  غ����زة  دخ����ا  ع��ق��ل��ي��ة 
اإ�صرائيل  ت��ط��ال��ب  ف��ي��م��ا  ح��م��ا���س 

با�صتعادتهما.
با�صم  م��ت��ح��دث��ة  اأع��ل��ن��ت  ذل����ك،  اىل 
“م�صت�صفى اإيخيلوف” يف تل اأبيب، 
ال�صحفي  وف�����اة  الإث����ن����ن،  ال���ي���وم 
الفل�صطينين  مع  ال�صام  ونا�صط 

اأوري اأفنريي عن عمر ناهز ال�94 
عاماً جراء جلطة كان اأ�صيب بها يف 

وقت �صابق من ال�صهر اجلاري.
وك���ان اأف���ن���ريي غ���ادر اأمل��ان��ي��ا طفًا 
ال�صلطة،  اإىل  هتلر  ���ص��ع��ود  خ���ال 
التي   1948 ح�����رب  يف  و�����ص����ارك 
اأ�صبح  ثم  اإ�صرائيل،  لإقامة  اأ�ص�صت 
م���داف���ع���اً ق����وي����اً ع����ن اإق����ام����ة دول����ة 

فل�صطينية اإىل جانب اإ�صرائيل.
يلتقي  اإ���ص��رائ��ي��ل��ي  اأول  ك����ان  ك��م��ا 
الفل�صطيني  ب���ال���زع���ي���م  ع���ان���ي���ة 

 ،1974 الراحل يا�صر عرفات عام 
ب��ان��ت��ق��ادات من  وه��و اجتماع ق��وب��ل 

اليمن الإ�صرائيلي.
وك������ان اأف����ن����ريي ق������ال  ق���ب���ل ع�صر 
“ال�صفرة  تغيري  يريد  اإن��ه  �صنوات 
ال�صهيونية”  للحركة  التاريخية 

و”وعي النا�س من اأعماقه«.
وقال يف مقابلة منف�صلة قبل خم�س 
�صام  لأي  “الأ�صا�س  اإن  ���ص��ن��وات 
ال�صفة  حت��وي��ل  ه��و  تخيله  مي��ك��ن 
وقطاع  ال�صرقية  والقد�س  الغربية 

غزة اإىل دولة فل�صطينية«.
وكان اأفنريي ع�صواً يف الكني�صت يف 
 ،1974 اإىل   1965 م��ن  ال��ف��رة 
وجمدداً من 1979 اإىل .1981 
وح�������ص���ل ع���ل���ى اأرف���������ع ج�����ائ�����زة يف 
اإ�صرائيل، وهي جائزة  ال�صحافة يف 

�صوكولوف، عام 2003.
اإ�صادة  اإي���اه  اأف��ن��ريي  اآراء  واأك�صبت 
انتقاد  حم����ل  ك�����ان  ب��ي��ن��م��ا  دول����ي����ة 
م�������ن ك�����ث�����ريي�����ن داخ�����������ل ال���ي���م���ن 
الإ�صرائيلي باعتباره خائناً للحركة 

ال�صهيونية.
ت�صيبي  امل���ع���ار����ص���ة  زع��ي��م��ة  ون���ع���ت 
“غر�س  اإنه  الراحل، وقالته  ليفني 
اأفكار  الإ�صرائيلي  ال�صعب  قلب  يف 
الوقت  ال�صام والعتدال، حتى يف 
الأفكار  ه����ذه  ف��ي��ه  ت��ك��ن  مل  ال����ذي 

�صائعة«.

ذك��رى فظائع  اإبقاء  اإىل  الأمل��اين، هايكو ما�س،  دعا وزي��ر اخلارجية 
اأذه��ان الأجيال القادمة، وذلك قبل زيارته ام�س  النازين ماثلة يف 

ملع�صكر العتقال النازي اأو�صفيتز يف بولندا.
وقال ما�س قبل وقت ق�صري من اإقاع طائرته اإىل بولندا “بالن�صبة 
على  امل�صوؤولية  بتحمل  الأب���دي  التذكري  مبثابة  اأو�صفيتز  يعد  يل 
م�صتوى العامل عن كرامة الإن�صان امل�صونة- على امل�صتوى ال�صخ�صي 

وال�صيا�صي«.
وكان ما�س قال يف خطابه الر�صمي كوزير خارجية يف مار�س املا�صي 

اإن اأو�صفيتز وراء خو�صه غمار ال�صيا�صة.
للن�صب  دبلوما�صي،  كم�صوؤول  بها ما�س،  يقوم  زي��ارة  اأول  تلك  وتعد 
مليون  من  اأك��رث  به  ُقتل  للنازين،  اإب���ادة  مع�صكر  لأك��ر  التذكاري 

يهودي.
ل��ل��ع��م��ل بالقطاع  اأ���ص��خ��ا���س م��ر���ص��ح��ون  وي���راف���ق م��ا���س يف زي���ارت���ه 
ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي وال��ق��ن�����ص��ل��ي، و���ص��ي��ج��ت��م��ع ه���ن���اك م���ع ���ص��ب��اب اأمل����ان 

وبولندين.
الوزير الحت��ادي بنظريه  يلتقى  الثانية لبولندا، �صوف  زيارته  ويف 
جا�صيك ت�صوابوتوفيت�س، ولكن وزير اخلارجية البولندي لن يرافق 

ما�س خال زيارته للن�صب التذكاري ملع�صكر العتقال.

ا�صتاأنفت هيئة حملفن ت�صم �صت رجال و�صتة ن�صاء ام�س الإثنن، 
ب�صاأن  ق��رار  امل���داولت يف حمكمة احت��ادي��ة خ��ارج وا�صنطن، لت��خ��اذ 
الأمريكي  الرئي�س  حلملة  ال�صابق  الرئي�س  مانافورت،  بول  م�صري 

دونالد ترامب.
ومن املقرر اأن يبداأ املحلفون اليوم الثالث من امل��داولت يف ال�صاعة 
ولية  يف  غرينت�س(  بتوقيت   1330( املحلي  بالتوقيت   0930
فريجينيا، وذلك بعد ف�صلهم يف التو�صل اإىل قرار خال اجتماعاتهم 
يومي اخلمي�س واجلمعة املا�صين ب�صاأن 18 تهمة يواجهها بالتهرب 

ال�صريبي والحتيال امل�صريف.
لعقود  بال�صجن  يواجه حكماً  قد  مانافورت  اأن  اإىل  الإ�صارة  وجت��در 
اإدان��ت��ه.وي��واج��ه م��ان��اف��ورت )69 ع��ام��ا(، ال���ذي تراأ�س  اإذا م��ا مت��ت 
تتعلق  تهما   ،2016 ع��ام  و���ص��ط  �صهرين  م��ن  لأق���ل  ت��رام��ب  حملة 
ال�صت�صارات  ر�صوم  ال��دولرات من  ال�صريبي على ماين  بالتهرب 
خداع  ثم  اأوك��ران��ي��ا،  يف  لرو�صيا  موؤيد  �صيا�صي  ح��زب  من  ال�صيا�صية 
البنوك للح�صول على قرو�س ملوا�صلة حياة البذخ بعد توقف دخله 
اأوكرانيا.واأدان مكتب املحقق اخلا�س روبرت مولر، الذي يقود  من 
 2016 عام  انتخابات  يف  الرو�صي  التدخل  يف  العدل  وزارة  حتقيق 
ومعاونه  مانافورت  ترامب،  وحملة  مو�صكو  بن  املحتمل  والتواطوؤ 

ال�صابق ريك غيت�س العام املا�صي.

اأدت اأول �صيناتور م�صلمة يف جمل�س ال�صيوخ الأ�صرايل اليمن اأمام 
�صناتور  اإدلء  من  فقط  واح��د  اأ�صبوع  بعد  الإث��ن��ن،  ام�س  ال��رمل��ان، 
امل�صلمن  اإىل حظر هجرة  مييني متطرف بخطاب حتذيري يدعو 
اإىل الباد.وغردت نائب جمل�س ال�صيوخ عن حزب اخل�صر، مريين 
اليمن:  اأداء  بعد  “توير”  م��وق��ع  على  �صفحتها  على  ف��اروق��ي، 
الأ�صرايل، متحم�صة  الرملان  الآن يف  اليمن  اأق�صم  اأن  “�صرف يل 

للعمل مع زمائي املتميزين يف حزب اخل�صر«.
و�صهد الأ�صبوع املا�صي، اإدانة ال�صيناتور فريزر اأنينج على نطاق وا�صع 
باإنهاء  الهجرة”  مل�صكلة  النهائي  “احلل  و�صفه  ما  اإىل  دعا  اأن  بعد 

هجرة امل�صلمن اإىل اأ�صراليا يف اأول خطاب له يف الرملان.
ت�صويت  بالطبع  هو  الهجرة  مل�صكلة  النهائي  “احلل  اأنينج:  وق��ال 
اإىل خطة  التي ت�صري  النهائي”،  “احلل  عبارة  م�صتخدماً  �صعبي”، 
اأملانيا النازية للقتل اجلماعي لليهود.و�صافح اآنينج فاروقى وهناأها 
ع��ل��ى دخ����ول ال���رمل���ان.ورح���ب���ت ال��زع��ي��م��ة ال���ب���ارزة يف ح���زب العمال 
على  املا�صي  الأ�صبوع  “بعد  قائلة:  بفاروقي  ووجن،  بيني  املعار�س، 

وجه اخل�صو�س، من اجليد حقاً اأن تكوين هنا«.
وهاجرت فاروقي )55 عاماً( اإىل اأ�صراليا من باك�صتان عام 1992 
وكانت مهند�صة واأكادميية ناجحة ملا يقرب من عقدين من الزمن 

قبل دخولها اإىل عامل ال�صيا�صة.
ويف 2013، اأ�صبحت اأول امراأة م�صلمة يف اأ�صراليا تدخل اأي برملان 
�صاوث  نيو  ولي��ة  يف  ال�صيوخ  جمل�س  اإىل  ان�صمامها  بعد  اأ���ص��رايل 

ويلز.

عوا�صم

برلني

كانربا

وا�شنطن

�شابط اإ�شرائيلي: غزو غزة.. حماقة 
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

ق���ال اأح���د ك��ب��ار ال�����ص��ب��اط الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ن ال��ب��ارزي��ن اإن حم��اول��ة اجلي�س 
اأنه  اإىل  م�صرياً  حماقة،  مبثابة  �صتكون  غ��زة،  قطاع  اقتحام  الإ�صرائيلي 

�صيتكبد خ�صائر كبرية يف �صفوفه يف حال اإقدامه على هذه اخلطوة.
ون��ق��ل��ت �صحيفة م��ع��اري��ف الإ���ص��رائ��ي��ل��ي��ة ع��ن ال�����ص��اب��ط ال��ك��ب��ري ق��ول��ه اإن 
التقديرات ال�صراتيجية الإ�صرائيلية الآن خاطئة، م�صرياً اإىل اأن الو�صع 

يف قطاع غزة ل ميكن مقارنته بالأو�صاع يف �صمال اإ�صرائيل. 
واعتر اأّن “الأو�صاع يف ال�صمال اأكرث خطورة واأهم من اي وقت م�صى«.

وقال اجلرنال الذي مل تذكر ال�صحيفة ا�صمه اإن “الكثري من الإ�صرائيلين 
اأن��ه ل يوجد اأزم��ة باملرة،  يزعمون اأن هناك اأزم��ة يف غ��زة، ولكن ال�صحيح 
اإ�صرائيل  اأن على  موؤكداً  والأزم��ة احلقيقة موجود يف اجلبهة ال�صمالية”، 
ال�صمالية  باجلبهة  والهتمام  اللبناين،  اهلل  حزب  مع  للحرب  ال�صتعداد 

على ح�صاب اجلبهة اجلنوبية مع قطاع غزة.
وذكر الع�صكري الإ�صرائيلي اأن “تعاظم قوة اإيران يف �صوريا م�صكلة حقيقية 
م��ع��ت��راً اح��ت��ال اجل��ي�����س ل��ق��ط��اع غزة،  لإ���ص��رائ��ي��ل، ول��ي�����س ق��ط��اع غزة”، 
“حماقة” و�صتفتح على اإ�صرائيل جبهات قتالية جديدة هي يف غنى عنها 

متاماً.

وفاة اأول اإ�صرائيلي التقى بيا�صر عرفات

اإطالق نار على ق�ات اإ�شرائيلية قرب حدود غزة

•• لندن-وكاالت:

تاميز  ف���اي���ن���ن�������ص���ي���ال  ����ص���ح���ي���ف���ة  ن���������ص����رت 
الريطانية تفا�صيل ما و�صفته ب� “كوالي�س 
اإىل  ف�صلها  اأدى  التي  ال�صرية”،  ال�صفقة 

تداعيات خطرية على القت�صاد الركي. 
“اأم�صى  ال��ري��ط��ان��ي��ة:  ال�صحيفة  وق��ال��ت 
العمل  من  �صهوراً  الأمريكيون  امل�صوؤولون 
م��ع ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي��ة ال��رك��ي��ة حل��ل م�صكلة 
ال��ق�����س الأم��ري��ك��ي، اأن�����درو ب��ران�����ص��ون، قبل 
الأخرية،  اللحظة  يف  اأردوغ���ان  يف�صدها  اأن 
دونالد  الأم��ري��ك��ي،  “الرئي�س  اأن  مو�صحة 
حل  اإىل  �صخ�صية  ب�����ص��ورة  ���ص��ع��ى  ت���رام���ب 
اخل���اف���ات م���ع ت��رك��ي��ا، وت���دخ���ل م���ن اأجل 

تاأمن الإفراج عن امراأة تركية حمتجزة يف 
اإيرانية، حكم  اأموال  اإ�صرائيل، بتهمة غ�صل 
32 �صهراً، لتكمل عقوبتها  عليها بال�صجن 

يف تركيا حاليا«.
التعليق  الأمريكية  ال��ع��دل  وزارة  ورف�صت 
على ذلك الأمر، الذي نقله م�صوؤول اأمريكي 
الريطانية،  لل�صحيفة  ترامب  من  مقرب 
الإف�����راج عن  اأن حملة  اإىل  اإ���ص��ارت��ه  خ���ال 
تبادلية”  “�صفقة  اإط��ار  يف  الركية،  امل��راأة 

مل تنفذها اأنقرة.
“فاينن�صيال تاميز” عن م�صوؤولون  ونقلت 
لعودة  م�صتعدون  “كنا  قولهم:  اأمريكيون 
ال�صفر للق�س  بران�صون، وبالفعل عاد جواز 
تذاكر  وزوجته على  الأمريكي، وح�صل هو 

ال�صفر ومغادرة تركيا...لكن اأردوغان اأوقف 
كان  بينما  الأخ�����رية  ال��ل��ح��ظ��ة  يف  ال�صفقة 
الق�س يف املطار، وطالب اجلانب الأمريكي 
م�صاألة  يخ�س  ما  يف  التنازلت  من  مبزيد 

اإعادة فتح اهلل غولن اإىل اأمريكا«.
ال����ذي يراأ�س  غ���ول���ن،  اأردوغ��������ان،  وي��ت��ه��م 
الرئي�س  يتهمها  التي  “خدمت”  موؤ�ص�صة 
الفا�صل  الن���ق���اب  يف  ب���ال���ت���ورط  ال���رك���ي 
اأحد  ح���ول  حت��ق��ي��ق��ات  واإ����ص���ق���اط   ،2016
غ�صل  ق�صية  يف  املتورطة  الركية  البنوك 

اأموال مع اإيران.
لل�صحيفة  ب������ارز  ت���رك���ي  م�������ص���وؤول  وق������ال 
ال���ري���ط���ان���ي���ة: م���ف���او����ص���ات اآت����ي����ا، امل�����راأة 
كانت  اإ����ص���رائ���ي���ل  يف  امل��ح��ب��و���ص��ة  ال���رك���ي���ة 

يتعلق  ك���ان  امل��ف��او���ص��ات  ف��ج��وه��ر  هام�صية، 
املفرو�صة  وال��غ��رام��ات  التهامات  باإ�صقاط 
“ا�صرط  واأ���ص��اف  ال��رك��ي«.  البنك  على 
اأردوغ��ان اأن ت�صقط اأمريكا دون اأي �صروط 
عن  الإف���راج  قبل  برمتها  الق�صية  م�صبقة 

الق�س الأمريكي.
وك�����ان ي���ت���وىل امل���ف���او����ص���ات ال�����ص��ري��ة، وفقا 
ملعلومات ذكرتها 3 م�صادر خمتلفة مطلعة 
الأمريكي،  م��ن اجل��ان��ب  امل��ف��او���ص��ات،  ع��ل��ى 
الأمريكي  ال��دب��ل��وم��ا���ص��ي  ب����راي����زا،  م��اث��ي��و 

ال�صابق الذي يعي�س يف تركيا.
اأم������ا م����ن اجل����ان����ب ال����رك����ي ف���ك���ان يتوىل 
ال�صيا�صي  اأر�����ص����ان،  اإح�����ص��ان  امل��ف��او���ص��ات 
اأ�صرار”  “كامت  باأنه  يو�صف  الذي  الركي، 

“حاول  ال�����ص��ح��ي��ف��ة:  وق���ال���ت  اأردوغ����������ان. 
اأ�صرار  ي��دف��ع ك��امت  اأن  امل��ف��او���س الأم��ري��ك��ي 
ب�����ص��رورة تلين لهجته  اأردوغ����ان لإق��ن��اع��ه 
قليا جتاه اأمريكا وحتديداً �صد ترامب”، 
تعنتاً  اأي�����ص��اً  واج���ه  ال��رك��ي  التعنت  “لكن 
ت��رام��ب على �صرورة  اأ���ص��ر  اأم��ري��ك��ي��اً، حيث 
اإطاق �صراح بران�صون اأوًل قبل حل الأزمة«.
“العديد  اإن  اأم��ري��ك��ي��ون  م�����ص��وؤول��ون  وق���ال 
ي�صعرون  ب��ات��وا  الأم��ري��ك��ي��ة،  الإدارة  داخ���ل 
بران�صون  على  ال�صوء  ت�صليط  من  بالقلق 
املعتقلن  واإمكانية عرقلته م�صتقبل  فقط، 
الأمريكين الآخرين يف ال�صجون الركية، 
بب�صاطة لأنهم لي�صوا م�صيحين اأجنيلين، 

ولن ي�صتفيد منهم ترامب انتخابياً«.

ا�صرتط اأن ت�صقط اأمريكا دون اأي �صروط م�صبقة الق�صية برمتها 

هكذا اأحبط تعنت اأردوغان “ال�شفقة ال�شرية” الإطالق بران�ش�ن؟

وا�شنطن ترحب بامل�شادقة على االنتخابات العراقيةرو�شيا تعار�س “التدخل االأجنبي” ب�ش�ؤون لبنان
•• مو�صكو-وكاالت:

قال وزير اخلارجية الرو�صي �صريغي لفروف، 
ام�س الإثنن، بعد حمادثات مع نظريه اللبناين 
جران با�صيل يف مو�صكو، اإن رو�صيا �صتعمل مع 
ال�صورين  الاجئن  ع��ودة  ت�صهيل  على  لبنان 
األ  لبنان يجب  اإن  اإىل بادهم.وقال لف��روف، 

يتحول اإىل رهينة لأزمة الاجئن ال�صورين.
يف  الأجنبي  التدخل  تعار�س  “رو�صيا  واأ���ص��اف 

�صوؤون لبنان الداخلية«.
وقال وزير اخلارجية اللبناين جران با�صيل، يف 

مو�صكو اإن لبنان ل يرى �صبباً لبقاء الاجئن 
حمادثات  بعد  اأرا�صيه.واأ�صاف  على  ال�صورين 
مع نظريه الرو�صي �صريغي لفروف، اأن هناك 

مناطق يف �صوريا تتمتع بال�صتقرار وال�صام.
وتابع “طرحنا بع�س املبادرات التي ت�صجع على 
الدولة  ال�صورين، ويجب على  عودة الاجئن 
ال��اج��ئ��ن م��ن خال  ال�����ص��وري��ة ت�صجيع ع���ودة 

مبادرات خمتلفة«.
مع  للتن�صيق  م�����ص��ت��ع��دة  ب����اده  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
حل  اأج��ل  من  املتحدة،  والأمم  ودم�صق  مو�صكو 

ق�صية الاجئن ال�صورين.

•• بغداد-وكاالت:

رح��ب��ت ���ص��ف��ارة ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف ال���ع���راق، ام�����س مب�����ص��ادق��ة املحكمة 
الحتادية العليا على نتائج النتخابات الوطنية، معربة عن اأملها يف اأن 
يتم ت�صكيل احلكومة املقبلة على اأ�صا�س وطني ملوا�صلة التقدم يف حماربة 

داع�س.
ُوزع  �صحفي  بيان  يف  ب��غ��داد،  يف  لل�صفارة  الر�صمي  املتحدث  مكتب  وق��ال 
“ت�صكيل احلكومة اجلديدة هو م�صاألة عراقية �صرفة وينبغي  اإن  ام�س، 
للعراق،  الوطنية  وال�صيادة  امل�صالح  يحمي  ال��ذي  بالأ�صلوب  يتحقق  اأن 
والوليات املتحدة، ومبوجب اتفاقية الإطار ال�صراتيجي، تدعم عراقا 

م�صتقا وذو �صيادة ب�صكل كامل«.

واأ�صاف “ناأمل اأن يتم ت�صكيل احلكومة املقبلة على اأ�صا�س وطني ملوا�صلة 
العراقي  ال�صعب  وحماية  الف�صاد  ومكافحة  داع�����س  حم��ارب��ة  يف  التقدم 
وال�صعي اإىل اجناز اإ�صاحات اقت�صادية اأ�صا�صية وبناء عاقات قوية مع 

بقية العامل للم�صاعدة يف تلبية املطالب امل�صروعة لل�صعب العراقي«.
كان املتحدث الر�صمي للمحكمة الحتادية العليا يف العراق اإيا�س ال�صاموك 
اأعلن اأم�س امل�صادقة على اأ�صماء نواب الرملان العراقي اجلديد، لي�صبح 

اأمام الرئي�س العراقي فوؤاد مع�صوم 15 يوماً لدعوة الرملان ا
لعراقي لانعقاد برئا�صة اأكر الأع�صاء �صنا ليتمكن من انتخاب رئي�س 
للرملان ورئي�صا للجمهورية وقبول ت�صمية مر�صح الكتلة الأكر لرئا�صة 
احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة وف���ق ال��ت��وق��ي��ت��ات ال��زم��ن��ي��ة ال��ت��ي ح��دده��ا الد�صتور 

العراقي.

احلركة توؤكد خطفها ع�صرات الأ�صخا�ش رغم الهدنة

رو�شيا تدع� طالبان اإىل لقاء دويل ح�ل اأفغان�شتان 
•• عوا�صم-وكاالت:

ل��ق��اء دويل حول  ل��ع��ق��د  ت��ع��د رو���ص��ي��ا 
دعت  �صبتمر  اأيلول   4 يف  اأفغان�صتان 
اإليه حركة طالبان، وفق ما اأفاد ممثل 
الرئي�س الرو�صي حلل النزاع الأفغاين 
غداة  الث��ن��ن  ام�س  كابولوف  زام��ري 
اإع����ان ال��رئ��ي�����س الأف���غ���اين ع��ن وقف 

جديد لإطاق النار.
وق���������ال ك�����اب�����ول�����وف ل����وك����ال����ة اأن�����ب�����اء 
انرفاك�س “نعد له للرابع من اأيلول 

�صبتمر  يف اإطار اجلهود الرامية اإىل 
يف  الوطنية  امل�صاحلة  عملية  اإط��اق 

اأفغان�صتان«.
اإىل  اإذا دعيت طالبان  وعلى �صوؤال ما 

اللقاء، رد كابولوف بالإيجاب.
غني  اأ���ص��رف  الرئي�س  عر�س  وو���ص��ف 
“اإيجابي”  ب��اأن��ه  ال��ن��ار  اإط���اق  لوقف 
اأن يكون رد طالبان  “ياأمل  اإن��ه  وق��ال 

اإيجابياً«.
رد طالبان على اقراح  تنتظر كابول 
النار  اإط������اق  ال��رئ��ي�����س غ��ن��ي وق����ف 

لثاثة اأ�صهر ابتداء من عيد الأ�صحى 
ح���ت���ى ع���ي���د امل����ول����د ال���ن���ب���وي يف 21 
اأثنت  ال���ذي  نوفمر  ال��ث��اين  ت�صرين 
�صمال  وحلف  املتحدة  ال��ولي��ات  عليه 

الأطل�صي بعد 17 عاما من احلرب.
ع���ر����س احلكومة  ع���ن  غ��ن��ي  وك�����ص��ف 
عيد  مبنا�صبة  خطاب  خ��ال  اجلديد 
اأن  اإىل  م�����ص��ريا  الأح�����د،  ال���ص��ت��ق��ال 
اعتباراً  بالهدنة  �صتلتزم  الأم��ن  قوات 
تقوم  اأن  �صرط  اجل��اري  الأ�صبوع  من 

طالبان بالأمر نف�صه.

وجاء القراح عقب اأ�صبوع من العنف 
اقتحم خاله عنا�صر طالبان عا�صمة 
�صاعتن  نحو  تبعد  التي  غزنة  ولي��ة 
القتال  وك��ث��ف��وا  ك��اب��ول  ع��ن  بال�صيارة 
اأنحاء الباد ما  �صد ق��وات الأم��ن يف 

اأ�صفر عن مقتل املئات.
على  طالبان  عنا�صر  واف���ق  ح��ال  ويف 
اللتزام بوقف اإطاق النار، ف�صتكون 
ه���ذه ال��ه��دن��ة ال��ث��ان��ي��ة يف ال��ب��اد منذ 
الذي   2001 يف  الأمريكي  الجتياح 

اأ�صقط حكم نظام طالبان.
نهاية  يف  طبقت  اأوىل  ه��دن��ة  وخ���ال 
املقاتلن  اآلف  ت��دف��ق  رم�����ص��ان،  �صهر 
حيث  اأفغان�صتان  اأن��ح��اء  يف  امل��دن  اإىل 
تعانقوا مع عنا�صر الأمن واملواطنن، 
اإجراء  اإمكانية  ب�صاأن  الأم���ل  ع��زز  م��ا 

حمادثات �صام.
جمع   ،2017 اب���ري���ل  ن��ي�����ص��ان  ويف 
اأف��غ��ان�����ص��ت��ان يف  م���وؤمت���ر دويل ح����ول 
م���و����ص���ك���و مم��ث��ل��ن اأف����غ����ان����اً وه����ن����وداً 
وباك�صتانين  و�صينين  واإي��ران��ي��ن 
ومن اجلهوريات ال�صوفياتية ال�صابقة 

اخلم�س يف اآ�صيا الو�صطى.
ودع����ت رو���ص��ي��ا وح��ل��ف��اوؤه��ا يف ختامه 
ال�صاح  اإل���ق���اء  اإىل  ط��ال��ب��ان  ح���رك���ة 
وال���ت���ف���او����س م���ب���ا����ص���رة م����ع ك���اب���ول. 
ا�صتعدادها  حينها  مو�صكو  واأع��ل��ن��ت 

ل�صتقبال املفاو�صات الفغانية.
اىل ذل���ك، ق���ال م�����ص��وؤول��ون اأف��غ��ان اإن 
خطفوا  طالبان  حركة  من  م�صلحن 

اأوقفوا ثاث  اأن  بعد  الركاب  ع�صرات 
ب�صمال  ق���ن���دوز  اإق���ل���ي���م  يف  ح���اف���ات 
ال���ب���اد ال���ي���وم الث���ن���ن ب��ع��د ي���وم من 
النار  لإط���اق  وقفا  احلكومة  اإع���ان 
طالبان  حركة  واأك��دت  املت�صددين  مع 

احتجازها للركاب.
وقال ع�صمت اهلل مرادي وهو متحدث 
ال��ه��ج��وم وقع  اإن  ق��ن��دوز  ح��اك��م  با�صم 
���ص��ب��اح ام�������س الث���ن���ن ب��ي��ن��م��ا كانت 
اإقليم  م���ن  ط��ري��ق��ه��ا  يف  احل����اف����ات 

طخار اإىل العا�صمة كابول.
طالبان  م�����ص��ل��ح��و  “اأوقف  واأ�����ص����اف 
احل����اف����ات واأج��������روا ال����رك����اب على 
مل��ك��ان غري  ال��ن��زول منها واق��ت��ادوه��م 

معروف«.
واأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س اأ����ص���رف غ��ن��ي اأم�س 
الأح����د وق��ف��ا م��ب��دئ��ي��ا لإط����اق النار 
ملدة ثاثة اأ�صهر مع طالبان مبنا�صبة 
تزايد  من  الرغم  على  الأ�صحى  عيد 
املعارك بن احلركة وق��وات احلكومة 
امل��دع��وم��ة م���ن ال���غ���رب وم��ع��ه��ا قوات 
�صمال  حل���ل���ف  ال���ت���اب���ع���ة  ال���ت���ح���ال���ف 

الأطل�صي.
واأك����دت ح��رك��ة ط��ال��ب��ان اأن��ه��ا حتتجز 

“ثاث حافات مكتظة بالركاب«.
وقال ذبيح اهلل جماهد املتحدث با�صم 
“قررنا  ه��ات��ف��ي  ات�����ص��ال  يف  ط��ال��ب��ان 
ك�صفت  ب��ع��دم��ا  احل����اف����ات  اح���ت���ج���از 
الرجال  م��ن  ال��ع��دي��د  اأن  معلوماتنا 
ال����ذي����ن ي��ع��م��ل��ون م����ع ق������وات الأم�����ن 

كابول  اإىل  ي�صافرون  كانوا  الأفغانية 
يف هذه احلافات«.

اإىل  احل�����اف�����ات  “نقلنا  واأ�������ص������اف 
ا�صتباكات  اأي  وق��وع  ملنع  اآمنة  منطقة 
الذين  الأف��راد  بتحديد  حاليا  ونقوم 
وذكر اأنهم  يعملون مع قوات الأمن”. 

�صيطلقون �صراح املدنين قريبا.
وق���ال���ت م�����ص��ادر يف ط��ال��ب��ان يف وقت 
اإن قادة احلركة وافقوا مبدئيا  �صابق 
على هدنة ملدة اأربعة اأيام خال العيد 
نهائية  م��واف��ق��ة  ان��ت��ظ��ار  يتعن  ل��ك��ن 
للحركة  الأع���ل���ى  ال��زع��ي��م  م��ن  عليها 
وقالت  اأخ���ون���زاده.  اهلل  هيبة  ال�صيخ 
مئات من  �صراح  �صتطلق  اإنها  طالبان 

الأ�صرى دون اأن تقدم اأي تفا�صيل.
ق���ادة طالبان  ك��ب��ار  اإن  وق���ال جم��اه��د 
لكنهم  النار  لإط��اق  وقفا  يعلنوا  مل 
على  �صجن   500 ���ص��راح  �صيطلقون 
الأمن  ق���وات  يف  اأف�����راد  بينهم  الأق����ل 
�صراح  “�صنطلق  الث����ن����ن.واأ�����ص����اف 
خال  اأ���ص��روا  ال��ذي��ن  ال�صجناء  بع�س 

ا�صتباكات يف ثاثة اأقاليم«.
ل��ك��ن��ه مل ي��ج��ب ع��ل��ى ت�����ص��اوؤلت حول 
اإطاق �صراح اأي من اجلنود اأو رجال 
على  ي�صافرون  كانوا  الذين  ال�صرطة 

منت احلافات الثاث.
وقال ع�صو يف املجل�س املحلي يف قندوز 
اإن احلافات رمب��ا كانت تقل ما بن 
الإجمال”  يف  راك���ب  و400   300“

عندما اأوقفها امل�صلحون.
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عربي ودويل

�صتورمي دانييلز اأكرث �صدقًا من اأومارو�صا اأومارو�صا مانيغولت  اخليانة يف جيناتها

مايكل اآفيناتي ا�صتخدم الف�صيحة ل�صاحله م�صتعدة جلميع الدوار من اجل ال�صهرة

- هناك ا�شباب لالعتقاد باأن الت�شجيل لن يك�ن كافيًا لن�شف رئا�شة دونالد ترامب اأو منع اإعادة انتخابه

- مثل الرئي�س، اأومارو�شا �شنعها تلفزي�ن ال�اقع، وم�شتعدة للقيام بكل �شيء من اأجل ال�شهرة
اأنها  نيومان  اأوم��ارو���ص��ا مانيغولت     تدعي 
على  يحتوي  ال��ذي  الت�صجيل  اإىل  ا�صتمعت 
كتابها  يف  تقول  اأنها  رغ��م  “زجني”،  عبارة 
الت�صجيان  اأم����ا  ف��ق��ط.  ع��ن��ه  �صمعت  اإن��ه��ا 
اأومارو�صا  ملكيتها:  ع��ل��ى  ف��ه��م��ا  الآخ�����ران 
بت�صجيلهما  ق���ام���ت  ن���ي���وم���ان  م��ان��ي��غ��ول��ت 
كتابها،  اإ�صدار  قبل  ا�صراتيجيا  ون�صرتهما 
14 اأغ�صط�س. وقد بثت ت�صجيل جون كيلي 
يف برنامج لقاء ال�صحافة، وت�صجيل دونالد 

ترامب يف برنامج “اليوم �صو«.
بها  اأدىل  م��ع��ل��ن��ة  غ����ري  ب���ي���ان���ات  ووف������ق     
م�صوؤولون يف البيت الأبي�س ل� “اإي بي �صي 
“ اأومارو�صا مانيغولت نيومان  فاإن  نيوز”، 
ي��ك��ون مت  ق��د  اخ���رى،  ت�صجيات  متتلك   “

اجنازها با�صتخدام قلم ت�صجيل.

الراوية مطعون يف م�صداقيتها
امل�صت�صارة  اق���وال  ك��ان��ت  وان  ول��ك��ن، حتى     
ال�����ص��اب��ق��ة وت�����ص��ج��ي��ات��ه��ا ه���ي ب��ال�����ص��ب��ط ما 
اأنه  اأي   - ���ص��م��اع��ه  ال��رئ��ي�����س  ي��ري��د خ�����ص��وم 
ع��ن�����ص��ري، واأح����م����ق، واأخ�������رق، وع���اج���ز عن 
“�صهادتها  – ف���ان  اإدارت�����ه  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��ط��رة 
ت��ك��ون م��ر���ص��ي��ة ك��م��ا قد  ل��ن  م��ن الداخل” 
امل�صكلة  ل��رام��ب.  املناه�صة  احل��رك��ة  ت��اأم��ل 
الأوىل هي مع امل�صدر نف�صه. مثل الرئي�س، 
انتهازية،  ن��ي��وم��ان  م��ان��ي��غ��ول��ت  اأوم���ارو����ص���ا 
للقيام  وم�صتعدة  ال��واق��ع،  تلفزيون  �صنعها 
ال�صهرة،  على  احل�صول  اجل  من  �صيء  بكل 
مبا يف ذلك احل�صول على دور �صيء يف لعبة 
متلفزة رديئة، والقبول مبن�صب يف حكومة 
غري  راوي��ة  يجعلها  مما  عن�صرية،  رئا�صية 

موثوق بها.
باملحتوى.  م��رت��ب��ط��ة  ال��ث��ان��ي��ة  امل�����ص��ك��ل��ة      
ميكن للت�صجيل الذي ي�صتخدم فيه دونالد 
ترامب كلمة “نيغرو” اأن ي�صتخدم كاختزال 
الرئي�س يف نظر  وخمت�صر لإبراز عن�صرية 

روؤية  ي�صتطيعون  ل  اأو  يرغبون  ل  ال��ذي��ن 
الزعماء  بع�س  وت�صجيع  �صيا�صته،  يف  ذل��ك 
اجل��م��ه��وري��ن ع��ل��ى ق��ط��ع ال���ع���اق���ات، على 
الأق������ل م���وؤق���ًت���ا، ك��م��ا ك����ان احل�����ال ب��ع��د بّث 
اأكتوبر  يف  اإىل هوليود”  “الو�صول  برنامج 
باأن  لاعتقاد  ا�صباب  هناك  ولكن   .2016
هذا الت�صجيل لن يكون كافياً لن�صف رئا�صة 

دونالد ترامب اأو منع اإعادة انتخابه.

ل �صيء لت�صويهه
   يف هذه املرحلة، ل�صنا يف حاجة لأن ن�صتمع 
لنفهم  لرامب وهو ينطق كلمة “نيغرو”، 
اأن����ه ي��ع��ت��ر ال�����ص��ود م��واط��ن��ن م��ن الدرجة 
الثانية. من جهة اخرى، من غري املرجح اأن 
النا�س الذين دعموه يف ق�صية �صهادة مياد 
اأن خم�صة  ال��ك��اذب��ة، وع��ن��دم��ا ادع���ى  اأوب���ام���ا 
عندما  اأو  مذنبن،  ك��ان��وا  �صنرال  ال��ب��ارك 
ت��وىل ال��دف��اع ع��ن ت��ف��ّوق البي�س، ال��ذي��ن يف 
�صيديرون  جدا”،  طيبون  “اأنا�س  ن��ظ��ره، 

ظهورهم له لأنه ا�صتخدم اإهانة عن�صرية.
الوحيدة  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  ام���ام  لعلنا     
ت�صريب  عملية  جعلت  ال��ت��ي  الآن!(  )ح��ت��ى 
املعلومات والت�صجيات ال�صرية غري جمدية 
تقريبا. مل يعد لدونالد ترامب ذرة كرامة 
لت�صويه  الكثري  هناك  يعد  ومل  ليخ�صرها، 

�صمعة البيت الأبي�س احلايل.
حقا  ا�صتثنائية  ق�صة  الأم���ر  يتطلب  وق��د    
لإقناعنا باأن الرئي�س واإدارته اأ�صواأ مما يبدو. 
تاأثري حقيقي، ل  الق�صة  لهذه  يكون  ولكي 
ينبغي اأن ترويها مّنامة تبحث عن ال�صهرة، 
اأو متعاطف مع حركة  اأحمق غري ك��فء،  اأو 
ل�صالح  يعمل  العائق  وه��ذا  البي�س.  تفوق 
دون��ال��د ت��رام��ب، لأن����ه، بحكم ت��ع��ري��ف��ه، اأي 
الرئي�س  ام��رة  حتت  للعمل  م�صتعد  �صخ�س 
اأو يف حميطه، �صيكون منتميا لإحدى هذه 

الفئات.

خائنة �صر�صة
مانيغولت  اأوم���ارو����ص���ا  ح����ال  ه���ي  وه����ذه     
خدمة  اأي  لنف�صها  تقدم  مل  التي  نيومان، 
ال���واق���ع، �صورة  امل�����ص��داق��ي��ة. يف  م���ن ح��ي��ث 
اخل���ائ���ن���ة ال�����ص��ر���ص��ة ال���ت���ي ت��ت��ع��ّه��ده��ا منذ 
م�صاركتها يف املبتدئ - وهي �صخ�صية يحّبها 
اجلمهور وتبّنتها متاًما - ل توحي بالكثري 
قاطعت  “اليوم”،  ب��رن��ام��ج  يف  ال��ث��ق��ة.  م��ن 
املر�صحة ال�صابقة عدة مرات �صافانا غوثري، 
لإثارة املعتوه بطريقة �صيئة، وذهبت اإىل حد 

بالهتمام  كتابها  ق��راءة  بعدم  املذيعة  اتهام 
الكايف.

   بعد اأن كتبت انها تلقت تاأكيدا غري مبا�صر 
للت�صجيل الذي يحتوي على كلمة “زجني”، 
اأخريا  نيومان  مانيغولت  اأوم��ارو���ص��ا  قالت 
اأن���ه���ا ق���د ا���ص��ت��م��ع��ت اإل��ي��ه��ا ب��ن��ف�����ص��ه��ا. وام���ام 
نتوقع  كنا  كهذه،  جديدة  وا�صحة  معلومة 
من نا�صرها اأن يطلب اإ�صافة، اأو على الأقل 
وكنا  ذل��ك.  يحدث  مل  لكن  الكتاب،  حتين 
اأنه  اأن يوجد �صخ�س ُيفر�س  ا  اأي�صً نتوقع 

التحدث  با�صتطاعته  الت�صجيل،  اإىل  ا�صتمع 
تتمكن  مل  اأم���ر  وه��و  مقنعة،  بطريقة  عنه 
به  القيام  م��ن  ال�صابقة  الرئي�س  م�صت�صارة 
مانيغولت  اأومارو�صا  اأن  ال��ب��ث.   غري  اأثناء 
نيومان تكذب اأو تقول احلقيقة، يبدو خارج 
املو�صوع، فاعرا�صها وم�صاحلها �صخ�صية، 
ت�صريحها،  م��ن  غا�صبة  �صيا�صية.  ولي�صت 
فهي تعتر معلوماتها حول دونالد ترامب 
واإن  الثقايف،  امل�صهد  و�صيلة لتحتل مكانا يف 
هدف  اأي  لها  لي�س  بالعن�صرية  اتهاماتها 

�صوى جذب انتباه و�صائل الإعام.

جولة اإعالمية انتهازية
اأوم���ارو����ص���ا م��ان��ي��غ��ول��ت نيومان      وع����دت 
ترامب  اإي��ف��ان��ك��ا  مل��ك��امل��ات  ت�صجيات  بن�صر 
وجاريد كو�صنري مفادها اأن “جافانكا” كانا 
�صك  با  هي  ت�صجيات  لإقالتها.  حزينن 
اآخ��ر. ففي  اأي �صخ�س  اأهمية لها من  اأك��رث 
الوقت احلايل، اأف�صل ورقة م�صاومة بيدها، 
ت��راه��ن بها على ك��ل �صيء  اأن  وال��ت��ي ق���ررت 

خال ظهورها على �صا�صات التلفزيون، هي 
الت�صجيل الذي يحتوي على كلمة “زجني”، 
اأن  دون  اإل��ي��ه  ا�صتمعت  اأن��ه��ا  ت��دع��ي  وال��ت��ي 

تتمكن من ن�صره.
    اإن اجلولة الإعامية لأومارو�صا مانيغولت 
نيومان، وهي حملة ترويج ذاتية تنظر اليها 
املعار�صة بعن الر�صا، لي�صت الأوىل يف ع�صر 
ترامب. بعد فرة وجيزة من ن�صر �صحيفة 
و�صع  اأك�صبها  مقاًل  ج��ورن��ال  �صريت  وول 
اأط��ل��ق��ت جن��م��ة الأف���ام  ال��وط��ن��ي��ة،  النجمة 
بعنوان  ج��ول��ة  دانييلز  �صتورمي  الب��اح��ي��ة 
كما  “لنجعل اأمريكا �صهوانية مرة اخرى”، 
ا�صتخدم حماميها، مايكل اآفيناتي، ا�صمئزاز 

اجلمهور من دونالد ترامب، لتعزيز امكانية 
تر�صحه للرئا�صة يف امل�صتقبل.

   لنكن وا���ص��ح��ن: يبدو ك��ل م��ن �صتورمي 
من  �صدقاً  اأك���رث  اآفيناتي  ومايكل  دانييلز 
من  ول��ك��ن  ن��ي��وم��ان.  مانيغولت  اأوم��ارو���ص��ا 
الأ�صخا�س  اأن  ناحظ  اأن  لاهتمام  املثري 
الذين ادانوا ترامب هم اأنانيون، با حياء، 
انتهازيا  ان  ودعاية.  ا�صهار  لأقل  وباملر�صاد 
يف ال��ب��ي��ت الأب��ي�����س ل مي��ك��ن اأن ي��ج��ذب ال 
اأن  الن��ت��ه��ازي��ن ف��ق��ط. ول غ��راب��ة، اذن، يف 
نيومان، خُمرة  مانيغولت  اأومارو�صا  تكون 
م��ن��زوع��ة ال��ق��ي��م.. ف����اإذا اخ���رت ال��ع��م��ل مع 

ترامب، فاإنك بال�صرورة من دون قيم.

 – كوتروت�صي  كري�صتينا   - الفجر 

ترجمة خرية ال�صيباين

    قامت اأومارو�صا مانيغولت نيومان بجولة 
لكتابها،  ل��ل��رتوي��ج  احل��واري��ة  ال��رام��ج  يف 

البيت  على  ال��داخ��ل  من  نظرة  “املعتوه: 
الأبي�ش يف ظل ترامب”، 

كوالي�ش  عن  دقيقة  بتفا�صيل  يعد  وال��ذي 
الإدارة الأمريكية.

   وترتبط اأكر الكت�صافات املعروفة حتى 

الآن بثالثة ت�صجيالت: الأول يعود تاريخه 
اإىل زمن برنامج تلفزيون الواقع “املبتدئ”، 
كلمة  ترامب  دونالد  فيه  ي�صتخدم  ال��ذي 

“زجني”،
مانيغولت  اأومارو�صا  باإقالة  يتعلق  الثاين   

مكتب  مدير  كيلي،  ج��ون  قبل  من  نيومان 
البيت  يف  الأزم�����ات  غ��رف��ة  يف  ال��رئ��ي�����ش، 
يزعم  هاتفية  مكاملة  والثالث  الأب��ي�����ش، 
بف�صل  علم  على  لي�ش  اأنه  خاللها  الرئي�ش 

م�صت�صارته ال�صابقة.

حملة لي�صت الأوىل يف ع�صر ترامب:

ال اأهمية ملا �شتق�له اأومارو�شا مانيغ�لت اأو تفعله...!

- اإن انتهازيا يف البيت االأبي�س 
ال يجذب اإال االنتهازيني

- لعلنا اأمام االإدارة 
االأمريكية ال�حيدة التي 

جعلت عملية ت�شريب املعل�مات 
والت�شجيالت غري جمدية 

- اعرتا�شها وم�شاحلها �شخ�شية 
ولي�شت �شيا�شية، والهدف من 
اتهاماتها بالعن�شرية جذب 

انتباه و�شائل االإعالم

على  الن�صال  تك�صرت  ترامب 
الن�صال
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�صهرات خا�صة مع برل�صكوين اي�صا

رق�صني  يا هو  لقطة اثارت الغ�صب

�صجع بوتني على الدوام ال�صعبويني يف اوروبا

زيارة خا�صة كلفت املاليني

•• الفجر - خرية ال�صيباين
   حمبوب اليمني املتطرف الأوروبي يزور املعجبني به. يف 
تقليد غريب للممار�صات القدمية للبالطات يف اأوروبا، حيث 

الأحيان  من  كثري  يف  الأمريية  العائالت  بني  ال��زواج  كان 
ال�صبت  بوتني  فالدميري  ح�صر  ال�صيا�صي،  للتقارب  منا�صبة 
املا�صي زفاف وزيرة اخلارجية النم�صاوية كارين كناي�صل، 
 54 العمال،  رجل  من  الوزيرة  تزوجت  وقد  �صنة.   53

عاما، ولفغانغ ميلنغر يف قرية جنوب النم�صا على احلدود 
ال�صلوفينية.

   غري اأن ما ُيعَرف ر�صمًيا على اأنه “�صاأن خا�ش”، اثار موجة 
الئتالف  املعار�صة على  ُتعيب  النم�صا حيث  نقد حادة يف 

احلكومي، يت�صكل من املحافظني واليمني املتطرف، الت�صرف 
الأوروب��ي،  الحت��اد  داخل  الرو�صي  للنظام  م�صلح  “كذراع 
خالل  النم�صا  وتتوىل  بلدنا”.  ب�صمعة  امل�صا�ش  وبالتايل، 

هذا ال�صدا�صي الرئا�صة الدورية لالحتاد الأوروبي.

الرق�ش على التناق�صات الأوروبية:

لهذا ح�شر ب�تني حفل زفاف وزيرة من�شاوية...!

ع�صوة  لي�صت  ك��ن��اي�����ص��ل  ك��اري��ن     
ال���ي���م���ي���ن���ي  احل�������ري�������ة  ح���������زب  يف 
ج���ذوره  ي�صتمد  ال����ذي  امل��ت��ط��رف، 
وكان  النازية،  من  الإيديولوجية 
يف اأواخ�������ر ع��ه��د ي�����ورغ ه���اي���در يف 
امل��ا���ص��ي، واح���دا من  ال��ق��رن  نهاية 
اليمينية  ل��ل�����ص��ع��ب��وي��ة  ال�����ص��ّب��اق��ن 
الدول  معظم  يف  ال��ي��وم  املتمركزة 
الوزيرة قريبة  ان  الأوروبية، غري 
ي��ك��ف��ي ليقرح  م����ن احل������زب مب����ا 
التي  وه���ي  احل��ك��وم��ة.  يف  تعيينها 
ب��ادرت اإىل دع��وة فادميري بوتن 
عندما قام الرئي�س الرو�صي بزيارة 
ر�صمية اإىل فيينا يف يونيو املا�صي. 
حتى  مو�صكو  انتظرت  ذل��ك،  وم��ع 

15 اأغ�صط�س لتوؤكد ح�صورها.

»زيارة لي�صت خا�صة اأبداً«
   يف النم�صا، حزب احلرية اليميني 
دي�صمر  م��ن��ذ  ���ص��ري��ك،  امل��ت��ط��رف 
الفيدرالية  احلكومة  يف   ،2017
ب����رئ����ا�����ص����ة امل�������ص���ت�������ص���ار امل���ح���اف���ظ 
ح�صر  ال���ذي  ك��ور���س،  �صيبا�صتيان 
نائبه  ج��ان��ب  اىل  ال���زف���اف،  ح��ف��ل 
رئي�س  �صرا�س  كري�صتيان  هاينز 
ح���زب احل���ري���ة، وم���ن ال�����ص��ع��ب يف 
م��ث��ل ه����ذا الإط�������ار ال���ت���ح���دث عن 

“زيارة خا�صة«. 
   »زيارة خا�صة”، كلفت اأي�صاً دافع 
ال�صرائب النم�صاوي مئات الآلف 

باأمن  تتعلق  كنفقات  ال��ي��ورو  م��ن 
ال�صحافة  ح�صبتها  ك��م��ا  احل����دث، 
م�صتبد  “زيارة  ان  ال��ن��م�����ص��اوي��ة. 
النائب  احتج  اأبداً”،  لي�صت خا�صة 
عن اخل�صر مي�صيل رميون، الذي 

طالب با�صتقالة الوزيرة.
   على غ��رار العديد من الأحزاب 
ال�����ص��ع��ب��وي��ة ال��ي��م��ي��ن��ي��ة يف اأوروب������ا، 
ي��داف��ع ح��زب احل��ري��ة ع��ن مواقف 
انتقاد  �صيما  ول  لرو�صيا،  موالية 
ع��ق��وب��ات الحت�����اد الأوروب�������ي �صد 
مو�صكو، واملوافقة على �صم رو�صيا 
ل�صبه جزيرة القرم. ويلتقي حزب 
احلرية يف هذه النقطة مع رابطة 
ماتيو �صالفيني يف اإيطاليا، اأو حزب 

البديل من اجل املانيا الأمل��اين، اأو 
يف  ل��وب��ان  مل��اري��ن  الوطني  التجمع 

فرن�صا.

ت�صجيع الت�صكيك يف اأوروبا

امل��ي��ول الرو�صية  اأ���ص��ب��اب     وت��ع��ود 
ل��ل�����ص��ع��ب��وي��ن يف ج��ان��ب ك��ب��ري اإىل 
الت�صلطي  ب��الأ���ص��ل��وب  اإع��ج��اب��ه��م 
الذي  ب��وت��ن،  ف��ادمي��ري  حلكومة 
الإعام،  واخ�صع  املعار�صة،  قمع 

دائرة  اإىل  الرو�صي  الرملان  وحّول 
ت�صجيل يف خدمته. 

اأم��ري��ك��ا ومعاداة    وت��ل��ع��ب م��ع��اداة 
التقارب  يف  دوًرا  اي�صا  الليرالية 
ف���������ص����ًا عن  الإي������دي������ول������وج������ي، 
املجتمعية”  “بالقيم  الع�����راف 
الهجرة  رف�������س  م��ث��ل  امل�����ص��رك��ة، 
الإ�صامية، ومعار�صة زواج املثلين 
ان�����ه يف هذه  م����ن  ال����رغ����م  ع���ل���ى   -
الأحزاب  بع�س  الأخ���رية،  النقطة 
ناأت  ال�صعبوية  اليمينية  الأوروبية 
بنف�صها عن اأفكار بوتن حول هذا 

املو�صوع.
   ه�������ذا، وت����ط����رح ����ص���ك���وك ح���ول 
ال���ت���م���وي���ل ال����رو�����ص����ي ل�����اأح�����زاب 

وهناك،  ه��ن��ا  امل��ت��ط��رف��ة  اليمينية 
ول��ك��ن ن����ادرا م��ا مت اإث��ب��ات��ه: تلقت 
اجل��ب��ه��ة ال��وط��ن��ي��ة يف ف��رن�����ص��ا، عام 
ماين   9 بقيمة  ا  قر�صً  ،2014

يورو من بنك رو�صي.
   اأخ�������ريا، م���ا ال�����ذي ي��ب��ح��ث عنه 
ف���ادمي���ري ب��وت��ن ب��ح�����ص��ور حفل 

زفاف الوزيرة النم�صاوية؟
من  ال�����ع�����دي�����د  ع����ك���������س  ع�����ل�����ى     
الرئي�س  ي����ردد  ل  ال�����ص��ي��ا���ص��ي��ن، 
املنا�صبات  ا���ص��ت��خ��دام  يف  ال��رو���ص��ي 
وقد  دبلوما�صيته.  لدعم  اخلا�صة 
ال�صينية  ل���اإذاع���ة  م��وؤخ��را  ���ص��رح 
مياده،  عيد  مبنا�صبة  ق���ام،  ب��ان��ه 
بتقا�صم كوب من الفودكا والنقانق 

�صي  ال�صن  يف  الأول  ال��رج��ل  م��ع 
���ص��ارك يف حفات  بينغ. كما  ج��ن 
خا�صة مع رئي�س الوزراء الإيطايل 
اأو  ب��رل�����ص��ك��وين،  �صيلفيو  ال�����ص��اب��ق 
ال�صابق  الأمل��������اين  امل�����ص��ت�����ص��ار  م����ع 
اأن هدفه  اإل  ����ص���رودر.    غ��ريه��ارد 
جت�����اه ال�����ص��ع��وب��ي��ن الأوروب�����ي�����ن 
املناه�س  نزوعهم  ت�صجيع  وا�صح: 
لأوروبا من اجل اإثارة النق�صامات 
والن���������ص����ق����اق����ات داخ��������ل الحت������اد 
ذلك  اأو���ص��ح  ان  و�صبق  الأوروب�����ي. 
لوبان”  “مارين  ا�صتقبل  عندما 
النتخابات  ق��ب��ي��ل  ال��ك��رم��ل��ن  يف 
الرئا�صية الفرن�صية عام 2017. 
عن لوبوان

- يعار�س حزب احلرية عق�بات االحتاد االأوروبي �شد م��شك�، وي�شاند �شم رو�شيا ل�شبه جزيرة القرم

- على عك�س العديد من ال�شيا�شيني، ال يرتدد ب�تني يف ا�شتخدام املنا�شبات اخلا�شة لدعم دبل�ما�شيته

- الهدف: اإثارة 
االنق�شامات واالن�شقاقات 

داخل االحتاد االأوروبي

تقرير: جه�د قطر لغزة تثري ال�شك�ك •• القد�س املحتلة-وكاالت:

بو�صت”  “جريوزاليم  �صحيفة  يف  ف��ران��ت��زم��ان  �صيث  ال�صحايف  كتب 
الإ�صرائيلية اأن قطر ت�صعى اإىل لعب دور يف ال�صيا�صة الإ�صرائيلية لغزة، 

و�صط الأزمة املتفاقمة مع حما�س يف الأ�صهر ال�صتة الأخرية، معتراً اأن هذه اجلهود اأثارت قلقاً مع 
العزلة التي تعانيها قطر ب�صبب م�صاعي وا�صنطن لإبرام “�صفقة القرن« .

ويلفت ال�صحايف اإىل اأن النقا�صات الأخرية املتعلقة بوقف النار قد تعيد قطر اإىل جمموعة الدول 
ال�صاعية اإىل حل بن اإ�صرائيل وغزة.

الدفاع  وزير  التقى   ، يونيو  اأنه يف  املا�صي  الأ�صبوع  الإ�صرائيلية  الإذاع��ة  العا�صرة يف  القناة  وبثت 
اأفيغدور ليرمان يف قر�س املبعوث القطري اإىل الدوحة حممد العمادي، وبحث معه خ�صو�صاً 
350 مليون دولر يف �صياق  اأن توفر ما ي�صل اإىل  يف الأزم��ة الإن�صانية يف القطاع. وميكن قطر 
منذ  دولر  مليون   800 نحو  قدمت  اأنها  علماً  وغ��زة،  اإ�صرائيل  بن  �صام  لتفاق  جديد  اتفاق 

.2014
رئي�س  التقى  نتانياهو  بنيامن  الإ�صرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  اأن  اآخ��ر  تقرير  اأف��اد  اخلمي�س،  وي��وم 

املخابرات امل�صرية عبا�س كامل. وقال ال�صحايف اإن املناق�صات املعقدة بن اإ�صرائيل وم�صر، وحما�س 
وم�صر، والوليات املتحدة، وقطر، و- بن اإ�صرائيل وقطر، هي اخللفية للمحاولة احلالية لإيجاد 

هدنة طويلة املدى مع حما�س. 
اأو ع�صر  النار مدته خم�س  لوقف  اتفاقاً  تناق�س  اأن قطر  اإىل اجلزيرة  العمادي  اأبلغ  يوليو،   ويف 

�صنوات مع اإ�صرائيل، يف ما بدا ر�صائل اإىل كل من حما�س واأمريكا.
من  موثوقن  لي�صوا  امل�صرين  اأن  هي  امل�صكلة  عملياً...ولكن  منخرطون  “امل�صرين  اإن  وق��ال 
حما�س. لأنه منذ اأكرث من �صنة، قدم امل�صريون وعوداً حلما�س لإمتام م�صاحلة مع فتخ، لكنهم 

مل ينفذوها«.
اأنها  اأن العمادي حاول ت�صوير قطر على  اإن الق�صة الأعمق هي  من هذا املنطلق، قال ال�صحايف 
ال�صريك “ذو ال�صدقية” للجانبن. ولكن من هما هذا اجلانبان، حما�س وفتح، اأم حما�س وم�صر، 

اأم حما�س واإ�صرائيل، اأم حما�س والوليات املتحدة؟.

اإعان  منذ  وتركيا  قطر  ب��ن  بالتقارب  ت��ذك��ريه  واإىل   
اأنه منذ  اإىل  ال�صحايف  لفت  للدوحة،  الرباعي مقاطعته 
اإعان الوليات املتحدة يف دي�صمر 2017 اأنها �صتنقل 
من  الفل�صطينية  القيادة  تقربت  القد�س،  اإىل  �صفارتها 
الوليات  اأنقرة مبواجهة  اإنه �صيقف مع  اأخرياً  الفل�صطيني حممود عبا�س  الرئي�س  تركيا. وقال 
املتحدة، وهو اأجرى حمادثات يف الأردن الأ�صبوع املا�صي واأعلن رف�صه اخلطة الأمريكية قبل اأن 

يطري اإىل الدوحة.
وراأى ال�صحايف اأن هذا الأمر يثري فو�صى معقدة، ولكن مع تكتلن من حلفاء متمايزين. وتقيم 
اإ�صرائيل  وتتمتع  العاقات،  الفل�صطينية وحما�س م�صتويات خمتلفة من  وال�صلطة  وتركيا  قطر 
اإ�صرائيل  النار بن  اتفاق لوقف  ف��اإن احلديث عن  لذا  ودي��ة.  املتحدة بعاقات  والوليات  وم�صر 

وحما�س يجري يف ظل رغبة قطر لا�صطاع بدور يف املع�صكرين.
اأي دور هذا الذي تلعبه قطر؟. ففي اجتماعاته يف الدوحة مطلع اأغ�صط�س،  ويت�صاءل ال�صحايف 
اأ�صاد عبا�س بجهود قطر يف اإعادة اإعمار غزة، ولكنه لفت اإىل اأن هذه اجلهود يجب اأن متر “من 

حال ال�صلطة ال�صرعية للحكومة الفل�صطينية«.
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•• عوا�صم-رويرتز:

اأعلنت احلكومة الريطانية ام�س اإنها 
اأوقفت متويل بع�س برامج امل�صاعدات 
مقاتلو  ع��ل��ي��ه��ا  ي�����ص��ي��ط��ر  م��ن��اط��ق  يف 

املعار�صة يف �صوريا.
احلكومة  ب���ا����ص���م  م��ت��ح��دث��ة  وق����ال����ت 
ال����ري����د  ب�����ي�����ان ع������ر  ل�������روي�������رز يف 
الو�صع  اأ�صبح  اأن  “بعد  الإل��ك��روين 
�صعبا  املناطق  بع�س  يف  الأر����س  على 
بع�س  دع��م  قل�صنا  متزايد  نحو  على 
ولكن  الإن���������ص����ان����ي����ة  غ�����ري  ب����راجم����ن����ا 
املهم مل�صاعدة  الدعم  �صنوا�صل تقدمي 
اأم�����س احل��اج��ة للدعم  ال��ذي��ن ه��م يف 
هذا  يف  وال�صتقرار  الأم��ن  ولتح�صن 
البلد«.وكانت �صحيفة تاميز قد ذكرت 
اأن حماولة ت�صكيل قوة  يف وقت �صابق 
�صبتمر  من  �صُتلغى  م�صتقلة  �صرطة 
اأي���ل���ول يف ال���وق���ت ال�����ذي جت����ري فيه 
املجال�س  متويل  م�صروعات  مراجعة 
امل��ح��ل��ي��ة وم���ن امل��رج��ح وق��ف��ه��ا بحلول 

نهاية ال�صنة املالية.
اخلارجية  وزارة  اأن  التقرير  واأ���ص��اف 
واإدارة التنمية الدولية قررتا اأن برامج 
امل�صاعدات يف املناطق ال�صمالية الغربية 
من �صوريا “يتعذر ا�صتمرارها«.وقالت 
احلكومة الريطانية اإنها اأنفقت 152 
ا�صرليني)193.85  جنيه  مليون 
مليون دولر( على الرامج الإن�صانية 

يف �صوريا خال ال�صنة املالية 2017-
م�صاعداتها  بريطانيا  2018.وزادت 
املعار�صة  ت����زوي����د  اإىل  ب����الإ�����ص����اف����ة 
والتدريب  املدرعة  باملركبات  ال�صورية 
هو  �صوريا  غ��رب  .و�صمال   2013 يف 
مقاتلو  م����ازال  رئي�صية  منطقة  اآخ���ر 

املعار�صة ي�صيطرون عليها.
واأدى ال�صراع يف �صوريا اإىل �صقوط ما 
يقدر بنحو ن�صف مليون قتيل واإجبار 
على  �صخ�س  م��ل��ي��ون   5.5 م��ن  اأك���رث 
 6.5 م��ن  اأك��رث  وت�صريد  �صوريا  ت��رك 

مليون �صخ�س داخلها.
ال����ولي����ات  ت���ب���ن���ت   2011 ع�����ام  ويف 
ترك  ب�صرورة  تق�صي  �صيا�صة  املتحدة 
الرئي�س ال�صوري ب�صار الأ�صد ال�صلطة 
الغربين  وح��ل��ف��اءه  وا���ص��ن��ط��ن  ول��ك��ن 
ذلك  بعد  راأوا  بريطانيا  بينهم  وم��ن 
ال�صورية  احلكومية  ال��ق��وات  ا�صتعادة 
الأرا�صي  ورو�صيا  اإي��ران  املدعومة من 
ك��ان��ت ف��ق��دت��ه��ا وت���اأم���ن الأ�صد  ال��ت��ي 
�صياويان  �صيه  ق��ال  ذل��ك،  من�صبه.اىل 
للق�صية  اخل���ا����س  ال�����ص��ي��ن��ي  امل��ب��ع��وث 

ال�صورية ام�س اإنه ل يوجد رقم حمدد 
للقتال يف  الذين ذهبوا  الويغور  لعدد 
�صوريا  يف  املت�صددة  اجلماعات  �صفوف 
�صوريا  اإىل  بالعودة  ياأمل  اأن��ه  م�صيفا 

للح�صول على �صورة اأو�صح.
اأن يكون  م���ن  ب��ق��ل��ق  ال�����ص��ن  وت�����ص��ع��ر 
�صوريا  اإىل  ذه���ب���وا  ال���ذي���ن  ال���وي���غ���ور 
املت�صددين  والعراق للقتال يف �صفوف 
ق��د ���ص��اف��روا ب�صكل غ��ري ق��ان��وين عر 
اآ���ص��ي��ا وت��رك��ي��ا. واأغلب  ���ص��رق  ج��ن��وب 
الويغور من امل�صلمن الذي يتحدثون 

ل��غ��ة ت��رك��ي��ة وي��ن��ح��درون م��ن منطقة 
�صينجيانغ يف اأق�صى غرب ال�صن.

ال�صن  ل��دى  ال�����ص��وري  ال�صفري  وق���ال 
اإن م��ا ي�صل  امل��ا���ص��ي  ال��ع��ام  ل���روي���رز 
اإىل خم�صة اآلف من الويغور يقاتلون 
مت�صددة خمتلفة  يف �صفوف جماعات 
يف ����ص���وري���ا.وك���ان ت��ن��ظ��ي��م داع�������س قد 
كان  �صيني  قتل  عن  م�صوؤوليته  اأعلن 
2015 مما �صلط  حمتجزا رهينة يف 
ال�صوء على قلق ال�صن ب�صاأن الويغور 
ال�صرق  يف  يقاتلون  اإنهم  تقول  الذين 
الأو�صط وتخ�صى من احتمال عودتهم 

اإىل ال�صن ل�صن هجمات.
وقال �صيه يف اإفادة �صحفية يف بكن اإن 
ال�صن جتري حمادثات مع كل الدول 
ب�����ص��اأن مكافحة  ���ص��وري��ا  ذل���ك  مب���ا يف 
الإره�����اب.واأ������ص�����اف ���ص��ي��ه ال�����ذي كان 
يتحدث بعد زيارة ل�صوريا وال�صعودية 
بالن�صبة  املا�صي”  ال�صهر  واإ���ص��رائ��ي��ل 
املوجودين  الويغور  الإرهابين  لعدد 
هناك فقد راأي��ت كل الأرق���ام. البع�س 
اأو  اآلف  اأو ثاثة  األفن  اأو  األف  يقول 
اأربعة اآلف اأو خم�صة اآلف بل والبع�س 

يقول اأكرث من ذلك«.

ل���دى املرة  ت��ك��ون  اأن  “ اأت��ع�����ص��م  وق����ال 
امل��ق��ب��ل��ة ال��ف��ر���ص��ة ل��ل��ذه��اب اإىل اإدل���ب 
لإلقاء نظرة” م�صريا اإىل اآخر م�صاحة 
ك���ب���رية م���ن الأرا�����ص����ي م���ازال���ت حتت 

�صيطرة مقاتلي املعار�صة ال�صورين.
وت�صيطر على اإدلب جمموعة متنوعة 
امل�صلحة  امل���ع���ار����ص���ة  ج���م���اع���ات  م����ن 
القوة  هم  مت�صددين  اأن  املعتقد  وم��ن 
باللوم  ال�صن  هناك.وتنحي  املهيمنة 
ا�صم  نف�صها  على  تطلق  جماعة  على 
حركة ترك�صتان ال�صرقية يف كثري من 
�صينجيانغ  يف  وق��ع��ت  ال��ت��ي  ال��ه��ج��م��ات 

من  الرغم  على  الأخ���رية  ال�صنوات  يف 
اإذا  ف��ي��م��ا  ���ص��ك��ك��وا  ب��ع�����س اخل�����راء  اأن 
ك���ان���ت ه����ذه اجل��م��اع��ة م���وج���ودة باأي 
اإىل تقرير  �صيه  �صكل متما�صك.واأ�صار 
األفن  اإن ه��ن��اك  امل��ت��ح��دة ق��ال  ل���اأمم 
مع  يقاتلون  �صخ�س  اآلف  ث��اث��ة  اأو 

جماعات اإرهابية يف �صوريا والعراق.
وقال “بالتاأكيد يوجد يف هذه املناطق 
ترك�صتان  ح���رك���ة  لإره�����اب�����ي  ت���رك���ي���ز 
ال�صرقية الإ�صامية . هذا اأمر موؤكد«.

وتقول جماعات حقوقية ومنفيون من 
الويغور اإن كثريين من الويغور فروا 
القمع  من  هروبا  بب�صاطة  تركيا  اإىل 
اتهامات  وه���ي  ال���داخ���ل  يف  ال�����ص��ي��ن��ي 
تنفيها بكن.و�صينجيانغ ق�صية بالغة 
لل�صن.وكانت  بالن�صبة  احل�صا�صية 
جلنة حلقوق الإن�صان يف الأمم املتحدة 
ق��د ق��ال��ت يف وق���ت ���ص��اب��ق م��ن ال�صهر 
اإن���ه���ا ت��ل��ق��ت ت���ق���اري���ر كثرية  اجل������اري 
مليون  نحو  احتجاز  ع��ن  بها  م��وث��وق 
فرد من اأقلية الويغور يف ال�صن فيما 
ي�صبه “مع�صكر احتجاز �صخما حماطا 

بال�صرية«
.واتهمت بكن قوى “معادية لل�صن” 
باأنها وراء انتقاد �صجلها و�صيا�صاتها يف 

�صينجيانغ .

ال�صني جتهل عدد املقاتلني الويغور يف �صوريا

بريطانيا ت�قف م�شاعدات مبناطق املعار�شة ال�ش�رية

•• لندن-رويرتز:

من  كبري  �صجن  اإدارة  الريطانية  احلكومة  تولت 
اخلا�صة  الأم��ن��ي��ة  للخدمات  ج��ي.ف��ور.اإ���س  �صركة 
بعدما ك�صف تفتي�س عن تدهور الأو�صاع يف ال�صجن 
وبلوغها حالة الأزمة حيث يتعاطى �صجناء املخدرات 
توقيع  دون  بينهم  بينهم م�صاجرات عنيفة  وتن�صب 

اأي جزاءات عليهم.
ا�صتعادت  اإن��ه��ا  الث��ن��ن  ام�����س  ال��ع��دل  وق��ال��ت وزارة 
�صتة  ملدة  برمنجهام  اإت�س.اإم.بي  �صجن  اإدارة  �صلطة 
فيه  “البائ�صة”  للظروف  للت�صدي  مبدئيا  اأ�صهر 
والف�صات يف  والقيء  والبول  الدماء  تنت�صر  حيث 

الزنزانات ويف املمرات وجتذب الفئران وال�صرا�صري.
و�صتعن الوزارة مديرا جديدا لل�صجن وتزيد عدد 
اإىل  �صجن   300 ن��ح��و  �صتنقل  ك��م��ا  ب��ه  ال��ع��ام��ل��ن 
ال�صجون  وزير  �صتيوارت  روري  اأخرى.وقال  اأماكن 
ات�صح  وق��د  مقبول  غري  برمنجهام  يف  راأي��ن��اه  “ما 
لتحقيق  جذرية  اإج���راءات  لتخاذ  حاجة  هناك  اأن 
كبري  اأع��ده  تقرير  نطلبها«.وذكر  التي  التح�صينات 
برمنجهام،  الواقع يف  ال�صجن  اإن  ال�صجون  مفت�صي 
ماأ�صوي  ب�صكل  ت��ده��ور  بريطانيا،  م��دن  اأك��ر  ث��اين 
اإذ ك��ان امل��وظ��ف��ون يقبعون  18 ���ص��ه��را،  اآخ���ر  خ��ال 
اأجنحة  م�صوؤولية  ال�صجناء  ويتوىل  مكاتبهم  داخل 

ال�صجن.

ومن املرجح اأن يجدد هذا النباأ النقا�س يف بريطانيا 
عامة  خدمات  تدير  التي  اخلا�صة  ال�صركات  ح��ول 
العام  اأ�صا�صية وال��ذي بلغ ذروت��ه يف وقت �صابق هذا 
عندما انهارت �صركة كاريليون، وهي �صركة مقاولت 

وخدمات من الباطن.
وق���ال���ت ���ص��رك��ة ج����ي.ف����ور.اإ�����س اإن ال�����ص��ج��ن واج���ه 

“حتديات ا�صتثنائية«.
ال�صجناء والعاملن يف  “م�صلحة  بيان  واأ�صافت يف 
ونحن  الرئي�صية  اأولويتنا  هي  و�صامتهم  ال�صجن 
وبفر�صة  اأ�صهر  �صتة  مل��دة  التدخل  بخطوة  نرحب 
العمل مع وزارة العدل ملعاجلة امل�صاكل املطروحة يف 

ال�صجن على نحو عاجل«.

لندن تدير �شجن من �شركة خا�شة بعد تده�ره  
•• كواالملبور-رويرتز:

قالت ال�صرطة وو�صائل اإعام ام�س اإن ال�صلطات 
يحتوي  �صناعي  ج��ه��از  ع��ن  تبحث  ماليزيا  يف 
على مادة م�صعة بعد اأنباء عن فقده من �صاحنة 

يف العا�صر من اأغ�صط�س اآب.
وذكرت �صحيفة )نيو �صريت�س تاميز( اليومية 
نقا عن م�صادر مل ت�صمها اأن ال�صلطات تخ�صى 
ال��ذي يحتوي على كمية غري  اأن اجل��ه��از،  م��ن 
حمددة من مادة الإيريديوم امل�صعة، قد يت�صبب 
مت�صددون  ي�صتخدمه  اأو  اإ���ص��ع��اع��ي  ت��ع��ر���س  يف 

ك�صاح.

 23 ي��زن  ال��ذي  اجلهاز  اأن  ال�صحيفة  واأ�صافت 
الإ�صعاعي  الت�صوير  يف  ي�صتخدم  كيلوجراما 
ال�صناعي وفقد يف الطريق من بلدة �صرميبان 
اإىل �صاه عامل التي تقع على م�صارف العا�صمة 
ك���والمل���ب���ور وت��ب��ع��د امل�����ص��اف��ة ب��ي��ن��ه��م��ا ن��ح��و 60 

كيلومرا.
ولية  يف  ال�صرطة  قائد  من�صور  م���ازلن  وق��ال 
�صياجنور لرويرز يف ر�صالة ن�صية خمت�صرة 
الأمر”.  يف  ن��ح��ق��ق  ون��ح��ن  ب���اغ  ه��ن��اك  “نعم 

ورف�س الإدلء مبزيد من التفا�صيل.
ال�صركة  يف  موظفن  اأن  اإع��ام  و�صائل  وذك��رت 
ال���ت���ي مت��ت��ل��ك اجل����ه����از امل���ف���ق���ود اع���ت���ق���ا لكن 

اأفرجت عنهما فيما بعد لعدم كفاية  ال�صلطات 
الأدلة.

الذرية  ل��ل��ط��اق��ة  ال���دول���ي���ة  ال���وك���ال���ة  وح������ذرت 
التابعة لاأمم املتحدة من اأن اأي فقد اأو �صرقة 
يد  يف  ل��ل��وق��وع  عر�صة  يجعلها  ق��د  م�صعة  مل���ادة 
جهاز  ت�صنيع  يف  ي�صتخدمونها  ق��د  مت�صددين 

نووي اأو ما يعرف “بالقنبلة القذرة«.
وميكن لتلك القنبلة اأن جتمع بن املواد النووية 
منطقة  تلويث  ب��ه��دف  التقليدية  وامل��ت��ف��ج��رات 
الذي  النووي  ال�صاح  بخاف  وذل��ك  بالإ�صعاع 
انفجار  للت�صبب يف  النووي  الن�صطار  ي�صتخدم 

اأقوى بكثري.

اأنباء عن فقدان مادة م�شعة يف ماليزيا 

عمليات تطهري �ضخمة وخماوف من االأمرا�ض يف كرياال 

�رتفاع �ضحايا �لفي�ضانات يف �لهند �إىل 400 قتيل 
•• كو�صني-وكاالت:

ك�����ص��ف ان��ح�����ص��ار امل���ي���اه يف ك����ريال ع���ن ج��ث��ث ���ص��ح��اي��ا �صقطوا 
الولية  هذه  ت�صهدها  قرن  منذ  مو�صمية  اأمطار  اأعنف  خال 
اإىل  احل�صيلة  يرفع  ما  الهند،  جنوب  يف  الواقعة  ال�صتوائية 

اأكرث من 400 �صخ�س.
الثنن  الأم��ط��ار  تراجعت  ب��غ��زارة،  هطولها  م��ن  اأ�صبوع  وبعد 
امل���ي���اه يف ع���دد م���ن الأق���ال���ي���م. وتوا�صل  وان��خ��ف�����س م�����ص��ت��وى 
مروحيات ع�صكرية و�صفن عمليات البحث عن ناجن وعمليات 

اإلقاء املواد الغذائية ومياه ال�صرب يف املناطق املنكوبة.
واأع��ل��ن��ت ف���رق الن��ق��اذ اأن��ه��ا ع���رثت الأح����د ع��ل��ى ج��ث��ث ثاثن 
�صخ�صا اآخرين، ما يرفع ح�صيلة ال�صحايا اإىل مئتن منذ بدء 
اغ�صط�س  اآب  الثامن من  الأخ��رية يف  الغزيرة  الأمطار  هطول 

400 على الأقل منذ بدء الأمطار املو�صمية يف حزيران  واإىل 
يونيو املا�صي. ومت اإنقاذ 22 األف �صخ�س يوم الأحد وحده.

وما زال نحو األف �صخ�س عالقن يف خم�س قرى حول �صينغانور 
اأحد اأكرث القاليم ت�صررا بالفي�صانات.

واأق����ام ف��ري��ق م��ن ال��ب��ح��ري��ة ال��ه��ن��دي��ة ج�����ص��را م��وق��ت��ا ف���وق نهر 
ثري�صور لإنقاذ نحو مئة �صخ�س الأحد.

األف �صخ�س يف خميمات للنازحن يف   725 اإي��واء حواىل  ومت 
هذه الولية الوفرية اخل�صرة واملق�صد ال�صياحي اأثناء موا�صم 

اجلفاف.
فيجايان  ب��ي��ن��اراي  ال�صيوعية  املحلية  احل��ك��وم��ة  رئي�س  وق���ال 
 5645 اإىل  ملن جل��اأوا  الإج��م��ايل  “العدد  اإن  الأح��د  لل�صحف 

خميما بلغ 724 األفا و649 �صخ�صا«.
واأكد اأن الأولوية هي لتاأمن مياه ال�صرب النظيفة واإعادة التيار 

الكهربائي يف الولية التي يبلغ عدد �صكانها 33 مليون ن�صمة.
اإىل  ا�صتئناف رحاتها  ال�صغرية من  الركاب  ومتكنت طائرات 
املطار  اأم��ا  م��دارج هبوط.  البحرية  �صاح  فتح  بف�صل  كو�صن 

الدويل يف هذه املدينة الكبرية ف�صيبقى مغلقا حتى الأحد.
وخلفت الأمطار وال�صيول م�صاهد دمار وخراب يف هذه املدينة.

مع  كو�صن  يف  ماليكابيديكا  ح��ي  يف  منزلها  م��ن  مم��ت��از  ف��رت 
ابنتيها البالغتن من العمر 13 عاما وت�صعة اأعوام اخلمي�س. 
وقد توجهت اإىل منزل والدي زوجها الذي اجتاحته الفي�صانات 

اأي�صا. وخال �صاعات مت انقاذهم جميعا ونقلهم اإىل خميم.
قالت ممتاز “الأمر �صريايل. م�صتوى املياه ارتفع حتى الركبة 
اأننا  اإىل درج��ة  التيار قويا  اأك��رث وكانت  وخ��ال دقائق ارتفعت 

راأينا �صيارات كبرية عائمة«.
ال�صيئة خماوف  ال�صحية  والظروف  ال�صرب  تلوث مياه  ويثري 
ال�صحي  القطاع  يف  عاملن  ن�صر  و�صيتم  اأم��را���س.  ظهور  من 
الأك���رث ت�صررا مثل  الأق��ال��ي��م  ال��ق��رى ملتابعة الو����ص���اع.ويف  يف 
التي  املنازل  بتفتي�س  الإن��ق��اذ  رج��ال  يقوم  و�صيغانور،  ثري�صور 
غمرتها املياه ل�صحب جثث الذين علقوا ب�صبب الرتفاع ال�صريع 
اأ�صرف علي قائد عمليات البحث يف مدينة  ملن�صوب املياه.وقال 
اأن  “مل يت�صوروا  اإن ه��وؤلء  مال ال�صغرية يف منطقة ثري�صور 
املياه �صرتفع اىل هذا احلد- من ثاثة اأمتار اإىل 4،5 اأمتار 

يف بع�س الأماكن«.
�صمك  ���ص��ي��ادو  ان�صم  ال��داخ��ل��ي��ة،  ال��ق��ن��وات  م��ن  �صبكة  وبف�صل 
�صكرها  ال�صلطات عن  الغاثة. وعرت  اإىل عمليات  مبراكبهم 
اآلف  ثاثة  يبلغ  تعوي�صا  �صيتلقى  مركب  كل  اإن  وقالت  لهم 

روبية )37 يورو( عن كل يوم عمل.
بثاثة  الفي�صانات  ع��ن  جن��م��ت  ال��ت��ي  الأ����ص���رار  قيمة  وت��ق��در 
مليارات دولر، وهو رقم ميكن اأن يرتفع مع تك�صف حجم الدمار 
تدريجيا.هذا وا�صتعدت ال�صلطات ال�صحية يف الهند لحتمالت 
تف�صي الأمرا�س يف ولية كريال التي �صربتها الفي�صانات فيما 
اأكرث  انح�صرت املياه وبداأت عمليات تطهري �صخمة بعد مقتل 

من مئتي �صخ�س يف اأ�صواأ في�صانات يف قرن.
وقال ماهي�س بي. وهو م�صوؤول �صحي من قرية راياماجنالم 
املالية  العا�صمة  كوت�صي  ع��ن  كيلومرا   45 نحو  تبعد  التي 

ن��واج��ه��ه ح��ال��ي��ا ه��و تطهري  ال���ذي  “التحدي الأك����ر  ل��ل��ولي��ة 
والوقاية من  تاأهيلها  واإع��ادة  الفي�صانات  التي �صربتها  املنازل 

الأمرا�س التي تنتقل عر املياه«.
معتدلة  اإىل  خفيفة  مبعدلت  اأمطار  بهطول  توقعات  وهناك 
ام�س الثنن يف اأنحاء كريال مما مينح موظفي الإنقاذ فر�صة 
والنهيارات  املت�صاعدة  امل��ي��اه  منع  حم��اول��ة  م��ن  لا�صراحة 
الطينية من دخول خيام ع�صرات الآلف من القروين الذين 
�صردتهم الأمطار.وزادت معدلت هطول الأمطار على الولية 
هذا العام يف مو�صم الأمطار، الذي ميتد من يونيو حزيران اإىل 
�صبتمر اأيلول، بن�صبة 40 باملئة عن املعتاد. واأجرت الأمطار 
على  ال�صلطات  املا�صية  الع�صرة  الأي��ام  يف  هطلت  التي  الغزيرة 
فتح بوابات ع�صرات ال�صدود التي امتاأت بدرجة تنذر باخلطر 

مما اأدى لرتفاع منا�صيب املياه يف الأنهار وفي�صانها.

الإدارة  يف  ال��ك��وارث  اإدارة  عن  امل�صوؤول  فا�صوديفان  اأنيل  وق��ال 
تف�س  اأي  مل��ك��اف��ح��ة  ت�����ص��ت��ع��د  ال���ولي���ة  اإن  ك����ريال  يف  ال�����ص��ح��ي��ة 

لاأمرا�س يف خميمات الإغاثة فيما يتم توزيع اأدوية للوقاية.
ومنعوا  ال��ن��ا���س  لإن��ق��اذ  ت��ك��ات��ف��وا  ال��ق��روي��ن  اإن  ماهي�س  وق���ال 
الأك���ر يف الإنقاذ  “الف�صل  واأ���ص��اف  اأك��ر  ك��ارث��ة  بذلك وق��وع 
البحرية  وق��وات  اجلي�س  �صاعدهم  العادين.  للمواطنن  يعود 
ال�صكان  دفعت  “الفي�صانات  قائا  املحلية«.وتابع  وال�صلطات 
للرابط كما مل يحدث من قبل.. تقا�صموا اأيا كان ما ميلكونه«.

وقال بيناراي فيجايان رئي�س وزراء كريال اإن لي�س هناك نق�س 
يف الغذاء يف الولية لأن التجار خزنوا �صلعا ا�صتعدادا ملهرجان 

اأونام الذي يقام يف الولية يف 25 اأغ�صط�س اآب.
مبهرجان  املتعلقة  الر�صمية  الح��ت��ف��الت  ك��ل  ال��ولي��ة  واأل��غ��ت 

احل�صاد الهندو�صي.

حماكمة املتهم يف هج�م الربملان الربيطاين   تركيا تلغي حظر ال�شفر ل�شحافية اأملانية  
•• ا�صطنبول-اأ ف ب:

بتهمة  تركيا  يف  املحكمة  اأم��ام  متثل  اأملانية  ومرجمة  �صحافية  قالت 
ال�صفر  منع  األغت  الركية  ال�صلطات  اإن  اإرهابية”  ملنظمة  “النتماء 
اإلغاء  “التقارير عن  املفرو�س عليها. وكتبت مي�صايل تولو على توير 

منعي من املغادرة �صحيحة«.
وا�صافت “اأود اأن اأ�صكر موؤيدي وجميع الذين تعاطفوا معي ووقفوا اإىل 

جانبي للح�صول على حريتي«.
اأمرت حمكمة يف ا�صطنبول يف كانون الأول دي�صمر بالإفراج امل�صروط 
عن تولو )34 عاما( بعد توقيفها لأكرث من �صتة ا�صهر بتهمة النتماء 
ي�صنف  حيث  تركيا  يف  املحظور  املارك�صي-اللينيني  ال�صيوعي  للحزب 

اإثبات  عليها  ك���ان  ذاك،  امل��ح��ك��م��ة  ق���رار  اإره��اب��ي��ة.ومب��وج��ب  جم��م��وع��ة 
ح�صورها كل اأ�صبوع ومل ي�صمح لها مبغادرة الباد.

وي�صمح لها القرار الخري بال�صفر خارج الباد.
غري اأن تولو كتبت على توير اأن جل�صة املحاكمة التالية حددت يف 16 
ت�صرين الأول اكتوبر. ويف حالة الإدانة تواجه عقوبة بال�صجن ت�صل اإىل 

15 عاما.
ويف �صباط فراير املا�صي، اأمرت حمكمة يف ا�صطنبول بالإفراج امل�صروط 
عن ال�صحايف الأملاين-الركي دنيز يوجيل بعد ان طالب الدعاء اإنزال 

عقوبة بال�صجن بحقه ت�صل اىل 18 �صنة.
حت�صن  و�صط  تولو  بال�صحافية  املتعلق  الأخ���ري  املحكمة  ق��رار  وي��اأت��ي 

العاقات الركية-الأملانية بعد اأ�صهر من التوتر احلاد.

•• لندن-رويرتز:

اأمام املحكمة يف بريطانيا ام�س  مثل رجل بريطاين من اأ�صل �صوداين 
فيما وجهت له تهمتن بال�صروع يف القتل بعد اأن �صدم ب�صيارة اأ�صخا�صا 

وحاجزا عند الرملان الريطاين الأ�صبوع املا�صي.
ال�صيارة عمدا  قاد  عاما(   29( �صالح خاطر  علي  اأن  ال�صرطة  وتعتقد 
اأ�صخا�س  ثاثة  اإ�صابة  عن  اأ�صفر  مما  الدراجات  وراكبي  امل��ارة  لده�س 

قبل اأن ت�صطدم بحاجز اأمني خارج الرملان الثاثاء املا�صي.
اليوم  ومثل  احل���ادث.  موقع  يف  خاطر  على  القب�س  ال�صلطات  واأل��ق��ت 
اإىل  ا�صتمع  اأمام حمكمة و�صتمن�صر البتدائية يف لندن حيث  الثنن 
العامة ومن رجال  اأف��راد من  بال�صروع يف قتل  له  املوجهن  التهامن 

ال�صرطة.
ومل يتحدث املتهم اإل ليوؤكد ا�صمه وتاريخ مياده وجن�صيته وعنوانه. 
اأم��ام حمكمة  املثول  �صيحتجز حلن  اإن��ه  اربثنت  اإمي��ا  القا�صية  وقالت 
لاإفراج  يكن هناك طلب مقدم  اآب. ومل  اأغ�صط�س   31 يف  بيلي  اأول��د 

عنه بكفالة.
وقالت ال�صرطة اإنها تتعامل مع الق�صية على اأنها اإرهابية ب�صبب طريقة 

تنفيذ الهجوم اإ�صافة اإىل املوقع والأهداف.
وقال املحققون اإن الواقعة هي ثاين هجوم اإرهابي فيما يبدو ي�صتهدف 
اعتنق  بريطاين  وقتل  �صهرا.   18 من  اأق��ل  غ�صون  يف  ال��رمل��ان  مبنى 
اآذار  مار�س  القريب يف  و�صتمن�صر  على ج�صر  اأ�صخا�س  اأربعة  الإ�صام 

.2017
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•• لومبوك-اأ ف ب:

 6،9 اأح���ده���ا  ق���وة  تبلغ  ج��دي��دة  زلزل  ���ص��رب��ت 
درجات جزيرة لومبوك ال�صياحية الندوني�صية، 
الأق���ل  ع��ل��ى  اأ���ص��خ��ا���س  ع�����ص��رة  مت�صببة مب��ق��ت��ل 
هزتن  على  اأ���ص��ب��وع��ن  بعد  الهلع  م��ن  وب��ح��ال��ة 

اأر�صيتن اأودتا بنحو 500 �صخ�س.
بلغت  اأر���ص��ي��ة  ه��زة  اأول  ال����زلزل  علماء  و�صجل 
�صدتها 6،3 درجات قبيل ظهر الأحد. وقد اأدت 

اإىل حوادث انزلق للربة.
وبعد حواىل 12 �صاعة تلتها هزة عنيفة اأخرى 
ب��ل��غ��ت ق��وت��ه��ا 6،9 درج������ات ث���م خ��م�����س ه���زات 
الأمريكي  املعهد  ذكر  كما  الأق��ل،  ارتدادية على 
اأغ�صط�س،  اآب  م��ن  اخلام�س  للجيوفيزياء.ويف 
اآلف  بتدمري  درج���ات   6،9 بقوة  زل���زال  ت�صبب 
ل��وم��ب��وك. وق��ت��ل اك��رث من  امل�صاكن وامل��ب��اين يف 
ع�صرات  واأ�صيب  الكارثة  هذه  يف  �صخ�صا   460
الآلف بجروح. وقبل ا�صبوع، ا�صفرت هزة اأخرى 
عن 17 قتيا يف اجلزيرة.و�صقط قتلى يف زلزال 
وجزيرة  لومبوك  �صرق جزيرة  الأح��د يف  م�صاء 
���ص��وم��ب��اوا امل���ج���اورة، وه��م��ا ق��ري��ب��ت��ان م��ن مركز 
الوطنية  الوكالة  با�صم  الناطق  ال��زل��زال.وق��ال 

اإن  ن��وغ��روه��و  ب����وروو  ���ص��وت��وب��و  ال���ك���وارث  لإدارة 
اأ�صخا�س لقوا حتفهم يف الزلزال الذي  “ع�صرة 
اأكرث  اأن  اإىل  م�صريا  درجات”،   6،9 قوته  بلغت 
من ع�صرين �صخ�صا جرحوا بينما ت�صرر 150 
ال���زل���زال كان  “عند وق���وع  اأن���ه  م��ب��ن��ى.واأ���ص��اف 
اإيواء  اأو يف مراكز  منازلهم  النا�س خارج  معظم 
موقتة لذلك مل ي�صقط عدد كبري من ال�صحايا 
م��ق��ارن��ة م��ع ال��زل��زال ال���ذي ك��ان ب��ال��ق��وة نف�صها 

ووقع يف اخلام�س من اآب اأغ�صط�س«.
وتابع اأن “ال�صدمة التي اأحدثها الزلزال ال�صابق 
6،3 درج��ات( دفعت  الأح��د )وقع ظهرا و�صدته 

النا�س اإىل البقاء يف اخلارج«.
�صومبوا  يف  م�صت�صفى  م��ن  مر�صى  اإج���اء  ومت 
ال��ت��ي ت��ب��ع��د ح����واىل ع�����ص��رة ك��ي��ل��وم��رات �صرق 

لومبوك خوفا من انهيار املبنى.
وح���رم اجل���زء الأك���ر م��ن ج��زي��رة لومبوك من 
كما  اجل��دي��دة،  ال����زلزل  اإث���ر  الكهربائي  ال��ت��ي��ار 

ذكرت ال�صلطات املحلية.
خ�صو�صا  ال�صكان  ب��ن  الهلع  م��ن  حالة  و���ص��ادت 
بهذا  ت�صررا  الأك��رث  املنطقة  لومبوك  �صرق  يف 
الن�صاط الزلزايل.قال اأغو�س �صليم اأحد ال�صكان 
“كنت  الأول  الزلزال  بعد  بر�س  فران�س  لوكالة 

مت  الذين  اإىل  م�صاعدات  لت�صليم  �صيارتي  اأق��ود 
اإج���اوؤه���م، ح��ن اأخ���ذت اأع��م��دة ال��ك��ه��رب��اء تهتز 
“الزلزال  اأن  �صليم  زل��زال«.وت��اب��ع  اأن��ه  ف��اأدرك��ت 
ك��ان ق��وي��ا ج��دا ك��ل ���ص��ىء ك��ان ي��ه��ت��ز«.وق��ال اآخر 
للذين  نائمن يف خيمة خم�ص�صة  “كنا جميعا 
بداأت  للتو عندما  ق��د من��ت  اج��اوؤه��م. كنت  مت 
ال�����ص��وارع وهم  اإىل  تهتز. خ��رج اجلميع  الأر����س 

النا�س  “اأخذ  وي���ب���ك���ون«.واأ����ص���اف  ي�����ص��رخ��ون 
ال�صوارع«.واو�صح  يف  وي�����ص��رخ��ون  ي��رك�����ص��ون 
املتحدث با�صم الجهزة القليمية املكلفة �صوؤون 
املنازل  من  العديد  ان  براموجا  اغونغ  الكوارث 
�صفح  على  �صمبالون  اقليم  يف  الواقعة  واملن�صاآت 
اندوني�صيا  بركان يف  ثاين  اعلى  رينجاين،  جبل 

يبلغ ارتفاعه 3726 مرا، انهارت الحد.

ترودو يعلن تر�شحه لالنتخابات الت�شريعية 2019 
•• مونرتيال-اأ ف ب:

اأنه  ت��رودو  الكندي جا�صنت  ال��وزراء  اأعلن رئي�س 
�صير�صح ر�صمياً لولية ثانية خال النتخابات 

الت�صريعية املقّررة يف خريف 2019.
واأتى اإعان رئي�س الوزراء بعدما اختاره “احلزب 
النتخابات  اىل  م��ر���ّص��ح��ه  الأح����د  الليرايل” 
بابينو )و�صط مونريال(  دائرة  الت�صريعية عن 
انتخبت  وال��ت��ي  لليرالين  معقا  تعتر  التي 
اأع��ادت انتخابه  2008 ثم  ت��رودو نائباً عنها يف 

يف 2011 و2015.

ويف خ���ط���اب األ����ق����اه اأم������ام اأع�������ص���اء يف ح���زب���ه يف 
املثلين  م�����ص��رية  يف  ����ص���ارك  ح��ي��ث  م���ون���ري���ال 
ال�����ص��ن��وي��ة، ���ص��ّدد ت����رودو ع��ل��ى رغ��ب��ت��ه يف تطبيق 

“�صيا�صة اإيجابية«.
وقال “اإمياين بال�صيا�صة الإيجابية مل يتغرّي. اأنا 
على قناعة تاّمة باأنه على الّرغم من ال�صتقطاب 
وال�صعبوية  حولنا،  من  العامل  يف  ن�صهده  ال��ذي 
و�صيا�صة اخلوف والتق�صيم، فاإن البقاء اإيجابين 
للتاأكيد على  والبحث عن طرق  النا�س  وتوحيد 
اأر�صيتنا امل�صركة وقيمنا امل�صركة، مبا يتجاوز 
اختافاتنا، هو الطريق الوحيد لبناء بلد اأقوى 

وعامل اأقوى«.
بتقلي�س  ال��ل��ي��رايل خ�����ص��و���ص��اً  ال��زع��ي��م  ووع����د 
ال��ف��ارق ب��ن الأغ��ن��ي��اء وال��ف��ق��راء ورف���ع م�صتوى 

حياة ال�صكان الأ�صلين.
يوليو  مت���وز  منت�صف  يف  اأج�����رى  ت�����رودو  وك����ان 
اأم�������ل حت�������ص���ن موقع  ع���ل���ى  ت����ع����دي����ًا وزاري�����������اً 
املحافظن  معار�صيهم  مواجهة  يف  الليرالين 
�صئيل  بفارق  الليراليون  عليهم  يتقدم  الذين 
الراأي،  ا�صتطاعات  بح�صب  الت�صويت  نوايا  يف 
وذلك قبل عام ونيف من النتخابات الت�صريعية 

املقررة يف خريف 2019.

وا�شنطن رف�شت �شفقة تركية الإطالق برون�ش�ن 
 •• وا�صنطن-اأ ف ب:

رف�صت اإدارة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب عر�س تركيا الإفراج عن الق�س اأندرو برون�صون لقاء 
وقف ماحقة بنك خلق الركي املهدد بغرامات اأمريكية مبليارات الدولرات، وفق ما اأفادت �صحيفة 

وول �صريت جورنال ام�س الثنن.
وذكرت ال�صحيفة اإن تركيا طلبت وقف التحقيق اجلاري يف بنك خلق الذي قد تفر�س عليه غرامات 

بتهمة م�صاعدة اإيران على جتنب العقوبات الأمريكية.
اأخ��رى مو�صع خاف بن  الغرامات وم�صائل  تبحث م�صاألة  لن  اإنها  قالت  الأمريكية  الإدارة  ولكن 

اجلانبن قبل اإطاق برون�صون، وفق ما نقلت ال�صحيفة عن م�صوؤول كبري يف البيت الأبي�س.
ونقلت عن امل�صوؤول الذي مل تذكر ا�صمه اأن “حليفاً حقيقياً يف حلف �صمال الأطل�صي ما كان �صيوقف 
برون�صون من الأ�صا�س«.ورف�صت حمكمة تركية ال�صبوع املا�صي التما�صاً جديدا بالإفراج عن الق�س 

املو�صوع قيد الإقامة اجلرية ويحاكم بتهم على �صلة بالإرهاب.

نتانياه� وب�لت�ن يطالبان 
اأوروبا بال�شغط على اإيران 

•• القد�س املحتلة اأ ف ب:

الأبي�س  البيت  نتانياهو وم�صت�صار  بنيامن  الإ�صرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  طالب 
ل��اأم��ن ال��ق��وم��ي ج���ون ب��ول��ت��ون يف ال��ق��د���س ام�����س ال����دول الأوروب���ي���ة بتكثيف 

ال�صغوط على اإيران.
املهتمة  ال���دول  جميع  على  اأن  �صراحة  “اأعتقد  لل�صحافين  نتانياهو  وق��ال 

الأو�صط  ال�����ص��رق  يف  والأم����ن  بال�صام 
اأم���ريك���ا وتكثيف  ع��ل��ى خ��ط��ى  ال�����ص��ري 
اأنه  م��ع��ت��راً  اإيران”  ع��ل��ى  ال�����ص��غ��وط 
ازدادت  كلما  ال�صغوط،  تكثفت  “كلما 
عدوانيته.  ع��ن  النظام  ت��راج��ع  ف��ر���س 
اإىل هذه  يجب على اجلميع الن�صمام 
تلميحاً  ت�����ص��ري��ح��ات��ه  اجل��ه��ود«.وت��ع��د 
اإىل  ال�صاعية  الأوروب��ي��ة  للدول  مبطناً 
اإن��ق��اذ الت��ف��اق ال��ن��ووي وال��ت��ي تعهدت 
اقت�صادية  امتيازات  تقدمي  مبوا�صلة 

ح�صلت عليها ايران من التفاق.
وت�صر الدول الأوروبية على اأن التفاق 
طهران  منع  يف  ه��دف��ه  يحقق  ال��ن��ووي 
م��ن ت��ط��وي��ر اأ���ص��ل��ح��ة ن��ووي��ة يف الوقت 

ت�صنيع  على  القدرة  اإي��ران  امتاك  “عدم  اإن  بولتون  قال  احلايل.من جهته، 
اأ�صلحة نووية م�صاألة ت�صكل اأهمية ق�صوى بالن�صبة للوليات املتحدة«.
واأ�صاف “لذا، ان�صحب ترامب من التفاق النووي الإيراين الرديء«.

وتابع بينما كان واقفا اإىل جانب نتانياهو “لهذا ال�صبب، عملنا مع اأ�صدقائنا يف 
اأوروبا لإقناعهم باحلاجة اإىل اتخاذ خطوات اأقوى �صد برنامج اإيران لاأ�صلحة 

النووية وال�صواريخ البال�صتية«.
اإ���ص��رائ��ي��ل الأح���د  و���ص��ل ب��ول��ت��ون اإىل 
ملحادثات ت�صتمر ثاثة اأيام من املتوقع 
اأن تركز حتديداً على اإيران وتواجدها 

يف �صوريا.
وكان نتانياهو ح�س ترامب ب�صدة على 
الذي  ال��ن��ووي  الت��ف��اق  الن�صحاب من 
اأبرم العام 2015 بن خ�صم اإ�صرائيل 
الإق��ل��ي��م��ي ال��رئ��ي�����ص��ي اإي����ران م��ن جهة 

والقوى العظمى من جهة اأخرى.
وان�����ص��ح��ب ال��رئ��ي�����س الأم����ريك����ي من 
التفاق يف اأيار مايو ما اأدى اىل اإعادة 
فر�س العقوبات على طهران.وتوافقت 
املواقف الإ�صرائيلية والأمريكية حيال 

اإيران منذ ت�صلم ترامب ال�صلطة.
وتوؤكد الوليات املتحدة واإ�صرائيل اأن التفاق مع ايران كان حمدوداً للغاية يف 
نطاقه واإطاره الزمني بينما ي�صمح لها كذلك بتمويل اأن�صطة قتالية يف املنطقة 
حيث  وجنيف  اأوكرانيا  جولته  اإط��ار  يف  بولتون  العقوبات.و�صيزور  رفع  ج��راء 

�صيجتمع بنظريه الرو�صي نيكولي باترو�صيف اخلمي�س.
بنظريه  ت��رام��ب  جمعت  التي  يوليو  مت��وز  قمة  ملتابعة  جنيف  اجتماع  وي��اأت��ي 

الرو�صي فادميري بوتن يف هل�صنكي، بح�صب البيت الأبي�س.

•• وا�صنطن-وكاالت:

ال�صابق  الأمريكي  املبعوث  رو���س،  دني�س  راأى 
وا�صنطن  “معهد  وم�صت�صار  الأو�صط  لل�صرق 
اأنه رغم التهديدات  لدرا�صات ال�صرق الأدنى”، 
ان�صحاب  بعد  اإي����ران  تطلقها  ال��ت��ي  اجل��ري��ئ��ة 
واإعادة  النووي  التفاق  من  املتحدة  الوليات 
ف��ر���س ال��ع��ق��وب��ات ���ص��ده��ا، ���ص��ت��ق��وم يف نهاية 
ال��رئ��ي�����س الأمريكي  ب��ال��ت��ف��او���س م��ع  امل��ط��اف 
وب��خ��ا���ص��ة يف ظ���ل و�صاطة  ت���رام���ب،  دون���ال���د 

الرئي�س الرو�صي فادميري بوتن. 
“فورين  مب��ج��ل��ة  م���ق���ال  يف  رو��������س،  وي���ل���ف���ت 
النووي  الت��ف��اق  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة،  بولي�صي” 
الإي�������راين ل ي����زال ي��ث��ري ال���ص��ت��ق��ط��اب حتى 
التفاق؛  من  املتحدة  ال��ولي��ات  ان�صحاب  بعد 
لن  اإي��ران  اأن  لاتفاق  الداعمون  يوؤكد  حيث 
تتفاو�س اأبداً على اأي تعديل يف التفاق، بينما 
ترامب  ق���رار  اأن  ل��ات��ف��اق  امل��ع��ار���ص��ون  يعتر 
اإىل �صفقة  ي��ق��ود  اأن  ���ص��اأن��ه  م��ن  ب��الن�����ص��ح��اب 

اأف�صل. 
ويبدو اأن ترامب نف�صه يعتقد اأن التو�صل اإىل 
وبخا�صة  ممكنا،  اأم���راً  لي��زال  اأف�صل  �صفقة 
لأنه عر�س يف الآونة الأخرية اإجراء حمادثات 
مع الإيرانين من دون �صروط م�صبقة، ولكن 
اأعلن  الإي��راين، على خامنئي،  الأعلى  املر�صد 
اأي حمادثات  عدم موافقته على ذلك وحظر 
م��ب��ا���ص��رة م��ع ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، وذل����ك بعد 
ق��ائ��د احلر�س  ج��ع��ف��ري،  اإ���ص��رار حممد على 
لن  الإي�����راين  ال�صعب  اأن  الإي�����راين،  ال��ث��وري 
ي�����ص��م��ح اأب�������داً ل��ل��م�����ص��وؤول��ن ب��ال��ت��ف��او���س مع 
كوريا  لي�صت  “اإيران  واأن  الأك���ر،  ال�صيطان 
ال�صمالية” على حد تعبريه. ولكن رو�س يرى 
اأقوى  مب��وق��ف  يتمتعون  ت��رام��ب  م��وؤي��دي  اأن 
التظاهر بالقوة؛ حيث  اإي��ران  رغم حم��اولت 
اإىل  ت�صري  ال�صيا�صية  والديناميات  التاريخ  اأن 
اأن موقف اإيران املت�صدد اإزاء املفاو�صات �صوف 
ي��ت��ا���ص��ى يف غ�����ص��ون وق���ت ق�����ص��ري، ب���ل ومن 
املمكن متاماً الت�صور باأنه �صيتم التو�صل اإىل 
التالية  اجلولة  اأن  بيد  الطرفن،  بن  اتفاق 
تبدو  لن  الإيرانية  الأمريكية  املفاو�صات  من 
مثل اجلولة الأوىل، وعلى الأرجح اأن الرئي�س 
ال��رو���ص��ي ف���ادمي���ري ب��وت��ن ���ص��ي��ك��ون ل���ه دور 

اأ�صا�صي يف �صناعة ال�صام بن اجلانبن. 
ويو�صح رو�س اأن ثمة افرا�صات خاطئة لدى 
اإ�صارة جعفري  اجلانب الأمريكي، كما تعك�س 

اإي��ران ل تقوم على  اإىل كوريا ال�صمالية؛ لأن 
اأن  يعتقد  ت��رام��ب  ويعتقد  واح���د.  رج��ل  حكم 
ممار�صة نهج “اأق�صى درجات ال�صغط” الذي 
ال�صمالية ميكن تطبيقه الآن  اأفلح مع كوريا 
�صحة  م��دى  على  النظر  وبغ�س  اإي����ران،  م��ع 

ذلك، فاإن احلالتن خمتلفتان متاماً. 
اجماع  هناك  كان  ال�صمالية  كوريا  ففي حالة 
النووي،  ب��رن��اجم��ه��ا  وق���ف  ع��ل��ى  ق���وي  دويل 
لفر�س  الدعم  ترامب  اإدارة  ح�صدت  وبالفعل 
ع��ق��وب��ات اأك����رث ���ص��رام��ة ���ص��ده��ا، ول��ك��ن على 
دول��ي��اً يف حالة  اج��م��اع  ذل��ك ل  النقي�س م��ن 
اإي�����ران ب��ع��د ان�����ص��ح��اب ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة من 
اأق�صى  النووي، ومن ال�صعب تطبيق  التفاق 
م��ع��ار���ص��ة احلكومات  م���ع  ال�����ص��غ��ط  درج�����ات 
الذين  الأوروبين  الأخرى وبخا�صة احللفاء 
واإج�����راءات  ل��وائ��ح  لتطبيق  ج���ه���وداً  ي��ب��ذل��ون 
الأمريكية  العقوبات  م��ن  �صركاتهم  حلماية 
وال�صتمرار يف ممار�صة الأعمال التجارية مع 
اإيران. وعلى الأقل لن يتخذ احللفاء وغريهم 
حذرهم ل�صد الثغرات يف نظام العقوبات ومنع 

الإيرانين من التهرب منها. 
ومع ارتفاع اأ�صعار النفط، رمبا تتمكن اإيران، 
�صتحدث  التي  الإي���رادات  خ�صائر  تغطية  من 
ع��ن��دم��ا ي��ط��ب��ق ت��رام��ب اجل��ول��ة ال��ث��ان��ي��ة من 
التي  املقبل  نوفمر  من  الرابع  يف  العقوبات 
النفطية  م�صرياتها  بخف�س  ال��دول  تطالب 
ب���وق���ف الأع����م����ال  امل���خ���اط���رة  اأو  اإي��������ران  م����ن 

التجارية مع الوليات املتحدة. 
ولكن ذلك ل يعني اأن اإيران لن تتفاو�س على 
ي�صتعر�س  اإذ  ال��ن��ووي؛  التفاق  يف  التغيريات 
رو�س ثاثة اأ�صباب تدفع اإيران اإىل ال�صتجابة 

للرئي�س ترامب، وهي: 
اأوًل: اأن ال�صركات والبنوك الأجنبية تن�صحب 
اإي��ران رغم لوائح احلظر اجلديدة  فعًا من 
ال��ت��ي ت��ب��ن��اه��ا الحت����اد الأوروب�������ي؛ خ��وف��اً من 
العقوبات الأمريكية وحر�صاً على عدم فقدان 
الأعمال التجارية مع الوليات املتحدة. وعلى 
�صبيل املثال ان�صحبت من اإيران �صركات كرى 
يف جمال الطاقة وال�صيارات وال�صحن )توتال 
وب��ي��ج��و وم��اي��ر���ص��ك( وك���ذل���ك ال��ب��ن��وك مثل 
دويت�صه بنك الأملاين، ويف نهاية املطاف �صتفعل 
البنوك الأخرى وال�صركات متعددة اجلن�صيات 

ما تفر�صه م�صاحلها ولي�س احلكومات. 
ثانياً: القت�صاد الإي��راين كان يرنح بالفعل 
ح��ت��ى ق��ب��ل اإع����ادة ف��ر���س اجل��ول��ة الأوىل من 

اجلاري،  اأغ�صط�س  من  ال�صاد�س  يف  العقوبات 
وق���د خ�����ص��رت ال��ع��م��ل��ة الإي��ران��ي��ة %50 من 
البنوك  ح�����ص��اب��ات  اأن  ذل���ك  وي��ع��ن��ي  ق��ي��م��ت��ه��ا، 
عليه  كانت  ما  ن�صف  ت�صاوي  باتت  الإيرانية 
اآنذاك، ومن الوا�صح اأن الراأي العام الإيراين 
املظاهرات  انعك�صت يف  �صديد  يف حالة غ�صب 
املا�صي  دي�صمر  �صهر  منذ  النطاق  الوا�صعة 
اح��ت��ج��اج��اً ع��ل��ى م��غ��ام��رات ن��ظ��ام امل����ايل يف 
اأموال  واإه��دار  والف�صاد  الإدارة  و�صوء  اخل��ارج 
الإي��راين يف احل��روب اخلارجية بدًل  ال�صعب 
مت  حيث  الداخلية  الح��ت��ي��اج��ات  تغطية  م��ن 
انفاق املليارات على اإنقاذ ب�صار الأ�صد يف �صوريا 
وا�صتخدم  لبنان وحما�س،  ودعم حزب اهلل يف 
نظام املايل العنف و�صرطة مكافحة ال�صغب 
والإ�صرابات  ال�صعبية  امل��ظ��اه��رات  على  ل��ل��رد 

التي انطلقت يف جميع اأنحاء الباد. 
بال�صغط  امل��ايل  نظام  ي�صعر  عندما  ثالثاً: 
فاإنه، بح�صب منطه التاريخي، يلجاأ اإىل تعديل 
روح  اهلل  اآي��ه  اأعلن  املثال  �صبيل  فعلى  �صلوكه، 
�صابقاً  الإي��راين  الأعلى  املر�صد  اخلميني  اهلل 
اإي��ران �صتقاتل العراق حتى تهزمها ولكنه  اأن 
اأنهى احلرب يف اأغ�صط�س عام 1988 عندما 
ال�صفن  اخلليج  يف  الأمريكية  ال��ق��وات  دم��رت 
وقامت  النفط  ومن�صات  الإيرانية  البحرية 

اإي��ران��ي��ة ع��ن طريق  ب��اإ���ص��ق��اط ط��ائ��رة مدنية 
اخل��ط��اأ، فيما ب��دا اأن���ه دع��م��ا ل�����ص��دام ح�صن. 
املعار�صن يف  قتل  اإي��ران عن  توقفت  وكذلك 
عقوبات،  بفر�س  اأملانيا  ه��ددت  عندما  اأوروب���ا 
�صدام  جلي�س  املتحدة  الوليات  هزمية  وبعد 
ح�صن يف 2003، وخ�صية من اأن تكون اإيران 
بعيدة  التالية، قدم نظام املايل عرو�صاً  هي 
ال��ن��ووي ودعمه  ب��رن��اجم��ه  الأم����د للحد م��ن 
حلزب اهلل وحما�س، وعاوة على ذلك اأنه بعد 
ب�صاأن  اأب��داً  اأنها لن تتفاو�س  اإي��ران  اأعلنت  اأن 
برناجمها النووي طاملا اأنها تخ�صع للعقوبات، 
اإدارة  �صاعفت  عندما  بالفعل  تفاو�صت  فقد 
اإىل  الكاتب  وي�صري  �صدها.  العقوبات  اأوب��ام��ا 
اأن تعرث القت�صاد الإيراين وتزايد ال�صغوط 
اإي��ران �صوف يجران  �صد نظام املايل داخل 
الأخ��رية على الأرج��ح على البحث عن �صبيل 
ومن  التفاو�س.  وقبول  الأزم���ة  من  للخروج 
�صاأن ارتفاع �صعر برميل النفط اإىل 70 دولراً 
اأن يوفر لاإيرانين بع�س الدعم، ل�صيما اأن 
دولراً   55 ���ص��ع��ر  اإىل  ا���ص��ت��ن��دت  م��ي��زان��ي��ت��ه��م 
ل��ل��رم��ي��ل؟ وع����اوة ع��ل��ى ذل���ك ���ص��وف ينتظر 
الأوروبين  امل�صرين  ملعرفة عدد  اإي��ران  قادة 
ال���ذي���ن ���ص��وف ي��ت��وق��ف��ون ع���ن ����ص���راء النفط 
�صيظهر  ك��ان  اإذا  ما  الإي���راين وكذلك معرفة 

م�صرون اآخرون. 
اإي������ران اإىل  ت��ل��ج��اأ  اأن  امل���ق���ال  وي��ت��وق��ع ك���ات���ب 
املبا�صر  املبا�صر، لأن التفاو�س  التفاو�س غري 
�صيبدو كاأنه ا�صت�صام. وبدًل من ذلك، يرجح 
الرو�س ل�صتغال  اإي��ران من  ق��ادة  اأن يتقرب 
ال��رواب��ط ب��ن ت��رام��ب وب��وت��ن، وبخا�صة مع 
على  الرو�صي  النفوذ  اظهار  يف  الأخ��ري  رغبة 
امل�صهد العاملي وبالطبع �صيكون بوتن �صعيداً 
املتحدة  ال��ولي��ات  ب��ن  والتحكيم  بالو�صاطة 
اأن  على  اأي�صاً  بوتن  ورمب��ا يحر�س  واإي���ران، 

ت�صمل املحادثات م�صتقبل �صوريا. 
قد يقرح  ويختتم مقال “فورين بولي�صي”: 
ب���وت���ن يف اج��ت��م��اع��ه ال���ق���ادم م���ع ت���رام���ب يف 
النووي  الت��ف��اق  قيود  تو�صيع   2019 اأوائ���ل 
واملواد  الإيرانية  املركزي  الطرد  اأجهزة  على 
15 �صنة يف  10 و  املخ�صبة ملدة ت��راوح بن 
باإ�صقاط جميع  املتحدة  الوليات  قيام  مقابل 
متديد  مقابل  يف  اأخ����رى،  ب��ع��ب��ارة  عقوباتها. 
عام  م��ن  الإي������راين  التخ�صيب  ع��ل��ى  ال��ق��ي��ود 
2030 حتى 2045، تقوم الوليات املتحدة 
)النووية  احلالية  العقوبات  جميع  باإ�صقاط 
اأي  هناك  يكون  لن  وبالتايل  النووية(  وغ��ري 
غمو�س متبٍق ب�صاأن قدرة اإيران على التعامل 

مع البنوك الأمريكية.

قد تلجاأ اإىل حمادثات غري مبا�صرة

تقرير: اإيران »جتعجع« لكنها �شتفاو�س ترامب

قتلى يف زالزل جديدة بجزيرة ل�مب�ك االندوني�شية 

اأفغان�شتان ترتقب رد طالبان على وقف اإطالق النار 

عمران خان يعد بالتغيري يف اأول 
خطاب مبن�شبه 

•• كابول-اأ ف ب:

تنتظر كابول رد طالبان على اقراح الرئي�س الأفغاين اأ�صرف غني 
الوليات  به  اأ�صهر، وهو عر�س رحبت  النار لثاثة  اإط��اق  وقف 

املتحدة وحلف �صمال الأطل�صي بعد 17 عاما من احلرب.
وك�صف غني عن عر�س احلكومة اجلديد خال خطاب مبنا�صبة 
عيد ال�صتقال يف وقت متاأخر ام�س الأول الأحد، م�صريا اإىل اأن 
قوات الأمن �صتلتزم بالهدنة اعتباراً من الأ�صبوع اجلاري �صرط اأن 

تقوم طالبان بالأمر نف�صه.
وياأتي القراح عقب اأ�صبوع من العنف ال�صتثنائي اقتحم خاله 
�صاعتن  نحو  تبعد  ال��ت��ي  غ��زن��ة  ولي���ة  عا�صمة  ط��ال��ب��ان  عنا�صر 
اأنحاء  يف  الأم���ن  ق��وات  �صد  القتال  وكثفوا  ك��اب��ول  ع��ن  بال�صيارة 

الباد ما اأ�صفر عن مقتل املئات.
كما انه ياأتي بعد �صاعات فقط من �صربة جوية ا�صتهدفت قافلة 

لطالبان يف �صمال الباد ق�صى على اإثرها نحو مئة مقاتل، بح�صب 
املتحدث با�صم اجلي�س يف املنطقة حممد حنيف ر�صائي.

وقال الرئي�س الأفغاين اإن مكتبه اأزال “جميع العقبات” يف طريق 
ال�صام موؤكدا اأن الإعان �صدر عقب م�صاورات اأجراها مع علماء 

دين واأحزاب �صيا�صية وجمموعات من املجتمع املدين.
وزير  دع��ا  بينما  ب��الق��راح  ووا�صنطن  الأطل�صي  احل��ل��ف  ورح���ب 

اخلارجية الأمريكي مايك بومبيو طالبان اإىل امل�صاركة.
ومل يت�صح بعد اإن كانت قوات حلف �صمال الأطل�صي التي تقودها 

وا�صنطن �صتن�صم اإىل وقف اإطاق النار.
ياماموتو  تدامي�صي  اأفغان�صتان  يف  املتحدة  الأمم  ممثل  ورح��ب 
الفر�س  جميع  “اغتنام  امل��ه��م  م��ن  اأن���ه  م�صيفاً  ال��ه��دن��ة  بعر�س 

للتو�صل اإىل اإنهاء للنزاع عر التفاو�س«.
ومل ترد طالبان على عر�س غني بعد لكنها تعهدت الإف��راج عن 
الذي  الأ�صحى  مبنا�صبة عطلة عيد  العدو”  “�صجناء  املئات من 

يبداأ الثاثاء، لكن دون معرفة من تق�صد بال�صبط.
وقال ع�صو بارز يف طالبان يقيم يف باك�صتان لوكالة فران�س بر�س 
اإنه يتعن على قيادة احلركة اإ�صدار رد ر�صمي على اقراح وقف 
اإطاق النار، لكنه اأملح اإىل اإمكانية تعليق القتال خال العيد حتى 

ولو مل ي�صدر اأي اإعان.
وانق�صم املحللون يف ردود فعلهم على القراح حيث اعتر البع�س 
اأن حترك احلكومة موؤ�صر على ياأ�صها عقب اأعمال العنف الدامية 

التي وقعت موؤخرا.
يف  الدميوقراطيات  ع��ن  ال��دف��اع  موؤ�ص�صة  م��ن  روج��ي��و  بيل  وكتب 
تبدو  وغ��ريه��ا،  غ��زن��ة  مدينة  “بعد  اأن���ه  “توير”  على  ت��غ��ري��دة 

احلكومة يائ�صة جدا«.
اأن  اع��ت��ر  عمرخيل  اهلل  عتيق  ك��اب��ول  يف  الع�صكري  املحلل  لكن 
احلرب و�صلت اإىل طريق م�صدود واأن على طالبان الرد باإيجابية 

لفتح باب احلوار.

••ا�صالم اباد-اأ ف ب:

وعد رئي�س الوزراء الباك�صتاين اجلديد عمران خان يف 
اأول خطاب يلقيه بعد توليه من�صبه بتنفيذ اإ�صاحات 
الب�صرية يف بلد ي�صهد  التنمية  الف�صاد وتعزيز  ملكافحة 
منوا اقت�صاديا مت�صارعاً لكنه يعاين يف الوقت نف�صه من 

فوارق اجتماعية �صارخة.
وعلى مدى اأكرث من �صاعة كرر بطل الكريكت ال�صابق 
الوعود التي اأطلقها خال حملته النتخابية ول �صيما 

“دولة الرفاه ال�صامية«.
ال��وزراء اجلديد خ�ص�س حّيزا من خطابه  رئي�س  لكن 
مل��وا���ص��ي��ع ق��ّل��م��ا ت���ط���ّرق ال��ي��ه اأ����ص���اف���ه م��ث��ل مكافحة 
الع����ت����داءات اجل��ن�����ص��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��ع��ر���س ل��ه��ا الطفال 

والتغيري املناخي.
ومن دون اأن يذكر اأ�صماء اأعرب رئي�س الوزراء الباك�صتاين 
اجلديد عن اأمله يف حت�صن عاقات باده مع جريانها، 
اإ�صافة اىل تعزيز المن يف اقليم بلو�ص�صتان امل�صطرب 

واملناطق احلدودية مع اأفغان�صتان.
ان  ميكنها  ل  باك�صتان  لأن  ال�صام  نريد  “نحن  وق��ال 

تزدهر ما مل يعد ال�صام اىل ربوعها«.
الداخلية  بحقيبة  احتفظ  اأن��ه  ال���وزراء  رئي�س  واأو���ص��ح 

مكافحة  ع��ل��ى  �صخ�صيا  ال����ص���راف  ي��ري��د  لأن���ه  لنف�صه 
الف�صاد وتبيي�س الأموال.

ال�صلطة  اأعلن عن برنامج تق�صف يطال راأ�س هرم  كما 
وي�صمل بيع 78 من ال�صيارات ال�80 املخ�ص�صة خلدمة 
500 موظف  من  اأك��رث  عن  والتخّلي  ال���وزراء،  رئي�س 
اإقامة  مقر  حتويل  اىل  اإ�صافة  ت�صّرفه،  يف  مو�صوعن 

رئي�س الوزراء اىل جامعة.
وقال “�صاأحارب الفا�صدين. اإما اأن ينت�صر البلد واإما اأن 

ينت�صر الفا�صدون«.
ودعا خان اأي�صا اإىل تبني نظام تقدمي لل�صرائب ودعا 
اإىل اإنفاق الأموال على الأكرث احتياجا -مثل الأطفال 
الذين يعانون من �صوء تغذية اأو اإحقاق العدل ل�صحايا 

التجاوزات-، ومكافحة التغريات املناخية.
عليهم  املرتبة  ال�صرائب  ي�صددون  باك�صتان  يف  وقلة 
ال�صرائب  نظام  �صيعزز  كيف  خ��ان  يو�صح  ومل  حاليا. 

خ�صو�صا على الأغنياء.
ا�صام  يف  الد�صتورية  اليمن  ال�صبت  اأدى  خ��ان  وك���ان 
اب��اد، مفتتحا حقبة �صيا�صية جديدة يف هذا البلد وعد 
ال�صلطة  توىّل  والف�صاد. وقد  الفقر  يكافح خالها  باأن 
بعد فوز حزبه يف النتخابات العامة التي جرت ال�صهر 

املا�صي يف الدولة النووية.
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•• طوكيو-رويرتز:

اليابانية  ال�صركات  معظم  اإن  ل��روي��رز  ا�صتطاع  يظهر 
ملواجهة  اليابان  يف  ال�صارمة  الهجرة  نظام  تخفيف  توؤيد 
التي  املاهرة  العمالة  العمالة ولكنها تف�صل  نق�س حاد يف 

تنا�صب مكان العمل ولي�س تدفق العمالة غري املاهرة.
�صريع  ب�صكل  ال�صن  يف  �صكانها  تقدم  م��ن  اليابان  وت��ع��اين 
وتواجه �صوق العمل فيها اأكر نق�س يف العمالة منذ نحو 
50 عاما وفتحت احلكومة الباب لل�صماح لاأجانب بالعمل 

يف جمالت مثل الزراعة ويف م�صانع ال�صيارات واملتاجر.
ت�صر  بتجان�صه  طويلة  ف��رة  منذ  يعتز  جمتمع  يف  ولكن 
اأن ه���ذه اخل��ط��وة ل ت��رق��ى اإىل ح��د فتح  احل��ك��وم��ة ع��ل��ى 
اأن  ال�����ص��رك��ات  ا���ص��ت��ط��اع روي����رز لآراء  ال��ه��ج��رة. ووج����د 
ال�صركات اليابانية تفرق بن الأجانب امل�صموح لهم بالعمل 
واملهاجرين  كفاءتهم  م��دى  ب�صاأن  اخ��ت��ب��ارات  لجتيازهم 
غري املهرة.وك�صفت احلكومة يف يونيو حزيران النقاب عن 
�صنوات  خم�س  ملدة  عمل  ت�صاريح  باإ�صدار  لل�صماح  خطط 
لاأجانب يف فئات معينة. وتفكر ال�صلطات اأي�صا يف ال�صماح 

للعمال الأجانب الذين يجتازون اختبارات معينة بالبقاء 
رئي�صية  تغيريات  يف  اأ�صرهم  واإح�صار  م�صمى  غري  لأج��ل 
بالن�صبة لليابان.ووجد ا�صتطاع رويرز ال�صهري اأن 57 
يف املئة من ال�صركات اليابانية الكبرية واملتو�صطة احلجم 
توظف اأجانب واأن 60 يف املئة من ال�صركات تف�صل وجود 
املئة فقط  38 يف  ولكن  اأك��ر.  ب�صكل  نظام هجرة مفتوح 
اأيدت ال�صماح للعمالة غري املاهرة بدخول الباد لتخفيف 

حدة نق�س العمالة.
وقال يو�صيوكي �صوميون وهو اقت�صادي كبري يف موؤ�ص�صة 
نومورا �صيكيوريتز والذي راجع نتائج ال�صتطاع “ بوجه 
عمال  ق��ب��ول  ازاء  ح���ذرة  اليابانية  ال�صركات  م��ازال��ت  ع��ام 
املدى  على  مهاجرين  لقبول  احلاجة  تدرك  اأجانب.»اإنها 
التكيف مع نق�س  الوقت احل��ايل حت��اول  البعيد ولكن يف 
العمالة من خال ال�صتثمار يف تكنولوجيا العتماد على 

الت�صغيل الآيل وتوفري العمالة. 
ب�صكل  اأي�صا  ت�صتفيد  بالتجزئة  البيع  ومتاجر  املطاعم 
بالعمل  لهم  ُي�صمح  “ الذين  الأجانب  الطاب  من  فعال 

28 �صاعة اأ�صبوعيا.

لدعم منتدى الأمم املتحدة العاملي للبيانات 2018 

»االحتادية للتناف�شية واالإح�شاء« و »م�انئ اأب�ظبي« ت�قعان �شراكة ا�شرتاتيجية الإر�شاء دعائم التجارة امل�شتدامة
عبد اهلل نا�صر لوتاه: البيانات ركيزة لتح�صني كفاءة واأداء قطاع اخلدمات اللوج�صتية وتعزيز قدرته على تلبية التطور يف حركة النقل البحرية

عبد اهلل حميد الهاملي: ميثل منتدى الأمم املتحدة للبيانات العاملي 2018 اأحد الفعاليات املهمة لبناء عالقات مع منظمات وهيئات و�صركات وجامعات وخراء من خمتلف اأنحاء العامل

ال�شركات اليابانية ترحب بالعمالة االأجنبية املاهرة 

•• دبي-وام:

قوية  نتائج  دب��ي  يف  القت�صادية  التنمية  دائ���رة  �صجلت   
بح�صب  وذل��ك  املا�صي  يوليو  خ��ال  املنجزة  املعامات  يف 
ال�����ص��ادر ع���ن ق��ط��اع الت�صجيل  ت��ق��ري��ر ح��رك��ة الأع���م���ال 

والرخي�س التجاري.
األفا   24 على  يزيد  م��ا  القطاع  �صجل  للتقرير..  ووف��ق��ا 
و489 معاملة منجزة اإىل جانب اإ�صدار 1،651 رخ�صة 
جتارية جديدة يف تلك الفرة .. حيث تعك�س هذه النتائج 
الرقمية  املن�صة  الأعمال”  “خارطة  ال�صادرة عن من�صة 
املعلوماتية لقت�صادية دبي متانة اقت�صاد الإمارة ومكانته 
للمال  عامليا  م��رك��زا  باعتباره  ال�صركات  ج��ذب  يف  القوية 
خمتلف  م�صتوى  على  الأعمال  ملزاولة  ومن�صة  والأعمال 

قطاعات الأعمال.
وت�صعى اقت�صادية دبي من خال من�صة خارطة الأعمال 
دبي  لإم���ارة  الق��ت�����ص��ادي  امل��ن��اخ  على  ال�صوء  ت�صليط  اإىل 
وم�����ص��ريت��ه ال��ت��ن��م��وي��ة ال��ط��م��وح��ة ح��ي��ث ت��ظ��ه��ر اخلارطة 
املوؤ�صرات  واأب���رز  دب��ي  لإم���ارة  القت�صادي  الن�صاط  حركة 
 2018 يوليو  خ��ال  التجارية  ال�صركات  دخ��ول  حلركة 
اجلديدة  الرخ�س  اإ���ص��دار  حركة  يف  النتعا�س  وم�صتوى 
اإزاء وترية  الأعمال  امل�صتثمرين ورج��ال  الذي يظهر ثقة 

الأداء القت�صادي بدبي.

عن  الدقيقة  البيانات  اأح��دث  الأعمال  خارطة  توفر  كما 
كل فئة من الرخ�س وتوجهات امل�صتثمرين ب�صكل �صهري 
وي�صمل التقرير بيانات مو�صعة ت�صكل مراآة لواقع الأعمال 
يف دبي وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخ�س اجلديدة 

وتوزيعها على القطاعات وغريها من البيانات املهمة.
واأظهرت نتائج البيانات اخلا�صة ب� “خارطة الأعمال” اأن 
وبلغ  معاملة   12،532 نحو  �صكلت  التجديد  معامات 
والرخي�س  الت�صجيل  قطاع  يف  املبدئية  املوافقات  ع��دد 
2018 يف حن بلغت  اإج��راء يف يناير   2،175 التجاري 

عملية حجز الأ�صماء التجارية 3،128 اإجراء .
التجارية  الت�صاريح  اإج��راءات  .. بلغت  وعلى نحو مت�صل 
1،268 اإجراء و�صكل التجديد التلقائي 5،918 معاملة 
ومن ثم الرخ�س الفورية بواقع 101 اإجراء ومعامات 

التاجر اللكروين بنحو 102 اإجراء.
 2018 ي���ول���ي���و  ����ص���ه���ر  الأع������م������ال يف  ح����رك����ة  وت���ع���ك�������س 
على  نوعية  ن��ق��ات  اإح����داث  يف  دب��ي  اقت�صاد  ا�صتمرارية 
التي جرى توزيعها كالآتي: الرخ�س  الن�صاطات  خمتلف 
املهنية  وال��رخ�����س   60.5% ح�صتها  وبلغت  ال��ت��ج��اري��ة 
ح�صة  على  ال�صياحية  الرخ�س  وح��ازت   36.8% بواقع 
ن�صبة  ال�صناعية  الرخ�س  % و�صكلت   1.4 �صوقية بنحو 

.1.3%
يوليو  ال��ق��وي يف  اأدائ��ه��ا  على  التعهيد  م��راك��ز  وح��اف��ظ��ت 

2018 وجنحت يف اإجناز 16،491 معاملة خال تلك 
املدة والتي ت�صكل %67 من اإجمايل املعامات املنجزة يف 
يوليو 2018 مما يوؤكد على حجم الأعمال الذي تقوم به 
املراكز يف تقدمي خدمات تناف�صية للجمهور من متعاملي 

اقت�صادية دبي.
اجلديدة خال  الرخ�س  توزيع  تنوع  اإىل  التقرير  ولفت 
يوليو 2018 ح�صب املناطق الرئي�صة يف اإمارة دبي وكانت 
798 رخ�صة ثم  باإجمايل  الأكر ملنطقة بردبي  احل�صة 
منطقة ديرة مبجموع 712 رخ�صة ودبي اجلديدة بنحو 
133 رخ�صة واأخري منطقة حتا بواقع 8 رخ�س جتارية 

جديدة.
لأعلى ع�صر مناطق  الرخ�س اجلديدة  توزيع  اأن  واأو�صح 
اإم��ارة دبي قد بلغ كالآتي : برج خليفه 14%  فرعية يف 
 5.8% وبور�صعيد   ،5.9% وامل��رر   8% ودبي اجلديدة 
% والقرهود   4 ونايف   4.6% الأول  التجاري  واملركز 
%3.3 والكرامة %2.8 واملرقبات %2.1 وهور العنز 

.2.1%
وخدمات  التجارة  ح��ازت  القت�صادية  الأن�صطة  وبح�صب 
ال�صاح على %37.3 من ح�صة الأن�صطة القت�صادية 
ت��ل��ت��ه��ا ال���ع���ق���ارات وال���ت���اأج���ري وخ���دم���ات الأع���م���ال بن�صبة 
%25.9 وبلغ ن�صاط البناء والت�صييد %17.3 ون�صاط 
وجمموعة   13.6% وال�صخ�صية  املجتمعية  اخل��دم��ات 

الفنادق مبعدل %7 ون�صاط النقل والتخزين والت�صالت 
 2.9% بن�صبة  التحويلية  وال�صناعات   3.5% مبعدل 
والعمل”  “ال�صحة  ون�صاط   2.5% املالية  والو�صاطة 
ون�صاط التعليم بواقع %0.9 لكليهما والزراعة 0.4% 

ون�صاط تعدين وا�صتغال ثراوت طبيعية 0.1%.

واأظهر التقرير اأن اأبرز 9 جن�صيات يف يوليو 2018 كانت 
يف  باك�صتان  وتلتها  الأوىل  املرتبة  يف  الهند  ن�صيب:  من 
املرتبة الثانية ومن ثم م�صر يف املرتبة الثالثة ثم ال�صن 
ثم  ومن  والأردن  ال�صعودية  العربية  واململكة  وبريطانيا 

�صوريا واأخريا الكويت.

اأكرث من 24 األف معاملة ت�شجيل وترخي�س جتاري بدبي خالل ي�لي� املا�شي

•• اأبوظبي-الفجر:

�صراكة  اتفاقية  توقيع  ع��ن  والإح�����ص��اء  للتناف�صية  الحت��ادي��ة  الهيئة  اأعلنت   
العمل  وتفعيل  التعاون  اأط��ر  تعزيز  بهدف  اأبوظبي  موانئ  مع  ا�صراتيجية 
امل�صرك لدعم منتدى الأمم املتحدة العاملي للبيانات 2018 الذي ت�صت�صيفه 
دولة الإمارات العربية املتحدة يف �صهر اأكتوبر املقبل مب�صاركة نخبة من القادة 
و�صناع القرار واأكرث من 1500 خبري وخمت�س يف جمال البيانات والإح�صاء 

من خمتلف دول العامل.
ال�����ص��راك��ة يف م��ق��ر الهيئة الحتادية  ات��ف��اق��ي��ة  ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى  وج���رت م��را���ص��م 
اأهلي،  ح�صن  حممد  �صعادة  من  كل  وقعها  حيث  بدبي،  والإح�صاء  للتناف�صية 
عبد  و�صعادة  الهيئة،  الوطنية يف  والبيانات  الإح�صاء  لقطاع  التنفيذي  املدير 
اهلل حميد الهاملي نائب الرئي�س التنفيذي للدعم املوؤ�ص�صي يف موانئ اأبوظبي، 

وذلك بح�صور عدد من كبار امل�صوؤولن من كا الطرفن.
الهيئة الحتادية  املنا�صبة، قال �صعادة عبد اهلل نا�صر لوتاه مدير عام  وبهذه 
العاملي  املتحدة  الأمم  ملنتدى  املنظمة  اللجنة  ورئي�س  والإح�صاء  للتناف�صية 
اآليات  امل��ه��م��ة يف ت��ط��وي��ر  ال��ب��ي��ان��ات م��ن الأ���ص�����س  2018: »ت��ع��ت��ر  ل��ل��ب��ي��ان��ات 
ي�صهم يف تفعيل  اللوجي�صتية، مبا  والكفاءة يف قطاع اخلدمات  الأداء  حت�صن 

اخلطط  و���ص��ع  خ��ال  م��ن  امل�صتدامة  الق��ت�����ص��ادي��ة  التنمية  م�صرية  يف  دوره 
وال�صراتيجيات طويلة املدى التي تدعم اقت�صاديات النقل وال�صحن البحري، 
وتعزز دور القطاع كرافد حيوي لاقت�صادات املحلية، وم�صاهم اأ�صا�صي يف تعزيز 
مكانة الدولة الرائدة على موؤ�صرات التناف�صية العاملية. وتعّد م�صاركة موانئ 
اأبوظبي يف منتدى الأمم املتحدة العاملي للبيانات ذات اأهمية خا�صة كونها ت�صهم 
يف اإبراز الإجنازات التي حققتها دولة الإمارات يف توظيف البيانات واملعلومات 
الإح�صائية يف تطوير قطاع املوانئ مبوا�صفات عاملية تلبي احتياجات التطور 

املتزايد يف حركة التجارة والنقل البحري احلالية وامل�صتقبلية«.
ملنتدى  اأبوظبي  موانئ  دعم  الطرفان  وقعها  التي  التعاون  اتفاقية  وتت�صمن 
2018 وذلك عر العمل مع اللجنة املنظمة  العاملي للبيانات  الأمم املتحدة 
البيانات وحتليلها  اأبوظبي يف جمال  ولعر�س ق�ص�س جناح موانئ  للمنتدى 
وبالأخ�س البيانات املت�صلة باأهداف اأجندة التنمية امل�صتدامة 2030، وت�صليط 
ال�صوء على دور التقنيات احلديثة يف عملية ت�صخري البيانات لتطوير قطاع 
اأحدث  وبح�صب  وم�صتدام  كفوؤ  ب�صكل  اللوج�صتية  واخلدمات  البحري  النقل 

املعايري العاملية.
واأكد ال�صيد عبداهلل حميد الهاملي، نائب الرئي�س التنفيذي للدعم املوؤ�ص�صي 
للتناف�صية  الحتادية  الهيئة  مع  التفاقية  هذه  توقيع  ب��اأن  اأبوظبي،  مبوانئ 

والح�صاء ياأتي متا�صياً مع توجيهات القيادة الر�صيدة لدولة الإمارات الهادفة 
اإىل ت�صجيع كافة اجلهات على تعزيز اأوا�صر التعاون امل�صرك وحتقيق اأهداف 
وتطلعات روؤية المارات 2021 عر تقدمي الدعم للفعاليات التي ت�صت�صيفها 

دولة الإمارات وت�صهم يف الرتقاء مبكانة الدولة على ال�صعيد العاملي. 
وقال، “ميثل منتدى الأمم املتحدة للبيانات العاملي 2018 الذي ت�صت�صيفه 
و�صركات  وهيئات  منظمات  مع  عاقات  لبناء  املهمة  الفعاليات  اأح��د  ال��دول��ة 
ثقافة  ن�صر  تعزيز  يف  وال�صهام  العامل  اأنحاء  خمتلف  من  وخ��راء  وجامعات 
واأهداف التنمية امل�صتدامة 2030. ونحن يف موانئ اأبوظبي نفخر بدعم هذا 
املنتدى العاملي الذي �صيغطي موا�صيع حيوية ويعود مبنافع عديدة على كافة 
املعنين  الأف��راد  وكذلك  واخلا�س  العام  القطاعن  من  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات 

مبجال البيانات وم�صتخدمي البيانات.”
الإح�صاء  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  اأه��ل��ي،  ح�صن  حممد  �صعادة  ق��ال  وب���دوره، 
:”البيانات  والح�صاء  للتناف�صية  الحتادية  الهيئة  يف  الإح�صائية  والبيانات 
خطط  و�صع  يف  ت�صهم  التي  ال�صا�صية  القواعد  ه��ي  الح�صائية  واملعلومات 
تنموية م�صتدامة تلبي الحتياجات احلالية وامل�صتقبلية للمجتمعات، ومن هنا 
مثالية  توفري من�صة  للبيانات يف  العاملي  املتحدة  الأمم  اأهمية منتدى  متكن 
تفعيل  يف  امل�صاهمة  �صاأنها  من  التي  ال�صبل  اأف�صل  ح��ول  الأف��ك��ار   تبادل  تعزز 

دور التقنيات احلديثة وال�صتفادة منها يف جمع بيانات واح�صاءات ومعلومات 
حتقيق  جهود  لدفع  الرامية  وال�صيا�صات  ال���روؤى  يف  ا�صتخدامها  يتم  دقيقة 

الهداف المنائية على امل�صتويات املحلية والقليمية والعاملية.
العاملية  اأي�صاً على قيام الطرفن بال�صتفادة من اخلرات  و ن�صت التفاقية 
يف  للم�صاهمة  خمرجاته  وتوظيف  املنتدى،  يف  املعرو�صة  ال��رائ��دة  والتجارب 
تطوير خرة الكفاءات الوطنية و�صقل مهاراتها يف جمال البيانات واملعلومات 
الإح�صائية، وتوظيفها بال�صكل الأمثل ، ودفع اجلهود واخلطط ال�صراتيجية 
 2021 الإم���ارات  لروؤية  الوطنية  الأج��ن��دة  م�صتهدفات  حتقيق  اإىل  الرامية 

وخطة مئوية الإمارات 2071.
ويوفر منتدى الأمم املتحدة العاملي للبيانات 2018 فر�صة مثالية لبناء �صبكة 
عاقات وا�صعة مع نخبة بارزة من املنظمات والهيئات وال�صركات واملوؤ�ص�صات، 
وجمموعة من اجلامعات املرموقة، اإىل جانب اخلراء واملخت�صن، ورواد من 

العاملن يف جمال البيانات من جميع اأنحاء العامل.
اأه����م جت��م��ع دويل   2018 ل��ل��ب��ي��ان��ات  ال��ع��امل��ي  امل��ت��ح��دة  وي��ع��د م��ن��ت��دى الأمم 
خال  من  وي�صاهم  ال��ع��امل،  م�صتوى  على  والإح�صاء  البيانات  يف  متخ�ص�س 
م�صاهمة  لتعزيز  علمية حا�صنة  بيئة  اإر�صاء  يف  املتخ�ص�صة  النقا�صية  جل�صاته 

البيانات والإح�صاءات يف حتقيق م�صتهدفات التنمية امل�صتدامة 2030.

•• بنجالورو-رويرتز:

ارتفع الذهب ام�س يف الوقت الذي وجد فيه امل�صتثمرون املعدن الأ�صفر جذابا 
بينما  املا�صي،  الأ�صبوع  19 �صهرا  الأ�صعار لأدن��ى م�صتوى يف  اأن انخف�صت  بعد 
ي�صغط ارتفاع الدولر على ال�صوق قبيل حمادثات جتارية مزمعة بن الوليات 

املتحدة وال�صن.
وانخف�س الذهب 2.2 باملئة الأ�صبوع املا�صي مراجعا لاأ�صبوع ال�صاد�س على 

التوايل وم�صجا اأ�صواأ اأداء اأ�صبوعي منذ دي�صمر كانون الأول.
املعامات  ال��ذه��ب يف  ارت��ف��ع  ب��ت��وق��ي��ت ج��ري��ن��ت�����س،   0655 ال�����ص��اع��ة  وب��ح��ل��ول 
0.2 باملئة اإىل 1186.33 دولر لاأوقية )الأون�صة( بعد اأن لم�س  الفورية 
1159.96 دولر يوم  2017 عند  الثاين  يناير كانون  اأدن��ى م�صتوياته منذ 

اخلمي�س.و�صعد الذهب يف العقود الأمريكية الآجلة 0.7 باملئة اإىل 1191.60 
دولر لاأوقية.

ويف الآونة الأخرية، فقد الذهب بريقه كماذ اآمن يف ظل اأزمة اللرية الركية 
والنزاعات التجارية، واآثر امل�صتثمرون الدولر الأمريكي.

وانخف�س املعدن الأ�صفر ما يزيد على 13 باملئة من اأعلى م�صتوى له يف اأبريل 
ني�صان بفعل زيادة اأ�صعار الفائدة الأمريكية و�صعود الدولر.

م�صوؤولن  م�صتوى بن  اأق��ل  قبيل حمادثات جتارية  تباطاأ  ال��دولر  تقدم  لكن 
�صينن واأمريكين يف وا�صنطن.

اأداء العملة الأمريكية مقابل �صلة من �صت  وارتفع موؤ�صر الدولر الذي يقي�س 
عمات 0.2 باملئة اليوم، بعدما بلغ اأعلى م�صتوياته منذ يونيو حزيران 2017 

الأ�صبوع املا�صي و�صجل اأكر خ�صائره يف نحو �صهر يوم اجلمعة.

ارتفاع �شادرات النفطالذهـــــب يرتفـــــع بف�شــــــل ت�شــــــيد ال�شفقـــــــات  
 ال�شع�دية يف ي�ني�

•• الريا�س-رويرتز:

ال�صعودية من  اأن �صادرات  الإثنن،  ام�س  بيانات ر�صمية  اأظهرت 
النفط اخلام ارتفعت اإىل 7.240 مليون برميل يومياً يف يونيو 

، من 6.980 مليون برميل يومياً يف مايو.
البلدان  الأع�صاء يف منظمة  ال��دول  من  الريا�س وغريها  تقدم 
اإىل  ال�����ص��ه��ري��ة  ال�����ص��ادرات  “اأوبك” ب��ي��ان��ات  ل��ل��ب��رول  امل�����ص��درة 
موقعها  على  تن�صرها  “جودي” التي  امل�صركة  البيانات  مبادرة 

الإلكروين.

•• كراكا�س-اأ ف ب:

ل��ت��ط��ب��ي��ق اخلطة  ال���ف���ن���زوي���ل���ي���ون  ي�����ص��ت��ع��د 
الرئي�س  طرحها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  اجل��ذري��ة 
املفرط  الت�صخم  ملواجهة  م��ادورو  نيكول�س 
الغني  البلد  يف  ا�صطرابات  اإىل  اأدى  ال��ذي 

بالنفط لكنه يفتقد ال�صيولة.
وط���رح���ت ك���راك���ا����س ام�����س الث���ن���ن اأوراق�����ا 
�صطبت  “بوليفار”  لعملتها  جديدة  نقدية 
منها خم�صة اأ�صفار، ما ادى اىل ارتباك لدى 

التجار وامل�صتهلكن يف اأنحاء الباد.
“اإيكوانالتيكا”  ����ص���رك���ة  م����دي����ر  وق�������ال 
اأوليفريو�س  اأ�صدروبال  املالية  لا�صت�صارات 
���ص��ي��ك��ون ه��ن��اك ك��ث��ري م��ن ال��ل��غ��ط يف الأي����ام 
والقطاع  للم�صتهلكن  ب��ال��ن�����ص��ب��ة  امل��ق��ب��ل��ة 

اخلا�س حمذرا من “�صيناريو فو�صوي«.
ك�صفها  التي  الج��راءات اجلديدة  وتت�صمن 
وق���ت متاأخر  األ���ق���اه يف  م�����ادورو يف خ��ط��اب 
ل��اأج��ور للمرة  الأدن����ى  اجلمعة رف��ع احل��د 

اخلام�صة هذا العام.
ويف الوقت احلايل، 

ل يكفي احل��ّد الأدن���ى ل��اأج��ور ال��ذي انهار 
العملة  قيمة  وان��خ��ف��ا���س  الت�صخم  ج���راء 
الوطنية ل�صراء كيلوغرام واحد من اللحم.

واأكد مادورو الذي كان �صائق حافلة وزعيما 
“ان�صباط  اإىل  ب��ح��اج��ة  ال��ب��اد  اأن  ن��ق��اب��ي��ا، 
ب�صكل  النقود  طباعة  عن  والتوقف  مايل” 

مفرط كما ح�صل يف ال�صنوات الأخرية.
لكن خراء القت�صاد يحذرون من اأن خطة 
الو�صاع  �صتزيد  ه���ذه  اجل��ذري��ة  الإ����ص���اح 

�صوءاً.
�صكوكا  �صكان  اب��دى  كراكا�س،  العا�صمة  ويف 

ازاء جدوى الجراءات اجلديدة.
ال���ب���ال���غ م����ن العمر  ت�������ص���وي  ب����رون����و  وق������ال 
الطعام  لبيع  ك�صك  يف  ويعمل  ع��ام��ا   39
ع��ل��ى حاله  ���ص��يء  ك��ل  “�صيبقى  ال��ط��ري��ق  يف 

و�صتوا�صل الأ�صعار ارتفاعها«.
اأما اأنغل اآريا�س، 

وه���و م��ت��ق��اع��د ي��ب��ل��غ م��ن ال��ع��م��ر 67 عاما، 
“كذبة  ب���اأن���ه���ا  ال��ع��م��ل��ة اجل����دي����دة  ف��و���ص��ف 

وا�صحة!«
ورف�����ص��ت الأح������زاب ال��ث��اث��ة ال��رئ��ي�����ص��ي��ة يف 
خو�صتي�صيا  برميريو  الفنزويلية  املعار�صة 
وفولونتاد بوبولري وكوزا اآر اخلطة اجلديدة 

داعية اإىل تظاهرات اليوم الثاثاء.
و���ص��رت��ب��ط ال��ع��م��ل��ة اجل���دي���دة ال��ت��ي اأطلق 
بينها  ال�صيادي” للتمييز  “البوليفار  عليها 
القوي”  “البوليفار  احل��ال��ي��ة  ت��ل��ك  وب���ن 
بالعملة الفرا�صية غري املوثوق بها متاما 

“البرو«.
دولرا   60 “برو” نحو  كل  �صعر  و�صيبلغ 
الفنزويلي ما  النفط  بناء على �صعر برميل 
�صي�صاوي بالعملة اجلديدة 3600 بوليفار 
�صيادي ما يوؤ�صر اىل انخفا�س كبري يف قيمة 

العملة.
وبدوره، �صيتم رفع احلد الأدنى لاأجور اإىل 
�صيادي(.  بوليفار   1800 )اأي  ن�صف برو 

وي�صاوي هذا املبلغ نحو 28 دولرا، 
34 �صعفا عن احلد الأدنى  زي��ادة  ما يعني 
اأق��ل من دولر بح�صب  يعادل  ال��ذي  ال�صابق 

معدل ال�صوق ال�صوداء حاليا.
واأعلن الرئي�س ال�صراكي كذلك قيودا على 
الوقود املدعوم بقوة يف حماولة ملنع تهريبه 

اإىل دول اأخرى.

املدعوم  ال��وق��ود  �صيكون  ال��ق��ي��ود،  ومب��وج��ب 
ي�صجلون  ال��ذي��ن  للمواطنن  فقط  متاحا 
اأر�س  “بطاقة  ع��ل��ى  للح�صول  ���ص��ي��ارات��ه��م 
يهدف  اأن��ه  املعار�صة  راأت  اج��راء  الآباء” يف 

فقط للت�صييق على املعار�صن.
الوقود يف فنزويا ع�صرة  وبلغت كلفة دعم 
املحلل  وف���ق   ،2012 م��ن��ذ  دولر  م��ل��ي��ارات 

النفطي لوي�س اوليفريو�س. 
لكن مل يكن با�صتطاعة معظم الفنزويلين 

�صراء الوقود بدون هذا الدعم.
الأوراق  قيمة  اأن  م��ن  اأول��ي��ف��ريو���س  وح���ذر 
غ�صون  “يف  ���ص��ت��ن��ه��ار  اجل���دي���دة  ال��ن��ق��دي��ة 

اأ�صهر” ما مل تتم ال�صيطرة على الت�صخم.
ب���اأن ي�صل  وي��ت��وق��ع ���ص��ن��دوق النقد ال���دويل 
ال��ع��ام يف  ه��ذا  امل��ئ��ة  مليون يف  اإىل  الت�صخم 
ف��ن��زوي��ا ال��ت��ي ت��ع��ي�����س ع��ام��ه��ا ال���راب���ع من 
الغذاء  الركود القت�صادي وت�صهد نق�صا يف 

والدواء و�صط توقف اخلدمات العامة.
م���ن ج��ه��ت��ه، داف����ع وزي����ر الإع������ام خورخي 
ت�صتمعوا  “ل  قائا  اخلطة  ع��ن  رودري��غ��ي��ز 

اإىل الراف�صن.
وال�صرائب  ال��ن��ف��ط  اإي��������رادات  خ����ال  م���ن   
متويل  م��ن  �صنتمكن  ال��ب��ن��زي��ن  �صعر  ورف���ع 

برناجمنا«.
باملئة من عائدات   96 النفط  اإنتاج  وي�صكل 
فنزويا لكنه تراجع اإىل م�صتوى هو الأقل 
برميل  م��ل��ي��ون   1،4 ف��ب��ل��غ  ع��ام��ا   30 م��ن��ذ 
حققته  قيا�صي  اإنتاج  مبعدل  مقارنة  يوميا 
3،2 ماين  اأع��وام عند  الباد قبل ع�صرة 

برميل.
ال�صابق  الرئي�س  األ��غ��ى   ،2008 ال��ع��ام  ويف 
البوليفار،  اأ�صفار من  هوغو ت�صافيز ثاثة 
للت�صخم  حد  و�صع  يف  ينجح  مل  ذل��ك  لكن 

املفرط اآنذاك.

فنزويال تطرح اوراقا نقدية جديدة مل�اجهة الت�شخم 
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املال والأعمال

•• اثينا-اأ ف ب:

تخرج اليونان ر�صميا من اآخر خطط 
امل�صاعدات التي ل تلقى �صعبية اإطاقا 
اأن  ب��دون  لكن   2010 واملطبقة منذ 
التق�صفية  اج��راءات��ه��ا  بالكامل  تنهي 

واإ�صاحاتها.
رئي�س جمل�س  �صينتانو  ماريو  و�صرح 
لا�صتقرار  الأوروب���ي���ة  الآل��ي��ة  ح��ك��ام 
التي رعت الرنامج الأخ��ري، يف بيان 
منذ  الأوىل  “للمرة  الث��ن��ن  ���ص��ب��اح 
على  ال��ي��ون��ان  ت��ق��ف   ،2010 م��ط��ل��ع 
املال  وزي���ر  �صينتانو  ق��دم��ي��ه��ا«.وراأى 
ال����ذي ي���راأ����س جمموعة  ال��رت��غ��ايل 
“نتيجة جهد  ي��اأت��ي  ذل��ك  اأن  ال��ي��ورو 
اليوناين  ال�����ص��ع��ب  ب���ذل���ه  ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي 
وال��ت��ع��اون اجل��ي��د م��ن ق��ب��ل احلكومة 
ال�صركاء  وج��ه��ود  احل��ال��ي��ة  اليونانية 
وافقوا على منح  الأوروبين” الذين 

قرو�س واإعادة هيكلة الديون.
من جهته، قال الناطق با�صم احلكومة 
اليونانية دميري�س تزاناكوبولو�س يف 
مقابلة �صباح الثنن مع اإذاعة “ريل 
“القت�صاد واملجتمع وكل  ام” اإن  اف 

الباد دخلت يف مرحلة جديدة«.
اليك�صي�س  ال���وزراء  رئي�س  اأن  واأ���ص��اف 

ت�����ص��ي��را���س ���ص��ي��ت��وج��ه ب��خ��ط��اب اإىل 
الثاثاء  ال���ي���وم  ال���ي���ون���اين  ال�����ص��ع��ب 
من  خ���روج���ن���ا  م����ن  الأول  “اليوم 

الرنامج” الدويل.
واإ�صبانيا  واإي��رل��ن��دا  ال��رت��غ��ال  وب��ع��د 
دولة  اآخر  اليونان  اأ�صبحت  وقر�س، 
ال��ي��ورو ت��خ��رج م��ن خطط  يف منطقة 
هذه  جنبت  التي  الأوروب��ي��ة  امل�صاعدة 
الدول ومعها منطقة اليورو النهيار.

ث�����اث خطط  يف  ال����ي����ون����ان  وت���ل���ق���ت 
و2012   2010 يف  م���ت���ت���ال���ي���ة 
289 مليار  بقيمة  و2015 قرو�صا 
بنيوية  اأ�����ص����اح����ات  م���ق���اب���ل  ي�������ورو، 
باأنها  ال��ي��وم  ال��دائ��ن��ن  ي��ع��رف بع�س 
مل تكن مثالية واأدت اإىل خ�صارتها ربع 
اإجمايل ناجتها الداخلي خال ثماين 
اإىل  البطالة  م��ع��دل  وارت��ف��اع  ���ص��ن��وات 

.2013 يف   27،5%
“ا�صتغرق  الأم����ر  اإن  �صينتانو  وق���ال 
لكنني  متوقعا،  ك��ان  مم��ا  اأط���ول  وقتا 
اأعتقد اأننا حققنا هدفنا”، م�صريا اإىل 
ي�صجل  ب��داأ  ال��ي��ون��اين  “القت�صاد  اأن 
الداخلي  الناجت  اإجمايل  )ارتفع  منوا 
بن�صبة 1،4 باملئة يف 2017(، و�صجل 
البطالة  وم��ع��دل  امليزانية  يف  فائ�س 
اأنها ما زالت  يف تراجع م�صتمر”، مع 

عند 20 باملئة.
لل�صوؤون  الأوروب����������ي  امل���ف���و����س  ل���ك���ن 
قال  مو�صكوفي�صي  بيار  القت�صادية 
“زمن  اإن  امل��ا���ص��ي  الأ���ص��ب��وع  نهاية  يف 
ال��ت��ق�����ص��ف ان��ت��ه��ى ل��ك��ن ال���رن���ام���ج ل 

ي�صكل اآخر هذه الإ�صاحات«.
ل��ك��ن��ه اأ�����ص����اد يف ت�����ص��ري��ح��ات لإذاع�����ة 
بهذا  الث�����ن�����ن  انر”  “فران�س 
وقال  ل��ل��ي��ون��ان.  التاريخي”  “اليوم 
بل  ع��ظ��ي��م  ي���وم  “اإنه  م��و���ص��ك��وف��ي�����ص��ي 
تكن  “مل  ال��ت��ي  لليونان”  ت��اري��خ��ي 
الو�صاية  حت��ت  ���ص��ن��وات  ع�صر  خ���ال 
ف�����ق�����ط ب�������ل حت�������ت �����ص����غ����ط ب�����رام�����ج 

للم�صاعدة«.
بعد  “�صتتمكن  ال��ي��ون��ان  اأن  واأ���ص��اف 
الأ�صواق  من  نف�صها  متويل  من  الآن 
مع  الق��ت�����ص��ادي��ة  �صيا�صتها  وحت��دي��د 

موا�صلة الإ�صاحات بالتاأكيد«.
اليوناين  املركزي  امل�صرف  حاكم  اأم��ا 
ف���ق���د �صرح  ����ص���ت���ورن���ارا����س،  ي��ان��ي�����س 
�صحيفة  م�����ع  الأح����������د  م���ق���اب���ل���ة  يف 
زال  ما  “اليونان  اإن  “كاثيمرييني” 

اأمامها طريق طويل«.
اأن  اإزاء اح��ت��م��ال  وع���ر ع��ن خم��اوف��ه 
اإذا  ال��ي��ون��ان  ع��ن  “تتخلى” الأ���ص��واق 

تراجعت عن اإ�صاحاتها.

وب���ف�������ص���ل اإع����������ادة ج����دول����ة ال����دي����ون 
وخ�صو�صا اإطالة اأمد ت�صديدهه، وهو 
ما ح�صلت عليه اليونان من �صركائها 
توؤكد  الأوروب��ي��ن يف ح��زي��ران يونيو، 
تغطية  على  ق��ادرة  �صتكون  اأنها  اأثينا 
احتياجاتها املالية حتى نهاية 2022، 
الق��را���س من  بعدم  لها  �صي�صمح  ما 
املنا�صبة.لكن  الأوق��ات  يف  اإل  الأ�صواق 
باملئة   180 ت����زال مت��ث��ل  م��ا  دي��ون��ه��ا 

م���ن اإج���م���ايل ال���ن���اجت ال���داخ���ل���ي على 
املدى البعيد يف حن ي�صكك �صندوق 
اأثينا قادرة  اأن تكون  النقد الدويل يف 
احلكومة  دي��ون��ه��ا.ل��ك��ن  ت�صديد  ع��ل��ى 
املالية  اإن احتياجاتها  اليونانية تقول 
التي  ب��امل��ئ��ة  ال��ع�����ص��ري��ن  حت��ت  �صتبقى 
حددها الحتاد الأوروبي.حاول رئي�س 
الوزراء األك�صي�س ت�صيرا�س من حزب 
�صرييزا الي�صاري الراديكايل مع وزير 

فاروفاكي�س  ي��ان��ي�����س  اآن�����ذاك  م��ال��ي��ت��ه 
عند  ال��ث��اين  الرنامج  ���ص��روط  تلين 
و�صوله اإىل ال�صلطة يف كانون الثاين 
يناير 2015.لكن رغم “ل” حازمة 
ا�صتفتاء  يف  للدائنن  اليونانين  من 
نهاية  يف  ت�صيرا�س  ا���ص��ط��ر  �صعبي، 
الأمر اإىل التوقيع على خطة امل�صاعدة 
الثالثة يف متوز يوليو التايل لتفادي 

خروج اليونان من اليورو.

الي�نان تط�ي �شفحة برنامج امل�شاعدات لكن التق�شف م�شتمر 

اأ�شهم اليابان تنخف�س وامل�شتثمرون يرتقب�ن  

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ت�����رى اأغ���ل���ب���ي���ة ����ص���اح���ق���ة م����ن اخل�����راء 
الق��ت�����ص��ادي��ن يف ال��ق��ط��اع اخل���ا����س يف 
التجارية  ال�صيا�صة  اأن  املتحدة  الوليات 
الر�صوم  ب���زي���ادة  تق�صي  ال��ت��ي  احل��ال��ي��ة 
�صلبية  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ت������وؤدي  اجل��م��رك��ي��ة 
لاقت�صاد الأمريكي، كما ك�صف حتقيق 
لقت�صاد  ال��وط��ن��ي��ة  “اجلمعية  اج��رت��ه 
فور  ا�صو�صيي�صن  )نا�صيونال  الأعمال” 

بزن�س ايكونوميك�س(.
ترامب  دون���ال���د  ال��رئ��ي�����س  اإدارة  وت��ن��وي 
الر�صوم  م����ن  ث���ان���ي���ة  ���ص��ري��ح��ة  ف���ر����س 
اعتبارا من  باملئة   25 بن�صبة  اجلمركية 
اخلمي�س، على ما قيمته 16 مليار دولر 
اأوىل  حزمة  بعد  ال�صينية  الب�صائع  من 
مطلع متوز يوليو على 34 مليار دولر 
واأعلنت  امل�صتوردة.  ال�صينية  ال�صلع  من 
اأن���ه���ا ����ص���رد ع��ل��ى ه����ذه اخلطوة  ب��ك��ن 

باإجراءات انتقامية.
وق�����ال ن���ائ���ب رئ��ي�����س امل��وؤ���ص�����ص��ة كيفن 
“اأكرث من ت�صعن باملئة من  اإن  �صويفت 
اآراوؤه����م  ا�صُتطلعت  ال��ذي��ن  الأ���ص��خ��ا���س 
يعترون اأن الر�صوم احلالية والتهديدات 
�صلبي  ت��اأث��ري  لها  ر���ص��وم ج��دي��دة  بفر�س 

على القت�صاد الأمريكي«.
وهم يخ�صون اأي�صا اأن يت�صرر القت�صاد 
اإذا خرجت الوليات املتحدة من اتفاقية 
التبادل احلر لأمريكا ال�صمالية )نافتا( 
التي يجري التفاو�س حولها جمددا مع 

كندا واملك�صيك.
ال��ف��درايل الأمريكي  وك���ان الح��ت��ي��اط��ي 
اإىل  يوليو  منت�صف  يف  وثيقة  يف  اأ���ص��ار 
تزايد القلق بن ال�صناعين الأمريكين 
ب�صاأن الر�صوم اجلمركية مع ارتفاع اأ�صعار 

�صلع عديدة مثل الفولذ واخل�صب.
وك�صف التحقيق الذي جتريه “اجلمعية 
يف  مرتن  الأعمال”  لقت�صاد  الوطنية 

اقت�صاديا،  خ��ب��ريا   251 و�صمل  ال�صنة 
اآثار  ب�صاأن  ج��دا  منق�صمون  اخل���راء  اأن 
الناجم عن تخفي�صات  امليزانية  انتعا�س 
اإدارة  ن��ف��ق��ات  ال�����ص��رائ��ب وزي�����ادات يف  يف 
اأ�صرف  ال��ذي  ديفلي  ت��رام��ب.وق��ال جيم 
على ال�صتطاع اإن “�صبعة من كل ع�صرة 
اقت�صادين يف القطاع اخلا�س يرون ان 
ال�����ص��ي��ا���ص��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��امل��ي��زان��ي��ة حمفزة 
تتجاوز  ه����وؤلء  ن�صبة  ت��ك��ن  ومل  جدا”. 

ال52 باملئة يف �صباط/فراير.
وت����رى غ��ال��ب��ي��ة م���ن ث��م��ان��ن ب��امل��ئ��ة من 
ال�صيا�صة  اأن  ال�صتطاع  �صملهم  الذين 
خف�س  اإىل  ت��ه��دف  اأن  ي��ج��ب  امل��ي��زان��ي��ة 
ب��امل��ق��ارن��ة م��ع اإجمايل  امل���ي���زاين  ال��ع��ج��ز 
امليزانية  مكتب  ال��داخ��ل��ي.وذك��ر  ال��ن��اجت 
�صرائب  تخفي�صات  اأن  ال��ك��ون��غ��ر���س  يف 
تراجع  اأن  ي��ف��ر���س  ال��ت��ي  ال�����ص��رك��ات 
وارتفاع  باملئة،   21 اإىل  باملئة   35 م��ن 
زيادة  اإىل  ت����وؤدي  اأن  ي��ف��ر���س  ال��ن��ف��ق��ات 

األف  اإىل  الأمريكية  امليزانية  يف  العجز 
اأكرث من  اأي  �صنتن،  مليار دولر خال 

باملئة من اأجمايل الناجت الداخلي.  5
وهو يتوقع للعام 2018 اأن يبلغ العجز 
804 مليارات دولر، اأي 4،2 باملئة من 

اإجمايل الناجت الداخلي.

خرباء : الر�ش�م اجلمركية �شت�ؤثر على االقت�شاد االأمريكي  

اأ�شهم اأوروبا ترتفع و�شط تفاوؤل   ال�شي�شي ي�شدق على “�شندوق م�شر” براأ�شمال 200 مليار
•• القاهرة-وكاالت:

الفتاح  عبد  امل�صري  الرئي�س  �صادق 
باإن�صاء  ق����ان����ون  ع���ل���ى  ال�����ص��ي�����ص��ي، 
 200 براأ�صمال  م�صر”  “�صندوق 
م��ل��ي��ار ج��ن��ي��ه م�����ص��ري وذل�����ك بعد 

اإقراره من جمل�س النواب.
وين�صاأ مبوجب هذا القانون �صندوق 
م�صر”  “�صندوق  ي�صمي  ���ص��ي��ادي 
اعتبارية  ���ص��خ�����ص��ي��ة  ل����ه  وت����ك����ون 
الرئي�س  م���ق���ره  وي���ك���ون  م�����ص��ت��ق��ل��ة 

حمافظة القاهرة.
يف  امل�صاهمة  اإىل  ال�صندوق  ويهدف 
من  امل�صتدامة  القت�صادية  التنمية 
خال اإدارة اأمواله واأ�صوله وحتقيق 
ال�صتغال الأمثل لها وفقاً لأف�صل 
لزيادة  ال��دول��ي��ة  وال��ق��واع��د  املعايري 
القادمة،  الأج��ي��ال  اأج��ل  قيمتها من 
وله يف �صبيل ذلك التعاون وامل�صاركة 
والأجنبية  العربية  ال�صناديق  م��ع 
النظرية واملوؤ�ص�صات املالية املختلفة.

املرخ�س  ال�صندوق  راأ�صمال  ويكون 

ج��ن��ي��ه م�صري،  م��ل��ي��ار  م��ائ��ت��ي  ب���ه 
مليارات  خم�صة  امل�صدر  وراأ���ص��م��ال��ه 

جنيه م�صري، 
ي�صدد منه مليار جنيه من اخلزانة 
التاأ�صي�س،  ع��ن��د  ل���ل���دول���ة  ال���ع���ام���ة 
فر�س  خلطط  وفقاً  الباقي  وي�صدد 
ال�صندوق  م��ن  امل��ق��دم��ة  ال���ص��ت��ث��م��ار 
تاريخ  م����ن  ����ص���ن���وات  ث�����اث  خ�����ال 
ال�صندوق  اأم����وال  وت��ع��د  التاأ�صي�س، 
من الأم��وال اململوكة للدولة ملكية 

خا�صة.

•• لندن-رويرتز:

املتحدة وال�صن  دفعت الآمال ب�صاأن احتمال تو�صل الوليات 
لل�صعود  اأوروب���ا  اأ�صهم  بينهما  التجاري  للخاف  ت�صوية  اإىل 
�صباح ام�س الثنن، بينما مل تظهر موؤ�صرات على تفاقم اأزمة 
 0712 ال�صاعة  احلايل.وبحلول  الوقت  يف  الركية  العملة 
لاأ�صهم   600 �صتوك�س  امل��وؤ���ص��ر  ارت��ف��ع  جرينت�س،  بتوقيت 
382.01 نقطة، يف حن  اإىل  0.25 باملئة  الأوروبية بن�صبة 
�صيج  جمموعة  ال��ق��ارة.و���ص��ج��ل��ت  يف  الأ����ص���واق  معظم  �صعدت 
بعد  باملئة   6.6 ون��زل��ت  اأداء  اأ���ص��واأ  للرجميات  الريطانية 

خف�س دويت�صه بنك ت�صنيف �صهما، وفقا ملا ذكره متعامان.

•• طوكيو-رويرتز:

ب���ور����ص���ة طوكيو  ن��ي��ك��ي يف  امل���وؤ����ص���ر  ان��خ��ف�����س 
لاأوراق املالية ام�س مع هبوط اأ�صهم ال�صركات 
القيادية، متتبعة انخفا�صات �صجلتها نظريتها 

الأمريكية يوم اجلمعة، 
الذي  ال��وق��ت  يف  هزيلة  ال��ت��داولت  كانت  فيما 
حمادثات  ت��ط��ورات  امل�صتثمرون  ف��ي��ه  ي��رق��ب 
جتارية متوقعة بن الوليات املتحدة وال�صن.

وتراجع املوؤ�صر نيكي القيا�صي 0.3 باملئة ليغلق 
عند 22199 نقطة. 

 0.3 نطاقا  الأو�صع  توبك�س  املوؤ�صر  وانخف�س 
باملئة اإىل 1692.15 نقطة، مع تداول 983 

مليون �صهم فقط وهو اأدنى م�صتوى منذ اأوائل 
اأبريل ني�صان.

الرئي�صية  ال�����ص��وق  يف  ال��ت��داولت  قيمة  وبلغت 
تريليون ين وهو اأي�صا اأدنى م�صتوى   1.677

منذ مطلع اأبريل ني�صان.
لزيادة  الركية  اللرية  انخفا�س  اأدى  اأن  وبعد 
اأ���ص��ول املاذ  ال��ذي يعد من  ال��ن  الطلب على 
ال�صوق  املخاطر يف  الإقبال على  الآم��ن، تعافى 
اأن  ع��ن  ن��ب��اأ  بف�صل  املا�صي  الأ���ص��ب��وع  اليابانية 
حمادثات  �صتعقدان  املتحدة  والوليات  ال�صن 
جتارية على م�صتوى منخف�س مما يعزز اآمال 

بنزع فتيل توترات جتارية.
بوا�صنطن  �صُتعقد  املحادثات  اإن  تقارير  وقالت 

يف وق���ت لح���ق م��ن ه���ذا ال�����ص��ه��ر، ق��ب��ل �صريان 
ر���ص��وم ج��م��رك��ي��ة اأم��ري��ك��ي��ة ج��دي��دة ع��ل��ى �صلع 

�صينية بقيمة 16 مليار دولر.
باملئة،  ثاثة  ك��ورب  �صومكو  اأ�صهم  وانخف�صت 
باملئة  واح��دا  اإلكرون  اأ�صهم طوكيو  وتراجعت 
انخف�س  اأن  بعد  باملئة   1.1 كورب  واأدفانت�صت 
املو�صات  اأ���ص��ب��اه  ل��ق��ط��اع  ف��ي��ادل��ف��ي��ا  م��وؤ���ص��ر 

الأمريكي 0.7 باملئة يوم اجلمعة.
بعد  ب��امل��ئ��ة   11 م���ارت  فاميلي  �صهم  وت��راج��ع 
مكا�صب 5.4 باملئة يف اجلل�صة ال�صابقة عقب اأن 
رفعت �صركة التجارة اإيتوت�صو كورب ح�صتها يف 
ال�صركة امل�صغلة ملتاجر جتزئة اإىل 51.1 باملئة 

من 41.5 باملئة.

ال�شني تلجاأ لناقالت اإيران 
للحفاظ على تدفق النفط

 •• بكني-�صنغافورة-رويرتز:

�صفن  اإىل  �صحناتهم  حتويل  يف  الإي���راين  للنفط  �صينيون  م�صرون  ب��داأ 
مملوكة ل�صركة الناقات الوطنية الإيرانية لنقل جميع وارداتهم تقريبا 
للحفاظ على تدفق الإمدادات و�صط اإعادة فر�س الوليات املتحدة عقوبات 

اقت�صادية على طهران.
ويرز هذا التحول اأن ال�صن، اأكر م�صر للنفط الإيراين، تريد ال�صتمرار 
يف �صراء اخلام الإي��راين على الرغم من العقوبات التي اأعيد فر�صها بعد 
ان�صحاب الوليات املتحدة يف مايو اأيار من اتفاق اأبرم عام 2015 لوقف 

برنامج طهران النووي.
الباد  لإجبار  الإيرانية  النفط  �صادرات  لوقف  املتحدة  الوليات  وت�صعى 
ع��ل��ى ال��ت��ف��او���س ب�����ص��اأن ات��ف��اق ن���ووي ج��دي��د وحت��ج��ي��م ن��ف��وذه��ا يف ال�صرق 
ودافعت  اأحادية اجلانب  اأي عقوبات  اإنها ترف�س  ال�صن  وقالت  الأو�صط. 

عن عاقاتها التجارية مع اإيران.
وبغية احلفاظ على الإم��دادات اخلا�صة بهما، قامت �صركتا جتارة النفط 
ت�صوهاي ت�صرنونغ كورب وجمموعة �صينوبك، اأكر �صركة تكرير يف اآ�صيا، 
بتفعيل بند يف اتفاقيات التوريد الطويل الأجل املرمة مع �صركة النفط 
الوطنية الإيرانية ي�صمح لهما با�صتخدام ناقات ت�صغلها ال�صركة الإيرانية 

وفقا لأربعة م�صادر مطلعة.
وطلبت امل�صادر عدم ن�صر اأ�صمائها لأنه غري م�صموح لها باحلديث علنا عن 

التفاقات التجارية.
متحدث  وامتنع  الناقات.  تغيري  على  التعقيب  عن  �صينوبك  وامتنعت 

با�صم جمموعة نام كونغ، ال�صركة الأم لت�صرنونغ، عن التعليق.
ومل ت���رد ���ص��رك��ة ال��ن��ف��ط ال��وط��ن��ي��ة الإي���ران���ي���ة ع��ل��ى ر���ص��ال��ة ع���ر الريد 
الإلكروين تطلب التعليق. وقال متحدث با�صم �صركة الناقات الوطنية 
والإر�صاد  الثقافة  وزارة  اإىل  للتعليق  روي��رز  طلب  �صتحيل  اإنها  الإيرانية 

الإ�صامي الإيرانية.

بنجالد�س تبداأ ت�شغيل اأول مرفاأ 
للغاز الطبيعي امل�شال 

•• �صنغافورة-داكا-رويرتز:

مرفاأ  اأول  ت�صغيل  ب���داأت  ب��اده  اإن  ام�س  بنجاد�س  يف  الطاقة  وزي��ر  ق��ال 
للغاز الطبيعي امل�صال بعد تاأجيله اأكرث من مرة ب�صبب م�صاكل فنية و�صوء 

الأحوال اجلوية.
العائمة  التغيري  واإع���ادة  التخزين  وح��دة  يف  ال�صبت  ي��وم  العمليات  وب���داأت 
الغاز  من  �صحناتها  اأوىل  لتفريغ  ني�صان  اأبريل  يف  بنجاد�س  و�صلت  التي 
الطبيعي امل�صال من قطر، و�صر�صو ب�صكل دائم لت�صبح مرفاأ لا�صترياد. 

وكان من املتوقع يف البداية اأن يبداأ الت�صغيل يف مايو اأيار.
ويتيح ذلك لبنجاد�س بدء ا�صترياد الغاز الطبيعي امل�صال لتعوي�س نق�س 
اإنتاج الغاز املحلي وتلبية الطلب ال�صناعي وتوليد الكهرباء يف دولة يعي�س 

�صكانها بدون كهرباء. من  باملئة   30
وقال م�صوؤولون اإنه منذ و�صلت الوحدة اإىل موه�صخايل قرب كوك�س بازار 
يف جنوب �صرق بنجاد�س يف اأبريل ني�صان اأعاق �صوء الأحوال اجلوية ر�صو 
الوحدة ب�صكل �صليم وات�صالها بالبنية التحتية لا�صترياد وتفريغها لأول 

حمولة من الغاز الطبيعي امل�صال القطري.
ولكنها  املا�صي  الأ�صبوع  العمليات  ب��داأت  الوحدة  اأن  روي��رز  م�صدر  واأبلغ 

ا�صطرت للتوقف ب�صبب ت�صرب يف من�صاأة برية.
وقال وزير الدولة للطاقة والكهرباء يف بنجاد�س ن�صر احلميد لرويرز 

ام�س الثنن “بداأنا عملية تغذية الغاز لل�صبكة.
ال�صتهاك  احتياجات  لتلبية  اأخ��رى  مبادرات  ونتبنى  اأوىل،  خطوة  »اإنها 

املتزايدة وتغذية القت�صاد املتنامي«.

بعد دع�ة اأردوغان ملقاطعة 
اآيف�ن.. االأرقام تك�شف اال�شتجابة

•• اأنقرة-وكاالت:

املا�صي، مقاطعة  الأ�صبوع  اأردوغ��ان،  الرئي�س الركي رجب طيب  اأعلن 
ب���اده الأج���ه���زة الإل��ك��رون��ي��ة الأم��ريك��ي��ة ردا ع��ل��ى ع��ق��وب��ات فر�صتها 
يف  املحتجز  الأم��ريك��ي  الق�س  ق�صية  خلفية  على  اأن��ق��رة  �صد  وا�صنطن 

اأزمري،
 اإل اأنه يبدو اأن هذه الدعوة مل يتجاوب معها املواطنون.

اإن تركيا �صتتوقف عن �صراء  اأنقرة،  األقاه يف  اأردوغ��ان، يف خطاب  وقال 
الكورية  “�صام�صونغ”  و�صت�صري هواتف  “اآيفون” الأمريكية،  اأجهزة 

و”في�صتل” الركية بدل من ذلك.
هواتف  م�صري  ع��دد  اأن  الرو�صية  “�صبوتنيك”  لوكالة  تقرير  وذك��ر 
اأن  اإىل  م�صرية  ال��دع��وة،  ه��ذه  بعد  انخفا�س  اأي  ي�صجل  مل  “اآيفون” 

الأ�صعار وامل�صريات مل تتغري.
اإن عدد  اأنقرة للوكالة  “اأبل” يف  اأح��د متاجر  وق��ال مندوب مبيعات يف 

مبيعات هواتف اآيفون يف املدينة مل ينخف�س،
 م�صيفا “ما يزال كل 3 من 10 عماء مهتمن ب�صراء اآيفون.. فيما 

يف�صل ال�صبعة الآخرون هواتف �صام�صونغ وال�صركات املناف�صة«.
يتم  اآيفون  اأن هواتف  “اأبل” بركيا  اأم��ن �صندوق يف متجر  ذكر  كما 
رجال  ع��ن  ال��ن��ظ��ر  بغ�س  املجتمع  ���ص��رائ��ح  ك��ل  ط���رف  م��ن  ا�صتخدامها 

الأعمال الأغنياء،
 م�صيفا “هناك اأ�صخا�س يبدون ا�صتعداداهم ل�صرف كل ما يف جيبهم 
اآيفون حتى يظهروا مبظهر الرثي”. ومل تغري دعوة  اأج��ل هاتف  من 

اأردوغان �صيئا يف الأمر.
ويعد اآيفون من اأبرز املنتجات التقنية التي تطورها �صركة اأبل الأمريكية، 

وهو يحتل املرتبة الثالثة عامليا على م�صتوى املبيعات.
ب�صكل كبري  اللرية  قيمة  تراجعت  بعدما  ج��اءت  اأردوغ���ان  دع��وة  وكانت 

جدا، قبل اأيام قليلة، 
فر�صت  اأن  وبعد  القت�صادية،  اأردوغ��ان  �صيا�صات  ب�صاأن  املخاوف  ب�صبب 
الق�س  احتجاز  ا�صتمرار  ب�صبب  اأن��ق��رة  على  عقوبات  املتحدة  ال��ولي��ات 
اأندرو بران�صون الذي تتهمه تركيا بامل�صاركة يف عملية النقاب الفا�صل 

عام 2016.

تركيا.. رفع اللرية له 
اآثار �شلبية! 

•• وا�صنطن-وكاالت:

ال�صلبية ملحاولت  الآث��ار  حذر تقرير لوكالة بلومرغ لاأنباء، من 
ال�صلطات الركية وقف تراجع العملة املحلية، حيث اأ�صارت اإىل اأنه 
يف حن جنحت ه��ذه الإج���راءات يف احل��د من تراجع اللرية، فاإنها 
ميكن اأن توؤثر �صلباً على اأ�صواق الديون والأوراق املالية لركيا.فمن 
خال تقلي�س ال�صيولة النقدية يف �صوق مبادلة العملة الدولية، فاإن 
امل�صاربة  على  امل�صاربن  اأج��رت  الركية  امل�صرفية  الرقابة  هيئة 
من  ه��ذا  جعل  كما  املالية.  مراكزهم  ت�صوية  اأج��ل  من  اللرية  على 
املحلية  والأ���ص��ه��م  ال�صندات  يف  امل�صتثمرين  الأج��ان��ب  على  ال�صعب 

الركية التحوط ملخاطر عماتهم.
وارتفع العائد على ال�صندات اخلم�صية الركية مبقدار 250 نقطة 
اأ�صا�س خال الأ�صبوع املا�صي لي�صل اإىل م�صتوى قيا�صي جديد، يف 
حن قاد املوؤ�صر الرئي�صي لبور�صة الأوراق املالية الركية بور�صات 
ي�صري  هذا  اأن  لاأنباء  بلومرغ  وكالة  الراجع.وذكرت  اإىل  العامل 
العملة كانت لها  ال�صلطات الركية لوقف تراجع  اإج��راءات  اأن  اإىل 

تداعيات غري مرغوبة، رغم التعايف القوي الذي حققته اللرية.
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بذور البطيخ
ب���الإم���ك���ان ت���ن���اول ب����ذور ال��ب��ط��ي��خ ع��ل��ى ه��ي��ئ��ة م�صحوق، 
ن�صبة مرتفعة  ع��ل��ى  وم��ف��ي��دة لح��ت��وائ��ه��ا  ���ص��روري��ة  ف��ه��ي 
ال���ب���ذور مفيد  اأن زي���ت  В، ك��م��ا  م��ن ال��روت��ي��ن��ات وف��ي��ت��ام��ن 
وي�صتخدم  اجللد،  ون�صارة  ال�صعر  لتح�صن 
اخلا�صة  ال���زي���وت  يف 
غني  فهو  بالأطفال، 
املعدنية  بالعنا�صر 
وال�����ف�����ي�����ت�����ام�����ي�����ن�����ات 
الزيتية  والأح���م���ا����س 
ت�صلح  ال���ت���ي  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ل��ل��ج��ل��د ول���ل���وق���اي���ة من 
القلبية  ال�����ن�����وب�����ات 
واجللطة الدماغية.

ع�������ص���ري ال��ب��ط��ي��خ 
الأحمر

ي����ع����ت����ر اأف�����������ص�����ل ������ص�����راب 
البدنية  ال��ت��دري��ب��ات  ق��ب��ل 
ال��ق��ا���ص��ي��ة، لح��ت��وائ��ه على 
التي  الأمينية  الأحما�س 
تخفيف  ع���ل���ى  ت�������ص���اع���د 
بعد  ال���ع�������ص���ل���ي  الأمل 
اأثبتت  ح��ي��ث  ال���ت���دري���ب، 
نتائج درا�صات اأجريت على 
احلم�س  اأن  ال��ري��ا���ص��ي��ن 
 L -الأم���ي���ن���ي ����ص���ي���رول���ن

وهو  الأح���م���ر،  البطيخ  يف  ع��ال��ي��ة  بن�صبة  م��ت��وف��ر  ل��ل��ح��ي��اة،  ال�����ص��روري 
القا�صية،  التدريبات  عن  الناجت  الع�صات  اأمل  يخفف  ال��ذي  احلم�س 

اإىل  ال��ق��ل��ب  نب�صات  ع���ودة  يف  ي�صاعد  وك��ذل��ك 
معدلتها الطبيعية.

�صبغة الليكوبني
ب�صبغة  غ���ن���ي  الأح����م����ر  ال��ب��ط��ي��خ 

تعطي  ال��ت��ي  الليكوبن 
ال�����ب�����ط�����ي�����خ ل����ون����ه 
الوردي،  اأو  الأحمر 
التي  ذات����ه����ا  وه�����ي 

مت����ن����ح ال���ط���م���اط���م 
لذلك  الأح��م��ر،  لونها 

البطيخ  ت����ن����اول  ف�������اإن 
القدرة  اجل�صم  مينح 

على  احل�����ص��ول  على 
الليكوبن ب�صهولة، 
احل�������اج�������ة  دون 
م����ع����اجل����ت����ه  اإىل 
م��ث��ل��م��ا ي���ح���دث يف 
من  ال����ل����ي����ك����وب����ن 
وتقي  ال��ط��م��اط��م، 
من  ال�صبغة  ه��ذه 
ال�صكري  اأم��را���س 
وم�������������ص������اع������ف������ات 

القلب  اأم�������را��������س 
الدموية،  والأوع��ي��ة 

وحت�صن املناعة.

م�صادات الأك�صدة
يحتوي البطيخ اإىل جانب �صبغات الليكوبن وال�صرولن على م�صادات 
اأك�صدة كحم�س الأ�صكوربيك وبيتا كاروتن، اللذين يقلان من ال�صرر 
الناجمة عن  ال�صارة  احل��رة  اجل��ذور  ال��ذي حتدثه 

التفاعات املختلفة داخل ج�صم الإن�صان.

م�صتودع املعادن والفيتامينات
البطيخ  غ����رام م��ن   100 ق��دره��ا  ك��م��ي��ة  ت��ع��ط��ي 
الأحمر 30 �صعرة حرارية، وحتتوي هذه الفاكهة 
ع�����ل�����ى ف���ي���ت���ام���ي���ن���ات 
 ،Dو  Cو  Bو  A
وعنا�صر البوتا�صيوم 
والزنك  وال��ف�����ص��ف��ور 
واحلديد وغريها اإىل 
البطيخ  اح���ت���واء  ج��ان��ب 

على %92 من املاء.

فوائد للحوامل
م�صكات  ح��ل  يف  الأح���م���ر  ال��ب��ط��ي��خ  يفيد 
عديدة تعاين منها املراأة احلامل، مثل غثيان 

ال�صباح،
لذلك  الع�صلية،  والت�صنجات  واحلمو�صة   
الأحمر  البطيخ  ق��دح من ع�صري  تناول  ف��اإن 
يف ال�����ص��ب��اح ي��ك��ف��ي ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن اآث�����ار تلك 

الأعرا�س.

غذائية  قيمة  له  ت�صيف  والتي  لالإن�صان،  ال�صحية  الفوائد  من  العديد  على  الأحمر  البطيخ  يحتوي 
كبرية وجتعله حمببًا يف ف�صل ال�صيف ف�صاًل عن مذاقه اللذيذ.ووفقًا ملوقع “رامبلر” فاإن فوائد البطيخ 

تتمثل يف الآتي:

بخالف مذاقه اللذيذ.. 6 ف�ائد �شحية هامة للبطيخ

يوؤثر �صكل ج�صمك اأثناء الوقوف اأو اجللو�س مثًا يف اأفكارك 
اإل���ي���ك! م��ن خ���ال الركيز  وم�����ص��اع��رك ويف ن��ظ��رة ال��ن��ا���س 
وراء  احلقيقي  ال�صر  تكت�صف  الداخلية،  اجل�صم  حكمة  على 
تاأخذ  كي  الكايف  الوقت  �س  خ�صّ ل��ذا  وال�صرخاء.  ال�صعادة 
ا�صراحة وتتمطط وتتنف�س بعمق لتقوية الرابط بن عقلك 

وج�صمك.

ا�صتِعْد هدوءك العقلي
اقت�صر  اإذا  �صحياً  اأم���راً  ذات��ه  بحد  النف�صي  ال�صغط  بيقى 

الكورتيزول  هرمونات  كانت  فقد  �صغرية،  جرعات  على 
مواجهة  اأو  الهرب  على  اأ�صافنا  ت�صاعد  مثًا 

املواقف و�صط البيئات العدائية. لكن ين�صط 
وج��ه حوادث  اليوم يف  نف�صه  التفاعل  ه��ذا 

على  ت��ه��دي��د  اأي  ت��ط��رح  ل  ب�����ص��ي��ط��ة 
احلياة.

ال��ن��ا���س على  ف��ع��ل  ردود  ت��ت��ن��وع 
لكن  ال����ن����ف���������ص����ي  ال���������ص����غ����ط 

ي��ت��ج��اه��ل��ه��ا ك���ث���ريون. كم 
نف�صك  جت������د  م�������رة 

الكتفن  مت�صّنج 
ب����������ع����������د ي����������وم 

م���������ص����ح����ون 
بامل�صاغل 

وتدرك اأنك مل تاأخذ الوقت الكايف لرتاح وت�صرخي؟ يعرف 
ج�صمك اأنك متعب قبل اأن تدرك تغرّي اأحا�صي�صك اجل�صدية 
اأو  مثًا  تنّف�صك  اإي��ق��اع  يت�صارع  ق��د  الع�صلية:  وت�صنجاتك 
يركز يف اأعلى �صدرك، ورمبا يت�صنج فكك قليًا اأو ت�صطرب 

معدتك اأو تبداأ بو�صع حواجز عاطفية يف داخلك.
يتقّبل كثريون هذه الأحا�صي�س ويعترونها عادية. لكن حن 
يحاول  م��ا  فهم  على  ق��درت��ك  �صتراجع  الت�صنج،  ي��ازم��ك 
ج�صمك قوله. لذا يجب اأن ترّكز على حاجات ج�صمك طوال 
الوقت بدل اأن حت�صر هذه العملية يف اأوقات الراحة 
والهدوء. وبغ�س النظر عن تفاعاتك اجل�صدية، 
الوقت  بع�س  �س  وخ�صّ لنف�صك  الأول��وي��ة  اأع��ط 
ت��درك حقيقة  ال���ص��رخ��اء. حن  ل�صرجاع 
الرد  تختار  اأن  ميكنك  التفاعات،  تلك 
اأكرث  وت�صبح  واعية  بطريقة  املنا�صب 
جتاوباً مع ما ي�صيبك واأكرث قدرة 
وال�صعور  احل��ا���ص��ر  عي�س  على 

بالهدوء.
اإل������ي������ك ث�������اث خ����ط����وات 
واجل�صم  العقل  ت�صتهدف 
ا�صرجاع  وت�������ص���م���ن  م����ع����اً 

)الذكاء اجل�صدي( املفقود:

ب�صاطة بكل  • تنّف�ش 
الوعي  بن  حم��وري��اً  راب��ط��اً  التنف�س  ُي�صّكل 
النف�صي  ال�صغط  يت�صلل  ح��ن  وال��اوع��ي. 
اأو  )ال��ه��رب  فعل  رد  �صين�ّصط  حياتك،  اإىل 
تنّف�صك  اإيقاع  فيت�صارع  فطرياً،  املواجهة( 
ات��خ��اذ خطوات  اإىل  ت��ل��ق��ائ��ي��اً ح��ن حت��ت��اج 
التنف�س،  اإب��ط��اء  خ��ال  م��ن  ولكن  مفاجئة. 

يتمكن ج�صمك من ا�صرجاع هدوئه تدريجاً.
عدد  ي����راوح  اأن  ع��ل��ى  اأن��ف��ك  م��ن  تتنّف�س  اأن  ي��ج��ب 
اإذا  لكن  الدقيقة.  يف  و20   12 بن  التنف�صية  احلركات 
اإىل  ت�صطر  واأن���ك  وق�صري  �صطحي  التمرين  اأن  لحظت 
تفهم  اأن  فيجب  ع����ادة،  غ��ري  ع��ل��ى  ف��م��ك  م��ن  التنف�س 
مترين  لتطبيق  ه��ادئ��ة  م�صاحة  جت��د  اأن  ���ص��رورة 

تنف�صي ي�صمن لك ا�صتعادة ال�صرخاء.

فاعلة و�صعية  • خذ 
قبل اأن تدخل اإىل اجتماع مهم اأو حت�صر 
منا�صبة اجتماعية مكتّظة بالنا�س، توقف 
وابحث  ج�صمك  �صامة  م��ن  وت��اأك��د  حلظة 

ع��ن اأي م��وؤ���ص��رات ج�����ص��دي��ة ع��ل��ى ت���وت���رك. و���ص��ع��ي��ة اجل�صم 
�صائع على  الراأ�س( دليل  واإحناء  ال�صدر  الهابطة )اأي نزول 
تتخذ  حن  لكن  بالنف�س.  الثقة  �صعف  اأو  النف�صي  ال�صغط 
و�صعية م�صادة، �صتحارب العواطف التي تنتجها. قد ي�صعر 
اأو ي�صغط على  اأو املعدة  البع�س بانزعاج يف منطقة ال�صدر 
الذكاء  لت�صغيل  مفيدة  الفر�صة  ه��ذه  تبقى  لكن  قب�صته، 

اجل�صدي وجتديد ال�صرخاء والقوة.
ي�صمح  اجل�صم  و�صعيات  بع�س  اأن  الأع�����ص��اب  علماء  يعتر 
على  ج�صدية  موؤ�صرات  لحظت  اإذا  النف�س.  يف  الثقة  بزيادة 
واتخذ  م�صيتك  اأو  وقوفك  ْح طريقة  النف�صي، �صحِّ ال�صغط 

و�صعية جتعلك اأطول قامة اأو اأكرث انفتاحاً.

ت�صنجاتك • فّرغ 
تتعدد النقاط التي ميكن اأن تركز فيها الت�صنجات، اأبرزها: 
احل��اج��ب��ان وال��ف��ك وال��ك��ت��ف��ان وامل��ع��دة وامل���وؤخ���رة والقدمان. 
عقلي  مب�صٍح  ق��م  ل��دي��ك،  النف�صي  ال�صغط  م��واق��ع  لتحديد 
جل�صمك: متّدد على �صريرك وركز ببطء على خمتلف مناطق 
ج�صمك. تنّف�س كي ي�صل الهواء اإىل كل منطقة ب�صا�صة، ثم 
�صت�صعر  بال�صرخاء.  ت�صعر  اأن  اإىل  الت�صنجات  وف��ّرغ  ابت�صم 
على  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س  م��ا  داخ���ل ج�صمك،  امل�����ص��اح��ات  ب��ت��و���ّص��ع 

ا�صرخاء عقلك!

متارين اإ�صافية
الع�صبي  اجل��ه��از  بتن�صيط  ال��ت��ايل  ال��زف��ري  مت��ري��ن  ي�صمح 
ي�صمن  لذا  اله�صم،  ووظيفة  الراحة  امل�صوؤول عن  ال��اودي 

الهدوء يف الأوقات الع�صيبة:
الأر�س. على  قدميك  و�صع  م�صتقيمة  و�صعية  يف  • اجل�س 

ثاثة  ال��رق��م  حتى  ال��ع��ّد  م��ع  ت��زام��ن��اً  بطيئاً  نف�صاً  خ��ذ   •
الأعلى  نحو  ي�صّدك  ال�صقف  يف  معّلقاً  حبًا  ب��اأن  ت�صعر  كي 

وميدد عمودك الفقري.
اأو فمك خال مدة م�صاعفة على  اأنفك  ببطء من  • ازفر 
الأقل. يف غ�صون ذلك، تخّيل اأن َنَف�صك ملّون )اخر اللون 

الذي يهدئك( واأنه يدور يف داخلك.
• كرر ال�صهيق والزفري وحافظ على اإيقاع �صل�س وتنّبه اإىل 

قلبك لأن امل�صاعر الهادئة �صتخرقك من الداخل.
ُتو�ّصع  كي  ع�صيب  حدث  اأي  قبل  القوة(  )و�صعية  • اتخذ 

م�صاحتك الداخلية قدر الإمكان:
ومّدد  وركيك  على  يديك  و�صع  الوراء  اإىل  كتفيك  • اأرجع 

ج�صمك كي ت�صعر بالقوة وال�صرخاء.
ي�����ص��ت��ه��دف ه���ذا ال��ت��م��ط��ط ال��ت�����ص��ن��ج��ات امل��راك��م��ة يف العنق 

والكتفن والظهر واملعدة وال�صاقن والقدمن:

قدَميك  اأ�صابع  ووّجه  الأمام،  نحو  �صاقيك  ومّدد  • اجل�س 
ن��ح��و الأع���ل���ى. ���ص��ع م��رف��ق��ي��ك ع��ل��ى ف��خ��ذي��ك وي���دي���ك على 
اأحِن عمودك الفقري اإىل الأمام كي ي�صبح راأ�صك  ركبتيك. 

متدلياً. اأبِق فكك م�صرخياً.
على  ي��دي��ك  �صع  تنف�صية،  ح��رك��ات  �صت  اأو  خم�س  بعد   •
ب��ب��طء اإىل الأم���ام  اجل��ه��ة اخل��ارج��ي��ة م��ن �صاقيك واث��ِن��ه��م��ا 
بتمطط  ت�صعر  اأن  ُيفر�س  التنف�س.  على  الركيز  وت��اب��ع 
واجلهة  كله  الفقري  عمودك  اإىل  و���ص��وًل  ظهرك  اأ�صفل  يف 

اخللفية من �صاقيك.

�صاقيك،  اأثناء وجودهما على  بنعومة  يديك  • اأقفل قب�صة 
عمودك  ي�صبح  اأن  اإىل  الأم�����ام  اإىل  ب��ه��دوء  راأ����ص���ك  واأح�����ِن 
الفقري منحنياً. حاول اأن ترك م�صاحة بن عظام كتفيك 
وتابع ثني قدميك قدر الإمكان. يجب اأن تتوقف اإذا �صعرت 

باأي اأمل اأو وخز يف ع�صاتك.
• بعد خم�س اأو �صت حركات تنف�صية مماثلة، ا�صتعد و�صعية 
م�صتقيمة ببطء واجل�س ثم اثِن قدميك ع�صر مرات تزامناً 
اإىل  اأخ���رياً، ح��ّرك فكك من جهة  مع تدوير كتفيك ببطء. 

اأخرى ب�صكل متكرر للتخل�س من اأي ت�صنجات متبقية.

اكت�صف ال�صر احلقيقي وراء ال�صعادة وال�صرتخاء

اأ�شِغ اإىل ج�شدك.. لتق�ية الرابط بني عقلك وج�شمك

خالل  معينة  ج�صدية  �صلوكيات  ُت��ك��رر  عندما 
على  مبكرة  موؤ�صرات  تالحظ  الع�صيبة،  الأوقات 
بن�صاط  والقيام  ا�صرتاحة  اأخ��ذ  اإىل  حاجتك 
اجل�صم  حركات  بع�ش  ي�صمح  املقابل،  يف  مهّدئ. 
فتح  بينها  من  والهدوء،  ال�صعادة  م�صاعر  بتاأجيج 
اجل�صم واإطالة قامته وحتديد مناطق الت�صنج اأو 

ممار�صة ن�صاطات عقلية وج�صدية.
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الفجر الريا�صي

اعتر الياباين ت�صوكا�صا �صيوتاين، 
لعب فريق نادي العن، اأن افتتاح 
اجلديد  ال��ك��روي  للمو�صم  فريقه 
“ال�صوبر”  لقب  على  مثري  بتحٍد 
م����واج����ه����ة  يف  ال��������وح��������دة  اأم�������������ام 
يف  بالقاهرة  املقررة  “الديربي” 
ال�صهر  م��ن  والع�صرين  اخل��ام�����س 
اجلاري متثل اأف�صل بداية لأبطال 
مو�صم  يف  ال��ت��اري��خ��ي��ة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
يتزامن  ك��ون��ه  ل��ل��ع��ن  ا���ص��ت��ث��ن��ائ��ي 
للنادي  الذهبي”  “اليوبيل  م��ع 
مبرور 50 عاماً على تاأ�صي�صه كما 
الأكرث  الفريق  “الزعيم” يعد  اأن 

مناف�صة على الألقاب خاله.
املناف�صة  فريقه يف  وحول حظوظ 
“منطق  ق��ال:  ال�صوبر،  كاأ�س  على 
كرة القدم وا�صح ول يعرف �صوى 
ودائماً  الأر����س  على  العطاء  بلغة 
ما يكافئ الفريق الأف�صل والأكرث 
رغبة وتركيزاً على حتقيق النتيجة 
املطلوبة منذ �صافرة البداية وحتى 
ن��ه��اي��ة امل���ب���اراة وال���واق���ع ي��وؤك��د اأن 
احلظوظ يف الفوز تكون مت�صاوية 
بن�صبة %50 لكا الفريقن قبل 
ال��ت��ي ذكرتها  ال��ب��داي��ة وال��ع��وام��ل 

ترجح اأف�صلية الفوز«.
للمو�صم  “حت�صرياتنا  واأك���م���ل: 
خال  املطلوبة  ب��ال�����ص��ورة  م�صت 
م����رح����ل����ة امل����ع���������ص����ك����ر اخل�����ارج�����ي 
خطة  ونفذنا  وكرواتيا  ب�صلوفينيا 
الإع��داد املو�صوعة من قبل املدير 
الفني، زوران ماميت�س على اأف�صل 
نحو ونحن نتطلع اإىل ح�صد ثمار 
يف  بذلناها  التي  الكبرية  اجل��ه��ود 
ب��داي��ت��ه يف  الإع�����داد  للمو�صم م��ع 
يف  النهاية  وحتى  اجل���اري  ال�صهر 

مايو املقبل«.
املناف�س  اأن  ج��ي��داً  “ندرك  وزاد: 
مقدرة وميتلك  بذل جهوداً  اأي�صاً 
ن��ف�����س ال��ط��م��وح��ات امل�����ص��روع��ة يف 
املو�صم، ولكن  األقاب  باأول  التتويج 
م���ع الح�������رام ل��ط��م��وح��ات��ه ف���اإن 

اأهدافه  حت��ق��ي��ق  يف  ال��ع��ن  رغ��ب��ة 
ك��ب��رية واإ���ص��ع��اد ج��م��اه��ريه الوفية 
ما  اأف�����ص��ل  اإظ���ه���ار  ع��ل��ى  و�صنعمل 
بال�صوبر  التتويج  اأج��ل  من  لدينا 
يف ال��ق��اه��رة واأمت���ن���ى اأن ن��وف��ق يف 
اإىل  ت�����ص��اف  ب��ط��ول��ة  اأول  حت��ق��ي��ق 
انطاقة  م���ع  اإجن���ازات���ن���ا  ر���ص��ي��د 

املو�صم احلايل«.  
ال���ك���م���ايل: ف���خ���ور ب���ال���ت���واج���د يف 

ال�صوبر على اأر�س م�صر
ع����ر م����داف����ع ال�����وح�����دة ح���م���دان 

ال��ك��م��ايل ع��ن ف��خ��ره ب��ال��ت��واج��د يف 
مباراة كاأ�س �صوبر اخلليج العربي 
اخلام�س  يف  ب���ال���ق���اه���رة  امل����ق����ررة 
اجل���اري،  ال�صهر  م��ن  وال��ع�����ص��ري��ن 
الثاين”  “بلده  يف  اللعب  معتراً 
م�صر م�صدراً لل�صعادة. كما اأعرب 
مواجهة  ت��ك��ون  اأن  مت��ن��ي��ات��ه  ع���ن 
فر�صة  ال��ع��ن  التقليدي  ال��غ��رمي 
كرة  ع��ن  ايجابية  ���ص��ورة  لتقدمي 

القدم الإماراتية يف م�صر.
ال��وح��دة ي�صعى  اأن  ال��ك��م��ايل  واأك���د 

ال�صوبر  ك���اأ����س  ل��ق��ب  ع���ن  ل��ل��دف��اع 
الذي ح�صده على ح�صاب اجلزيرة 
ا�صتمرار  املا�صي، وياأمل يف  املو�صم 
التتويج  م��ن�����ص��ات  ع��ل��ى  ال��ت��واج��د 
اخلليج  كاأ�س  لقب  اأ���ص��اف  اأن  بعد 
املو�صم  لينهي  اإىل خزائنه  العربي 

بلقبن يف ح�صيلته.
كبري  جت��ان�����س  “هناك  واأ�����ص����اف: 
بن جميع لعبي الفريق، وهدفنا 
واإ����ص���ع���اد جماهري  ال���ف���وز  حت��ق��ي��ق 

العنابي«

تدريبي  مبع�صكر  ال��ذي��د  ن����ادي  ���ص��ب��اح��و  ال��ت��ح��ق 
ا�صتعداداً خلو�س  راأ���س اخليمه  مكثف يف مدينة 
للبطولت  وال�صتعداد  ال��ق��ادم  املو�صم  مناف�صات 

املحلية وحتقيق نتيجه م�صرفة.
 وي�صارك يف املع�صكر الذي بداأ اأعماله منذ يومن 
اأظهروا  واللذين  املتميزين  ال�صباحن  من  عدد 
لياقتهم  رف��ع  بهدف  ال��ت��دري��ب  يف  جيد  م�صتوى 
وتعلميهم اأ�ص�س املناف�صة وفق نظم ولوائح احتاد 

المارات لل�صباحة.
 وي�������ص���رف ع���ل���ى ال���ت���دري���ب يف امل��ع�����ص��ك��ر م����درب 
خال  م����ن  وي���ع���م���ل  امل���ر����ص���دي  الفريق  خالد 

ح�ص�س التدريب اليومي والتي تبداأ يف ال�صباح 
�صاعتن  امل�صاء مبعدل  �صاعات ويف  مبعدل ثاث 
الأمر  امل�صتوين  اأعلى  وف��ق  ال�صباحن  لتجهيز 
التزامهم  واأب����دوا  ال�صباحن  معه  تفاعل  ال���ذي 

بالتدريبات ال�صباحية وامل�صائية.
اهلل اخلاطري  اأ���ص��اد حميد عبد  الإط���ا  ه��ذا  ويف 
املالية  ل��ل�����ص��وؤون  الإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
جمل�س  اأن  واأك���د  الاعبن  مب�صتوى  والإداري����ة 
الإدارة ي�صعى لتوفري كل مايلزم لإرتقاء ال�صباحة 

والتميز يف املناف�صات والبطولت.
ريا�صة  على  كثريا  يعول  الذيد  ن��ادي  اإىل  واأ�صار 

ال�����ص��ب��اح��ة ك��ون��ه��ا م���ن ال��ري��ا���ص��ات ال��ه��ام��ة على 
خارطة ورقعة الريا�صة يف النادي بهدف املناف�صة 
ميار�صها  ال�صباحة  م��ه��ارات  مي��ل��ك  ج��ي��ل  وخ��ل��ق 
ف�صا عن متثيل الدولة ورفع علم الم��ارات يف 

املحافل الدولية .
هويدن  ب��ن  ���ص��امل  بتوجيهات  اخل��اط��ري  واأ���ص��اد 
رئي�س جمل�س اإدارة نادي الذيد واهتمام جمل�س 
العمرية  فئاتهم  مبختلف  بال�صباحن  الإدارة 
يبذلون  املع�صكر  ال�صباحن ومن خال  اأن  واأك��د 
يف  ب��ق��وة  واملناف�صة  الكبري  للتح�صري  ج��ه��وده��م 

اجلولت املقبلة.

البيتية  م��ب��ارات��ه  الإنكليزي  هوت�صبري  توتنهام  يخو�س 
الأوىل يف دور املجموعات من م�صابقة دوري اأبطال اأوروبا 
لكرة القدم على ملعب وميبلي مبوجب اتفاق مع الحتاد 

الأوروبي للعبة )يويفا(.
اإرجاء  خلفية  على  م�صجعيه  م��ن  اع��ت��ذر  توتنهام  وك���ان 
الف   62 ل���  يت�صع  ال����ذي  اجل��دي��د  ملعبه  اىل  الن��ت��ق��ال 
م�صاكل  ب�صبب  املقبل،  ال�صهر  مقررا  كان  وال��ذي  متفرج، 
هذا  ت��ف��ادي  اأن  م��وؤك��دا  ال�����ص��ام��ة،  باأنظمة  تتعلق  تقنية 

التاأجيل مل يكن ممكنا.
الثالث  املركز  املا�صي يف  املو�صم  انهى  ال��ذي  النادي  وق��ال 
ويونايتد  البطل  �صيتي  مان�ص�صر،  مدينة  قطبي  بعد 
مباراتنا  نقيم  اأن  يويفا  م��ع  “اتفقنا  بيان  يف  الو�صيف، 

البيتية الأوىل يف دور املجموعات على ملعب وميبلي«.
و�صتكون املباراة الأوىل لتوتنهام على اأر�صه اإما يف اجلولة 
او يف  �صبتمر  اأي��ل��ول   17 يف  يبداأ  ال��ذي  الأ�صبوع  الأوىل 
الأول  ت�صرين  من  الأول  يف  يبداأ  ال��ذي  الأ�صبوع  الثانية 

اأكتوبر.
امللعب، موؤكدا  ومل يحدد توتنهام موعدا جديدا لفتتاح 
اأن مباراتيه �صد ليفربول يف 15 اأيلول �صبتمر وكارديف 
املحلي  ال����دوري  يف  اأك��ت��وب��ر  الأول  ت�صرين  م��ن  ال�����ص��اد���س 
مباراته  ملعب  اأن  ملعب وميبلي، يف حن  على  �صتقامان 
�صد مان�ص�صر �صيتي يف 28 ت�صرين الأول اكتوبر “�صيتم 

حتديده لحقا«.
ويرك ذلك هام�صا لحتمال اأن يكون ملعب وايت هارت 

املو�صم  بطل  مع  املباراة  موعد  قبل  جاهزا  اجلديد  لين 
اأبرم  النادي  اأن  اإىل  اأ�صارت  املا�صي، لكن تقارير �صحافية 
ملعب  ل�صتخدام  للعبة،  الإن��ك��ل��ي��زي  الحت���اد  م��ع  ات��ف��اق��ا 

وميبلي حتى نهاية ال�صنة احلالية.
العام  “مت فعا يف نهاية  الأم��ر  اأن ه��ذا  واأو���ص��ح توتنهام 
افتتاح  )اإرج�����اء  امل��و���ص��وع  ب��ه��ذا  ول��ي�����س مرتبطا  امل��ا���ص��ي، 
اأعمال  اح���رازي نظرا لطبيعة  ك��اإج��راء  وذل��ك  امل��ل��ع��ب(، 

البناء واإمكانية اأن يح�صل اأمر مماثل التاأخري«.
اأي�صا نقل مباراة �صمن دوري كرة القدم  و�صمل الإرج��اء 
الأمريكية “اأن اأف األ” كان من املقرر اأن تقام على “وايت 
واأوكاند  �صيهوك�س  �صياتل  فريقي  ب��ن  لين”  ه��ارت 

رايدرز يف 14 ت�صرين الأول اكتوبر، اىل وميبلي.

ت�تنهام يخ��س مباراته االأوىل على ملعب وميبلي 

والإعامين  ال�صحفين  م��ن  كبري  ع��دد  رح��ب 
بعودة  الجتماعي  للتوا�صل  ت��وي��ر  م��وق��ع  ع��ر 
الأرا�صي  اإىل  العربي  اخلليج  �صوبر  كاأ�س  مباراة 
امل�صرية للمرة الثانية، حيث �صبق مل�صر ا�صت�صافة 
البطولة يف مو�صم 2016-2017  عندما ُتوج 
ب��ه ن���ادي ���ص��ب��اب الأه���ل���ي دب���ي ع��ل��ى ح�����ص��اب نادي 
اجلزيرة بهدفن لهدف يف ملعب الدفاع اجلوي. 
ح�صني”  “تامر  ال�����ص��ه��ري  ال��ف��ن��ان  اأح��ي��ا  ووق��ت��ه��ا 
جتاوز  ح�صور  و�صط  للمباراة  الفتتاحي  احلفل 

متفرج. األف   20
وياأمل ال�صعب امل�صري يف اأن تكون مباراة )العن 
وال���وح���دة( يف ك��اأ���س ���ص��وب��ر اخل��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي هذا 
احلياة  ع����ودة  ن��ح��و  حقيقية  ان��ط��اق��ة  امل��و���ص��م، 
ب�صهر  املحلي  ال��دوري  امل��درج��ات يف مباريات  اإىل 
والريا�صة  ال�����ص��ب��اب  وزي����ر  وع���د  ك��م��ا  ���ص��ب��ت��م��ر، 

�صبحي«. “اأ�صرف 
“يا�صمن حمفوظ”  امل�صرية  ال�صحفية  وعرت 
عن �صعادتها بعودة كاأ�س اخلليج العربي اإىل م�صر 
م�صر  ا�صت�صافت  اأن  قائلة  �صنة،  ملدة  غيابها  بعد 
للكاأ�س �صيتجدد للمرة الثانية يف القاهرة وهذا يف 
حد ذاته �صيء يدعو للبهجة وال�صرور لأنه يعزز 

ومُيدد العاقات ما بن البلدين.
ومتنى مقدم الرامج ال�صوداين “مهند منري” لو 
حتظى باده ب�صرف تنظيم مباراة بهذه الأهمية 
ظاهرة  اأن  اإىل  م�����ص��رًيا  ال���ق���ادم���ة،  ال�����ص��ن��وات  يف 
دول خمتلفة من  ال�صوبر يف  كاأ�س  مباريات  لعب 
التع�صب.  ت��ق��ل��ل م��ن  ال��ت��ي  ال�����ص��ح��ي��ة  ال��ظ��واه��ر 
نت�صور  القاهرة؟  الإماراتي يف  “ال�صوبر  واأ�صاف 

املنظمة  ال�صركات  من  الفنية  اللم�صات  الآن  من 
بعد اأن جنحت الإمارات يف اإقامة لقاءات م�صرية 
على اأر�صها يف ال�صابق، نتمنى اأن يكون لع�صاق كرة 

القدم يف ال�صودان ن�صيب ديربي عربي كهذا«.
“نرمن  ي��ورو���ص��ب��ورت  م��وق��ع  يف  ال�صحفية  اأم���ا 
للمرة  م�صر  يف  امل��ب��اراة  اإق��ام��ة  ماهر” فو�صفت 
“ال�صيء  ب����  ف��ق��ط  ع���ام���ن  غ�����ص��ون  ال��ث��ان��ي��ة يف 
اأن هذه اخلطوة قد تكون  الإيجابي”، لفتة اإىل 
امل�صرية  للجماهري  حقيقية  ل��ع��ودة  ج��ادة  ب��داي��ة 
يف امل��درج��ات مل����وؤازرة اأن��دي��ت��ه��م ب���دًل م��ن املتابعة 
الإم��ارات للتجربة  اأن تكرار  ال�صا�صات، كما  خلف 
اأر���س الكنانة  اأن  اإىل العامل  يف م�صر ُتعد ر�صالة 

لزالت بلد الأمن والأمان.
ومن جانبها، عرت النا�صطة امل�صرية ي�صر حماد 
اأحبكم جدا  فعًا  اأنا  قائلة:  لاإمارات  عن حبها 
ك�صعب، ميكن لأنكم حتبوننا اأي�صاً، ووجودكم يف 

م�صر مريح لاأع�صاب ومطيب للخواطر.
On Sport »اأحمد  وَف�صل املحلل يف قنوات   
عطا” التطرق اإىل ذكرياته مع نادي العن منذ 
ع���ام 2003 ق��ب��ل ال��رح��ي��ب ب��اأه��ل الإم�����ارات يف 
“اأيام قليلة تف�صلنا  الثاين م�صر، وقال:  بلدهم 
ع���ن ال�����ص��وب��ر الإم����ارات����ي امل���ق���ام يف م�����ص��ر للمرة 
اأرجح كفة العن حتى دون عموري على  الثانية، 
ح�صاب الوحدة. �صخ�صًيا دائما ما اأميل لناد بعينه 
يف ك��ل بلد وه��ذا ال��ن��ادي يف الإم����ارات ه��و العن، 
اآ�صيا  اأبطال  به منذ نهائي دوري  بداأت  وعاقتي 
2003 اأمام نادي تريو تاياند. وقتها اأعجبتني 
يف  املعتاد  غري  زيهم  ل��ون  وكذلك  لعبهم  طريقة 

ميلك  اجلميع  ك��ان  ف��رة  ويف  العربية،  املنطقة 
ذكريات رائعة مع فيورنتينا باتي�صتوتا«.

النادي  يف  ال�صابق  الإع��ام��ي  امل�����ص��وؤول  وا�صتغل 
الريا�صي  الأه������رام  وال��ك��ات��ب يف جم��ل��ة  الأه���ل���ي 
اإىل  ال�صكر  لتوجيه  الفر�صة  ُكَرمي”  “عادل 
ال�����ص��ع��ب الإم�����ارات�����ي ع��ل��ى ال���ص��ت��ق��ب��ال احلافل 
جلمهور الأهلي والزمالك عند تنظيمهم ملباريات 
كاأ�س ال�صوبر امل�صري اأو بع�س املباريات الودية يف 

الأعوام القليلة املا�صية.
اأي�������ص���اً يف املوقع  وق����ال ال�����ص��ح��ف��ي ال����ذي ي��ع��م��ل 
“تنظيم  الر�صمي لاحتاد الأفريقي لكرة القدم 
ح��دًث��ا جميًا.  ك��ان  الإم��ارات��ي يف م�صر  ال�صوبر 
اأجمل واأكرث جناحاً  الثانية  املرة  اأن تكون  اأمتنى 
من  ترحاب  بكل  ُن�صتقبل  وكما  الأوىل،  امل��رة  من 
الأخوة الإماراتين يف املباريات التي نلعبها هناك، 
اأكيد �صيجدون نف�س احلب والرحاب واأكرث هنا، 

اأهًا بهم يف بلدهم«.
للمباراة  الإعامي  املنظم   - ثابت  حممد  واأ�صار 
يف  ال��ع��امل  ل��ك��اأ���س  النهائية  وامل���ب���اراة  الفتتاحية 
ريا�صي  ح���دث  تنظيم  اأن  اإىل   2018- رو���ص��ي��ا 
لدول خارج حدودها اأمر جيد يهدف اإىل حتقيق 
الفنية  النواحي  من  القدم  لكرة  م�صرك  انتفاع 
والإداري��ة واملالية والدعائية، مثل تنظيم املغرب 
وال�صوبر  امل��ا���ص��ي  ال���ع���ام  ف��رن�����ص��ا  ���ص��وب��ر  مل���ب���اراة 
بطوطة  اب��ن  ملعب  على  احل��ايل  العام  الإ�صباين 
واعتزازه  فخره  عن  عر  كما  طنجة.  مدينة  يف 
بالفر�صة التي اأُتيحت له للتواجد يف كاأ�س العامل 
لل�صباب ول��اأن��دي��ة على الأرا���ص��ي الإم��ارات��ي��ة يف 

وقت �صابق، وقال ثابت “ل يوجد اأعظم من طيبة 
واأ�صل ال�صعب الإماراتي، واأكيد اأهًا بهم تاج فوق 

روؤو�صنا«.
واعتر رئي�س حترير موقع فيلجول “اأمري عبد 
احلليم” ا�صت�صافة م�صر للمباراة فر�صة لإظهار 
املهمة  امل��ب��اري��ات  ه��ذه  مثل  تنظيم  على  ق��درت��ه��ا 
امل�صرية  امل���اع���ب  ل���ع���ودة  ك��خ��ط��وة  ج��م��اه��ريي��اً، 
ل  م�صر  واأن  خا�صًة  ه��ام��ة،  اأح���داث  ل�صت�صافة 
تزال بعيدة عن ا�صتقطاب مباريات اأوروبية كرى 
م�صيًفا  العربية،  ال��دول  بع�س  يف  يحدث  مثلما 
مباراتي  بخ�صو�س  الإماراتي  امل�صري  “التعاون 

ال�صوبر هنا وهناك مثمر جًدا«.

ك���ووورة  م��وق��ع  يف  اللبنانية  ال�صحفية  واأك����دت 
ر�صا  اللبنانية  ال�صعب  اإذاع��ة  ال�صابقة يف  واملذيعة 
اأحمد، اأن مباراة ال�صوبر الإماراتي الأوىل مو�صم 
2016-2017 كانت يف امل�صتوى، واإل ملا عادت 
قولها.  ح��د  ع��ل��ى   - ال��دن��ي��ا  اأم  يف  لتنظم  امل���ب���اراة 
وتاأمل ر�صا اأحمد يف اأن ي�صتمتع اجلمهور امل�صري 
اأهم لعب عموري �صيغيب عنها  اأن  باملباراة رغم 
اإىل نادي الهال ال�صعودي قبل عدة  اإعارته  بعد 

اأيام، قائلة “لكن الركة يف املوجودين«.
امل�صرية   DMC ق��ن��اة   يف  ال�صحفية  و���ص��ددت 
جهاد عرابي على اأن اإقامة اأي حدث ريا�صي من 
اأمرا حيويا وغاية يف الأهمية  اأخ��رى، يبقى  دول 

كان  لو  بالذات  الراهن،  الوقت  مل�صر يف  بالن�صبة 
يحدث للمرة الثانية مثل كاأ�س ال�صوبر الإماراتي 
ال�صوبر  م��ن  ن�صخ  ث���اث  اآخ���ر  ا�صت�صافت  ال��ت��ي 
امل�صري، موؤكدة حت�صريها للتواجد واحل�صور يف 

ملعب الدفاع اجلوي لاحتفال.
ونختتم هذه اجلولة مع م�صور موقع يا كورة 
امل�صرين  امل�صورين  َمثل  الذي  قطب”  “فريد 
ب��رو���ص��ي��ا هذا   2018 ال��ع��امل  ن��ه��ائ��ي��ات ك��اأ���س  يف 
�صيكون  العام  اأن عيده هذا  ال�صيف. وقال قطب 
القاهرة  يف  الإماراتين  الأ�صقاء  بوجود  عيدين 
انتظار  واأن�����ه يف  الإم�����ارات�����ي،  ال�����ص��وب��ر  حل�����ص��ور 

زيارتهم التي �صتجعل الأجواء اأجمل.

ع�دة ال�ش�بر االإماراتي اإىل م�شر 
وُيقابل بعا�شفة من الرتحيب

�شيــ�تــانــي: ال�ش�بــر اأف�شـــــل 
بدايــة مل��شــم ا�شتثنــائي

�شباح�  نادي الذيد يف مع�شكر  تدريبي 
مكثف ا�شتعدادًا للمناف�شات

�شاري يفكر يف التخلي عن عادته املف�شلة
ك�صف ماوري�صيو �صاري، املدير الفني لت�صيل�صي 
ممار�صة  ع��ن  توقفه  اإمكانية  ع��ن  الإجن��ل��ي��زي، 

عادته املف�صلة، خال ال�صنوات املقبلة.
اأكرث  باأنه من  ال�صابق،  نابويل  م��درب  وي�صتهر 
تدخن  لعادة  ممار�صة  القدم،  ك��رة  يف  املدربن 

ال�صجائر ب�صراهة.
موقع  نقلها  ت�صريحات  خ���ال  ���ص��اري،  وق���ال 

اأكن بحاجة ل�صراحة  “مل  كالت�صيو مريكاتو 
اأج��ل تدخن  اآر���ص��ن��ال، من  ال�صوطن �صد  بن 
على  ال��ت��غ��ل��ب  يف  ت�صيل�صي،  وجن���ح  ���ص��ي��ج��ارة«. 
نظريه اآر�صنال، بنتيجة 3-2، يف اإطار اجلولة 

الثانية من عمر الدوري الإجنليزي.
واأ�صاف �صاري “�صاأتوقف عن التدخن ملدة عام 

اأو عامن فقط، ثم �صاأبداأ من جديد«.

اآر�صنال  اأم��ام  دقيقة مروعة   15 “ع�صنا  وتابع 
ال�صغط  م���ن  ن��ت��م��ك��ن  مل  ال��رمي��ي��ريل��ي��ج.  يف 
والدفاع، كنا بالفعل يف ورطة، لكن قمنا بعمل 
ال�صعب  “من  واأمت  ال��ث��اين«.  ال�صوط  يف  جيد 
احلديث عن اجلزء الأخري من ال�صوط الأول. 
اأحب التحدث عن ال� 75 دقيقة الأخرى، هذا 

اأف�صل، اأحب تذكر الأ�صياء اجليدة فقط«.
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 جناح كبري يف اإك�صاب امل�صاركني وامل�صاكات مهارات ريا�صات اجلودو والتايكوندوا الكاراتيه 

نادي ال�شارقة لريا�شات الدفاع عن النف�س  يختتم مع�شكره ال�شيفي الثاين
اأم��ن ع��ام جمل�س  بح�صور عي�صى ه��ال احل��زام��ي 
نادي  اختتم  ال�صارقة  بحكومي  الريا�صي  ال�صارقة 
مع�صكره  النف�س  ع��ن  ال��دف��اع  ل��ري��ا���ص��ات  ال�����ص��ارق��ة 
ال�صيفي الثاين الذي توا�صل على مدى �صهر وحمل 
�صعار اأبناوؤكم اأمانة و�صهد م�صاركة اأكرث من 100 

م�صارك وم�صاركة.
اأع�صاء  ح�صره  ال���ذي  اخل��ت��ام  حفل  خ��ال  وج���رى 
عن  ال��دف��اع  لريا�صات  ال�صارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 

النف�س و�صعيد العاجل وعفرا امل�صغوين من جمل�س 
واأولياء  الريا�صين  من  وع��دد  الريا�صي  ال�صارقة 
تقدمي عدد  وامل�صاركن جرى  والعامين  المور 
من الفقرات التي عرت عن جناح املع�صكر يف اإك�صاب 
امل�صاركن وامل�صاركات على حد �صواء مهارات وفنون  
والكاراتيه  اجل��ودو  ريا�صات  يف  النف�س  عن  ال��دف��اع 

والتايكوندو.
ال�صارقة  جم��ل�����س  رع������اه  ال������ذي  امل��ع�����ص��ك��ر  ومت���ي���ز 

الفعاليات  م��ن  ب��ع��دد  ال�صارقة  بحكومة  الريا�صي 
والرفيهية  وال��ث��ق��اف��ي��ة  والج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ري��ا���ص��ي��ة 
ونفذها متخ�ص�صون من جهات وموؤ�ص�صات خمتلفة 
وحما�صرات  النف�س  عن  الدفاع  ريا�صات  كممار�صة 
عن العادات والتقاليد والر�صم وال�صباحة بالإ�صافة 
والعمل  البتكار  ع��ن  ور���س  م��ن  العديد  تنفيذ  اإىل 

التطوعي وم�صابقات ورحات تعليمية وترفيهية.
واط���ل���ع ع��ي�����ص��ى ه����ال احل���زام���ي واحل�������ص���ور على 

ب���رام���ج التدريب  ع���دد م���ن ال���ص��ت��ع��را���ص��ات وت���اب���ع 
الكاراتيه  يف  دورات  م��ن  تقدميه  ج��رى  م��ا  بجانب 
والتايكوندو واجلودو وا�صتعرا�س ما مت تنفيذه من 
ثقافية  واأن�صطة  ريا�صية  واأن�صطة  ورحات  زي��ارات 
من  واط��ال��ب��ات  الطلبة  اأك�صبت  ترفيهية  واأن�صطة 
ممتعا  وقتا  واأم�صوا  الفائدة  وامل�صاركات  امل�صاركن 
اأعداد  يف رح��اب املع�صكر ال�صيفي  ف�صا عن زي��ادة 
الريا�صات  لكافة  وال��ب��ن��ات  الأب��ن��اء  م��ن  امل��م��ار���ص��ن 

اخلا�صة بالدفاع عن النف�س ون�صرها وفق مفاهيمها 
الربوية والريا�صية ب�صكل �صحيح.

واأع����رب عي�صى ه��ال احل��زام��ي اأم���ن ع��ام جمل�س 
ال�صارقة الريا�صي عن �صعادته بهذا امل�صتوى املتميز 
عن  ال��دف��اع  لريا�صات  ال�صارقة  ن���ادي  ق��دم��ه  ال���ذي 
النف�س يف تنظيمه لفعاليات املع�صكر الثاين م�صريا 
اإىل اأنه قدم العديد من املهارات التي جاءت حاملة 
الأبناء  ا�صتقبال  يف  الأه���داف  من  كبرية  جمموعة 

بفعاليات  ورعايتهم  الأع��م��ار  خمتلف  من  والبنات 
يومية ناجحة.

واأ�صار اإىل اأن الفعاليات حققت يف م�صمونها اأجمل ما 
يف ال�صيف من ا�صتفادة وترفيه من خال  فعاليات 
ال�صيخ  ال�صمو  لروؤية  �صاحب  ترجم  التي  املع�صكر 
الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س 
الأعلى لاحتاد حاكم ال�صارقة حفظه اهلل ورعاه يف 

العناية بال�صباب والن�سء واليافعن والأطفال.

اأن امل��دي��ر الفني  اأع��ل��ن الحت����اد الأمل�����اين ل��ك��رة ال���ق���دم،   
اأ�صباب  حتليل  �صيوا�صل  ل��وف،  يواخيم  الأول،  للمنتخب 
وم��اب�����ص��ات اإخ���ف���اق امل��ن��ت��خ��ب يف ك���اأ����س ال���ع���امل 2018 
برو�صيا، خال اجتماع يعقد اليوم الثاثاء مع م�صوؤولن 

من الحتاد، وكذلك رابطة الدوري الأملاين.
2014، عا�س  وكان املنتخب الأمل��اين املتوج بكاأ�س العامل 
باملونديال  الأول  ال��دور  من  خروجه  اإث��ر  مدوية  �صدمة 
للمرة الأوىل خال 80 عاماً، حيث ودع مونديال رو�صيا 

من دور املجموعات.
رئي�س  �صيح�صره  لوف  الجتماع مع  اأن  الحت��اد،  واأو�صح 

الحتاد راينهارد جريندل، ورئي�س رابطة الدوري الأملاين، 
اأن���دي���ة بالدوري   5 راي��ن��ه��ارد راوب�����ول، وم�����ص��وؤول��ن م��ن 
جانب  اإىل  ال����دوري،  لرابطة  اأخ��ري��ن  وممثلن  الأمل����اين، 

مدير املنتخب اأوليفر بيريهوف.
لت�صحيح  املحتملة  التغيريات  مناق�صة  الجتماع  وي�صهد 

امل�صار بعد الإخفاق يف املونديال الرو�صي.
ويعقد اجتماع اآخر اجلمعة املقبل، حيث �صيعر�س خاله 
لوف خططه امل�صتقبلية للمنتخب الأملاين، اأمام م�صوؤويل 

الحتاد الأملاين.
ويرتبط لوف مع الحتاد الأملاين بعقد يق�صي با�صتمراره 

مديراً فنياً للمنتخب الأول حتى 2022.
اأن يعقد لوف  اأغ�صط�س اجل��اري ، من املقرر  اآب   29 ويف 
املنتخب  ع���ودة  م�����ص��ار  ع��ن  ف��ي��ه  يك�صف  �صحفيا  م��وؤمت��را 

الأملاين اإىل النجاح من جديد.
للعودة  متهيدا  املنتخب  قائمة  ع��ن  ل��وف  �صيعلن  كذلك 
اإىل املناف�صات ، عر الن�صخة الأوىل من بطولة دوري اأمم 

اأوروبا يف اأيلول �صبتمر املقبل.
اجلديدة  البطولة  يف  م�صواره  الأمل��اين  املنتخب  وي�صتهل 
 ،  2018 رو�صيا  املتوج مبونديال  الفرن�صي  بلقاء نظريه 

وبعدها يواجه منتخب بريو يف مباراة ودية.

ل�ف يجتمع مع م�ش�ؤويل احتاد الكرة االأملاين

الفريق يخو�ش خالل ع�صرين يوما اأربع مباريات ودية

اأحمد الكتبي يرتاأ�س بعثة الفريق االأول لكرة القدم لنادي احلمرية ملع�شكر اأملانيا

طرد  اليابانية  الوملبية  اللجنة  اأعلنت 
ال�صلة  ك��رة  اأرب��ع��ة م��ن لع��ب��ي منتخب 
الآ�صيوية  الأل���ع���اب  دورة  يف  امل�����ص��ارك 
العا�صمة  ت�صت�صيفها  ال��ت��ي   18 ال���� 
الأن����دون����ي���������ص����ي����ة ج����اك����رت����ا وم���دي���ن���ة 
بادهم،  اىل  واإع���ادت���ه���م  ب��ال��ي��م��ب��ان��غ، 
منايف  �صلوك  ممار�صتهم  خلفية  على 

لاأخاق.
واأم�������ص���ى ال��ري��ا���ص��ي��ون الأرب����ع����ة ليلة 
الأحياء  اأح�����د  يف  اخل��م��ي�����س  الرب����ع����اء 
فيها  ال�����دع�����ارة  ب���ان���ت�������ص���ار  امل����ع����روف����ة 
الر�صمية  ال���ري���ا����ص���ي���ة  مب���اب�������ص���ه���م 
الياباين  ال��وط��ن��ي  باملنتخب  اخل��ا���ص��ة 
لكرة ال�صلة، كما جاء يف موؤمتر �صحايف 
يف  اليابانية  الومل��ب��ي��ة  اللجنة  عقدته 
اإىل  م�����ص��رية  الن��دون��ي�����ص��ي��ة،  العا�صمة 
اأن���ه���ا ط��ل��ب��ت م���ن ال���اع���ب���ن الأرب���ع���ة 
اإىل  وال��ع��ودة  ف���ورا  اأندوني�صيا  م��غ��ادرة 

اليابان.
وقال رئي�س البعثة اليابانية اإىل الدورة 
بالعار.  “اأ�صعر  ياما�صيتا  يا�صوهريو 

ونعتزم  الع�����ت�����ذار،  ب��خ��ال�����س  ن��ت��ق��دم 
اإعطاء الريا�صين ن�صائح مف�صلة من 

الآن و�صاعدا«.
وكان لعبو كرة ال�صلة الأربعة تناولوا 

الع�صاء يف جاكرتا بعد مغادرتهم القرية 
الريا�صين  باإقامة  اخلا�صة  الأوملبية 
العا�صمة  بو�صط  اللعاب  يف  امل�صاركن 
ح�صب  وت�����وج�����ه�����وا،  الن���دون���ي�������ص���ي���ة، 

للقاء  ال���ف���ن���ادق  اأح����د  اإىل  ي��ام��ا���ص��ي��ت��ا، 
فتيات يعملن بالبغاء، بعد ار�صادات من 

اأ�صخا�س يف ال�صارع.
ب����دوره، ق���ال رئ��ي�����س الحت����اد الياباين 

بيان  يف  ميت�صويا  ي��وك��و  ال�����ص��ل��ة  ل��ك��رة 
اجلمهور  اىل  ب����الع����ت����ذار  “اأتقدم 
الوملبية  ال���ل���ج���ن���ة  واإىل  ال����ي����اب����اين، 
يدعمون  ال���ذي���ن  وج��م��ي��ع  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
احلادث  ه��ذا  عن  اليابانية  ال�صلة  ك��رة 
العقوبة  “�صنتخذ  وت���اب���ع  امل���وؤ����ص���ف«. 
بعد  الأرب��ع��ة  ال��اع��ب��ن  بحق  املنا�صبة 
اطاعنا على كافة التفا�صيل اخلا�صة 
بالق�صية. نحن بحاجة اىل بذل مزيد 
ت��ك��رار هذا  م��ن اجل��ه��ود ل�صمان ع��دم 

النوع من الف�صائح«.
وت���اأت���ي م�����ص��األ��ة اإب���ع���اد لع��ب��ي منتخب 
ناغايو�صي،  -ي��وي��ا  الأرب��ع��ة  ال�صلة  ك��رة 
وكيتا  �صاتو  تاكوما  ها�صيموتو،  تاكويا 
اليابان  اح���راج  م��ن  لتزيد  امي���ام���ورا- 
ال�صباح  اإبعاد  اىل  �صابقا  ا�صطرت  التي 
الأل����ع����اب  دورة  م����ن  ت��وم��ي��ت��ا  ن���اي���وم���ا 
بكوريا  اأينت�صون  يف  ال�صابقة  الآ�صيوية 
�صبطه  ب��ع��د   2014 ع����ام  اجل��ن��وب��ي��ة 
���ص��ري��ة وه����و ي�صرق  ف��ي��دي��و  ب���ك���ام���ريا 

الكامريا اخلا�صة باأحد ال�صحافين.

اإبعــاد 4 ريا�شيني يابــانيــني مـــن اأ�شيــــاد 2018

يف  احلمرية  ن��ادي  ادارة  جمل�س  اأ�صند 
اج��ت��م��اع��ه الأخ����ري ال���ذي ع��ق��ده م�صاء 
الأول  الفريق  بعثة  تراأ�س  مهام  اأم�س 
اأملانيا  لكرة القدم والذي �صيتوجه اإىل 
ملع�صكره اخلارجي اإىل اأحمد بن معيل 
ليكون  الإدارة  جمل�س  ع�صو  الكتبي 
عاما  م�صرفا  وتعيينه  للبعثة  رئي�صا 

للفريق الأول.
الكتبي وهو  اأن جن��ح  ذل��ك بعد  وي��اأت��ي 
اإر�صاء  يف  احلمرية  منطقة  اأب��ن��اء  م��ن 
للمراحل  ال���ق���دم  ك����رة  ل��ع��ب��ة  ق���واع���د 

الفرق  ت��ل��ك  ع��ل��ى  وال����ص���راف  ال�صنية 
التن�صيطية  البطولت  تنظيم  بجانب 
الكروية ودوره يف دعم روافد لعبة كرة 
القدم يف النادي ليكون الأجدر مبهامه 

اجلديدة.
ومن املقرر اأن يغادر الفريق يف اخلام�س 
والع�صرين من �صهر اأغ�صط�س اجلاري 
ويخو�س  اأمل��ان��ي��ا  يف  م��ع�����ص��ك��ره  ل��ي��ق��ي��م 
�صيف�صح عنها لحقا يف  اأرب��ع مباريات 
اإطار خطة النادي لا�صتعداد للدوري 

املقبل واملناف�صة بقوة.

اأعرب  الع��ام  لو�صائل  ت�صريحه  ويف 
جمل�س  ع�صو  الكتبي  معيل  بن  اأحمد 
القدم  كرة  فريق  بعثة  ورئي�س  الإدارة 
وامل�����ص��رف ال���ع���ام ع��ل��ى ال��ف��ري��ق الأول 
قبل  من  الكبري  الثقة  بهذه  ب�صعادته 
املهام  ت��ل��ك  ت��ول��ي��ه  يف  الإدارة  جم��ل�����س 
طوال  حقق  الأول  الفريق  اأن  م��وؤك��دا 
وظهر  ك��ب��ريا  جن��اح��ا  املا�صية  ال��ف��رة 
املو�صم  يف  ل���ص��ي��م��ا  لف����ت  مب�����ص��ت��وى 
الأخ��ري وع��اد بقوة مناف�صا يف املاعب 
الإماراتية واأ�صار الكتبي اإىل اأنه يطمح 

من خال م�صوؤولياته واجلهاز الإداري 
وال���ف���ن���ي وال���اع���ب���ن واجل���م���اه���ري يف 

حتقيق مفاجاأة خال الدوري املقبل.
 واأو�صح الكتبي اأن الفريق الأول لكرة 
القدم �صي�صهد نقلة نوعية خال املو�صم 
ال��ري��ا���ص��ي امل��ق��ب��ل ل���ص��ي��م��ا م��ن خال 
امل��ر���ص��وم��ة لتطوير  م��وا���ص��ل��ة اخل��ط��ة 

الفريق للمناف�صة على ال�صعود.
ال�صمو  �����ص����اح����ب  ب�����دع�����م  واأ���������ص��������اد 
ال�����ص��ي��خ ال��دك��ت��ور ���ص��ل��ط��ان ب���ن حممد 
الأع���ل���ى  امل���ج���ل�������س  القا�صمي  ع�صو 

ل�����احت�����اد ح����اك����م ال���������ص����ارق����ة ل���ن���ادي 
احلمرية ب�صورة عامة وللفريق الأول 

ب�صورة خا�صة. 
لعبي  اأ������ص�����ار  اإىل  ال�������ص���دد  ه����ذا  ويف 
والفني  الإداري  واجل����ه����از  ال���ف���ري���ق 
�صيخ�صعون لفرة مطولة من العداد 
ما  ظ��ل  يف  املرتقب  للمو�صم  والتهياأة 
يوليه جمل�س اإدارة النادي من اهتمام 

كبري بالفريق.
اأملانيا  مع�صكر  اأن  اإىل  الكتبي  ول��ف��ت  
مي��ث��ل حم��ط��ة ه��ام��ة ل��اع��ب��ي الفريق 

من خال ال�صتعداد البدين والنف�صي 
التدريبية  احل�����ص�����س  يف  وال����دخ����ول  
بالإ�صافة  وامل�������ص���ائ���ي���ة  ال�����ص��ب��اح��ي��ة 
ال����ذي يتخلل  ال���ص��ت�����ص��ف��اء  ل��رن��ام��ج 
اجل���رع���ات ال��ت��دري��ب��ي��ة ب��ق��ي��ادة امل���درب 

الوطني �صليمان البلو�صي. 
الاعبن  م��ع��ن��وي��ات  اأن  اإىل  واأ�����ص����ار 
خال  اجليد  الإع���داد  نتيجة  مرتفعة 
املع�صكر  ت�صبق  وال��ت��ي  الوىل  املرحلة 
كبرية  رغبة  اجلميع  ول��دى  اخلارجي 

لتحقيق نتائج اإيجابية هذا املو�صم.

كان ملفتا خال املباراة الأوىل لريال مدريد يف املو�صم 
امللكي  بفوز  انتهت  وال��ت��ي  خيتايف،  �صد  لليغا  اجل��دي��د 
بنتيجة 2-0، احل�صور اجلماهري املتوا�صع يف �صنتياغو 
برينابيو الذي اعتاد اأن ي�صغل ب�صكل كامل يف مباريات 

الريال.
مدريد  ري��ال  وامل�صيف  خيتايف  ال�صيف  مباراة  وح�صر 
ال��رت��غ��ايل كري�صتيانو  ال��ن��ج��م  ك��ل م��ن  غ����ادره  ال����ذي 
رون��ال��دو وامل���درب الفرن�صي زي��ن ال��دي��ن زي���دان، فقط 
األف   81 ل�  يت�صع  ملعب  يف  متفرجا  و466  األفا   48
40 باملئة من �صعة مقاعد قلعة  اأن حوايل  اأي  متفرج، 
ريال مدريد كانت فارغة. وهو اأقل عدد من اجلماهري 

يح�صر لريال مدريد يف 10 �صنوات.
واآخر مرة، �صهد ملعب �صنتياغو برنابيو هذا احل�صور 
وذلك   ،2008-09 مو�صم  نهاية  يف  كانت  املتوا�صع، 
5 خ�صارات  ل���  م��دري��د  ري���ال  ف��رة تعر�س فيها  خ��ال 
بنتيجة  الكا�صيكو  تاريخية يف  بداأت بهزمية  متتالية، 
بيب  اآن����ذاك  ي��درب��ه  ك��ان  ال���ذي  بر�صلونة  اأم���ام   6-2
غوارديول ويف مباراة �صهدت تاألق ليونيل مي�صي وتريي 

هرني.
وي�صكل ه��ذا الإح��ج��ام اجل��م��اه��ريي ع��ن احل�����ص��ور، اإن 

�صي�صبب  اإذ  مدريد  ري��ال  لإدارة  موجعة  �صربة  ا�صتمر، 
تراجعا يف العائدات، و�صيعني تراجعا يف �صعبية الفريق 

بعد رحيل جنمه التاريخي.
عندها قرر ريال مدريد ت�صجيل �صفقة انتقال تاريخية 
مان�ص�صر  م��ن  رون��ال��دو  كري�صتيانو  ال��رت��غ��ايل  و���ص��م 
يونايتد الإجنليزي، وهو الاعب الذي ق�صى 9 �صنوات 
مع امللكي فاز فيها بدوري اأبطال اأوروبا 4 مرات وبلقب 

الدوري مرتن.
ال��ري��ال، اأحجمت اجلماهري  وم��ع رح��ي��ل رون��ال��دو ع��ن 
الأوىل يف  ري��ال مدريد  ب�صكل كبري عن ح�صور مباراة 
الدوري، حيث األقى غياب حامل الكرة الذهبية 5 مرات 

بظاله على املقاعد الفارغة يف ملعب النادي امللكي.
ي��ك��ون رح��ي��ل رون��ال��دو ال�صبب الوحيد يف  ول��ك��ن ق��د ل 
اإحجام اجلماهري عن احل�صور، فالوقت املتاأخر للمباراة 
اأن املباراة يف ليلة بداية  قد يكون �صببا مهما خ�صو�صا 

الأ�صبوع.
وكذلك فاإن ت�صكيلة الريال خلت من اأي اأ�صماء جديدة 
القادمون  فحتى  احل�����ص��ور،  على  اجلمهور  ت�صجع  ق��د 
على  بقوا  كورتوا  تيبو  البلجيكي  احلار�س  مثل  اجل��دد 

مقاعد البدلء.

اأقل ح�ش�ر جماهريي لريال مدريد يف 10 �شن�ات
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الفجر الريا�صي

اأول ثالثية ل�صيلفا 

ريـــال يبـــداأ حقبـــة مـــا بعــــد 
رونالـدو بفــ�ز �شعـــب بالليغــا

يوا�صل �صعوده يف ت�صنيف املتحرفني

دي�ك�فيت�س يحرز لقب دورة �شين�شيناتي

نيم يفرمل مر�شيليا وهزمية ثانية لب�ردو 

بداأ ريال مدريد حقبة ما بعد النجم الرتغايل 
�صيفه  على  �صعب  ب��ف��وز  رون��ال��دو  كري�صتيانو 
خيتايف -2�صفر يف املرحلة الأوىل من الدوري 
الإ����ص���ب���اين ل���ك���رة ال���ق���دم ال���ت���ي ���ص��ه��دت ف���وزا 
تاريخيا لهوي�صكا ال�صاعد لأول مرة يف تاريخه 
على م�صيفه اأيبار 2-1، وت�صجيل اول ثاثية 
عر الرتغايل اأندريه �صيلفا املن�صم حديثا اإىل 

اأ�صبيلية.
�صانتياغو  م��ل��ع��ب  ���ص��ه��د  الوىل،  امل����ب����اراة  يف 
الرتغايل  رحيل  بعد  م��ب��اراة  اأول  يف  برنابيو، 
الفائز بجائزة الكرة الذهبية خم�س مرات، اقل 
ن�صبة ح�صور منذ 20 عاما حيث اقت�صر عدد 

املتفرجن على 48446 �صخ�صا.
وف�صل املدرب اجلديد للفريق امللكي جولن 

اإ����ص���راك احل���ار����س القدمي  ل��وب��ي��ت��ي��غ��ي 
نافا�س،  ك��ي��ل��ور  ال��ك��و���ص��ت��اري��ك��ي 

تيبو  بالبلجيكي  ال����زج  وع����دم 
ت�صل�صي  م��ن  ال���ق���ادم  ك���ورت���وا 

الإنكليزي.
و���ص��ي��ط��ر ري����ال م��دري��د على 
امل����ج����ري����ات م���ن���ذ ال����ب����داي����ة، 
وان��ت��ظ��ر ح��ت��ى ال��دق��ي��ق��ة 20 

لف��ت��ت��اح ال��ت�����ص��ج��ي��ل ب��ع��د كرة 
ع��ال��ي��ة م��رف��وع��ة اب��ع��ده��ا حار�س 

خ���ي���ت���ايف داف����ي����د ����ص���وري���ا م����ن فوق 
لتعود  الفرن�صي كرمي بنزمية  راأ���س 

على  ك���ارف���اخ���ال  داين  امل����داف����ع  اإىل 
بعيد  من  براأ�صه  اأع��اده��ا  املنطقة  خط 

وا�صتقرت يف قلب املرمى.
وتعددت املحاولت اخلطرة من 

قبل اأ�صحاب الر�س و�صط 
لطاقم  م�����رددة  ق�����رارت 

التحكيم بقيادة خافيري 
تتبدل  ومل  اإ�����ص����رادا، 
نهاية  ح��ت��ى  ال��ن��ت��ي��ج��ة 

ال�صوط الأول.
الثاين،  ال�����ص��وط  ويف 

ع��������اود ري��������ال م����دري����د 
�����ص����غ����ط����ه ال����ه����ج����وم����ي، 

ا�صن�صيو  ماركو  وا�صتخل�س 
اآخر مدافع يف  الكرة من 

�صفوف خيتايف، 
يل  غو لتو ا

جينيه  د

داك���ون���ام وه����رب يف اجل��ه��ة ال��ب��ي�����ص��رى ق��ب��ل ان 
بايل  غ��اري��ث  ال��وي��ل��زي  تابعها  خلفية  يع�صكها 

بي�صراه ار�صية �صهلة يف ال�صباك.
الذي  الو�صط  يف  تغيريين  لوبيتيغي  واج���رى 
ب����ن اخلطوط  ال����رب����ط  م���وف���ق يف  غ����ري  ب�����دا 
لوكا  والكرواتي  كا�صيمريو  بالرازيلي  فدفع 
مودريت�س بدل من اي�صكو وداين �صيبايو�س، ثم 

خرج بايل تاركا مكانه للوكا�س فا�صكيز.
ك��اد خيتايف يقل�س  ال�����ص��ائ��ع،  ب��دل  ال��وق��ت  ويف 
مركزة  ك���رة  اول  م��ن  ال���ف���ارق 
له،  ث���اين حم���اول���ة  ويف 
لها  ك��ان  ناف�س  ان  بيد 

باملر�صاد.
الثانية،  امل����ب����اراة  ويف 
الذي  ه��وي�����ص��ك��ا  ت���ق���دم 
ت�������اأ��������ص���������������س ع�������ام 
 ،1 9 6 0
ب���������ه���������دف���������ن 
ن���ظ���ي���ف���ن يف 
ال�صوط الأول 
�����ص����ج����ل����ه����م����ا 
األ�������ي�������ك���������������س 
 5( غ���������اي���������ار 
وقل�س  و40(، 
الرج���ن���ت���ي���ن���ي 
غ���������ون���������زال���������و 
نتي  ل �صكا ا
ال����ف����ارق يف 
ال�������ص���وط 
الثاين.

على  مبارياته  يخو�س  ال��ذي  هوي�صكا  وامتلك 
متفرج   5500 ب�صعة  األكوار�س”  “اإل  ملعب 
يف  الأوىل  ال��درج��ة  اإىل  ال�صعود  فر�صة  فقط، 
مو�صم 2016-2017، لكنه �صقط يف امللحق 
اأن����ه جن���ح يف حماولته  ع��ل��ى ي���د خ��ي��ت��ايف، ب��ي��د 
نهاية  يف  -2�صفر  ل��وغ��و  على  ب��ف��وزه  الثانية 

مو�صم 2018-2017.
الدرجة  يف  بانتظام  اأي��ب��ار  ي�����ص��ارك  امل��ق��اب��ل،  يف 
م���ع خط  ت���وال���ي���ا  اخل���ام�������س  ل��ل��م��و���ص��م  الأوىل 
الأول  م���و����ص���م���ه  ف���ف���ي  م�����ص��ت��م��ر،  ت�������ص���اع���دي 
الثامن  امل���رك���ز  اح���ت���ل   ،)2015  2014-(
ع�صر، لكنه ا�صتفاد من قرار اإداري ق�صى باإنزال 
اإلت�صي �صاحب املركز الثالث ع�صر اإىل الدرجة 
الثانية، ثم حت�صنت احواله فارتقى اأربع درجات 
اإىل العا�صر،  اأربعا اأخرى  اإىل املركز الرابع، ثم 

واخريا احتل املركز التا�صع يف املو�صم املا�صي.
الأوىل  اىل  ال��ع��ائ��د  فايكانو  راي���و  ب��داي��ة  ك��ان��ت 
بعد مو�صمن يف الدرجة الثانية، غري م�صجعة 
ت�صفيات  اىل  املتاأهل  اأ�صبيلية،  ام��ام  ب�صقوطه 
م�صابقة ال��دوري الوروب���ي )ي��وروب��ا ليغ( رغم 
مركزه ال�صابع املتاأخر يف املو�صم املا�صي، بف�صل 
اول  يف  ع��ام��ا(   22( �صيلفا  لأن���دري���ه  ث��اث��ي��ة 
اليه  انتقل  الذي  الندل�صي  الفريق  مباراة مع 

من ميان اليطايل.
فا�صكيز  دام���ي���ان  ف��ران��ك��و  الإي����ط����ايل  واف��ت��ت��ح 
ال����ذي داف����ع ع���ن ال�����وان راي����و ف��اي��ك��ان��و يف 18 
عندما   2013-2012 مو�صم  خ��ال  مباراة 
الت�صجيل  الي��ط��ايل،  بالريمو  م��ن  م��ع��ارا  ك��ان 
ل�صبيلية بطرليقة رائعة بعد مرور نحو ربع 
�صاعة من زمن اللقاء م�صتفيدا من كرة مررها 
نافا�س  خي�صو�س  ال�صابق  الإ�صباين  ال��دويل  له 

حولها بيمناه اإىل اأ�صفل الزاوية الي�صرى.
وعزز الفريق الندل�صي تقدمه بالهدف الثاين 
ومتابعة  ا�صكوديرو  �صريخيو  من  متريرة  بعد 

ناجحة من اندريه �صيلفا.
واأنهى اأ�صبيلية ال�صوط الول متقدما بثاثية 
الثاين  ال��ه��دف  �صيلفا  اأ����ص���اف  ب��ع��دم��ا  نظيفة 
مبتابعته  ال�����ص��ائ��ع  ب���دل  ال��وق��ت  يف  ال�صخ�صي 
الأرجنتيني  ن��ف��ذه��ا  رك��ن��ي��ة  رك���ل���ة  م���ن  ل���ك���رة 

غابريال مريكادو.
ثاثيته  �صيلفا  اأكمل  ال��ث��اين،  ال�صوط  ويف 
ورب���اع���ي���ة ف��ري��ق��ه ب��ع��د ك����رة ب��ي��ن��ي��ة من 
اأ�صفل  يف  ب��ي�����ص��راه  ت��اب��ع��ه��ا  ف��ا���ص��ك��ي��ز 

الزاوية اليمنى.
وقل�س فايكانو الفارق بوا�صطة 
ح��ك��م ال��ف��ي��دي��و ال����ذي منحه 
ارتكبه  خطاأ  اإث��ر  ج��زاء  ركلة 
روك�������ي م��ي�����ص��ا ����ص���د ادري�������ان 
ام�����ب�����ارب�����ا ال����������ذي جن������ح يف 

التنفيذ.

دخل ال�صربي نوفاك ديوكوفيت�س �صجل كرة امل�صرب العاملية يف ع�صرها احلديث 
بعد اأن بات اول لعب يفوز بدورات املا�صرز الت�صع لاألف نقطة، باإحرازه اخريا 

دورة �صين�صيناتي المريكية بعد اإخفاقه يف خم�س مباريات نهائية �صابقا.
على  ب��ف��وزه  فيها  الأول  لقبه  �صابقا،  ال��ع��امل  يف  اأول  امل�صنف  ال�صربي  واأح����رز 

ال�صوي�صري روجيه فيدرر الثاين عامليا 6-4 و6-4 يف �صاعة و25 دقيقة.
ب�صبب  ع��دة  ا�صهر  غياب  بعد  عودته  ت��وج  ال��ذي  عاما(   31( ديوكوفيت�س  وب��ات 
الاعب  املا�صي،  ال�صهر  النكليزية  بلقب كبري يف بطولة وميبلدون  ال�صابات، 
الأول يف الع�صر احلديث للعبة الذي يفوز بدورات املا�صرز الت�صع بعدما ع�صت 
عليه دورة �صين�صيناتي يف خم�س حماولت �صابقة، بينها ثاث امام فيدرر الذي 
ي�صتطيع بدوره التكال على عودة جدية حت�صريا لبطولة الوليات املتحدة التي 

تنطلق يف 27 اآب اغ�صط�س على ماعب فا�صينغ ميدوز يف نيويورك.
8 اآب اغ�صط�س، يف  وكانت م�صاركة ال�صوي�صري الذي اأمت ال�صابعة والثاثن يف 
�صين�صيناتي، هي الوىل منذ فقدانه اللقب يف وميبلدون بخ�صارته يف ربع النهائي 

امام اجلنوب اأفريقي كيفن اأندر�صون يف مباراة من خم�س جمموعات.
99 يف م�صريته  ال���  اللقب  اىل  ي�صعى  ك��ان  ال��ذي  ع��ام��ا(  ف��ي��درر )37  وتعر�س 
الحرافية، والثامن يف �صين�صيناتي، خل�صارة اوىل يف هذه الدورة منذ 2013 

عندما �صقط امام ال�صباين رافايل نادال يف ربع النهائي.
46 مواجهة  ورفع ال�صربي عدد انت�صاراته على مناف�صه ال�صوي�صري اىل 24 يف 

بينهما.
الرقم  �صاحب  ف��ي��درر،  التقليدي  غ��رمي��ه  ديوكوفيت�س  وم���ازح 

20 لقبا يف  ب��اإح��رازه  ���ص��ام  ال��غ��ران��د  األ��ق��اب  القيا�صي يف 
ال��ب��ط��ولت الأرب����ع ال��ك��رى، خال 

قائا  ال����ت����ت����وي����ج  ح����ف����ل 
خ����م���������س  “لعبت 

نهائية  م���ب���اري���ات 
��������ص�������اب�������ق�������ا ه����ن����ا 
كلها،  وخ�����ص��رت��ه��ا 

م��ع��ظ��م��ه��ا )ث����اث( 
ام������������ام ه����������ذا ال�����رج�����ل 

ال����ص���ت���ث���ن���ائ���ي، روج����ي����ه... 
مرة  اأف���وز  تركتني  لأن��ك  �صكرا 

واحدة هنا يف �صين�صيناتي. هذا حلم 
حتقق«.

عانيت  رائ���ع.  �صعور  “اإنه  واأ���ص��اف 
الخرية  الأ�صهر  يف  �صعوبات  من 
ث��م ع��دت لأف���وز يف  ا�صابتي،  بعد 

وميبلدون و�صين�صيناتي«.
ف����ي����درر  اأ��������ص�������اد  امل������ق������اب������ل،  يف 
“نوفاك  قائا  بديوكوفيت�س 
ب��ط��ل ك��ب��ري. ال��ي��وم ه��و الذي 
�صنع التاريخ. مل اأكن موفقا 
يف اإع����ادة ك��رات��ه. ك��ان الأمر 
لقد  اإيل.  بالن�صبة  فظيعا 
الثانية  الكرات  كل  خ�صرت 
ل  الأمامية.  ال�صربات  يف 

اأفت�س عن اأعذار«.
ا�صتحق  “لقد  واأ����ص���اف 
نوفاك الفوز اليوم. ومل 
كافية.  ج���ه���ودي  ت��ك��ن 
اأم�صيت ا�صبوعا جيدا، 
نهايته  يف  �صعيد  واأن���ا 
الإخاد  اىل  واأح��ت��اج 

للراحة«.
وك������������ان ال�����اع�����ب�����ان 
ال������ت������ق������ي������ا ل�����ل�����م�����رة 
اأكرث  ق��ب��ل  الخ�����رية 
ون�صف  ���ص��ن��ت��ن  م���ن 
ن���ه���ائ���ي  ن���������ص����ف  يف 
ا�صراليا  ب���ط���ول���ة 
باأن  علما   ،2016

دي��وك��وف��ي��ت�����س ف���از يف 
امل�����واج�����ه�����ات ال����ث����اث 

الخرية بينهما.
الوىل  للمجموعة  ال�صابع  ال�صوط  يف  فيدرر  ار�صال  ك�صر  من  ال�صربي  ومتكن 
وتقدم 4-3. وكانت هذه املرة الوىل التي يخ�صر فيها فيدرر ار�صاله يف الدورة 

بعد 100 �صربة ناجحة.
-2�صفر،  والتقدم  ديوكوفيت�س  اإر�صال  بك�صر  الثانية  املجموعة  فيدرر  وا�صتهل 
نتيجة  الرابع  ال�صوطن  يف  مرتن  مناف�صه  ار�صال  بك�صر  ال�صربي  يرد  ان  قبل 
من  العا�صر  ال�صوط  يف  املباراة  واأنهى  وال�صاد�س  مزدوجا،  خطاأ  مناف�صه  ارتكاب 

الفر�صة الوىل التي �صنحت له بعد 85 دقيقة.
يف  كلها  املا�صرز  ب���دورات  الفائز  الوحيد  ال��اع��ب  كونه  ح��ول  ���ص��وؤال  على  وردا 
الع�صر احلديث، قال ديوكوفيت�س “من دون �صك، انها اأكرث اللحظات اخلا�صة 
يف م�صريتي. حتقيق النت�صارات، وكتابة التاريخ الريا�صي اأمر اأحبه. وكل ذلك 

�صيزيدين فخرا حتى اآخر اأيام حياتي«.
بهذا  الفوز  احتمالت  اأن  اإىل  الأ�صبوع  ه��ذا  �صابق من  وق��ت  “ا�صرت يف  واأ���ص��اف 
اأكرث  اأفكر يف الأم��ر  األ  اللقب �صكلت دافعا كبريا يل. ويف الوقت عينه، حاولت 
مما ينبغي لتفادي و�صع مزيد من ال�صغوط على كتفي. �صبق يل اهدار الفوز 

هنا مرات عدة، بينها ثاث اأمام روجيه فيدرر«.
وتابع “بعد دخويل اىل امللعب كنت اأفكر باأين خ�صرت امامه �صابقا هنا، اإل اأين 

اآمنت اي�صا بفر�صي يف الفوز قيا�صا على حت�صن م�صتواي يف املباريات الخرية«.
ولدى �صوؤاله عن املكان الذي �صي�صع فيه كاأ�س دورة �صين�صيناتي، وهل يخ�ص�س 
13 يف  70 لقبا منها  ب�  �صالة للكوؤو�س التي احرزها، قال ديوكوفيت�س الفائز 
البطولت الكرى، “نعم، لكن ال�صالة اخلا�صة بي اأ�صغر من تلك التي ي�صع 
فيها روجيه فيدرر ورافا رافايل نادال وجيمي كونورز كوؤو�صهم. وبالطبع اأنا 
اعتني بكوؤو�صي، وغالبيتها موجودة يف �صربيا. عائلتي، وخ�صو�صا والدي، 
فخورون بها ويعتنون بها. لدينا ناد لكرة امل�صرب يف بلغراد، وقد خ�ص�صنا 

فيه �صالة للكوؤو�س التي احرزتها«.
املركز  من  وانتقل  الت�صاعدية  عودته  �صابقا،  العامل  يف  اول  امل�صنف  وتابع 
امل�صرب  ك��رة  لاعبي  اجلديد  العاملي  الت�صنيف  يف  ال�صاد�س  اىل  العا�صر 

املحرفن ال�صادر ام�س.
ف��وزه لأول م��رة يف  اأرب���ع م��رات��ب ج��دي��دة بعد  وي��اأت��ي تقدم ديوكوفيت�س 
ال�صوي�صري  ح�صاب  على  للما�صرز  �صين�صيناتي  دورة  بلقب  م�صريته 
ي�صارك  مل  كونه  ر�صيده  اإىل  نقطة  روجيه فيدرر، واإ�صافة ال� 1000 

فيها العام املا�صي.
وبات ديوكوفيت�س )31 عاما(، حامل لقب بطولة وميبلدون الريطانية 
املا�صرز  ب��دورات  الع�صر احلديث يفوز  اأول لعب يف  املا�صي،  ال�صهر 
ثاث  �صين�صيناتي،  يف  فا�صلة  �صابقة  حم��اولت  خم�س  بعد  الت�صع، 

منها اأمام فيدرر بالذات.
نف�س  وه��و  نقطة،   4445 اىل  ر���ص��ي��ده  ديوكوفيت�س  ورف���ع 
املركز  على  الذي حافظ  �صيليت�س  مارين  الكرواتي  ر�صيد 

ال�صابع.
ال��ث��اين مقل�صا  امل��رك��ز  ب����دوره، ع��زز ف��ي��درر موقعه يف 
ال���ف���ارق ب��ي��ن��ه وب���ن الإ���ص��ب��اين راف���اي���ل ن����ادال من 
3740 اىل 2960 نقطة، يف غياب الخري 
ر�صيده  ون�������زول  ال��������دورة  ع����ن 
اىل   10220 م������ن 
نقطة.  10040

فيدرر  و�صارك 
اأول  يف 
منذ  دورة 
ف�����ق�����دان�����ه 
ال������ل������ق������ب يف 
ومي������ب������ل������دون 
ب��خ��روج��ه م��ن ربع 
اجلنوب  يد  على  النهائي 
اأن���در����ص���ون الذي  اأف��ري��ق��ي ك��ي��ف��ن 
تقدم، ببلوغه ثمن نهائي �صين�صيناتي، خطوة 

اإىل الأمام واأ�صبح خام�صا يف الرتيب اجلديد.
ت��ق��دم اجل���ن���وب اف��ري��ق��ي ع��ل��ى ح�����ص��اب البلغاري  وج����اء 
املا�صي،  العام  المريكية  ال��دورة  بطل  دمييروف،  غريغور 
ثاث  وت��راج��ع  النهائي  ثمن  يف  ديوكوفيت�س  ام��ام  خ�صر  ال��ذي 

درجات اىل املركز الثامن.
وخ���رج الم��ريك��ي ج���ون اي�����ص��رن م��ن ن���ادي ال��ع�����ص��رة الوائ�����ل، وع���اد اليه 

البلجيكي دافيد غوفان يف املركز العا�صر متقدما خطوة واحدة.

الدرجة  اإىل  ال��ع��ائ��د  ن��ي��م  ف���رم���ل 
بالتمام  ق�����رن  رب�����ع  ب���ع���د  الأوىل 
بفوزه  مر�صيليا  �صيفه  وال��ك��م��ال 
عليه 3-1 يف ختام املرحلة الثانية 
القدم  الفرن�صي لكرة  ال��دوري  من 
تواليا  ثانية  ه��زمي��ة  �صهدت  ال��ت��ي 
ل��ب��وردو على ار���س ت��ول��وز اجلريح 

.2-1
الغابوين  افتتح  الأوىل،  امل��ب��اراة  يف 
اىل  حديثا  املن�صم  بوانغا  ديني�س 
ال����دويل  ودرك  ال��ت�����ص��ج��ي��ل،  ن���ي���م، 
فلوريان توفان التعادل يف م�صتهل 

ال�صوط الثاين.
التقدم  اأع�������اد  ث���ي���وب  �����ص����ادا  ل���ك���ن 
الثاين  بت�صجيله  الأر���س  ل�صاحب 
على  ري��ب��ار  ري��ن��و  يق�صي  اأن  ق��ب��ل 
رودي غار�صيا  امل���درب  رج��ال  اآم���ال 
ت�صجيله  خ���ال  م���ن  ب��ال��ت��ع��وي�����س 

الهدف الثالث.
مزدوجة  مر�صيليا  خ�صارة  وك��ان��ت 
ال�ص�صا�صي  ح��ار���ص��ه  ا���ص��ي��ب  ح��ي��ث 
���ص��ت��ي��ف م����ان����دان����دا، وح�����ل حمله 

يوهان بيليه.
ووق��ف ر�صيد مر�صيليا عند ثاث 
ال��ك��ب��ري برباعية  ن��ق��اط م��ن ف���وزه 
بخ�صارته  مني  ب��وردو  على  نظيفة 
الثانية تواليا، فيما حقق نيم فوزه 
ال�صدارة  يف  �صريكا  وا�صبح  الثاين 
ب��ف��ارق اله����داف ع��ن ب��اري�����س �صان 

جرمان حامل اللقب.
بوردو،  �صيفه  ج��راح  ت��ول��وز  وعمق 
واأحل�����ق ب���ه ال��ه��زمي��ة ال��ث��ان��ي��ة بعد 
الوىل امام �صرا�ص�صبورغ �صفر2-، 
بهدفن للبلجيكي اآرون ليا ايزيكا 
مقابل  دو�صيفي  ماتيو  والتوغويل 

هدف للغيني فران�صوا كامانو.
املدرب  اثارها  التي  العا�صفة  وبعد 
غو�صتافو  ل��ب��وردو،  الوروغ���وي���اين 
بوييت، واإيقافه موقتا ملدة ا�صبوع، 
ك��ان ال��ف��ري��ق ي��اأم��ل ب��ع��ودة الهدوء 
اىل �صفوفه وو�صع البداية ال�صيئة 
اأن  اإل  ار����ص���ه خ��ل��ف ظ���ه���ره،  ع��ل��ى 
ب��ي��دوي��ه مل  اإري����ك  امل����درب  م�صاعد 

ي�صتطع اجراح املعجزة.

املهمات  رجل  باأنه  بيدويه  ويعرف 
امل��ن��ق��ذ مل ينجح  ل��ك��ن  الإن���ق���اذي���ة، 
هذه املرة يف اي�صال املركب اىل بر 
الأم�����ان، ح��ت��ى اأن راب��ط��ة ال���دوري 
مقاعد  ع��ل��ى  وج�����وده  ان  اع���ت���رت 
الحتياط موقتا ومل ي�صجل اأ�صمه 
على ورقة املباراة الر�صمية التي مت 

توزيعها على ال�صحافين.
وك����ان ن����ادي ب�����وردو ع��اق��ب بوييت 
اأ�صبوع  مل���دة  م��ه��ام��ه  ع���ن  ب��اإي��ق��اف��ه 
اجلمعة  حمتملة،  لإق��ال��ة  متهيدا 
وانتقاده  بالرحيل  تلويحه  غ���داة 
غايتان  م��ه��اج��م��ه  لبيعها  الإدارة 

لبورد دون موافقته.
النادي  م��ق��ر  اىل  ب��وي��ي��ت  وو����ص���ل 
عددا  التقى  حيث  اجلمعة،  �صباح 
موعد  قبل  وغ���ادر  م�صوؤوليه،  م��ن 

بدء التمارين ال�صباحية.
وب��ع��د وق���ت ق�����ص��ري، اأع���ل���ن رئي�س 
موؤمتر  يف  مارتان  �صتيفان  النادي 
عقد  بوييت  مع  اللقاء  اأن  �صحايف 
واأبلغ  الإدارية”،  الإجراءات  “وفق 

الفريق” يف  ي��درب  “لن  ب��اأن��ه  فيه 
“اإقالة  ل�  متهيدا  املقبل،  الأ�صبوع 

حمتملة«.
واأخ����ذ ب��ي��دوي��ه ج��ان��ب ال��دف��اع عن 
وو�صفه  الوروغ�����وي�����اين،  امل�����درب 
ويحب  ك���فء  ج����ذاب،  “رجل  ب��اأن��ه 
النادي”، عازيا جانبا من اخل�صارة 
اىل احل��ال��ة امل��ع��ن��وي��ة ال�����ص��ائ��دة يف 
بوييت،  �صوؤاله عن  ول��دى  ال��ن��ادي. 
لدي  توجد  ل  �صخ�صيا،  “اأنا  ق��ال 
العك�س.  واإمن����ا  م��ع��ه،  م�صكلة  اأي 
هذه  مثل  يف  ال��ت��دخ��ل  اأ�صتطيع  ل 
يعنيني.  الأم����ر ل  وه���ذا  امل�����ص��ائ��ل، 
ه���ذه م��ه��ن��ة ���ص��ع��ب��ة، وه��ن��اك توتر 
اإن��ه رجل  اأي خبث.  ما. لي�س لديه 
ج��ذاب وك��فء ج��دا ويحب النادي. 
ه���ن���اك زل�����ة، وه�����ذا الأم������ر يحدث 

احيانا«.
بعد  الأول  ف������وزه  ت����ول����وز  وح���ق���ق 
نظيفة  برباعية  الثقيلة  هزميته 
اأمام مر�صيليا الذي يختتم املرحلة 
�صيافة  يف  ال���ي���وم  لح����ق  وق����ت  يف 

نيم، العائد بعد غياب اإىل الدرجة 
الأوىل.

بع�صرة  ات����ي����ان  ����ص���ان���ت  اق���ت���ن�������س 
م�صيفه  من  ثمينة  نقطة  لعبن 
�صرا�صبورغ بتعادله معه 1-1 بعد 
خ�صارته جهود قلب دفاعه ال�صربي 
نيفن �صوبوتيت�س يف الدقيقة 18 
اثر خ�صونة �صد نونو دا كو�صتا من 

الراأ�س الخ�صر.
الو�صع  ����ص���را����ص���ب���ورغ  وا����ص���ت���غ���ل 
�صيفه  ا�صتنزاف  وح���اول  اجل��دي��د، 
املرحلة  يف  ف���ع���ل  م����ا  غ������رار  ع���ل���ى 
الوىل مع م�صيفه بوردو بعد طرد 
“بابلو”  الرازيلي  الخ��ري،  لعب 
الدقيقة  يف  ك��ا���ص��رو  ن��ا���ص��ي��م��ن��ت��و 
13. وجنح �صرا�صبورغ الذي انهى 
الهبوط  حافة  على  املا�صي  املو�صم 
يف  ن�صبيا  ع�صر،  اخلام�س  املركز  يف 
م�صعاه، ومالت الكفة قليا ل�صالح 
ف��ري��ق امل���درب ت��ي��ريي ل���وري، لكنه 
ليتقدم   55 الدقيقة  حتى  انتظر 

عر انطوين كون�صالفي�س.

�صابع  ات��ي��ان،  �صانت  ي�صت�صلم  ومل 
امل��ا���ص��ي، ملحاولت  امل��و���ص��م  ت��رت��ي��ب 
م�����ص��ي��ف��ه اخل����ط����رية ل����ص���ي���م���ا يف 
التعادل  واأدرك  الخ��رية،  الدقائق 
عن طريق ال�صنغايل ال�صاب خمتار 
حديثا  املن�صم  ع��ام��ا(   20( غييه 
من  دق��ائ��ق  ارب���ع  بعد  �صفوفه  اىل 

احرافية  م���ب���اراة  اول  يف  ن���زول���ه 
بديا للرنوجي اويل �صيلناي�س.

وع��ل��ق ل����وري ب��ع��د ال��ت��ع��ادل قائا 
نبقى  األ  م���وؤ����ص���ف  لأم�������ر  “اإنه 
الدقيقة  ح��ت��ى  ال�����ص��رام��ة  ب��ن��ف�����س 
)ال��دق��ي��ق��ة ال��ث��ال��ث��ة الخ���رية   93
م��ن ال��وق��ت ب��دل ال�����ص��ائ��ع(. بع�س 

غاليا،  كلفتنا  ال�صغرية  التفا�صيل 
الأمور  م��ن  ج��زءا  ي�صكل  ه��ذا  لكن 
واأن  ع��ل��ي��ه��ا  ن��ع��م��ل  اأن  ي��ج��ب  ال��ت��ي 
من  ك��ل  ر�صيد  و���ص��ار  ن�صححها«. 
وتقدم  ن����ق����اط،  ارب������ع  ال���ف���ري���ق���ن 
اخلام�س،  امل��رك��ز  اىل  �صرا�صبورغ 

و�صانت اتيان اىل ال�صابع.

ل�بيتيغي ي�شيد بدور بايل يف ف�ز ريال مدريد  
اأ����ص���اد امل����درب اجل��دي��د ل��ف��ري��ق ري����ال م��دري��د ال���ص��ب��اين جولن 
لوبيتيغي باأداء املهاجم الويلزي غاريث بايل بعد ت�صجيله هدفا 
و�صنع الآخر يف املباراة التي فاز فيها فريقه على �صيفه خيتايف 
القدم. لكرة  الإ�صباين  الدوري  من  الوىل  املرحلة  يف  -2�صفر 

كرة  متابعا  براأ�صه  الول  الهدف  كارفاخال  داين  املدافع  و�صجل 
راأ�س  ف��وق  من  �صوريا  دافيد  خيتايف  حار�س  واأبعدها  بايل  رفها 
بداية  ال��ث��اين يف  ال��وي��ل��زي  اأ���ص��اف  ث��م  بنزمية.  ك��رمي  الفرن�صي 

ال�صوط الثاين.
“لقد �صررت بالفريق يف �صكل ع��ام، وق��دم بايل  وق��ال لوبيتيغي 
اأداء رائعا. قدم لنا اأي�صا احللول، ولعب ب�صكل جيد مثل العديد 

من زمائه يف الفريق«.

يوفنتو�س  اىل  رون���ال���دو  ك��ري�����ص��ت��ي��ان��و  ال��رت��غ��ايل  رح��ي��ل  وم���ع 
اليطايل، وعدم قيام النادي الإ�صباين ب�صم ا�صماء كبرية جديدة 
اإىل جانب  الهجوم  بايل يف خط  ال��ذي خلفه، لعب  ال��ف��راغ  مل��لء 

بنزمية وماركو ا�صن�صيو، �صاحب متريرة الهدف الثاين.
واأ�صاف لوبيتيغي “يف البنية التي نحاول و�صعها، هناك لعبون 

يتمتعون بخ�صائ�س خمتلفة، وغاريث له خ�صائ�صه اي�صا«.
وتابع “يعطينا �صيئا خمتلفا ونحن بحاجة لاإ�صتفادة من ذلك. 

نحن �صعداء مبا يحدث«.
وكان لوبيتيغي حل بدل من الفرن�صي زين الدين زيدان الذي 
قرر التنحي ب�صكل مفاجئ بعد قيادته الفريق اىل لقبه الثالث 

تواليا يف دوري اأبطال اأوروبا.

وانتهت املباراة الوىل لريال مدريد بقيادة املدرب ال�صابق ملنتخب 
الدوري  بطل  م��دري��د،  اأتلتيكو  ج���اره  ام���ام  باخل�صارة  ا�صبانيا، 
الكاأ�س  نهائي  يف  التمديد  بعد   4-2 ل��ي��غ(،  )ي��وروب��ا  الوروب����ي 
ال�صوبر الأوروبية الأربعاء املا�صي يف العا�صمة ال�صتونية تالن.

اإل اأن لوبيتيغي متكن من حتقيق بداية مثالية يف الدوري الحد 
امام خيتايف املتوا�صع.

وقال املدرب “ل يزال اأمامنا الكثري من الفر�س لتح�صن اأدائنا 
مثل جميع الفرق يف هذا الوقت من ال�صنة، لكننا اأظهرنا روحا 
جماعية جديدة ومتكنا من الفوز وت�صجيل الأهداف اأمام فريق 

منظم دفاعيا«.
ويحل ريال مدريد يف املرحلة الثانية �صيفا على جريونا.



تلتقي ابنها بعد �شبعني عامًا 
امل�����ص��ن��ن باأقاربهم  ال��ك��وري��ن اجل��ن��وب��ي��ن  ال��ع�����ص��رات م��ن  ال��ت��ق��ى 
الكورية منذ ما يقرب من  الأوىل منذ احلرب  للمرة  ال�صمالين 
الذي يعقد منذ ثاث  الأول من نوعه  اللقاء  �صهد  �صبعة عقود. 
�صنوات، والذي ا�صتمر ثاثة اأيام يف منتجع كوري �صمايل، مل �صمل 
يل كيوم �صيوم )92 عاماً( من كوريا اجلنوبية مع ابنها يل �صونغ 

ت�صول )72 عاماً( للمرة الأوىل منذ ما يقارب 70 عاماً. 
اأكن  اليوم، مل  ه��ذا  ياأتي  اأن  يوماً  اأتخيل  " مل  �صيوم:  وقالت يل 

اأعرف ما اإذا كان ابني على قيد احلياة"
منذ  م��رة  لأول  ابنها  تعانق  وه��ي  بالبكاء،  امل�صنة  امل��راأة  وانفجرت 
�صبعة عقود، يف منتجع جبل كوجماجن الواقع يف كوريا ال�صمالية. 
ويف م�صهد موؤثر اآخر، وقف كيم كوريج �صيل )72 عاماً(، وكيونغ 
يونغ )71 عاماً( وهما يرتديان ماب�س الهانوك التقليدية، ذات 
اللون البنف�صجي الفاحت، ويحدقان بقلق �صديد عند املدخل قبل 

اأن تظهر اأمهما "هان �صن جا" البالغة من العمر 99 عاماً. 

طفلة ا�شتغرقت 4 �شن�ات و1600 حقنة الإجنابها 
البالغة )عمرها  الطفلة  تغفو هذه  راأ�س ملونة،  مرتدية ع�صابة 
قد  التي  ال�صعوبة  تعك�س  التي  الإب��ر  من  املئات  و�صط  اأ�صبوعان( 
يعاين منها الأهل لنجاح عملية التلقيح ال�صناعي وبالتايل جناح 
اإىل  تلجاأ  كانت  ال��وال��دة  ف��اإن  التقارير،  وبح�صب  احل��م��ل.  عملية 
ا�صتخدام ابر للدماء مرتن يف اليوم، بالإ�صافة اإىل اإبر خم�ص�صة 

للتلقيح ال�صناعي، وجميعها تظهر يف ال�صورة املن�صورة. 
وا�صتمرت التجارب الفا�صلة يف عملية التلقيح على مدى 4 �صنوات، 
مع 7 حماولت اإجناب، و3 عمليات اإجها�س، ومعها 1616 حقنة، 
اإل اأن عائلة اأونيل وعلى الرغم من كل امل�صقة، تنعم اليوم بطفلة 
بكل �صحتها بعد ولدته يف 3 اأغ�صط�س اجلاري يف لندن، بريطانيا.  
اأن  املقدر  من  كان  ال�صورة  اإن  اأونيل  وكيمريل  باتري�صيا  وتقول 
ن�صرها  عر  العائلة،  ه��ذه  به  م��رت  ما  تعك�س  خا�صة  م��راآة  تكون 
على في�س بوك، اإل اأنها �صرعان ما حتولت اإىل اأيقونة عن م�صقة 
م�صاركة   55000 من  اأك��رث  على  ح�صولها  مع  ال�صناعي  التلقيح 

على من�صة التوا�صل الجتماعي. 
اأن  "�صي  ملوقع  باتري�صيا  تقول  للحمل،  العدة  امل��ح��اولت  وو�صط 
اإن املحاولت التي ف�صلت دفعتها للح�صول على  اأن" الإلكروين، 
يت�صبب  وراث��ي  مبر�س  اإ�صابتها  تبّن  حيث  اإ�صافية،  فحو�صات 
فر�صة  من  تزيد  اخلام�س ليدن"،  "العامل  تدعى  الدم  بتخرث 
"جلطات دم غري طبيعية" اأثناء احلمل، الأمر الذي اأدى  تكوين 

اإىل وفاة اجلنن. 
هذا الأمر دعا العائلة اإىل احل�صول على الطبابة الازم ملحاولة 
ظهرت  التي  الأخ���رى  ال�صحية  وامل�صاكل  احلمل  ف�صل  اأزم��ة  حل 
التلقيح  اإىل  اللجوء  اإىل  بهم  اأدى  م��ا  امل��خ��ري��ة،  الفحو�صات  يف 

ال�صناعي الذي اأدى فعله بنجاح بعد معاناة طويلة. 

قناع ميّكن الب�شر من العي�س يف اأعماق البحار
للب�صر،  بالن�صبة  ممكنا  اأم��را  امل��اء  �صطح  حتت  العي�س  ي�صبح  قد 
حيث �صمم عامل قناعا يعمل كخيا�صيم الأ�صماك، وميّكن الإن�صان 

من التنف�س يف الأعماق ب�صهولة.
الفنون  كلية  م��ع  بالتعاون  ك��ام��ي،  ج��ون  وال��ف��ن��ان  ال��ع��امل  وابتكر 
هيئة  على  ملتفا  قناعا  للت�صميم،  طوكيو  وا�صتوديو  الريطانية 
بالأوك�صجن  الأعماق  يف  يغو�س  ال��ذي  ال�صخ�س  ي��زّود  خيا�صيم، 

امل�صتخرج من املياه املحيطة، ويطلق ثاين اأك�صيد الكربون.
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قريبا.. احلج �شيتح�ل اإىل اأخ�شر
اأحدث  على  يعتمد  وع�صري،  ذكي  حج  اإىل  بها  مت�صي  جديدة،  م�صروعات  املقد�صة  امل�صاعر  ت�صهد  اآخ��ر،  بعد  عام 

التقنيات البيئية ذات املعايري العاملية التي تتما�صى مع روح الع�صر.
ومن خال روؤيتها 2030، اعتمدت اململكة العربية ال�صعودية، روؤية خا�صة فيما يتعلق باحلج، بداأت فعليا يف تنفيذ 
خ�س يف منطقة م�صعر "منى"، حيث يق�صي  جوانب كثرية منها يف حج هذا العام، وجميعها م�صروعات ملحة، وبالأ

احلجاج 4 اأيام، هي يوم الروية، قبل ال�صعود اإىل عرفة، واأيام الت�صريق الثاث، )اأيام العيد(.
خ�صر، على اعتماد معايري بيئية �صارمة، تعتمد على اإعادة  خ�صر"، اأو خميمات احلج الأ وي�صتند م�صروع "احلج الأ

تدوير خملفات احلجاج يف خميماتهم، من خال احلجاج اأنف�صهم.
ويق�صي "امل�صروع اخلريي"، مب�صاهمة كل حاج باأخذ خملفاته بنف�صه وفرزها عند و�صعها يف النفايات اإىل جافة 
وع�صوية، قبل اأن تبا�صر اإدارة املخيم مبعاجلة النفايات الع�صوية باملوقع لتاأخري عملية التحلل، وتنتهي العملية 
اإىل جمعيات  م��وال التي يتم جنيها  اأطنان من النفايات ال�صلبة للتجار لتدويرها، فيما �صتذهب الأ برمتها ببيع 

وجهات خريية.
درا�صات  نتيجة  ج��اء  ع��دد من خميمات احلجاج يف منى،  فعليا يف  تطبيقه  ب��داأ  ال��ذي  الطموح،  ال�صعودي  امل�صروع 

بحاث احلج. ا�صتغرقت �صنوات باإ�صراف معهد خادم احلرمن ال�صريفن لأ
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هاتفك اأقذر من مقعد احلمام
يف ك�صف �صادم، اأو�صح علماء اأن الهواتف الذكية تعد "اأكرث قذارة" بثاث 

مرات من مقعد احلمام، ملا ت�صمه من بكترييا وعفن.
ثلث  من  اأك��رث  اأن   ،"Insurance2go" �صركة  اأجرتها  درا���ص��ة  ووج��دت 
اأبدا بوا�صطة مناديل معقمة  الأ�صخا�س )35 باملئة( مل ينظفوا هواتفهم 
اأو �صائل تنظيف، اأو منتجات م�صابهة. كما ك�صفت اأن �صخ�صا واحدا من بن 

كل 20 م�صتخدما للهواتف الذكية، ينظف هاتفه مرة واحدة يف 6 اأ�صهر.
وقامت ال�صركة بفح�س 3 هواتف تعود لأبرز ال�صركات يف هذا املجال، هي 
حجم  على  للتعرف  بيك�صل،  وغوغل   ،8 غالك�صي  و�صام�صونغ   ،6 اآي��ف��ون 
البكترييا والعفن التي ت�صمها. وك�صفت النتائج اأن جميع املناطق الرئي�صية 

يف الهواتف، حتتوي على الأقل على كمية كبرية من كل نوع.
وقامت ال�صركة  بقيا�س "اأقذر اأجزاء الهواتف" باإح�صاء عدد وحدات ت�صكل 
كل  الفطرية( يف  اأو اخلايا  البكترييا احلية  بعدد  امل�صتعمرات )اخلا�صة 
�صنتيمر مربع. واحتوت �صا�صات الهواتف الثاثة على 254.9 وحدة، مما 
 84.9 اأن هناك متو�صط  ق��ذارة. وه��ذا يعني  الهاتف  اأج��زاء  اأك��رث  يجعلها 
30 وحدة،  الهواتف ف�صم  اأم��ا اجل��زء اخللفي من  �صا�صة.  وح��دة على كل 
وزر الإقفال �صم 23.8 وحدة، وزر العودة اإىل ال�صا�صة الرئي�صية �صم 10.6 
وحدة. وعلى النقي�س من ذلك، مت العثور على 24 وحدة فقط على مقعد 
املكاتب  يف  و"الفاأرة" امل��وج��ودة  املفاتيح  ل��وح��ة  اأن  وج��د  ح��ن  احل��م��ام، يف 

حتتوي على 5 وحدات فقط.

خطاأ خطري يرتكبه كثريون اأثناء الن�م
حذرت درا�صة حديثة من ارتداء العد�صات الا�صقة خال النوم، لفتة اإىل 
اأ�صعاف، وقد  اأن ذلك يزيد من خماطر الإ�صابة بالتهاب العيون بثمانية 

يوؤدي اإىل اأ�صرار دائمة يف العن.
واأو�صحت "مراكز مكافحة الأمرا�س واتقائها" )CDC(، اأنه بالرغم من 
النظارات،  من  الأح��ي��ان  بع�س  يف  اأم��ان��ا  اأك��رث  تعد  الا�صقة  العد�صات  اأن 
خا�صة لاأ�صخا�س الذين ميار�صون الريا�صة اأو ي�صاركون يف اأن�صطة، كونها 
والنوم  طويلة،  لفرات  ارت��داءه��ا  اأن  اإل  ال�صقوط،  اأو  للك�صر  تتعر�س  لن 
فيها ي�صكل خطرا. وتعد العن من الأع�صاء احل�صا�صة، وحتتاج اإىل توازن 

منا�صب من املحاليل امللحية والأك�صجن وكذلك التغذية اجليدة.
روؤية  على  للح�صول  العن  اإجهاد  جتنب  يف  الا�صقة  العد�صات  وت�صاعد 
اأف�صل، لكنها من جهة اأخرى، قد توؤدي اإىل "خنق" مقلة العن، خا�صة يف 
حال ارتدائها لفرات طويلة كما هي احلال عند النوم. وبدون كمية كافية 
من الأك�صجن فاإن العن ت�صبح عر�صة للبكترييا التي تعي�س على اجللد 

اأو يف الفم، ح�صب ما ذكر موقع "ديلي ميل" الريطاين.

مزحة خميفة حت�ل 
�شديقتني اإىل عدوتني 
اأك�����دت ف��ت��اة اأم��ريك��ي��ة اأن���ه���ا تريد 
دفعتها  "�صديقتها" بعدما  �صجن 
الأخ�������رية ع��ل��ى ���ص��ب��ي��ل امل������زاح من 
نهر، مما  فوق  اأعلى ج�صر مرتفع 
عر�صها لإ�صابات بالغة، يف حادثة 
اأثارت جدل وا�صعا. وانت�صر فيديو 
التوا�صل  و���ص��ائ��ل  ع��ل��ى  احل���ادث���ة 
الجتماعي، حيث ظهرت جوردان 
هولغر�صون )16 عاما(، تقف على 
لوي�س  نهر  ف��وق  يقع  ج�صر  حافة 
وا�صنطن  ب��ولي��ة  فانكوفر  ببلدة 
ب�صاأن  م����رددة  الأم��ريك��ي��ة، وه���ي 
تدفعها  اأن  قبل  امل��ي��اه،  اإىل  القفز 
ت��اي��ل��ور �صميث  ف���ج���اأة ���ص��دي��ق��ت��ه��ا 
الأ�صدقاء  ���ص��دم��ة  و���ص��ط  ع��ن��وة، 
و�صائل  وت����داول����ت  احل���ا����ص���ري���ن. 
"الدفع"،  ف��ي��دي��و  ع���دة  اإع��ام��ي��ة 
ال����ذي ���ص��وره اأح����د الأ����ص���دق���اء يف 
جنت  فيما  اجل����اري،  اأغ�صط�س   7
باأعجوبة،  امل������وت  م����ن  ج��������وردان 
جراء  بالغة،  لإ���ص��اب��ات  وتعر�صت 
يبلغ  ال��ذي  اجل�صر،  م��ن  �صقوطها 
18 م����را.  اأك������رث م����ن  ارت����ف����اع����ه 
بالغة  باإ�صابات  احلادثة  وت�صببت 
بال�صلوع  ك�صر  منها  لهولغر�صون، 
اأي  تظهر  مل  وه��ي  بالرئة،  وثقب 
بعد  "�صديقتها"  ب�����ص��اأن  ت�����ص��ام��ح 
ذلك، اإذ اأكدت اأنها تريد اأن ُتعاقب 
ارتكبته،  م��ا  ج���راء  �صميث  ت��اي��ل��ور 
حتى اإن بلغ الأمر حد �صجنها. ويف 
�صي"  ب��ي  "اإن  حمطة  م��ع  مقابلة 
البداية  "يف  ه��ول��غ��ر���ص��ون:  ق��ال��ت 
مل اأ�صاأ اأن تتعر�س تايلور مل�صكات 
رغ�����م م����ا ف��ع��ل��ت��ه ب�����ي، ول���ك���ن بعد 
اأن  الآن  اأري��ده��ا  ب��الأم��ر،  التفكري 

ت�صجن لتدرك حمق ما ارتكبته".

طائرات حربية تهبط على طريق مزدحم
اأظهر مقطع فيديو حلظة حتّول طريق �صريع مزدحم 
ا�صطراري  ه��ب��وط  م���درج  اإىل  رو���ص��ي��ا،  ب��ال�����ص��ي��ارات يف 

لطائرات حربية، يف اإطار تدريب ل�صاح اجلو هناك. 
ميل"  "ديلي  �صحيفة  ن�صرته  ال��ذي  الفيديو،  واظهر 
الريطانية على موقعها الإلكروين، مقاتات حربية 
رو�صية من طراز �صوخوي "�صو- 30"، و"ميكويان ميغ 
وهي  ومروحيات  �صحن  طائرات  اإىل  بالإ�صافة   ،"31
حتلق على علو منخف�س فوق الطريق ال�صريع، وتهبط 

عليه.
الطريق  يف  احلركة  اأوقفت  الرو�صية  ال�صلطات  وكانت 
وكوم�صومو�صك  خ��اب��اروف�����ص��ك  مدينتي  ب��ن  ال��راب��ط 
الهبوط،  تنفيذ  اأج���ل  م��ن  ال��رو���ص��ي،  ال�����ص��رق  اأق�����ص��ى 
الأمر الذي ت�صبب يف اختناقات مرورية. واأثار حتليق 
من  حالة  حمركاتها  عن  ال�صادر  وال�صوت  الطائرات 

الفزع بن ال�صائقن.
وح�صب ال�صحيفة الريطانية، فقد ُطلب من الطيارين 
الرو�س حماكاة �صيناريو يحتاجون فيه اإىل مدرج بديل 

بعد تعر�صهم لنريان اأر�صية.

ُيغرق نف�شه يف البحر خجاًل 
يف  نف�صه  ب��اإغ��راق  النتحار  على  بريطاين  ثمانيني  اأق���دم 
البحر، بعد اأن �صيطر عليه ال�صعور باخلجل، من اخل�صوع 

للتحقيق ب�صبب ارتكابه خمالفة مرورية.
اأنه  واأخر ديفد �صتادون )82 عاماً( عائلته قبل انتحاره، 
�صعر بخجل �صديد، عندما تلقى ر�صالة من ال�صرطة، تطلبه 
فيها للتحقيق عن خمالفة مرورية �صبق وارتكبها. وخال 
ي�صتطيع  ول  للغاية،  حم��رج  اأن��ه  ���ص��ت��ادون  ذك��ر  التحقيق، 
تذكر ارتكابه للمخالفة املرورية التي مت ا�صتعداوؤه ب�صببها، 

بح�صب �صحيفة مريور الريطانية.
اإىل  يتوجه  اأن  قبل  اأب��ن��ائ��ه،  اإىل  ر�صائل   3 �صتادون  وكتب 
اليوم  العثور على جثته يف  راأ�صه، ومت  ال�صاطئ يف م�صقط 
على  عازماً  كان  �صتادون  اإن  ال�صرطة  تقرير  وق��ال  التايل. 
و�صع حد حلياته، ول يوجد اأي دليل ي�صري اإىل وجود �صبهة 
جرمية يف احلادثة. وا�صتدلت ال�صرطة بخطابات النتحار 
التي كتبها �صتادون بخط يده، لت�صنيف احلادثة على اأنها 

انتحار، كما مت العثور على �صيارته يف مكان احلادث. 

قلب اجلبل يف   خمدرات  طن   50
اكت�صافها معما  املك�صيكية،  البحرية  اأعلنت قوات م�صاة 
�صريا للمخدرات يف اجلبال الواقعة خارج عا�صمة ولية 
�صينالوا، حيث دمرت 50 طنا من خمدر امليثامفيتامن.

املختر  على  ع��رثت  قواتها  اإن  بيان  يف  البحرية  وقالت 
من  اأطنانا  اأن  اإىل  خمابراتية  معلومات  اأ���ص��ارت  اأن  بعد 
امل���خ���درات ي��ج��ري ان��ت��اج��ه��ا يف م��ن��ط��ق��ة ت��ب��ع��د ن��ح��و 19 

كيلومرا خارج كولياكان عا�صمة الولية.
ويف �صور قدمتها ال�صلطات، ظهر اثنان من جنود م�صاة 
البحرية يرتديان بزتن عازلتن يفح�صان ع�صرات من 

ال�صناديق البا�صتيكية يف غابة جبلية.
وق���ال ال��ب��ي��ان اإن امل���خ���درات ك��ان��ت خم��ب��اأة حت��ت الأر����س 
التي  الكيماوية  امل���واد  براميل  جانب  اإىل  منطقتن  يف 
اإن  ال����وزارة  وق��ال��ت  امليثامفيتامن.  اإن��ت��اج  يف  ت�صتخدم 
اإىل  اأحرقت يف املوقع، ب�صبب �صعوبة الو�صول  املخدرات 
موردي  اأك��ر  من  املك�صيك  وت�صنف  النائي.  املوقع  ذل��ك 
امل��ي��ث��ام��ف��ي��ت��ام��ن ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة، ك��م��ا اأن���ه���ا امل�صدر 
الأ�صا�صي  ال��ط��ري��ق  اأي�����ص��ا  وت��ع��د  ل��ل��ه��ريوي��ن.  الرئي�صي 
ل��ل��ك��وك��اي��ن ال����ذي ي��ت��م ت��ه��ري��ب��ه ل��ل�����ص��م��ال. وت��ع��د ولية 
�صابقا  يديرها  ك��ان  التي  القوية  الع�صابة  مقر  �صينالوا 
املحاكمة يف  يواجه  ال��ذي  ت�صابو" جوزمان  "اإل  خواكن 

الوليات املتحدة يف وقت لحق من العام اجلاري.

اأخطر جمرم يفعلها بحرا�شة ال�شرطة
يف ت�����ص��رف غ��ري��ب وغ���ري م��ت��وق��ع ع��ل��ى الإط�����اق، فاجاأ 
ال�صرطة  رج����ال  ل��ل��ع��دال��ة  م��ط��ل��وب  خطري"  "جمرم 
"كيكي" املنت�صرة يف الآون��ة الأخ��رية، يف طريقه  برق�صة 

لركوب �صيارة ال�صرطة، عقب اإلقاء القب�س عليه.
وو�صع ال�"اأف بي اآي" برازن اأنطوان ميم�س على لئحة 
الوليات  يف  للعدالة"  مطلوبن  اأ�صخا�س   10 "اأكرث 
ن�صر  ما  بتهم قتل متعمد، ح�صب  يرتبط  املتحدة، حيث 
التي  امل�صددة  احلرا�صة  ميم�س  وف��اج��اأ  "مرو".  موقع 
رافقته ل�صيارة �صرطة مبطار مي�صيغان، عندما بداأ باأداء 

رق�صة "كيكي" ال�صهرية.

درا�شة تن�شف خط�رة 
الكرب�هيدرات

التوجهات احلديثة  لطاملا �صجعت 
على  الغذائية  احلميات  جم��ال  يف 
جت���ن���ب ت����ن����اول ال���ك���رب���وه���ي���درات 
للتمتع ب�صحة اأف�صل، اإل اأن درا�صة 
حديثة تو�صلت اإىل حقائق تن�صف 
�صحيفة  واأوردت  الع��ت��ق��اد.  ه���ذا 
"ديلي ميل" الريطانية، اجلمعة 
ب��اح��ث��ن يف جامعة  ب���اأن  امل��ا���ص��ي��ة، 
درا�صة  اأج��روا  الأمريكية،  هارفرد 
األ���ف �صخ�س،   15 اأك���رث م��ن  ع��ل��ى 
ملعرفة تاأثري تناول الكربوهيدرات 

على �صحة الإن�صان.
جتنب  اأن  اإىل  الباحثون  وتو�صل 
تناول املعكرونة واخلبز والبطاطا 
املبكر،  امل�������وت  خ���ط���ر  م����ن  ي����زي����د 
عنها  الب��ت��ع��اد  اأن  اإىل  م�����ص��ريي��ن 

ي�صر اأكرث مما ينفع.
ت�����ن�����اول  اإن  اإىل  واأ�������������ص������������اروا 
ما  ت��راوح  بن�صبة  الكربوهيدرات 
اإجمايل  م��ن  امل��ئ��ة  50-55 يف  ب��ن 
الطعام يوميا هو الأف�صل �صحيا، 
اأقل  ي��ت��ن��اول��ون  ال��ذي��ن  اأن  يف ح��ن 
م��ن 40 يف امل��ئ��ة ك��رب��وه��ي��درات اأو 
املئة يف طعامهم  70 يف  اأك��رث م��ن 
بن�صبة  ال��وف��اة  خلطر  معرو�صون 

اأعلى.
الأك����ر  اخل���ط���ر  اأن  اإىل  وب���ّي���ن���وا 
الكربوهيدرات  ا�صتبدال  يف  يكمن 
احلمراء  ال��ل��ح��وم  م��ث��ل  ب��اأط��ع��م��ة 
ينخف�س  اخل��ط��ر  ل��ك��ن  واجل�����نب، 
الأ�صخا�س  ت��ن��اول  ح���ال  يف  ك��ث��ريا 
ال���ف���واك���ه واخل�������ص���ار ع��و���ص��ا عن 

الكربوهيدرات.
وتنهي هذه الدرا�صة اجلدل الدائر 
منذ عقود، ب�صاأن ما اإذا كان تاأثري 
خف�س الكربوهيدرات �صيوؤدي اإىل 

متتع الإن�صان ب�صحة اأف�صل.

اأغذية مظل�مة.. اعتقدناها م�شرة وهي لي�شت كذلك
ظنا  الأطعمة  بع�س  النا�س  من  كثري  يتفادى 
منهم اأن��ه��ا م�����ص��رة ب��ال�����ص��ح��ة، ل��ك��ن خ���راء يف 
كمية  يف  تكمن  امل�صكلة  اأن  يو�صحون  التغذية 
باعتدال  تناولها  فاإذا جرى  فقط،  ال�صتهاك 
ما  وبح�صب  القلق.  اإىل  يدعو  ما  ثمة  يكون  ل 
نقل موقع "بولد �صكاي" فاإن ال�صوكولتة من 
الرغم من �صمعتها  "املظلومة" فعلى  الأغذية 
حت�صن  اإن��ه��ا  اأط���ب���اء  ي��ق��ول  ال�����ص��ي��ئ��ة،  ال�صحية 
الكول�صرول  وتخف�س  ال���دم  �صغط  م�صتوى 
الدموية،  والأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���س  وتقي من 
ولذلك ل يجدر مبن يتناول القطع اللذيذة اأن 
ي�صعر بالذنب لأنه ي�صتفيد من م�صتوى مرتفع 
من املغنزيوم. وفيما يحاول الكثريون البتعاد 
اأن��ه��ا م�صرة  ال��ل��ح��وم احل��م��راء ظنا منهم  ع��ن 
بال�صحة اإىل حد كبري، يو�صح خراء اأنها متد 
اجل�صم بعنا�صر مغذية �صرورية مثل فيتامن 
الغذاء لي�س  هذا  فاإن  وبالتايل  "ب" والزنك"، 
والأمرا�س  ال�صمنة  اأ���ص��ب��اب  م��ن  �صبب  جم��رد 
اأن  امل�صتهلك  ع��ل��ى  ي��ج��ب  ل��ك��ن  ب��ه��ا،  امل��رت��ب��ط��ة 

اإىل  معتدلة،  ب�صورة  احلمراء  اللحوم  يتناول 
ج��ان��ب اأغ���ذي���ة اأخ�����رى ت�����ص��م��ن ال����ت����وازن مثل 

ال�صمك واخل�صراوات.
اأما املك�صرات التي يتناولها النا�س عادة مبثابة 
املغذية  والعنا�صر  بالألياف  فغنية  "ت�صلية" 
ت�صاعد  فهي  لذلك،  وتبعا  لاأك�صدة،  وامل�صادة 
على خ�صارة الوزن الزائد وحتمي من اللتهاب 
القلب  ب���اأم���را����س  الإ����ص���اب���ة  وت��ق��ل��ل ع��ر���ص��ة 
ب��ع��دم اخل�صية  واجل��ل��ط��ة. وي��و���ص��ي اخل�����راء 
كثريا من الزبادي )اليوغورت( كامل الد�صم، اإذ 
ي�صم فيتامنيات عدة مثل "بي" و"دي" ومادة 
النتباه  اإىل  يحتاج  ا�صتهاكه  لكن  الفو�صفور، 
اأنه  ال��ك��رى  منافعه  وم��ن  حتليته،  درج���ة  اإىل 
ي�صاعد على ت�صهيل عمل اجلهاز اله�صمي لدى 
الإن�صان. موازاة مع ذلك، ي�صاعد �صفار البي�س 
ع��ل��ى ح��م��اي��ة ب�صر الإن�����ص��ان ك��م��ا مي��د اجل�صم 
بعدة فيتامينات وعنا�صر مغذية ت�صاهم يف بناء 
الع�صلة وتقويتها، لكن الرائج اأنه ي�صكل خطرا 

ب�صبب ما حتتوي عليه من دهون.

مادونا تطلب التربع 
مل�ؤ�ش�شتها يف عيد ميالدها

بعيد  الحتفال  اأث��ن��اء  معجبيها  م��ادون��ا  العاملية  النجمة  طالبت  منها  اإن�صانية  خطوة  يف 
ميادها ال�صتن، بالترع ملوؤ�ص�صتها التي حتمل ا�صمها واأ�ص�صتها يف ل�صبونة.

مادونا ن�صرت عر ح�صابها اخلا�س على اأحد مواقع التوا�صل الجتماعي فيديو لها تظهر 
فيه وهي ترتدي الرقع اأثناء وجودها يف املغرب، وتتلقى م�صاعدة من امراأة مغربية لتغطية 

وجهها بال�صكل ال�صحيح. يذكر اأن جمهور مادونا حول العامل كان قد عايدها مبنا�صبة 
عيد ميادها ال�صتن اخلمي�س املا�صي. من جانبه راأى فريا غارمان وهو من جامعة 

بلوغها  اأنه رغم  كتابا عن مادونا  األف  وال��ذى  الريطانية  ليفربول 
فهي  و�صبابها  بحيويتها  حتتفظ  مازالت  اأنها  اإل  عاما  ال�صتن 

وت�صدر  معجبيها،  جتذب  حتى  خمتلفة  �صور  يف  تظهر  دائما 
كل اأربع �صنوات األبوما غنائيا جديداً.

�صيوف الرحمن وجموع حجاج بيت اهلل احلرام على �صعيد عرفات الطاهر، بعد توجههم اإليه �صباح ام�ش الثنني التا�صع من 
�صهر ذي احلجة؛ ليوؤدوا ركن احلج الأعظم، وي�صهدوا الوقفة الكرى يف م�صهد اإمياين مفعم باخل�صوع وال�صكينة، ملبني مت�صرعني، 

داعني اهلل عز وجل اأن مّين عليهم بالعفو واملغفرة والرحمة والعتق من النار.


