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»الهالل الأحمر « يبداأ ت�سيري قافلة م�ساعدات 
اإن�سانية من عدن اإىل املناطق املحررة يف احلديدة

•• عدن -وام:

م�ساعدات  ق��اف��ل��ة  ت�سيري  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  ب����داأت 
اآلف �سلة غذائية ومواد متوينية من   10 اإن�سانية وغذائية حتمل 
مدينة عدن اىل املناطق املحررة يف حمافظة احلديدة وي�ستفيد منها 
األف �سخ�ص، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة الر�سيدة للدولة   70
لل�سعب  الإم��ارات  دولة  الفورية من  الن�سانية  ال�ستجابة  اإط��ار  ويف 
املحررة  املناطق  لأهايل  العاجلة  امل�ساعدات  لتوفري  ال�سقيق  اليمني 

يف املحافظة.
وتاأتي هذه القافلة ا�ستمرارا جلهود هيئة الهال الأحمر الإماراتي 
الن�سانية والإغاثية على ال�ساحة اليمنية �سمن خطة اإ�سرتاتيجية 
امل�����س��اع��دات اخلدمية  وت��ق��دمي  امل��ح��ررة  اليمنية  امل��ح��اف��ظ��ات  ل��دع��م 
والإن�سانية والتنموية اإمتثال لتوجيهات القيادة الر�سيدة بالوقوف 

اىل جانب ال�سعب اليمني ال�سقيق.              )التفا�سيل �ص2(

حملة ال�سيخة فاطمة الإن�سانية تنظم فعاليات تطوعية 
لأطفال الروهينغا الالجئني للتخفيف من معاناتهم

•• ابوظبي-وام:

تطوعية  فعاليات  العاملية  الن�سانية  فاطمة  ال�سيخة  حملة  نظمت 
ال��اج��ئ��ن يف الي���ام الخ���رية م��ن رم�����س��ان وعيد  لط��ف��ال الروهينغا 
ال�سباب يف  الإم��ارات  اأبناء  الفطر ام�ص الول مب�ساركة متطوعن من 

برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع حتت �سعار "كلنا امنا فاطمة".
الأطفال يف خميمات  التخفيف من معاناة  الفعاليات يف  وت�ساهم هذه 
اإن�سانية  م��ب��ادرة  يف  البنغادي�سية،  ب��ازار  كوك�ص  منطقة  يف  الاجئن 
م�سرتكة من مبادرة زايد العطاء والحتاد الن�سائي العام وبال�سراكة مع 

جمعية دار الرب وموؤ�س�سة بيت ال�سارقة اخلريي.    )التفا�سيل �ص7(

م���ا ي���وؤك���د ع��ل��ى ا���س��ت��م��رار تعنت 
بنهجهم  وال��ت��م�����س��ك  امل��ت��م��ردي��ن 
حلول  اأي  اإف�����س��ال  ع��ل��ى  ال��ق��ائ��م 

�سلمية.
وت����ه����دف زي��������ارة غ���ري���ف���ي���ث اإىل 
احلوثين  امل���ت���م���ردي���ن  اإق�����ن�����اع 
املدينة  ب��ت�����س��ل��ي��م  احل����دي����دة  يف 
الباد،  يف  ال�����س��رع��ي��ة  للحكومة 
املعاناة،  م��ن  امل��دن��ي��ن  بتخلي�ص 
�سيطرة  م��ن��ذ  ي��ع��ي�����س��ون��ه��ا  ال���ت���ي 

النقابين عليها عام 2014.

احلديدة وت�سليم ميناءها، الأمر 
يعمق معاناة  اأن  �ساأنه  ال��ذي من 
امل��دن��ي��ن، ال���ذي���ن ي��ت��ل��ق��ون كافة 
املدينة  م��ي��ن��اء  ع���رب  امل�����س��اع��دات 

ال�سرتاتيجي.
وك�������ان ال���ت���ح���ال���ف ال����ع����رب����ي قد 
واإن�سانية  ع�سكرية  عملية  اأطلق 
وا�سعة لتحرير املدينة وميناءها 
ل����ت����ج����ف����ي����ف م������ن������اب������ع مت����وي����ل 
احل����وث����ي����ن، ع����رب م��ن��ع��ه��م من 
املتاجرة بغذاء ودواء اليمنين يف 

وا�ستبق املتحدث با�سم املتمردين 
ال�سام،  عبد  حممد  احلوثين، 
و�������س������ول غ����ري����ف����ي����ث ب�����اإط�����اق 
اأي مبادرة قبل  تنعي  ت�سريحات 

ولدتها.
الت�سريحات:  ه��ذه  يف  ق��ال  فقد 
عليها  حم���ك���وم  ال�����زي�����ارة  "اإن 
املحتوم"، وذلك يف حتد  بالف�سل 

لاإرادة الدولية.
احلوثيون  امل��ت��م��ردون  وي��رف�����ص 
امل��ط��ال��ب امل��ت��ك��ررة ل��ل��خ��روج من 

•• اليمن-وكاالت:

متكنت القوات اليمنية امل�سرتكة، 
وب��اإ���س��ن��اد وم�����س��ارك��ة م��ن حتالف 
دع����م ال�����س��رع��ي��ة يف ال��ي��م��ن، من 
ال�����س��ي��ط��رة، ي����وم ال�����س��ب��ت، على 
اجلهتن اجلنوبية والغربية من 
ال�سرتاتيجي  احل���دي���دة  م��ط��ار 
ميلي�سيات  ف��ي��ه  تتح�سن  ال���ذي 

احلوثي الإيرانية.
احلوثي  ميلي�سيات  م�سلحو  وفر 
اأم��اك��ن حت�سنهم عند  ف���روا م��ن 
اأ�سوار املطار وحتركوا اإىل داخله، 
اليمنية  ال���ق���وات  ���س��رب��ات  حت��ت 

امل�سرتكة.
واأ����س���ب���ح م���ط���ار احل���دي���دة حتت 
ال�سيطرة النارية لقوات املقاومة 
ال���ي���م���ن���ي���ة امل�������س���رتك���ة ب���اإ����س���ن���اد 
ق������وات حتالف  م����ن  وم�������س���ارك���ة 
م�ساء  اليمن،  يف  ال�سرعية  دع��م 

اجلمعة.
على  ال��ن��اري��ة  ال�سيطرة  وج����اءت 
ان��ه��ي��ارات كبرية يف  امل��ط��ار و�سط 
يف  املتمركزة  امليلي�سيات  دفاعات 
املدخل اجلنوبي للمدينة، وذلك 
مب�������س���ارك���ة ق������وات حت���ال���ف دعم 

ال�سرعية يف اليمن.
العربي  واأوقعت غارات للتحالف 

اليمن،  يف  ل��ل�����س��رع��ي��ة  ال����داع����م 
ال�سبت، خ�سائر فادحة يف �سفوف 
احلوثي  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات  م�����س��ل��ح��ي 

الإيرانية قرب مطار احلديدة.
 31 مقتل  عن  اأ�سفرت  والغارات 
م�سلحا من امليلي�سيات الإيرانية.
اليمنية  ال�����ق�����وات  واق���ت���ح���م���ت 
التحالف  م��ن  باإ�سناد  امل�سرتكة، 
ال�سبت،  �سابق،  وق��ت  يف  العربي، 
بعد  احل��دي��دة،  مطار  يف  مناطق 
احلوثي  ميلي�سيات  م��ع  م��ع��ارك 
ع�سكرية  عملية  �سمن  الإيرانية 
ال�سرتاتيجية  املدينة  لتحرير 
وم����راف����ق����ه����ا ال�����ه�����ام�����ة: امل����ط����ار 

وامليناء.
جنوبي  عنيفة  ا�ستباكات  وت��دور 
اأ�سبحت  حيث  احل��دي��دة،  م��ط��ار 
اأمتار  بعد  على  امل�سرتكة  القوات 
من برج املطار، ما يجعل �سقوطه 
يف قب�سة القوات امل�سرتكة م�ساألة 

وقت فح�سب".
اىل ذل����ك، ه��اج��م م�����س��وؤول��ون يف 
الإيرانية  احل���وث���ي  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات 
لليمن،  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ب��ع��وث 
مارتن غريفيث، مع و�سوله اإىل 
زياته  وو�سفوا  ال�سبت،  �سنعاء، 
ال��ذي من  الأم��ر  "فا�سلة"،  باأنها 
ال�سلمية،  احل��ل��ول  عرقلة  �ساأنه 

ال�سوق ال�سوداء لدعم جمهودهم 
احلربي.

نهج  العربي  التحالف  وي��وا���س��ل 
طبقه  ال���ذي  والأمل"،  "احلزم 
خال العمليات ال�سابقة، واملتمثل 
ال�سطوة  املحافظات من  بتحرير 
من  اإي��ران،  مليلي�سيات  الع�سكرية 
وال�ستقرار  الأم����ن  اإع�����ادة  اأج���ل 
الدعم  املناطق وتقدمي  اإىل هذه 

الإن�ساين لاأهايل.
�سريان  احل���دي���دة  م��ي��ن��اء  وي��ع��د 
8 ماين  م���ن  لأك�����ر  احل���ي���اة 
معظم  مت�������ر  ف������ع������ربه  مي������ن������ي، 
ال��������واردات واإم���������دادات الإغ���اث���ة، 
للماين يف حمافظات احلديدة 

وتعز و�سعدة و�سنعاء.
النقابية  امليلي�سيات  وح��ول��ت 
امليناء منذ عام 2014، اإىل اأحد 
بالإ�سافة  متويلها،  م�سادر  اأب��رز 
الأ�سلحة  ا�ستخدامه لإدخال  اإىل 
املهربة  البالي�ستية  وال�سواريخ 

من اإيران.
املوالية لإيران  امليلي�سيات  وداأبت 
ع���ل���ى �����س����رب ك����اف����ة امل����ح����اولت 
الأزم��ة عرب خرق  ال�سلمية حلل 
من  والتمل�ص  ال��ه��دن��ة  ات��ف��اق��ات 
فر�سة  اأي  وتقوي�ص  التعهدات 

لل�سام.
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قوات ال�سرعية اليمنية تتقدم ب�سرعة يف حميط مطار احلديدة.   )ا ف ب(
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طائرات غزة الورقية ت�سعل حرائق يف اإ�سرائيل

ال�سلطة الفل�سطينية: اأي جولة اأمريكية باملنطقة م�سريها الف�سل
مريكل تتم�سك بـحل اأوروبي مللف اللجوء

حزب اهلل يحول مطار بريوت اإىل مركز تهريب اإيراين
•• وا�شنطن-وكاالت:

ح��ول مطار  اهلل  ح��زب  اأن  تاميز" الأم��ريك��ي��ة،  "وا�سنطن  ذك��رت �سحيفة 
رفيق احلريري الدويل يف العا�سمة اللبنانية بريوت، اإىل "مركز لتهريب 
اأن  ال�سحيفة  واأو�سحت  اإيران".  واملقاتلن، مبا يخدم  وال�ساح  املخدرات 
الإيرانين من  امل�سلحن  حزب اهلل ي�ستغل نفوذه يف لبنان، لت�سهيل �سفر 

مناطق ال�سراع، مثل �سوريا اإىل اإيران والعك�ص.
جاء ذلك بعد اأن اأعلنت ال�سفارة  اللبنانية يف طهران اأنه، ومن اأجل ت�سهيل 
�سفر الإيرانين من واإىل لبنان، �سيتم اإلغاء ختم جوازاتهم لدى دخولهم 

اأو خروجهم من مطار بريوت.
يذكر اأن احلر�ص الثوري الإيراين ير�سل م�سلحيه لعدد من دول املنطقة، 
لتاأجيج ال�سراع والتدخل يف �سوؤون الدول لتعقيد الأزمات، مثل ما يحدث 

يف �سوريا والعراق واليمن.
ومع اإقحام حزب اهلل نف�سه يف ال�سراع ب�سوريا، وت�سنيفه منظمة اإرهابية 
من قبل جمل�ص التعاون اخلليجي واجلامعة العربية، فقد جلاأ احلزب اإىل 
متويل تكلفة تلك احلرب والعقوبات على اإيران، من خال م�سادر متويل 

خمتلفة �سكلت املخدرات اجلزء الأكرب منها.
وقد ك�سف تقرير �سدر عن مركز بروكينغز، اأن حزب اهلل وتنظيمي القاعدة 
الأو�سط  ال�سرق  املخدرات، �سناعة وتهريبا، يف منطقة  ي�ستغلون  وداع�ص، 
اأن�سطتهما  لدعم  املالية  العوائد  على  احل�سول  اأجل  من  اأفريقيا  و�سمال 

الع�سكرية، اإىل جانب اأهداف اأخرى.

•• برلني-وكاالت:

قبل اأيام من قمة جتمعها بالرئي�ص الفرن�سي اأكدت 
مت�سكها  جم���دداً  مريكل  اأنغيا  الأمل��ان��ي��ة  امل�ست�سارة 
خافها  يف  م�����س��رتك  اأوروب�������ي  ح���ل  اإىل  ب��ال��ت��و���س��ل 
الداخلي مع حتالفها امل�سيحي ب�ساأن ت�سديد �سيا�سة 

اللجوء.
الأ�سبوعية  ر�سالتها  يف  م��ريك��ل  امل�ست�سارة  وق��ال��ت 
لقائها  اإىل  اإ���س��ارة  يف  ام�����ص  الإن��رتن��ت  على  املتلفزة 
ماكرون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي  الرئي�ص  م��ع  املرتقب 
يوم الثاثاء املقبل، اإن مو�سوع الهجرة حتٍد يحتاج 
املو�سوع من  ه��ذا  اأعترب  واأن��ا  اأي�ساً.  اأوروب���ي  رد  اإىل 

املو�سوعات احلا�سمة يف الت�سافر الأوروبي.
جتدر الإ�سارة اإىل اأن وزير الداخلية الأملاين ورئي�ص 
ال���ب���اف���اري، هور�ست  امل�����س��ي��ح��ي الج��ت��م��اع��ي  احل����زب 
دول  يف  امل�سجلن  الاجئن،  مبنع  يطالب  زيهوفر، 
اأخرى بالحتاد الأوروبي، من دخول اأملانيا واإرجاعهم 

من احلدود.
وكانت مريكل، زعيمة احلزب امل�سيحي الدميقراطي، 
اأعلنت اأول اأم�ص اخلمي�ص رف�سها لإتباع نهج وطني 

منفرد يف رف�ص جمموعات معينة من املهاجرين اأو 
الاجئن على احلدود الأملانية، وذلك رغم ال�سغط 

الهائل من �سقيقها الأ�سغر يف التحالف امل�سيحي.
لنواب  خ��ا���س��ة  جل�سة  يف  م�����س��ارك��ة  م�����س��ادر  ون��ق��ل��ت 
قولها  امل�ست�سارة  عن  الدميقراطي  امل�سيحي  احلزب 
اإنها تعتزم ال�ستفادة من الأ�سبوعن القادمن حتى 
يومي  بروك�سل  يف  الأوروب���ي���ة  القمة  ان��ع��ق��اد  م��وع��د 
حزيران/يونيو اجلاري لإبرام  �سهر  من  و29   28
اتفاقات ثنائية مع الدول الأكر ت�سرراً من �سغط 

•• رام اهلل-غزة-وكاالت:

ق���ال نبيل اأب���و ردي��ن��ه ال��ن��اط��ق ال��ر���س��م��ي ب��ا���س��م ال��رئ��ا���س��ة، اإن 
احل��دي��ث ع��ن ج��ول��ة اأم��ريك��ي��ة ج��دي��دة ل���دول املنطقة بهدف 
اخ��رى، هي  اي م�سميات  القرن" اأو  "�سفقة  ي�سمي  بحث ما 
م�سيعة للوقت و�سيكون م�سريها الف�سل، اذا ا�ستمرت بتجاوز 
املتفق عليها عربياً  املتم�سكة بالثوابت  الفل�سطينية  ال�سرعية 

ودوليا.
"اإن  ال�سبت،  اأبو ردينة يف ت�سريحات �سحافية ام�ص  واأ�ساف 
املتحدة،  والأمم  نيويورك  يف  ب��داأت  التي  المريكية  اجلولة 
اأفكار  ع��ن  وال��ب��ح��ث  ل��ه��ا،  معنى  ل  خ��ط��ة  لتمرير  وال��ه��ادف��ة 
مبهمة لف�سل غزة حتت �سعارات اإن�سانية مقابل التنازل عن 
بال�سرعية  القد�ص ومقد�ساتها لن حتقق �سيئا، دون اللتزام 
جمل�ص  وق����رارات  العربية،  القمم  ب��ق��رارات  املمثلة  العربية 

ال�سبب، بح�سب و�سائل العام املحلية.  لنف�ص  حريقاً   11
والغابات،  ال��زراع��ي��ة  احل��ق��ول  يف  احل��رائ��ق  اإىل  وب��الإ���س��اف��ة 
نا�سفة و�سلت لاأرا�سي  اأم�ص مفعول عبوة  ال�سرطة  اأبطلت 
طريق  على  هبطت  هوائية  بالونة  يف  مربوطة  الإ�سرائيلية 
با�سم  متحدث  بح�سب  النقب،  �سحراء  منطقة  يف  رئي�سي 

ال�سرطة. 
ومل يتبلور تهديد حما�ص باإر�سال خم�سة اآلف طائرة ورقية 

وبالونة حارقة لإ�سرائيل اأم�ص.
ذل��ك رمب��ا يكون  اأن  اإىل  ال�سرائيلية  )ك���ان(  اإذاع���ة  واأ���س��ارت 
تركز  ب�سبب  اأو  الفطر  بعيد  الفل�سطينين  احتفال  ب�سبب 

الهتمام على مونديال كرة القدم.
وكان اجلي�ص ال�سرائيلي قد اأطلق اجلمعة طلقات حتذيرية 
يحاولون  كانوا  القطاع  الفل�سطينين يف  على جمموعة من 

اإطاق بالونات حارقة.

الأمن الدويل، وال�سرعية الدولية، ويف الأ�سا�ص منها موافقة 
ال�سعب الفل�سطيني وتوقيع الرئي�ص، �سيكون م�سريها الف�سل 
الكامل المر الذي �سيوؤدي اإىل مزيد من زعزعة ال�ستقرار 

ال�سرتاتيجي القليمي ويدفع املنطقة اإىل املجهول".
التوقف  المريكية  الدارة  م��ن  "املطلوب  ردي��ن��ه،  اب��و  وت��اب��ع 
�سنع  واأن  الفل�سطينية،  ال�����س��رع��ي��ة  جت����اوز  حم�����اولت  ع���ن 
ال�سام يتطلب المتثال لقرارات ال�سرعية الدولية وفق حل 
وعا�سمتها  امل�ستقلة  الفل�سطينية  الدولة  لإقامة  الدولتن، 
القد�ص ال�سرقية على حدود العام 1967، لكي ل تخلد هذه 
الدارة ال�سراع العربي – ال�سرائيلي، وتعطي غطاًء ملواجهة 

با نهاية".
اىل ذلك، ت�سببت الطائرات الورقية احلارقة التي اأطلقت من 
بالقطاع،  امللحقة  قطاع غزة يف حريقن مبنطقة كي�سوفيم، 
وتقوم فرق الإطفاء حتى الآن باإطفائها، بعدما اأخمدت اأم�ص 

الرئي�س الأفغاين يعلن متديد الهدنة مع طالبان

ع�سرات القتلى ب�سيارة مفخخة �سرق اأفغان�ستان
•• كابول-رويرتز:

خال  ملغومة  �سيارة  انفجار  اإث��ر  ُقتلوا  �سخ�ساً   26 اإن  م�سوؤولن  ق��ال 
جتمع ملقاتلن من حركة طالبان وجنود اأفغان يف مدينة ننكرهار ب�سرق 
فيه جنود ومقاتلون يف  احتفل  الذي  الوقت  ال�سبت يف  ام�ص  اأفغان�ستان 

مناطق اأخرى من الباد بوقف غري م�سبوق لإطاق النار.
وكان ع�سرات من املقاتلن غري امل�سلحن قد دخلوا العا�سمة كابول ومدنا 
بينما  الفطر  يتزامن مع عيد  وق��ت  �سابق لاحتفال يف  وق��ت  اأخ��رى يف 

تبادل جنود ومقاتلون الأح�سان والتقاط ال�سور الذاتية )�سيلفي( .
واأكد عطاء اهلل خوجياين املتحدث با�سم حاكم اإقليم ننكرهار ا�ستخدام 
اأم��ن اهلل خان على  �سيارة ملغومة يف الهجوم ال��ذي وقع يف بلدة غ��ازي 
اأب��اد. وك��ان خوجياين قد قال يف  الرئي�سي بن تورخم وج��ال  الطريق 

وقت �سابق اإن قذيفة �ساروخية هي التي ا�ستخدمت يف الهجوم.
اأي�سا متردا  اأفغان�ستان  وتواجه  الهجوم.  م�سوؤوليتها عن  ونفت طالبان 

م�سلحا من تنظيم داع�ص و�سبكة حقاين املرتبطة بطالبان.
وقال ذبيح اهلل جماهد املتحدث با�سم طالبان لرويرتز" لي�ص لطالبان 

�سلة بهذا احلادث.
الأمامية.  اأي�سا من خطوطنا  التفجري قريبة  التي وقع فيها  "املنطقة 
بع�ص من اأع�سائنا كان قد ذهب اإىل هناك لاحتفال بعيد الفطر. �سقط 

�سحايا من اأع�سائنا".
ثاثة  مل��دة  النار  لإط��اق  مفاجئا  وقفا  اأعلنت  قد  طالبان  حركة  كانت 

القوات  ذل��ك  وا�ستثنت من  ب��داأت اجلمعة  التي  العيد  اأي��ام خ��ال عطلة 
الأجنبية. ويتداخل وقف اإطاق النار املعلن من جانب طالبان مع وقف 

لإطاق النار اأعلنته احلكومة وي�ستمر حتى الأربعاء.
�سيمدد وقف  اإن��ه  ال�سعب  اإىل  كلمة  الغني يف  اأ�سرف عبد  الرئي�ص  وق��ال 
اأي�سا من  اإط��ارا زمنيا. وطلب  اإط��اق النار مع طالبان ولكنه مل يحدد 
طالبان متديد هدنتها التي ت�ستمر ثاثة اأيام والتي من املقرر اأن تنتهي 

يوم الأحد.

قرب  جماعات  �سد  غـــارات 
ليبيا يف  الــنــفــطــي  ــالل  ــه ال

•• طرابل�س-وكاالت:

الليبي"  الوطني  "اجلي�ص  اأعلن 
امل�����س��ري خ��ل��ي��ف��ة حفرت،  ب���ق���ي���ادة 
ليبيا،  ���س��رق  يف  ال���ق���وي  ال���رج���ل 
جوية  غ������ارات  ���س��ن��ت  ق���وات���ه  اأن 
حاولت  م�سلحة  ج��م��اع��ات  ���س��د 
يف  نفطية  حقول  على  ال�سيطرة 

�سرق الباد.
وحاولت تلك اجلماعات مهاجمة 
راأ�ص لنوف وال�سدرة يف  ميناءي 
م��ن��ط��ق��ة ال���ه���ال ال��ن��ف��ط��ي التي 
اعمال عنف م�سابهة بن  �سهدت 

و2017.  2016
"اجلي�ص  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث  وق����ال 
ال�سربات  اإن  الليبي"  ال��وط��ن��ي 
"اأرتال  ا����س���ت���ه���دف���ت  اجل�����وي�����ة 
المداد والتعزيزات التي حاولت 
ا�ستقدامها  الإرهابية  املجموعات 

اىل مناطق الهال".

ــــازن  ـــا تــــدمــــر خم ـــركـــي ت
العراق �سمال  يف  للكرد�ستاين 

•• انقرة-وكاالت:

ال����رتك����ي، ام�ص  اأع���ل���ن اجل��ي�����ص 
ال�سبت، تدمري مقاتاته خمابئ 
العمال  حل����زب  ت��اب��ع��ة  وخم�����ازن 
الكرد�ستاين )بي كيه كيه(، الذي 
ب���اأن���ه منظمة  ت�����س��ف��ه احل��ك��وم��ة 
قنديل  م��ن��ط��ق��ة  يف  اإره����اب����ي����ة، 

�سمايل العراق.
يف  اجلي�ص  اأرك���ان  رئا�سة  وق��ال��ت 
دمرت  تركية  مقاتات  اإن  بيان، 
وخمازن  م��اج��ئ  اجلمعة  اأم�����ص 
يف  الإره���اب���ي���ة  للمنظمة  ذخ����رية 
الأنباء  وك��ال��ة  بح�سب  امل��ن��ط��ق��ة، 

الرتكية الر�سمية.
وم�����وؤخ�����راً، ق����ال ال��رئ��ي�����ص رجب 
طيب اأردوغان اإن باده �ستجفف 
قنديل،  يف  الإرهاب"  "م�ستنقع 

حيث توجد قواعد للمنظمة.
حزب  ف����اإن  ت��رك��ي��ا،  ج��ان��ب  واإىل 
على  م��درج  الكرد�ستاين  العمال 
ق����وائ����م الإره���������اب يف ال����ولي����ات 

املتحدة الأمريكية واأوروبا.
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اأخبـار الإمـارات

الهالل الأحمر الإماراتي يدعم اأ�سر ال�سهداء وعمال النظافة يف ح�سرموت مبنا�سبة عيد الفطر
•• املكال-وام:

نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  بتوجيهات �ساحب 
الوفاء  »رد  �سعار  وحتت  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ب��ال��وف��اء« ب���داأت هيئة ال��ه��ال الح��م��ر الإم��ارات��ي ت��وزي��ع مبالغ مالية 
حمافظة  يف  النظافة  وعمال  واجلرحى  ال�سهداء  لأ�سر  العيد  وك�سوة 
مع  بالتعاون  تنفذها  والتي  ال�سعيد  الفطر  عيد  مبنا�سبة  ح�سرموت 

ال�سلطة املحلية باملحافظة.

حمافظ  البح�سني  �ساملن  ف��رج  ال��رك��ن  ال��ل��واء  ال��ت��وزي��ع  حفل  ح�سر 
الهال  هيئة  وف��ري��ق  الثانية  الع�سكرية  املنطقة  وق��ائ��د  ح�سرموت 
الح��م��ر الإم����ارات����ي » اأح��م��د ال��ن��ي��ادي وحم��م��د ال�����س��ام�����س��ي وخمي�ص 
ال�سنجاين« اإ�سافة اىل عدد من القيادات الع�سكرية والأمنية ومدراء 

املكاتب التنفيذية واأ�سر ال�سهداء وجمع من املواطنن.
اللفتة  ه��ذه  احلفل  خ��ال  األقاها  كلمة  يف  ح�سرموت  حمافظ  وثمن 
الإن�سانية لتكرمي اأ�سر ال�سهداء من اأبطال ملحمة التحرير وما تلتها 
من احداث وعمليات اإرهابية والغتيالت يف كافة مديريات ح�سرموت 

وكذا تكرمي اجلرحى وعمال النظافة الذين بذلوا جهودا كبرية خال 
الفرتة املا�سية. وتقدم حمافظ ح�سرموت بال�سكر اىل دولة الإمارات 
وقيادتها الر�سيدة الذين كانوا وليزالون �سندا لأبناء ح�سرموت يف كل 
املراحل ال�سابقة واحلالية موؤكدا اأن ح�سرموت لن تن�سى لهم مواقفهم 
النبيلة اجتاها. وقال ان التكرمي ي�سمل اأ�سر ال�سهداء واجلرحى وعمال 
�ستوزع  عيد  وك�سوة  غذائية  و�سلل  نقدية  مبالغ  ويت�سمن  النظافة 
عليهم اليوم عرب جلنة مكونة من العميد منري التميمي قائد حمور 
واجلرحى  ال�سهداء  �سعبة  رئي�ص  مقيزح  ب��ن  �سعيد  والعقيد  النخبة 

بقيادة املنطقة الع�سكرية الثانية.
التي  الكبرية  بالت�سحيات  البح�سني  �ساملن  فرج  الركن  اللواء  واأ�ساد 
عمال  يبذلها  ال��ت��ي  النبيلة  وب��اجل��ه��ود  واجل��رح��ى  ال�����س��ه��داء  ق��دم��ه��ا 

النظافة يف خدمة ح�سرموت.
واأعرب امل�ستفيدون يف كلمة األقاها نياية عن اأ�سر ال�سهداء �سامل اأحمد 
وتقديرهم  �سكرهم  عن  بارعيده  حممد  ال�سهيد  وال��د  بارعيده  �سامل 
اليمني  لل�سعب  امل�ستمر  دعمهم  على  و�سعبا  ق��ي��ادة  الإم����ارات  ل��دول��ة 

ووقوفهم اىل جانب عائات ال�سهداء ورعاية اأبنائهم.

»الهالل الأحمر« يبداأ ت�سيري قافلة م�ساعدات اإن�سانية من عدن اإىل املناطق املحررة يف حمافظة احلديدة

الهالل الأحمر الإماراتي يوزع »ك�سوة العيد« 
على الأيتام واأبناء ال�سهداء يف ال�سالع

الهالل الأحمر الإماراتي يوزع ك�سوة العيد على 
مئات من اأبناء ال�سهداء والأيتام يف اأبني

الهالل الأحمر الإماراتي يوزع ك�سوة العيد على الأطفال يف ال�سالع

•• عدن -وام:

اإن�سانية  م�ساعدات  قافلة  ت�سيري  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهال  هيئة  ب��داأت 
عدن  مدينة  من  متوينية  وم��واد  غذائية  �سلة  اآلف   10 حتمل  وغذائية 
اىل املناطق املحررة يف حمافظة احلديدة وي�ستفيد منها 70 األف �سخ�ص، 
ال�ستجابة  اإط��ار  ويف  للدولة  الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذا  وذل��ك 
لتوفري  ال�سقيق  اليمني  لل�سعب  الإم����ارات  دول��ة  م��ن  الفورية  الن�سانية 

امل�ساعدات العاجلة لأهايل املناطق املحررة يف املحافظة.
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  ا���س��ت��م��رارا جل��ه��ود  القافلة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ا�سرتاتيجية  خطة  �سمن  اليمنية  ال�ساحة  على  والإغ��اث��ي��ة  الإن�����س��ان��ي��ة 
لدعم املحافظات اليمنية املحررة وتقدمي امل�ساعدات اخلدمية والإن�سانية 
والتنموية امتثال لتوجيهات القيادة الر�سيدة بالوقوف اىل جانب ال�سعب 

اليمني ال�سقيق.
و�ستوا�سل الهيئة اإمداد املناطق املحررة يف حمافظة احلديدة بامل�ساعدات 

ال�سال  اآلف  تت�سمن  اخ��رى  اإغاثية  قوافل  ت�سيري  خ��ال  من  الغذائية 
الغذائية املتنوعة.

ال�سيخ  ال�سمو  وكانت هيئة الهال الحمر الماراتي وبتوجيهات �ساحب 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�ص الدولة » حفظه اهلل » وبدعم من �ساحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
الإماراتي  الأحمر  الهال  هيئة  رئي�ص  الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
اأم�ص ت�سيري اجل�سر الغاثي العاجل اإىل حمافظة احلديدة والذي  بداأت 
ي�سمل تقدمي م�ساعدات اإن�سانية وغذائية يتم توجيهها للمناطق املحررة 

يف املحافظة.
حمملة  اإم��ارات��ي��ة  ب��واخ��ر  ت�سيري10  ال��ع��اج��ل  الإغ���اث���ي  اجل�����س��ر  وي�سمل 
مب�ساعدات ت�سمل 13500 طن من املواد الغذائية املتنوعة بالإ�سافة اإىل 
ت�سيري ج�سر جوي لليمن ي�سمل 3 رحات جوية تنقل 10 اآلف و436 

طردا غذائيا لل�سعب اليمني ال�سقيق.

•• ال�شالع -وام:

وزعت هيئة الهال الأحمر الإماراتي »ك�سوة العيد« على الأيتام واأبناء ال�سهداء 
اآل  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  بتوجيهات من �ساحب  وذل��ك  ال�سالع  مبدينة 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة مبنا�سبة عيد الفطر 
ال�سعيد والتي �سملت املحافظات املحررة عدن واأبن وحلج وال�سالع وتعز. وقال 
عدد من اأولياء الأمور اأثناء توزيع ك�سوة العيد اأن تقدمي الهال الأحمر الإماراتي 
العيدية لاأيتام يبعث يف نفو�سهم حالة من الفرح وال�سرور موؤكدين اأن هذه املبادرة 

امل�ستهدفن  الأث��ر الإيجابي لدى الأطفال  بالغ  الإم��ارات لها  اخلريية من دول��ة 
و�ساهدة على وافر ن�سيب الإن�سانية يف العطاء الإماراتي الذي �سار ج�سرا عامليا 
اأن الأيادي البي�ساء لدولة  يخدم الآلف من املحتاجن وامل�ست�سعفن. واأ�سافوا 
الإمارات نهج ر�سخه رجل اخلري والإن�سانية املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان »طيب اهلل ثراه« وت�سري عليه القيادة الإماراتية الر�سيدة. وقالوا اأن الدعم 
الإماراتي املتوا�سل لل�سعب اليمني هو دليل على القيم الن�سانية لدولة المارات 
والتي جتلت يف الربامج الرم�سانية التي نفذها الهال الأحمر الإماراتي خال 

�سهر رم�سان يف كل املحافظات املحررة م�ستهدفة الأ�سر الفقرية.

•• اأبني- وام:

وا�سل الهال الأحمر الإماراتي م�سروع توزيع ك�سوة وهدية العيد يف املحافظات 
املحررة و�سملت 400 من اأبناء ال�سهداء والأيتام يف حمافظة اأبن وذلك �سمن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، مبنا�سبة حلول عيد الفطر املبارك. وقام 
اأبن  حمافظة  يف  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهال  لهيئة  التابع  التطوعي  الفريق 
بتوزيع ك�سوة وهدية العيد لأبناء ال�سهداء والأيتام يف كورني�ص ال�سهيد �ساملن 

على �ساطئ البحر اأثناء رحلة ترفيهية تكفل الهال الأحمر الإماراتي بتوفري 
من  املئات  ونفو�ص  قلوب  اإىل  وال�سرور  الفرحة  اإدخ���ال  بهدف  لها  املوا�سات 
الأطفال. وت�سمنت هدايا العيد منح 500 ريال �سعودي ك�سوة لكل اأ�سرة �سهيد 
يتيم  لكل  �سعودي  ريال   200 توزيع  اإىل  اإ�سافة  اأ�سرة،   100 والبالغ عددهم 
والبالغ عددهم 300. وعربت اأ�سر ال�سهداء واأمهات الأيتام عن ال�سكر اجلزيل 
لدولة المارات حكومة و�سعبا وذراعها الإن�سانية يف اليمن هيئة الهال الأحمر 
اليمن  املقدم لأنباء  ال�سخي  والدعم  بها  التي تقوم  الكبرية  ..مثمنن اجلهود 

الذي ينم عن عمق العاقات التي جتمع بن البلدين وال�سعبن ال�سقيقن.

•• ال�شالع -وام:

وزع الهال الأحمر الإماراتي ك�سوة وهدية العيد على مئات الأطفال من الأ�سر املتعففة والأ�سد فقرا 
والأيتام يف مدينة ال�سالع، وذلك �سمن توجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد. و�سلم الفريق التطوعي 
التابع للهال الأحمر الإماراتي يف حمافظة ال�سالع، ونبيل العفيف وكيل املحافظة، لاأطفال ك�سوة 
العيد يف معر�ص ال�سالع للماب�ص، خال عملية ت�سوق برفقة الأطفال امل�ستهدفن واأولياء اأمورهم 
وقام الأطفال ب�سراء واختيار ماب�سهم عرب بطاقات ت�سوقية حتوي الأ�سماء وعرو�ص ال�سعر لك�سوة 
العيد يف عملية مبا�سرة هدفت اإىل منح الأطفال واأ�سرهم فر�سة اأخذ و�سراء ك�سوة العيد ب�سكل مبا�سر 
اأمور الأطفال واأقاربهم عن �سكرهم اجلزيل لدولة  اأولياء  ح�سب اختيارهم ورغبتهم وذوقهم. وعرب 
المارات العربية ملا تقدمه من م�ساعدات ملحافظة ال�سالع خا�سة واملناطق املحررة ب�سكل عام. وا�سادوا 
مبا تقدمه دولة الإمارات لليمنين يف �ستى املجالت اخلدمية والتنموية عرب ذراعها الإن�سانية هيئة 
ب�سكل كبري يف تخفيف  ت�ساهم  وامل��ب��ادرات  امل�ساريع  اأن هذه  اىل  الإم��ارات��ي، م�سريين  الأحمر  الهال 
املعاناة التي خلفتها احلرب وتدخل الفرحة والب�سمة اإىل الأطفال واأ�سرهم يف ال�سالع واأي مكان اآخر.

هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء يف �سهداء الوطن الأربعة
•• اأبوظبي -وام:

بح�سور �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�ص الأعلى 
النعيمي ويل عهد عجمان قدم  ال�سيخ عمار بن حميد  حاكم عجمان و�سمو 
لإمارة  التنفيذي  املجل�ص  رئي�ص  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو 
و�سعادة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  جنله  يرافقه   - اأب��وظ��ب��ي 
اأبوظبي وحممد  العام لديوان ويل عهد  املدير  ال�سويدي  جرب حممد غامن 
بن ثعلوب الدرعي رئي�ص احت��اد امل�سارعة واجل��ودو - واج��ب العزاء ام�ص يف 
ال�سهيد البطل املازم اأول خليفة �سيف �سعيد اخلاطري الذي ان�سم اإىل قافلة 

�سهداء الواجب الأبرار �سمن �سفوف قواتنا امل�سلحة البا�سلة العاملة يف اإطار 
وذلك  اليمن  ال�سقيقة يف  ال�سعودية  العربية  اململكة  بقيادة  العربي  التحالف 
راأ���ص اخليمة.  باإمارة  العزاء يف منطقة احلمرانية  زي��ارة �سموه خيمة  خال 
كما قدم �سمو ال�سيخ هزاع بن زايد اآل نهيان واجب العزاء يف ال�سهداء الثاثة 
الذين ان�سموا اإىل قافلة �سهداء الواجب الأبرار �سمن �سفوف قواتنا امل�سلحة 

البا�سلة العاملة يف اليمن.
را�سد  حممد  علي  اأول  وكيل  البطل  ال�سهيد  يف  ال��ع��زاء  واج��ب  �سموه  وق��دم 
احل�ساين يف منطقة الغافة يف مدينة العن.. كما قدم �سمو ال�سيخ هزاع بن 
زايد واجب العزاء يف ال�سهيد البطل جندي اأول عبيد حمدان �سعيد حمدان 

العبدويل وذلك يف خيمة العزاء يف منطقة العكامية يف اإمارة الفجرية.. وقدم 
�سموه العزاء يف ال�سهيد البطل الرقيب خمي�ص عبد اهلل خمي�ص الزيودي وذلك 

خال زيارة �سموه اإىل خيمة العزاء يف منطقة العكامية باإمارة الفجرية.
واأعرب �سموه لأ�سر ال�سهداء وذويهم عن �سادق عزائه وموا�ساته وعن اعتزازه 
ببطولت ال�سهداء وت�سحياتهم الغالية على قلوبنا جميعا.. راجيا املوىل عز 

وجل اأن يتغمدهم بوا�سع رحمته.
والقيادة  واع��ت��زازه  نهيان عظيم فخره  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�سيخ  �سمو  واأك��د 
اأروع معاين  ال�سهداء الذين يج�سدون  باأ�سر وذوي  الإم��ارات  احلكيمة لدولة 
الق�سية  بنبل  منهم  اإميانا  والحت�ساب  وال�سرب  والفداء  والت�سحية  البذل 

التي ا�ست�سهد من اأجلها اأبناوؤهم دفاعا عن احلق وال�سرعية يف مواجهة قوى 
بطولت  اأن  اإل  واملنطقة  لليمن  واخل��راب  ال�سر  تريد  التي  وال��ع��دوان  الغدر 
بقيادة  البوا�سل  امل�سرتكة  اليمنية  وال��ق��وات  التحالف  ق��وات  وجنود  جنودنا 
وما  والأطماع  املوؤمرات  تلك  تقف �سدا منيعا �سد  ال�سقيقة  العربية  اململكة 
العربي  التحالف  ل�سالح  حا�سمة  انت�سارات  م��ن  احل��دي��دة  معركة  ت�سهده 
يوؤكد اأن جنودنا البوا�سل ودماء �سهدائنا الأبرار تر�سم طريقا جديدا لليمن 

واملنطقة ل مكان فيه للعمالة واخليانة.
رحم اهلل �سهداء الوطن رحمة وا�سعة واأ�سكنهم ف�سيح جناته واألهم قيادتهم يف 

القوات امل�سلحة ورفاقهم واأهلهم وذويهم ال�سرب وال�سلوان.



األحد  17   يونيو    2018  م   -   العـدد  12353  
Sunday   17   June   2018  -  Issue No   12353

03

اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

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

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

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

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

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�ص     7422227

م�ست�سفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�ست�سفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

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

الفجرية
م�ست�سفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

املركز الطبى اجلديد              6332255
امل�ست�سفى الأهلى مرد�ص         6262666
م�ست�سفى النور                       6139111
امل�ست�سفى الماراتى الفرن�سى 6265722

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

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

العني
م�ست�سفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

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

عجمان
�سيدلية عجمان                     7446031 
�سيدلية مكة                           7446343 
�سيدلية املدينة                       7468424
�سيدلية المارات                    7474900
�سيدلية الأم                           7429006

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

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

ال�سارقة
�سيدلية م�سافى                      5732221 
�سيدلية حمد                          5582800
�سيدلية مكة                           5656994 
�سيدلية الرازى                      5565262 
�سيدلية نادين                        5733311 
�سيدلية ابن  �سينا الكورني�ص  5726885 
�سيدلية ال�سارقة                    5623850 

ام القوين
�سيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

الأميــن
تليفون :                           8004888 04 
 04 فاك�ص  :                           2097777 
Email : alameen@emirates.net.ae

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

الهالل الأحمر« يوزع 600 وجبة يف ختام 
برنامج »اإفطار �سائم« مبحافظة اأبني

•• اأبني - وام:

وزعت هيئة الهال الأحمر الإماراتي اأول اأم�ص قبل الول 
اأب��ن يف ختام  حمافظة  يف  ل��اأي��ت��ام  اإف��ط��ار  وجبة   600
رم�سان  �سهر  طيلة  نفذته  ال��ذي  �سائم«  »اإف��ط��ار  برنامج 
وجبة.   2000 اإىل  ال��وج��ب��ات  اإج���م���ايل  وو���س��ل  امل���ب���ارك 
واأعربت اأمهات الأيتام يف حمافظة اأبن عن ال�سكر اجلزيل 
لدولة الإمارات على دعمها ال�سخي امل�ستمر لأبناء ال�سعب 

الهال  فريق  بجهود  واأ���س��دن  الأي��ت��ام..  وخا�سة  اليمني 
لإدخال  الأي��ت��ام  اإىل  امل�ساعدات  و�سول  تاأمن  يف  الحمر 
الفرحة والبهجة يف نفو�سهم. ونفذت هيئة الهال الأحمر 
حمافظة  يف  لها  التابع  التطوعي  الفريق  عرب  الإم��ارات��ي 
املبارك  رم�سان  �سهر  خ��ال  �سائم  اإف��ط��ار  برنامج  اأب���ن 
واملتعففة  امل��ح��ت��اج��ة  الأ���س��ر  م��ن  الآلف  امل�����س��روع  و���س��م��ل 
الحتياجات  ذوي  والأط����ف����ال  ف��ق��را  والأ����س���د  وال��ف��ق��رية 

اخلا�سة والأيتام يف عموم مناطق ومديريات اأبن.

نهيان بن زايد يقدم واجب العزاء لذوي ال�سهيد علي حممد را�سد احل�ساين

نهيان بن زايد يقدم واجب العزاء لذوي ال�سهيد خليفة اخلاطري

حامد بن زايد يقدم التعازي يف �سهيد الوطن علي حممد را�سد احل�ساين

•• العني-وام:

رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  ق��دم 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�ص 
العزاء  واج��ب  ام�ص  والإن�سانية  اخلريية  لاأعمال 
الذي  احل�ساين  را���س��د  حممد  علي  ال�سهيد  لأ���س��رة 
يف  اليمن  يف  الوطني  الواجب  اأدائ��ه  اأثناء  ا�ست�سهد 
اإطار عملية »اإعادة الأمل« التي ت�سارك فيها قواتنا 
بقيادة  ال��ع��رب��ي  التحالف  �سمن  البا�سلة  امل�سلحة 

اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.
موا�ساته  و���س��ادق  تعازيه  خال�ص  ع��ن  �سموه  وع��رب 
اأن  لأ�سرة وذوي ال�سهيد ..�سائا اهلل العلي القدير 
يتغمده بوا�سع رحمته واأن ينزله منازل ال�سديقن 
وال�سهداء والأبرار واأن ي�سكنه ف�سيح جناته واأن يلهم 

ذويه ال�سرب وال�سلوان.

•• راأ�س اخليمة -وام:

رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  ق��دم 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء  جمل�ص 
العزاء  واج��ب  ام�ص  والإن�سانية  اخلريية  لاأعمال 
الذي  �سعيد اخلاطري  �سيف  ال�سهيد خليفة  لأ�سرة 
يف  اليمن  يف  الوطني  الواجب  اأدائ��ه  اأثناء  ا�ست�سهد 
اإطار عملية “اإعادة الأمل” التي ت�سارك فيها قواتنا 
بقيادة  ال��ع��رب��ي  التحالف  �سمن  البا�سلة  امل�سلحة 
�سموه  وع��رب  ال�سقيقة.  ال�سعودية  العربية  اململكة 
يف  احلمرانية  مبنطقة  العزاء  خيمة  زيارته  خ��ال 
موا�ساته  و�سادق  تعازيه  خال�ص  عن  اخليمة  راأ���ص 
القدير  العلي  اهلل  �سائا   .. ال�سهيد  وذوي  لأ���س��رة 
منازل  ينزله  واأن  رحمته  بوا�سع  ال�سهيد  يتغمد  اأن 
ف�سيح  ي�سكنه  واأن  والأب����رار  وال�سهداء  ال�سديقن 

جناته واأن يلهم ذويه ال�سرب وال�سلوان.

•• العني -وام: 

رئي�ص  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�سيخ  �سمو  ق��دم 
العزاء  اأبوظبي م�ساء ام�ص واج��ب  دي��وان ويل عهد 
الذي  احل�ساين  را���س��د  حممد  علي  ال�سهيد  لأ���س��رة 
يف  اليمن  يف  الوطني  الواجب  اأدائ��ه  اأثناء  ا�ست�سهد 
اإعادة الأمل« لل�سعب اليمني ال�سقيق   « اإطار عملية 
�سمن  البا�سلة  امل�سلحة  قواتنا  فيها  ت�سارك  التي 
ال�سعودية  العربية  اململكة  بقيادة  العربي  التحالف 
و�سادق  تعازيه  خال�ص  عن  �سموه  وع��رب  ال�سقيقة. 
العلي  اهلل  �سائا  ال�سهيد..  وذوي  لأ�سرة  موا�ساته 
واأن ينزله منازل  اأن يتغمده بوا�سع رحمته  القدير 
ف�سيح  ي�سكنه  واأن  والأب����رار  وال�سهداء  ال�سديقن 

جناته واأن يلهم ذويه ال�سرب وال�سلوان.

نهيان بن زايد يقدم واجب العزاء لأ�سر �سهيدي الوطن الزيودي والعبدويل
•• دبا الفجرية-وام:

ق���دم ���س��م��و ال�����س��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����ص جمل�ص 
اخلريية  لاأعمال  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�س�سة  اأم��ن��اء 

والإن�����س��ان��ي��ة ���س��ب��اح ام�����ص واج����ب ال���ع���زاء يف ���س��ه��ي��دي الوطن 
عبيد  اأول  والعريف  الزيودي  خمي�ص  عبداهلل  خمي�ص  الرقيب 
حمدان �سعيد حمدان العبدويل اللذين ا�ست�سهدا اأثناء اأدائهما 
“اإع��������ادة  ع�������ملية  اإط������ار  يف  الي������من  يف  ال�����وطني  ال��واج��ب 

قواتنا  فيها  ت�سارك  التي  ال�سقيق  اليمني  لل�سعب  الأم�������ل” 
امل�سلحة البا�سلة �سمن التحالف العربي بقيادة اململكة العربية 

ال�سعودية ال�سقيقة.
واأعرب �سموه خال زيارته خيمتي العزاء يف منطقة العكامية 

مب��دي��ن��ة دب���ا ال��ف��ج��رية ع��ن خ��ال�����ص ت��ع��ازي��ه و���س��ادق موا�ساته 
لأ�سرتي وذوي ال�سهيدين داعياً اهلل العلي القدير اأن يتغمدهما 
بوا�سع رحمته واأن ينزلهما منازل ال�سديقن وال�سهداء والأبرار 

واأن ي�سكنهما ف�سيح جناته واأن يلهم ذويهما ال�سرب وال�سلوان.

البواردي يقدم التعازي يف �سهداء الوطن الأربعة
•• الفجرية- وام:

الدفاع يرافقه  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��ر  ال��ب��واردي  اأحمد  بن  قدم معايل حممد 
عدد من كبار �سباط وم�سوؤويل الوزارة �سباح ام�ص واجب العزاء يف �سهداء 
الوطن الأربعة الذين ا�ست�سهدوا اأثناء اأدائهم الواجب الوطني يف اليمن يف 
اإطار عملية »اإعادة الأمل« التي ت�سارك فيها قواتنا امل�سلحة البا�سلة �سمن 
التحالف العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة. واأعرب معاليه 
عن خال�ص تعازيه و�سادق موا�ساته لأ�سر وذوي ال�سهداء �سائا اهلل العلي 
القدير اأن يتغمدهم بوا�سع رحمته واأن ينزلهم منازل ال�سديقن وال�سهداء 

والأبرار واأن ي�سكنهم ف�سيح جناته واأن يلهم ذويهم ال�سرب وال�سلوان. فقد 
قدم معاليه واجب العزاء يف ال�سهيد البطل املازم اأول خليفة �سيف �سعيد 
معاليه  ق��دم  كما  اخليمة.  راأ����ص  ب��اإم��ارة  احلمرانية  منطقة  يف  اخل��اط��ري 
التعازي لأ�سرة ال�سهيد البطل وكيل اأول علي حممد حممد را�سد احل�ساين 

مبنطقة اأم غافة مبدينة العن.
الرقيب  البطل  ال�سهيد  اأ�سرة  اىل  التعازي  ال��ب��واردي  حممد  معايل  وق��دم 
اأ�سرة وذوي ال�سهيد البطل العريف  خمي�ص عبداهلل خمي�ص الزيودي واىل 
بدبا  ال��ع��ك��ام��ي��ة  منطقة  يف  ال��ع��ب��دويل  ح��م��دان  �سعيد  ح��م��دان  عبيد  اأول 

الفجرية.
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اأخبـار الإمـارات
�سلطان القا�سمي ي�ستقبل قنا�سل الدول واأع�ساء ال�سلك الدبلوما�سي واملهنئني بعيد الفطر

•• ال�شارقة-وام:

وا�سل �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
القا�سمي ع�سو املجل�ص الأعلى حاكم ال�سارقة بح�سور 
القا�سمي  �سلطان  بن  حممد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو 
اهلل  عبد  ال�سيخ  و�سمو  ال�سارقة  حاكم  نائب  عهد  ويل 
بن �سامل القا�سمي نائب حاكم ال�سارقة ا�ستقبال جموع 
البديع  ق�سر  اإىل  ام�ص  م�ساء  توافدوا  الذين  املهنئن 
تهانيهم  لتقدمي  ال��دول��ة  اأرج����اء  خمتلف  م��ن  ال��ع��ام��ر 
وتربيكاتهم مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد راجن املوىل 
ومتام  ال�سحة  مبوفور  �سموه  على  ي��دمي  اأن  وج��ل  عز 

العافية واأن يحفظ على دولة الإمارات اأمنها و اأمانها و 
اأن يحقق لها ما ت�سبو اإليه من تقدم وازدهار.

املنا�سبة  ب��ه��ذه  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين  ���س��م��وه  وت��ق��ب��ل 
الكرمية من ال�سيوخ و كبار امل�سوؤولن و وجهاء واأعيان 
الباد و معايل حممد اأحمد املر. كما ا�ستقبل �ساحب 
اأع�ساء  و  القنا�سل  م��ن  ع���ددا  ال�سارقة  ح��اك��م  ال�سمو 
والإ�سامية  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��دول  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي  ال�����س��ل��ك 
اأ�سمى  قدموا  الذين  الدولة  لدى  العاملن  والأجنبية 
اآيات التهاين و التربيكات ل�سموه مبنا�سبة عيد الفطر 
ال�سعيد متمنن له العمر املديد ودوام ال�سحة والعافية 
ولدولة الإم��ارات املزيد من التقدم والرقي ولاأمتن 

ح�سر  والربكات.  واخلري  اليمن  والإ�سامية  العربية 
رئي�ص  القا�سمي  اهلل  عبد  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ  امل��ق��اب��ات 
�سلطان  وال�سيخ  واجل���م���ارك،  البحرية  امل��وان��ئ  دائ���رة 
لاإعام،  ال�سارقة  جمل�ص  رئي�ص  القا�سمي  اأحمد  بن 
مكتب  رئي�ص  القا�سمي  عبدالرحمن  بن  �سامل  وال�سيخ 
�سمو احلاكم و ال�سيخ فاهم بن �سلطان القا�سمي رئي�ص 
بن  عبدالرحمن  وم��ع��ايل  احلكومية  ال��ع��اق��ات  دائ���رة 
حممد العوي�ص وزير ال�سحة و وقاية املجتمع و �سعادة 
را�سد اأحمد بن ال�سيخ رئي�ص الديوان الأمريي واللواء 
و  ال�����س��ارق��ة  �سرطة  ع��ام  ق��ائ��د  ال�سام�سي  ال���زري  �سيف 

روؤ�ساء الدوائر وم�سوؤولو الدوائر املحلية.

حاكم ال�سارقة يوا�سل ا�ستقبال املهنئني بعيد الفطر ال�سعيد
•• ال�شارقة -وام:

وا�سل �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
ال�سارقة،  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����ص 
بن  �سلطان  ال�سيخ  و�سمو  بح�سور 
ويل  القا�سمي  �سلطان  ب��ن  حم��م��د 
و�سمو  ال�سارقة  حاكم  ون��ائ��ب  عهد 
ال�سيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان 
ال�سارقة،  ح��اك��م  ن��ائ��ب  ال��ق��ا���س��م��ي 
بعيد  امل��ه��ن��ئ��ن  ج���م���وع  ا����س���ت���ق���ب���ال 
الفطر ال�سعيد، من ال�سيوخ واأعيان 
من  القبائل  واأب��ن��اء  الباد  ووجهاء 
العربية  اجلاليات  واأبناء  املواطنن 
�سباح  توافدوا  الذين  والإ�سامية، 
العامر،  ال��ب��دي��ع  ق�����س��ر  اإىل  ام�����ص 
لل�سام على �سموه وتقدمي تهانيهم 
وتربيكاتهم بهذه املنا�سبة ال�سعيدة، 
راجن املوىل جل يف عاه اأن يدمي 
على �سموه موفور ال�سحة والعافية، 
وعلى دولة الإمارات الأمن والأمان 

واملزيد من التقدم والرخاء.
بهذه  ال����ت����ه����اين  �����س����م����وه  وت����ق����ب����ل 
علي  ال�سيد  م��ن  ال�سعيدة  املنا�سبة 
الدينية  ال�سوؤون  الها�سمي م�ست�سار 

القلبية  تهانيهم  اأج��م��ل  م��ق��دم��ن 
بهذه املنا�سبة املباركة، راجن املوىل 
ال�سحة  ����س���م���وه  ع���ل���ى  ي��ح��ف��ظ  اأن 
ال�ستقبالت  ح�����س��ر  وال���ع���اف���ي���ة.  

�سامل  و�سعادة  احلكومية،  العاقات 
علي املهريي رئي�ص املجل�ص البلدي 
ملدينة ال�سارقة، و�سعادة را�سد اأحمد 
بن ال�سيخ رئي�ص الديوان الأمريي، 

الرئا�سة،  �سوؤون  ب��وزارة  والق�سائية 
ودار  امل�سنن  رع��اي��ة  دار  ومنت�سبي 
لدائرة  ال��ت��اب��ع��ن  الأي����ت����ام  رع���اي���ة 
ال�سارقة،  يف  الجتماعية  اخلدمات 

�سقر  وال�سيخ  ل��اإع��ام،  ال�����س��ارق��ة 
جمل�ص  رئي�ص  القا�سمي  حممد  بن 
فاهم  وال�سيخ  الريا�سي،  ال�سارقة 
دائرة  رئي�ص  القا�سمي  �سلطان  ب��ن 

القا�سمي  اهلل  عبد  بن  خالد  ال�سيخ 
البحرية  امل�����وان�����ئ  دائ��������رة  رئ���ي�������ص 
واجل����م����ارك، وال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
رئ��ي�����ص جمل�ص  ال��ق��ا���س��م��ي  اأح���م���د 

واللواء �سيف الزري ال�سام�سي قائد 
ع����ام ���س��رط��ة ال�������س���ارق���ة وع�����دد من 
التنفيذي  املجل�سن  اأع�ساء  ال�سادة 

وال�ست�ساري باإمارة ال�سارقة.

حاكم الفجرية يوا�سل ا�ستقبال املهنئني بعيد الفطر ال�سعيد
•• الفجرية -وام:

ع�سو  ال�سرقي  حممد  بن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وا�سل 
�سموه  ق�سر  يف  ام�ص  �سباح  الفجرية،  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�ص 
بالرميلة، ا�ستقبال جموع املهنئن بعيد الفطر ال�سعيد، بح�سور 
�سمو ال�سيخ حممد بن حمد ال�سرقي ويل عهد الفجرية ..فقد 
بن  عبدالرحمن  معايل  من  والتربيكات  التهاين  �سموه  تقبل 
الدولة  وزي��ر  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزي��ر  العوي�ص  حممد 

ل�سوؤون املجل�ص الوطني بهذه املنا�سبة.
وا�ستقبل �ساحب ال�سمو حاكم الفجرية قنا�سل الدول العربية 
قدموا  الذين  الدولة  لدى  املعتمدين  والأجنبية  والإ�سامية 
لل�سام على �سموه وتقدمي التهاين والتربيكات بهذه املنا�سبة 
ال�سعيدة. وتقبل �سموه التهاين والتربيكات مبنا�سبة العيد من 
امل�سوؤولن ووجهاء القبائل واأعيان الباد واملواطنن واملقيمن 
متنوا  الذين  والأجنبية  والإ�سامية  العربية  اجلاليات  واأبناء 

بقيادة  الإم�����ارات  ول�سعب  وال��ع��اف��ي��ة  ال�سحة  م��وف��ور  ل�سموه 
اآل نهيان رئي�ص الدولة  �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
التقدم والرقي والزدهار، واأن يعيد  “حفظه اهلل” مزيداً من 
و�سعبها  الإم���ارات  حكومة  على  الإ�سامية  املنا�سبة  ه��ذه  اهلل 

باليمن واخلري والربكات.
رئي�ص  ال�سرقي  حممد  بن  �سالح  ال�سيخ  ال�ستقبالت  ح�سر 
وال�سيخ مكتوم بن حمد  بالفجرية  ال�سناعة والقت�ساد  دائرة 
ال�سرقي رئي�ص نادي الفجرية الريا�سي الثقايف وال�سيخ �سيف 
بن حمد بن �سيف ال�سرقي رئي�ص هيئة املنطقة احلرة بالفجرية 
وال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن ح��م��د ب���ن ���س��ي��ف ال�����س��رق��ي رئ��ي�����ص دائ���رة 
احلكومة اللكرتونية بالفجرية وال�سيخ عبداهلل بن حمد بن 
ال�سرقي رئي�ص الحتاد الإماراتي لبناء الأج�سام والقوة  �سيف 
و�سعادة  ال�سرقي  �سيف  ب��ن  حمد  ب��ن  اأح��م��د  وال�سيخ  البدنية 
حممد �سعيد ال�سنحاين مدير الديوان الأمريي و�سعادة �سامل 

الزحمي مدير مكتب �سمو ويل العهد وعدد من امل�سوؤولن.

»الهالل الأحمر« يوزع 500 وجبة اإفطار يف حلج
•• حلج-وام:

�سمن  حلج  حمافظة  يف  اإفطار  وجبة  وزعت هيئة الهال الأحمر الإماراتي اخلمي�ص اأم�ص قبل الأول 500 
م�سروع »اإفطار �سائم« التي نفذتها طيلة �سهر رم�سان املبارك ا�ستهدف الأ�سر الفقرية واملحتاجة.

وثمن امل�ستفيدون من م�سروع »اإفطار �سائم« اجلهود التي يبذلها فريق هيئة الهال الأحمر الإماراتي الذراع 
الإن�سانية لدولة الإمارات يف �سبيل تاأمن و�سول امل�ساعدات لاأ�سر الفقرية ولذوي الدخل املحدود موؤكدين ان 

هذه اللفتة الإن�سانية الكرمية من دولة الإمارات توؤكد متانة العاقات الأخوية بن ال�سعبن ال�سقيقن.
واأعرب اأبناء حمافظة حلج عن تقديرهم لأن�سطة وم�سروعات الهال الأحمر الإماراتي يف املحافظة مبنا�سبة 
عام زايد والتي تلبي متطلبات الآلف من الأ�سر املحتاجة والتي تعاين ظروفا اقت�سادية �سعبة جراء احلرب 
التي �سببها انقاب امليلي�سيا احلوثية الإرهابية. وكانت هيئة الهال الأحمر الإماراتي نفذت عدة م�ساريع يف 

حلج وخمتلف املحافظات املحررة �سملت املجالت اخلدمية والإغاثية والتنموية والإيوائية.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم عجمان وويل عهده ي�ستقبالن ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني وجموع املهنئني بعيد الفطر ال�سعيد

حاكم اأم القيوين يوا�سل ا�ستقبال املهنئني بعيد الفطر ال�سعيد

ال�سركات  واأ�����س����ح����اب  والق���ت�������س���اد 
واملوؤ�س�سات التجارية وروؤ�ساء ومدراء 
ع��دد م��ن ال��دوائ��ر وم���دراء امل�سارف 

الدولة  يف  امل��ق��ي��م��ن  والإ����س���ام���ي���ة 
..داع��ن العلي القدير اأن يدمي على 
وبادلهم  وال��ع��اف��ي��ة.  ال�سحة  ���س��م��وه 

وجل  ع��ز  اهلل  داع���ن  املنا�سبة  ب��ه��ذه 
بال�سحة  �سموهما  على  يعيدها  اأن 
وال�سعادة وعلى قيادة و�سعب المارات 

القبائل  وب����ن����اء  واع����ي����ان  ووج����ه����اء 
من  غفري  وج��م��وع  امل�سوؤولن  وك��ب��ار 
العربية  اجلاليات  واأب��ن��اء  املواطنن 

اأن يدمي على دولة الإمارات و�سعبها 
نعمة الأمن والأم��ان. وعرب املهنئون 
م�ساعرهم  ����س���ادق  ع���ن  ل�����س��م��وه��م��ا 

وويل  عجمان  حاكم  ال�سمو  �ساحب 
املباركة  املنا�سبة  التهاين بهذه  عهده 
وتعاىل  ت��ب��ارك  امل���وىل  اإىل  مبتهلن 

م����ن ال�������س���ي���وخ وامل����واط����ن����ن واب���ن���اء 
والتجار  الع��م��ال  ورج���ال  القبائل 
وا�����س����ح����اب ال���������س����رك����ات وروؤ�������س������اء 

مبنطقة  الطبي  والكادر  والجنبية 
ام القيوين الطبية. واعرب املهنئون 
عن �سادق م�ساعرهم بهذه املنا�سبة 

معايل ال�سيخ حميد بن احمد املعا 
وال�سيخ خالد بن را�سد املعا رئي�ص 
الديوان المريي وال�سيخ �سيف بن 

وم�����دي�����ري ال���ب���ن���وك وامل���وؤ����س�������س���ات 
وابناء  ب��ال��دول��ة  العاملة  وامل�����س��ان��ع 
وال�سامية  ال��ع��رب��ي��ة  اجل���ال���ي���ات 

وال�������س���ع���ادة وع���ل���ى ���س��ع��ب الم�����ارات 
وال�سامية  ال��ع��رب��ي��ة  والم����ت����ن 
املقابات  ح�سر  واخل����ري.  باليمن 

م�سلم  كل  على  العزيزة  ال�سامية 
..داع�����ن اهلل ���س��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل ان 
يعيدها على �سموه مبوفور ال�سحة 

•• عجمان-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد 
ال��ن��ع��ي��م��ي ع�����س��و املجل�ص  را����س���د  ب���ن 
الأع��ل��ى ح��اك��م ع��ج��م��ان ���س��ب��اح ام�ص 
بح�سور و�سمو ال�سيخ عمار بن حميد 
معايل  ع��ج��م��ان  ع��ه��د  ويل  النعيمي 
وكبار  وال�سيوخ  الغرير  عبدالعزيز 
الذين  املهنئن  وج��م��وع  امل�����س��وؤول��ن 
لتقدمي  ال��زاه��ر  ق�سر  اىل  ت��واف��دوا 
ا�سمى اآيات التهاين واطيب التربيكات 
ال�سعيد..  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د  مب��ن��ا���س��ب��ة 
ال�سحة  م��وف��ور  ل�سموهما  متمنن 
القدير  العلي  اهلل  وداع��ن  وال�سعادة 
وعلى  عليهما  املنا�سبة  هذه  يعيد  اأن 
�سعب دول��ة الإم���ارات وقد حتقق لها 
ما ت�سبو اإليه من عزة وتقدم ورقي. 
ال�سمو حاكم عجمان  وتقبل �ساحب 
والتربيكات  ال��ت��ه��اين  ع��ه��ده  وويل 
ب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة م���ن ال�����س��ي��وخ وكبار 
ال��دول��ة واأ���س��ح��اب الأعمال  رج���الت 

بدوام المن وال�ستقرار ومبزيد من 
التقدم والزدهار.

اأحمد  ال�����س��ي��خ  ح�����س��ر ال���س��ت��ق��ب��الت 
ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي مم��ث��ل �ساحب 
لل�سوؤون  ع���ج���م���ان  ح���اك���م  ال�������س���م���و 
عبدالعزيز  وال�سيخ  واملالية  الداري��ة 
ب���ن ح��م��ي��د ال��ن��ع��ي��م��ي رئ��ي�����ص دائ����رة 
بن  را�سد  وال�سيخ  ال�سياحية  التنمية 
البلدية  دائرة  رئي�ص  النعيمي  حميد 
الدكتور  ال�سيخ  ومعايل  والتخطيط 
ال��ن��ع��ي��م��ي رئي�ص  ���س��ع��ي��د  ب���ن  م���اج���د 
ال�سمو حاكم عجمان  �ساحب  دي��وان 
مدير  النعيمي  را���س��د  حمد  و���س��ع��ادة 
ال�سيوخ  م���ن  وع����دد  احل���اك���م  دي�����وان 
ال�سكرتري  غليطة  بن  حمد  و�سعادة 
ال�������س���م���و حاكم  ل�������س���اح���ب  اخل����ا�����ص 
ع��ج��م��ان و���س��ع��ادة ط����ارق ب��ن غليطه 
يو�سف  و�سعادة  احلاكم  مكتب  مدير 
الت�سريفات  ع����ام  م���دي���ر  ال��ن��ع��ي��م��ي 
وكبار  ال�سيوخ  من  وع��دد  وال�سيافة 

امل�سوؤولن.

•• اأم القيوين - وام:

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وا�سل 
بن را�سد املعا ع�سو املجل�ص الأعلى 
�سمو  ب��ح�����س��ور  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح��اك��م 
ال�����س��ي��خ را���س��د ب��ن ���س��ع��ود ب��ن را�سد 
املعا ويل عهد اأم القيوين ا�ستقبال 
ج���م���وع امل��ه��ن��ئ��ن ال���ذي���ن ت���واف���دوا 
لتقدمي  لل�سام  ���س��م��وه  ق�سر  اىل 
املنا�سبة  بهذه  والتربيكات  التهاين 

ال�سعيدة.
فقد تقبل �سموه التهاين والتربيكات 
من معايل اأحمد بن حممد اجلروان 
للت�سامح  ال��ع��امل��ي  امل��ج��ل�����ص  رئ��ي�����ص 
املاجد  ج��م��ع��ة  وم���ع���ايل  وال�������س���ام 
بن  احمد  حممد  املهند�ص  و�سعادة 
وك��ي��ل وزارة  ال�����س��ح��ي  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
القت�سادية  ل��ل�����س��وؤون  الق��ت�����س��اد 

ومدراء الهيئات واملوؤ�س�سات.
كما تقبل �سموه التهاين والتربيكات 

را���س��د امل��ع��ا رئ��ي�����ص دائ����رة التنمية 
القت�سادية وال�سيخ احمد بن �سعود 
بن را�سد املعا نائب رئي�ص املجل�ص 
التنفيذي لإمارة ام القيوين وال�سيخ 
حم��م��د ب��ن ���س��ع��ود ب��ن را���س��د املعا 
رئي�ص جمل�ص امناء جائزة را�سد بن 
احمد املعا للقراآن الكرمي والثقافة 
ال�سامية وال�سيخ ماجد بن �سعود 
بن را�سد املعا رئي�ص جمل�ص امناء 
م��وؤ���س�����س��ة ���س��ع��ود ب���ن را����س���د املعا 
والن�سانية  اخل����ريي����ة  ل���اأع���م���ال 
وال�سيخ عبداهلل بن �سعود بن را�سد 
املعا رئي�ص جمل�ص امناء جائزة ام 
بن  على  وال�سيخ  لابتكار  القيوين 
دائرة  رئي�ص  املعا  را�سد  بن  �سعود 
بن  احمد  ال�سيخ  واملهند�ص  البلدية 
خالد املعا رئي�ص دائرة التخطيط 
�سعود  ب��ن  �سقر  وال�سيخ  العمراين 
ب��ن را���س��د امل��ع��ا وع���دد م��ن ال�سيوخ 

وامل�سوؤولن.

حاكم عجمان يقدم التعازي يف �سهيد الوطن خليفة اخلاطري
•• عجمان-وام:

قدم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�ص الأعلى 
والواجب  ال��وط��ن  �سهيد  وذوي  اأ���س��رة  اإىل  ال��ع��زاء  واج��ب  عجمان  حاكم 
ال�سهيد املازم اأول بحري خليفة �سيف �سعيد اخلاطري الذي ا�ست�سهد 
الأمل«  اإع���ادة   « اإط���ار عملية  اليمن يف  الوطني يف  ال��واج��ب  اأدائ���ه  اأث��ن��اء 
لل�سعب اليمني ال�سقيق التي ت�سارك فيها قواتنا امل�سلحة البا�سلة �سمن 

التحالف العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.
واأعرب �سموه خال زيارته خيمة العزاء يف راأ�ص اخليمة لأ�سرة ال�سهيد 
العلي  اهلل  داعيا  موا�ساته..  و�سادق  تعازيه  خال�ص  عن  اخلاطري  واآل 

ال�سديقن  م��ن��ازل  وي��ن��زل��ه  رحمته  ب��وا���س��ع  ال�سهيد  يتغمد  اأن  ال��ق��دي��ر 
وال�سهداء والأبرار وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم ذويه ال�سرب وال�سلوان.

قدم واجب العزاء اإىل جانب �سموه .
. �سمو ال�سيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان وال�سيخ اأحمد 
بن حميد النعيمي ممثل �ساحب ال�سمو حاكم عجمان ل�سوؤون الإدارية 

واملالية .
ال�سياحية  التنمية  دائ��رة  رئي�ص  النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  وال�سيخ 
وال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي رئي�ص دائرة البلدية والتخطيط وال�سيخ 
في�سل بن �سقر القا�سمي رئي�ص جمل�ص اإدارة �سركة اخلليج لل�سناعات 

الدوائية » جلفار » وعدد من ال�سيوخ وامل�سوؤولن.

�سخبوط بن نهيان وال�سفري ال�سعودي لدى اليمن من�سور بن حممد يقدم واجب العزاء يف �سهيدي الوطن الزيودي والعبدويل
يلتقيان �سفراء الدول دائمة الع�سوية مبجل�س الأمن •• دبا الفجرية -وام: 

ام�ص  اآل مكتوم  را�سد  ال�سيخ من�سور بن حممد بن  قدم �سمو 
واجب العزاء يف �سهيدي الوطن الرقيب خمي�ص عبداهلل خمي�ص 
العبدويل  �سعيد حمدان  عبيد حمدان  اأول  والعريف  الزيودي 
يف  اليمن  يف  الوطني  الواجب  اأدائهما  اأثناء  ا�ست�سهدا  اللذين 
اإطار عملية »اإعادة الأمل« لل�سعب اليمني ال�سقيق التي ت�سارك 
بقيادة  العربي  التحالف  �سمن  البا�سلة  امل�سلحة  قواتنا  فيها 
خال   - �سموه  واأع���رب  ال�سقيقة.  ال�سعودية  العربية  اململكة 
زيارته خليمتي العزاء يف منطقة العكامية مبدينة دبا الفجرية 
- عن خال�ص تعازيه و�سادق موا�ساته لأ�سر وذوي ال�سهيدين.. 
داعيا اهلل العلي القدير اأن يتغمدهما بوا�سع رحمته واأن ينزلهما 
منازل ال�سديقن وال�سهداء والأبرار واأن ي�سكنهما ف�سيح جناته 

واأن يلهم ذويهم ال�سرب وال�سلوان.

•• الريا�س-وام:

اململكة  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري  نهيان  اآل  نهيان  بن  �سخبوط  ال�سيخ  �سعادة  التقى 
العربية  اململكة  �سفري  جابر  اآل  �سعيد  ب��ن  حممد  و���س��ع��ادة  ال�سعودية  العربية 
الدول  �سفراء  ال�سعودية  وزارة اخلارجية  دي��وان  ام�ص يف  اليمن  ال�سعودية لدى 
املعتمدين لدى  ال�سفراء  الأم��ن وع��ددا من  الع�سوية يف جمل�ص  دائمة  اخلم�ص 

اململكة.
وجرى خال اللقاء بحث اآخر التطورات التي ت�سهدها اجلمهورية اليمنية وما 
يحققه اجلي�ص اليمني من انت�سارات يف حمافظة احلديدة واجلهود الإن�سانية 

املبذولة لل�سعب اليمني اإ�سافة اإىل عدد من املو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل قنا�سل الدول العربية والإ�سالمية والأجنبية

•• راأ�س اخليمة-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�ص الأعلى 
حاكم راأ�ص اخليمة بح�سور �سمو ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي 
رئي�ص  القا�سمي  بن �سقر  �سعود  بن  وال�سيخ خالد  راأ���ص اخليمة  ويل عهد 
جمل�ص اإدارة �سركة جزيرة املرجان مبجل�ص ال�سيافة يف خزام �سباح ام�ص 
قنا�سل الدول العربية والإ�سامية والأجنبية املعتمدين لدى الدولة الذين 

قدموا ل�سموه اأطيب التهاين والتربيكات مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد.
وتبادل �ساحب ال�سمو حاكم راأ�ص اخليمة خال اللقاء التهاين مع القنا�سل 
املعتمدين موؤكدا عمق العاقات التي تربط دولة الإمارات بالدول ال�سقيقة 

وال�سديقة.
من جانبهم متنى قنا�سل الدول العربية والإ�سامية والأجنبية املعتمدون 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب 
اهلل” و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�ص الدولة 
رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن 
الأعلى  املجل�ص  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  و 
حاكم راأ�ص اخليمة و اإخوانهم اأ�سحاب ال�سمو حكام الإمارات دوام ال�سحة 
التقدم  دوام  والإ�سامية  العربية  الأم��ت��ن  و  الإم����ارات  ول�سعب  والعافية 

والرقي والزدهار.

�سعود بن �سقر يوا�سل ا�ستقبال املهنئني بعيد الفطر
•• راأ�س اخليمة -وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وا����س���ل 
ع�سو  القا�سمي  �سقر  ب��ن  ���س��ع��ود 
املجل�ص الأعلى حاكم راأ�ص اخليمة 
بن  حم��م��د  ال�سيخ  �سمو  بح�سور 
�سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد 
ولليوم  ام�ص  �سباح  اخليمة  راأ���ص 
املهنئن  ا���س��ت��ق��ب��ال ج��م��وع  ال��ث��اين 
ب���ع���ي���د ال���ف���ط���ر ال�����س��ع��ي��د ال���ذي���ن 
يف  ال�سيافة  جمل�ص  على  توافدوا 
ل�سموهما  التهاين  لتقدمي  خ��زام 

بهذه املنا�سبة.
بهذه  التهاين  �سموهما  تقبل  فقد 
من  ال�سعيدة  الإ�سامية  املنا�سبة 
الوزراء  املعايل  ال�سيوخ و  عدد من 
اأع����ي����ان و  امل�������س���وؤول���ن و  ك���ب���ار  و 
وجهاء الباد و رج��الت الدولة و 
ال�سخ�سيات و اأبناء القبائل و اأبناء 

اجلاليات العربية املقيمة.
و عرب املهنئون عن خال�ص تهانيهم 

مبوفور  ل�����س��م��وه��م��ا  مت��ن��ي��ات��ه��م  و 
اهلل عز  داع���ن  وال�����س��ع��ادة  ال�سحة 
�ساحب  ع��ل��ى  ي��ع��ي��ده��ا  اأن  وج����ل 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 

الأمة  و على  الزده����ار  و  وال��رق��ي 
بالربكة  والإ����س���ام���ي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 

والرفعة والزدهار.
ح�سر املقابات .. ال�سيخ عمر بن 

القا�سمي رئي�ص هيئة راأ�ص اخليمة 
�سعود  ال�سيخ خالد بن  و  للبرتول 
جمل�ص  رئي�ص  القا�سمي  �سقر  بن 
امل����رج����ان  ج����زي����رة  ����س���رك���ة  اإدارة 

“حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل 
العافية  و  ال�سحة  مب��وف��ور  اهلل” 
و  �سموهما  وع��ل��ى  امل��دي��د  العمر  و 
�سعب الإم��ارات مبزيد من التقدم 

اجلمارك  دائ���رة  رئي�ص  القا�سمي 
مناطق  هيئة  اإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
راأ�ص اخليمة القت�سادية “ راكز” 
و ال�سيخ اأحمد بن �سعود بن �سقر 

�سقر القا�سمي و ال�سيخ في�سل بن 
�سقر القا�سمي رئي�ص جمل�ص اإدارة 
�سركة اخلليج لل�سناعات الدوائية 
“ جلفار “ وال�سيخ اأحمد بن �سقر 

وال�سيخ �سقر بن حممد بن �سقر 
لنادي  الع��ل��ى  الرئي�ص  القا�سمي 
الثقايف  ال��ري��ا���س��ي  راأ�����ص اخل��ي��م��ة 

وعدد من ال�سيوخ.

طحنون بن حممد يوا�سل ا�ستقبال املهنئني بعيد الفطر
•• العني -وام:

وا�سل �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
العن ا�ستقبال جموع املهنئن الذين توافدوا لتقدمي التهاين والتربيكات 

مبدينة  غريبة  يف  �سموه  ق�سر  يف  وذل���ك  امل��ب��ارك  الفطر  عيد  مبنا�سبة 
العن.

واجلاليات  العن  يف  امل�سوؤولن  وكبار  ال�سيوخ  من  التهاين  �سموه  وتقبل 
العربية والإ�سامية والأجنبية الذين هناأوا �سموه بهذه املنا�سبة املباركة.. 

داعن املوىل عز وجل اأن يعيدها عليه مبوفور ال�سحة وال�سعادة.
وقد بادلهم �سمو ال�سيخ طحنون بن حممد اآل نهيان التهاين.. مبتهلن اإىل 
املوىل عز وجل اأن يحفظ قيادتنا الر�سيدة واأن يدمي على دولة الإمارات 

و�سعبها الأمن والأمان ومزيدا من التقدم والرفعة والرقي. 

ح�سر ال�ستقبال معايل ال�سيخ �سعيد بن طحنون اآل نهيان واللواء الركن 
الوطنية  اخلدمة  هيئة  رئي�ص  نهيان  اآل  طحنون  بن  اأحمد  ال�سيخ  طيار 
والحتياطية وال�سيخ ذياب بن طحنون اآل نهيان وال�سيخ �سلطان بن حممد 

بن خالد اآل نهيان وعدد من ال�سيوخ وامل�سوؤولن.

ذياب و حمدان و زايد بن حممد بن زايد يعزون ذوي ال�سهيد علي حممد را�سد احل�ساين
•• العني -وام:

قدم �سمو ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان رئي�ص دائرة النقل يف 
اأبوظبي م�ساء ام�ص واجب العزاء لأ�سرة ال�سهيد علي حممد را�سد احل�ساين 
الذي ا�ست�سهد اأثناء اأدائه الواجب الوطني يف اليمن يف اإطار عملية » اإعادة 
البا�سلة  امل�سلحة  ت�سارك فيها قواتنا  التي  ال�سقيق  اليمني  لل�سعب  الأمل« 

�سمن التحالف العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة.
وقدم العزاء اإىل جانب �سموه .. �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن زايد اآل 

نهيان و�سمو ال�سيخ زايد بن حممد بن زايد اآل نهيان.
ال�سهيد  ذوي  و  لأ�سرة  موا�ساته  �سادق  و  تعازيه  خال�ص  عن  �سموه  وعرب 
منازل  ينزله  واأن  رحمته  ب��وا���س��ع  يتغمده  اأن  ال��ق��دي��ر  العلي  اهلل  �سائا 
ذويه  يلهم  واأن  جناته  ف�سيح  ي�سكنه  واأن  والأب���رار  وال�سهداء  ال�سديقن 

ال�سرب وال�سلوان.

•• ابوظبي-وام:

قدم �سعادة الفريق الركن مهند�ص عي�سى �سيف بن عبان املزروعي نائب رئي�ص 
اأركان القوات امل�سلحة يرافقه عدد من كبار ال�سباط �سباح ام�ص واجب العزاء يف 
�سهداء الوطن الأربعة الذين ا�ست�سهدوا اأثناء اأدائهم الواجب الوطني يف اليمن 
التي ت�سارك فيها قواتنا  ال�سقيق  اليمني  لل�سعب  الأم��ل«  »اإع��ادة  اإط��ار عملية  يف 
امل�سلحة البا�سلة �سمن التحالف العربي بقيادة اململكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة. 
واأعرب �سعادته عن خال�ص تعازيه و�سادق موا�ساته لأ�سر وذوي ال�سهداء ..داعياً 

ال�سديقن  منازل  ينزلهم  واأن  رحمته  بوا�سع  يتغمدهم  اأن  القدير  العلي  اهلل 
وال�سهداء والأبرار واأن ي�سكنهم ف�سيح جناته واأن يلهم ذويهم ال�سرب وال�سلوان. 
�سيف  اأول خليفة  امل��ازم  البطل  ال�سهيد  لأ�سرة  العزاء  واج��ب  �سعادته  قدم  فقد 
التعازي  قدم  ..كما  اخليمة  راأ���ص  باإمارة  احلمرانية  اخلاطري يف منطقة  �سعيد 
مبنطقة  احل�ساين  را�سد  حممد  حممد  علي  اأول  وكيل  البطل  ال�سهيد  لأ���س��رة 
حمدان  عبيد  اأول  العريف  البطل  ال�سهيد  وذوي  واأ�سرة  العن  مبدينة  غافة  اأم 
�سعيد حمدان العبدويل يف منطقة العكامية بدبا الفجرية واأ�سرة ال�سهيد البطل 

الرقيب خمي�ص عبداهلل خمي�ص الزيودي يف منطقة العكامية يف دبيا الفجرية.

نائب رئي�س الأركان يقدم واجب العزاء لأ�سر �سهداء الوطن الأربعة
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اأخبـار الإمـارات
متاح لكافة م�ستخدمي بطاقة ا�سعاد من داخل القيادة وخارجها

�سرطة دبي تد�ّسن موقع اإ�سعاد الإلكرتوين
•• دبي-الفجر:

د�سنت جلنة بطاقة اإ�سعاد يف القيادة العامة ل�سرطة دبي موقعها 
اإبراهيم  م�سعود  امل��ق��دم  بح�سور  ال��ق��ي��ادة  م��ق��ر  يف  الإل���ك���رتوين 
املوقع  لي�سبح  اللجنة،  اأع�����س��اء  م��ن  وع���دد  اللجنة،  رئي�ص  ن��ائ��ب 
اأمام  متاحا   https://esaad.dubaipolice.gov.ae
دب���ي وموظفي  ���س��رط��ة  م��وظ��ف��ي  م��ن  اإ���س��ع��اد  ب��ط��اق��ة  م�ستخدمي 
الدوائر احلكومية الأخرى املن�سمة اإىل بطاقة اإ�سعاد. واأو�سحت 
الأ�ستاذة �سامية �ساهن رئي�ص فريق الت�سويق اأن �سرطة دبي كانت 

قد اأطلقت التحديث اجلديد من بطاقة اإ�سعاد خال الربع الأول 
من العام اجلاري، بخ�سومات ت�سل اإىل %80 على اأ�سعار خدمات 
ال�سركات داخل الدولة وخارجها، وي�ستفيد منها 35 اإىل 40 األف 
موظف واأ�سرهم من الأزواج والزوجات والأبناء والآباء والأمهات، 
كما مت تغيري لونها اإىل اللون الأخ�سر لتتما�سى مع هوية �سرطة 

حكومية. دائرة  دبي اجلديدة، ومت ت�سليمها لاأع�ساء يف 11 
اإىل  بالن�سمام  اهتمت  احلكومية  ال��دوائ��ر  من  ع��ددا  اأن  وذك��رت 
البطاقة وال�ستفادة من خ�سوماتها منها املجل�ص التنفيذي لإمارة 
وال��دف��اع املدين  دب��ي،  وامل��وا���س��ات، وحماكم  دب��ي، وهيئة الطرق 

خال  ومن  القت�سادية،  والدائرة  لاإح�ساء،  دبي  ومركز  بدبي، 
ك��اف��ة م�ستخدمة  على  ال�سهل  م��ن  غ��دا  فقد  الل��ك��رتوين  امل��وق��ع 
بطاقة اإ�سعاد من داخل ال�سرطة ومن خارجها الدخول اإىل املوقع 
ال��ت��ي ت�سمل خمتلف  الل���ك���رتوين والط�����اع ع��ل��ى اخل�����س��وم��ات 
التموين،  وال�سفر،  ال�سياحة  التعليم،  ال�سّحة،  م��ن  القطاعات 
وم�ستلزمات  امل��ط��اع��م  وامل��وا���س��ات،  النقل  امل�����س��ارف،  ال��ري��ا���س��ة، 
البناء، وعرو�ص اأخرى متفّرقة، م�سيفة اأن معظم ال�سركات ت�سل 
اإىل  عرو�سه  ت�سل  والبع�ص  و40%،   30 ب��ن  م��ا  خ�سوماتها 

 .80%

حملة ال�سيخة فاطمة الإن�سانية تنظم فعاليات تطوعية لأطفال الروهينغا الالجئني للتخفيف من معاناتهم
•• ابوظبي-وام:

لأطفال  تطوعية  فعاليات  العاملية  الإن�سانية  فاطمة  ال�سيخة  حملة  نظمت 
الروهينغا الاجئن يف الأيام الأخرية من رم�سان وعيد الفطر ام�ص الأول 
مب�ساركة متطوعن من اأبناء الإمارات ال�سباب يف برنامج فاطمة بنت مبارك 

للتطوع حتت �سعار »كلنا امنا فاطمة«.
ال��ف��ع��ال��ي��ات يف التخفيف م��ن م��ع��ان��اة الأط���ف���ال يف خميمات  وت�����س��اه��م ه���ذه 
الاجئن يف منطقة كوك�ص بازار البنغادي�سية، يف مبادرة اإن�سانية م�سرتكة 
من مبادرة زايد العطاء والحتاد الن�سائي العام وبال�سراكة مع جمعية دار 
ال�سعودي  م�ست�سفيات  وجمموعة  اخل���ريي  ال�سارقة  بيت  وموؤ�س�سة  ال��رب 
الأملاين وبالتن�سيق مع موؤ�س�سة المل البنجادي�سية يف منوذج مميز للعمل 

الإن�ساين امل�سرتك.
وا�ستثمار  التطوعي  العمل  ثقافة  تر�سيخ  اىل  التطوعية  الربامج  وتهدف 
وتاأهيل  والن�ساء  الطفال  خا�سة  املعوزة  الفئات  خدمة  يف  ال�سباب  طاقات 
التطوعي  العمل  مبجالت  التطوعي  العمل  رواد  ومتكن  للتطوع  �سفراء 
التطوعي  العمل  يف  الإم���ارات  �سفراء  ليكونوا  الن�ساين  امل��ي��داين  والعطاء 

�سمن برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع.

متطوعي  اإن  العام  الن�سائي  الحت��اد  مديرة  ال�سويدي  ن��ورة  �سعادة  وقالت 
للتطوع  متميزاً  من��وذج��اً  قدموا  العاملية  الن�ساين  فاطمة  ال�سيخة  حملة 
من  جمموعة  خ��ال  من  متنوعة  برامج  تنظيم  يف  مب�ساركتهم  الإن�ساين 
فرحة  يف  الاجئن  م�ساركة  اأن  مو�سحة  التطوعية،  والأن�سطة  الأع��م��ال 
معاناتهم  م��ن  التخفيف  يف  �ست�ساهم  والعيد  رم�سان  م��ن  الخ���رية  الي���ام 

واإعادة الب�سمة على وجوههم.
تلقى  الروهينغا من الاجئن  التطوعية لاأطفال  الفعاليات  اأن  واأ�سافت 
الحتاد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  قبل  من  كبرياً  اهتماماً 
الأعلى  الرئي�سة  والطفولة  الأعلى لاأمومة  املجل�ص  رئي�سة  العام  الن�سائي 
ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية �سعياً منها لإدخال الفرحة وال�سرور على قلوبهم 

واأ�سرهم ومتكينهم من الحتفال بعيد الفطر ال�سعيد.
�ست�ستمر  الروهينغا  الاجئن  خميمات  يف  الفعاليات  ه��ذه  اأن  واأو�سحت 
طوال ايام العيد والذي ياقي ترحيبا من الاجئن خا�سة الأطفال الذين 
�ساركوا بفاعلية يف العديد من الربامج وامل�سابقات التي تخللها توزيع الهدايا 
واللعاب وفعاليات ترفيهية و�سحية وتعليمية وثقافية لاأطفال للتخفيف 
اطار  حت��ت  وبنجادي�ص  الم���ارات  م��ن  متطوعن  ب��اإ���س��راف  معاناتهم  م��ن 
تطوعي ومظلة ان�سانية للتخفيف من معاناتهم فيما يقوم �سفراء الإمارات 

خمتلف  يف  احتفالية  بجولت  بنجادي�سن  متطوعن  مب�ساركة  للتطوع 
بعيد  احتفال  الأط��ف��ال  على  والأل��ع��اب  الهدايا  لتوزيع  الاجئن  خميمات 
الفطر ال�سعيد. كما ت�سمنت الفعاليات تقدمي الوجبات الغذائية لاأطفال 
وكبار ال�سن وبالأخ�ص للمر�سى امل�سابن غري القادرين على التحرك ب�سكل 
املمنوحة لاطفال  الأطفال اجلماعية  لعب  بتجهيز  املتطوعون  وقام  جيد 
العيدية والهدايا  الفرحة وال�سرور عليهم والرتفيه عنهم وتوزيع  لإدخال 

واحللويات بح�سور اأ�سرهم والفرق الطبية واملتطوعن.
واأو�سحت اأن برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع يهدف اإىل تقدمي خدمات 
تطوعية حمليا وعامليا لتعزيز روح التطوع وال�ستفادة من طاقات املتطوعن 
يف تلبية احتياجات الفئات املعوزة وبالخ�ص الطفال والن�ساء وتقدمي �سورة 
الذي  احل�ساري  امل�ستوى  يعك�ص  مبا  الإم���ارات  وفتيات  �سباب  عن  م�سرقة 
العالية  واملهارات  الأكادميي  والتعليم  الوطنية  التن�سئة  اإليه بف�سل  و�سلوا 

التي يتمتعون بها وذلك لتمثيل الوطن حمليا وعامليا يف املحافل الدولية.
من جانبها اأكدت العنود العجمي املدير التنفيذي ملركز الإم��ارات للتطوع، 
بنت مبارك  برنامج فاطمة  والعطاء من  زاي��د اخلري  اأبناء  ال�سباب من  اأن 
معاناة  م��ن  للتخفيف  التطوعية  ال�ساعات  م��ن  ب���الآلف  تطوعوا  للتطوع 
الأطفال والن�ساء يف املحطة احلالية يف خميم الاجئن الروهينغا من خال 

العديد من املهام التطوعية، تزامناً مع املهام الإن�سانية لأطباء الإمارات يف 
م�ست�سفى زايد الإن�ساين.

وقالت ان من ابرز هذه املهام التطوعية تد�سن واحة ال�سعادة للرتويح عن 
للعيادات،  املر�سى  وخ��روج  دخ��ول  وتنظيم  ال�سن،  كبار  وجمال�ص  الأط��ف��ال، 
وتوزيع الأغذية ال�سحية، وكتيبات التوعية والوقاية من الأمرا�ص، وغريها 
اإ�سعاد الأطفال وامل�سنن يف خميمات  اإىل  من الفعاليات التطوعية الهادفة 
ر�سالة حب وعطاء من  والتخفيف من معاناتهم، يف  الروهينغا،  الاجئن 
الإن�سانية  ال�سيخة فاطمة  الإن�سانية حلملة  املهام  اأبناء زايد اخلري. وتاأتي 
مع  انطاقا  الروهينغا  الاجئن  خميم  يف  احلالية  حمطتها  يف  العاملية 
الدولة  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات 
الإن�سانية  للمهام  وا�ستكماًل  زايد  عام   2018 عام  يكون  باأن  اهلل«  »حفظه 
حلملة العطاء املليونية والتي ا�ستطاعت خال الثمانية ع�سر عاما املا�سية 
 12 اأك��ر من  وع��اج  الب�سر  للماين من  الإن�سانية  بر�سالتها  ت�سل  ب��اأن 
مليون مري�ص يف خمتلف دول العامل وذلك ان�سجاما مع الروح الن�سانية 
وامتدادا  ث��راه«  اهلل  »طيب  نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  للمغفور 
الذين نهجوا نهجه يف جمالت  جل�سور اخلري والعطاء لأبناء زايد اخلري 
العمل الن�ساين للتخفيف من معاناه الفئات املعوزة يف خمتلف دول العامل.

اأبوظبي ت�ستقبل عيد الفطر املبارك بعر�س األعاب نارية مذهل

خ�سومات هائلة ت�سل ن�سبتها اإىل 90 % يف اأكرث من 15 مركز ت�سّوق
•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي وزواره��ا بعر�ص مبهر لاألعاب  املقيمون يف  ا�ستمتع   
الفطر  بعيد  اح��ت��ف��اًل  اجل��م��ع��ة،  الأول  اأم�����ص  م�����س��اء  ال��ن��اري��ة 
املبارك، وذلك يف املنطقة اخلارجية يف كورني�ص اأبوظبي التي 
اأعّدت لهذه املنا�سبة و�ستاد هزاع بن زايد يف منطقة العن.  كما 
ا�ستفاد الزوار من تخفي�سات كربى ملدة 24 �ساعة حيث اأجرت 

مراكز  كافة  يف   90% اإىل  و�سلت  ح�سومات  الإم���ارة  متاجر 
الت�سوق يف املدينة. وقد انطلق يوم التخفي�سات الذي نظمته 
دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي بالتعاون مع دائرة التنمية 
القت�سادية اأبوظبي يف ال�ساعة 10 من �سباح يوم اجلمعة 15 
ال�سبت  ام�ص  يوم  10 من �سباح  ال�ساعة  وا�ستمر حتى  يونيو 
16 يونيو. كما ت�سّمن مهرجان الت�سّوق جمموعة متنوعة من 
العر�ص  الإم��ارة والتي �سملت  الت�سوق يف  الفعاليات يف مراكز 

املبا�سر »بينكفوجن وجولة بيبي القر�ص مع املعلم واأ�سدقائهم 
الراق�سن« يف بوادي مول، العن. 

املنتظر،  اأبوظبي«  »مو�سم �سيف  ترّقب  ال�سيوف  وبا�ستطاعة 
الإم����ارات  يف  للمقيمن  تتيح  ال��ت��ي  ال�سنوية  الفعالية  ه���ذه 
بعرو�ص  وال�ستمتاع  هائلة  خ�سومات  من  ال�ستفادة  وزواره��ا 
رائعة وحمطات ترفيهية م�سلية واأن�سطة عائلية زاخرة باملرح 

تنطلق اخلمي�ص يف 21 يونيو. 

•• اأبوظبي -وام:

مب�ساركة  امل�سرتكة  اليمنية  املقاومة  اأن  ال�ساعة  اأخبار  اأك��دت 
واإ�سناد من القوات امل�سلحة الإماراتية العاملة �سمن التحالف 
ال�سعودية  ال��ع��رب��ي��ة  اململكة  ت��ق��وده  ال���ذي  ال��ي��م��ن  يف  ال��ع��رب��ي 
ا�ستعادة  م��ع��رك��ة  يف  الن��ت�����س��ارات  حتقيق  ت��وا���س��ل  ال�سقيقة 
احلديدة غرب اليمن من امليلي�سيات احلوثية التابعة لإيران 
وعلى  احل��دي��دة  م��ط��ار  على  ال�سرعية  ق���وات  �سيطرت  حيث 
مناطق ا�سرتاتيجية جديدة وهي حتا�سر عنا�سر ميلي�سيات 
احلوثي داخل اأ�سوار املطار و�سط انهيارات كبرية يف دفاعاتهم 
بن  امل��واج��ه��ات  ت�ستد  فيما   .. للمدينة  اجل��ن��وب��ي  امل��دخ��ل  يف 
البوابة  لتقرتب من  �سارع اخلم�سن  وامليلي�سيات يف  املقاومة 
احلوثي  ميلي�سيات  على  اخل��ن��اق  وت�سيق  للمطار  الغربية 
الإرهابية. وحتت عنوان “ انت�سارات متوا�سلة بدعم اإماراتي 
ياأتي بفعل النخراط  ال�سريع  اإن هذا التقدم  “ قالت  حا�سم 
حيث  الإم��ارات��ي��ة  ال��ق��وات  وخا�سة  العربي  للتحالف  الفاعل 
واآليات  ت��ع��زي��زات  ا�ستهدفت  ج��وي��ة  غ����ارات  م��ق��ات��ات��ه  �سنت 
ع�سكرية تابعة للحوثين قادمة من حمافظة اإب و�سط اليمن 
كما  م�سرعهم..  امليلي�سيات  عنا�سر  من  الع�سرات  لقي  حيث 
متكنت القوات امل�سركة اأي�سا من اأ�سر عدد كبري من احلوثين 

وكل هذا اأربك احلوثين و�سيق الدائرة عليهم ب�سكل كبري.
للدرا�سات  الإم���ارات  مركز   “ عن  ال�سادرة  الن�سرة  واأ�سافت 
والبحوث ال�سرتاتيجية “ ان هذا كله ياأتي بينما تقوم دولة 
الإم��ارات بجهود جبارة من اأجل اإغاثة اليمنين يف احلديدة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وج��ه  حيث 

ال�سمو  ���س��اح��ب  م��ن  “حفظه اهلل” وب��دع��م  ال���دول���ة  رئ��ي�����ص 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي���د  ب��ن  ال�سيخ حم��م��د 
حمدان  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
رئي�ص  الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
الإغاثي  اجل�سر  بت�سيري  الإم���ارات���ي..  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة 
ي�سمل تقدمي  ال���ذي  وه���و  احل���دي���دة  اإىل حم��اف��ظ��ة  ال��ع��اج��ل 
املحررة  للمناطق  توجيهها  يتم  وغذائية  اإن�سانية  م�ساعدات 
يف املحافظة وذلك يف اإطار ال�ستجابة الإن�سانية الفورية من 
توفري  على  منها  وحر�سا  ال�سقيق  اليمني  لل�سعب  الإم���ارات 
امل�����س��اع��دات الإن�����س��ان��ي��ة وال��غ��ذائ��ي��ة ال��ع��اج��ل��ة لأه����ايل املناطق 
ا�ستكمال  ج��اء  بالطبع  وه��ذا  احل��دي��دة  امل��ح��ررة يف حمافظة 
التزامها  وت��اأك��ي��د  اليمن  دع��م  يف  ل��اإم��ارات  املتوا�سل  ل��ل��دور 

مب�سوؤولياتها الإن�سانية جتاه ال�سعب اليمني ال�سقيق.
اأن القوات ال�سرعية منذ انطاق معركة احلديدة  واأو�سحت 
املدينة  حميط  يف  �سريعا  تقدما  حققت  قد  املا�سي  الأرب��ع��اء 
وينطوي هذا التقدم على دللت مهمة جدا ما ميثل جناحا 
ال�سيطرة  ا�ستعادة  من  �سي�سرع  حيث  للتحالف  مهما  مبكرا 
امل�ساعدات  و���س��ول  ع��رق��ل��ة  اإىل  ي����وؤدي  امل��دي��ن��ة، مب��ا ل  ع��ل��ى 
للماين من اليمنين الذين يواجهون خطر املجاعة ب�سبب 
املتمردين  اأن قدرة  اإىل جانب   .. املتمردين  ت�سرفات ورعونة 
على الدفاع تراجعت ب�سكل دراماتيكي فالنهيارات املت�سارعة 
خ��ال ثاثة اأي��ام من املعارك ت��دل مبا ل ي��دع جم��ال لل�سك 
على اأن احلوثين ينتظرهم م�سري حمتوم: هزمية �ساحقة اأو 
ا�ست�سام و�سيكون لهذا ما بعده فيما يتعلق مب�ستقبل احلرب 

الدائرة هناك منذ اأكر من ثاث �سنوات .

واأكدت “ اأخبار ال�ساعة “ اأن ا�ستعادة امليناء من املتمردين قد 
الدكتور  قال  كما   .. بالفعل  �سيا�سي  حل  اإيجاد  باجتاه  يدفع 
اأن����ور ق��رق��ا���ص وزي���ر ال��دول��ة ل��ل�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة ق��ب��ل اأي���ام؛ 
رف�ص  �سببه  احل��رب  ا�ستمرار  اأن  اأح��د  على  يخفى  يعد  فلم 
احلوثين للحلول املطروحة اأو اأي ت�سويات �سيا�سة واإ�سرارهم 
الدائم على موا�سلة القتال مبا يخلفه ذلك من كوارث غري 
التي تقدم لهم  اإي��ران  م�سبوقة لليمنين وهم يراهنون على 
ال�ساح واملال والرجال خمالفة كل قرارات ال�سرعية الدولية 
يف  الن�سرة  وخل�ست  خطري.  ب�سكل  ال�سراع  بذلك  وموؤججة 
ختام مقالها الفتتاحي اىل القول اأن هزائم احلوثين - كما 
فر�ص  برتاجع  اأي�سا  ترتبط   - املراقبن  من  الكثري  يتوقع 
الدعم اخلارجي.. فمع �سيطرة ال�سرعية على معظم الأرا�سي 
العزلة  املتمردين ويف ظل  على  اخلناق  ت�سييق  ومع  اليمنية 
الأمريكي  الرئي�ص  ق��رار  بعد  اإي���ران  تواجهها  التي  املتزايدة 
ف��اإن احتمال  ال��ن��ووي  الت��ف��اق  دون��ال��د ترامب الن�سحاب من 
اأن���ه ل منا�ص  اأن يجد احل��وث��ي��ون وم��ن ورائ��ه��م الإي��ران��ي��ون 
ول خمرج لهم اإل بالعودة اإىل احل��وار وهذا قد يدفعهم اإىل 
ال�سيا�سي  احل��ل  ب�ساأن  لهم  قدمت  التي  باملقرتحات  القبول 
القوى  اأو  الإقليمية  ال��دول  اأو  املتحدة  الأمم  قبل  من  �سواء 
الدولية الأخرى وهنا بالطبع لن يقبل منهم اأقل مما طلب 
وال��ق��ب��ول بحل  انقابهم  ع��ن  الكلي  ال��رتاج��ع  وه��و  م��ن قبل 
وخمرجات  ال��دول��ي��ة  ال�سرعية  ق����رارات  اإىل  ي�ستند  �سيا�سي 
ميكن   - اإذا   - ع��ن��ده��ا  اخلليجية  وامل���ب���ادرة  ال��وط��ن��ي  احل����وار 
للحرب اأن ت�سع اأوزارها لتبداأ باإذن اهلل تعاىل مرحلة جديدة 

يف اليمن.

 انت�سارات متوا�سلة بدعم اإماراتي حا�سماأخبار ال�ساعة :

راأ�س  خريية  توزعها  مال  زكاة  درهم  األف  و600  ماليني   8
•• راأ�س اخليمة – الفجر

اخليمة  راأ�������ص  م��وؤ���س�����س��ة  اأع���ل���ن���ت 
توزيعها  ع��ن  اخل��ريي��ة  ل��اأع��م��ال 
األف  و600  8 ماين  اأك��ر من 
درهم نقدا  »زكاة مال« خال �سهر 
رم�سان املبارك على 3897 اأ�سرة 

وفرد من املتعففن.
واأ�سار حممد جكة املن�سوري اأمن 
عام موؤ�س�سة راأ�ص اخليمة لاأعمال 
و�سمن  املوؤ�س�سة  اأن  اإىل  اخلريية 
انتهت  ال��رم�����س��ان��ي��ة  م�����س��اري��ع��ه��ا 
ماين  3مانية  مبلغ  توزيع  من 
و647 األف درهما مببالغ ترتاوح 
دره�����م  و5000   1500 ب�����ن 
ح�سب عدد اأفراد الأ�سرة امل�ستفيدة 
خريية  ك�سوفات  يف  امل�سجلن  من 
واأ�سحاب  الأ�سر  راأ�ص اخليمة من 

ولفت اإىل اأن موؤ�س�سة راأ�ص اخليمة 
اأن��ه��ت عملية  ل��اأع��م��ال اخل��ريي��ة 
توزيع املري الرم�ساين من خال 
توزيع  كوبونات مواد �سرائية على 
تبلغ   اإجمالية  بقيمة  اأ�سر   408
اأنه  مو�سحا   ، دره��م  اآلف   204
وبرامج  م�ساريع  خ��ال  اأي�سا  مت 
املبارك  رم�سان  �سهر  يف  املوؤ�س�سة 
متوينية  غ���ذائ���ي���ة  م������واد  ت����وزي����ع 
وال�سكر  الأرز  م�����ن  م���ت���ن���وع���ة 
وال��ط��ح��ن وال��زي��ت وغ��ريه��ا على 

جمموعة من الأ�سر املتعففة.
املح�سنن  بدعم  املن�سوري  واأ���س��اد 
املتوا�سل  وم��وؤ���س�����س��ات  اأف�����راد  م��ن 
ي�سهم  مم��ا  اخليمة  راأ����ص  خلريية 
للم�ساريع  تنفيذها  ا�ستمرارية  يف 
من  للتخفيف  الهادفة  وال��ربام��ج 

حاجة وعوز ال�سرائح امل�ستفيدة. 

احلالت املعوزة واملتعففة.
اأن جميع امل�ستفيدين من  واأ�ساف 
مت  الرم�ساين  امل��ال  زك��اة  برنامج 
اختيارهم بعد التاأكد من حاجتهم 
نظرا  امل��ال��ي��ة  للم�ساعدة  الفعلية 
واأو�ساعهم  ظ��روف��ه��م  ل�����س��ع��وب��ة 

املادية.

�سرطة دبي توجه موظفيها لرت�سيد ا�ستهالك الطاقة واللوازم املكتبية
•• دبي-الفجر:

العامة لإ�سعاد  الإدارة  الإداري��ة يف  ال�سوؤون  اإدارة  نظمت 
املجتمع حما�سرة بعنوان »التوعية يف تر�سيد ا�ستهاك 
�سرطة  ا�ستهدفت موظفي  القرطا�سية«  ولوازم  الطاقة 
ومراكز  وال��ف��رع��ي��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارات  خمتلف  م��ن  دب��ي 
ب�����س��اأن امل��م��ار���س��ات ال��ت��ي ت��ه��دف اإىل  ال�����س��رط��ة، للتوعية 
واملياه،  الكهرباء  من  الطاقة  م�سادر  ا�ستخدام  تر�سيد 
القرطا�سية  ل����وازم  ا���س��ت��خ��دام  يف  ال��رت���س��ي��د  ج��ان��ب  اإىل 
مقّدرات  على  حفاظا  ال��ورق��ي��ة  وامل�����س��روف��ات  والأح��ب��ار 
ال�سرطة. األقى املحا�سرة التوعوية الواعظ اأول حممد 
ي��ا���س��ن ت��رك��م��ان ال���ذي اأك���د ع��ل��ى ���س��رورة ال��رت���س��ي��د يف 
ال�ستهاك باملوارد، وهو ما يدعو اإليه ديننا احلنيف يف 
القراآن وال�سنة، وعدم اإهدار مقّدرات املجتمع واحلفاظ 
يف  والرت�سيد  الطبيعية  وامل���وارد  العامة  املمتلكات  على 

اإن تر�سيد  املاء والكهرباء. وقال الواعظ حممد يا�سن 
املجتمع من خال  لتطوير  اأ�سا�سية  ال�ستهاك حاجة 
ال���س��ت��ه��اك��ي��ة ك�سرورة  وال����ع����ادات  الأمن������اط  ت��وج��ي��ه 
وتقدمه، وحتويله من جمتمع  املجتمع  لتطوير  ملحة 
الرت�سيد  على  والرتبية  منتج،  جمتمع  اإىل  ا�ستهاكي 
الدعوة  اأن  الطفولة، مو�سحا  يبداأ يف مرحلة  اأن  يجب 
من  احل��رم��ان  ب��ه��ا  يق�سد  ل  ال���س��ت��ه��اك  تر�سيد  اإىل 
عبادة  بح�سن  ترتبط  ولكنها  ال��دن��ي��ا،  مب��ل��ذات  التمتع 
والبيئة،  الأر����ص  حماية  يف  دوره  وتفعيل  لربه  امل��وؤم��ن 
كما  بعده،  تاأتي  التي  ال�سليمة لاأجيال  وتاأمن احلياة 
هذه  طبيعة  ع��ن  يعرب  ال�ستهاك  تر�سيد  تطبيق  اأن 
الأمة واأ�سالتها، موجها بالعتدال يف ا�ستخدام الأوراق 
ولوازم القرطا�سية، واإطفاء الأجهزة بعد انتهاء الدوام 
وعدم الإ�سراف يف الإنارة والكهرباء، وحتقيق التوازن يف 
كافة اأمور احلياة، حفاظا على املوارد لاأجيال القادمة.
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اأخبـار الإمـارات
بلدية احلمرية توا�سل حملتها �سالمتك اأول  بتوعية  رواد �ساطئ احلمرية 

باإجراءات ال�سالمة خالل اأيام الفطر ال�سعيد  للحفاظ عليهم من الغرق
••  ال�شارقة _ الفجر:

وا�سلت  بلدية احلمرية تنفيذ حملتها التي حتمل �سعار �سامتك 
اأول م��ن خ��ال ق��ي��ام  ك��وادره��ا ب���دور جمتمعي لف��ت يف توعية 
الزوار  على  وال��ورود  املطويات  وتوزيع  احلمرية  �ساطئ  مرتادي 
خال اأيام الفطر ال�سعيد . وتعد املبادرة ا�ستمرار للنجاح الكبري 
وال�سراكة بن البلدية والقيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة يف جمال 
احلمرية  �ساطئ  على  تنزهم  خ��ال  ال���س��ر  اأرواح  على  احل��ف��اظ 
خال  احلمرية  ب�ساطئ  لا�ستمتاع  كبريه  اأع��داد  توافد  ظل  يف 

ال�سام�سي مدير بلدية احلمرية  . واأكد مبارك را�سد  العيد  اأيام 
ت�����س��اف��ر ج��ه��ود ب��ل��دي��ة احل��م��ري��ة  مع ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�سرطة 
من  للحد  وال�ساطئ  البحر  رواد  اجلمهور  توعية  يف  ال�سارقة 
ح��الت الغرق ف�سا عن توزيع ال��ورود على ال��زواد ترحيبا بهم 
ون�سر ال�سعادة بينهم وتوعية الكبار وال�سغار باإجراءات احلفاظ 
اإىل موا�سلة بلدية  ال�سام�سي  واأو�سح  الغرق.  اأرواحهم من  على 
احلمرية جهودها يف تعزيز جهود القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة 
والتي دعت  ل�سرورة اأخذ احليطة واحلذر عند ارتياد ال�سواطئ 
يق�سدون  وال��ذي��ن  الفطر  اإج���ازة عيد  اإق��ب��اًل خ��ال  ت�سهد  التي 

البحر بحثاً عن املتنف�ص وال�ستجمام ب�سبب ماءمة اجلو للتنزه 
البلدية  اأن  اإىل  ال�سام�سي  واأ�سار  الفرتة.  هذه  خال  وال�سباحة 
العيد   اأي��ام  اأول والتي تتوا�سل يف  �سابقا حملة �سامتك  اأطلقت 
املناطق  يف  امل��وج��ودة  الإر����س���ادات  باتباع  اجلمهور  توعية  ب��ه��دف 
املناطق  يف  ال�سباحة  وع��دم  اخلطرة  الأم��اك��ن  وجتنب  ال�ساطئية 
ذات الأمواج والدوامات واأفاد اإىل اأن كوادر البلدية تقوم بتوعية 
ال��زوار مع ال�سرطة يف �سرورة عدم الن�سغال عن الأطفال ومن 
الطق�ص  حالة  متابعة  �سرورة  اإىل  اإ�سافة  ال�سباحة  يجيدون  ل 

والبحر من خال الن�سرات اجلوية للحفاظ على اأرواح الزوار .

القائد العام لرجال ال�سرطة املناوبني يف العيد: اأنتم العني ال�ساهرة على اأمن الوطن
•• الفجرية - الفجر:

تفقد اللواء حممد اأحمد بن غامن الكعبي القائد العام ل�سرطة الفجرية  
نهار اأول اأيام عيد الفطر ال�سعيد املوظفن من ال�سباط و�سباط ال�سف 
القائد  �سعادة  قام  وقد  بالإمارة،  ال�سرطية  والنقاط  املراكز  يف  املناوبن 

اإدارة مركز �سرطة دبا الفجرية ومركز �سرطة  اإىل  العام بزيارة تفقدية 
عيد  مبنا�سبة  ب��امل��راك��ز  للعاملن  التهنئة  ت��ق��دمي  ب��ه��دف  وذل���ك  م�سايف 

الفطر. 
�ساعة،   24 م��دار  املراكز تعمل على  ب��اأن كافة  ال�سرطة  و�سرح قائد عام 
وال��وق��وف على مدى  الأح���داث  للتعامل مع كل  ت��ام  ا�ستعداد  وه��ي على 

واإمكانية ا�ستعداد املراكز خال التي تقع �سمن اخت�سا�سات كل مركز.
الرتقاء  كافة طاقاتهم بهدف  ت�سخري  اأهمية  اإىل  العاملن  ودعا جميع 
والقيام  للجمهور  املقدمة  ال�سرطية  كافة اخلدمات  يف تطوير وحت�سن 
املقدمة  للخدمات  تعزيزاً  وج��ه،  اأف�سل  على  الأمنية  والواجبات  باملهام 
للمتعاملن، ووجه بالعمل على تذليل كافة ال�سعوبات واإنهاء الإجراءات 

لهم باأ�سرع وقت ممكن. 
ال��ي��م��اح��ي م��دي��ر عام  ال���زي���ارة العميد حميد حم��م��د  ك��م��ا راف��ق��ه خ���ال 
العمليات ال�سرطية وعدد من ال�سباط والذي بدوره اأكد باأن كافة املراكز 
اأمت ال�ستعداد للتعامل مع كل الأحداث  ال�ساعة، وعلى  تعمل على مدار 

والباغات كل يف نطاق اخت�سا�سه.

جمل�س �ساحية مويلح بال�سارقة يحتفل مع الأهايل والأطفال بعيد الفطر ويوزع العيديات والألعاب على ال�سغار زوار ال�ساحية
••  ال�شارقة –الفجر:

مويلح  �ساحية  جمل�ص   ا�ستقبل 
ال�سواحي  ���س��وؤون  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع 
وال����ق����رى ب��ح��ك��وم��ة ال�������س���ارق���ة يف 
ال�����س��ارق��ة مبنا�سة  م��ق��ره مب��دي��ن��ة 
ال�سعيد  ال����ف����ط����ر  ع����ي����د  ح����ل����ول 
الأ���س��ر والأه�����ايل ون��ظ��م ع���دد من 
ال��ف��ع��ال��ي��ات وامل���ب���ادرات م��ن خال 
ا���س��ت��ق��ب��ال الأه�����ايل والأط����ف����ال يف 
تقاربهم  ح��ق��ق��ت  ال�����س��اح��ي��ة  م��ق��ر 

واأ�سعدتهم بتجمعهم.
�سامل  م���اج���د  الح���ت���ف���ال  ح�����س��ر 
�ساحية  جم��ل�����ص  رئ��ي�����ص  اجل��ن��ي��د 
مويلح يرافقه الدكتور عبدالعزيز 
ن��ائ��ب الرئي�ص  امل��ه��ريي  ب��ن ب��ط��ي 
وع��دد من الأع�ساء والأه���ايل من 
اجلميع  ل��ي��ب��ارك  م��وي��ل��ح  �ساحية 
بقدم  التهاين  ويتبادلوا  لبع�سهم 

عيد الفطر ال�سعيد.
ال�ساحية من خال  وقام جمل�ص 

مبادرته با�ستقبال الأطفال يف مقر 
قام ع�سو جمل�ص  ال�ساحية حيث 
املهريي  ع��ي�����س��ى  م��وي��ل��ح  ���س��اح��ي��ة 
نيابة عن اأع�ساء جمل�ص ال�ساحية 
ب��ت��وزي��ع ال��ع��ي��دي��ات والأل���ع���اب على 

العيد  ع����ي����دي����ة  م������ب������ادرة  وت����ع����د 
�ساحية  مبادرات  اإحدى  لاأطفال 
مويلح لتعزيز الرتابط الجتماعي 
واإك�����س��اب ال�سر  العيد  اأي���ام  خ��ال 
واأط��ف��ال��ه��ا ال��ع��ادات الإم��ارات��ي��ة يف 

توزيع  ع����ن  ف�������س���ا  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
الأطفال  على  والأل��ع��اب  العيديات 
اأج��واء احتفالية جميله ورائعة  يف 
الفعاليات  ت���ل���ك  اأن  اإىل  ول���ف���ت 
�سوؤون  دائ������رة  واأه�������داف  ت��ت��اق��ى 

الذين  الأط���ف���ال احل�����س��ور  ك��اف��ة 
اأول  ال�ساحية  مقر  على  ت��واف��دوا 
وث���اين اأي����ام ع��ي��د ال��ف��ط��ر ع��ل��ى اأن 
يتوا�سل الحتفال بالأطفال حتى 

اليوم الثالث.

اأهمية  م��وي��ل��ح  ���س��اح��ي��ة  جم��ل�����ص 
حية  �سا مبادرة جمل�ص  
والقيام  اأع�����س��اءه  بجميع  م��وي��ل��ح 
ب��ا���س��ت��ق��ب��ال امل����واط����ن����ن وال����س���ر 
واأط��ف��ال��ه��م واإق���ام���ة ال��ع��دي��د من 

عن  ف�سا  الفطر  عيد  ا�ستقبال 
والتاقي  ال��ت��وا���س��ل  ع��رى  تنمية 
العيد  مظاهر  لن�سر  اجلميع  بن 

ال�سعيد واأجوائه الجتماعية.
رئي�ص  اجلنيد  �سامل  ماجد  واأك���د 

تعزيز  يف  وال����ق����رى  ال�������س���واح���ي 
الرتابط الجتماعي وجعل ال�سر 
اأقرب اإىل بع�ص ل�سيما خال اأيام 
ال�سعادة يف قلوب  الأع��ي��اد واإدخ���ال 

الأطفال.  

الهالل الأحمر الإماراتي يوزع 
هدايا وك�سوة العيد على مئات 
الأيتام واأبناء ال�سهداء يف حلج

•• حلج- وام:

وزع الهال الأحمر الإماراتي على مدى يومن ك�سوة وهدايا العيد على 
املئات من الأيتام واأبناء ال�سهداء مبحافظة حلج، �سمن توجيهات �ساحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

الأعلى للقوات امل�سلحة مبنا�سبة عيد الفطر ال�سعيد.
الإم��ارات��ي يف حلج  الأح��م��ر  الهال  ال��ردف��اين مندوب  وزع عبدالإله  فقد 
 400 ل�  العيد  ك�سوة  حلج  حمافظة  يف  للهيئة  التابع  التطوعي  والفريق 
من الأيتام واأبناء ال�سهداء على ثاث مراحل حيث مت توزيع ك�سوة العيد 
ل�140 من الأيتام اأثناء تد�سن م�سروع ك�سوة العيد ومنحهم هدية عيدية 
ل�160  عيد  ك�سوة  توزيع  وتاها  يتيم،  لكل  �سعودي  ري��ال   200 ب�  تقدر 

طفا يتيما، اإ�سافة اىل توزيع 100 ك�سوة لأبناء ال�سهداء باملحافظة.
الإماراتي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  م��ن  املقدمة  العيد  ك�سوة  قيمة  اج��م��ايل  وبلغ 
ريال   80000 ال�سهداء يف حمافظة حلج ح��وايل  واأب��ن��اء  الأي��ت��ام  ل�سالح 

�سعودي.
المتنان  وعظيم  ال�سكر  جزيل  عن  ال�سهداء  واأ�سر  الأيتام  اأمهات  وعربت 
لدولة الإمارات العربية املتحدة ممثلة يف ذراعها الإن�سانية الهال الأحمر 
اأن��واع الدعم لأبناء املحافظة وال�سعب  ي��زال كل  ال��ذي قدم ول  الإم��ارات��ي 

اليمني على خمتلف ال�سعد الإغاثية والتنموية والإن�سانية.

واجهة املجاز املائية ت�ست�سيف اآلف الزوار �سمن احتفالت عيد الفطر
•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سياحية  الوجهات  اأب��رز  اإح��دى  املائية،  املجاز  واجهة  ت�ستقبل 
لاحتفال  ال��زوار  اآلف  ال�سارقة  اإم��ارة  يف  العائلية  والرتفيهية 
غنياً  ب��رن��اجم��اً  الح���ت���ف���الت  تت�سمن  ال�����س��ع��ي��د،  ال��ف��ط��ر  ب��ع��ي��د 
مغنون  يقدمها  التي  الفنية  والعرو�ص  الرتفيهية  بالفعاليات 
متجولون اإىل جانب العرو�ص البهلوانية وقرع الطبول واألعاب 
اخلفة التي حتب�ص اأنفا�ص احل�سور وذلك يف اأماكن خمتلفة حول 

املطاعم واملقاهي املتميزة يف الواجهة املائية.
اأيام �سهر رم�سان فعاليات متنوعة  ونظمت واجهة املجاز طيلة 
اأ�سبوعية على جمموعة من اجلوائز الرائعة  تت�سمن �سحوبات 

كما �ستعلن الأ�سبوع املقبل عن ا�سمي الفائزين باجلائزة الكربى 
حل�سور  تذكرتن  تت�سمن  النفقات  جميع  �ساملة  رحلة  وه��ي 
15 يوليو يف ملعب  ي��وم  ال��ق��دم  لكرة  ال��ع��امل فيفا  ك��اأ���ص  نهائي 

لوجنيكي يف مو�سكو.
التي  الرتفيهية  الوجهات  اأب��رز  من  املائية  املجاز  واجهة  وتعُد 
رئي�سة  ج��ذب  نقطة  ت�سكل  اأن��ه��ا  كما  الإم����ارات،  �سكان  يق�سدها 
جمموعة  ال��ع��ام  م��دار  على  ت�ست�سيف  حيث  خ��ال��د،  بحرية  على 
عرو�ساً  ت�سمل  التي  املتنوعة  والرتفيهية  الفنية  الأن�سطة  من 
الحتفالت  يف  النارية  الأل��ع��اب  وعرو�ص  وم�سرحية  �سينمائية 
الوجهات  اأف�سل  من  تعد  حيث  والأع��ي��اد،  الوطنية  واملنا�سبات 

املنظمة لاألعاب النارية لاحتفال براأ�ص ال�سنة امليادية.
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مبدينة  ال�سكنية  امل��ب��اين  اأح���د  يف  اجل��دي��دة  التفتي�ص  حملة  خ���ال 
حمتمل  اإره��اب��ي  ه��ج��وم  يف  ال���س��ت��ب��اه  خلفية  على  الأمل��ان��ي��ة  كولونيا 
من  املزيد  على  العثور  ع��دم  الأملانية  ال�سلطات  اأعلنت  �سامة،  مب��واد 
العام  الدع���اء  با�سم  املتحدث  وق��ال  ال�سمية.  �سديدة  الري�سن  م��ادة 
اأم�ص اجلمعة  اإنه مت حتريز مزيد من الأدل��ة املحتملة  ال�سبت  اليوم 
امل�ستبه به، مو�سحاً  خال عملية تفتي�ص �سقتن �سكنيتن للتون�سي 
“�سيء  على  العثور  يتم  مل  احلالية  للمعلومات  وفقاً  اأن��ه  املقابل  يف 
الأدلة  فح�ص  بالطبع  �سيجرى  اأنه  املتحدث  واأ�ساف  للريبة«.  مثري 
اجلديدة  التفتي�ص  حملة  وتاأتي  املقبلة.  الأي��ام  خ��ال  اأدق  نحو  على 
اأحد مفاتيح �سقة التون�سي ال�سكنية ل�ست �سقق  على خلفية مطابقة 
اأخرى خاوية يف نف�ص املبنى ال�سكني. واأظهرت التحقيقات بعد ذلك 
اأن هذا املفتاح مطابق لع�سر �سقق اأخرى داخل املبنى. وقال املتحدث 
اإنه جرى تفتي�ص هذه ال�سقق ال�سكنية اأي�ساً، لكن مل يتم العثور على 
�سيء مثري للريبة بداخلها. ويقبع امل�ستبه به حاليا يف ال�سجن على 
ذمة التحقيق يف ولية �سمال الراين-وي�ستفاليا. ومل يذكر املتحدث 
ما اإذا كان املتهم اأدىل باأي اإفادات ب�ساأن التهامات املوجهة اإليه. وكانت 
ال�سلطات الأملانية اعتقلت التون�سي، ويدعى �سيف اهلل اإت�ص. 29 عاماً 
يف مدينة كولونيا غربي الباد بعد اأن مت العثور على مادة الري�سن 

ال�سامة يف �سقته خال عملية تفتي�ص جرت ليل الثاثاء املا�سي.

هدد الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب، خال م�ساركته يف قمة جمموعة 
 25 �سرُي�سل  باأنه  اآب��ي،  �سينزو  الياباين  ال��وزراء  رئي�ص  كندا،  ال�سبع يف 
“وول  اأف��ادت �سحيفة  ما  بح�سب  اليابان،  اإىل  مليون مهاجر مك�سيكي 
بعد  بالف�سل،  ب���اءت  ال�سبع  جمموعة  قمة  وك��ان��ت  ج��ورن��ال«.  �سرتيت 
ان�سحاب ترامب فجاأة من البيان اخلتامي ال�سادر عنها، و�سن هجوماً 
�سديداً على رئي�ص الوزراء الكندي جا�سنت ترودو. ونقلت “وول �سرتيت 
جورنال”، عن م�سوؤولن اأوروبين كانوا موجودين وراء كوالي�ص القمة، 
اأن نظراء ترامب �سعروا بال�ستياء من عبارات اأطلقها وتتعلق مبوا�سيع 
اأوروبي،  م�سوؤول  بح�سب  ترامب  وو�سف  والهجرة.  والإره���اب  التجارة 
الهجرة باأنها م�سكلة كبرية لأوروبا ثم قال لآبي “�سينزو، ل توجد لديك 
25 مليون مك�سيكي و�ستخرج  اأر�سل لك  اأن  امل�سكلة، لكن ميكنني  هذه 
من من�سبك قريباً جداً«. واأ�ساف امل�سدر اأنه عندما حتّول املو�سوع اإىل 
اإيران والإرهاب، قال ترامب للرئي�ص الفرن�سي اإميانويل ماكرون: “ل 
بّد اأنك تعرف عن هذه امل�ساألة، اإميانويل، لأن كل الإرهابين موجودون 
يونكر،  كلود  ج��ان  الأوروب��ي��ة  املفو�سية  رئي�ص  واج��ه  كما  ب��اري�����ص«.  يف 
اإىل  اإ���س��ارة  يف  وح�سي،  قاتل  باأنه  م���راراً  و�سفه  ال��ذي  ترامب  انتقادات 
فر�ص الحتاد الأوروب��ي غرامات يف ق�سايا ملكافحة الحتكار و�سرائب 

�سد �سركات التكنولوجيا الأمريكية.

خلفية  على  �سخ�سا   19 ال�سبت  ام�ص  الرتكية  ال�سرطة  اعتقلت 
ا�ستباكات دامية اندلعت خال زيارة لنائب من حزب الرئي�ص رجب 
طيب اردوغ��ان لبلدة كردية على احل��دود مع �سوريا يف اط��ار حملة 
انتخابات 24 يونيو. وذكرت تقارير ان اربعة ا�سخا�ص قتلوا خال 
لقاء النائب خليل يلديز مع اأ�سحاب متاجر �سغرية يف بلدة �سورو�ص 
التي ت�سكنها غالبية من الكراد، اخلمي�ص. واكدت وكالة النا�سول 
الر�سمية لاأنباء ان 19 �سخ�سا مت توقيفهم بينهم مر�سح من حزب 

ال�سعوب الدميوقراطي املقرب من الكراد.
و�سائل  وقالت  الح��داث.  ماب�سات  ب�ساأن  مت�ساربة  تقارير  ووردت 
من  لهجوم  تعر�سوا  وان�����س��اره  يلديز  ان  للحكومة  م��وؤي��دة  اع���ام 
النائب،  ي�سب  ومل  و�سكاكن.  بع�سي  م�سلحن  ك��ان��وا  معار�سن 

بح�سب التقارير. ومل تت�سح بعد هوية القتلى.
وقالت وكالة النا�سول ان الهجوم ي�ستهدف حزب العدالة والتنمية 
وحّمل  للنائب.  �سقيق  القتلى  اح��د  ان  م�سيفة  اردوغ����ان،  بزعامة 
الرئي�ص الرتكي الذي ي�سعى لولية ثانية والفوز بغالبية كبرية يف 
الربملان يف النتخابات املرتقبة، حزب ال�سعوب الدميقراطي وحزب 

العمال الكرد�ستاين م�سوؤولية ما جرى.

عوا�شم

برلني

انقره

وا�شنطن

الربملان اليوناين �ساحة 
معركة على ا�سم مقدونيا  

 •• اثينا-اأ ف ب:

بات الربملان اليوناين ام�ص �ساحة املعركة ال�سيا�سية التي بداأت مع التو�سل 
رئي�ص  �سيواجه  حيث  م��ق��دون��ي��ا،  ا���س��م  على  و�سكوبيي  اثينا  ب��ن  ات��ف��اق  اىل 
املعار�سة  بها  تقدمت  الثقة  بحجب  مذكرة  ت�سيربا�ص  اليك�سي�ص  احلكومة 
اليمينية. وما مل حتدث اأي مفاجاأة، يتوقع ان تنجو حكومة ت�سيربا�ص التي 
حتظى باأغلبية من 154 �سوتاً من ا�سل 300، من الت�سويت على حجب 
الثقة الذي تاأجل اىل م�ساء ال�سبت بعد مناق�سته وقبل حفل توقيع التفاق 
توترا  ت�سهد  ال�سيا�سية  الأج���واء  لكن  ع��ام��ا.   27 ن��زاع عمره  لن��ه��اء  الح��د 
�سديدا يف البلدين، منذ الإعان الثاثاء عن التفاق الذي يق�سي باأن يتغري 
ا�سم “جمهورية مقدونيا اليوغ�سافية ال�سابقة” اىل “مقدونيا ال�سمالية«. 
وو�سف ت�سيربا�ص م�ساء اجلمعة التفاق باأنه انت�سار تاريخي مهم لليونان. 
واأ�ساف اثبتنا انه عندما تتوفر الرادة، ميكن ت�سوية نزاع قدمي عمره عقود، 
ملقدونيا  اليونانية  الهوية  اج��ل  م��ن  الن�سال  جلنة  ودع��ت  م��ت��وازن«.  ب�سكل 
اىل تظاهرة م�ساء ام�ص ال�سبت. وياأمل هذا التجمع من ال�سخ�سيات تكرار 
التجمعات الكبرية التي جرت ثاث مرات يف اثينا و�سمال اليونان منذ بدء 
املنظمن  با�سم  املتحدث  بات�سيكا�ص  ميخالي�ص  وق��ال  ال�ستاء.  يف  املفاو�سات 
بداأت  التي  التعبئة  لكن  مقدونين«.  ت�سميتهم  ي�سح  اليونانيون  “وحدهم 
النازين  ح��زب  من  ن��واب  بينهم  مئات  ب�سع  �سوى  جتمع  مل  اجلمعة  �سباح 
اجلدد “الفجر الذهبي«. واطلقت ماحقات ق�سائية �سد احد هوؤلء النواب 
اجلي�ص  على  ان  ال��ربمل��ان  ام��ام  �سرح  بعدما  باربارو�سي�ص  ق�سطنطن  وه��و 

اعتقال كبار م�سوؤويل الدولة الذين يتهمهم “باخليانة«.

تقدير ا�ستخباراتي اإ�سرائيلي.. 

�سرر العقوبات على اإيران اأكرب من املتوقع

هدف مو�سكو اإ�سعاف املنظمة على فر�س عقوبات 

حرب بني اأمريكا ورو�سيا.. على التعيينات يف الأمم املتحدة 

يدرك  اأكرث من �سواه، كيف يتعامل مع كيم ورجاله 

بومبيو.. الرجل املنا�سب للتعامل مع كوريا ال�سمالية

الالجئون الروهينغا يحتفلون بعيد الفطر يف بنغالد�س وزير اإيطايل ينتقد منظمة و�سفته بالفا�سي 
 •• بنغالد�س-اأ ف ب:

احتفل الاجئون الروهينغا يف بنغاد�ص ام�ص ال�سبت بعيد الفطر يف تظاهرة �سلمية 
افراد  بالعدالة والعودة بكرامة اىل ديارهم. وبالن�سبة اىل مئات الف  طالبوا فيها 
يف  ع�سكرية  حملة  اعقاب  يف  امل��ج��اورة  بورما  من  ف��روا  الذين  امل�سلمة  الأقلية  ه��ذه 
اغ�سط�ص املا�سي، هذا اول احتفال لهم بعيد الفطر يف هذه املخيمات املكتظة. وقال 
هذا  خمتلف  العيد  ان  بر�ص  فران�ص  لوكالة  عاما   35 البالغ  الاجئ  الدين  رحيم 
“لكن احلمد اهلل  ب��ازار  العام. وقال يف خميم كوتوبالونغ الكبري يف منطقة كوك�ص 
لدينا على الأقل مكان اآمن لاإقامة والحتفال بالعيد. ميكننا التوجه اىل امل�ساجد 
يف اي وقت«. وكانت م�ساجد املخيم ممتلئة ال�سبت بامل�سلن الذين دعوا اهلل جتنيبهم 

الفي�سانات وانزلقات الرتبة التي يخ�سون ان تت�سبب بها المطار املو�سمية.
وفيما جتمع الطفال مباب�ص العيد اجلديدة يف حديقة العاب، كان مئات الاجئن 

ي�ساركون يف تظاهرة ا�ستمرت �ساعة، وهو م�سهد ماألوف يف املخيمات.

اإ�سارات  م���وؤخ���راً  اأع��ط��ت  “رو�سيا 
اي��ران، على  باإبعاد  اأنها معنية  اإىل 
الإ�سرائيلية  احل����دود  ع��ن  الأق����ل 
اجلولن”.  ه�����س��ب��ة  يف  ال�����س��وري��ة 
ولكن رغم “ازدياد التطورات التي 
اأن  اإل  ط��ه��ران،  يف  ال�سلطات  تقلق 
ال�ستخبارات الإ�سرائيلية ل ت�سارع 
يف  النظام  ا�ستقرار  باأن  لا�ستنتاج 

خطر«.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

كتب اخلبري الع�سكري الإ�سرائيلي 
عامو�ص  “هاآرت�ص”  لدي �سحيفة 
من  وا�سنطن  ان�سحاب  اأن  هرئيل 
التفاق النووي مع طهران “ت�سبب 

ب�سرر اقت�سادي كبري لإيران«.
“تقديرات  اأن  اإىل  واأ���������س��������ار 
على  م��وؤخ��راً  عر�ست  ا�ستخبارية 
اإ�سرائيل  يف  ال�����س��ي��ا���س��ي  امل�����س��ت��وى 
املتتالية  ال�������ردود  اإن  اإىل  ت�����س��ري 
يف  الأمريكي،  القرار  اأحدثها  التي 
ال�سهر املا�سي، هي اأكر اأهمية من 
تهديدات  اأن  اإىل  لفتا  املتوقع”، 
الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب، 
على  ق��ا���س��ي��ة  ع��ق��وب��ات  ب�”تفعيل 
و�سركات  الإيرانية  النفط  �سناعة 
اأج��ن��ب��ي��ة ت��ت��اج��ر م��ع��ه��ا، ي��ت��وق��ع اأن 
ت���دخ���ل ح��ي��ز ال��ت��ن��ف��ي��ذ ال��ك��ام��ل يف 

بداية �سهر اأكتوبر املقبل«.
اأمريكية  ���س��رك��ات  اأن  اإىل  ول��ف��ت 
�سناعة  ل���ت���زوي���د  ع����ق����وداً  وق���ع���ت 
باملعدات،  لإي���ران  القدمية  النفط 

ال�ستخبارات  وب��ح�����س��ب  اإي�������ران«. 
“اأملت  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة،  الع�سكرية 
اأن حتقق مكا�سب اقت�سادية  اإيران 
ب����ارزة م��ن ال�����س��ف��ق��ات م��ع �سركات 
الفرتة  يف  واأم���ري���ك���ي���ة  اأوروب�����ي�����ة 
ال��ق��ري��ب��ة ال���ق���ادم���ة، يف ح���ن يجد 
ال���ن���ظ���ام الإي����������راين ن��ف�����س��ه اأم�����ام 
وق���ع���ت معها  ����س���رك���ات  ان�������س���ح���اب 
يف ال�����س��اب��ق ع��ل��ى ���س��ف��ق��ات، ووقف 
امل���ف���او����س���ات م���ع ����س���رك���ات اأخ����رى 

ب�سبب اخلطوة الأمريكية«.
“�سغط  �سبق  م��ا  ك��ل  اإىل  وين�سم 
متثل  النظام،  على  متزايد  داخلي 
للمعار�سة  متوا�سلة  تظاهرات  يف 
يف امل���دن الإي���ران���ي���ة، وال����ذي تركز 
وفق  معظمها على غاء املعي�سة”، 
اأن  ذكر  الذي  الإ�سرائيلي،  اخلبري 
الإ�سرائيلية  الأم��ن��ي��ة  ال��ت��ق��دي��رات 
القت�سادي  “ال�سغط  اأن  ت����رى 
امل��زدوج من الداخل واخل��ارج يزيد 
ال���ن���ظ���ام بن  اخل����اف����ات يف ق���م���ة 
الذي  واملع�سكر  املحافظن  مع�سكر 

يعّد اأكر اعتدال«.

ت�ستعد الآن لوقف ا�ستثماراتها مع 
“نايكي”  �سركة  اأن  كما  ط��ه��ران، 
األ���غ���ت ت���زوي���د امل��ن��ت��خ��ب الإي�����راين 
ريا�سية،  ب���اأح���ذي���ة  ال���ق���دم  ل���ك���رة 
“بريتي�ص  النفط  ل�سركة  اأ�سافة 
اأنها  اأع���ل���ن���ت  ال���ت���ي  برتوليوم”، 
���س��ت��وق��ف ا���س��ت��ث��م��اراً م�����س��رتك��اً مع 
حلفريات  الإيرانية  النفط  �سركة 

حتت املاء.
ولفت اإىل اأن العديد من ال�سركات 
الأوروبية قد تت�سرر من العقوبات 
الطريان  �سركة  منها  الأمريكية، 
و�سركة  با�ص”،  “اإير  الأوروب���ي���ة 

الطاقة “توتال” الفرن�سية.
بنيامن  احل��ك��وم��ة  رئ��ي�����ص  وك����ان 
الأ�سبوع  ال��ت��ق��ى  ال����ذي  ن��ت��ان��ي��اه��و، 
الفرن�سي  ال��رئ��ي�����ص  م���ع  امل���ا����س���ي 
اإمي����ان����وي����ل م�����اك�����رون، ����س���رح اأن����ه 
من  ف��رن�����س��ا  تن�سحب  اأن  ي��ري��د  ل 
تلقاء  من  “�سينتهي  لأنه  التفاق، 
كما  اقت�سادية”،  لأ���س��ب��اب  نف�سه 
اعترب اأن هذا هو “الوقت املنا�سب 
ل���س��ت��خ��دام ال�����س��غ��ط الأك����رب على 

نحو  �سنوياً  تنفق  اإي���ران  اأن  وزع��م 
مليار دولر يف امل�ساعدات اخلارجية 
اهلل  ح��زب  منها  خمتلفة،  ملنظمات 
نظام  مع  تقاتل  �سيعية  وملي�سيات 
واحلوثين  �سوريا  يف  الأ�سد  ب�سار 
يف اليمن، اإ�سافة حلما�ص واجلهاد 

الإ�سامي.
املعتدل:  امل��ع�����س��ك��ر  ي���وؤي���د  ح���ن  يف 
كما  ال�ستثمارات،  ه��ذه  “تقلي�ص 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�سوف يذكر التاريخ القمة بن الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب وزعيم 
كوريا ال�سمالية كيم جونغ اأون يف �سنغافورة التي اختتمت بتوقيع وثيقة 
بلديهما،  علما  وخلفهما  جنب  اإىل  جنباً  جل�سا  اللذين  الزعيمن  بن 
وتعهدا بتطوير العاقة من اأجل نزع كامل لاأ�سلحة النووية من �سبه 

اجلزيرة الكورية. 
وقال الرئي�ص الأمريكي ترامب يف حفل التوقيع على التفاق، �سبيحة 

واأعلم  اأكون معك.  اأن  “ال�سيد كيم، ي�سرفني  الثاثاء: 
اأننا �سوف نحقق �سوياً اإجنازاً كبرياً، و�سوف نحل م�سكلة 
على  ع�سية  ال��وق��ت،  ه��ذا  حتى  ك��ان��ت،  ومع�سلة  هائلة، 

احلل«.
والتوقعات  ال�سك  اأن���واع  جميع  على  “تغلبنا  كيم:  ورد 
ح��ي��ال ه���ذه ال��ق��م��ة، واأع��ت��ق��د اأن��ه��ا مت��ث��ل م��ق��دم��ة طيبة 

لتحقيق ال�سام«. 
وترى كاثي بافلي�ص، �سحفية اأمريكية ت�ساهم يف حترير 
موقع “ذا هيل” الإخباري، اأن الزمن �سوف يثبت ما اإذا 

كان كيم يعني جيداً ما قاله. 
الأمريكي  اخل��ارج��ي��ة  وزي��ر  لعب  امل��ق��ال،  كاتبة  وح�سب 
�سنغافورة.  قمة  جن��اح  يف  حا�سماً  دوراً  بومبيو  م��اي��ك 
املنا�سبة لدى وزارة اخلارجية  امل��وارد  ل بومبيو  فقد فعَّ
بانتظام  وع��م��ل  للمنا�سبة،  التح�سري  يف  الأم��ري��ك��ي��ة 

الأبي�ص جون بولتون، لكي ينقل  البيت  القومي يف  الأم��ن  مع م�ست�سار 
لرتامب خا�سة املعلومات وامل�سورات املفيدة.

ب�سا�سة  للقمة  الإع���داد  ت�سري عملية  لكي  ب��ذل ج��ه��وداً   وع��اوة عليه، 
مع  كي�����م  م�ست�ساري  بكبري  بومبيو  جمع  للقاء  بافلي�ص  وتلفت  وي�سر.  
اأ�سبوع من  قبل  القم������ة فجاأة  األغيت  بعدم������ا  نيويورك  فريق �سغري يف 
اإىل  كي�م،  م��ن  �سخ�سية،  ر�س����الة  ت�س�����ليم  اللقاء  خ��ال  ومت  موعدها. 
اأْعلن جمدداً عن عقد القم���ة يف  الرئي�ص ترامب. ويف نهاية ذلك اليوم 

موعدها املحدد.
عرف،  الرجل  هذا  اإن  قائلة  بومبيو،  حققه  ما  اإىل  املقال  كاتبة  وت�سري 

طوال م�سريته العملية، بح�سن الأداء والتميز يف عمله. 
وكيم  ترامب  ح�سره  اجتماع  من  �ساعات  قبيل  الأمريكي  الوزير  وق��ال 
�سوف  القمة  ه��ذه  ب��اأن  متفائلون  “نحن  مرتجميهما:  م��ع  اأون  جونغ 
ت�سع ال�سروط لإج��راء حمادثات م�ستقبلية مثمرة. ويف �سوء عدد من 
التفاقات الواهية التي وقعتها الوليات املتحدة خال ال�سنوات املا�سية، 
�سوف ي�سمن هذا الرئي�ص اأن ل تخفق اأية اتفاقية حمتملة، يف معاجلة 

اخلطر الذي متثله كوريا ال�سمالية«.
اإليه  ن�سعى  ال��ذي  النهائي  الهدف  اأن  بومبيو  واأ���س��اف 
ال�سمالية  كوريا  الديبلوما�سية مع  من خال جهودنا 
ومثبت،  كامل  ن��زع  لتحقيق  ن�سعى  و�سوف  يتبدل.  مل 
اجلزيرة  �سبه  م��ن  ال��ن��ووي��ة  لاأ�سلحة  عنه،  ع��ودة  ول 
الكورية، وهذا ما �ستقبل به الوليات املتحدة. و�سوف 
من  ال�سمالية  كوريا  تتخل�ص  اأن  اإىل  العقوبات  تبقى 
كامل براجمها لأ�سلحة الدمار ال�سامل. و�سوف تتعزز 
ت��ل��ك الإج�������راءات، اإذا مل ت��ت��ح��رك ال��دي��ب��ل��وم��ا���س��ي��ة يف 
ال�سري على  نوا�سل  اأن  ناأمل  ولكننا  ال�سحيح،  الجتاه 
هذا املنوال«. وترى بافليت�ص اأن بومبيو لعب اأي�ساً دوراً 
وم�ساركته  ح�سوره  واأن  للقمة،  التح�سري  يف  مركزياً 
كوزير للخارجية �سوف يثبت باأنه بالغ الأهمية، خال 
ولت  ترامب،  اإدارة  وح�سب  املقبلة.  وال�سنوات  الأ�سهر 
الأيام التي كان فيها النظام يكذب ويخدع ويهدد بعدم تقدمي تنازلت. 
بومبيو،  يدرك  الوا�سعة،  والع�سكرية  ال�ستخباراتية  خربته  اإىل  ونظراً 
ل�سنوات  در�سهم  لقد  ورج��ال��ه.  كيم  م��ع  يتعامل  كيف  ���س��واه،  م��ن  اأك���ر 
التي  ح�سا�سية  ال�ستخباراتية  املعلومات  اأك��ر  يف  جيداً  وبحث  طويلة، 
توفرت لديه. وهو يعرف كيف يتفوق عليهم يف لعبتهم اخلا�سة. والأهم 

من كل ما عداه، يحظى بومبيو بثقة الرئي�ص الأمريكي ترامب.   

�سد  التظاهرات  يف  �سعارات  رفعت 
حتويل هذه الأموال، وفق هارئيل، 
الإيرانية  “القيادة  اأن  اأك���د  ال���ذي 
ي�ستخدم  ال��ذي  ال�سغط  من  قلقة 
لتقلي�ص  ���س��وري��ا،  يف  الآن  ع��ل��ي��ه��ا 
خا�سة  ه��ن��اك،  الع�سكري  وج��وده��ا 
يف م��ن��اط��ق اجل��ن��وب ق���رب احلدود 

مع الحتال الإ�سرائيلي«.
واأ�����س����اف اخل���ب���ري ال��ع�����س��ك��ري اأن 

مبوا�سلة منع �سفن الإغاثة الأجنبية من دخول املوانئ 
م�ساركة  كيفية  لتحديد  اأوروب���ا  تعاين  حيث  الإيطالية 
م�����س��وؤول��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل م��ع امل��ه��اج��ري��ن ال��ذي��ن يحاولون 
ال��ن��زاع والبلدان  دخ���ول الحت���اد الأوروب����ي م��ن مناطق 
الفقرية التي يقع معظمها يف اأفريقيا وال�سرق الأو�سط. 
ليفاين  �سفينتي  اإن  في�سبوك  على  �سالفيني  وق���ال 
اأجنبية  حكومية  غري  ملنظمات  التابعتن  و�سيفوت�س�ص 
تخلى  مهاجرين  لنقل  ليبيا  �سواحل  قبالة  تنتظران 
اإيطاليا  اأن  يعلموا  اأن  “يجب  واأ���س��اف  مهربون.  عنهم 
غري  الهجرة  جت���ارة  يف  �سريكة  ت��ك��ون  اأن  ت��ري��د  تعد  مل 
ال�سرعية ولذلك يتعن عليهم التوجه ملوانئ اأخرى غري 

اإيطالية«.

 •• روما-رويرتز:

املنظمات  اأك��رب من  الإيطايل ع��ددا  الداخلية  اأبلغ وزي��ر 
يف  املهاجرين  لإن��ق��اذ  �سفن  لها  التي  الأجنبية  الأهلية 
تر�سو يف  اأن  اأنها ل ميكن  ال�سبت  ام�ص  املتو�سط  البحر 
باأنه  اإي��اه  لو�سفها  منها  واح��دة  وانتقد  اإيطاليا  موانئ 
اأي�سا حزب  يتزعم  الذي  �سالفيني،  ون�سر ماتيو  فا�سي. 
الوزراء،  رئي�ص  نائب  من�سب  وي�سغل  اليميني  الرابطة 
نزاع  ظل  يف  وتويرت  في�سبوك  موقعي  على  ت�سريحاته 
مت�ساعد مع اجلمعيات الأهلية بعدما مت منع ال�سفينة 
اأك���واري���و����ص ال��ت��ي ت��ن��ق��ل م��ه��اج��ري��ن م��ن دخ����ول املوانئ 
الإيطالية لتتجه بعد ذلك اإىل اإ�سبانيا. وتعهد �سالفيني 

اإن  اإيطاليا  وتقول  الهولندي.  العلم  ال�سفينتان  وترفع 
مهربي الب�سر ي�ستغلون املنظمات غري احلكومية وهو ما 
الذين  املهاجرين  اإن  املنظمات. وتقول روما  تنفيه هذه 
نقلهم  ميكن  ال��ذي��ن  ه��م  فقط  اإيطالية  �سفن  تنقذهم 
�سالفيني  ت�سريحات  اأع��ق��اب  ويف  اإيطالية.  م��وان��ئ  اإىل 
تغريدة  كتبت منظمة مي�سن ليفاين غري احلكومية 
باللغة الأملانية قالت فيها “عندما ي�سمح لنا الفا�سيون 
». ورد �سالفيني الذي اأغ�سبته هذه التغريدة على تويرت 
جاءت  والتهديدات«.  الإهانات  تردعنا  “لن  وقال  اأي�سا 
اإيطاليا  حم��اول��ة  م��ن  ي���وم  ب��ع��د  �سالفيني  ت�����س��ري��ح��ات 
ب�ساأن  دبلوما�سي  ن��زاع  بعد  خافاتهما  جت��اوز  وفرن�سا 

رف�ص روما ا�ستقبال ال�سفينة اأكواريو�ص.

م��وق��ع��اً ي��واج��ه يف الأ����س���ل ت��ق��ي��ي��داً ل�����س��اح��ي��ات��ه. ورد 
�سواريخ  خبري  تعين  بتاأخري  الرو�ص  الديبلوما�سيون 
فرن�سي يف جلنة تراقب العقوبات على كوريا ال�سمالية. 
ك��م��ا ع��رق��ل��وا م�����س��اٍع م��ن ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة وحلفائها 
الودائع  ال�سفر وجتميد  الأوروبين لفر�ص حظر على 
يف  بالب�سر  ي��ت��اج��رون  اأن��ه��م  يف  ي�ستبه  اأ���س��خ��ا���ص  ل�ستة 
ليبيا. لكنهم ر�سخوا موؤخراً ممهدين الطريق لفر�ص 
اأول عقوبات من نوعها على اأ�سخا�ص يتاجرون بالب�سر. 
وحلفاوؤها  املتحدة  ال��ولي��ات  رفعت  امل��ط��اف  نهاية  ويف 
اخلبري  تعين  على  و�سعوه  ال��ذي  الفيتو  الأوروب��ي��ون 

•• وا�شنطن-وكاالت:

اأن  بولي�سي”  “فورين  م��وق��ع  يف  لين�ص  ك��ول��وم  ك��ت��ب 
اآخ��ر ال�سحايا يف احل��رب بن  غريغوري جون�سون كان 

وا�سنطن ومو�سكو يف الأمم املتحدة.
ففي مار�ص من هذه ال�سنة، ت�سلم هذا العامل الأمريكي 
انتهاكات  يف  ع��ام��ن  منذ  حتقيقات  ي��ج��ري  ك��ان  ال���ذي 
على  الأم���ن  جمل�ص  فر�سها  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  العقوبات 
اليمن، قرار رف�ص رو�سيا جتديد عقده. وقبل اأ�سبوعن 
وفرن�سا  املتحدة  ال��ولي��ات  اعرت�ست  التاريخ  ذل��ك  من 
نيكولي  الرو�سي  الربوف�سور  تعين  على  وبريطانيا، 
التي  التحقيقات يف اخل��روق��ات  دوب��رون��راف��ن يف جلنة 
تتعر�ص لها العقوبات الدولية املفرو�سة على ال�سودان.  
الرجلن هما ج��زء من جمموعة  ان  اإىل  واأ���س��ار لين�ص 
اأك��رب من اخل��رباء والإداري���ن، على الأق��ل �ستة، فقدت 
يف الأ�سهر الأخرية وظائفها يف الأمم املتحدة اأو تعر�ص 

قراراتها للنق�ص على رغم كفاءاتها الوا�سحة. 
ويقول خرباء اإن هوؤلء هم �سحايا حرب بالوكالة بن 
الوليات املتحدة ورو�سيا اندلعت موؤخراً من اأجل تعزيز 

اأجندات اأو�سع يف املنظمة الدولية. 
وبالن�سبة لرو�سيا، فاإن الهدف هو اإ�سعاف قدرة الأمم 
امل��ت��ح��دة ع��ل��ى ف��ر���ص ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ب��ل��دان وتنظيمات 
جنوب  اإىل  ال�سمالية  ك��وري��ا  اإىل  اإي����ران  م��ن  اإره��اب��ي��ة 
اأن  ي��ب��دو  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  اإىل  وبالن�سبة  ال�����س��ودان. 

رو�سيا حول  مع  اأو�سع  الإج��راء مرتبط بخافات  هذا 
تدخلها يف انتخابات الدول الغربية ولتورطها الع�سكري 
يف اأوكرانيا و�سوريا.  ونقل عن اخلبري يف �سوؤون الأمم 
املتحدة يف املجل�ص الأوروبي للعاقات اخلارجية قوله: 
“اأعتقد اأننا �سن�سهد املزيد من نوع حرب الع�سابات حول 
الوليات  اإذا متكنت  اإل  الديبلوما�سية،  العملية  ق�سايا 
املتحدة ورو�سيا من التو�سل اإىل �سفقة كربى لتخفيف 
املتحدة، ويبدو ذلك  التوترات بينهما يف الأمم  جممل 
العرقلة باتت  الوقت احلا�سر...اإن  املنال يف  بعيد  اأمراً 
ا�سرتاتيجية جيدة ملو�سكو يف ما يتعلق ب�سوريا، ويبدو 

اأنها �ستطبق على نطاق عام«. 
اإىل  تعود  والإنتقام  الرف�ص  ق��رارات  ب��اأن  الكاتب  وذّك��ر 
مطلع العام، عندما رف�ست رو�سيا اقرتاحاً من الوليات 
امل��ت��ح��دة وح��ل��ف��ائ��ه��ا الأوروب���ي���ن لتعين م�����س��وؤول عن 
�سمان منح قدر من الإج��راءات القانونية لاإرهابين 
املفرت�سن الذين فر�ص عليهم جمل�ص الأمن عقوبات. 
وهذا املن�سب �ساغر منذ اأغ�سط�ص عندما تنحت كاترين 
تنزاين،  يخلفها  اأن  رو�سيا  وف�سلت  –يوهيل.  مارت�سي 
وفرن�سا  وا���س��ن��ط��ن  م��ن  ب��رف�����ص  ق��وب��ل  تر�سيحه  ل��ك��ن 

وبريطانيا. 
اأحدهما من  وانتقمت مو�سكو بعرقلة تعين �سخ�سن 

فرن�سا والآخر من لبنان. 
املن�سب  ب���ق���اء  ع���ن  اأ���س��ف��ر  امل������اأزق  اأن  ل��ي��ن�����ص  واأ�����س����اف 
اأ�سعف  مم��ا  املا�سي،  مايو  حتى  اأ�سهر  لب�سعة  �ساغراً 

الرو�سي يف �سوؤون ال�سودان نيكولي دوبرونرافن. 
حلظة  يف  اأت���ى  ج��ون�����س��ون  رح��ي��ل  اأن  اإىل  لين�ص  ول��ف��ت 
رو�سيا  وتتهم  الغرب.  مع  الرو�سية  العاقات  يف  توتر 
لندن  يف  وابنته  م��زدوج  رو�سي  عميل  اغتيال  مبحاولة 
با�ستخدام  الربيطانية،  �سالزبري  مبدينة  م��ار���ص  يف 
الديبلوما�سيون  ورف�����ص  لاأع�ساب.  نوفيت�سوك  غ��از 
الرو�ص جتديد تعاقده بعدما انتقدت الوليات املتحدة 
اأمر  الهجوم،  م��ن  اأ�سبوعن  وبعد  الت�سميم.  حم��اول��ة 
60 جا�سو�ساً  ترامب بطرد  دونالد  الأمريكي  الرئي�ص 

وديبلوما�سياً رو�سياً من الوليات املتحدة.   

ال�ستخبارات الأملانية 
جت�س�ست على النم�سا

•• فيينا-وكاالت:

اإعامية من�ساوية،  تقارير  ك�سفت 
اخلارجية  ال�ستخبارات  وكالة  اأن 
جت�س�ست  دي”  اإن  “بي  الأمل��ان��ي��ة 
ات�سالت  ع��ل��ى  ممنهج  ن��ح��و  ع��ل��ى 
النم�سا  يف  حم���وري���ة  م��وؤ���س�����س��ات 
خ����ال ال���ف���رتة م���ن ع����ام 1999 

حتى عام 2006.
الرئي�ص  ي��ع��ل��ق  اأن  امل��ن��ت��ظ��ر  وم���ن 
النم�ساوي األك�سندر فون دير بيلن، 
زبا�ستيان  ال��ن��م�����س��اوي  وامل�ست�سار 
التقارير  ه�����ذه  ع���ل���ى  ك����ورت���������ص، 
خال موؤمتر �سحفي م�ساء ام�ص 

ال�سبت.
وذكرت جملة “بروفيل” و�سحيفة 
النم�ساويتن  �ستاندارد”  “دير 
لوكالة  داخلية  بيانات  اإىل  ا�ستنادا 
الأملانية،  اخلارجية  ال�ستخبارات 
هذه  خ��ال  جت�س�ست  ال��وك��ال��ة  اأن 
األ���ف���ي خ���ط تليفون  ال���ف���رتة ع��ل��ى 
وبريد  ج������وال  وه����ات����ف  وف���اك�������ص 

اإلكرتوين.
“�ستاندار”  ���س��ح��ي��ف��ة  وك���ت���ب���ت 
“وكالة   : ام�����������ص  ال�������������س������ادرة 
الأملانية  اخلارجية  ال�ستخبارات 
فيينا  يف  وزارات  ع��ل��ى  جت�����س�����س��ت 
و������س�����رك�����ات وم����ن����ظ����م����ات دول����ي����ة 
وم���وؤ����س�������س���ات اإ����س���ام���ي���ة واأف�������راد 
م�ستبه يف �سلتهم بالإرهاب وجتار 

�ساح«.

حكم على الدمنارك بتعوي�س 
18 مدينا عذبوا يف العراق

•• كوبنهاغن-وكاالت:

اأعلنت حمكمة ا�ستئناف يف الدمنارك 
الدمناركية  ال����دول����ة  ع��ل��ى  احل���ك���م 
مدنياً  ل�18  امل������ادي  ب��ال��ت��ع��وي�����ص 
خال  العراق  يف  للتعذيب  تعر�سوا 
ع��م��ل��ي��ة ع�����س��ك��ري��ة مت���ت ب���دع���م من 
تورطها  يتاأكد  مل  دمناركية،  كتيبة 
قدموا  مدنياً   23 وك��ان  باحلادثة. 
�سكوى لدى الق�ساء الدمناركي �سد 
واأخ�سعوا  اعتقلوا  اأن  بعد  ال��دول��ة 
اإن�سانية”  غري  ومعاملة  “لتعذيب 
دي�������زرت- “غرين  ع��م��ل��ي��ة  خ�����ال 
الزبري  يف  اخل�سراء”  ال�����س��ح��راء 
ع�����س��ري��ن كيلومرتاً  ن��ح��و  ب��ع��د  ع��ل��ى 
حمكمة  واع��ت��ربت  الب�سرة.  ج��ن��وب 
“جنود  اأن  ح��ك��م��ه��ا  يف  ال���س��ت��ئ��ن��اف 
اأر�سلوا  الذين  الدمناركية  الكتيبة 
و�ساركوا   2004 ع���ام  ال��ع��راق  اإىل 
يف العملية مل يدانوا بارتكاب اأعمال 

عنف بحق عراقين«.
ال�23  امل�����س��ت��ك��ن  م���ن  ل�18  وح��ك��م 
ب��ت��ع��وي�����ص ب��ل��غ��ت ق��ي��م��ت��ه 30 األ���ف 
كورون لكل منهم، اأي ما يعادل نحو 
اأربعة اآلف يورو. واأعرب وزير الدفاع 
عن  فريدريك�سن  ه��ج��ورت  ك��او���ص 
يدين  ل  ال��ذي  للحكم،  “ارتياحه” 
اجل��ن��ود ال��دمن��ارك��ي��ن، اإل اأن���ه حذر 
باأنه قد ي�ستاأنفه، لأن حكم املحكمة 
الدمنارك  ت�سع  “قد  �سابقة  يكر�ص 

يف و�سع �سعب«.
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عربي ودويل
ترامب: مناوراتنا مع كوريا اجلنوبية »األعاب حربية«

•• وا�شنطن-وكاالت:

ترامب،  دون����ال����د  الأم����ريك����ي،  ال��رئ��ي�����ص  و����س���ف 
باده  جتريها  التي  الدورية  الع�سكرية  املناورات 
وذلك  نارية”،  “األعاب  باأنها  اجلنوبية  كوريا  يف 
يف معر�ص دفاعه عن قراره وقف هذه التدريبات 
ب�سكل اأحادي. وقال ترامب: “اإنها األعاب حربية. 
فيه  ت�سلمت  ال��ذي  الأول  اليوم  من  كرهتها  لقد 
ماين  ندفع  لتمويلها،  الكثري  ندفع  ال�سلطة. 
اإنني  “لقد قلت  الدولرات للطائرات«. واأ�ساف: 
اأرغب يف وقفها لأنه من ال�سيئ التفاو�ص واإجراء 
تلك التمارين. لقد وفرت الكثري من املال، وهذا 

اأنه  الأم��ريك��ي،  الرئي�ص  واأع��ل��ن  لنا«.  جيد  �سيء 
الكورية  النووية  امل�سكلة  من  الأك��رب  اجل��زء  حل 
ال�����س��م��ال��ي��ة، وذل���ك ب��ع��د ال��ق��م��ة ال��ت��ي ع��ق��ده��ا مع 
الزعيم الكوري ال�سمايل كيم جونغ اأون. وقال اإن 
توليه  اأخ��ربه قبل  اأوباما  ب��اراك  ال�سابق  الرئي�ص 
املتحدة  للوليات  م�سكلة”  “اأخطر  اأن  من�سبه 
النووية  لاأ�سلحة  ال�سمالية  كوريا  برنامج  هي 

م�سيفا:
 “لقد قمت بحل تلك امل�سكلة، لقد مت حل اجلزء 
التي  النتقادات  وبعد  امل�سكلة«.  تلك  من  الأك��رب 
اأن قمته  اأعلن ترامب  املا�سية،  الأي��ام  واجهها يف 
�سنغافورة  يف  يونيو   12 يف  كيم  م��ع  التاريخية 

اأتاحت اإطاق “عملية حتقق قوية” من تفكيك 
الرت�سانة الكورية ال�سمالية.

وتابع ترامب: “حن و�سلت )اإىل الرئا�سة(، ظن 
ال�سمالية.  كوريا  مع  حربا  �سنخو�ص  اإننا  النا�ص 
باإلقاء  وي��ب��داأ  �سي�سل  ت��رام��ب  اأن  يظنون  ك��ان��وا 
عك�ص  ح�سل  بالواقع  لكن  مكان،  كل  يف  القنابل 
ذل�����ك«. واأ�����س����اف: “كل م���ا اأ���س��ت��ط��ي��ع ق��ول��ه هو 
عظيمة  اإن��ه��ا  م�سداقية،  لها  وثيقة  وقعت  اأن��ن��ي 
و�ستكون عظيمة لكم كذلك لأن كوريا ال�سمالية 
بلدا عظيما  ت�سبح  واأن  تتطور  اأن  ت�ستطيع  الآن 
اأن ت�سبح ما تريده، ولكن لن  اقت�ساديا. ميكنها 

تكون هناك اأ�سلحة نووية«.

مقاتلو طالبان وجنود اأفغان يحتفلون بوقف اإطالق نار 
•• كابول-رويرتز:

اأفغان ومقاتلو طالبان بوقف غري م�سبوق لإطاق النار يف نهاية �سهر رم�سان  احتفل جنود 
حركة  كانت  )�سيلفي(.  الذاتية  ال�سور  والتقاط  والأح�����س��ان  الفطر  بعيد  التهنئة  وتبادلوا 
بداأت  التي  العيد  اأي��ام خال عطلة  النار ملدة ثاثة  اأعلنت وقفا مفاجئا لإط��اق  طالبان قد 
اأم�ص الأول اجلمعة وا�ستثنت من ذلك القوات الأجنبية. ويتداخل وقف اإطاق النار املعلن من 
جانب طالبان مع وقف لإطاق النار اأعلنته احلكومة وي�ستمر حتى الأربعاء. واأظهرت مقاطع 
املبتهجن  الجتماعي اجلنود ومقاتلي طالبان  التوا�سل  م�سورة و�سور من�سورة على مواقع 
زابل  واإقليم  كابول  اإقليم لوجار جنوبي  العيد يف  والتهنئة مبنا�سبة  الأح�سان  يتبادلون  وهم 
بجنوب الباد وميدان وردك يف الو�سط. وقال م�سعود عزيزي نائب وزير الداخلية الأفغاين اإن 
هناك مراقبة لوقف اإطاق النار يف �سائر اأنحاء الباد. واأ�ساف لرويرتز “مل حتدث هجمات 
حل�سن احلظ«. وقال حكام اأقاليم هلمند وقندهار وزابل اإن اجلانبن ملتزمان بوقف اإطاق 

النار ومل ترد تقارير بحدوث عنف على مدى اأربع وع�سرين �ساعة.

•• برلني-وكاالت:

اأع�ساء  جميع  ال��ت��زام  م��ن  بالرغم 
الحتاد الأوروبي بالقواعد اخلا�سة 
تطبيقها  اختاف  اأن  اإل  باللجوء، 
ال�����دور  ي���ل���ع���ب  ب���ل���د  اإىل  ب���ل���د  م����ن 
املعطيات  اأه��م  يلي  م��ا  يف  احلا�سم. 
واحل��ق��ائ��ق ح��ول ال��ق��واع��د املعمول 
بها داخ��ل الحت���اد الأوروب����ي ب�ساأن 
اللجوء  �سيا�سة  تعد  ال��ل��ج��وء.  ح��ق 
اأك������رب نقاط  واح�������دة م����ن  ح���ال���ي���اً 
الئتاف  اأط�������راف  ب���ن  اخل�����اف 
احل��ك��وم��ي يف اأمل��ان��ي��ا. وه��ك��ذا فلكل 
من احلزب الدميوقراطي امل�سيحي  
الجتماعي  امل�����س��ي��ح��ي  والحت��������اد 
ال����ب����اف����اري واحل�������زب ال����س���رتاك���ي 
حول  خمتلفة  اآراء  الدميوقراطي 
امل�������س���م���وح لهم  ال����اج����ئ����ن  ع������دد 
ا�ستقبالهم   وتوقيت  الباد  بدخول 
طلبات  م����ع  ال���ت���ع���ام���ل  وط���ري���ق���ة 
اللجوء. ولكن ما هي القواعد التي 
ي��ج��ب ع��ل��ى اجل��م��ي��ع الل���ت���زام بها، 
ب��ل يف جميع  اأمل��ان��ي��ا،  لي�ص فقط يف 
اإن لوائح  اأنحاء الحتاد الأوروب��ي؟ 
الحتاد الأوروبي التي مت اعتمادها 
ا ب�ساأن  ب�ساأن �سيا�سة اللجوء، واأي�سً
ق�سايا اأخرى، تنطبق ب�سكل وا�سح 
الأع�����س��اء. لكن  ال���دول  على جميع 
اللوائح  لهذه  بلد  كل  تاأويل  كيفية 
اإىل ق��ان��ون وط��ن��ي يقع  وحت��وي��ل��ه��ا 
ع���ل���ى ع����ات����ق ك�����ل دول�������ة ع�������س���و يف 
ال�����س��ب��ب ل تزال  ول���ه���ذا  الحت������اد. 
الدول  بن  كبرية  اختافات  هناك 
الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي حول 

بع�ص النقاط.

اتفاقية دبلن
ال��اج��ئ��ون ال��ذي��ن ي���ري���دون طلب 
ميكنهم  ل  اأوروب�����������ا،  يف  ال���ل���ج���وء 
ك����ان. فمنذ  ب��ل��د  اأي  ذل���ك يف  ف��ع��ل 

اللتزام  عليهم  ب��ات   ،2003 ع��ام 
باأن  ت��ق��ول  وال��ت��ي  دب��ل��ن،  باتفاقية 
بطلب  ي��ت��ق��دم  اأن  ي��ج��ب  ال���اج���ئ 
ال��ل��ج��وء يف بلد الحت���اد الأوروب����ي، 
ال���ذي دخ���ل اأر���س��ه ل��ل��م��رة الأوىل. 
تلتزم  ه����ذا ل  م���ن  ب���ال���رغ���م  ل��ك��ن 
ب�سكل �سارم  دائًما  الأع�ساء  الدول 
بهذه القاعدة. وميكنهم من خال 
مع ما ي�سمى ب� “الدخول التلقائي” 
اللجوء  اإج���راءات  ب�ساأن  ي��ق��رروا  اأن 
اخل��ا���س��ة ب��امل��ه��اج��ر، ح��ت��ى ل���و كان 
ق��د دخ��ل يف ال��ب��داي��ة ب��ل��دا اآخ����راً يف 
�سبيل  وع��ل��ى  الأوروب��������ي.  الحت�����اد 

عنها يف الدول الأخرى من الأ�سباب 
دبلن.  ات��ف��اق��ي��ة  ل��ت��ع��ل��ي��ق  الأخ������رى 
فرتة  منذ  اأمل��ان��ي��ا  تر�سل  مل  فمثَا 
طويلة الاجئن اإىل اإيطاليا، لأنه 
مل يتم على الأغلب اإيوائهم ب�سكل 

مائم هناك.

توزيع الالجئني
على الرغم من ال�ستثناءات، اإىل اأن  
اأعداد  تدفق  اإىل  اأدت  دبلن  اتفاقية 
ك��ب��رية م��ن ال��اج��ئ��ن اإىل ال���دول 
الأع�����س��اء ال��ت��ي ت��ق��ع ع��ل��ى احلدود 
الأوروب��ي. منذ  اخلارجية لاحتاد 

بلغاريا  )م��ث��ل  �سنغن”  “اتفاقية 
ورومانيا(، ولكن بع�ص الدول غري 
الأع�ساء يف الحتاد الأوروبي )على 
والرنويج(  اأي�����س��ل��ن��دا  امل��ث��ال  �سبيل 
منطقة  يف  منت�سبون  اأع�����س��اء  ه��م 
هذا  داخ�����ل  �سنغن”.  “اتفاقية 
التحرك  لاأ�سخا�ص  ميكن  املجال 
�سوابط  ت��وج��د  ل  اإذ  ع����ام،  ب�سكل 
على احلدود. غري اأنه ل يتم العمل 
دائ��م��ا ب��ه��ذه ال��ق��اع��دة. خ��ال اأزمة 
اجراءات  اأملانيا  اأدخ��ل��ت  الاجئن، 
�سبط احلدود يف منطقة “اتفاقية 
ملنع   2015 ال���ع���ام  يف  ال�سنغن” 

اأمل���ان���ي���ا العمل  امل���ث���ال ف��ق��د ع��ل��ق��ت 
ورف�ست  دبلن مرات عدة  باتفاقية 

ترحيل الاجئن اإىل دول اأخرى.
كما مل يتم يف الآونة الأخرية ترحيل 
اأي لجئن اإىل املجر يف �سيف عام 
2017. وال�سبب يف ذلك يعود اإىل 
خماوف اأمنية قانونية. من جهتها 
الأوروبي  الحت��اد  اتهمت مفو�سية 
اللجوء  اإج��������راءات  ب��ع��رق��ل��ة  امل��ج��ر 
للاجئن يف الباد وفق ما يتما�سى 
مع قانون الحتاد الأوروبي املعمول 
املعايري الجتماعية  به. وقد تكون 
يف دول الحت��اد الأوروب���ي املختلفة 

�سون”  “�سُيخ�سّ الذين  الاجئن 
 ،2017 ع������ام  يف  ب����ال����ق����وة.  ل���ه���م 
حاول الحت��اد الأوروب��ي من خال 
نقل  التوطن”،  اإع����ادة  “برنامج 
اليونان  م����ن  لج�����ئ  األ������ف   160
واإيطاليا اإىل دول الحتاد الأوروبي 
ا�ستقبال  ي��ت��م  مل  ل��ك��ن  الأخ�������رى. 
من  بالفعل  منهم  األ���ف   26 ���س��وى 

قبل بلدان اأخرى.
“اتفاقية  م���ن���ط���ق���ة  ت�������س���م���ل  ل   
الأوروب����������ي  الحت���������اد  ال�سنغن” 
دول  ج��م��ي��ع  ل��ي�����ص  لأن  ب��ال��ك��ام��ل. 
الحتاد الأوروبي اأع�ساء يف منطقة 

ذلك احلن، جرت حماولت لإن�ساء 
نظام ح�س�ص على م�ستوى الحتاد 
الاجئن  توزيع  لإع���ادة  الأوروب���ي 
اأج��ل تخفيف احلمل ع��ن دول  م��ن 
مثل اإيطاليا واليونان. اعتماداً على 
ع���دد ال�����س��ك��ان، ي��ت��ع��ن ع��ل��ى الدول 
من  معن  ع��دد  ا�ستقبال  الأع�ساء 
ال���اج���ئ���ن يف ح������الت الأزم��������ات. 
ف�سل مثل هذا  ذل��ك،  وبالرغم من 
مقاومة  يف  الآن  ح���ت���ى  ال���ت���دب���ري 
البلدان. وترف�ص  الأزم��ة يف بع�ص 
و�سلوفاكيا  وامل��ج��ر  بولندا  م��ن  ك��ل 
ا�ستقبال  ال��ت�����س��ي��ك  وج���م���ه���وري���ة 

عدد كبري من الاجئن من دخول 
اأوراقهم.  مراجعة  دون  م��ن  اأملانيا 
غ���ري اأن����ه ���س��م��ح ال��ع��م��ل ب���اإج���راءات 
ويف  ق�سري  ل��ف��رتة  احل����دود  �سبط 
قامت  اأملانيا  لكن  الطوارئ،  حالت 
ب��ت��م��دي��ده��ا ع���دة م����رات، يف الآون����ة 
الأخرية يف ت�سرين الثاين نوفمرب 
نف�سه،  ال���وق���ت  ويف   .2017 ع���ام 
ت���ربر احل��ك��وم��ة الحت���ادي���ة اتخاذ 
هذه الإج��راءات من اأجل ال�سامة 
التهديدات  م��ن  واحل��م��اي��ة  العامة 

الإرهابية.

اإيواء الالجئني
ي���ل���ع���ب اخ����ت����اف ت��ط��ب��ي��ق ق���ان���ون 
ال��ل��ج��وء يف الحت����اد الأوروب������ي من 
قبل الدول الأع�ساء الدور احلا�سم 
بع�ص  اللجوء.  طلبات  معاجلة  يف 
القواعد اإلزامية، مثل القاعدة التي 
تلزم فتح املجال اأمام طالبي اللجوء 
للولوج اإىل �سوق العمل يف موعد ل 
تقدمي  ب��ع��د  اأ���س��ه��ر  ت�سعة  ي��ت��ج��اوز 
اأقل  اأخ��رى  قواعد  وهناك  الطلب. 
الدويل  القانون  وبح�سب  و�سوحاً. 
�سروط  ا�ستيفاء  يجب  ل��اج��ئ��ن، 
امل��ت��واف��ق��ة م���ع حقوق  ال���س��ت��ق��ب��ال 

الإن�سان. 
ويرتك حتديد ماهية هذه ال�سروط 
لكل بلد على حدة. وتختلف معايري 
ب�سكل  ال��ل��ج��وء  ا���س��ت��ق��ب��ال ط��ال��ب��ي 
الأع�ساء  ال����دول  بع�ص  ب��ن  ك��ب��ري 
يف الحتاد الأوروب��ي. اإذ على �سبيل 
املثال ل ي�ستبعد وجود مراكز اإيواء 
م��ك��ت��ظ��ة ل��اج��ئ��ن، وامل���ب���اين التي 
تفتقر اإىل املرافق ال�سحية الكافية 
ل��اج��ئ��ن يف  اخل���ي���ام  اإىل  ح��ت��ى  اأو 
بع�ص البلدان. وقد دفعت مثل هذه 
تعليق  اإىل  اأملانيا  بالفعل  ال��ظ��روف 
اإعادة  وع��دم  دبلن  باتفاقية  العمل 

ترحيل الاجئن اإىل هذه الدول.

 •• هانوي-اأ ف ب:

اأعلنت ال�سرطة الفيتنامية انها فتحت 
اعتقل  ام��ريك��ي  ح��ول  حتقيقا  ر�سميا 
م���ع ع�������س���رات الأ����س���خ���ا����ص الآخ���ري���ن 
خ���ال ت��ظ��اه��رات ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة يف هذا 
ال��ب��ل��د ال�����س��ي��وع��ي. واوق����ف ول��ي��ام انه 
مدينة  يف  الح��د  ع��ام��ا(   32( نغوين 
هو �سي مينه )�سايغون �سابقا( بجنوب 
الباد يف واح��دة من هذه التظاهرات 
مثري  ق��ان��ون  م�����س��روع  على  احتجاجا 
ان�������س���اء مناطق  ي��ن�����ص ع��ل��ى  ل��ل��ج��دل 
املتظاهرون  ويتهم  خا�سة.  اقت�سادية 
احل��ك��وم��ة ب��ان��ه��ا ت��در���ص م��ن��ح ال�سن 
ارا�ص يف هذه املنطقة لفرتات طويلة.
وق��ال��ت ���س��رط��ة م��دي��ن��ة ه��و ���س��ي مينه 
يف  ل���ت���ح���ق���ي���ق  ي���خ�������س���ع  ن����غ����وي����ن  ان 
وهو  العام”.  بالنظام  تخل  “اعمال 
م��ت��ه��م ب��ت��ح��ري�����ص م��ت��ظ��اه��ري��ن على 
و�سيوجه  ع��ام��ة.  م��ه��اج��م��ة مم��ت��ل��ك��ات 
ال����ي����ه ات����ه����ام ر����س���م���ي وي���ف���رت����ص ان 
التحقيق.  انتهاء  حتى  موقوفا  يبقى 

الناطقة  الر�سمية  ال�سحيفة  وكتبت 
راأى  “بعدما  انه  املدينة  �سرطة  با�سم 
ا�سخا�سا يحاولون قلب اآلية لل�سرطة 
لفتح الطريق امام متظاهرين، حاول 

وليام انه م�ساعدتهم على قلبها«.
ون��غ��وي��ن م���ول���ود يف ت��ك�����س��ا���ص ودر�����ص 
وك���ان مي�سي عطلة  ي��ي��ل،  ج��ام��ع��ة  يف 
على  يح�سل  ان  وي��ف��رت���ص  فيتنام  يف 

ماج�ستري يف �سنغافورة يف يوليو.
واكد ا�سدقاء لنغوين انه جرح خال 
تناقلتها  ���س��ور  اىل  ا�ستنادا  اعتقاله، 
م��واق��ع ال��ت��وا���س��ل الج��ت��م��اع��ي وظهر 
بينما  ال���راأ����ص  يف  ب��ج��رح  م�سابا  فيها 
ل��ب��ا���س��ا مدنيا  ي����رت����دون  ك�����ان رج������ال 
هوؤلء  اح��د  وق���ال  اآل��ي��ة.  اىل  يجرونه 
ال�سدقاء كيفن ويب لوكالة فران�ص 
بر�ص ان م�سوؤولن يف الق�سم القن�سلي 
ال�سجن  يف  اجلمعة  زاروه  الم��ريك��ي 
و�سحته  عالية  معنوياته  ان  ووج��دوا 

جيدة. 
قد  ك��ان  اذا  م����ا  نعرف  “ل  واأ�س�����اف 

تلقى عاج������ا للجرح يف راأ�سه«.

م�سوؤولن  ان  مو�سح������ا  القلق،  تثري 
ملتابعة  �سغوطا  مي��ار���س��ون  امريكين 

الزيارات القن�سلية.
على  ال�سبت  م�سددة  مراقبة  وفر�ست 

مدينة هو �سي مينه. 
وح������ذرت ال�����س��ل��ط��ات ال�����س��ك��ان خال 

دانيال  م����اري  م���ن ج��ه��ت��ه��ا، ���س��رح��ت 
يكن  “مل  �سديقها  ان  بر�ص  لفران�ص 
للتعبري عن  ال��ت��ظ��اه��رات  م��وج��ودا يف 
يف  ن��اط��ق  وذك���ر  �سيا�سية«.  ر���س��ال��ة  اي 
لفران�ص  المريكية  اخلارجية  وزارة 
بر�ص ان املعلوم��������ات عن ا�سابته بجرح 

ور�سائل  مبنا�سري  اجل����اري  ال���س��ب��وع 
غري  جتمعات  يف  امل�ساركة  من  ن�سية، 
التظاهرات عنيفة يف  قانونية. وكانت 
بعد الماكن خ�سو�سا يف منطقة بينه 
اآليات  ث����وان )ج���ن���وب( ح��ي��ث اح��رق��ت 

لل�سرطة وت�سررت مبان حكومية.

فيتنام تفتح حتقيقا �سد اأمريكي 

كيم لي�س مغفاًل.. هل تكرر وا�سنطن �سيا�سة اعتمدتها مع العراق؟

اإجراءات �سبط احلدود يف منطقة »اتفاقية ال�سنغن«

حق اللجوء يف الحتاد الأوروبي... اأهم املعطيات واحلقائق

•• لندن-وكاالت:

“تلغراف”  ����س���ح���ي���ف���ة  ك�������س���ف���ت 
ال��ربي��ط��ان��ي��ة ع��ن ���س��ف��ق��ات �سرية 
الدميقراطية  ���س��وري��ا  ق���وات  ب��ن 
لتبادل  الإره��اب��ي  داع�����ص  وتنظيم 
امل��ح��ت��ج��زي��ن، مم���ا ي��ث��ري خم���اوف 
اأوروب��ي��ة م��ن ع��ودة جهادين  دول 

اإىل اأرا�سها.
وق��ال��ت يف ت��ق��ري��ر ل��ه��ا، اإن����ه كانت 
هناك 3 �سفقات لتبادل امل�سلحن 
واأفراد عائاتهم بن قوات �سوريا 
قبل  م��ن  املدعومة  الدميقراطية 

الوليات  بقيادة  ال��دويل  التحالف 
اأفرج  داع�ص  تنظيم  وبن  املتحدة، 
ف��ي��ه��ا ع����ن ع�����دد م����ن ال���دواع�������ص 

الأوروبين.

م�سلح �سي�ساين  200
مطلعة  م���������س����ادر  اإىل  ون�������س���ب���ت 
واأهايل الدواع�ص املحتجزين لدى 
اأن ال�سفقة الأوىل متت  “ق�سد”، 
نحو  و�سملت  امل��ا���س��ي،  ف��رباي��ر  يف 
�سي�ساين  اأ���س��ل  م��ن  م�سلح   200
واأ�سول عربية، بالإ�سافة اإىل عدد 
من الفرن�سين واأملاين واحد على 

الأخرية  وال�سفقة  ال���زور.  دي��ر  يف 
داع�ص  مل�سلحي  زوج��ة   15 �سملت 
وقعت 6 يونيو اجلاري بالقرب من 
مدينة هجن مبحافظة دير الزور 
ال�سحيفة  وت�����س��ري  و���س��ط��اء.  دون 
اأن قوات �سوريا الدميقراطية  اإىل 
واأن  املعلومات،  هذه  على  تعلق  مل 
التحالف الدويل مل يكن على علم 

بهذه ال�سفقات.
الربيطانية،  ال�سحيفة  وبح�سب 
قتلوا  و���س��ي��ط��اً   15 م���ن   4 ف�����اإن 
ال�����س��ف��ق��ات، مم���ا دفع  اأع����ق����اب  يف 
امل�ساركة  ع��ن  لامتناع  الآخ��ري��ن 

اإر���س��ال��ه��م ع��ل��ى منت  الأق�����ل. ومت 
“ق�سد”  م��ع��ت��ق��ات  ح��اف��ات م��ن 
ت����زال حتت  ال��ت��ي ل  امل��ن��اط��ق  اإىل 
���س��ي��ط��رة داع�������ص مب��ح��اف��ظ��ة دير 
ال��زور. ويف اإط��ار مماثل يف اأبريل، 
15 داع�سياً و40  مت الإف��راج عن 
بينهم  والأط�����ف�����ال،  ال��ن�����س��اء  م���ن 
وبلجيكيون  وف��رن�����س��ي��ون  م��غ��ارب��ة 
اإىل  اإر���س��ال��ه��م  وه��ول��ن��دي��ون. ومت 
الأرا�سي اخلا�سعة ل�سيطرة داع�ص 
من غري اإرادتهم. ويف املقابل اأفرج 
داع�ص عن عدد مماثل من مقاتلي 
“ق�سد” الذي اأ�سرهم اأثناء املعارك 

لتبادل  لح��ق��ة  م��ف��او���س��ات  اأي  يف 
املحتجزين، على الرغم من عر�ص 

مبالغ مالية هائلة عليهم.
ول تزال قوات �سوريا الدميقراطية 
حتتجز اأعدادا كبرية من م�سلحي 
املتطرفن  بينهم عدد من  داع�ص، 
الذين  اأوروب��������ا،  م���ن  اخل��ط��ريي��ن 
وخا�سة  الأوروبية،  الدول  ترف�ص 
للمحاكمة.  ا�ستقبالهم  بريطانيا 
هناك  اأن  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
خم���������اوف ج�����دي�����ة م�����ن اح���ت���م���ال 
اإطاق  ب��ع��د  اأوروب�����ا  اإىل  ع��ودت��ه��م 

�سراحهم. 

ال�سفقة الأوىل �سملت 200 م�سلح من اأ�سل �سي�ساين واأ�سول عربية 

اإطالق مقاتلني من داع�س مبوجب �سفقات �سرية مع ق�سد

م����دى ���س��ع��وب��ة احل�����س��ول ع��ل��ى م��واف��ق��ة ح���ك���ام مطلقي 
فا�سح  خ��رق  مبثابة  يعتربونه  ���س��يء  على  ال�����س��اح��ي��ات، 
لل�سيادة. فقد األزمت الوثيقة التي وقع عليها �سدام العراق 
با�سم  ع��رف  ما  اإىل  مقيد  غري  بدخول  ملفت�سن  بال�سماح 
باآلف  اأنها تغطي م�ساحة قدرت  رئا�سية، ما تبن  مواقع 
ديبلوما�سين.  برفقة  ك��ان��وا  طاملا  املربعة،  الكيلومرتات 
نفذ �سرب �سدام،  العام،  ذلك  اأغ�سط�ص من  بحلول  ولكن 
اأية  ب��اده من  تثبت خلو  �سهادة  املفت�سن مبنحه  وطالب 
اأ�سلحة نووية، ومن ثم طالب جمل�ص الأمن برفع عقوبات 
فر�سها عليه. وتوقف �سدام عن التعاون، ما اأدى اإىل اأزمة 
التي  الق�سف  حملة  ال�سحراء،  ثعلب  لعملية  ثم  اأخ��رى، 

ا�ستمرت اأربعة اأيام. 
ولأنه  ت���رام���ب،  يعتقد  رمب���ا  امل���ق���ال،  ك��ات��ب  ول��ك��ن، ح�سب 
�سوف  اأن��ه  باملال،  العقاء  ب��اأن كيم يهتم كجميع  يفرت�ص 
اأ�سلحته بفنادق فاخرة، ومنتجعات �سياحية تطل  يقاي�ص 
ورمبا  ال�سمالية.  ك��وري��ا  ل�����س��واط��ئ  خ��اب��ة  م�ساهد  ع��ل��ى 
يكون ترامب حمقاً، فقد فعلها النظام الإيراين من قبل. 
وعلى  �سعبي،  دعم  على  تعتمد  النظام  ذلك  �سرعية  ولكن 
ا�ستخدم  الذي  اإىل كيم  بالن�سبة  اأكر منه  اقت�سادي  منو 
وعاوة  �سيا�سي.  ك�ساح  ل�سعبه  جماعي  جتويع  �سيا�سة 
عليه، اإذا كانت التنازلت التي قدمها الإيرانيون من اأجل 
الو�سول اإىل اأ�سواق عاملية مل تكن كافية بالن�سبة لرتامب، 
كيم  مي�سي  �سوف  م��دى  اأي  اإىل  نتخيل  اأن  ال�سعب  فمن 

لتحقيق ان�سياع كامل.
ويختم تروب راأيه بالإ�سارة اإىل اأن كيم لي�ص مغفًا، ورمبا 
اإنقاذ  على  الأق���در  الزعيم  باأنه  يتخيل  ترامب  اأن  ي��درك 
يتو�سل  قد  لتفاق  اأي خرق  يتجاهل  �سوف  العامل، حيث 
ال�سمالية  كوريا  زعيم  يظن  رمبا  وعندها  اجلانبان.  اإليه 
اأنه قادر على التعاون مبا يكفي لتمديد اأفق نزع ت�سلح اإىل 
ديبلوما�سي،  ن�سر  على  املحافظة  اأج��ل  ومن  نهاية.  ل  ما 
رمبا تتغا�سى اإدارة ترامب عما رف�ست اإدارة بيل كلينتون 
اأ�سواأ  تتحقق  �سوف  وعندها  ع��ام��اً.  ع�سرين  قبل  جتاهله 
���س��وف يح�سد  ن��ظ��راً لأن ك��ي��م  امل��ح��ت��م��ل��ة،  ال�����س��ي��ن��اري��وات 
على  قدرته  عن  التخلي  دون  اإليها،  �سعى  التي  ال�سرعية 

ابتزاز العامل.   

•• وا�شنطن-وكاالت:

“مركز التعاون الدويل”  يرى جيم�ص تروب، زميل لدى 
كوريا  اأن  ب��ول��ي�����س��ي،  ف���وري���ن  ي�����س��اه��م يف حت���ري���ر جم��ل��ة 
�سدام  اتبعها  التي  اللعبة  قواعد  اليوم  تطبق  ال�سمالية 
عما  الت�ساوؤل  ال��ع��امل  على  اأن  م�سيفاً  ال��ع��راق،  يف  ح�سن 
اإذا كانت الوليات املتحدة �سوف تتبع اأي�ساً قواعد لعبتها 

ال�سابقة يف العراق.
وي�ستهل تروب مقالته بالإ�سارة اإىل ما جرى، قبل ع�سرين 
املتحدة كويف عنان  العام لاأمم  عاماً، عندما طار الأمن 
���س��دام ح�سن  يائ�سة لإق��ن��اع  ب��دا مهمة  م��ا  ب��غ��داد يف  اإىل 
الدولية  للمنظمة  التابعن  الأ���س��ل��ح��ة  ملفت�سي  بال�سماح 

بدخول مواقع ح�سا�سة، وبالتايل جتنب حرب و�سيكة. 
ويذكر تروب، الذي كان �سمن الوفد املفاو�ص مع العراق، 
باأن تلك املفاو�سات كانت ع�سرية، ولكن عنان ا�ستطاع اإقناع 
وعوا�سم  وا�سنطن،  طلبته  م��ا  ك��ل  على  باملوافقة  ���س��دام 
فرحاً  ولكنه  مرهقاً  عنان  ك��ان  الأم���ر،  نهاية  ويف  اأخ���رى. 
ال�سفقة،  الأم��ن على  وف��خ��وراً مبا حققه. وواف��ق جمل�ص 

وا�ستاأنف املفت�سون عملهم. 
ولحقاً، غري �سدام راأيه، ومنعهم من الو�سول اإىل مواقع 
ح�سا�سة، وانهارت ال�سفقة. ويف دي�سمرب، 1998، بعد 10 
اأ�سهر على رحلة عنان اإىل بغداد، ق�سفت الوليات املتحدة 

واململكة املتحدة العراق. 
ويقول تروب، اإنه تذكر تلك احلادثة عندما راأى الرئي�ص 
الأمريكي ترامب وهو يعلن ب�سرور بالغ اأنه وزعيم كوريا 
ن�سوب  ولحتمال  نووية،  ملواجهة  نهاية  و�سعا  ال�سمالية 
حرب، بوا�سطة اتفاقية لإخاء �سبه اجلزيرة الكورية من 

ال�ساح النووي. 
ما  خلف  كاملة  خطوة  ترامب  يقف  املقال،  كاتب  وح�سب 
دون  وا�سنطن  اإىل  �سيعودان  وف��ري��ق��ه  لأن���ه  ع��ن��ان،  حققه 
احل�سول على اأي نوع من التفاق ب�ساأن مفت�سي الأ�سلحة. 
كوريا  ديكتاتور  ا�ستعداد  م��دى  يخترب  مل  ترامب  اأن  كما 
باده.  عرب  بالتجول  املفت�سن  لأولئك  لل�سماح  ال�سمالية 
اأ�سلحة  ح�سن،  ل�سدام  خافاً  الطاغية،  ه��ذا  ميلك  كما 
عنان  مهمة  تثبت  ت���روب،  وح�سب  م��ت��ط��ورة.  �سامل  دم���ار 

ماكرون ي�سعى لأر�سية م�سرتكة مع اإيطاليا ب�ساأن الهجرة 
•• باري�س-رويرتز:

اجلديد  الإي��ط��ايل  ال����وزراء  رئي�ص  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�سي  الرئي�ص  ح��ث 
الهجرة  م�سكات  واإ�سبانيا حلل  واأملانيا  فرن�سا  العمل مع  على  كونتي  جوزيبي 

بدل من الن�سمام اإىل حمور مناه�ص للهجرة.
و�سعى ماكرون وكونتي، اللذان تبادل البت�سامات وو�سف كل منهما الآخر باأنه 
�سديق، اإىل جتاوز اخلاف يف باري�ص بعد ن�سوب اأزمة دبلوما�سية ب�سبب رف�ص 
باري�ص  قلق يف  وثمة  موانئها.  اأحد  على  اإنقاذ مهاجرين  �سفينة  ا�ستقبال  روما 
املحامي  بقيادة  للموؤ�س�سات  املناه�سة  الإيطالية  احلكومة  �ستتخذه  ما  ب�ساأن 

منطقة  يف  الن��دم��اج  ومنها  الأوروب��ي��ة  الق�سايا  م��ن  بعدد  يتعلق  فيما  كونتي 
“اآمل  كونتي  مع  �سحفي  موؤمتر  يف  ماكرون  وق��ال  الاجئن.  وق�سية  اليورو 
بقوة اأن تعمل فرن�سا واإيطاليا معا لطرح مقرتحات وامل�ساهمة بحلول اأوروبية 
خا�سة مع �سركاء مثل اإ�سبانيا واأملانيا«. وت�سبب خاف بن باري�ص وروما ب�ساأن 
م�سري �سفينة عليها اأكر من 600 مهاجر منهم ن�ساء واأطفال يف تدخل البابا 
فرن�سي�ص واأثار ال�سقاق يف اأوروبا وتوترا يف الئتاف الأملاين اله�ص الذي تتزعمه 
الفرن�سي  ال�سفري  ا�ستدعت  اإيطاليا  وكانت  مريكل.  اأجنيا  الأملانية  امل�ست�سارة 
وطالبته باعتذار من ماكرون الذي قال اإن اإيطاليا ت�سرفت “با�ستخفاف وعدم 

م�سوؤولية” باإغاق موانئها اأمام املهاجرين.
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دعوات حقوقية لتون�س لتبني ا�سالحات جمتمعية 
بينها  مقرتحات  ت�سمن  �سفحة   200 من  تقريرا  اجلمهورية  رئي�ص 
املدين  التحالف  واك��د  الربملان.  على  لاإحالة  جاهزة  قوانن  م�ساريع 
دعمه لإجراءات ت�سمن “امل�ساواة التامة والفعلية بن الن�ساء والرجال 
وكذلك  التون�سيات”  لأزواج  اجلن�سية  ومنح  الأط��ف��ال  على  وال��ولي��ة 
“امل�ساواة التامة والفعلية بن كل الأطفال مبن فيهم املولودون خارج 
الزواج” و”اإلغاء وتعوي�ص الن�سو�ص القانونية القمعية وذات ال�سبغة 
الخاقوية.. من املجلة اجلزائية املتعلقن بالتجاهر بفح�ص والعتداء 
على الأخاق احلميدة«· بيد ان اجلمعيات ابدت ا�سفها لقرتاح اللجنة 
يف بع�ص املجالت بدائل يف حال تبن ان الغاء بع�ص القوانن التمييزية، 
متعذر. وطالبت يف هذا ال�سياق باإلغاء عقوبة العدام و”الف�سل 230 
من املجلة اجلزائية الذي يجّرم املثلية اجلن�سية” والف�سلن املتعلقن 

باخلناء والزنا ولاإجراءات املتعار�سة مع “امل�ساواة التامة” بن الرجل 
واملراأة يف جمال الرث. وقوانن الرث التون�سية القائمة م�ستمدة من 
تعاليم ال�سام وهو دين الدولة. وتن�ص هذه القوانن يف بع�ص احلالت 
على ان ترث املراأة ن�سف ما يرثه الرجل. وكانت جلنة احلريات اقرتحت 
الم  وب��ن  والبنت  الب��ن  وب��ن  وال�سقيقات  ال�سقاء  بن  امل�ساواة  مبداأ 
“اإمكانيات  اقرتحت  كما  ال�ستثناء.  امكانية  الزوجن مع  والب وبن 
التخيري بن امل�ساواة والتمييز يف ما يخ�ّص امل�ساواة يف الإرث” يف حال 
كان اعتماد امل�ساواة �سعبا. وهذه امل�سائل ح�سا�سة يف تون�ص حيث تبقى 
املثلية منبوذة. كما ان امل�ساواة يف الرث تعترب عند كثريين متنافية مع 
الإرث يف تون�ص ف�ستكون  امل�ساواة يف  اعتماد  القران. ويف حال  ن�سو�ص 

�سابقة يف العامل الإ�سامي.

•• تون�س-اأ ف ب:

دعا التحالف املدين من اجل احلريات الفردية واملدنية يف تون�ص ام�ص 
امل�ساواة  ا�ساحات كربى يف جمال  لتبني  اتخاذ تدابري  ال�سلطات اىل 
م��وؤخ��را جلنة  التي اقرتحتها  الفردية  وامل���راأة واحل��ري��ات  ال��رج��ل  ب��ن 
8 يونيو  رئا�سية. وكانت جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة اقرتحت يف 
الغاء جترمي املثلية وامل�ساواة بن املراأة والرجل يف جمال الرث ا�سافة 

اىل العديد من الإجراءات الأخرى.
قائد  الباجي  التون�سي  الرئي�ص   2017 �سيف  �سكلها  التي  واللجنة 
مع  لتتاءم  التون�سية  القوانن  حتديث  اق���رتاح  اليها  عهد  ال�سب�سي 
د�ستور اجلمهورية الثانية الذي اعتمد يف يناير 2014 يف خ�سم ثورة 

2011 التي انهت عقودا من ال�ستبداد يف عهد اجلمهورية الوىل.
30 منظمة غ��ري ح��ك��وم��ي��ة بيها  امل��ك��ون م��ن  امل����دين  ال��ت��ح��ال��ف  ودع����ا 
الدميوقراطيات  الن�ساء  وجمعية  الن�سان  حلقوق  التون�سية  الرابطة 
التطّلعات  “تكري�ص  اىل  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ي�����ص  ح����دود،  ب��ا  وحم��ام��ون 
مبادرات  وتقدمي  تو�سياته  وذلك مبتابعة  اللجنة  تقرير  التي حّفزها 
حقوق  جت��زئ��ة  وع���دم  و�سمولية  وت��راب��ط  لكونية  مطابقة  ت�سريعية 
نواب  بيان  يف  دعا  كما  والفعلية«.  التامة  للم�ساواة  وجم�ّسدة  الإن�سان 
ال�سعب والقوى ال�سيا�سية وال�سلطة الق�سائية “للتحّرك نحو تكري�ص 
واملوؤ�س�سات  القانون  اإنفاذ  و�سلطات  احلكومة  ودع��ا  اللجنة«.  تو�سيات 
واملرافق العمومية “لتخاذ التدابري التي تهيئ تفعيل توّجهات تقرير 
اللجنة«. وكانت جلنة احلريات الفردية وامل�ساواة �سلمت ال�سبوع املا�سي 

•• تراب-اأ ف ب:

تثري مظاهر النعزال الجتماعي 
والتباهي بالختاف وعدم الثقة 
ب��اجل��م��ه��وري��ة يف م��ن��ط��ق��ة ت���راب 
اأماكن  ب��اري�����ص ويف  م��ن  ال��ق��ري��ب��ة 
الفرن�سية  ال�سلطات  قلق  اخ��رى، 
الذي  ال�سلفي  التيار  تنامي  م��ن 
لعتناق  ال���ع���ب���ور  ب����واب����ة  ي��ع��ت��رب 

اليديولوجيا املتطرفة .
ورغم ان لعب كرة القدم نيكول 
انيلكا والكوميدي املعروف جمال 
دب�����وز م���ن اأب����ن����اء م��ن��ط��ق��ة ت���راب 
ال��ف��ق��رية ال��واق��ع��ة ع��ل��ى ب��ع��د 30 
املنطقة  ف���اإن  ب��اري�����ص،  كلم غ��رب��ي 
اآفتها  تبقى �سيئة ال�سيت. وكانت 
والنحراف  امل��خ��درات  ال�سابق  يف 
الذي  هو  الت�سدد  فبات  اليوم  اما 
ي���ث���ري ق���ل���ق ال�������س���رط���ة واأج����ه����زة 

املخابرات.
اأول  ����س���ه���دت  امل����دي����ن����ة  ان  وم������ع 
دينية  خلفية  ذات  ���س��غ��ب  اع��م��ال 
جيبا  ت�سكل  ل  فهي   ،2013 يف 
اإن �سغط  بل  “غيتو”  اأو  معزوًل 
ع��ل��ى احلياة  امل��ت��ط��رف  الإ�����س����ام 
تدريجي  ب�سكل  ميار�ص  اليومية 
الدرا�سة  جم���الت  يف  ومت�ساعد 
واملن�ساآت  ال��ك��ح��ول  وا���س��ت��ه��اك 

الريا�سية...
اج����ه����زة  م���������س����در يف  وب���ح�������س���ب 
خم�سن  ف���ان  الره�����اب،  مكافحة 
تراب  ���س��ب��ك��ة  ع���رب  م����روا  �سخ�سا 
يف  متطرفن  مع  للقتال  للتوجه 
العراق و�سوريا. واكد رئي�ص بلدية 
ال�سرتاكي غي مالندين  املدينة 
يف مقابلة مع فران�ص بر�ص توجه 
40 اىل 50 من �سكان املدينة اىل 

ب��ر���ص وك��ذل��ك ف��ع��ل اأف�����راد كانوا 
اأمام امل�سجد.

يف  ح�سا�سة  تبقى  امل�����س��ائ��ل  وه���ذه 
بالعلمانية.  مت��ام��ا  متم�سك  بلد 
اح�سائيات  اأي��ة  فرن�سا  ت�سدر  ول 
الدينية  ال��ع��ق��ي��دة  ع���ن  ر���س��م��ي��ة 
بلدية  رئي�ص  وي��وؤك��د  ملواطنيها. 
25 و30 باملئة  ت��راب ان م��ا ب��ن 
لكن  م�سلمون.  املدينة  �سكان  من 
ان  ق���در  حمليا  ق�سائيا  م�����س��درا 
 60 “بن  ب��ك��ث��ري  اع���ل���ى  ال���رق���م 

و70 باملئة«.
ما  “ان  ن�������س���رو  ع���ث���م���ان  وق�������ال 
خطاب  ت���ن���ام���ي  ه�����و  ي���زع���ج���ن���ي 
لقد  الهوية  اأ�سا�ص  على  النعزال 
الذين  ال�سبان  ن�سبة  من  فوجئت 
جملة  على  الع��ت��داء  ا�ستح�سنوا 
2015 وذلك  يف  ايبدو”  �ساريل 
للنبي  م�سيئة  ر�سوما  ن�سرها  بعد 

حممد.
وندد ب “قانون ال�سمت” ال�سائد 
امل��و���س��وع متهما  ب�����س��ان  ت����راب  يف 
املنتخبن  امل���������س����وؤول����ن  ب���ع�������ص 

مبمار�سة الزبائنية ال�سيا�سية.
ال���ب���ل���دي���ة هذه  ورف���������ص رئ���ي�������ص 
“لي�ص  ان��ه  يوؤكد  لكنه  التهامات 
ملواجهة  الكافية”  ال���ق���وة  ل��دي��ه 
وطالب  احل����ج����م.  ب���ه���ذا  حت����دي����اً 
ب���ت���و����س���ي���ح ع����اج����ل م����ن ال����دول����ة 
الرئي�ص  ف���ي���ه  ي�����س��ت��ع��د  وق�����ت  يف 
اميانويل ماكرون لتقدمي خطته 

ازاء الديانة امل�سلمة.
وحذر رئي�ص البلدية من انه “اذا 
اأن�سار  دعم  على  الرتكيز  يتم  مل 
ال�سبغة  ذي  امل���ع���ت���دل  ال�����س����ام 
�سعوبات  ���س��ن��واج��ه  الأوروب�����ي�����ة، 

جمة«.

عرب   2016-2015 يف  اوروب���ا 
ما يطلق عليه “طريق البلقان«.

مار�ص  يف  ال��ط��ري��ق  اغ����اق  ومت 
ال�ساعن  م��ن  قليلة  اع���دادا  لكن 
اىل طرق بديلة، ل زالوا يعربون 
امل��ن��ط��ق��ة ل��ل��و���س��ول اىل الحت����اد 
�سمال  يف  ويتجمعون  الوروب����ي. 
بلدتي  البو�سنة، وخ�سو�سا  غرب 
قرب  ك��ادو���س��ا  وفيليكا  بيهات�ص 
احل����دود م��ع ك��روات��ي��ا ال��ع�����س��و يف 

الحتاد الوروبي.

كان  �ساب  وبينهم  والعراق  �سوريا 
رعاية  وي��ت��وىل  البلدية  يف  يعمل 

اأطفال.
وج����ع����ل����ت ه��������ذه الأع����������������داد من 
“م�سكلة”  ت���راب  م��ن  املتطرفن 
من نوع جديد يف بلد �سهد �سل�سلة 
التي  فاملدينة  دام��ي��ة.  اع���ت���داءات 
لل�سيوعين،  �سابقا  معقا  �سكلت 
�ستينات  يف  ك��ب��ري  ب�سكل  تو�سعت 
القرن املا�سي مع ا�ستقبال عمالة 
م��غ��ارب��ي��ة ا���س��ت��ق��رت ب��ه��ا للعمل يف 

�سناعة ال�سيارات.
اأخرى،  باري�سية  ���س��واح��ي  وم��ث��ل 
تعاين تراب اليوم من ارتفاع كبري 
باملئة(   20( ال��ب��ط��ال��ة  ن�سبة  يف 
اأقلية اىل  دف��ع  ديني  انكفاء  وم��ن 

اعتناق التطرف .
مكتبة  اول  ايري�ص  ابراهيم  اأن�ساأ 
املقاطعة قبالة  الدينية يف  للكتب 
الفرن�سي  وه����ذا  ال��ب��ل��دي��ة.  م��ق��ر 
ويربي  ال�����س����ام  اع���ت���ن���ق  ال������ذي 
ال�سيب  غ����زاه����ا  ط���وي���ل���ة  حل���ي���ة 
طويًا،  تقليديا  قمي�سا  ويرتدي 
كما  وه���ي  ال�سلفية  ت��ن��ام��ي  �سهد 
لت�سمية  لطيفة  “طريقة  ي��ق��ول 
الوهابية” ال�سعودية التي ي�سفها 

بانها “ايديولوجيا قاتلة«.
الريا�سي  امل�������درب  ه�����ذا  وا�����س����ار 
ال�سابق )51 عاما( اىل انه “حن 
يعودون  اأط��ف��ال��ه��ن  الم��ه��ات  راأت 
ذلك  �سكل  العبادات،  اىل ممار�سة 
عامل ارتياح لديهن. امل�سلمون مل 
على  كانوا  ما  يحدث.  ملا  ينتبهوا 

للتجديد  برنامج  ات��اح  امل�سلمن، 
ال��ع��م��راين ان��ف��ق ع��ل��ي��ه اك���ر من 
300 مليون يورو ا�ستبدال ابراج 
بعمارات �سكنية لئقة مع ميادين 

خ�سراء.
قال  ال�������س���وق  ����س���اح���ة  ح���ان���ة  ويف 
يعرف  ل  اإن�������ه  ع�����ال  م���دي���ره���ا 
“رقم  ان  اك���د  ل��ك��ن��ه  ال�����س��ل��ف��ي��ن. 
اأعماله ت�ساعف اأربع مرات” منذ 
ان توقفت احلانة عن بيع الكحول 

يف 2015.
ويف املدينة التي يوجد بها خم�سة 
م�ساجد، ول تبيع متاجرها �سوى 
اللحم احلال. ويف ال�سوق غالبية 
الن�ساء حمجبات. وبح�سب تقرير 
����س���ري م����ن م�������س���در ق�����س��ائ��ي يف 
اأ�سرة   80 ن��ح��و  ف�����اإن   ،2016
املنزل  يف  اأطفالها  تعليم  ف�سلت 

على مدار�ص اجلمهورية.
ولحظ رئي�ص البلدية اأن “هناك 
احلياة  ط���اب���ع  حت���دي���د  يف  اإرادة 
النتماء  خ��ال  م��ن  الجتماعية 

الديني«.
قدمت  �����س����ن����وات  ب�������س���ع  وق�����ب�����ل 
جمموعة من 200 امراأة لتطلب 
منه، با جدوى، تخ�سي�ص اأوقات 
وموؤخرا  البلدي.  امل�سبح  يف  لهن 
ال��ب��ل��دي��ة للتدخل  ا���س��ط��ر رئ��ي�����ص 
ال�سوت  مكربات  ا�ستخدام  لوقف 
عند الآذان يف م�سجد يديره احتاد 
الحتاد،  ورف�����ص  ت���راب.  م�سلمي 
الخوان  م��ن  قريبة  جمعية  وه��و 
امل�سلمن، الرد على اأ�سئلة فران�ص 

وبح�سب مذكرة لأجهزة املخابرات 
“التيار  ارتفع عدد اتباع ال�سلفية 
الذي ي�سعب ان يتاءم مع منط 
احلياة الغربية” من خم�سة اآلف 
30 و50  2004 اىل ما بن  يف 
�ستة  نحو  اجمايل  من  اليوم  الفا 

ماين م�سلم يف فرن�سا.
ويقول ايري�ص انه يف تراب “هناك 
هذه  تعتنق  امل�سلمن  م��ن  اأق��ل��ي��ة 
اليديولوجيا” مفاخرا بانه اقنع 
فكرة  ع��ن  بالعدول  �سبان  خم�سة 

اجلهاد.
وي���وؤك���د رئ��ي�����ص ب��ل��دي��ة ت����راب غي 
بع�ص  ه��ن��اك  “طبعا  م��ان��دي��ن 

اليقظة«. وي�سار  درجة كافية من 
بعد  ال�سلفية  اىل  التهام  باإ�سبع 
و�سدد  ف���رن�������س���ا.  يف  اع����ت����داء  ك����ل 
ال�سبق  الفرن�سي  ال���وزراء  رئي�ص 
“لي�ص  ان  ع��ل��ى  ف��ال�����ص  م��ان��وي��ل 
كل  لكن  اره��اب��ي��ن  ال�سلفين  ك��ل 

الإرهابين �سلفيون«.
احل���رك���ة حم�سورة  ه���ذه  وت��ب��ق��ى 
�سعبية  “تلقى  لكنها  ف��رن�����س��ا  يف 
خ�������س���و����س���ا ل������دى ����س���ب���ان احل���ي 
و�ست�ستمر يف التنامي اذا مل يتوفر 
يف  اخلبري  بح�سب  عنها”،  بديل 
بنزين  ر�سيد  ال�سامية  ال�سوؤون 

املولود يف منطقة تراب.

اعمال  اأاول  تلك  وكانت  هويتها. 
ت�سهدها  دينية  خلفية  على  �سغب 

مدينة فرن�سية.
وق���ال ع��ث��م��ان ن�����س��رو زع��ي��م كتلة 
اقلية  “هناك  البلدية  يف  اليمن 
لكن  ال���س��ول��ي��ة.  الف���ك���ار  تعتنق 
ال�ستهانة  ميكن  ل  القلية  ه��ذه 
هناك  تتنامى.  انها  وامل�سكلة  بها 
ال�سابق  يف  الت�ساع.  يف  اآخ��ذ  �سرخ 
ال��ظ��اه��رة واليوم  ن���درك  ن��ك��ن  مل 

يبدو اجلميع م�سدوماً«.
ت�����راب ل ميكن  وم����ع ذل����ك ف����ان 
حي  ففي  منعزل.  جيبا  اعتبارها 
غالبية  ي��ق��ي��م  ح��ي��ث  م��ريي�����س��ي��ي��ه 

يقت�سر  ل  ال�سلفين.  النا�سطن 
الأمر على التقياء. لكن ل توجد 
جمعية يهيمن عليها او يقودها” 
ي��وؤك��د يف  ���س��رط��ي��اً  ل��ك��ن  �سلفيون. 
ي�سبح  وب���ال���ت���دري���ج  ان����ه  امل���ق���اب���ل 
ال�سائد  ه���و  امل���ت���ط���رف  ال�����س����ام 
ان���ه ل زال  ت����راب، م�����س��ريا اىل  يف 
عن  �سادمة”  “بذكرى  يحتفظ 
من  ال�����س��رط��ة  مفو�سية  ت��ط��وي��ق 
200 �سلفي “تقدح اأعينهم �سرر 

الكراهية«.
كان ذلك يف 2013 حن ا�ستعلت 
طلبت  اأن  بعد  ليال  لعدة  املدينة 
ابراز  منقبة  ام���راأة  م��ن  ال�سرطة 

•• عوا�شم-اأ ف ب:

اأع��ل��ن��ت م��دري��د ام�����ص ان��ه��ا قبلت 
ل�ستقبال  ف��رن�����س��ا  م���ن  ع��ر���س��ا 
ال�سفينة  اأن��ق��ذت��ه��م  م��ه��اج��ري��ن 
اك���واري���و����ص امل��ت��ج��ه��ة ح��ال��ي��ا اىل 
اأك����ر من  وع��ل��ى متنها  ا���س��ب��ان��ي��ا 
كارمن  وق���ال���ت  ���س��خ�����ص.   600
ك���ال���ف���و ن���ائ���ب���ة رئ���ي�������ص ال��������وزراء 
احلكومة  “ان  بيان  يف  ال�سباين 
الفرن�سية �ستتعاون مع احلكومة 
ال�سبانية يف ا�ستقبال املهاجرين” 

املرتقب و�سولهم الحد.
و�سفينتان  اك���واري���و����ص  وت��ب��ح��ر 
انقاذهم  مت  مهاجرا   630 تقل 
املياه  يف  ليبيا  قبالة  ا�سبوع  قبل 
اىل  ت�سل  ان  وينتظر  ال�سبانية 

ميناء فالن�سيا ال�سباين الحد.
“فرن�سا  ان  م���دري���د  وا����س���اف���ت 
�ستوافق على ا�ستقبال املهاجرين 
الذين يبدون رغبتهم يف النتقال 
اىل هذا البلد وذلك بعد و�سولهم 
كل  وتطبيق  فالن�سيا  ميناء  اىل 
تلحظها  ال���ت���ي  ال����ربوت����وك����ولت 
فرن�سا  واب��دت  ال�ستقبال«.  اآلية 

ل�ستقبال  ا���س��ت��ع��داده��ا  اخلمي�ص 
اكواريو�ص تتوافر  مهاجرين من 

لديهم معايري حق اللجوء.
واو�سحت كالفو انها وافقت على 
ه���ذا الق����رتاح ب��ع��د ال��ت�����س��اور مع 

�سفري فرن�سا يف ا�سبانيا.
ال���وزراء  رئي�ص  ان  ال��ب��ي��ان  واورد 
ال�سرتاكي  اجل���دي���د  ال����س���ب���اين 
للرئي�ص  “�سكر  �سان�سيز  ب��ي��درو 
اميانويل ماكرون تعاونه يف هذه 
اوروبا  على  ان  و”يعترب  الق�سية 
الهجرة يف  تتعامل مع ق�سية  ان 

هذا الطار من التعاون«.
عر�ص �سان�سيز الذي توىل احلكم 
الثقة  ح��ج��ب  ب��ع��د  ي��ون��ي��و  اول  يف 
ماريانو  امل��ح��اف��ظ  ح��ك��وم��ة  ع���ن 
ا�ستقبال  يونيو   11 يف  راخ����وي، 
هوؤلء املهاجرين الذين انقذتهم 
اكواريو�ص بعدما رف�ست ايطاليا 

ومالطا ا�ستقبالهم يف موانئهما.
الداخلية  وزي����ر  م��ن��ع  وال�����س��ب��ت، 
اليطايل ماتيو �سالفيني جمددا 
حكومية  غري  ملنظمات  �سفينتن 
الليبية  ال�سواحل  قبالة  تن�سطان 

من الر�سو يف املوانئ اليطالية.

حمولتهما  لن���ت���ظ���ار  ال��ل��ي��ب��ي��ة 
ال��ب�����س��ري��ة ع��ن��دم��ا ي��ت��خ��ل��ى عنهم 

املهربون«.
وا�ساف “يجب ان يعلم هوؤلء اأن 
ايطاليا ل تريد بعد الن ان تكون 
جزءاً من اأن�سطة الهجرة ال�سرية 
البحث عن مرافئ  هذه، وعليهم 

اأخرى ير�سون فيها«.
هذا  اتخذ  واأب،  “كوزير  وا�ساف 

الجراء مل�سلحة اجلميع«.
ا�ستقبال  رف�ص  روم��ا  ق��رار  عقب 
التقى  اك�����واري�����و������ص،  ال�����س��ف��ي��ن��ة 
اميانويل  ال��ف��رن�����س��ي  ال��رئ��ي�����ص 
م������اك������رون ورئ����ي���������ص احل���ك���وم���ة 
كونتي  ج����وزي����ب����ي  الي����ط����ال����ي����ة 
الحتاد  على  اأن  وات��ف��ق��ا  اجلمعة 
الأوروب��ي ان يقيم مراكز يف دول 
افريقيا  يف  امل��ه��اج��ري��ن  ان��ط��اق 

ملنع “رحات املوت«.
طالب  ب��اري�����ص،  يف  ل��ق��ائ��ه��م��ا  ويف 
م������اك������رون وك����ون����ت����ي ب���ت���غ���ريات 
يف  ال��ل��ج��وء  ل��ق��وان��ن  “عميقة” 
الحت����اد الأوروب�����ي وال��ت��ي حتّمل 
املهاجرين،  عبء  الو�سول  بلدان 

وخ�سو�سا ايطاليا واليونان.

الداخلية  وزي����ر  ح���ذر  ذل����ك،  اىل 
ام�ص  �سالفيني  ماتيو  الي��ط��ايل 
قبالة  امل��ه��اج��ري��ن  لإن���ق���اذ  مهمة 
ال�����س��واح��ل ال��ل��ي��ب��ي��ة م���ن ان����ه لن 
حمولتها  ب��اإي�����س��ال  ل��ه��ا  ي�����س��م��ح 

الب�سرية يف مرفاأ ايطايل.
اليمينية  احل����ك����وم����ة  وم���ن���ع���ت 
اجل����دي����دة امل���ع���ادي���ة ل��ل��ه��ج��رة يف 
ايطاليا ال�سبوع املا�سي ال�سفينة 
منظمة  ت�سغلها  التي  اكواريو�ص 
ف��رن�����س��ي��ة، والتي  غ���ري ح��ك��وم��ي��ة 
ك����ان����ت ت���ن���ق���ل اأك�������ر م����ن 600 
من  البحر،  يف  اأنقذتهم  مهاجر 
مما  اليطالية  املرافئ  يف  الر�سو 

ت�سبب بخاف كبري مع فرن�سا.
المر  بنهاية  ايطاليا  وع��ر���س��ت 
املتوقع  وم��ن  ال�سفينة،  ا�ستقبال 

ان ت�سل مرفاأ فالن�سيا الحد.
ال�سبت  �سالفيني  عن  ي�سدر  ومل 

اي موؤ�سر على تلين موقفه.
في�سبوك  ع��ل��ى  �سالفيني  وك��ت��ب 
باجتاه  اك��واري��و���ص  تبحر  “فيما 
ا�سبانيا، و�سلت �سفينتان ت�سغلهما 
م��ن��ظ��م��ة غ���ري ح��ك��وم��ي��ة )لي���ف 
لين و�سيفوك�ص( قبالة ال�سواحل 

توجههم اىل غرب اوروب��ا. ودخل 
م��ه��اج��ر غري   5500 اك���ر م��ن 
الفقرية  ال��دول��ة  ارا���س��ي  �سرعي 
منذ مطلع العام. وغالبية هوؤلء 
موؤخرا  و�سلت  لكن  ال�سبان،  من 
خ�سو�سا  اط���ف���ال  م���ع  ع���ائ���ات 
م��ن اي����ران وب��اك�����س��ت��ان. ول يزال 
مئات  م��ع  مقارنة  قليا  ع��دده��م 
ف���روا  ال���ذي���ن  امل���ه���اج���ري���ن  الف 
ال�سرق  م��ن احل����روب وال��ف��ق��ر يف 
الو�سط واآ�سيا وافريقيا وو�سلوا 

ال�سرطة �سنيزانا غاليك.
ال����ذي ق�سى  ال��ق��ت��ي��ل  ان  وق���ال���ت 
متاأثرا بجروحه، يحمل اجلن�سية 
دون  ع��ام��ا،   24 وع��م��ره  املغربية 

تفا�سيل عن املهاجم.
ت�ستقبل  ر�سمية،  ارق���ام  وبح�سب 
ب���ل���دة ف��ي��ل��ي��ك��ا ك���ادو����س���ا 350 
م��ن��ذ ب�سعة  وي��ت��دف��ق  م���ه���اج���راً. 
البو�سنة منذ  وتواجه  اأ�سهر على 
تدفقا  امل��ا���س��ي��ة  القليلة  الأ���س��ه��ر 
اثناء  ارا�سيها  يعربون  ملهاجرين 

ه����ذا وق��ت��ل ���س��اب م��غ��رب��ي عمره 
���س��ج��ار بن  ع���ام���ا ط��ع��ن��ا يف   24
غرب  ب�سمال  بلدة  يف  مهاجرين 
ال���ب���و����س���ن���ة ب���ح�������س���ب م�����ا اأك����دت����ه 

ال�سرطة ال�سبت.
ووق��ع��ت احل��ادث��ة يف اح���د �سوارع 
�ساعة  يف  ك��ادو���س��ا  فيليكا  ب��ل��دة 
م��ت��اأخ��رة اجل��م��ع��ة ع��ن��دم��ا هاجم 
رجل يحمل �سكينا املغربي وقتله، 
ان-1  حم��ط��ة  نقلته  م��ا  بح�سب 
با�سم  املتحدثة  عن  التلفزيونية 

فرن�سا تركز على اخلطر ال�سلفي يف الأحياء ال�سعبية  

ايطاليا متنع املزيد من �سفن اإنقاذ الالجئني

فرن�سا ت�ستقبل مئات من املهاجرين انقذتهم ا�سبانيا

اآبي يوؤكد الإعداد لقمة مع الزعيم الكوري ال�سمايل 
 •• طوكيو-اأ ف ب:

دعا رئي�ص الوزراء الياباين �سينزو اآبي ام�ص، الزعيم 
الكوري ال�سمايل كيم جونغ اون اىل جتاوز الرتياب 

املتبادل، موؤكدا ان جهودا جترى لعقد قمة.
ويف مقابلة تلفزيونية، او�سح اآبي ان حكومته ات�سلت 
خمتلفة”  قنوات  “عرب  ال�سمايل  الكوري  باجلانب 

لعقد لقاء مع كيم.
وخ���ال ق��م��ة ت��اري��خ��ي��ة يف ���س��ن��غ��اف��ورة م��ع الرئي�ص 
المريكي دونالد ترامب، بدا كيم، كما ذكرت و�سائل 
اعام يابانية، م�ستعدا للقاء اآبي.  وذكرت �سحيفة 
�سانكاي “خال القمة قال كيم لرتامب ا�ستطيع اأن 

التقي رئي�ص الوزراء �سينزو اآبي«.
ب��ع��ي��دة ع���ن الن�ساط  ب��ق��ي��ت  ال���ت���ي  ال���ي���اب���ان  وت���ري���د 

الديبلوما�سي الكثيف يف الأ�سهر الأخرية، ان تعالج مع بيونغ 
يانغ م�ساألة الرعايا اليابانين الذين خطفهم عماء كوريون 
جوا�سي�ص،  لتدريب  والثمانينيات  ال�سبعينيات  يف  �سماليون 

وتعترب هذا املو�سوع اإحدى اولوياتها.
م�ساألة  واأح���ل  الأم���ام  اىل  اق���وم بخطوة  ان  “اأريد  اآب���ي  وق���ال 
املتبادل”.  ارتيابنا  منا  ك��ل  يتجاوز  عندما  اخلطف  عمليات 

ويف ال��ب��ي��ان امل�����س��رتك ال���ذي ���س��در ب��ع��د ل��ق��ائ��ه مع 
النووي  لل�ساح  �سامل  “نزع  ب  كيم  تعهد  ترامب، 

من �سبه اجلزيرة الكورية«.
اليابان  الكلفة  ان تتحمل  الطبيعي  “من  ان  وق��ال 
اأخ��رى من املرجح ان ت�ستفيد من تخفيف  وبلدان 

املخاوف املتعلقة بال�سلحة النووية«.
اب��دا تقدمي  اآب��ي ا�سار اىل ان طوكيو ل تنوي  لكن 
م�ساألة  يانغ ما مل حتل  بيونغ  اىل  مالية  م�ساعدة 

املخطوفن.
 13 بخطف   2002 يف  ال�سمالية  ك��وري��ا  واأق����رت 
�سمح  الع���رتاف���ات،  ه��ذه  على  �سهر  وب��ع��د  يابانيا. 
يانغ  بيونغ  وت��وؤك��د  ال��ي��اب��ان.  اىل  ب��ال��ع��ودة  خلم�سة 
تقدم  مل  لكنها  م��ات��وا،  ق��د  الآخ��ري��ن  الثمانية  ان 
دل��ي��ا ع��ل��ى وف��ات��ه��م. وت��وؤك��د ط��وك��ي��و ان 17 على 
القل خمطوفون وت�ستبه يف ان اجهزة ال�ستخبارات الكورية 

ال�سمالية اخفت ع�سرات اآخرين.
وك���ان دون��ال��د ت��رام��ب ق��ال ال��ث��اث��اء ان��ه ناق�ص امل��و���س��وع مع 
القادرة  ال�سواريخ  م�ساألة  غ��رار  على  امل�ساألة،  ه��ذه  لكن  كيم 
وقعها  التي  الوثيقة  يف  ت��درج  مل  اليابان،  اىل  الو�سول  على 

الزعيمان يف �سنغافورة.

ملناق�سة  كيم  للقاء  ا���س��ت��ع��داده  ع��ن  اآب���ي حت��دث عانية  وك���ان 
ان  �سيمبون”  “يوميوري  �سحيفة  وذك����رت  امل��و���س��وع.  ه���ذا 
وزير اخلارجية الياباين ياأمل يف اجراء حمادثات مع نظريه 
الكوري ال�سمايل على هام�ص لقاء لآ�سيان )رابطة دول جنوب 

�سرق اآ�سيا( يف �سنغافورة اواخر متوز/يوليو.
ا�ستعداده  ع��ن  اي�سا  اآب���ي  اع���رب  التلفزيوزنية،  مقابلته  ويف 

للم�ساركة يف متويل نزع ال�ساح النووي لكوريا ال�سمالية.

وزير اخلارجية الأملاين: ل جدوى من حماولة فهم ترامب
•• برلني-وكاالت:

حوار  يف  ما�ص،  هايكو  الأملانية،  اخلارجية  وزي��ر  ذك��ر 
ن�سر ام�ص ال�سبت، اأنه ل جدوى من 
حماولة احللفاء الغربين للوليات 
امل����ت����ح����دة ف���ه���م ال���رئ���ي�������ص دون����ال����د 

ترامب.
الت�سريح،  به�������ذا  م��������ا�ص  واأدىل 
“كوريريي  �سحيف�ة  �ساألته  اأن  بعد 
عن  الإي��ط��ال��ي��������������������ة  �سريا”  دي�����ا 
نتائج  م��ن  ال�����س��ادم  ت��رام��ب  تن�سل 
وق������ع  بعدما  ال�سبع  جمموعة  قمة 

عليها.
متاأكد  ل�ست  “�سراحة  ما�ص:  وقال 
بذل جهد  علينا  ينبغي  كان  اإذا  مما 
لفهم ما يفعله ترامب اأو الآخرون. 

ولكن املهم هو التو�سل لا�ستنتاجات 
ال�سحيحة«.

اأوروب��ا فح�سب، ولكن  “هذا ل ينطبق على  واأ�ساف: 
الأطل�سي  ذل��ك احللف  ال��غ��رب مب��ا يف  ك��ل  على  اأي�ساً 

يعد  مل  ال���غ���رب  اإن  اأق�����ول  ل���ن  وب��ال��ت��ايل  “الناتو”. 
موجوداً ولكن �ساأقول اإنه �سيتبع قواعد خمتلفة«.

اأن  اعتدنا  التي  الأ�سياء  بع�ص  “هناك  ما�ص:  وتابع 
ب��ه ل��ن تطبق  ن��اأخ��ذه��ا ك��اأم��ر م�سلم 
الوليات  اأن  خ�����س��و���س��اً  الآن،  ب��ع��د 
يف  ال�سامل  الأم���ن  ت�سمن  املتحدة 

اأوروبا«. 
كوريري  ل�����س��ح��ي��ف��ة  م��ا���ص  حت����دث 
الإثنن  ي����وم  ي��ع��ق��د  اج���ت���م���اع  ق��ب��ل 
الأملانية  امل�ست�سارة  ب��ن  ب��رل��ن  يف 
ال�������وزراء  ورئي�ص  مريك��������ل  اأجنيا 
ال�������س�������ع���ب���وي الإي������ط������ايل اجل���دي���د 

جوزيبي كونتي. 
وق��ال ال��وزي��ر الأمل���اين اإن��ه يتعاطف 
ب�ساأن عدم  الإيطالية  ال�سكاوى  مع 
ك��ف��اي��ة امل�����س��اع��دة م���ن ن��ظ��رائ��ه��ا يف 
الهجرة،  ب�����س��اأن  الأوروب�����ي  الحت����اد 
ت��وا���س��ع��ا مع  اأك���ر  ت��ك��ون  اأن  اإىل  ب��ح��اج��ة  اأمل��ان��ي��ا  واأن 
�سركائها. وقال: “نحن الأملان يجب األ ينظر اإلينا يف 

اأوروبا على اأننا املتنمرون«.
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الأمريكية اللبنانية متنح طالل اأبو غزالة الدكتوراة الفخرية يف حفل تخريج الدفعة الـ 93

 »نيت ـ اإقرت« حكمت م�سر عامني وانتقمت لأخيها وانتحرت خوفا من الق�سا�س

•• بريوت – الفجر

منحت اجلامعة اللبنانية الأمريكية )UAL( موؤخرًا �سعادة الدكتور طالل اأبو غزالة درجة الدكتوراه الفخرية يف 
الآداب الإن�سانية لدوره الرائد يف تطوير قطاع الأعمال على م�ستوى العامل، وتقدمي اخلدمات املجتمعية ، وجاء هذا 
التكرمي على خالل حفل �سخم نظمته اجلامعة بهذه املنا�سبة وتخلله تخريج الدفعة الثالثة والت�سعني من طلبتها، 
جمل�س  رئي�س  ومندوب  ال�سراف،  يعقوب  معايل  اللبناين  الدفاع  وزير  اللبنانية  اجلمهورية  رئي�س  مندوب  بح�سور 
غطا�س  ال�سابق  والنائب  الوزير  اللبنانية  احلكومة  رئي�س  ومندوب  ها�سم،  قا�سم  الدكتور  النائب  اللبناين  النواب 
خوري، والأ�ستاذ غاندي احللبي وال�سيدة ماريا فوؤاد عيد ورئي�س الهيئات القت�سادية اللبنانية �سعادة حممد �سقري، 
وال�سيد غيث الربازي وال�سيدة نهى اأبو غزالة والأ�ستاذة �سمر اللباد والأ�ستاذ طالل لوؤي اأبو غزالة والأ�ستاذ بالل 

لوؤي اأبو غزالة.

ووج���ه ال��دك��ت��ور ط��ال اأب���و غزالة 
الدكتور  اجلامعة  لرئي�ص  ال�سكر 
ج������وزف ج�����ربا ع���ل���ى م��ن��ح��ه هذه 
“حفل  م�������س���ت���ذك���را  ال���������س����ه����ادة، 
القرن  ���س��ت��ي��ن��ات  خ����ال  ت��خ��رج��ه 
الفائت”. وعر�ص اأمام اخلريجن 
ل�”جتربته  واخل���������ري���������ج���������ات 
ال�سخ�سية”، داعيا اإياهم ليتذكروا 

النجاح«. “مقومات 
وتوجه الدكتور اأبو غزالة بخطاٍب 
ل��ط��اب وخ��ري��ج��ي اجل��ام��ع��ة قّدم 
و�سفات  م����ن  جم���م���وع���ة  خ���ال���ه 
ت�سجيعهم على  �ساأنها  النجاح من 
م��واج��ه��ة حت���دي���ات احل���ي���اة، حيث 
متاما  للج�سد  ال��راح��ة  “اإن  ق��ال: 
م��ث��ل اإراح����ة ق��ل��ب��ك، ف��اع��م��ل بجد، 

لأن الراحة م�سرة بال�سحة«. 

واأ�ساف “يف املدر�سة تتعلم الدرو�ص 
وتوؤدي المتحانات، بينما لحقا يف 
العمل �ستواجه المتحانات وتتعلم 

منها الدرو�ص«.
�سيء،  ك��ل  م��ف��ت��اح  “احلب  وق����ال: 
وال�سعادة قرار، والأمل �ساح فعال 
الظروف  ا���س��ت��دت  م��ه��م��ا  ل��ل��ن��ج��اح 
امل��ح��ي��ط��ة ف��ك��ن م��ت��ف��ائ��ا دائ���م���ا، 
واب�����ح�����ث ع�����ن ط����ري����ق����ك، ورح�����ب 
بتحويلها  وقم  والف�سل  بال�سدائد 
اإىل نعمة وجناحات”. كما ذكر باأن 
على   ي��ك��ون  اأن  ينبغي  ل  التقاعد 

اأجندة اخلريجن«.
ودع������ا اأب������و غ����زال����ة ال���ط���ل���ب���ة اإىل 
النجاح،  ق�����س�����ص  م���ن  “التعلم 
اأف�سل  نكون  اأن  بقدرتنا  والقناعة 
وال����س���ت���ف���ادة من  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  يف 

منها  والتعلم  وال��ع��وائ��ق،  امل��ع��ان��اة، 
وحتويلها اإىل جناحات«.

وت�سمنت ن�سائح اأبو غزالة للطلبة 
املعرفة،  وب��ل��وغ  ال��ت��ع��ل��م  م��وا���س��ل��ة 
والخرتاع  الإب����داع  وراء  وال�سعي 
املعريف الذي هو ما ي�سنع الروة.

غزالة  اأب���و  ال��دك��ت��ور  تقليد  وع��ن��د 
ال�سكر  وجه  الفخرية  بالدكتوراه 
 LAU ج���ام���ع���ة  اإىل  اجل�����زي�����ل 
“اأنا  ال�����س��رف ق���ائ���ًا:  ع��ل��ى ه����ذا 
اللبنانية  للجامعة  للغاية  مم��نت 
مل���ن���ح���ه���ا يل درج�����ة  الأم����ري����ك����ي����ة 
ال��دك��ت��وراه ال��ف��خ��ري��ة. اإن��ن��ي حقاً 

اأت�سرف بهذا«.
واقرتح الدكتور اأبو غزالة، ب�سفته 
اأولوية  اإع���ط���اء  ل��ل�����س��ب��ك��ة،  رئ��ي�����ص 
ب�سبكة   LAU اجل���ام���ع���ة  رب����ط 

البحث والتعليم يف الدول العربية 
 POP خ��ال  م��ن   ASREN
يف ل���ن���دن وال�������س���ب���ك���ة الأوروب�����ي�����ة 
خط  خ�����ال  م����ن   GEANT
ASREN لاإنرتنت املخ�س�ص 
ل��ل��ب��ح��ث وال��ت��ع��ل��ي��م ب��ت��م��وي��ل من 
وجمموعة  الأوروب�����������ي  الحت��������اد 

طال اأبو غزالة.
رئي�ص  اأ�������س������اد  احل����ف����ل  وخ��������ال 
الأمريكية  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  اجل���ام���ع���ة 
باإجنازات  ج��ربا  جوزيف  الدكتور 
مدار  على  حققتها  التي  اجلامعة 
عام  اإىل  و���س��وًل  املا�سية  الأع����وام 
اجلامعة  “اإن  وق�����ال:   ،2018
هو  وجناحهم  بخريجيها،  تفتخر 

ا�ستمرار لنجاحاتها«.
العمل  ا�ستمرار  على  ج��ربا  واأك���د 

والتطوير من اأجل خدمة ال�سباب 
الطلبة  داعيا  واملبدعن،  والطلبة 
وراء طموحاتهم  دوما  ال�سعي  اإىل 
واإ����س���راره���م ع��ل��ى خ��دم��ة وحمبة 

الغري مهما تقلبت الظروف.
وت���ع���د ال���دك���ت���وراه ال��ف��خ��ري��ة هي 
التي  اجل���ام���ع���ة  ت���ك���رمي يف  اأع���ل���ى 
من  ع�سر  اخلام�سة  املرتبة  حتتل 
اأف�����س��ل اجل��ام��ع��ات يف العامل  ب��ن 
اأف�سل  ���س��م��ن  و���س��ن��ف��ت  ال��ع��رب��ي، 
وقد  ال���ع���امل.  يف  ج��ام��ع��ة   700

ُمنحت للدكتور اأبو غزالة.
اأب���و غ��زال��ة ق�سى جزء  وال��دك��ت��ور 
وبداأ  لج��ئ��ا،  لبنان  يف  حياته  م��ن 
م�سريته املهنية يف جمال املحا�سبة 
وقدم حقوق امللكية الفكرية للعامل 
جمموعته  ت�سم  وال��ي��وم  العربي. 

110 مكاتب يف جميع  م��ن  اأك��ر 
العديد  يف  ت��ع��م��ل  ال���ع���امل  اأن���ح���اء 
التطوير  راأ�سها  على  املجالت  من 

التكنولوجي والتعليمي.
وح�سل اأبو غزالة على العديد من 
والأو���س��م��ة كو�سام جوقة  اجل��وائ��ز 
فار�ص،  برتبة  الفرن�سي  ال�����س��رف 

الأردنية  اململكة  ا�ستقال  وو���س��ام 
ال��ه��ا���س��م��ي��ة ودرج�������ة ال���دك���ت���وراه 
كلية  م����ن  الآداب  يف  ال���ف���خ���ري���ة 
اجلمهورية  وو����س���ام  ك��ان��ي�����س��ي��و���ص 
الدولية  واجل�����ائ�����زة  ال��ت��ون�����س��ي��ة 
لاإبداع يف اإجنازات احلياة املهنية، 
 Gold Mercury وج���ائ���زة 

 I n t e r n a t i o n a l
و”ال�سخ�سية العربية لات�سالت 
وتكنولوجيا املعلومات” لهذا العام 
موؤ�س�سة  من  الإجن��از  جل  وجائزة 
ف��ل�����س��ط��ن ال����دول����ي����ة، واجل����ائ����زة 
اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  لابتكار  العربية 

العديد من اجلوائز الأخرى.

يف كلمته للخريجني : تعلموا من ق�س�ص النجاح 
وال�ستفادة من املعاناة وحتويلها لنجاحات

طالل اأبو غزالة 
خالل ت�سلمه 

الدكتوراه الفخرية

بردية القوائم امللكية

�سدور ديوان »يده 
الأخرية«لـمحمد احلمام�سى

"يده  بعنوان  ج��دي��د  �سعر  دي���وان  وال��ت��وزي��ع  للن�سر  اأروق���ة  دار  ع��ن  حديًثا  ���س��در 
الن�سو�ص  م��ن  ع���ددا  ال��دي��وان  وي�سم  احلمام�سى،  حممد  لل�ساعر  الأخرية"، 
وتناق�سات  وعواطفها  امل��راأة  وق�سايا  والواقع،  الذات  ق�سايا  التى تربز  ال�سعرية 

الواقع واحلياة.
احلمام�سى اأحد �سعراء الثمانينات فى م�سر، يعمل كاتًبا �سحافًيا، ورئي�ص حترير 
�سل�سلة لأدب الأطفال ت�سدر عن موؤ�س�سة دار الهال امل�سرية، �سدر له من قبل 
اأربعة دواوين هى: "اجل�سد واحللم" عن الهيئة امل�سرية للكتاب، "ل اأحد يدخل 
امل�سرية  الهيئة  ع��ن  الزوال"  على  ق��ارب  "النور   ،90 ن�سو�ص  جماعة  معهم" 
للكتاب عام 2002، "موت موؤجل يف حديقة" عن الهيئة العامة لق�سور الثقافة 

اهتمت املراأة امل�سرية باأناقتها وجمالها فحر�ست 
اأبها �سورها، وع��ادة ما كانت  اأن تكون فى  دائما 
طيات  ذى  جميل  اأب��ي�����ص  كتانى  زى  ف��ى  تظهر 
اأنيقة، وتلب�ص باروكة �سعر وحلّى جميلة تتما�سى 
املراأة  يذكر  اأن  امل��رء  ي�ستطيع  ل  حتى  زيها،  مع 
امل�سرية اإل ب�سيدة الأناقة و�سيدة اجلمال، وهنا 
اإقرت" اأجمل   � "نيت  امللكة  ننطلق لنتحدث عن 

ن�ساء الأ�سرة ال�ساد�سة.
ممدوح  للدكتور  م�سر"  "ملكات  كتاب  وي��ق��ول 
الدماطى، وزير الآثار ال�سابق، ال�سادر عن الهيئة 
امل�سرية العامة للكتاب، اإن "نيت � اإقرت" والتى 
يعنى ا�سمها "الربة نيت ممتازة" واملعروفة لدى 
و�سفها  نيتوكري�ص،  با�سم  ال��ق��دام��ى  امل��وؤرخ��ن 
م��ع��ظ��م امل���وؤرخ���ن ب��اأن��ه��ا اأح���م���ل ن�����س��اء ع�سرها 
امللك  بنت  هى  ال�سقراء،  باملامح  تتمتع  فكانت 
بيبى الثانى واأمها امللكة نيت، وكانت اآخر ملوك 
بعد  6122 ق.م"،   � 8122" ال�ساد�سة  الأ�سرة 
حواىل  حكم  ال��ذى  الثانى  مريرنع  امللك  اأخيها 
��ا زوجته،  ع���ام واح����د ف��ق��ط، ورمب����ا ك��ان��ت اأي�����سً
اإق����رت مل���دة عامن،   � ن��ي��ت  وع��ن��دم��ا م���ات حكمت 

اأى  حكمها  اأو  اأخيها  حكم  عن  نعرف  ل  اأننا  اإل 
معلومات ت�سري اإىل اأى ن�ساط لهما.

اآث��ار معا�سرة تدل على  وعلى الرغم من وجود 
الآثار  لنا  تقدم  الثانى، مل  امللك مريرنع  حمك 
� اإقرت"،  "نيت  املعا�سرة اأى معلومات عن امللكة 
ومل ت��ذك��ر ف��ى اأى م��ن ال��ن��ق��و���ص امل�����س��ري��ة، ول 
اإل  اإل مما ذكره املوؤرخون، وما هى  نعرف عنها 
بع�ص  اعتقد  حتى  بالأ�ساطري  اأ�سبة  معلومات 
�سخ�سية  اإل  ه��ى  م��ا  اإق���رت   � نيت  اأن  الباحثن 

اأ�سطورية.
هريودوت  اأن  الدماطى  ممدوح  الدكتور  ويوؤكد 
فى كتابة عن تاريخ م�سر ذكر "اأنه بعد مينا حكم 
م�سر "033" ملًكا ذكروا مدونن على بردية، 
منف،  مدينة  م��ن  كاهن  فيها  اأ�سمائهم  ل��ه  ق��راأ 
ومل يكن منهم اإل امراأة واحدة هى نيتوكري�ص، 
الذى  اأخيها،  قتل  بعد  العر�ص  تولت  التى  وهى 
كان ملك م�سر وقتل بتدبري من رعاياه الذين 
رفعوا نيتوكري�ص على العر�ص، وملا تولت عر�سها 
ظلت تدبر اخلطط لانتقام ملقتله، قم حتايلت 
اأخيها، بانها بنيت غرفة وا�سعة حتت  على قتلة 

واأق���ام���ت فيها ح��ف��ًا وم��ادب��ة عظيمة  الأر������ص، 
وان�سغلوا  امل��ائ��دة  اإىل  جل�سوا  ومل��ا  اإل��ه��ا،  ودعتهم 
ب��ال��ط��ع��ام اأع��ط��ت ل��ل��خ��دم اإ����س���ارة، ف��ف��ت��ح��وا قناة 
فغمرت  النهر  مياة  منها  تدفقت  كبرية  �سرية 
غرًقا،  وم��ات��وا  باملفاأجاة  ال�سيوف  فاخذ  امل��ك��ان 
بنف�سها فى حجرة مليئة  القت  باأن  انتحرت  ثم 

بالرماد، لتتجنب الق�سا�ص منها".
اأول  اأن  اإىل  الدماطى،  مم��دوح  الدكتور  وي�سري 
ا الذكر الوحيد  ذكر للملكة "نيت � اإقرت" واأي�سً
ك��ان على  ال��ف��رع��ون��ى  الع�سر  م��ن  اأث���ر  على  لها 
اإيطاليا،  ف���ى  ت���وري���ن  ت��وج��د مب��ت��ح��ف   ، ب���ردي���ة 
وتعود الربدية اإىل ع�سر الأ�سرة التا�سعة ع�سرة 
اإقرت   � اأى بعد نيت  "0211 ق.م"،  اأى ح��واىل 
تاأريخية  بردية  وهى  تقريًبا،  �سنة  األف  بحواىل 
ع�سر  منذ  م�سر  م��ل��وك  باأ�سماء  قائمة  تعطى 
مينا حتى اوائل الأ�سرة التا�سعة ع�سرة، مع ذكر 
واليام،  وال�سهور  بال�سنن  منهم  ك��ل  حكم  م��دة 
اإقرتى   � "نيت  ب��ا���س��م  عليها  امل��ل��ك��ة  ذك����رت  وق���د 
بيبى  للملك  الثانى  �سابتاح" فى مو�سع اخللف 
الثانى، واأعطتها مدة حكم عامن، و�سهر، ويوم.
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املرجع : 968
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ بابر �سهزاد غام حيدر ، باك�ستاين اجلن�سية يرغب 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد / رجب الدين حبيب 
حممد هندي اجلن�سية وذلك يف الرخ�سة املهنية امل�سماة )�سالون باب املرجان للحاقة( 

رخ�سة مهنية رقم )746298( 
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12353 بتاريخ 2018/6/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 961
اإماراتي اجلن�سية يرغب   - القا�سمي  را�سد بن حميد بن عبداهلل  ال�سيخ  ال�سيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 51 %  يف )ملحمة الربج - فرع 1( والتي تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )742943( اىل ال�سيد/ �سالح حممد جمال جانات - �سوري اجلن�سية - ويرغب ال�سيد/ 
حبيب الرحمن احمد دين - باك�ستاين اجلن�سية يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة )49%( يف )ملحمة 
حممد  �سالح  ال�سيد/  اىل   )742943( رقم  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  باإمارة  تاأ�س�ست  والتي   )1 فرع   - الربج 
جمال جانات - �سوري اجلن�سية - تغري ال�سكل القانوين من �سركة اعمال مهنية اىل  موؤ�س�سة فردية بوكيل 
اخلروف  )ملحمة  التجاري  ال�سم  لي�سبح   )1 فرع   - الربج  )ملحمة  من  التجاري  ال�سم  تغيري   - خدمات 
الذهبي(  وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن 
من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة لتباع 

الجراءات القانونية

مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 
اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات

العدد 12353 بتاريخ 2018/6/17   
  اعالن بالن�سر

املرجع : 963
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد/ �سلطان عبدالكرمي م�سلم املرزوقي ، اإماراتي اجلن�سية يرغب يف 
البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  وذلك اىل ال�سيد/ ديبوجنكور كومار جهو�ص جوبال 
�ساندرا - بنغايل اجلن�سية يف الرخ�سة امل�سماة )التعريف لتجارة الطارات( تاأ�س�ست باإمارة ال�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )525914( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة - تعديات اخرى 

: مت تغيري ال�سكل القانوين من )موؤ�س�سة فردية(  اىل )موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات( 
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف �سان الكاتب 
العدل . فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
ا�سبوعن من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�ص حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكورة لتباع الجراءات القانونية
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12353 بتاريخ 2018/6/17   

  اعالن بالن�سر
املرجع : 962

 ، العو�سي  اكربي  احمد حممد عبدالرحيم حممد  ال�سيد/  بان  للجميع  ليكن معلوما 
اإماراتي اجلن�سية يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100%  اىل ال�سيد/ 
�سريف ح�سن جوينال عبدين - بنغادي�ص اجلن�سية يف رخ�سة )امب�سى للخط( مبوجب 
الرخ�سة رقم )215985( - حيث مت تنازل �ساحب الرخ�سة ومت تغيري ال�سكل القانوين 

من :- موؤ�س�سة فردية اىل :- موؤ�س�سة فردية بوكيل خدمات. 
وعمابن�ص املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة  2013 يف 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 

الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعن من تاريخ هذا العان.
مكتب  الكاتب العدل بال�سارقة 

اإجنازات للخدمات  ال�سناعية 13

وزارة العدل
  ال�سئون الفنية والتعاون الدويل 

  ادارة الكاتب العدل والت�سديقات
العدد 12353 بتاريخ 2018/6/17   

 اإعادة اإعالن بالن�سر 
اىل املدعى عليه / منت�سر حممد �سعيد نفاع 

املدعي / �سركة بي ام دبليو البطحاء للتمويل - �ص م خ 
يف الدعوى رقم 2018/2690 الدائرة املدنية اجلزئية الوىل.  

نعلمكم باأن قد رفع الدعوى املذكورة اعاه يطالب فيها : 
اول : الزام املدعي عليه بان يوؤدي مبلغا وقدره 306.610.75 درهم )ثاثمائة و�ستة الف و�ستمائة وع�سرة 
دراهم وخم�سة و�سبعون فل�سا ( قيمة الرهن امل�ستحق يف ذمته والفائدة عنه بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق 
الزام   : ثالثا  كفالة   بدون  املعجل  بالنفاذ  احلكم  �سمول   : ثانيا   - التام  الوفاء  تاريخ  وحتى   2017/10/1
ال�سارقة  حمكمة  اأمام   ح�سورك  يقت�سي  لذا  املحاماة.  اتعاب  ومقابل  وامل�سروفات  بالر�سوم  عليه  املدعي 
الحتادية البتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها 
كافة امل�ستندات ، وذلك يوم الثنن  املوافق  2018/7/2 ، اأمام الدائرة املدنية اجلزئية الوىل ، القاعة 137 
، ال�ساعة 8.30 �سباحا ، وذلك للنظر يف الدعوى املذكور امل�سار اليها اأعاه - بو�سفك مدعي عليه ويف حال 

عدم ح�سورك �سيتم اتخاذ الجراءات القانونية بحقك غيابيا. 
 حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية 
مكتب اإدارة الدعوى  

وزارة العدل 
حمكمة ال�سارقة  الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى 

ثقافة وفنون
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املال والأعمال
الوليات املتحدة وال�سني �سريكتان يف عالقات جتارية متداخلة 

من  باأكر  و�سويا  دولر،  مليار   16،26 بقيمة  ماحية  وم��ع��دات  مدنية 
10،52 مليار  بقيمة  اأو م�ستعملة  و�سيارات جديدة  12،36 مليار دولر، 

دولر وم�سغات �سغروية ب6،07 مليار دولر.
وت�سدر ال�سن اىل ال�سوق الأمريكية جملة من املنتجات بدءاً من الهواتف 
ومعدات  م��ل��ي��اراً   45،52 واحل��وا���س��ي��ب  دولر  م��ل��ي��ار   70،39 امل��ح��م��ول��ة 
اإىل  ملياراً   31،6 الإلكرتونية  والأك�س�سوارات  ملياراً   33،48 الت�سالت 

الألعاب 26،77 ملياراً واملاب�ص 24،1 ملياراً والأثاث 20،66 ملياراً.
خافاً للب�سائع، �سجلت الوليات املتحدة فائ�ساً جتارياً مع ال�سن يف قطاع 
وزارة  لبيانات  وفقاً   ،2017 العام  يف  دولر  مليار   38،48 بلغ  اخلدمات 

التجارة الأمريكية.
ال�سن.  مع  اخل��دم��ات  التجارة يف  بيانات حديثة عن  ال���وزارة  ل��دى  ولي�ص 
ولكن يف العام 2015، اأعلنت عن فائ�ص قدره 32،9 مليار دولر. وكانت 

ال�سركة  املثال، وقعت  وخ�سو�ساً يف قطاعي العقارات والفنادق. على �سبيل 
ال�سينية لا�ستثمار يف الطاقة يف نوفمرب، خال زيارة دونالد ترامب اإىل 
ولية  يف  م�ساريع  يف  دولر  مليار   83،7 ل�ستثمار  تفاهم  مذكرة  ال�سن، 
فرجينيا الغربية. ورحبت �سلطات الولية بها لأنها راأت فيها حتفيزاً للنمو 

والوظائف.
قبل ذلك، �ساعدت ال�ستثمارات ال�سينية يف اإحياء مدينة ديرتويت حيث مت 

تاأ�سي�ص مركز البتكار بن مي�سيغان وال�سن يف العام 2016.
الأمريكية  �سندات اخلزينة  الأجانب يف  امل�ستثمرين  راأ���ص  ال�سن هي على 
قبل اليابان. يف اأبريل )وهي اأحدث البيانات املتاحة التي �سدرت اجلمعة(، 
اأمريكي على  1،181 ترليون دولر  كانت بكن متلك ما يزيد قليًا عن 
اإجمايل ما متلكه  20 باملائة من  اأي حوايل  �سكل �سندات خزينة اأمريكية، 

جممل املوؤ�س�سات الأجنبية.

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

ترتبط الوليات املتحدة وال�سن بعاقات جتارية ومالية وثيقة على الرغم 
من الختافات العميقة يف نظاميهما القت�سادين.

لكن اإدارة الرئي�ص دونالد ترامب التي تتهم بكن باملناف�سة “غري النزيهة” 
ال�سن، قررت  التي تعمل يف  الأمريكية  لل�سركات  الفكرية  امللكية  وب�سرقة 
امليزان  يف  اخللل  ت�سحح  علها  التجارية  امل��ب��ادلت  جهة  من  معها  املواجهة 

التجاري الذي متيل كفته ل�سالح ال�سن.
مليارات   130،4 بقيمة  �سلعا  املتحدة  ال��ولي��ات  رت  ���س��َدّ  ،2017 �سنة  يف 
�سلعا بقيمة  ال��ع��امل  اق��ت�����س��ادات  ث��اين  م��ن  وا���س��ت��وردت  ال�����س��ن.  اإىل  دولر 

505،2 مليار دولر، وفق وزارة التجارة الأمريكية.
بوينغ  ط��ائ��رات  الآ�سيوي  العماق  اإىل  املتحدة  ال��ولي��ات  ���س��ادرات  وت�سمل 

اأكر اخلدمات التي �سدرت هي خدمات ال�سفر 30،17 ملياراً. اأدى تطور 
الأمريكي. ويف  التجاري  العجز  اإىل تعميق  ال�سن  التجارية مع  العاقات 
العام املا�سي، �سجلت مع بكن عجزاً يف تبادل ال�سلع بقيمة 375،2 مليار 
دولر اأي بزيادة %8،1، يف حن مل يكن هذا العجز يتجاوز 6 مليارات دولر 
يف العام 1985 عندما بداأت وزارة التجارة يف ن�سر بيانات امليزان التجاري.

التجاري  العجز  بتقلي�ص  النتخابية  حملته  خ��ال  ترامب  دون��ال��د  تعهد 
وقال ان الهدف من ذلك هو تعزيز التوظيف يف الوليات املتحدة خا�سة يف 

املناطق الأكر تاأثراً بنقل امل�سانع.
بلغت ال�ستثمارات املبا�سرة لل�سركات ال�سينية يف الوليات املتحدة 29 مليار 
دولر يف العام املا�سي، وفقا لبيانات املجل�ص القت�سادي ال�سيني-الأمريكي 
2016. ويرجع ذلك  بالعام  %35 مقارنة  بن�سبة  انخفا�سا  �سجلت  التي 
اخلارج،  يف  املبا�سر  ال�ستثمار  على  بكن  فر�ستها  التي  القيود  اإىل  اأ�سا�ساً 

ترامب ينفذ وعوده يف جمال التجارة

موانئ دبي العاملية توؤكد م�سيها باإجراءات التحكيم
 ب�ساأن ا�ستيالء حكومة جيبوتي على حمطة »دوراليه للحاويات«

م�سر: قرارات ت�سحيح منظومة دعم املنتجات البرتولية اإجراء حا�سم للحد من اآثاره ال�سلبية

الدولر الكندي ي�سجل اأدنى
 م�ستوى يف عام مع هبوط اأ�سعار النفط 

مع  ال�سابق  ال�سهر  ع��ن  ني�سان  اأب��ري��ل  يف  باملئة   1.3
�سيانة  عمليات  و���س��ط  التكرير  م�سايف  ان��ت��اج  ت��راج��ع 
م��ق��ررة. وان��خ��ف�����ص ال����دولر ال��ك��ن��دي 0.6 ب��امل��ئ��ة اإىل 
1.3185 مقابل العملة اخل�سراء. اأو 75.84 �سنت 
العملة  لم�ست  اجلل�سة  من  �سابق  وق��ت  ويف  اأمريكي. 
من  والع�سرين  ال�سابع  منذ  م�ستوى  اأ�سعف  الكندية 
عند  الأمريكية  العملة  مقابل   2017 يونيو حزيران 

1.3202 دولر كندي.
قدرها  خ�سارة  على  الأ���س��ب��وع  الكندي  ال���دولر  وينهي 

1.9 باملئة.

•• تورونتو-رويرتز:

هبط الدولر الكندي اإىل اأدنى م�ستوى يف حوايل عام 
اأمام نظريه الأمريكي مع هبوط اأ�سعار النفط حوايل 
ثاثة باملئة وبيانات حملية تظهر انخفا�سا مفاجئا يف 

مبيعات قطاع ال�سناعات التحويلية.
وتراجع �سعر النفط الأمريكي اأكر من دولرين قبل 
اأهم  اأح��د  هو  والنفط  ال��ق��ادم.  الأ�سبوع  اأوب��ك  اجتماع 
الإح�ساءات  هيئة  من  بيانات  واأظهرت  كندا.  �سادرات 
انخف�ست  الت�سنيع يف كندا  اأن مبيعات قطاع  الكندية 

وا�ستوردت  ال���ع���امل.  يف  ال��ث��ان��ي��ة 
�سينية  ب�سائع  نف�سه  ال��وق��ت  يف 
دولر،  م��ل��ي��ار   505،6 ب��ق��ي��م��ة 

بح�سب وزارة التجارة.
اأن������ه������ا  اإىل  ال��������������دن  وي�������������س������ري 
للغاية  خ��ط��رية  “ا�سرتاتيجية 

وا�ستفزازية«.
وي���رى اخل��ب��ري يف ���س��وؤون ال�سن 
واأ����س���ت���اذ ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ت��ج��اري��ة يف 
اإ�سوار  الأمريكية  كورنيل  جامعة 
العام  ال��ت��اأث��ري  اأن  “رغم  ب��را���س��اد 
حل�����رب جت����اري����ة م���ف���ت���وح���ة على 
يكون  اأن  يجب  الدولتن  اقت�ساد 
اأ�سرارا  متوا�سعا، قد يلحق ذلك 
وقطاعات  ب�����س��رك��ات  ج���دا  ك��ب��رية 
يرتكز ن�ساطها ب�سكل اأ�سا�سي على 

الت�سدير«.
ال��ع��دي��د م��ن خطط  اأن  وي��و���س��ح 
الق��ت�����س��اد الم���ريك���ي م��ن قطاع 
الطائرات،  �سناعة  اإىل  ال��زراع��ة 

قد تتاأثر “باأ�سرار جانبية«.
الأ����س���ب���وع، ح�����ّذرت مديرة  وه����ذا 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

ب��ف��ر���س��ه ر���س��وم��ا ج��م��رك��ي��ة على 
واردات الفولذ من حلفائه وعلى 
خم�سن  بقيمة  �سينية  واردات 
الرئي�ص  ان���ت���ق���ل  دولر،  م���ل���ي���ار 
الأم����ريك����ي دون���ال���د ت���رام���ب اإىل 
الفعل عرب تطبيق �سيا�سة جتارية 
م��ت�����س��ددة وع���د ب��ه��ا اأث���ن���اء حملته 

النتخابية.
ولية  م���ن  الأول  ال���ع���ام  وخ����ال 
ترامب الرئا�سية، �ساعفت ادارته 
والبيانات  ال�سفهية  ال��ت��ه��دي��دات 
حول  اأولية  حتقيقات  فتح  معلنة 
ماليا  مدعومة  م�ستوردة  ب�سائع 
من حكومات الدول امل�سدرة، من 

دون اتخاذ تدابري ملمو�سة.
الرئي�ص  انتقل  م��ار���ص،  منذ  لكن 
بجعل  وع������د  ال�������ذي  الأم������ريك������ي 

اىل الهجوم. “اأمريكا اأول”، 
ات���خ���ذ يف هذا  اأخ������ري  وك���ت���دب���ري 
الأبي�ص  ال��ب��ي��ت  اأع���ل���ن  امل����ج����ال، 

تدابري عقابية طرحها قبل ب�سعة 
اأ�سابيع.

الرئي�ص  ف����اإن  ذل����ك،  اىل  ا���س��اف��ة 
الأم����������ريك����������ي وم���������س����ت���������س����اري����ه 
على  تعنتا  الأك���ر  القت�سادين 
غرار بيرت نافارو الذين ل يخفون 
مقتنعون  ال�سن،  جت��اه  ع��داءه��م 
�ستكون  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  ب�����اأن 

الرابحة يف احلرب التجارية.
ويربرون ذلك باأن �سركاء الوليات 
املتحدة التجارين ول�سيما بكن 
ل��دي��ه��م م���ا ي��خ�����س��رون اأك����ر من 

الوليات املتحدة.
وكرر ذلك ترامب اجلمعة عندما 
قال اإنه ل يخاف من حرب جتارية 
يعتربها يف الأ�سل خا�سرة ب�سبب 
اعان دولة عن عجز جتاري يبلغ 

مئات املليارات.
الوليات  ����س���ّدرت   ،2017 ع���ام 
 130،4 بقيمة  ب�سائع  امل��ت��ح��دة 
مليار دولر اإىل العماق الآ�سيوي 
القت�سادية  ال��ق��وة  يعترب  ال���ذي 

م�ستعّد  “هو  واأ���س��اف  التجارية. 
ت��داب��ري ق�سوى وع��د بها  لت��خ��اذ 
وقبل  الن��ت��خ��اب��ي��ة  حملته  خ���ال 

ذلك ب�سنوات«.
حتذيرات  ترامب  جتاهل  ومثلما 
لل�سوؤون  ال�������س���اب���ق  م�������س���ت�������س���اره 
الق��ت�����س��ادي��ة غ���اري ك��وه��ن الذي 
اأوائ�����ل مار�ص  ا���س��ت��ق��ال��ت��ه يف  ق���دم 
مل  البي�ص،  البيت  مع  خلافات 
اأي�سا  الم��ريك��ي  الرئي�ص  ي���رتدد 
“التفاق”  ����س���رب  يف  اجل���م���ع���ة 
اليه  ت���و����س���ل  ال�������ذي  ب���ك���ن  م�����ع 
وزي��ر اخل��زان��ة الأم��ريك��ي �ستيفن 
منوت�سن بعد جهود م�سنية قبل 

اأقّل من �سهر.
ومل ت���واف���ق ال�����س��ن ع��ل��ى زي����ادة 
وارداتها من ال�سلع الأمريكية اإل 
لتعديل  70 مليار دولر  بحواىل 
اأن  ترامب  يفر�ص  التي  املبادلت 
دولر.  مليار   200 قيمتها  تكون 
الن���ت�������س���ار يف هذه  اأج�������ل  وم�����ن 
�سل�سلة  الرئي�ص  يتخذ  الق�سية، 

امل�����س��ت��وى ال��ع��امل��ي ق���د ت��ث��ب��ط منو 
ال�����ذي �سهد  ال���ع���امل���ي  الق���ت�������س���اد 
�سعوبات كثرية لإعادة انعا�سه بعد 
الأزمة املالية عام 2008 والذي 
وخدمات  ممتلكات  بتبادل  ين�سط 

يف جميع اأنحاء العامل.

جتارية، واأججها الفر�ص املتبادل 
للر�سوم اجلمركية على الواردات، 
لن يكون هناك رابح. نرى ب�سكل 

عام خا�سرين من الطرفن«.
با�ستمرار  وا�سنطن  معهد  ويكرر 
على  جتارية  حربا  اأن  اأ�سهر  منذ 

كري�ستن  ال��دويل  النقد  �سندوق 
تقييمها  تقدميها  اأث��ن��اء  لغ����ارد 
الأوىل  للقوة القت�سادية  الأخري 
يف العامل، وا�سنطن من �سيا�ستها 

احلمائية.
ان��دل��ع��ت حرب  “يف ح���ال  وق���ال���ت 

ر����س���وم جمركية  ف��ر���ص  اجل��م��ع��ة 
تبلغ ن�سبتها 25 باملئة على واردات 
مليار  خ��م�����س��ن  ب��ق��ي��م��ة  ���س��ي��ن��ي��ة 
دولر، بهدف التعوي�ص عما تقوم 
“ب�سرقة”  يتهمها  ك��م��ا  ال�����س��ن 
والتكنولوجيا  ال��ف��ك��ري��ة  امل��ل��ك��ي��ة 
المريكية. وُت�ساف هذه الر�سوم 
ال����ف����ولذ  ع���ل���ى  ال�������س���رائ���ب  اإىل 
دخلت  ال��ت��ي  ال�سيني  والأمل��ن��ي��وم 

حّيز التنفيذ يف نهاية مار�ص.
ومنذ بداية يونيو، ُفر�ست ر�سوم 
على   25% ب��ن�����س��ب��ة  ج��م��رك��ي��ة 
الملنيوم  ع��ل��ى  و10%  ال���ف���ولذ 
امل�ستوردين من الحتاد الوروبي 

وكندا واملك�سيك.
ويرى اخلبري يف التجارة الدولية 
اخلارجية  العاقات  جمل�ص  من 
ادوارد الدن اأن م�ست�سارين ووزراء 
معينة،  ف����رتة  خ����ال  “و�سعوا 
ال��رئ��ي�����ص. وق���ال انه  حداً” مل��ي��ول 
حاليا “تزداد ثقة الرئي�ص بحكمه 
امل�سائل”  ه�����ذه  يف  ال�����س��خ�����س��ي 
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مليار جنيه على اأ�سا�ص �سعر خام 
برنت 67 دولرا للربميل و�سعر 
جنيه   17.25 ال�����دولر  ���س��رف 
اأ�سعار خام  الرت��ف��اع يف  ويف �سوء 
زيادة  دولر  كل  ف��اإن  حاليا  برنت 
يف �س��عر برنت ي���وؤدي اإىل زي��ادة يف 
مليار   3،5 ح��واىل  الدعم  قيم���ة 

جنيه..
اإن������ه وم�����ع الرت���ف���اع���ات   و ق�����ال 
احلالية يف اأ�سعار البرتول العاملية 
ف��م��ن امل��ت��وق��ع اأن ت��ت��ف��اق��م الآث����ار 

ال�سلبية للنظام احلايل للدعم.

•• القاهرة-وام:

اأك����د امل��ه��ن��د���ص ط����ارق امل���ا وزير 
املعدنية  ال��������روة  و  ال�����ب�����رتول 
ت�سحيح  ق��������رارات  اأن  امل�������س���ري 
منظومة دعم املنتجات البرتولية 
بها  ال�سعرية  الت�سوهات  وتعديل 
لي�ست هدفا يف حد ذاته بل كانت 
مبثابة اإج��راءات حا�سمة تتخذها 
ال�سلبية  الآث���ار  م��ن  للحد  م�سر 
الدعم  م��ن��ظ��وم��ة  ال��ت��ي خ��ل��ف��ت��ه��ا 
امل�سوهة التي ا�ستمرت على مدار 
القت�ساد  ع��ل��ى  ط��وي��ل��ة  ���س��ن��وات 

الأ�سا�سية  واخل���دم���ات  امل�����س��ري 
تاأثرت  التي  للمواطنن  املقدمة 
منظومة  ال��ت��ه��ام  ن��ت��ي��ج��ة  ب�����س��دة 
للموارد  البرتولية  املنتجات  دعم 

املالية.
وقال املا يف بيان يف اأعقاب اإقرار 
جم��ل�����ص ال������وزراء امل�����س��ري زي���ادة 
اأ�سعار املنتجات البرتولية اعتبارا 
من ام�ص اإن اجمايل دعم املنتجات 
البرتولية والغاز الطبيعي خال 
ال�����س��ن��وات اخل��م�����ص امل��ا���س��ي��ة بلغ 
ي�ستفد  مل  ج��ن��ي��ه  م��ل��ي��ار   517
احلقيقيون  امل�����س��ت��ح��ق��ون  م��ن��ه��ا 

الطبيعي بينما ل ت�ستفيد الفئات 
الأقل  بالن�سبة  اإل  دخ���ا  الأق����ل 
الدرا�سات  ت���وؤك���ده  ال����ذي  الأم�����ر 

والتقارير عن الدعم.
وا���س��ت��ع��ر���ص ال���وزي���ر امل�����س��ري يف 
للمنظومة  ال�سلبية  الآث��ار  بيانه 
اإنه كما هو  احلالية للدعم وقال 
الفرق  الدعم ميثل  ف��اإن  معروف 
للمنتجات  الفعلية  التكلفة  ب��ن 
وزارة  تتحملها  ال��ت��ي  البرتولية 
ال��ب��ي��ع حمليا  و���س��ع��ر  ال����ب����رتول 
امل��ح��دد ج��ربي��ا و ال���ذي ي��ق��ل عن 
قيمة  ت��ت��وق��ف  و  اإن��ت��اج��ه��ا  تكلفة 

الذي يبداأ باإظهار فتور حتت وطاأة 
على  �سنوات  منذ  م�ستمرة  حملة 

القرو�ص العالية املخاطر.
رئ���ي�������ص  ه����ان���������س����ن  اويل  وق����������ال 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����س��ل��ع الأول���ي���ة يف 
�ساك�سو بنك “الوقت لي�ص منا�سبا 

الآن ل�سعود اأ�سعار النحا�ص«.
م�ساكل  ي�سادف  النمو  »�سيناريو 
موؤخرا  �سعيفة  ب��ي��ان��ات  ���س��وء  يف 
م���ن ال����ولي����ات امل���ت���ح���دة واأوروب�������ا 
ارتفاع  اأن  م�����س��ي��ف��ا  وال�سن”، 
الأ�سواق  عمات  و�سعف  ال���دولر 
ب�ساأن  خم���اوف  “يثريان  النا�سئة 

ا�ستمرارية النمو«.
م�ستوى  اأع���ل���ى  ال������دولر  و���س��ج��ل 
على  ح�سوله  م��ع  اأ�سهر  �سبعة  يف 
دع������م م�����ن ه����ب����وط ال�����ي�����ورو بعد 
تعليقات حذرة من البنك املركزي 

الأوروبي.
القيا�سية  النحا�ص  ع��ق��ود  واأن��ه��ت 
جل�سة  اأ������س�����ه�����ر  ث�����اث�����ة  لأج���������ل 
للمعادن  لندن  بور�سة  التداول يف 
منخف�سة 2.2 باملئة اإىل 7020 
اأدنى  �سجلت  اأن  بعد  للطن  دولرا 
عند  اأ�سبوعن  ح��وايل  يف  م�ستوى 
املعدن  وت���راج���ع  دولرا.   6996
الأح��م��ر م��ن اأع��ل��ى م�ستوى ل��ه يف 
اأرب��ع��ة اأع����وام ون�����س��ف ال��ع��ام الذي 

�سجله الأ�سبوع املا�سي.
اأ�سعف  ب��ي��ان��ات  ال�����س��ن  واأع��ل��ن��ت 
ال�سناعي  ل���ل���ن���اجت  امل���ت���وق���ع  م����ن 
التجزئة  وم��ب��ي��ع��ات  وال���س��ت��ث��م��ار 
اأي��ار. ومن بن املعادن  ل�سهر مايو 
عقود  اأغلقت  الأخ��رى،  ال�سناعية 
باملئة   2.3 منخف�سة  الألومنيوم 
بعد  للطن  دولرات   2204 اإىل 
اأن �سجلت اأ�سعف م�ستوى لها منذ 

اأواخر اأبريل ني�سان.
خ�سارة  على  الزنك  عقود  واأغلقت 
 3080 ع��ن��د  ب��امل��ئ��ة   3.4 ق��دره��ا 
دولرا للطن، بينما تراجعت عقود 
2 ب��امل��ئ��ة ل��ت��غ��ل��ق عند  ال��ر���س��ا���ص 

2405 دولرات للطن.

ل���ل���دع���م ب����خ����اف ال����ع����دي����د من 
التداعيات ال�سلبية على البعدين 

القت�سادي والجتماعي.
واأ�ساف اإنه رغم اأن دعم املنتجات 
الأ�سا�ص  اق��راره يف  البرتولية مت 
اأن  اإل  الجتماعي  البعد  حلماية 
الدعم كان  ه��ذا  اأن  يوؤكد  ال��واق��ع 
حتقيق  يعيق  �سلبى  ع��ام��ل  اأك���رب 
ال����ع����دال����ة الج���ت���م���اع���ي���ة داخ�����ل 
الفئات  ا�ستفادة  ظ��ل  يف  املجتمع 
الأع��ل��ى دخ��ا والأك���ر ق��درة من 
اجلانب الأعظم من الدعم املوجه 
والغاز  ال���ب���رتول���ي���ة  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 

•• لندن-رويرتز:
���س��ج��ل��ت اأ����س���ع���ار ال���ن���ح���ا����ص اأدن�����ى 
اأ�سبوعن  ح�������وايل  يف  م�������س���ت���وى 
اأ�سبوعية  خ�����س��ارة  واأك���رب  اجلمعة 
من  مت�سررة  ني�سان  اأب��ري��ل  منذ 
خماوف من تباطوؤ النمو يف ال�سن 

وتداعيات  ل��ل��م��ع��ادن  م�سرت  اأك���رب 
واأعلن  اأمريكية.  جمركية  ر���س��وم 
ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ص 
�ستفر�ص  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  اأن 
باملئة   25 بواقع  جمركية  ر�سوما 
 50 بقيمة  �سينية  ب�سائع  ع��ل��ى 
املزيد  بفر�ص  وتوعد  دولر  مليار 

العماق  ات��خ��ذ  اإذا  ال��ر���س��وم  م���ن 
وهو  انتقامية،  اإج��راءات  الآ�سيوي 

ما فعلته بكن يف غ�سون �ساعات.
وم�����ن �����س����اأن ت�����س��اع��د ال���ت���وت���رات 
والوليات  ال�سن  ب��ن  التجارية 
من  امل�����زي�����د  ي�������س���ع  اأن  امل����ت����ح����دة 
ال�سيني  القت�ساد  على  ال�سغوط 

الدعم على ثاثة عوامل رئي�سية 
ال���ب���رتول عامليا  ���س��ع��ر  ت��ت��م��ث��ل يف 
الأجنبية  العمات  �سرف  و�سعر 

وحجم ال�ستهاك املحلي.
الدعم  ف����ات����ورة  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
�سهدت خال العامن الأخريين 
اأن ترتفع  وت��وق��ع  م��ط��ردة  زي����ادة 
البرتولية  املنتجات  دع��م  ف��ات��ورة 
 125 نحو  اإىل  الطبيعي  وال��غ��از 
م��ل��ي��ار ج��ن��ي��ه ن��ه��اي��ة ال��ع��ام املايل 

احلايل 2018/2017.
ال����دع����م  ق���ي���م���ة  اأن  اإىل  ون��������وه 
ق�������درت مب�����وازن�����ة ال�����ع�����ام امل�����ايل 

•• دبي -وام:

اأنها  ام�ص   - العاملية  للتجارة  ال��رائ��د  املحفز   - العاملية  دب��ي  موانئ  اأك��دت 
فيما  ال��دويل  للتحكيم  لندن  حمكمة  اأم��ام  التحكيم  اإج���راءات  يف  ما�سية 
حمطة  على  جيبوتي  حكومة  قبل  من  القانوين  غري  بال�ستياء  يتعلق 

“دوراليه للحاويات«.
املخت�ص  الق�ساء  النظر حاليا من قبل  الإج��راء قيد  اأن هذا  اإىل  واأ�سارت 

وانها بانتظار قرار املحكمة بهذا ال�ساأن.
جاء ذلك ردا على تقارير مغلوطة ت�سري اإىل اأن موانئ دبي العاملية تفكر يف 

ت�سوية النزاع خارج املحكمة.. نافيا �سحة هذه التقارير.
وقال متحدث با�سم موانئ دبي العاملية “يعد اإجراء حكومة جيبوتي انتهاكا 
ل�سروط عقد المتياز الذي يظل �ساريا ونافذا بالكامل و�سنظل ملتزمن 
ب�سروط اتفاقية المتياز التي قمنا مبوجبها بتطوير واإدارة املحطة �سنوات 

عديدة و�سننتظر حكم املحكمة ولن نفكر باأي خيار اآخر للت�سوية«.

النحا�س ي�سجل اأكرب خ�سارة اأ�سبوعية 
منذ اأبريل و�سط خماوف ب�ساأن النمو يف ال�سني

اجتماع يف يوليو ملوا�سلة التفاو�س حول »نافتا« 
•• مك�شيكو-اأ ف ب:

الجتماع  ان  اجلمعة  غ��واج��اردو  ايلفون�سو  املك�سيكي  القت�ساد  وزي��ر  ق��ال 
)نافتا(  ال�سمالية  لأمريكا  احلرة  التجارة  اتفاق  حول  للمفاو�سن  املقبل 

�سيعقد بالتاأكيد يف يوليو.
املحيط  دول  حتالف  ل���وزراء  اجتماع  بعد  لل�سحافين  غ��واج��اردو  و�سرح 
“هذه  ان  وت�����س��ي��ل��ي،  وك��ول��وم��ب��ي��ا  وال���ب���ريو  املك�سيك  ي�سم  ال���ذي  ال���ه���ادئ 

املفاو�سات م�ستمرة و�سيجتمع الوزراء بالتاأكيد يف يوليو«.
اغ�سط�ص  منذ  واملك�سيكيون  والكنديون  الأم��ريك��ي��ون  املفاو�سون  ويعمل 
1994 والذي دعا  ال�ساري منذ  املا�سي على �سيغة جديدة لهذا التفاق 

الرئي�ص الأمريكي دونالد ترامب اىل تعديله.
ويعترب ترامب ان نافتا ق�سى على العديد من الوظائف المريكية وت�سبب 
بنقل مقار �سركات ال�سيارات المريكية اىل املك�سيك حيث الأجور متدنية.
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اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  يونيو 2018 العدد 12353

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  يونيو 2018 العدد 12353

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  يونيو 2018 العدد 12353

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  يونيو 2018 العدد 12353

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  يونيو 2018 العدد 12353

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
 RAW LAB :بطلب لت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 280963        بتاريخ : 11 /10 /2017
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: زاكلينا بيكفينوف�سكا.
وعنوانه: 22 باد�ستوم اأفنيو، للور، 3075، ملبورن، فيكتوريا، اأ�سرتاليا.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، الإيواء املوؤقت.

الواق�عة بالفئة: 43.
و�سف العامة: الكلمات الاتينية )RAW LAB(  كتبت بخط مميز يعلوها ت�سميم على �سكل زهرة 
الكل   ،)THE REAL NATURAL( سغرية تتكون من اأربعة اأوراق، وكتبت حتتها كلمات ال�سعار�

باللون الأ�سود فوق خلفية بي�ساء. 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  يونيو 2018 العدد 12353

يعلن ق�سم العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
BAHUBOL :بطلب لت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 280963        بتاريخ : 11 /10 /2017
تاريخ اإيداع الأولوية:     /       /   200م

با�س��م: ايت�ص اأر اي للتجارة العامة �ص.ذ.م.م.
وعنوانه: �سندوق الربيد 35549  ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة .   

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : الب�سائع.
الكحولية،  غري  امل�سروبات  من  وغريها  والغازية  املعدنية  وامل��ي��اه  ال�سعري(  )���س��راب  البرية  مثل  الب�سائع 
م�سروبات م�ستخل�سة من الفواكه وع�سائر الفواكه، �سراب وم�ستح�سرات اأخرى لعمل امل�سروبات، وجميع 

الب�سائع الواردة بالفئة 32.
 الواق�عة بالفئة: 32.

الثانية  وكتبت  لتينية،  ب��اأح��رف  الأوىل  كتبت  ب��اح��وب��ول(   BAHUBOL( الكلمات  العامة:  و�سف 
باأ�سفلها باللغة العربية، الكل ب�سكل مميز بلون اأحمر مميزفوق خلفية بي�ساء.

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�ص على ذلك التقدم به مكتوباً لق�سم العامات التجارية يف وزارة القت�ساد  اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه، وذلك خال 30 يوماً من هذا الإعان .
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  17  يونيو 2018 العدد 12353

العدد 12353 بتاريخ 2018/6/17   
اعالن حكم بالن�سر

   يف  الدعوى رقم 2018/954 جتاري جزئي                                                
نعلنكم  القامة  حمل  جمهول  ا�سربورين   حممد  ر�سا  حممد  عليه/1-  املحكوم  اىل 
اعاه  املذكورة  الدعوى  بتاريخ  2018/5/8  يف  املنعقدة  بجل�ستها  املحكمة حكمت  بان 
ل�سالح/ امل�سرف العربي لا�ستثمار والتجارة اخلارجية - امل�سرف - بالزام املدعي عليه 
بان يوؤدي للم�سرف املدعي مبلغ 56228 درهم )�ستة وخم�سون الف ومائتن وثمانية 
وع�سرون درهم( والفائدة بواقع 9% �سنويا من تاريخ املطالبة احلا�سل يف 2018/3/18 
م وحتى ال�سداد التام ف�سا عن الر�سوم وامل�ساريف ومبلغ ثاثمائة درهم مقابل اتعاب 
اعتبارا من  املحاماة.  حكما مبثابة احل�سوري قابا لا�ستئناف خال ثاثن يوما 
اليوم التايل لن�سر هذا العان �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�ص الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12353 بتاريخ 2018/6/17   
اإنذار عديل بالن�سر
 رقم 2018/3872   

املنذر : �سركة ال�سفوة للعقارات - ذ م م 
املنذر اليها : �سركة اأيه جي ا�ص للهند�سة  - ذ م م 

ان املنذرة تنذر املنذر اليها مبوجب هذا النذار العديل ب�سرورة �سداد بدل اليجار 
املتاأخر عن امل�ستودع رقم )7( الواقع على قطعة الر�ص رقم )260-597( منطقة 
جممع دبي لاإ�ستثمار )2( خال مهلة )30( يوما التي حددها قانون الجراءات 
وال فان املنذرة �سوف ت�سطر ملبا�سرة كافة الجراءات القانونية الكفيلة بتح�سيل 
 ، املوؤجرة وا�ستامها خالية من اي �ساغل  اليها من العن  املنذر  حقوقها واخاء 

بال�سافة اىل حتميل املنذر اليها كافة الر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.   
  الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12353 بتاريخ 2018/6/17   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/150  مدين كلي  
القامة مبا  ك��ام��ران  جمهول حمل  �سمريا كامران حممد   -1 / املدعي عليه  اىل 
ان املدعي/ امريكان ليف ان�سورن�ص كبومبانى )فرع دبي( قد اأقام عليك الدعوى 
املدعي عليها مببلغ وق��دره )1.000.000 دره��م(  ا�سل  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها 
والر�سوم  باملدعية  حلقت  ال��ت��ي  والدب��ي��ة  امل��ادي��ة  ال���س��رار  ع��ن  والتعوي�ص  ال��دي��ن 
وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى ال�سداد التام.   
بالقاعة  ال�ساعة 9.30 �ص  امل��واف��ق  2018/6/25   الث��ن��ن   ي��وم  وح��ددت لها جل�سة 
Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�ص الق�سم 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



األحد  17   يونيو    2018  م   -   العـدد  12353  
Sunday   17   June   2018  -  Issue No   12353

15

الفجر الريا�ضي

الأوىل لفريقه  امل��ب��اراة  ل��وف ع�سية  يواكيم  الأمل���اين  املنتخب  م��درب  اأم��ل 
بقيادة  املتمثل  الأ�سعب  الإجن��از  يحقق  ب��اأن   ،2018 رو�سيا  يف مونديال 

مان�سافت ليكون اأول منتخب يحتفظ بلقبه منذ 56 عاما.
التوايل  على  مرتن  اللقب  ب��اإح��راز  جنحتا  وال��ربازي��ل  ايطاليا  ووحدها 
 1958 والثانية  و1938   1934 عامي  الأوىل  النهائيات،  ت��اري��خ  يف 

و1962.
وي��درك لوف ب��اأن حتقيق هذا الأم��ر لي�ص �سها على الإط��اق، وه��ذا ما 
�سدد عليه ال�سبت ع�سية لقاء املك�سيك يف مو�سكو �سمن مناف�سات املجموعة 
اأثبت  وال��ت��اري��خ  الإط���اق  على  الأ���س��ع��ب  الإجن���از  “اإنه  ق��ائ��ا  ال�ساد�سة، 
بالتحديد(  60 عاما )56 عاما  اأي منتخب يف غ�سون  ذل��ك. مل ينجح 

يف حتقيق هذا الأمر«.
ووا�سل من ملعب لوجينيكي الذي ياأمل لوف العودة اليه يف 15 يوليو 

من اأجل خو�ص املباراة النهائية، املنتخبات تتطور وتتغري. لعبون ينهون 
م�سريتهم وعليك �سم لعبن مما يزيد من �سعوبة الإجناز.

وت�سعة من الاعبن الذين اختارهم لوف للم�ساركة يف مونديال رو�سيا، 
الرابع  العاملي  لقبه  اىل  مان�سافت  ق��ادت  التي  الت�سكيلة  �سمن  من  كانوا 
عام 2014 يف الربازيل، لكن الأملان يفتقدون يف الن�سخة احلالية لعبن 
موؤثرين جدا مثل القائد فيليب لم، با�ستيان �سفاين�ستايغر واأف�سل هداف 

يف تاريخ كاأ�ص العامل مريو�ساف كلوزه )16 هدفا(.
موجودان.  فهما  والطموح،  بالتعط�ص  يتعلق  ما  “يف  مطمئن  لوف  لكن 
“التوتر  م�سيفا  الاعبن”،  بن  بهما  ت�سعر  اأن  وميكن  وا�سحان  اإنهما 
الاعبن.  جلميع  جدا  خا�سة  منا�سبة  باأنها  ت�سعر  اأن  ميكنك  يت�ساعد، 
اأكرب لاعب من اللعب يف نهائيات كاأ�ص العامل، لكن  لي�ص هناك فر�سة 
بالتفكري  اأنف�سنا  ن�ستبق  واأل  ذاتها،  بحد  مباراة  كل  على  نركز  اأن  يجب 

نريد  باأننا  الر�سالة  نو�سل  اأن  “نريد  ووا�سل  املقبلة«.  باملباريات  كثريا 
الفوز يف هذه املباراة الفتتاحية ثم النتقال من هناك«.

اإذا فازت مبباراتها  العاملية،  النهائيات  القوية يف  ببداياتها  املانيا  وعرفت 
الأوىل يف م�ساركاتها ال�سبع الأخرية ومل تخ�سر �سوى واحدة، �سد اجلزائر 

العامل. كاأ�ص  يف  م�ساركة   18 اأ�سل  من   ،1982 عام   2-1
وتطرق لوف اىل معاناة فريقه يف املباريات التح�سريية التي حقق فيها 
فوزا يتيما �سعبا على ال�سعودية 2-1 من اأ�سل �ست مباريات منذ انهائها 

الت�سفيات بع�سرة انت�سارات من ا�سل 10 مباريات.
واجلار  برلن �سفر1-  ال��ربازي��ل يف  الغرمية  ام��ام  الهزمية  اأن  والأك��ي��د 
ذلك،  ب��رر  ل��وف  لكن  ه�سمهما،  ي�سعب  ك��ان   2-1 املتوا�سع  النم�ساوي 
قائا يف التح�سريات اىل البطولة، عليك اأن تتوقع بع�ص الهزائم الودية 

والتمارين كانت �سعبة وم�سنية وارهقت الاعبن.

لوف يتمنى حتقيق »الجناز الأ�سعب« 

اأملانيــا تبـــداأ املونـــديـــال بتفـــوق معنـــوي علــــى املك�سيـــــك 
ت���ب���داأ اأمل��ان��ي��ا م�����س��ع��اه��ا ل��ت��ك��ون اأول 
عام  م��ن��ذ  بلقبه  يحتفظ  منتخب 
1962، بتفوق معنوي وا�سح على 
الأحد  اليوم  تلتقيها  التي  املك�سيك 
ل��وج��ن��ي��ك��ي يف مو�سكو  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 
�سمن اجلولة الأوىل من مناف�سات 
امل���ج���م���وع���ة ال�������س���اد����س���ة مل���ون���دي���ال 

.2018
وت���اأم���ل اأمل��ان��ي��ا ال�����س��ري ع��ل��ى خطى 
املنتخبان  وال�����ربازي�����ل،  اإي���ط���ال���ي���ا 
باللقب  ت��وج��ا  ال���ل���ذان  ال���وح���ي���دان 
عامي  الأول  ال��ت��وايل،  على  مرتن 
والثاين 1958  و1938   1934

و1962.
لكن امل��درب الأمل��اين ي��درك �سعوبة 
ال�سحايف  م��وؤمت��ره  واأق��ر يف  املهمة، 
هو  باللقب  الح��ت��ف��اظ  ان  ال�سبت 
الإطاق  على  الأ�سعب  “الإجناز 
اأي  ينجح  مل  ذل��ك.  اأثبت  والتاريخ 
60 عاما )56  منتخب يف غ�سون 
ع��ام��ا ب��ال��ت��ح��دي��د( يف حت��ق��ي��ق هذا 

الأمر«.
“لوجينيكي”  ملعب  م��ن  ووا���س��ل 
ال����ذي ي���اأم���ل ل���وف ال���ع���ودة ال��ي��ه يف 
15 يوليو خلو�ص املباراة النهائية، 
“املنتخبات تتطور وتتغري. لعبون 
ي���ن���ه���ون م�����س��ريت��ه��م وع���ل���ي���ك �سم 
�سعوبة  م����ن  ي���زي���د  مم����ا  لع���ب���ن 

الإجناز«.
وت�������س���ع���ة م�����ن ال����اع����ب����ن ال���ذي���ن 
اخ����ت����اره����م ل������وف ل���ل���م�������س���ارك���ة يف 

م��ون��دي��ال رو���س��ي��ا، ك��ان��وا م��ن �سمن 
“مان�سافت”  ق��ادت  التي  الت�سكيلة 
ع���ام  ال�����راب�����ع  ال����ع����امل����ي  ل���ق���ب���ه  اىل 
الأملان  لكن  ال��ربازي��ل،  يف   2014
احلالية  ال��ن�����س��خ��ة  يف  ي���ف���ت���ق���دون 
القائد  مثل  ج��دا  موؤثرين  لعبن 
�سفاين�ستايغر  با�ستيان  لم،  فيليب 
واأف�سل هداف يف تاريخ كاأ�ص العامل 

مريو�ساف كلو�سه )16 هدفا(.
رغم ذلك، يوؤكد لوف ان “التعط�ص 
وال�����ط�����م�����وح م��������وج��������ودان. اإن���ه���م���ا 
بهما  ت�����س��ع��ر  اأن  ومي��ك��ن  وا���س��ح��ان 
“التوتر  م�سيفا  الاعبن”،  ب��ن 
باأنها  ت�سعر  اأن  ميكنك  يت�ساعد، 
جلميع  ج�������دا  خ����ا�����س����ة  م���ن���ا����س���ب���ة 
اأكرب  الاعبن. لي�ص هناك فر�سة 
لاعب من اللعب يف نهائيات كاأ�ص 
اأن ن��رك��ز على  ال���ع���امل، ل��ك��ن ي��ج��ب 
ن�ستبق  واأل  ذات��ه��ا،  م��ب��اراة بحد  كل 
باملباريات  كثريا  بالتفكري  اأنف�سنا 

املقبلة«.
و�ستكون الفر�سة �سانحة اأمام املانيا 
يف  تدريجيا  مب�ستواها  ترتقي  لكي 
تبدو  جمموعتها  لأن  الأول  ال��دور 
يف متناولها على الورق، لأنها ت�سم 
وال�سويد  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  اأي�����س��ا 
نيجني  يف  الأح��د  تتواجهان  اللتن 

نوفغورود.
القوية  ب��ب��داي��ات��ه��ا  امل��ان��ي��ا  وع��رف��ت 
فازت  اإذا  ال��ع��امل��ي��ة،  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  يف 
م�ساركاتها  يف  الأوىل  مب��ب��ارات��ه��ا 

�سوى  تخ�سر  ومل  الأخ����رية  ال�سبع 
عام   2-1 اجل���زائ���ر  ���س��د  واح������دة، 
اأ�سل 18 م�ساركة يف  من   ،1982

كاأ�ص العامل.
اىل  الو�سول  على  اأملانيا  داأب��ت  كما 
ن�����س��ف ال��ن��ه��ائ��ي ع��ل��ى الأق����ل يف كل 
بها  �ساركت  التي  العاملية  البطولت 
اأر�سها  على   2006 منذ مونديال 
حن انتهى م�سوارها يف دور الأربعة 
على يد اإيطاليا يف امل�ساركة الأخرية 

لها من دون لوف.

رجال  اأم��ام  �سانحة  الفر�سة  وتبدو 
ا�ستنادا  ب��ف��وز،  حملتهم  لبدء  ل��وف 
اىل املواجهات ال�سابقة لاأملان �سد 
نهائي  ن�سف  يف  اآخ��ره��ا  املك�سيك، 
على  املا�سي  ال�سيف  ال��ق��ارات  كاأ�ص 
اكت�سحت  الرو�سية عندما  الأرا�سي 
رغم   1-4 بنتيجة  “تريكولور” 
حد  اىل  رديفة  بت�سكيلة  م�ساركتها 

كبري.
و�ستكون مواجهة الأحد على امللعب 
النهائية  امل��ب��اراة  ي�ست�سيف  ال���ذي 

الأملان  ب��ن  ال��راب��ع��ة  يوليو،   15 يف 
كاأ�ص  ن���ه���ائ���ي���ات  يف  وامل��ك�����س��ي��ك��ي��ن 

العامل.
حتى  منت�سرا  “مان�سافت”  وخ��رج 
ال�����دور  امل����ب����اري����ات:  ك����ل  م����ن  الآن 
كا�سحة  بنتيجة   1978 عام  الأول 
يف   1986 نهائي  ورب��ع  -6�سفر، 
امل��ك�����س��ي��ك ب���رك���ات ال��رتج��ي��ح بعد 
ت��ع��ادل��ه��م��ا ���س��ل��ب��ا، واأخ������ريا يف ثمن 
هدف  بف�سل   1-2  1998 نهائي 
املنتخب  ملدير  الأخ��رية  الدقائق  يف 

حاليا اأوليفر بريهوف.
لكن على اأبطال العامل الذن توجوا 
اأع����وام  اأرب���ع���ة  ق��ب��ل  ال���راب���ع  بلقبهم 
بهدف  الأرج����ن����ت����ن  ح�������س���اب  ع���ل���ى 
احلالية  ال��ن��ه��ائ��ي��ات  ع���ن  ال���غ���ائ���ب 
مب�ستواهم  الرتقاء  غوت�سه،  ماريو 
على  تفوقهم  ت��اأك��ي��د  اأرادوا  م��ا  اإذا 
ومل  ال�سمايل.  الأم��ريك��ي  املنتخب 
اأداء م��ق��ن��ع��ا يف  ل���وف  ي��ق��دم لع��ب��و 
حققوا  اإذ  ال�ستعدادية،  مبارياتهم 
فوزا وحيدا من اأ�سل �ست مباريات 

ال�سعودية  ع��ل��ى  ب�����س��ع��وب��ة  وج�����اء 
ال�سفر اىل رو�سيا، فيما  2-1 قبيل 
اأر�سهم  الربازيل على  اأمام  خ�سروا 
املتوا�سعة  جارتهم  واأم��ام  �سفر1- 

النم�سا 2-1.
وح���ذر ���س��ان��ع األ���ع���اب ري���ال مدريد 
ط����������وين ك�������رو��������ص زم��������������اءه من 
“ل  قائا  باملك�سيك،  ال�ستخفاف 
يجب ال�ستهتار بهم وحتى واإن كان 
املا�سي  ال��ع��ام  ال��ذي حققناه  ال��ف��وز 
يف ك��اأ���ص ال��ق��ارات ك��ب��ريا... نقاربها 
اأ���س��دد على  تامة،  )امل��ب��اراة( بجدية 
هذا الأمر مرة اأخرى لأنها مباراتنا 

الأوىل يف كاأ�ص العامل«.
وعلى غرار املانيا التي خرجت فائزة 
الت�سفيات  الع�سر يف  من مبارياتها 
 43 م�سجلة  رو���س��ي��ا،  اىل  امل��وؤه��ل��ة 
4 مرات  هدفا فيما اهتزت �سباكها 
امل��ك�����س��ي��ك مقعدها  ح��ج��زت  ف��ق��ط، 
تواليا  ال�سابعة  للمرة  املونديال  يف 
قبل  ت��اأه��ل��ه��ا  ���س��م��ن��ت  اإذ  ب�����س��ه��ول��ة 
ت�سفيات  انتهاء  ثاث ج��ولت على 

الكونكاكاف.
وه��ذا الأم���ر دف��ع مب��داف��ع املك�سيك 
كارلو�ص �سال�سيدو الذي وقع نهائيا 
الملاين  فرانكفورت  اينرتاخت  مع 
امل��و���س��م املن�سرم  ل��ع��ب م��ع��ه  ب��ع��دم��ا 
التفاوؤل  اىل  الع�����ارة،  �سبيل  ع��ل��ى 
اأبطال  ب����اده ع��ل��ى اح�����راج  ب���ق���درة 
كثريا  “نتحدث  وق������ال  ال����ع����امل. 
عنهم )الملان( ونعتربهم متفوقن 

ب�سكل وا�سح، لكن اجلميع معر�ص 
تقل�ص  ال���ق���دم،  ك���رة  ل��ل��ه��زمي��ة. يف 
الكثري من  وهناك  امل�ستويات  ف��ارق 

العوامل الأخرى«.
املخ�سرم  املك�سيك  مدافع  وي�ستعد 
راف����اي����ل م���ارك���ي���ز ل��ان�����س��م��ام اىل 
جم��م��وع��ة حم����دودة م��ن الاعبن 
كاأ�ص  ن��ه��ائ��ي��ات  ���س��ارك��وا يف  ال���ذي���ن 
�سين�سم  اإذ  م����رات،  خ��م�����ص  ال��ع��امل 
اإبن التا�سعة والثاثن اىل مواطنه 
لوثار  المل��اين  ك��ارب��اخ��ال،  انطونيو 
م���ات���ي���و����ص واحل������ار�������ص الي����ط����ايل 
ج��ان��ل��وي��ج��ي ب���وف���ون )الأخ�������ري مل 
جانلوكا  لأن   1998 ع��ام  ي�����س��ارك 

باليوكا كان احلار�ص الأول(.
املك�سيك  تناف�ص  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
للمجموعة  الثانية  البطاقة  على 
م���ع ال�����س��وي��د ال��ت��ي ت��خ��و���ص غمار 
ال���ب���ط���ول���ة م��ن��ت�����س��ي��ة ب���اإخ���راج���ه���ا 
لتبعد  الأوروب���ي  امللحق  يف  ايطاليا 
الكروي  ال���ع���ر����ص  ع���ن  م��ن��اف�����س��ت��ه��ا 
اما  ع��ام��ا.   60 منذ  الوىل  للمرة 
امل��ن��ت��خ��ب ال���ك���وري اجل��ن��وب��ي الذي 
عندما   2002 يف  الجن�����از  ح��ق��ق 
بلغ الدور ن�سف النهائي على اأر�سه 
واندفاع  حتكيمية  ق��رارات  م�ستغا 
اأنه  مان�سافت  فراأى مدرب  لعبيه، 
احتاج  اذا  كثريا.  “يرك�ص  منتخب 
المر، فاإنهم �سريك�سون يف مباراة 
واح����دة امل�����س��اف��ة ال��ت��ي ن��رك�����س��ه��ا يف 

مباراتن!«. 

املك�سيكي  امل��ن��ت��خ��ب  م��ه��اج��م  اأك�����د 
اأن  ك��ورون��ا  خي�سو�ص  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
و�سفة �سد املنتخب الملاين حامل 
الحد  مواجهتهما  خ���ال  ال��ل��ق��ب 
من  الوىل  اجل��ول��ة  يف  مو�سكو  يف 
يف  ال�ساد�سة  املجموعة  مناف�سات 
�ستكون   ،2018 رو�سيا  مونديال 
منحهم  ب���ع���دم  لع��ب��ي��ه  “خنق” 

م�ساحات وا�سعة.
“ل  وق��ال ه��داف بورتو الربتغايل 
لأن  م�����س��اح��ة  من��ن��ح��ه��م  اأن  ي��ج��ب 
خلق  م��ن  وميكنهم  يقويهم  ذل���ك 
فر�ص كثرية. �سيكون من الأ�سا�سي 
الدفاع،  ال��ن��ظ��ام يف  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
وه��ن��ا ���س��ي��ك��ون ال���ف���رق، واأي�����س��ا يف 

الكثافة العديدة«.
وي�ستهل املنتخب املك�سيكي م�سواره 
يف العر�ص العاملي بالختبار ال�سعب 
اللقب،  ح���ام���ل  امل���ان�������س���اف���ت  ام������ام 
ثم  اجلنوبية  ك��وري��ا  مواجهة  قبل 
ال�سويد يف �سعيه اىل حجز بطاقته 
للمرة  ال��ن��ه��ائ��ي  ث��م��ن  ال�����دور  اىل 

ال�سابعة تواليا.
وتلقت املك�سيك �سربة موجعة قبل 
مدافعها  باإ�سابة  املونديال  بداية 
دي��ي��غ��و ري��ي�����ص ال�����ذي ا���س��ط��ر اىل 
اع����ان ان�����س��ح��اب��ه ق��ب��ل ي���وم واحد 
من املباراة الفتتاحية لعدم قدرته 
يف  ع�سلي  مت��زق  م��ن  التعايف  على 

فخذه المين، فحل مكانه مدافع 
بات�سوكا اإريك غوتيرييز.

وع��ل��ق ك���ورون���ا ع��ل��ى غ��ي��اب زميله 
قائا  ال�����ربت�����غ�����ايل  ال����ف����ري����ق  يف 
املجموعة  �سعب،  م��و���س��وع  “اإنه 
)الاعبون( عانت من ذلك، وهذا 
اأم����ر م���وؤك���د، لأن دي��ي��غ��و ك���ان من 
بن امل�ساهمن يف م�سوار املك�سيك، 

كانت م�ساركته مهمة جدا«.
قوة  نقاط  على  �سدد  ك��ورون��ا  لكن 
“املك�سيك  ق��ائ��ا  ب����اده  م��ن��ت��خ��ب 
الاعبن  من  مبجموعة  منتخب 
ال�������س���ب���اب ول���ك���ن اي�������س���ا م����ن ذوي 
اأف�سل  يف  ل��ع��ب��وا  ال���ذي���ن  اخل�����ربة 

البطولت العاملية«.
امل����زج ب���ن اخل����ربة وال�����س��ب��اب كان 
دائما الورقة الرابحة للمك�سيكين 
ال�����ك�����ربى، وذل����ك  ال����ب����ط����ولت  يف 
احلالية  الن�سخة  يف  ج��ل��ي��ا  ي��ظ��ه��ر 
فريق  خ���ط���وط  ك����ل  يف  وت���ق���ري���ب���ا 
كارلو�ص  خ��وان  الكولومبي  امل��درب 
او����س���وري���و ال����ذي ي��ع��ول ع��ل��ى هذا 
النهائيات  يف  بعيدا  للذهاب  املزيج 
لأبطال  نتيجة  اأف�سل  تبقى  التي 
يف  النهائي  رب��ع  بلوغ  الكونكاكاف، 
 1970 اأر���س��ه��م  ع��ل��ى  الن�سختن 

و1986.
موهبتيه  ع��ل��ى  او���س��وري��و  ويعتمد 
هريفينغ  ال����واع����د  ال��ه��ج��وم��ي��ت��ن 

واملخ�سرم  ع��ام��ا(   22( ل��و���س��ان��و 
“ت�سيت�ساريتو”  خافيري هرنانديز 

)30 عاما(.
ال����ذي  ال���ل���ق���ب  وه�����و  »ت�ساكي”، 
مع  للت�سابه  ل��و���س��ان��و  ع��ل��ى  يطلق 
افام  �سل�سلة  يف  القاتلة  ال��دم��ي��ة 
النظار  لفت  الم��ريك��ي��ة،  ال��رع��ب 
يف العامن الخريين وكانت اأعن 

ال���ع���دي���د م���ن الن����دي����ة الوروب����ي����ة 
املك�سيكية  امل���وه���ب���ة  ه����ذه  ت��ر���س��د 
ال�سيف  حتى  كانت  التي  ال��واع��دة 
امل��ا���س��ي يف امل��ك�����س��ي��ك وحت���دي���دا يف 
ين�سم  ان  قبل  بات�سوكا،  �سفوف 
اىل �سفوف ايندهوفن الهولندي.

اختار  ال����ذي  ل��و���س��ان��و  ي��ت��اأخ��ر  ومل 
ال�����دف�����اع ع�����ن األ����������وان ف����ري����ق من 

ال�سف الثاين يف اوروب��ا على غرار 
اجلنوبين  المريكين  النجمن 
الربازيلين روماريو ورونالدو، يف 
التاألق يف مو�سمه الول مع الفريق 
الهولندي واحتاج اىل ن�سف �ساعة 
لف��ت��ت��اح ر���س��ي��ده ال��ت��ه��دي��ف��ي معه 
قبل ان ينهي املو�سم بت�سجيله 17 
ه��دف��ا يف 29 م���ب���اراة، و���س��اه��م يف 

تتويج فريقه باللقب املحلي.
وقال عنه لعب و�سط بورتو هكتور 
بات�سوكا  به يف  اهتم  ال��ذي  هرييرا 
عندما كان عمر الأخري 10 اأعوام 
“اعتقد باأن هريفينغ يعي�ص حلما، 
الفرتة  يف  بنف�سي  انا  ع�سته  مثلما 
ذاتها”، م�سيفا “هو �سريع ون�سيط 

ولديه ح�ص تهديفي«.

اأن  “اأعتقد  ف��ق��ال  غوتيرييز،  اأم���ا 
مونديال  ظ��اه��رة  �سيكون  ت�ساكي 
رو����س���ي���ا. اأع����رف����ه ج���ي���دا م��ن��ذ كنا 
����س���غ���ارا، ف��ه��و ج����ريء ج����دا بغ�ص 
ال��ن��ظ��ر ع��ن اخل�����س��م ون���اأم���ل يف ان 
ي��ق��دم ك��اأ���ص ع���امل رائ��ع��ة وي�ساعد 

املك�سيك على التقدم«.
وتربط التقارير بن لوزانو واندية 

يف كل من انكلرتا وا�سبانيا.
ت�سيت�ساريتو  ي��ع��ت��رب  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
عن�سرا ا�سا�سيا يف املنتخب املك�سيكي 
بخربته الكبرية والطويلة )102 
ولقبان  مونديالن،  دولية،  مباراة 
اىل  بالإ�سافة  الذهبية(  الكاأ�ص  يف 
للمنتخب  التاريخي  الهداف  كونه 

بر�سيد 49 هدفا.
يونايتد  ملان�س�سرت  ال�سابق  املهاجم 
ال�سباين  وريال مدريد  النكليزي 
ابن  هو  المل���اين،  ليفركوزن  وباير 
�سابقن  دول��ي��ن  لاعبن  وحفيد 
يف املنتخب املك�سيكي، ويعود اللقب 
خافيري  وال����ده  اىل  يحمله  ال���ذي 
يف  املهاجمن  ابرز  احد  هرنانديز، 
تاريخ منتخب باده الذي بلغ ربع 
والذي   ،1986 م��ون��دي��ال  نهائي 
كانت تطلق عيله ت�سمية ت�سيت�سارو 
وهي كلمة مك�سيكية تعني البازلء، 

وذلك ب�سبب عينيه اخل�سراوين.
بداأ  وال����ده،  وب���ن  بينه  وللتفريق 

يطلقون  املك�سيكيون  ال�سحافيون 
ت�سيت�سارو  بوتيه  ل��و  ت�سمية  عليه 
اإل  او  ال���������س����غ����رية(،  )ال�������ب�������ازلء 

ت�سيت�ساريتو بال�سبانية.
عانى هذا املو�سم مع فريقه �ستوك 
ي�سجل  مل  حيث  النكليزي  �سيتي 
�سوى 8 اأهداف يف 33 مباراة بينها 
بيد ان ال�سبب  كاأ�سا�سي،  19 فقط 
يعود اىل عاقته غري اجليدة مع 
موي�ص  ديفيد  ال�سكتلندي  مدربه 
اأداء  ع���ن  را����س���ي���ا  ي��ك��ن  ال�����ذي مل 
على  ي�سرف  ك��ان  عندما  املك�سيكي 

تدريبه يف مان�س�سرت يونايتد.
يف اأبريل املا�سي، دخل ت�سيت�ساريتو 
ب��دي��ا ل��ي��درك ال��ت��ع��ادل يف مرمى 
ت�������س���ل�������س���ي، وحت�������دث ب���ع���ده���ا عن 
ا�ستعداده للعب ا�سا�سيا يف املزيد من 
املباريات، ولكن موي�ص مل ي�ستجب، 
البدلء. لكن  وبقي جلي�ص مقاعد 
حيث  امل��ن��ت��خ��ب،  يف  يختلف  الم����ر 
امل���ب���ارات���ن  يف  دق���ي���ق���ة   89 ل���ع���ب 
والدمنارك  وي��ل��ز  ���س��د  ال��ودي��ت��ن 
الدولية  املباريات  ر�سيده يف  رافعا 
 49 خ���ال���ه���ا  ���س��ج��ل   ،102 اىل 
على  ت�سيت�ساريتو  وي��ب��ق��ي  ه��دف��ا. 
هدافا  اأك���ون  “قد  بقوله  توا�سعه 
لكني  الوطني،  للمنتخب  تاريخيا 
ق���د ل اأح�����س��ل ع��ل��ى ف��ر���س��ة لعب 

دقيقة واحدة يف رو�سيا«.

املك�سيــك ت�ستعـــد لالأملــــان بعـــدم تــــرك م�ســـاحـــــات  

اأر�سنال املنتمي للدوري الإجنليزي املمتاز لكرة  اأعلن 
ت�ساكا  جرانيت  ال�سوي�سري  الو�سط  لع��ب  اأن  القدم 

وقع على عقد طويل املدى.
و�سارك الاعب البالغ عمره 25 عاما يف كل مباريات 
املو�سم  ال��دوري  يف  مباراة   38 عددها  البالغ  اأر�سنال 
وتوج  اللندين  النادي  مع  مباراة   94 وخا�ص  املا�سي 
ب��ل��ق��ب ك��اأ���ص الحت����اد الإجن��ل��ي��زي يف م��و���س��م��ه الأول 

هناك.
و�سارك ت�ساكا يف 61 مباراة دولية مع �سوي�سرا ويلعب 
م��ع ب��اده يف ك��اأ���ص ال��ع��امل اجل��اري��ة يف رو�سيا. وتبداأ 
�سوي�سرا م�سوارها اأمام الربازيل، بطلة العامل خم�ص 

اأر�سنال قادما  اإىل  اليوم الأحد. وان�سم ت�ساكا  مرات، 
قاد  بعدما   2016 يف  مون�سنجادباخ  برو�سيا  م��ن 

ناديه لحتال املركز الرابع يف الدوري الأملاين.
وق���ال اأون�����اي اإمي����ري م���درب اأر���س��ن��ال اجل��دي��د ملوقع 
النادي “اأنا �سعيد اأن جرانيت مدد عقده معنا” بينما 
عرب الاعب عن �سعوره بال�سعادة والفخر بعد العقد 

اجلديد.
واأ�ساف اإميري “اإنه لعب مهم يف الت�سكيلة ول يزال 
�سابا لذا �سيكون بو�سعه التطور ب�سكل اأكرب. اأمتنى اأن 
�سوي�سرا  مع  العامل  كاأ�ص  يف  ناجحا  م�سوارا  يخو�ص 

ويعود جاهزا وم�ستعدا للمو�سم اجلديد«. 

ت�ساكا يرتبط بعقد طويل املدى 
ذكر الحتاد الدويل لكرة القدم “فيفا” ام�ص ال�سبت، مع اأر�سنال 

5 اآلف م��ق��ع��د، يف  اأن امل��ق��اع��د اخل��ال��ي��ة، ال��ت��ي ت��ع��دت 
كانت  الأورغ��وي��اين  ونظريه  امل�سري  املنتخب  م��ب��اراة 

ب�سبب عدم ظهور حاملي التذاكر.
املباراة  يف  الده�سة  من  حالة  اخلالية  املقاعد  واأث���ارت 
بفوز  وان��ت��ه��ت  اجل��م��ع��ة،  الأول  اأم�������ص  اأق��ي��م��ت  ال���ت���ي 

اأوروغواي.
املباراة  الر�سمي لهذه  فاإن عدد احل�سور  لفيفا  ووفقاً 
تذكرة  278ر32  اأ�سل  من  متفرج،  105ر27  ك��ان 
ب��ي��ع��ت ب��ال��ف��ع��ل ل��ل��م��ب��اراة يف امل��ل��ع��ب ال����ذي ي��ت�����س��ع اإىل 

مقعداً. 061ر33 
واألقى فيفا بامل�سوؤولية عن عدم احل�سور على اأ�سحاب 
اأي��ة م�سكات متعلقة  “مل تكن هناك  وذك��ر:  التذاكر 

باإجراءات ت�سليم التذاكر من قبل فيفا«.

القدم  لكرة  الرو�سي  لاحتاد  ال�سريف  الرئي�ص  وذك��ر 
فيا�سي�ساف كولو�سكوف، احل�سور باأنه “لي�ص �سيئاً” 
اجلماهري  م��ن  ال��ع��دي��د  يف�سلهما  ل  املنتخبن  لأن 

الرو�سية.
رابوبورت،  ليونيد  املنطقة  يف  الريا�سة  وزي���ر  ول��ك��ن 
واأ�ساف:  يكن جيداً  اخل��ايل مل  امل��درج  ن�سف  اإن  ق��ال 

اأن يتكرر هذا يف املباريات املقبلة«. نريد  ل  “بالطبع 
و�ستقام املباراة التالية يف اإيكاترنربغ اخلمي�ص املقبل، 

وجتمع بن فرن�سا وبريو.
4ر2 مليون  اأك��ر من  اأن  املا�سي  الأ�سبوع  وذك��ر فيفا 
يف  تقام  التي  بالبطولة  مباراة  ل�64  بيعها  مت  تذكرة 
املا�سي،  اخلمي�ص  ب���داأت  وال��ت��ي  رو�سية،  مدينة   11

وت�ستمر حتى 15 يوليو )متوز( املقبل. 
كما اأن فيفا ذكر اأنه طرح 100 األف تذكرة اإ�سافية. 

فيفا يك�سف �سر املقاعد اخلالية يف مباراة م�سر واأوروغواي
العامل �سابقا  اآندي موراي امل�سنف الأول على  التن�ص الربيطاين  �سيعود لعب 
للمناف�سات الر�سمية بعد جراحة يف الفخذ يف بطولة كوينز الأ�سبوع القادم حيث 

يواجه ال�سرتايل نيك كرييو�ص يف الدور الأول.
واأعلن منظمون ا�سرتاكه اليوم ال�سبت قبل �سحب قرعة البطولة التي �ستكون 
الأقوى على مدار تاريخها املمتد 128 عاما، اإذ ت�سم 15 من اأول 30 م�سنفا 
على العامل. وغاب موراي )31 عاما( ملدة عام تقريبا منذ م�ساركته يف بطولة 
وميبلدون يف يوليو متوز من العام املا�سي وجنح يف ا�ستكمال ح�سة تدريبية يف 
لندن . وقال موراي، الفائز بثاثة األقاب يف البطولت الأربع الكربى، اإنه �سعر 
لأول مرة بالإ�سابة يف فخذه الأمين خال قبل نهائي بطولة فرن�سا املفتوحة 
اأمام �ستان فافرينكا يف يونيو حزيران العام املا�سي وان�سحب من بطولة اأمريكا 
املفتوحة قبل انطاقها بيومن يف اأغ�سط�ص اآب. وح�سل على راحة يف بقية العام، 
وعقب ف�سله يف ا�ستعادة لياقته البدنية يف الوقت املنا�سب للم�ساركة يف ا�سرتاليا 

املفتوحة، خ�سع جلراحة يف ملبورن يف الثامن من يناير كانون الثاين املا�سي.
وتنطلق بطولة وميبلدون هذا العام يف الثاين من يوليو متوز.

موراي يعود للمناف�سات الر�سمية اأمام كرييو�س 
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غادر املدافع الحتياطي لوران �سيمان مع�سكر منتخب بلجيكا 
لياقة مدافعيه  امل��درب روبرتو مارتينيز ثقة يف  اأظهر  بعدما 
مباراة  قبل  فرمالن  وتوما�ص  كومباين  فين�سن  الأ�سا�سين 

الفريق الفتتاحية يف كاأ�ص العامل لكرة القدم غدا الثنن.
و�سياأمل مارتينيز الآن األ يعاين مدافعيه املخ�سرمن جمددا 

من الإ�سابة التي عطلت ا�ستعداداتهما لكاأ�ص العامل.
مباراة  يف  الفخذ  اأعلى  ع�سات  يف  كومباين  القائد  واأ�سيب 
ودية �سد الربتغال قبل البطولة بينما يعاين فرمالن مدافع 
لها  تعر�ص  اخللفية  الفخذ  اإ�سابة يف ع�سات  بر�سلونة من 

ال�سهر املا�سي.
وك����ان ���س��ي��م��ان م���داف���ع ل��و���ص اأجن��ل��ي�����ص ي���ت���درب م���ع املنتخب 
يف  فرمالن  اأو  كومباين  لف�سل  حت�سبا  رو�سيا  يف  البلجيكي 

اختبار لياقة.
توتنهام  ث��ن��ائ��ي  ع��ل��ى  الع��ت��م��اد  اأي�����س��ا  م��ارت��ي��ن��ي��ز  وي�ستطيع 
لديدريك  اإ�سافة  األدرفرييلد  وتوبي  فرتونن  يان  هوت�سبري 

بوياتا لعب �سيلتيك يف مركز قلب الدفاع.
يف  بنما  اأم���ام  ال�سابعة  املجموعة  يف  م�سريتها  بلجيكا  وت��ب��داأ 

�سوت�سي.

�سيمان يغادر مع�سكر بلجيكا 

من  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  اأ�سبحت 
تويرت اىل في�سبوك اأو ان�ستاغرام و�سناب�سات، 
ع�سرنا  يف  الأ�سا�سية  التوا�سل  من�سات  من 
احل��ايل وك��رة ال��ق��دم لي�ست يف م��ن��اأى عنها، 
بل اأن اأه��م واأك��رب ال��ق��رارات التي تتخذ من 
تن�سر  اأ�سبحت  ر�سمية  بيانات  اأو  انتقالت 

عربها قبل اأي و�سيلة اأخرى.
يف  انطلقت  ال��ت��ي  ال��ع��امل  ك��اأ���ص  نهائيات  يف 
يوليو،   15 حتى  وت�ستمر  اخلمي�ص  رو�سيا 
“الو�سيط”  ال���ت���وا����س���ل  و����س���ائ���ل  ���س��ت��ك��ون 
ال��رئ��ي�����س��ي، ورمب���ا ال��وح��ي��د، ب��ن الاعبن 
ومقرات  ال���ف���ن���ادق  غ����رف  يف  امل���ح���ج���وزي���ن 

منتخباتهم، وجمهورهم.
ل��ك��ن ا���س��ت��خ��دام و���س��ائ��ل ال��ت��وا���س��ل يف كاأ�ص 
ال��ع��امل حم��ط ان��ت��ق��اد م��ن امل���درب���ن الذين 
وقد  للوقت،  وم�سيعة  “ملهاة”  فيه  ي��رون 

يت�سبب احيانا بجدل ل فائدة منه.
�ساوثغيت  غ��اري��ث  اإنكلرتا  منتخب  وي���درك 
ا���س��ت��ط��اع��ت��ه م��ن��ع لع��ب��ي��ه من  ل��ي�����ص يف  اأن 
اأنهم  ل�سيما  ال��ت��وا���س��ل،  و���س��ائ��ل  ا���س��ت��خ��دام 
اأو  الفندق  يف  حمجوزين  �ساعات  مي�سون 
طريقهم  يف  الطائرة  اأو  احلافلة  منت  على 
اىل املاعب. لكن الدويل ال�سابق البالغ 47 
عاما كان وا�سحا يف موقفه ف�الأمر مرتبط 
يف  ببوؤ�ص  يت�سبب  مبا  اأو  �سغطا  ي�سكل  مبا 
من  الكثري  ثمة  اأن  اعتقد  عموما،  حياتك 
تكون  التي قد  التوا�سل الجتماعي  و�سائل 
اىل  ذل���ك  ت��دع��ون  “فلماذا  اأ���س��اف  �سلبية. 
موقفه  يكون  اأن  املحتمل  وم��ن  حياتكم؟«. 
املنتخب  مهاجم  م��ع  ح��دث  م��ا  اىل  م�ستندا 
رح���ي���م ���س��ت��ريل��ي��ن��غ ال�����ذي و����س���م ن��ف�����س��ه يف 
الإنكليز  خروج  بعد  ان�ستاغرام  على  ح�سابه 

2016 على  اأوروب���ا  ك��اأ���ص  م��ن ثمن نهائي 
يد اي�سلندا املغمورة، ب�املكروه. وت�سببت هذه 
الكلمات بت�سدر املزيد من العناوين وو�سع 
الإنكليزي  �ستريلينغ حتت جمهر اجلمهور 
الرائع  مو�سمه  رغ��م  ب��ق��درات��ه  املقتنع  غ��ري 
الإ�سباين  ق��ي��ادة  حت��ت  �سيتي  مان�س�سرت  يف 

جو�سيب غوارديول.
اأم������ا الن���ك���ل���ي���زي ج��ي�����س��ي ل���ي���ن���غ���ارد لعب 
لنتقادات  تعر�ص  الذي  يونايتد  مان�س�سرت 
ا�ستخدامه لن�ستاغرام، تويرت  ب�سبب كرة 
و�سائل  ا���س��ت��خ��دام  ان  ف����راأى  و���س��ن��اب��ت�����س��ات، 
التوا�سل اهو جزء من كونه لعب كرة قدم 

يف عام 2018، وي�ساعد الاعبن يف البقاء 
ان�����س��ان��ي��ت��ه��م وعاقتهم  م���ع  ت��وا���س��ل  ع��ل��ى 

بالعامل اخلارجي.
يف  للم�ساركة  رو�سيا  اىل  ال�سفر  قبل  وق��ال 
يعرفون  ل  اخل���ارج  م��ن  “النا�ص  النهائيات 
من  الكثري  ي�ستخدم  كب�سر.  عليه  نحن  ما 
الجتماعي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل  ال��اع��ب��ن 
لعر�ص معلوماتهم ال�سخ�سية ولكي يتمكن 

النا�ص من معرفة ما يفعلونه«.
عاما   25 العمر  البالغ من  الاعب  ووج��د 
تويرت  ا���س��ت��خ��دام��ه  ب�سبب  م����اأزق  يف  نف�سه 
خال حفل تاأبيني يف فرباير املا�سي تكرميا 

ق�سى  عندما   1958 ع��ام  ك��ارث��ة  ل�سحايا 
عدد من لعبي مان�س�سرت يونايتد يف حتطم 
بعد  ميونيخ  اىل  بلغراد  م��ن  تقلهم  ط��ائ��رة 

مباراة �سمن م�سابقة اأوروبية.
خال  تويرت  ا�ستخدام  عن  لينغارد  واعتذر 
حفل التاأبن، متذرعا باأن اأحد اأفراد طاقمه 

الإعامي اأر�سل التغريدة نيابة عنه.
ال�سابق  امل�����درب  و���س��ف  امل������رات،  اإح�����دى  يف 
ال�سكتلندي  ال�سري  ليونايتد  الأ���س��ط��وري 
ال��ي��ك�����ص ف��ريغ��و���س��ون ت��وي��رت ب��اأن��ه م�سيعة 
امل���اي���ن م���ن النا�ص  ل��ك��ن م���ئ���ات  ل��ل��وق��ت. 
ي��خ��ال��ف��ون��ه ال������راأي، وك���اأ����ص ال��ع��امل تهيمن 
على تويرت اأك��ر من اأي حدث اآخ��ر. خال 
نهائيات 2014 يف الربازيل ، �سجلت 672 
ال��ع��امل يف  ب��ك��اأ���ص  ت��غ��ري��دة متعلقة  م��ل��ي��ون 
بح�سب ما  “اأعلى رقم مرتبط بحدث ما”، 

اأعلنت ال�سركة امل�سوؤولة عن املوقع.
م��ع��ظ��م مدربي  ي���ت���وق���ع  ����س���اوث���غ���ي���ت،  م���ث���ل 
�سبط  لع���ب���وه���م  مي����ار�����ص  ان  امل��ن��ت��خ��ب��ات 
التوا�سل  لو�سائل  ا�ستخدامهم  يف  النف�ص 
ما  على  باأنف�سهم  يحكموا  واأن  الجتماعي، 
مي��ك��ن اع��ت��ب��اره م��ب��ال��غ��ة، ع��و���س��ا ع��ن فر�ص 

حظر �سامل عليها.
الدمناركي  املنتخب  يف  امل�����س��وؤول��ون  وي��ق��ول 
انهم يتوقعون من لعبيهم ا�ستخدام احل�ص 
والأمر  امل�ساألة،  بهذه  يتعلق  م��ا  يف  ال�سليم 
اأ�سار  ما  بح�سب  لل�سويدين،  بالن�سبة  ذات��ه 

املتحدث باإ�سمهم �ستافان �سترينهومل.
التفكري  ال��اع��ب��ن  م���ن  “طلبنا  واأو�����س����ح 
مرتن قبل ن�سر �سيء ما. التفكري باأي تاأثري 
اأو زمائهم يف  اأنف�سهم  �سلبي حمتمل على 

الفريق«.

اإ�سبانيا جريار بيكيه، جنم الربتغال كري�ستيانو رونالدو  اتهم مدافع 
بادعاء ال�سقوط للح�سول على ركلة جزاء وركلة حرة حا�سمة، يف تعادل 

ملحمي 3-3 مع الربتغال، يف كاأ�ص العامل لكرة القدم.
اأ�سبوع فو�سوي  بعد  ب��اده،  القتالية” ملنتخب  “الروح  ب�  بيكيه  واأ�ساد 

�سهد اإقالة املدرب يولن لوبتيغي.
يف  ال��ربت��غ��ال  لي�سع  تن�سى  ل  ثاثية  يف  ه��دف  اأول  رون��ال��دو  واأح����رز 
املنطقة حتت �سغط  داخ��ل  �سقط  بعدما  الرابعة،  الدقيقة  املقدمة يف 

من نات�سو.
ليدرك  النهاية  ق��رب  ح��رة  ركلة  من  رائعة  بت�سديدة  ال�سباك  هز  كما 
التعادل يف مباراة مثرية، بعد احت�ساب خمالفة ل�ساحله عقب احتكاك 

مع بيكيه.
ال�سقوط  لدع��اء  ب�سدة  مييل  “كري�ستيانو  بيكيه:  ق��ال  امل��ب��اراة،  وبعد 

وحتت�سب له كل خمالفة تقريبا”، وفق ما ذكرت وكالة رويرتز.
واأ�ساف: “جنحنا يف الوقوف جمددا بعد العديد من امل�ساكل لأن بدء 
والتاأخر  الثانية  الدقيقة  يف  �سدنا  ج��زاء  ركلة  باحت�ساب  العامل  كاأ�ص 
اأن ن�سعر  اأهداف ويجب  بهدف يف غاية ال�سعوبة، لكننا �سجلنا ثاثة 

بال�سعادة بالطريقة التي �سارت بها املباراة«.
لرونالدو  هدفن  اأول  بعد  للمباراة  العودة  على  اإ�سبانيا  ق��درة  وكانت 
اإقالة  بعد  بالفريق  ع�سفت  ال��ت��ي  ل��ا���س��ط��راب��ات  ن��ظ��را  روع���ة،  اأك���ر 
لوبتيغي الأربعاء، لتفاو�سه على تدريب ريال مدريد بدون علم رئي�ص 

الحتاد الإ�سباين لكرة القدم، لوي�ص روبيالي�ص.
وقال بيكيه، املعروف عنه كرهه لريال مدريد الغرمي التقليدي لناديه 
بر�سلونة، اإن “الوقت لي�ص منا�سبا لتحليل ما اإذا كانت اإقالة لوبتيغي 
ال�سابق يف  اتفاقه مع طريقة مدربه  اإىل عدم  اأمل��ح  لكنه  اأم ل”،  خطاأ 

املفاو�سات.
اأح��دا لكن  اإنه موقف مل يعجب  اأن نتحد جميعا الآن،  “علينا  وتابع: 
اإىل  نحتاج  الق�سة،  رواي���ة  ميكننا  تنتهي  وعندما  ب���داأت  ال��ع��امل  ك��اأ���ص 

التحدث باأقل قدر ممكن والرتكيز على كرة القدم«.
واأ�سار الاعب اإىل اأن تفاو�ص مدربه ال�سابق مع مدريد “ل يزعجه”، 
م�سيفا: “لقد طلبه ناد �سخم، لكن الطريقة التي فعل بها ذلك هي 
مثار اجلدل. هناك اآلف الآراء، الرئي�ص مل يعجبه ذلك واتخذ القرار 

وتقبله الاعبون«.
وقدم دييغو كو�ستا مهاجم اإ�سبانيا اأداء قويا وتعهد “مبوا�سلة العمل 
الربتغال على  �سباك  بثنائيته يف  رد  النا�ص” بعدما  اإ�سكات  وا�ستمرار 

النتقادات باأنه ل ينا�سب طريقة لعب منتخب اإ�سبانيا.
تفوق  بعدما  برونالدو  باإعجابه  مدريد  اأتليتيكو  مهاجم  اعرتف  كما 

املهاجم الربتغايل على هدفيه بثاثية مذهلة.
وقال كو�ستا: “هناك جدل دائما، وهذا جيد لأنه يعني وجود مناف�سة 
ما  اإىل  وان��ظ��روا  ينتقدونه  كري�ستيانو،  اأه��ن��ئ  اأن  يجب   ، الفريق،  يف 

يفعله. يجب اأن يرتكه النا�ص و�ساأنه. اأمتنى لو اأكون مثله«.

جدلية و�سائل التوا�سل الجتماعي بني 
الالعبني واملدربني  

اأكد النجم الربازيلي، نيمار دا �سيلفا، لعب باري�ص �سان 
جرمان الفرن�سي اأنه الاعب الأف�سل يف العامل، بينما 
كري�ستيانو  والربتغايل،  مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني، 
“اآ�ص”  �سحيفة  ون��ق��ل��ت  اآخ����ر.  ك��وك��ب  م��ن  رون���ال���دو، 
قال  الربازيلي  للنجم  تليفزيوين  حوار  عن  الإ�سبانية 
فيه: اإنه رقم واحد يف العامل اليوم اأنا اأ�سعر باأنني اأف�سل 
لعب يف العامل، واأن مي�سي ورونالدو قادمن من كوكب 
اآخر. واأ�ساف نيمار: دائما اأحاول اأن اأكون بن الأف�سل، 
ولكن هديف يف الوقت احلايل لي�ص التفرغ لأكون اأف�سل 
لعب يف العامل، واإمنا هديف هو الفوز مبونديال رو�سيا 

مع منتخب الربازيل.
وع��ن حالته ال��ب��دن��ي��ة، اأو���س��ح: اأن���ا ب��خ��ري، واأ���س��ع��ر اأين 
مل�ص  من  باخلوف  اأ�سعر  كنت  البداية  يف  ح��ال،  باأف�سل 
يف  و�ساأ�سارك  ه��ذا،  كل  ن�سيان  مت  ولكن  بقدمي،  الكرة 

املونديال واأنا اأكر ن�سجا.
اأول مباراة له يف  اأن منتخب الربازيل �سيخو�ص  ُيذكر 
مناف�سات مونديال رو�سيا، الأحد، اأمام منتخب �سوي�سرا، 
بينما يواجه منتخب كو�ستاريكا يف 22  يونيو، ويختتم 
مباريات دور املجموعات مبواجهة منتخب �سريبا يوم 

27 يونيو.

اأكد النجم الربازيلي، نيمار دا �سيلفا، لعب باري�ص �سان 
جرمان الفرن�سي اأنه الاعب الأف�سل يف العامل، بينما 
كري�ستيانو  والربتغايل،  مي�سي،  ليونيل  الأرجنتيني، 
“اآ�ص”  �سحيفة  ون��ق��ل��ت  اآخ����ر.  ك��وك��ب  م��ن  رون���ال���دو، 
قال  الربازيلي  للنجم  تليفزيوين  حوار  عن  الإ�سبانية 
فيه: اإنه رقم واحد يف العامل اليوم اأنا اأ�سعر باأنني اأف�سل 
لعب يف العامل، واأن مي�سي ورونالدو قادمن من كوكب 
اآخر. واأ�ساف نيمار: دائما اأحاول اأن اأكون بن الأف�سل، 
ولكن هديف يف الوقت احلايل لي�ص التفرغ لأكون اأف�سل 
لعب يف العامل، واإمنا هديف هو الفوز مبونديال رو�سيا 

مع منتخب الربازيل.
وع��ن حالته ال��ب��دن��ي��ة، اأو���س��ح: اأن���ا ب��خ��ري، واأ���س��ع��ر اأين 
مل�ص  من  باخلوف  اأ�سعر  كنت  البداية  يف  ح��ال،  باأف�سل 
يف  و�ساأ�سارك  ه��ذا،  كل  ن�سيان  مت  ولكن  بقدمي،  الكرة 

املونديال واأنا اأكر ن�سجا.
اأول مباراة له يف  اأن منتخب الربازيل �سيخو�ص  ُيذكر 
مناف�سات مونديال رو�سيا، الأحد، اأمام منتخب �سوي�سرا، 
بينما يواجه منتخب كو�ستاريكا يف 22  يونيو، ويختتم 
مباريات دور املجموعات مبواجهة منتخب �سريبا يوم 

27 يونيو.

اإن حار�ص  “�سن” الربيطانية، ال�سبت،  قالت �سحيفة 
كاأ�ص  ا�ستام  رف�ص  ال�سناوي  حممد  امل�سري  املنتخب 
الأداء  بعد  عليها  ح�سل  ال��ت��ي  املباراة”  “رجل  ج��ائ��زة 
القوي الذي قدمه يف مواجهة الأورغواي التي خ�سرها 
مت  �سورة  ال�سحيفة  ون�سرت  نظيف.  بهدف  الفراعنة 
تداولها على موقع تويرت للتوا�سل الجتماعي، تظهر 
احلار�ص امل�سري وهو يبدو م�سريا بيده راف�سا ا�ستام 
ا�ستام  امل�����س��ري رف�����ص  اإن احل���ار����ص  ال��ك��اأ���ص، وق��ال��ت 
 »Budweiser« �سركة  رعاية  ب�سبب  اجلائزة  كاأ�ص 

للم�سروبات الكحولية لها.
وقدم املنتخب امل�سري اأداء قويا اأمام الأوروغواي حيث 
املباراة،  جمريات  من  باملئة   43 يف  الكرة  على  �سيطر 
خيمنيز  خو�سيه  اأح��رز  حن   90 الدقيقة  اإىل  و�سمد 

ه��دف��ا ب��ك��رة راأ���س��ي��ة م��ن رك��ل��ة ح����رة. واأن���ق���ذ ال�سناوي 
ولوي�ص  كافاين  اإدين�سون  ليحرم  خطريتن  فر�ستن 
���س��واري��ز م��ن ال��ت�����س��ج��ي��ل. وق����ال ال�����س��ن��اوي ع��ن��د الفوز 
اأ�سكر كل الاعبن  اأن  “ اأود  “رجل املباراة” :  بجائزة 
ونّفذوا  به  القيام  بكل ما مُيكن  الفريق. لقد قاموا  يف 
اخلطة التي و�سعها املدرب هيكتور كوبر. كان ميكن اأن 
نخرج بنتيجة اأف�سل.« وتلعب م�سر يف اجلولة الثانية 
مع رو�سيا يف �سان بطر�سبورغ يف 19 يونيو واأوروغواي 

مع ال�سعودية يف 20 منه يف رو�ستوف اأون دون.
وت��ت�����س��در رو���س��ي��ا امل��ج��م��وع��ة ب��ع��د ف���وز ك��ب��ري يف املباراة 
تليها  ال�����س��ع��ودي��ة،  على  نظيفة  بخما�سية  الفتتاحية 
ثم م�سر  نقاط(  النقاط )3  ر�سيد  بنف�ص  اأوروغ���واي 

ثالثا وال�سعودية رابعا.

نيمار: اأنا الأف�سل يف العامل

ال�سناوي رف�س ا�ستالم جائزة رجل املباراة

بيكيه يرد على “ثالثية رونالدو” بنقد لذع
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الفجر الريا�ضي

مو�سكو  ���س��وارع  الاتينية  احل��م��ى  اج��ت��اح��ت 
بتهافت اآلف امل�سجعن القادمن من اأمريكا 
اأجل  م��ن  ال��رو���س��ي��ة  العا�سمة  اىل  اجلنوبية 
م��وؤازرة منتخبات بادهم يف مونديال رو�سيا 

.2018
على  واأرجنتينية  مك�سيكية  ب��ريوف��ي��ة،  اأغ���ان 
مقربة من الكنائ�ص الأرثوذك�سية ال�سخمة... 
هذه هي الأجواء ال�سائدة يف ال�ساحة احلمراء 
ال��ت��ي اأ���س��ب��ح��ت ت��ت��ح��دث ب��الإ���س��ب��ان��ي��ة و�سط 
والذين  ب�سيوفهم،  ال�سعداء  املحلين  ف�سول 
ي��ح��اول��ون ح��ت��ى ان ي�����س��ارك��وه��م ال��غ��ن��اء رغم 

حاجز اللغة.
الأبي�ص  ي���رت���دون  ال���ذي���ن  ال���ب���ريو  م�����س��ج��ع��و 
للمحلين  ا�ستقطابا  الأك���ر  ه��م  والأح���م���ر، 
اأرقام  وبح�سب  التقليدية.  قبعاتهم  ب�سبب 
قرابة  بيعت  )ف��ي��ف��ا(،  للعبة  ال���دويل  الحت���اد 
الراغبن  ال��ب��ريو  مل�سجعي  ت��ذك��رة  األ��ف   43
العودة  ف���رح���ة  ب���اده���م  م��ن��ت��خ��ب  مب�����س��ارك��ة 
نهائيات  منذ  الأوىل  للمرة  العامل  كاأ�ص  اىل 

ا�سبانيا 1982.
ابنة  بيت�سيلنغي،  اإليزابيت  البريوفية  وتقول 
ال�38 عاما واملقيمة حاليا يف املجر، “انتظرنا 
بالن�سبة  ج��دا  عاطفي  اأم���ر  ه��ذا  ع��ام��ا.   36

لنا«.
ب���ريوف���ي���ة م����ن خمتلف  اج��ت��م��ع��ت ع����ائ����ات 
اأن���ح���اء ال��ع��امل يف م��و���س��ك��و مل�����س��اه��دة منتخب 
بادها خال كاأ�ص العامل، على غرار خاميي 
الذي  العقارات  وكيل  ع��ام��ا(،   43( اأورت��ي��اغ��ا 
اأق��رب اىل النا�ص من  “هذا املنتخب  يقول ان 

اأي منتخب وطني مر علينا«.
وك�����س��ف اإن���ه ا���س��رتى ت���ذاك���ره ل��رو���س��ي��ا “بعد 
�ساعة” من تاأهل البريو لنهائيات كاأ�ص العامل 

يف نوفمرب املا�سي.
وتدين البريو بو�سولها اىل النهائيات للمرة 
تاريخها  يف  واخلام�سة   1982 منذ  الأوىل 
غاريكا  ري���ك���اردو  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  م��درب��ه��ا  اىل 
ال����ذي اأك����د ق��ب��ي��ل ال��ب��ط��ول��ة ل��وك��ال��ة فران�ص 
عن  ال��ت��اأه��ل  ه��و حم��اول��ة  “هدفنا  اأن  ب��ر���ص 
جدا  �سعبا  الم��ر  ك��ان  وان  حتى  جمموعتنا، 
الفوز  قادر على  انه  �سنحاول”، معتربا  لكننا 

حوزته،  يف  ال��ت��ي  بالت�سكيلة  امل��ب��اري��ات  ك��ل  يف 
بعودة قائدها  تقلت جرعة دعم كبرية  والتي 
املهاجم باولو غرييرو اىل �سفوفها بحكم من 
الق�ساء ال�سوي�سري بعد فوزه با�ستئناف تقدم 
به �سد عقوبة اإيقاف بحقه. وتلعب البريو يف 
اىل  الثالثة  املجموعة  �سمن  رو�سيا  مونديال 
جانب الدمنارك تاقيها اليوم الحد وفرن�سا 

21 يونيو وا�سرتاليا 26.
�سيء،  ب�سكل  الت�سفيات  ب��داأ  املنتخب  ان  ومع 
راه���ن غ��اري��ك��ا ع��ل��ى ���س��خ دم ج��دي��د ع��رب �سم 
الاعبن ال�سباب من الأندية املحلية لعطاء 
البطاقة  ن���ال  ال���ذي  امل��ن��ت��خ��ب  لت�سكيلة  دف���ع 
بعد   ،2018 رو�سيا  م��ون��دي��ال  اىل  الأخ���رية 
خام�ص  ب��ن  ملحق  يف  نيوزيلندا  على  تغلبه 

ترتيب اأمريكا اجلنوبية وبطل اأوقيانيا.
رحلة ال�19 �ساعة اىل رو�سيا، الإقامة وتذاكر 
و7   5 ب��ن  ال��ب��ريويف  امل�سجع  كلفت  ال�����س��ف��ر، 
الباهظة مل  التكلفة  لكن هذه  دولر...  اآلف 
تثن اآرون توري�ص )31 عاما( عن القدوم اىل 
لي�ست  امليزانية  �سنة.   36 “مرت  لأنه  رو�سيا 

مهمة، اإنها رحلة اأحامنا«.
اأم�����ا ال���ط���ب���اخ ال����ب����ريويف امل��ق��ي��م يف ال���ولي���ات 
“قد  اأنه  املتحدة رينزو كامبو�ص، في�سري اىل 
ع��ام لدفع ثمن ذلك.  مل��دة  العمل  اأ�سطر اىل 
لكني �ساأتذكر على الدوام ما �ساهدته هنا، اإنه 

ل يقدر بثمن«.
اإيفان ماتيو )40 عاما(،  اأو�سح  ومن جهته، 
وكثري  ج��ي��دا،  من��وا  حاليا  حتقق  “البريو  اأن 
م��ن ال��ن��ا���ص لديهم امل���ال ال���ازم ل��ل��ذه��اب اىل 

رو�سيا«.
املنتخبات  م�سجعي  ت�����س��ح��ي��ات  ت��خ��ت��ل��ف  ول 
نظرائهم  الاتينية عن  اأمريكا  الأخ��رى من 
ح���دود طاقاتهم  ال��ب��ريوف��ي��ن، فهم جت����اوزوا 
املالية لل�سفر من بلدانهم البعيدة اىل رو�سيا، 

على غرار املك�سيكي دولت�سي غاييغو�ص.
يقول اإبن ال�35 عاما “يف املك�سيك، كرة القدم 
من  الكثري  اأن  لدرجة  كبرية  ب�سعبية  تتمتع 

النا�ص باعوا �سياراتهم لياأتوا اىل هنا«.
انه  ه��ريي��را  م��اري��و  البنمي  الطبيب  ويك�سف 
لروؤية فريق  اآلف دولر  اأربعة  اأكر من  دفع 
الأوىل،  ل��ل��م��رة  ال��ع��امل  ك��اأ���ص  ب���اده يلعب يف 
الأم�سية  ط����وال  ب���ادن���ا  “احتفلت  م�سيفا 
)منتخب  الرجال  ه��وؤلء  بلدنا.  تاأهل  عندما 

بنما( هم اأبطالنا«.
اأرب��ع��ة ماين  م��ن  بلد �سغري  “نحن  وت��اب��ع 

ن�سمة، لكني اأعتقد باأننا �سنماأ املاعب«.
ول ي��خ��ف��ى ع��ل��ى اأح�����د ب��اخل�����س��وم��ة احل����ادة 
الربازيل  اجل��ن��وب��ي��ة  اأم���ريك���ا  ع��م��اق��ي  ب���ن 
والأرجنتن، لكن غالبية امل�سجعن تتفق على 

ان حب اللعبة يوحد القارة.
وبالن�سبة اىل الأرجنتيني �سيبا�ستيان في�سنتي 
���س��يء يف  ك���ل  ال���ق���دم ه���ي  “كرة  )44 ع���ام���ا( 
بادنا  تعرب  ال��ق��دم  ك��رة  خ��ال  حياتنا. فمن 

عن نف�سها«.

امتدح مهاجم املنتخب الفرن�سي لكرة القدم انطوان غريزمان 
ركلة  على  احل�سول  من  مكنته  التي  بالفيديو  امل�ساعدة  تقنية 
الوىل من  2-1 �سمن اجلولة  ا�سرتاليا  املباراة �سد  ج��زاء يف 
مونديال رو�سيا، بينما انتقدها مدرب الأخرية الهولندي بريت 
فان مارفيك. واأوقف احلكم الوروغوياين اأندري�ص كونيا اللعب 
امل��داف��ع ج��و���س��وا ري�����س��دون على  ب��ع��د ع��رق��ل��ة مل يحت�سبها م��ن 
غريزمان، قبل ان يعيد النظر بقراره ومينح ركلة جزاء ترجمها 
يف  الت�سجيل  مفتتحا  بنجاح،  ال�سباين  مدريد  اتلتيكو  مهاجم 

الدقيقة 58.
جزاء.  ركلة  اأنها  “اأعتقد  بالقول  عرقلته  على  غريزمان  وعلق 
لقد �سرب قدمي الي�سرى. بعدها مبا�سرة عندما وقفت �سعرت 

باأمل. مل اأ�سقط كي اأحتايل على احلكم. من اجليد اللجوء اىل 
تقنية امل�ساعدة بالفيديو يف مثل هذه احلالت. مثلما كان المر 

مع تقنية خط املرمى يف مونديال الربازيل عام 2014«.
واأو�سح “مل نقدم مباراة كبرية واأنا اأي�سا، ولكن من املهم جدا 
الفوز يف املباراة الوىل. نعرف اأنه باإمكاننا التح�سن، وباإمكاين 
خيبة  عن  معربا  بكثري”،  اأف�سل  مب�ستوى  اللعب  �سخ�سيا  اأن��ا 

اأمله ل�ستبداله يف الدقيقة 70 ل�سالح اأوليفييه جريو.
وتابع “نحن 23 لعبا، ويجب ان يلعب اي�سا باقي الاعبن. 
لكنني هادئ،  بكثري،  اأف�سل  اداء  با�ستطاعتي تقدمي  اأنه  اأع��رف 
واأعرف اأنني �ساأحت�سن مع مرور املباريات يجب اأن نبقى هادئن، 
مباراة  قدموا  الثاين  ال�سوط  يف  دخلوا  الذين  الثاثة  البدلء 

انتقد  املقابل،  يف  العقلية«.  ه��ذه  على  نحافظ  اأن  يجب  جيدة. 
تقنية  ب�سبب  اأمله  خيبة  عن  واع��رب  املباراة  حكم  مارفيك  فان 
مرة  يف  رمب��ا  ه��ن��اك  ي��ك��ون  اأن  “اآمل  وق���ال  بالفيديو،  امل�ساعدة 
واح��دة حكم �سريف اأمن جدا ويف هذه اللحظة لن يذهب اإىل 
“راأيته يقف  اأ�ساف فان مارفيك )65 عاما(  الفيديو«.  �سا�سة 
اأنه مل يكن واثقا  هناك. كانت لغة ج�سده على ما يبدو توحي 
قريبا مما  ك��ان  ق��رار.  اتخاذ  احلكم  على  �سعبا  ك��ان  نف�سه  من 
قاد  ال��ذي  الهولندي  امل��درب  وتابع  جرى ومل يطلق �سافرته«. 
2010 يف جنوب  ملونديال  النهائية  املباراة  اىل  ب��اده  منتخب 
افريقيا “من ال�سعب جدا اأن تقرر بوجود 50 األف �سخ�ص يف 

امللعب خلفك، يجب اأن يقرر«.

غريزمان ميتدح تقنية الفيديو وفان مارفيك ينتقدها 

احلمـى الالتينيـة جتتـاح �سـاحـات مــو�سكـو 

للمرة الأوىل يف تاريخ كاأ�ص العامل 
تقنية  اع���ت���م���دت  ال����ق����دم  ك�����رة  يف 
التحكيم،  يف  ب��ال��ف��ي��دي��و  امل�����س��اع��دة 
يف   1998 بطلة  فرن�سا  و�ساعدت 
تخطي عقبتها الأوىل يف مونديال 
�سد  النف�ص  ب�سق   ،2018 رو�سيا 
�سمن  ق�����ازان  يف   1-2 ا���س��رتال��ي��ا 
املجموعة  م����ن  الأوىل  اجل����ول����ة 

الثالثة.
واأوق���������ف احل����ك����م الوروغ������وي������اين 
عرقلة  بعد  اللعب  كونيا  اأن��دري�����ص 
جو�سوا  امل��داف��ع  م��ن  يحت�سبها  مل 
اأنطوان  الفرن�سي  ع��ل��ى  ري�����س��دون 
النظر  ي��ع��ي��د  ان  ق��ب��ل  غ���ري���زم���ان، 
ترجمها  ج��زاء  ركلة  ومينح  بقراره 
ال�سباين  م��دري��د  اتلتيكو  مهاجم 
ب���ن���ج���اح، م��ف��ت��ت��ح��اً ال��ت�����س��ج��ي��ل يف 
املنتخب  ان  ال   .58 ال���دق���ي���ق���ة 

معادلة  اىل  �����س����ارع  ال�������س������رتايل 
اأي�سا  رك���ل���ة ج�����زاء  ع���رب  ال��ن��ت��ي��ج��ة 
ن��ف��ذه��ا ق���ائ���ده م��ي��ل��ي ي���دي���ن���اك يف 
املدافع  مل�ص  بعدما   ،62 الدقيقة 
اأومتيتي  ����س���ام���وي���ل  ال���ف���رن�������س���ي 
ال���ك���رة ب���ي���ده يف م��ن��ط��ق��ة اجل�����زاء. 
املنتخب  ع���اود   ،81 ال��دق��ي��ق��ة  ويف 
بول  ع��رب   1-2 ال��ت��ق��دم  الفرن�سي 

بوغبا.
فيها  ت�ستخدم  الأوىل  امل����رة  وه���ي 
اآر” يف كاأ�ص العامل،  “يف ايه  تقنية 
بعدما اأق��ر الحت��اد ال��دويل )فيفا( 
يف وقت �سابق من هذا العام، اعتماد 
ال��ت��ق��ن��ي��ة امل���ث���رية ل��ل��ج��دل يف اأب����رز 
بطولته، بدعم مبا�سر من رئي�سه 

ال�سوي�سري جاين انفانتينو.
التحكيم  تقنية  ا���س��ت��خ��دام  ومي��ك��ن 
موؤثرة:  ح���الت  اأرب���ع  يف  بالفيديو 

احت�ساب  عند  م�سجل،  ه��دف  بعد 
ركلة جزاء، عند رفع بطاقة حمراء 
خطاأ  وق�����وع  ح����ال  يف  او  م��ب��ا���س��رة 
بالن�سبة اىل هوية لعب مت انذاره 

اأو طرده.
“تي  لقناة  الفوز  بعد  بوغبا  وق��ال 
“هذه مباراة يف  1” الفرن�سية  اف 
ت��وج��د منتخبات  ال��ع��امل ول  ك��اأ���ص 
���س��غ��رية. داف��ع��ت ا���س��رتال��ي��ا جيدا، 
المور  و�ستكون  جميل  ف��ري��ق  ه��و 

مماثلة يف كاأ�ص العامل«.
وجنحنا  ن�������س���ت�������س���ل���م  “مل  ت����اب����ع 
�ساعدين  ال��ن��ه��اي��ة.  يف  بالت�سجيل 
كثريا املدافع ال�سرتايل لكن الكرة 
بالنف  او  بالذن  الت�سجيل  دخلت. 

او بالقدم، املهم ان تدخل” الكرة.
وتقام يف وقت لحق ال�سبت املباراة 
الأوىل  اجل����ول����ة  ���س��م��ن  ال���ث���ان���ي���ة 

الثالثة،  املجموعة  مناف�سات  م��ن 
وجتمع منتخبي البريو والدمنارك 
امل��درب ديدييه  �ساران�سك. ودفع  يف 
دي�سان بالثاثي الهجومي انطوان 
وعثمان  مبابي  وكيليان  غريزمان 
دمبيلي، مبقيا على اوليفييه جريو 
الدفاع،  ويف  ال��ب��دلء.  مقاعد  على 
بافار  بنجامان  الظهريين  ف�سل 
ول��وك��ا���ص ه��رن��ان��دي��ز ع��ل��ى جربيل 

�سيديبيه وبنجامان مندي.
مهاجم  م��ب��اب��ي  ك��ي��ل��ي��ان  وا����س���ب���ح 
باري�ص �سان جرمان بعمر 19 عاما 
فرن�سي  لع���ب  ا���س��غ��ر  ا���س��ه��ر،  و6 
يخو�ص بطولة كربى )كاأ�ص العامل 

اأو كاأ�ص اوروبا(.
ا�سهر،  و6  عاما   24 بلغ  ومب��ع��دل 
تكون هذه اأ�سغر ت�سكيلة لفرن�سا يف 
منذ  املونديال  يف  افتتاحية  مباراة 

�سهرا  و11  ع��ام��ا   23(  1930
�سد املك�سيك(.

الم����ور  ت��ك��ن  “مل  دي�������س���ان  وراأى 
الوىل  امل���ب���اراة  يف  ال��ف��وز  ب�سيطة، 
هام جدا وي�سعب �سرح ما ح�سل... 
الم�����ور ���س��ع��ب��ة ع��ل��ى اجل��م��ي��ع )يف 
يجب  الرو�ص.  با�ستثناء  املونديال( 
ت�ستعد  كلها  ال��ف��رق  لن  تقاتل  ان 

جيدا«.
وجاء ال�سوط الول خميبا بالن�سبة 
ل��ل��ف��رن�����س��ي��ن، ف��ب��ع��د ب��داي��ة واع���دة 
ت�سديدة  م��ن  ملبابي  خ��ط��رية  وك���رة 
قريبة ابعدها احلار�ص ماتيو راين 
الأزرق  امل��ن��ت��خ��ب  ب��ق��ي  رك��ن��ي��ة،  اىل 
املنتخب  مرمى  تهديد  عن  �سائما 
�سنحت  ال��ذي  الوقياين-ال�سيوي 
هوغو  احل��ار���ص  �سدها  فر�سة  ل��ه 
لوري�ص اثر كرة م�سرتكة بن اآرون 

موي وماتيو ليكي.
ق��ال��ت تقنية  ال��ث��اين،  ال�����س��وط  ويف 
التحكيم  يف  ب��ال��ف��ي��دي��و  امل�����س��اع��دة 
احلكم  ق���رار  قلبت  عندما  كلمتها 
لغريزمان،  ري�����س��دون  ع��رق��ل��ة  اث���ر 
جزاء  رك��ل��ة  ع��ل��ى  فرن�سا  فح�سلت 
مدريد  اتلتيكو  م��ه��اج��م  ت��رج��م��ه��ا 

بنجاح.
ورفع غريزمان )27 عاما(، اأف�سل 
اأهداف(   6( ه��داف  واأف�سل  لع��ب 
يف كاأ�ص اأوروبا 2016، ر�سيده اىل 

21 هدفا يف 55 مباراة دولية.
لكن بعدها بقليل ح�سلت ا�سرتاليا 
يد  للم�سة  اأخ���رى  ج��زاء  ركلة  على 
من اأومتيتي ترجمها ميلي يديناك 

اىل ي�سار لوري�ص.
بر�سلونة  م���داف���ع  اوم��ت��ي��ت��ي  وق����ال 
ارتقيت  ان”:  “بي  لقناة  ال�سباين 

و���س��دم��ت ي��دي ال��ك��رة، ه��ك��ذا امور 
الرتكيز  ع��ل��ي��ن��ا  وت����ع����ن  حت�������س���ل 
ب�سرعة على املباراة.. افتقدنا قليا 
لاإيقاع، وميكننا التح�سن يف جمال 

نقل الكرة ويف ال�سباقات اي�سا.
ا���س��ت��دراك المور،  وح���اول دي�����س��ان 
الو�سط  ولع�������ب  ب����ج����ريو  ف����دف����ع 
غريزمان  ح�ساب  على  فقري  نبيل 
بدل  م��ات��وي��دي  بليز  ث��م  ودمبيلي 

من تولي�سو.
واأثمرت تعدياته عن هدف الفوز 
لعب  م��ن  م��ب��اغ��ت��ة  ب��ك��رة  لفرن�سا 
و�سط مان�س�سرت يونايتد النكليزي 
بوغبا، لعبها �ساقطة مب�ساعدة من 
العار�سة  م��ن  ارت���دت  بهي�ص  ع��زي��ز 

اىل داخل مرمى ا�سرتاليا.
وكان دي�سان قد ا�ستدعى جمموعة 
ت�سم 14 لعبا مل ي�سبق ان خا�سوا 

�ساب  بينهم جيل  دولية  بطولة  اأي 
خطي  يف  ���س��ي��م��ا  ل  امل����واه����ب  م����ن 
على  وال��ه��ج��وم  الهجومي  ال��و���س��ط 
وفلوريان  وفقري  ليمار  توما  غ��رار 

توفان ودمبيلي ومبابي. 
وت�سم ت�سكيلة دي�سان �ستة لعبن 
مونديال  يف  ����س���ارك���وا  مم���ن  ف��ق��ط 
القائد  بينهم   ،2014 ال���ربازي���ل 

لوري�ص وبوغبا وغريزمان.
 ،2015 ا�سيا  بطلة  ا�سرتاليا،  اأم��ا 
للمرة  امل��ون��دي��ال  يف  ت�سارك  وال��ت��ي 
ال����راب����ع����ة ت���وال���ي���ا واخل���ام�������س���ة يف 
اف�سل  ح���ق���ق���ت  ف���ق���د  ت���اري���خ���ه���ا، 
نتائجها يف 2006 عندما بلغت دور 
الهولندي  امل��درب  ويقودها  ال�16. 
24 يناير  امل��ع��ن يف  ف��ان م��ارف��ي��ك 
بو�ستيكوغلو  لآي��ن��ج  خلفا  امل��ا���س��ي 

امل�ستقيل من من�سبه.

تقنية الفيديو ت�ساعد فرن�سا على تخطي ا�سرتاليا 
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للفوز على نظريه  القدم مر�سحا  لكرة  ال�سوي�سري  املنتخب  يكون  لن 
الأوىل من  رو���س��ت��وف-اون-دون يف اجلولة  الح��د يف  اليوم  الربازيلي 
مناف�سات املجموعة اخلام�سة يف مونديال رو�سيا، بيد اأن لعب و�سطه 
ان  يوؤكد  فرناندي�ص  جيل�سون  المل��اين  فرانكفورت  اينرتاخت  وفريق 

منتخب باده لديه ميزات وخربة حقيقية يف املواعيد الكربى.
وبح�سب جيل�سون دا كون�سي�ساو تافاري�ص فرناندي�ص الذي يعترب ا�سمه 
برازيليا تقريبا بيد ان جذوره من الراأ�ص الخ�سر “الربازيل تفر�ص 
الحرتام، ولكنها ل تثري اخلوف«. اأ�ساف الاعب الذي حط الرحال 
“ل جمال  �سن اخلام�سة  ال�سوي�سرية )جنوب غرب( يف  مبدينة فايل 
ملنح الربازيل 3 نقاط دون قتال من اأجل الرتكيز على مباراة �سربيا” 
يف اجلولة الثانية. وتابع يف ت�سريحات من املع�سكر التدريبي ل�سوي�سرا 
جدا  �سريعن  الربازيلي  املنتخب  لعبو  احل��ال،  “بطبيعة  تولياتي  يف 

اعتدنا على مواجهة لعبن من  بكثافة، لكنني وزمائي  وي�سغطون 
الكرواتي- ال�سوي�سري،  املنتخب  م��درب  ان  واأو���س��ح  العاملي«.  ال��ط��راز 
مبواجهة  “حمقا”  ك���ان  ب��ت��ك��وف��ي��ت�����ص  ف���ادمي���ري  الأ����س���ل  ال��ب��و���س��ن��ي 
لعبه  لي�سع  العاملية  البطولة  ان��ط��اق  قبل  ودي��ا  ال�سباين  املنتخب 
اأمام المتحان املرتقب امام الربازيل والتكيف مع �سل�سلة طويلة من 
اللعب بدون كرة بالنظر اىل ال�ستحواذ الذي يتميز به منتخبا ل روخا 
و�سيلي�ساو. وجنحت �سوي�سرا يف انتزاع التعادل من ا�سبانيا وديا 1-1 
الفوز  يف  �سوي�سرا  جنحت  ال���س��ب��اين  املنتخب  ه��ذا  يونيو.  الثالث  يف 
عليه -1�سفر بهدف �سجله جيل�سون هو احد هدفن له يف 67 مباراة 
دولية، وذلك يف مونديال 2010 يف جنوب افريقيا. لكن هذا الجناز 
الآن،  حتى  الوحيد  العاملي  بلقبها  التتويج  من  روخا”  “ل  مل مينع 
ول �سوي�سرا التي كان هدف جيل�سون الوحيد لها يف يف جنوب افريقيا، 

من تفادي اخلروج من الدور الول. وقال لعب الو�سط ال�سابق لرين 
 2010 ا�ستخا�سه مما ح�سل يف  “هناك در�ص رائع يجب  الفرن�سي 
ان  فرناندي�ص  واو�سح  الأوىل«.  امل��ب��اراة  بعد  ت�ستمر  البطولة  ان  وه��و 
ا�سبانيا  مع  بتعادل  البطولة  قبل  معنوياته  رفع  ال�سوي�سري  املنتخب 
مبنتخب  يتعلق  الم��ر  ان  اىل  وا���س��ار  )-2�سفر(.  اليابان  على  وف��وز 
�سياقيه يف اجلولة  ال��ذي  ال�سربي  اكر خربة من نظريه  �سوي�سري 
27 منه  22 يونيو قبل لقاء كو�ستاريكا يف  الثانية يف كالينينغراد يف 
يف نيجني نوفغورود، لفتا اىل ان �سوي�سرا خرجت ب�سعوبة من ثمن 
اوروبا  ك��اأ���ص  الخ���رية:  الرب��ع��ة  الع���وام  بطولتن كبريتن يف  نهائي 
ال�سلي  )الوقتان   5-4 الرتجيح  بركات  بولندا  يد  على   2016
اأمام الرجنتن قبل  2014 الأخ��رية  العامل  1-1(، وكاأ�ص  وال�سايف 

دقيقتن من نهاية الوقت ال�سايف.

ل�سوي�سرا خربتها لالإميان بحظوظ اأمام الربازيل  

رونالدو �سجل “هاتريك” وي�سعى 
للكرة الذهبية ال�ساد�سة 

الربازيل ت�ستهل رحلة طي �سفحة 2014 ال�سوداء  

اي�سلندا تفر�س التعادل على الرجنتني
كاأ�ص  اىل  اجل��دي��دة  ال��واف��دة  اي�سلندا،  حققت 
الأوىل يف  امل���ف���اج���اأة  ال���ق���دم،  ك����رة  ال���ع���امل يف 
نهائيات رو�سيا 2018 بفر�سها التعادل على 
مباراة  يف  مو�سكو،  يف  ام�ص   1-1 الأرجنتن 
���س��ه��دت اإ���س��اع��ة ال��ن��ج��م الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ليونيل 

مي�سي ركلة جزاء.
املجموعة  مناف�سات  م��ن  الأوىل  اجل��ول��ة  ويف 
الرابعة، عانى الأرجنتينيون يف مواجهة القوة 

البدنية والروح القتالية لا�سكندنافين. 
وب��ع��د ت��ق��دم املنتخب الأم��ريك��ي اجل��ن��وب��ي يف 
ال��دق��ي��ق��ة 19 ع��رب ���س��ريخ��ي��و اأغ���وي���رو، ردت 
اإي�����س��ل��ن��دا ب������اإدراك ال��ت��ع��ادل يف ال��دق��ي��ق��ة 23 
ع��رب األ��ف��ري��د ف��ي��ن��ب��وغ��ا���س��ون. واأ����س���اع مي�سي 
فر�سة التقدم عندما ت�سدى احلار�ص هاني�ص 
الدقيقة  يف  نفذها  ج��زاء  لركلة  هالدور�سون 
ونيجرييا  ك��روات��ي��ا  املجموعة  وت�سم   .64

اللتن تلتقيان لحقا يف كالينينغراد.
ال����روح اجل��م��اع��ي��ة لي�سلندا  اأث��ب��ت��ت  وب��ع��دم��ا 
ق��درت��ه��ا ع��ل��ى ق��ه��ر ال��ك��ب��ار يف ك���اأ����ص اأوروب�����ا 
2016 حن حققت املفاجاأة يف ثمن النهائي 
باإق�سائها انكلرتا 2-1، �سرب ال�”فايكينغز” 
كاأ�ص  يف  الأوىل  مغامرتهم  م�ستهل  يف  ب��ق��وة 

العامل.
ام�ص  الأرج��ن��ت��ن  ���س��ورة  تكن  املقابل، مل  ويف 
ال�����س��ب��ت خم��ت��ل��ف��ة ك��ث��ريا ع��م��ا ك��ان��ت ع��ل��ي��ه يف 
ت�سفيات اأمريكا اجلنوبية املوؤهلة للمونديال 
لتح�سم  الأخ��رية  اجلولة  حتى  انتظرت  حن 
مل��ي�����س��ي يف مرمى  ث���اث���ي���ة  ب��ف�����س��ل  ت���اأه���ل���ه���ا 
اأو يف مبارياتها التح�سريية   ،1-3 الكوادور 
2-4 يف نوفمرب،  اأم��ام نيجرييا  حن خ�سرت 
بغياب  م���ار����ص  يف   6-1 اإ���س��ب��ان��ي��ا  اأم������ام  ث���م 

مي�سي.
وب���داأ م���درب الرج��ن��ت��ن خ��ورخ��ي �سامباويل 

ان��خ��ي��ل دي ماريا  ال��ث��ن��ائ��ي  ب���اإ����س���راك  ال��ل��ق��اء 
ج��ان��ب مي�سي  املقدمة اىل  واأغ��وي��رو يف خ��ط 
الذي حاول منذ البداية الو�سول اىل ال�سباك، 
لكن القوة البدنية الي�سلندية جعلته يعاين.

املنتخب  ك��ان  الأرجنتيني،  الن��دف��اع  ظ��ل  ويف 
الت�سجيل  اف��ت��ت��اح  م��ن  ق��ري��ب��ا  ال���س��ك��ن��دي��ن��ايف 
روخو،  م��ارك��و���ص  م��ن  خطاأين  ب�سبب  مرتن 
وبريكري  ف��ي��ن��ب��وغ��ا���س��ون  حم���اول���ت���ي  اأن  اإل 

بيارنا�سون مل جتدا طريق ال�سباك.
لي�سجل   17 الدقيقة  حتى  مي�سي  وان��ت��ظ��ر 
ب��ع��ي��دة ���س��ده��ا احلار�ص  ب��ت�����س��دي��دة  ح�����س��وره 
هالدور�سون بنجاح، لكنه انحنى اأمام الفر�سة 
بعد  اغويرو  اىل  الكرة  التالية عندما و�سلت 
عليها  ف�سيطر  روخ���و،  م��ن  خاطئة  ت�سديدة 
ه����داف م��ان�����س�����س��رت ���س��ي��ت��ي الإن��ك��ل��ي��زي داخل 
يطلقها  اأن  قبل  نف�سه  على  وال��ت��ف  املنطقة 

قوية بي�سراه يف �سقف ال�سباك.
ت�سع مباريات  الأول لأغويرو يف  الهدف  وهو 

بثاث ن�سخ من املونديال.
الوافدين  ع��زمي��ة  ي��ح��ب��ط  مل  ال���ه���دف  ل��ك��ن 
التعادل عرب  واأدرك���وا  �سريعا  اجل��دد، بل ردوا 
اأمامه عند  الكرة  الذي �سقطت  فينبوغا�سون 
نقطة اجلزاء بعدما اعرت�سها احلار�ص ويلي 
كابايريو اثر عر�سية من غيلفي �سيغورد�سون، 
اإي�سلندي  اأول  لي�سبح  ال�����س��ب��اك  يف  فتابعها 

ي�سجل يف كاأ�ص العامل.
وب���دت م��ع��ان��اة رج���ال ���س��ام��ب��اويل يف مواجهة 
القوة البدنية الهائلة لا�سكندنافين الذين 
ومنعوهم  ورفاقه  مي�سي  على  املنافذ  اأقفلوا 
ال��و���س��ول اىل منطقة اجل����زاء، ما  ح��ت��ى م��ن 
ا�سطرهم اىل الت�سديد من خارج املنطقة دون 

جناح.
واأحبط الي�سلنديون مناف�سيهم، ثم انطلقوا 
الأول نحو  ال�سوط  م��ن  الأخ���رية  ال��ث��واين  يف 
ال��ت��ق��دم مرتن  ان يخطفوا  وك����ادوا  ال��ه��ج��وم 
بتاألق  اأول  ا�سطدم  ال��ذي  �سيغورد�سون  عرب 
بجوار  املنطقة  خ��ارج  من  �سدد  ثم  كابايريو، 

القائم الأمين.
ما  الثاين،  ال�سوط  الو�سع مطلع  يتغري  ومل 
ا�سطر �سامباويل اىل الدفع باإيفر بانيغا بدل 
اأي تغيري  اأن يحدث ذلك  من لوكا يبليا دون 
حتى الدقيقة 64 عندما احت�سب احلكم ركلة 
جزاء انتزعها ماك�سيميليانو ميزا من هوردور 
بتاألق  ا���س��ط��دم  م��ي�����س��ي  ل��ك��ن  م��اغ��ن��و���س��ون، 

هالدور�سون الذي حافظ على التعادل.
غونزالو  ث��م  ب��اف��ون  كري�ستيان  دخ���ول  ورغ���م 
الو�سول  عن  الأرجنتينيون  عجز  هيغواين، 
ملي�سي  امل����ح����اولت  ب��ع�����ص  رغ����م  ال�����س��ب��اك  اىل 

وبافون.

“هاتريك”  رون��ال��دو  كري�ستيانو  ال��ربت��غ��ايل  �سجل 
كرة  يف  ال��ع��امل  ل��ك��اأ���ص  الأول  ال���دور  يف  ا�سبانيا  �سد 
القدم 2018، ليلعن نف�سه املر�سح الأبرز لنيل الكرة 
ال�ساد�سة...  للمرة  العامل  يف  لعب  لأف�سل  الذهبية 
الأرجنتيني  غ��رمي��ه  ���س��ي��ق��دم��ه  م���ا  ان��ت��ظ��ار  يف  اأق���ل���ه 

ليونيل مي�سي.
كان كل العامل يف انتظاره، واأتى جوابه بتثبيت اأكر 

من احل�سور.
حمل رونالدو )33 عاما( على منكبيه منفردا منتخب 
باده بطل اأوروبا 2016، يف مواجهة اأبطال العامل 
2010 واأوروبا 2008 و2012، ومنحه التعادل يف 

اللحظات الأخرية بنتيجة 3-3.
اأم����ام ع���دد م��ن زم��ائ��ه يف ري���ال م��دري��د ال�سباين، 
اأم��ام جاره  ح��ال رون��ال��دو دون خ�سارة منتخب ب��اده 
اأزمة  خلفية  على  امل��ب��اراة  دخ��ل  ال��ذي  “اليبريي” 
ك���ربى يف ج��ه��ازه ال��ف��ن��ي، ب��ع��د اإق���ال���ة م��درب��ه جولن 

فرناندو  وتعين  املباراة  من  يومن  قبل  لوبيتيغي 
لقيادة  بالتعاقد  الأول  قيام  بعج  منه،  بدل  هيريو 
دون  من  النهائيات،  بعد  ال�سباين  امللكي  ال��ن��ادي 

اطاعه م�سبقا الحتاد املحلي.
منذ الدقيقة الرابعة، �سجل رونالدو هدفه الأول 
من ركلة جزاء ك�سبها بنف�سه، واأ�ساف الثاين من 
ت�سديدة بعيدة اأخطاأ احلار�ص ال�سباين دافيد دي 

املباراة  لينهي  م��ع��ه��ا،  ال��ت��ع��ام��ل  يف  خ��ي��ا 
88 من  بهدف التعادل يف الدقيقة 
لها دي  رائعة مل يحرك  ركلة حرة 

خيا �ساكنا.
راب��ع لعب  رون��ال��دو اجلمعة  اأ�سبح 

يف التاريخ ي�سجل يف اأربع ن�سخ متتالية 
من كاأ�ص العامل. حقق ذلك يف ختام 

ك��ان��ت الأن��ب��اء املتعلقة  ي��وم 
ت��������اأت��������ي من  ب��������ه 

م����ك����ان اآخ������ر: 
ال����ع����ا�����س����م����ة 

ال�����س����ب����ان����ي����ة، 
ح������ي������ث اأف���������������ادت 

عن  ق�سائية  م�سادر 
ات�����ف�����اق ب���ي���ن���ه وب���ن 

م�سلحة ال�سرائب 
�سفحة  ل�����ط�����ي 
الت���������ه���������ام���������ات 
ب��������ال��������ت��������ه��������رب 

ال�سريبي.
م�سادر  واأك����دت 
لوكالة  ق�سائية 
بر�ص  ف����ران���������ص 
ال������ن������ج������م  ان 
الربتغايل وافق 
مبلغ  دف��ع  على 
مليون   18،8
اإط����ار  ي�����ورو يف 
يهدف  ات����ف����اق 
وق���������ف  اىل 

امل���اح���ق���ات 

�سده يف ق�سايا التهرب ال�سريبي يف ا�سبانيا.
التفاق،  ه��ذا  على  ال�����س��رائ��ب  م�سلحة  واف��ق��ت  واذا 
�ستتوقف املاحقات الق�سائية التي تقوم بها النيابة 
العامة يف مدريد بعدما فتحت ملف الق�سية يف 13 

يونيو 2017، وو�سعت الربتغايل رهن التحقيق.
�سيتجنب  النهاية،  التفاق حتى  الذهاب يف  ويف حال 
الربتغايل دفع غرامة قد ت�سل اىل 28 مليون يورو، 
اأو حتى ال�سجن. باتت كل هذا التفا�سيل ثانوية ليل 

اجلمعة على ملعب في�ست يف �سوت�سي.
اإجناز  اإن��ه  �سعيد ج��دا،  “اأنا  املباراة  بعد  رونالدو  قال 
���س��خ�����س��ي ج���دي���د يل، اأح�����د اأف�������س���ل الإجن���������ازات يف 
م�سريتي. لكن بالن�سبة يل الأهم هو ما فعله الفريق. 
املونديال  ب��ه��ذا  للفوز  املر�سحن  اأح���د  واج��ه��ن��ا  لقد 

وتقدمنا عليه مرتن«.
تقدير »�����������س����������ي  م��و���س��ع  اأي�����س��ا  7” ك���ان  اآر 

م���ن ه���ي���ريو. ق����ال جن���م ري���ال 
�سابقا  ال���س��ب��اين  وامل��ن��ت��خ��ب 
لعب  اأم�����ام  ت��ل��ع��ب  “عندما 
م��ث��ل ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو، 
ت�سجل  ب������اأن  ال���ت���وق���ع  ي���ج���ب 
فيك الأهداف واأن يح�سل ما 

ح�سل يف مباراة اليوم«.
رون��ال��دو غلته من  �ساعف 
الأهداف يف كاأ�ص العامل 
يف اأم�����س��ي��ة واح�����دة. يف 
الثاث  م�����س��ارك��ات��ه 
اكتفى  ال�������س���اب���ق���ة، 
ب��ت�����س��ج��ي��ل ه����دف يف 
كل منها. اأم�ص، وبعد 
ملنتخب  الأوىل  امل���ب���اراة 
باده يف املجموعة الثانية، 
وجد نف�سه يف �سدارة قائمة 

الهدافن يف رو�سيا 2018.
ب�����س��رع��ة يحظى  رون�����ال�����دو  ب�����ات 
احلذاء  نحو  ال�سباق  يف  باأف�سلية 
متحديا  ل���ل���م���ون���دي���ال،  ال���ذه���ب���ي 
املرجحن:  م��ن��اف�����س��ي��ه  ب�����س��راح��ة 
و�سيكون  نيمار.  وال��ربازي��ل��ي  مي�سي 
ورون��ال��دو جائزة  تقا�سم  ال��ذي  مي�سي 
الكرة الذهبية لأف�سل لعب يف العامل 
يف الأع��وام الع�سرة الأخ��رية، على موعد 
اي�سلندا يف  ال�سبت �سد  املونديال  اأول يف 
بينما  ال��راب��ع��ة،  املجموعة  م��ب��اري��ات  اأوىل 
�سينتظر نيمار حتى الأحد يف املواجهة بن 
املجموعة  �سمن  و�سوي�سرا  ب��اده  منتخب 

اخلام�سة.
هل �سيتمكن مي�سي اأو نيمار من جماراة 
الأخ�سر  امل�����س��ت��ط��ي��ل  رون����ال����دو؟  اأداء 
�سيكون احلكم، اإل ان الأكيد ان النجم 
ال�����س��ق��ف عاليا  رف����ع  ال���ربت���غ���ايل 
وفر�ص  اجل��م��ع��ة،  م���ب���اراة  يف 
اأف�سلية  م���وق���ع  يف  ن��ف�����س��ه 
ال�ساد�سة  الذهبية  للكرة 
و2013   2008 بعد 
و2016  و2014 

و2017.

ت�ستهل الربازيل مع جنمها العائد نيمار حملة ا�ستعادة �سمعتها بعد كارثة 2014 عندما 
تواجه �سوي�سرا يف مونديال رو�سيا 2018 يف كرة القدم يف رو�ستوف اأون دون، بينما ت�سهد 

جمموعتها اخلام�سة مواجهة اأخرى بن الطاحمن كو�ستاريكا و�سربيا.
تعر�ست خل�سارة موجعة على  قيا�سي(  )رق��م  م��رات  العامل خم�ص  بطلة  ال��ربازي��ل،  وكانت 

اأر�سها يف ن�سف نهائي 2014 اأمام املانيا 1-7 عندما كان نيمار غائبا ب�سبب 
ت�سقط بثاثية نظيفة  اأن  النهائي �سد كولومبيا، قبل  ربع  الإ�سابة يف 

�سد هولندا يف مباراة حتديد املركز الثالث.
اأغلى  نيمار،  خدمات  م�ستعيدة  رو�سيا  مونديال  ال��ربازي��ل  وتدخل 
ك�سر يف م�سط  ب�سبب  ناديه  لأ�سهر عن  بعد غيابه  العامل،  لعب يف 

القدم اليمنى.
بديا  �سارك  ال��ذي  باولينيو  ال�سباين  بر�سلونة  و�سط  لع��ب  وق��ال 

الأربعة  الأع���وام  خ��ال  به  قمنا  “ما  اأملانيا  �سد  املوجعة  الم�سية  يف 
الأخرية هو و�سع املا�سي خلفنا. الآن نحن اأمام فر�سة اأخرى واأريد اأن 

اأحقق نتيجة اأف�سل. هذه هي احلياة. كرة القدم جيدة لأنها متنحك 
فر�سا اأخرى ب�سرعة«.

اىل  فرتاجع   2018 ت�سفيات  يف  كانت بداية “�سيلي�ساو” �سيئة 
امريكا،  ك��وب��ا  يف  ي��ربز  ومل  اجلنوبية  ام��ريك��ا  يف  ال�ساد�ص  امل��رك��ز 
قبل اقالة دونغا وا�ستقدام املدرب تيتي، فاأ�سبح اأول املتاأهلن اىل 
اأي  الذي مل يغب عن  الوحيد  املنتخب  ليبقى  الرو�سي،  املونديال 

من الن�سخ ال� 21 للبطولة العاملية.
ظل  يف  جمموعتها  ل�سدارة  ال��ع��ادة  ف��وق  مر�سحة  ال��ربازي��ل  وتبدو 
طفرة النجوم يف ت�سكيلتها مثل املهاجمن نيمار وغابريال جيزو�ص، 

�سيلفا  تياغو  واملدافعن  كوتينيو،  وفيليبي  باولينيو  الو�سط  لعبي 
ومار�سيلو واحلار�ص األي�سون.

وترتكز النظار على نيمار، اأغلى لعب يف العامل )222 مليون يورو(، 
فريقه  م��ب��اراة  يف  ا�سابته  بعد  ق��دم��ه  م�سط  يف  جل��راح��ة  خ�سع  ال���ذي 

املا�سي.  �سباط/فرباير  يف  ومر�سيليا  الفرن�سي  ج��رم��ان  ���س��ان  باري�ص 
وخا�ص املهاجم البالغ 26 عاما، 129دقيقة فقط منذ عودته، حيث تاألق 

�سد كرواتيا والنم�سا وديا رافعا ر�سيده اىل 55 هدفا دوليا بالت�ساوي مع 
النجم ال�سابق روماريو.

وقال قائد الدفاع تياغو �سيلفا زميل نيمار يف �سان جرمان “بعد ثاثة ا�سهر 
وخو�سه مباراة ون�سف، يلعب على اأعلى م�ستوى«.
اأ�ساف “مل يكن يتوقع احد ذلك، حتى هو نف�سه«.

األي�سون وكوتينيو  لكن بع�ص لعبي الربازيل، على غرار 
وكا�سيمريو، يبحثون عن الثاأر من �سوي�سرا التي فازت 
عليهم -1�سفر وحرمتهم بلوغ الدور الثاين يف كاأ�ص 
حترز  ان  ق��ب��ل   ،2009 يف  ع��ام��ا   17 حت���ت  ال���ع���امل 

اللقب.
وقال األي�سون ملوقع الحتاد الدويل )فيفا( “هذا من 

�سخرية القدر الي�ص كذلك؟ مل نكن �سعداء لننا 
اق�سينا. كان فريقهم جيدا جدا«.

املواجهة  �سيعي�ص  ال�����س��وي�����س��ري،  ال��ط��رف  ول����دى 
جمددا كل من جنم الو�سط غرانيت ت�ساكا، ريكاردو 

توج  ال���ذي  �سيفريوفيت�ص  ه��اري�����ص  وامل��ه��اج��م  رودري��غ��ي��ز 
هدافا للبطولة اآنذاك.

جنح تيتي يف ن�سج عاقة جيدة مع لعبيه، ترتكز على التوا�سل معهم والعدالة 

 2012 ا�سرف عليه يف  ال��ذي  باولينيو عن مدربه  الو�سط  ال��ق��رارات. قال لعب  اتخاذ  يف 
عندما احرز كورنثيان�ص لقب كاأ�ص العامل لاندية “تطوره وا�سح ويف كل املجالت: تقنيا 

وتكتيكيا. تطور لأنه اأراد ذلك«.
ف�سا عن عاقته الطيبة مع الاعبن ونتائجه اجليدة على غرار الفوز وديا على رو�سيا 
اىل خيارات  تيتي  امل�ساب، جل��اأ  نيمار  دون  داره��ا من  عقر  يف  -1�سفر  واملانيا  -3�سفر 
تكتيكية �سائبة مثل العتماد على الواعد جيزو�ص مذ كان يف التا�سعة ع�سرة يف 
اأو كا�سيمريو يف الو�سط الدفاعي، والبقاء على املخ�سرمن  مركز الهجوم، 

مثل تيغو �سيلفا ومار�سيلو.
وبالن�سبة لاعب و�سط �سوي�سرا جيل�سون فرناندي�ص، فان فريقه لي�ص 

مر�سحا للفوز على الربازيل لكنه ميلك خربة خو�ص املباريات الكربى.
ولي�ص  “الربازيل تفر�ص لح��رتام  31 عاما  البالغ  املخ�سرم  وقال 
اخلوف الربازيليون �سريعون بالطبع، وي�سعون قوة كربى يف 

مراحلهم النتقالية«.
وكي ل يفاجاأ “ل ناتي” ب�سرعة ايقاع الربازيلين، قرر 
القوية  ا�سبانيا  بتكوفيت�ص مواجهة  املدرب فادميري 

وديا وجنح يف معادلتها 1-1 يف 3 يونيو.
وتكت�سب �سوي�سرا امل�سنفة �ساد�سة عامليا، والتي تعول 
على �سريدان �ساكريي وال�ساب بريل امبولو مزيدا 
ثمن  بلغت  اذ  الكربى،  البطولت  اخل��ربة يف  من 
نهائي كاأ�ص اوروبا 2016 )خرجت امام بولندا 
حيث   2014 العامل  وكاأ�ص  الرتجيح(  بركات 

اق�سيت امام الرجنتن بعد التمديد.
والتقى املنتخبان 8 مرات ففازت الربازيل 3 مرات 
املواجهة  يف  املنتخبان  وت��ع��ادل  م��رت��ن.  و�سوي�سرا 

الوحيدة بينهما يف كاأ�ص العامل 1950 )2-2(.
املجموعة،  على  للهيمنة  ال��ربازي��ل  تر�سيح  ظل  ويف 
املوؤهلة،  الثانية  البطاقة  على  املناف�سة  �سراع  ينطلق 

مبواجهة كو�ستاريكا و�سربيا يف �سامارا.
ويقود كو�ستاريكا احلار�ص كيلور نافا�ص بطل اأوروبا يف اآخر 
ثاث �سنوات مع ريال مدريد ال�سباين، للدفاع عن مرمى 
 2014 املنتخب الذي فاجاأ اجلميع بو�سوله اىل ربع نهائي 

قبل ان يخرج بركات الرتجيح �سد هولندا.
�سنوات،  ثماين  غياب  بعد  النهائيات  اىل  العائدة  �سربيا  اما 
ف��ت��ع��ول ع��ل��ى م��ه��ارة وق���وة لع���ب و���س��ط لت�سيو اليطايل 
���س��ريغ��ي م��ي��ل��ي��ن��ك��وف��ي��ت�����ص-���س��اف��ي��ت�����ص وال�����ذي ك���ان اأحد 
�سافو  ال�سابق  امل���درب  اإق��ال��ة  اىل  ادت  ال��ت��ي  ال���س��ب��اب 
مل  الأول  كون  كر�ستاييت�ص،  م��ادن  وتعين  مو�سلن 

يكن ي�سركه ا�سا�سيا.
ي��ن��غ�����ص بخ�سارة  ل���ن  ان����ه  م�����درب ���س��رب��ي��ا  وق�����ال 
امام  الخريتن  الوديتن  ملباراتيها  كو�ستاريكا 
وق����ال:   ،4-1 وب��ل��ج��ي��ك��ا  �سفر2-  ان��ك��ل��رتا 
كو�ستاريكا  و�سعف  ق��وة  ن��ق��اط  “نعرف 
ونعرف بال�سبط ما يجب علينا القيام 

به«.
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جمتمع االمارات

م�ست�سفى برجيل اأبوظبي ي�ستقبل اأول مولود يف عيد الفطر
ا�ستقبل م�ست�سفى برجيل، املوؤ�س�سة ال�سحية الأوىل يف اأبوظبي، اأول مولود 
من جن�سية عربية يف عيد الفطر 2018 يف دولة الإمارات يف متام ال�ساعة 
�ساح  مازن  ودانيا  �سليمان  منري  ر�سا  الزوجان  واأبدى  �سباحا.    12:01
�سعادتهما البالغة بكون مولودهما هو الأول يف دولة الإمارات هذا العيد. 
�سعداء جدا مبولودنا اجلديد ونحمد اهلل على  �سليمان، نحن  وقال ر�سا 

نعمته، فقد جاء املولود ب�سحة جيدة.

ال�سعيد وزعت  الفطر  بعيد  ابتهاجا   
اإدارة م�ست�سفى دانة المارات للن�ساء 
والأطفال يف اأبوظبي على املر�سى يف 
يف  اجلدد  املواليد  واأمهات  امل�ست�سفى 
العيد  اأيام  اأول  من  الأوىل  ال�ساعات 
حيث  والهدايا،  والورود  احللوى 
العيد  ايام  اأول  امل�ست�سفى يف  ا�ستقبل 
�سبعة مواليد جدد بينهم خم�ص بنات 
املواليد  عدد  بذلك  لريتفع  وولدين 
اأكتوبر  يف امل�ست�سفى منذ افتتاحه يف 

2015 اىل 7981 مولوداً.  
اأول مولودة يف ال�ساعة الوىل من اول 

الليل  ال�ساعة 12:35 بعد منت�سف  العيد كانت مواطنة متت ولدتها  ايام 
وبلغ وزنها 3500 جرام وهي اأول طفلة للعائلة. وقال والد الطفلة ال�سيد 
ماجد اأحمد العوبثاين، “اإن ولدتها يف الدقائق الأوىل يف اول اأيام العيد 
كانت مفاجاأة و�سارت املنا�سبة لنا منا�سبتن �سعيدتن يف هذا اليوم املميز 
لقادتنا  نبارك  اليوم  هذا  ويف  دوماً  و�سن�ستذكرها  ال�سامية  المة  على 
الر�سيدة وحكومتنا و�سعب المارات وجميع الأمة ال�سامية بعيد الفطر 
بنت  فاطمة  ال�سيخة  ب�سمو  تيمناً  فاطمة   طفلتنا  اأ�سمينا  وقد  ال�سعيد. 

مبارك “ ام المارات “.
يف  والولدة  الن�ساء  امرا�ص  اأخ�سائية  كوكالج،  تينا  الدكتورة  وقالت 
م�ست�سفى دانة المارات التي اأ�سرفت على ولدة الطفلة فاطمة،  كان من 
املتوقع ولدة الطفلة الأ�سبوع القادم لكن مب�سيئة اهلل قررت الن�سمام اإىل 
كل  والديها وفرحتنا،  ال�سعيدة وم�ساعفة فرحة  املنا�سبة  الأ�سرة يف هذه 

من الطفلة والأم يف حالة �سحية جيدة.
وكانت ولدة الطفل الثاين يف اأول ايام العيد عند ال�ساعة 3:09 �سباحاً.. وبلغ 
وزنه 3500 جرام  وهو يف �سحة جيدة احلمدهلل، وقال والده ال�سيد ح�سن 
وحكومتنا  الر�سيدة  لقادتنا  نبارك  اليوم  هذا  “يف  املنهايل،  عاي�ص  �سليم 
ال�سعيد واأ�سبحت  و�سعب المارات وجميع الأمة ال�سامية بعيد الفطر 

اليوم فرحتنا فرحتن – فرحة العيد وفرحة ولدة ابننا �سلطان.

ال�ساعة 3:31  الفطر متت ولدتها عند  ايام عيد  اول  الثالثة يف  واملولودة 
من فجر اأول اأيام العيد وبلغ وزنها 3330 جرام كيلوغرام وهي ثالث طفلة 
يف  ولدتها  »اإن  ال�سيعري،  غامن  عبداهلل  املهند�ص  والدها  وقال  للعائلة، 
ال�ساعات الأوىل من العيد ادخلت الفرحة على العائلة يف هذه اليام املباركة 
واأ�سبحت فرحتنا بالعيد فرحتن يف هذا اليوم املميز  و�سن�ستذكرها دوماً، 
من  كان  وقد  انتظارها.  يف  واأخت  اأخ  ولها  ميار  الطفلة  اأ�سمينا  واأ�ساف 
املتوقع ولدتها قبل اأ�سبوع ولكن م�سيئة اهلل كانت ا�ستقبالنا لها يف اول ايام 
التربيكات  اآيات  اأ�سمى  نرفع  املبارك  الفطر  عيد  حلول  ومبنا�سبة  العيد. 

حلكومتنا الر�سيدة و�سعب المارات وجميع الأمة ال�سامية.
وقال ماريانو جونزاليز، الرئي�ص التنفيذي مل�ست�سفى دانة المارات للن�ساء 
خال  ال�سبعة  باملواليد  نرحب  باأن  فخورون  “اننا  ابوظبي،  يف  والأطفال 
التابع  امل�ست�سفى  يف  ال�سعيد  الفطر  عيد  ايام  اول  من  الأوىل  ال�ساعات 
اأن  اإىل  اأبوظبي م�سرياً  للمجموعة ال�سرقية املتحدة للخدمات الطبية يف 

الأطفال والأمهات يف �سحة جيدة. 
واأو�سح ان ا�ستقبال �سبعة مواليد خال �ساعات يوؤكد مكانة امل�ست�سفى عند 
مولوداً   350 ولدة  مت  اأنه  اإىل  م�سرياً  اأبوظبي  يف  املجتمع  �سرائح  غالبية 
خال �سهر رم�سان املبارك هذا العام منهم 170 مولودا ذكراً و180 اأنثى، 
كان بينهم 12 تواأماً، فيما ا�ستقبلت عائلة 3 توائم، وكان من اإجمايل املواليد 

خال رم�سان 179 مولوداً مواطناً.  

مرح عائلّي يف عامل مده�س مبنا�سبة عيد الفطر املبارك

احتفاًء بيوم زايد للعمل الإن�ساين 
ماريوت داون تاون اأبوظبي

 والهالل الأحمر ي�سعدان 25 طفاًل 
اأقام فندق ماريوت داون تاون اأبوظبي، احتفاًء بيوم زايد للعمل الإن�ساين، 
ل�  خريي  اإفطار  حفل  الجتماعية،  امل�سوؤولية  مببادرات  التزامه  اإطار  ويف 
هذه  على  وتعليقاً  الإماراتي.  الأحمر  الهال  هيئة  اأطفال  من  طفًا   25
فرع  الرميثي مدير  �سرحان ميزر  ال�سيد  خلفان  قال  الأم�سية اخلريية، 
الإن�سانية  باجلهود  نفتخر  الإماراتي:  الأحمر  الهال  هيئة  يف  ابوظبي 
النبيلة التي تعك�سها هذه املبادرات اخلريية، والتي ُتربز اأمام العامل حّب 
�سكان دولة الإمارات لعمل اخلري، �سرياً على نهج املغفور له ال�سيخ زايد بن 
�سلطان، الذي غر�ص يف جمتمع الدولة القيم واملبادئ الإن�سانية. واأتوجه 
غمر  يف  ُم�ساهمتهم  على  اأبوظبي  تاون  داون  ماريوت  فندق  اإىل  بال�سكر 

قلوب الأطفال مب�ساعر البهجة وال�سعادة.

جمموعة �سامانا بدبي حتتفل
 بان�سمام 100 خبري لفريقها بالإمارات 

امل�ساريع  اإن�ساء  يف  املتخ�س�سة  بدبي،  “�سامانا”  �سركات  جمموعة  احتفلت 
اإىل  الأو�سط  ال�سرق  من  الهجرة  خدمات  وتقدمي  للبيئة  ال�سديقة  ال�سكنية 
كل دول العامل، بتو�سيع ن�ساطاتها، بان�سمام 100 خبري اإىل فريقها بالإمارات 
بح�سور  املوظفن  بتكرمي  ال�سركة  اإدارة  وقامت  الثمانية،  ال�سركة  بفروع 

اأ�سرهم، وح�سور رئي�ص املجموعة وعدد من الإعامين.
وتعترب املجموعة واحدة من اأقدم واأكرب مزودي خدمات وم�ست�ساري الهجرة يف 
ال�سرق الأو�سط، مما �ساعد الآلف من امل�ستثمرين على الهجرة اإىل الوليات 
املتحدة الأمريكية وكندا واململكة املتحدة واأ�سرتاليا ونيوزيلندا واأوروبا، ذوي 
الدخل املرتفع والروات على احل�سول على جواز ال�سفر الثاين واملواطنة يف 
اإىل  تتطلع  التي  الدول  بع�ص  تقدمها  التي  للربامج  طبقا  ال�ستثمار  مقابل 
وجواز  اجلن�سية  مقابل  يف  فيها  ال�ستثمار  لت�سجيع  الأموال  روؤو�ص  اإجتذاب 
ذلك  تاأ�سرية، مبا يف  بدون  دولة   155 ال�  بال�سفر  ي�سمح  الذي   ، الثاين  ال�سفر 

منطقة �سنغن والحتاد الأوروبي.
وقال موؤ�س�ص ال�سركة والرئي�ص التنفيذي للمجموعة عمران فاروق: اإن �سيا�سات 
النمو الثابتة واحرتام وتقدير العاملن فيها هما املفتاحان اللذان قادا ال�سركة 
اإىل التو�سع يف اأ�سواق جديدة، م�سرياً اإىل اأن �سيا�سة البيئة املفتوحة يف العمل 
هي العامل الأ�سا�سي الذي يلعب دوًرا حيوًيا يف حتويل امل�سكلة اإىل فر�سة، مما 

يجعل املوظف ي�سعر بالثقة والتمكن ل�ستماع الإدارة له وم�ساركة اآرائه.

اأعلى لوحة لنتائج مباريات كرة 
القدم على واجهة »برج خليفة«

على مدى �سهر كامل �سيتم عر�ص 
البطولت  اأكر  مباريات  نتائج 
العامل  يف  �سعبية  الريا�سية 
على   LED �سا�سة  على  مبا�سرة 

واجهة “برج خليفة”. 
يف  النتائج  لوحة  حتديث  و�سيتم 
لع�ساق  ليت�سنى  الفوري  الوقت 
كرة القدم مواكبة اآخر امل�ستجدات 
و�سط  املباريات،  حول  والتطورات 
“نافورة  على  الرائعة  الإطالت 

دبي”.
بالأنوار  احتفالية  العر�ص  وميثل 
مل�ساركة  ت�سميمه  ومت  والألوان 
التي  والت�سويق  احلما�ص  اأجواء 
املتابعن حول  مع  البطولة  تظلل 
العامل. وبذلك، ميكن لزور و�سط 
من  النتائج  متابعة  دبي  مدينة 

نقاط م�ساهدة متنوعة.

فعالية »ليلة ال�سيدات« تعود 
جمددًا اإىل يا�س ووتروورلد 

ت�ستعد يا�ص ووتروورلد لإعطاء ال�سيدات يف جميع اأنحاء دولة الإمارات فر�سة 
للرتفيه عن اأنف�سهن و�سط خ�سو�سية تامة، واأجواء مفعمة باملرح والت�سلية. 
زائراتها  الأو�سط  ال�سرق  يف  الرائدة  املائية  الألعاب  مدينة  تدعو  ولذلك، 

لق�ساء اأُم�سياٍت حافلة باملغامرات ال�سيقة كل خمي�ص اعتباراً من 21 يونيو. 

و»غبي�ســـة«  »عميــــر« 
يحتفـــــالن بالعيــــــد 
ال�سغري يف »�سيتي ووك« 
اأو  ال�سغري،  بالعيد  احتفاء 
وزع  املبارك”  الفطر  “عيد 
حممد  بن  حمدان  مركز 

اأم�ص  العيدية  لإحياء الرتاث 
الول املوافق 15 يونيو  يف �سيتي ووك بدبي وتواجدت ال�سخ�سيتن عمري و 

غبي�سة لتحية الأطفال والتقاط ال�سور يف اأجواء تعك�ص فرحة العيد.

ا�ستقبال �سبعة مواليد يف م�ست�سفى دانة المارات يف اأبوظبي يف اأول اأيام عيد الفطر

كبار ال�سخ

فندق �سرياتون اخلالدية يقيم حفل اإفطار ملمثلي و�سائل الإعالم
ا�ست�ساف فندق �سرياتون اخلالدية يف اأبوظبي حفل اإفطار ملجموعة من ممثلي و�سائل الإعام العربية 
والأجنبية يف خطوة ملزيد من التوا�سل وتعريفهم باأحدث العرو�ص والفعاليات التي ُيقّدمها الفندق 
خال هذا املو�سم. وقام ال�سيد اإليا�ص �سعيا، م�ساعد املدير التنفيذي ي�سحبه فريق العمل التنفيذي 
لفندق �سرياتون اخلالدية باأبو ظبي، بالرتحيب باأكر من 25 �سحفياً و�سحفية ميّثلون اأهم و�سائل 
الإعام املطبوعة والإلكرتونية يف الإمارات، يف اأم�سية ممتعة داخل مطعم “ل فريندا” الفاخر الذي 
اإىل جنب   اأ�ساد ال�سيوف بالأجواء الراقية واحلديثة للفندق، ، جنباً  يقدم الطعام طوال اليوم. وقد 
وتعليقاً على هذه الأم�سية الرائعة، قال �سو�سانث موهان نامبيار، املدير العام للفندق: “نحن �سعداء 
يف فندق �سرياتون اخلالدية -اأبو ظبي با�ستقبال الإعامين يف الإمارات. وميثل هذا احلفل خطوتنا 
الأوىل لتعزيز التوا�سل، واإبراز العرو�ص املتمّيزة والتجارب الفاخرة التي يقدمها الفندق من خال 
بالعديد من  اأبو ظبي  �سرياتون اخلالدية-  “. ويزخر فندق  املدينة  داخل  نوعه  الفريد من  موقعه 
العرو�ص الرائعة، فهناك برن�ص عيد الفطر ال�سعيد، والعرو�ص املُتمّيزة ملتابعة مباريات  كاأ�ص العامل، 

اإ�سافة اإىل جمموعة ح�سرية وجاذبة من من العرو�ص اخلا�سة ملو�سم ال�سيف.

ممن هم يف حاجة اإليه. 
احت�سن  ال�سياق،  هذا  ويف 
مر�سى  جمعية  من  وفداً  املول 
من  عدد  برفقة  ال�سرطان 
جولتهم  بداأوا  حيث  املر�سى 
زاروا  ثم  ومن  الإفطار  بتناول 
عدد من املتاجر التي قدمت لهم 

ال�سعادة  اإدخال  نحو  امل�ستمرة 
على قلوب الأطفال ممن يعانون 

بع�ص ال�سعوبات. 
جمموعة  املبادرة  يف  و�سارك   
التجارية   واملحات  املطاعم  من 
مطعم  الفرن�سي،  املخبز 
ت�ساوكينج، بريو بيتزا، با�ستا اآند 

وبنهاية اجلولة، اأقام دبي اأوتليت 
عن  عبارة  ب�سيطة  فعالية  مول 
ارتداء امل�ساركن لاأزياء الغريبة 
مفاجاأة  كانت  حيث  والفكاهية 
لطيفة بالن�سبة لاأطفال بهدف 

اإدخال البهجة على قلوبهم.   
املول  قام  اآخر،  �سعيد  وعلى 

هدايا عينية كاملاب�ص والأحذية 
اجلديدة والإك�س�سوارات وغريها 
اأدخلت  التي  الهدايا  من  الكثري 
عيد  قبل  قلوبهم  على  البهجة 
الفطر ال�سعيد. ويف ذات ال�سياق، 
نقل  خدمة  »اأوبر«  �سركة  وفرت 

جمانية لنقل مر�سى اجلمعية .

كرز  اإك�سربي�ص،  اإملندو  جريلز، 
�ساكور  كباب،  نون  جريلز،  اآند 
لي�ص،  فور  فا�سون  لاأزياء، 
جالريي،  براند  يف  �ساكوين، 
�سيدلية اأ�سرت، متجر كارترز، يو 
اإ�ص بولو، ذا هابي بلي�ص، واجلابر 

للنظارات. 

املطاعم  من  عدد  مع  وبالتعاون 
يف  الإفطار  وجبات  بتوزيع 
وكذلك  العمال  م�ساكن  اأحد 
يف  التاك�سي  �سائقي  على 
مفهوم  تر�سخ  اإن�سانية  لفتة 
ال�سكر  توجيه  مع  الت�سامن 
الكبرية  الفئةواخلدمة  لتلك 
نحو  للمجتمع  يقدموها  التي 
وتخفيف  الإمارة،  وتقدم  رفعة 
العائلة  عن  والبعد  الغربة  اآلم 

والأ�سدقاء. 

مبادرة  مول  اأوتليت  دبي  اأطلقت 
فرحة العيد حيث ت�سمنت املبادرة 
ماأدبة اإفطار وتوزيع هدايا العيد 
اأ�سدقاء  “جمعية  مر�سى  على 
بهدف   “ ال�سرطان  مر�سى 
على  وال�سرور  البهجة  اإدخال 
التي  املبادرة  تلك  تاأتي  قلوبهم، 
عيدهم  “لنجعل  عنوان  حملت 
خمتلف” يف اإطار احتفالت املول 
تقدمي  تت�سمن  والتي  زايد  بعام 
املجتمع  فئات  ملختلف  الدعم 

تاأتي تلك املبادرة يف �سياق حر�ص 
خمتلف  مع  التوا�سل  على  املول 
اأفراد املجتمع وبث روح الإيجابية 
وامل�ساركة يف كل ما يعود بالفائدة 
على املجتمع ككل. جاءت مبادرة 
يف  خمتلف«  عيدهم  »لنجعل 
مول  اأوتليت  دبي  جهود  �سياق 

حفل توقي دبي اأوتليت مول ي�ست�سيف منت�سبي جمعية »اأ�سدقاء مر�سى ال�سرطان«

مرافق  اأكرب  اأحد  مده�ص،  عامل  يقدم 
مبختلف  للزوار  املنطقة،  يف  الرتفيه 
اأعمارهم جمموعة اأن�سطة مذهلة ت�سمل 
وعرو�ساً  ترفيهية  واألعاباً  ركوب  األعاب 
الحتفالت  مبنا�سبة  وغريها  م�سرحية 
“عامل  ويدعو  املبارك.  الفطر  بعيد 
مده�ص” الواقع يف مركز دبي التجاري 
الأعمار  كل  من  ال�سيوف  العاملي 
للم�ساركة يف الفعاليات الحتفالية خال 

عطلة نهاية الأ�سبوع الطويلة املقبلة.
ترفيهية  وعرو�ص  األعاب  وبوجود 
مدى  على  بها  ال�ستمتاع  ميكن  ممتعة 
لزواره  “عامل مده�ص”  80 يوماً، يقدم 
الرتفيهية  املحطات  من  ملفتاً  برناجماً 
نهاية  عطلة  خال  اأبرزها  ي�سمل  التي 

الأ�سبوع هذه:
•مقابلة مده�ص: تعّرفوا على “مده�ص” 
اإليه قبل بدء املرح على خ�سبة  وحتدثوا 

امل�سرح 
الكرتونية:  ال�سخ�سيات  عرو�ص   •
“مده�ص”  �سخ�سية  عر�ص  يف  �ساركوا 
تتبع  مغامرة  عن  عبارة  وهو  الرائع، 

مو�سوع بحث عن كنز 
من  جمموعة  �ساهدوا  •ال�ستعرا�سات: 
وحيواناتكم  الكرتونية  �سخ�سياتكم 
لة يف اإطار ال�ستعرا�سات املتنوعة.  املف�سّ
العيد  خال  املائي  العر�ص  و�سيت�سّمن 
جانب  اإىل  البحر  اأ�سماك  اأنواع  اأروع 

�سخ�سيات حمّببة اأخرى.
الزوار  لكافة  ميكن  قرعة:  •�سحب 

 GS8 �سيارة  على  �سحب  يف  امل�ساركة 
كل  ينال  حيث  موتورز  قرقا�ص  تقدمة 
زائر ق�سيمة “زيارة وربح” تخّوله دخول 
الفائزين  عن  الإعان  و�سيتّم  ال�سحب. 
“عامل  وك�سف    .2018 اأغ�سط�ص   25 يف 
كهرباء  هيئة  مع  بالتعاون  مده�ص” 
حافلة  فعاليات  رزنامة  عن  دبي  ومياه 
ت�ستمر طيلة ال�سيف حتى 25 اأغ�سط�ص 
يف  خمتلفة  قاعات  ثماين  يف  وجتري 
تت�سمن  العاملي.  التجاري  دبي  مركز 
ركوب  واألعاب  تفاعلية  األعاباً  الفعاليات 
متجولن  وفنانن  م�سرحية  وعرو�ساً 
حما�سية  واأن�سطة  مغامرات  اإىل  اإ�سافة 
اأخرى ت�ستمر طيلة 80 يوماً خال ف�سل 

ال�سيف. 



علقت �سيارتها بني ال�سماء والأر�س وجنت
متكنت فرق الإطفاء من اإنقاذ �سيدة اأمريكية جنت باأعجوبة، بعد 
ال�سماء  وبقيت معلقة بن  ال�سور،  اأ�ساك  �سيارتها بن  اأن علقت 

والأر�ص.
احل����ادث وق���ع ���س��ب��اح الإث���ن���ن امل��ا���س��ي يف ���س��ان��ت��ا م��ون��ي��ك��ا بولية 
كاليفورنيا، وتظهر ال�سيارة يف ال�سور التي ن�سرتها اإدارة مكافحة 
اأ�ساك  تكفلت  وق��د  م�ستقر،  غ��ري  بو�سع  تتدىل  وه��ي  احل��رائ��ق، 

ال�سور مبنعها من ال�سقوط.
ال�سيارة،  تقود  كانت  التي  امل�سنة  امل���راأة  اأن  اإىل  التقارير،  وت�سري 
وحتاول ركنها يف الطابق الرابع ملوقف �سيارات، دا�ست على بدالة 
للحاجز،  ال�سيارة  اجتياز  اإىل  اأدى  مما  املكابح،  من  ب��دًل  ال��وق��ود 
اإن اجلميع كانوا يف حالة  لتعلق على احلافة. وق��ال �سهود عيان، 
حلظة،  اأي���ة  يف  ال�سيارة  ت�سقط  اأن  املمكن  م��ن  ك��ان  حيث  ت��رق��ب، 
وحل�سن احلظ، مت اإنقاذ املراأة وهي �سائحة فرن�سية تق�سي عطلة 
باأي  اأنها مل ت�سب  اإدارة مكافحة احلرائق  واأك��دت  يف كاليفورنيا، 

اأذى، بح�سب ما نقل موقع اإن دي تي يف.

كلبة تنقذ عائلة من املوت 
متكنت كلبة �سجاعة من اإنقاذ عائلة اأمريكية، بعد اأن راحت تنبح 

ب�سدة، لتحذير �سكان املنزل، من حريق هائل اأتى عليه بالكامل.
وكانت نانا �سي�سانهدا تغط يف النوم عند ال�ساعة العا�سرة من م�ساء 
يوم 3 يونيو اجلاري ، عندما ا�ستيقظت على �سوت كلبتها �سا�سا، 
للمنزل،  اخللفي  الباب  عند  مرتفع،  ب�سوت  وت�سرخ  تنبح  وه��ي 
اأ�سهر من   7 حماولة اأن حتذرها هي وطفلتها البالغة من العمر 

�سيء خطري.
وتقول �سي�سانهدا اإن النريان انت�سرت ب�سرعة يف منزلها املكون من 
4 غرف، وهذا ما دفع الكلبة �سا�سا اإىل الإ�سراع ملحاولة تنبيهها، 
وتوجهت  ب��ال��دخ��ول  الكلبة  ���س��ارع��ت  حتى  ال��ب��اب،  فتحت  اإن  وم��ا 

مبا�سرة اإىل غرفة النوم.
ك���ان يحرتق،  امل��ج��اور  امل��ن��زل  اأن  �سي�سانهدا  اأدرك����ت  ذل���ك،  وع��ن��د 
اأن تخرج طفلتها من  بالكلبة، لتجدها حتاول  للحاق  دفعها  مما 
الغرفة، عن طريق جرها من حفا�ستها، بح�سب ما ذكرت �سحيفة 

ديلي ميل الربيطانية.
من  ومتكنوا  املكان،  اإىل  الإطفاء  رج��ال  و�سل  ق�سري،  وقت  وبعد 
اإنقاذ معظم املبنى، لكن �سقة �سي�سانهدا كانت قد تدمرت بالكامل، 
اأقربائها، واأطلقت حملة على موقع غو  وهي تقيم الآن يف منزل 
فند مي، من اأجل جمع الأموال مل�ساعدتها على تاأمن مكان لئق 
لأ�سرتها، و�سراء الطعام واملاب�ص لها ولبنتها وكلبتها ال�سجاعة.

يعرث على اآي فون يف قاع البحر 
متكن غوا�ص حمرتف من العثور على هاتف اآي فون، واأعاده اإىل 

�ساحبته بعد نحو اأ�سبوعن من فقدانها له يف البحر.
واعتاد دال�ص الذي ميلك قناة �سهرية على يوتيوب، اأن يعر على 
كان  لكنه  وامل��ج��وه��رات،  ال�سم�سية  النظارات  مثل  الأ�سياء  بع�ص 
وكانت  اإك�����ص،  ف��ون  اآي  هاتف  على  ع��ث��وره  ل��دى  للغاية،  متحم�ساً 
العثور على مالكه  وك��ان عليه  ي��زال يعمل،  الهاتف ل  اأن  املفاجاأة 
الأ���س��ل��ي. ون��ظ��راً لأن ال��ه��ات��ف مل يكن م��ق��اوم��اً ل��ل��م��اء، ك��ان على 
اأي��ام، قبل اأن يغمره يف حو�ص من خرز   3 دال���ص اأن يجففه ملدة 
ال�سيليكون، بل وا�ستخدم جمفف ال�سعر، يف حماولة جلعله يعمل 

من جديد، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ولدة َحَمل بثمانية اأرجل وج�سدين 
يف حادثة فريدة من نوعها، ولدت نعجة يف اإحدى مزارع املا�سية باأ�سرتاليا، حمًا بثمانية اأرجل وج�سدين وراأ�ص 
واحد. قام املزارع اآ�سلي بيت�ص بالإ�سراف على توليد نعجة لحظ اأنها تواجه �سعوبة يف و�سع حملها. وبعد خما�ص 

دام عدة �ساعات فوجئ املزارع بخروج َحَمل له ثمانية اأرجل وج�سدين. 
بالتحقق من  5000 نعجة. ونقوم  اأ�سرتاليا، وحتتوي على  "تقع مزرعتنا يف جزيرة كانغارو جنوب  اآ�سلي:  وقال 

النعاج ب�سكل يومي ملعرفة اإن كانت اأي منها حتتاج اإىل امل�ساعدة".
الولدة،  اإحداها يف ورطة وا�سحة، فقمت مب�ساعدتها على  باأن  للنعاج موؤخراً، لحظت  "اأثناء تفح�سي  واأ�ساف: 
اإذ خرج راأ�ص جنينها يف البداية وواجهت �سعوبة بالغة يف اإخراج بقية ج�سده، وبعد عدة �ساعات، جنحت يف اإخراج 
اجلنن كامًا لأفاجاأ باأنه م�سوه ب�سكل ل ي�سدق، ول�سوء احلظ، فقد ولد اجلنن ميتاً، بينما بقيت النعجة الأم يف 

حالة �سحية جيدة".
يذكر اأنه على الرغم من اأن التوائم امللت�سقة ظاهرة حتدث بن املا�سية والب�سر على حد �سواء، اإل اأن هذه احلالة 
النادرة مل حتدث من قبل.  وقد اأبدى اآ�سلي الذي يبلغ من العمر 65 عاماً، ا�ستغرابه من هذه احلالة، وقال اإنه 
مل يواجه مثلها من قبل اأبداً.  من اجلدير بالذكر، اأن بيت�ص قام بالتخل�ص من جثة اجلنن ليمنع من انت�سار اأي 
عدوى بن النعاج يف املزرعة. وياأتي هذا الكت�ساف خال مو�سم ذروة حمل النعاج بالذكور يف جزيرة كانغارو، وفق 

ما ورد يف �سحيفة مريور الربيطانية. 
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اإنقاذ زوجني وطفلهما من بني ال�سخور
اإنقاذ  حلظة  الإل��ك��رتوين،  يوتيوب  موقع  على  ن�سر  فيديو،  مقطع  اأظهر 
زوجن حا�سرتهما اأمواج املد اأثناء جتولهما على �سخور �ساطئ كورنوال 

املنحدرة برفقة طفلهما البالغ من العمر 15 �سهراً. 
وقد مت ا�ستدعاء خفر ال�سواحل من قبل الزوجن، بعدما داهمتهما اأمواج 

املد ومل ي�ستطيعوا التنقل على ال�سخور والعودة من حيث جاوؤوا. 
العائلة  اأف��راد  باجتاه  ال�سباحة  من  ال�سواحل  خفر  متكن  احل��ظ  وحل�سن 
ومعاجلتهم من جروح طفيفة اأ�سيبوا بها، ومن ثم قامت طائرة هليكوبرت 
برفع الأم اإىل مكان اآمن قبل اأن يو�سع الأب والطفل معاً يف �سرير خا�ص 

ويتم اإخراجهما من املكان. 
الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  على  الفيديو  مقطع  ال�سواحل،  خفر  ون�سر 
الذي  ال�ساحل  خ��ط  ط��ول  على  امل�سي  خماطر  م��ن  النا�ص  حتذير  بهدف 

يتعر�ص للمد ب�سكل مفاجئ. 
وقال بري�ص �ستانبريي، وهو اأحد العاملن يف خفر ال�سواحل الربيطانية، 
باأنه يثني على العائلة التي مل تخاطر بحياتها عرب حماولة ت�سلق اجلرف 
املد  حركة  اأن  اإل  رائ��ع��ة،  املتحدة  اململكة  �سواحل  ب��اأن  واأ���س��اف  ال�سخري. 
واجلزر فيها �سريعة للغاية وميكن اأن تكون مباغتة وخطرة يف الكثري من 

الأحيان، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.  

قلم يخرتق عني امراأة بحادث �سري
تعتقد معظم الن�ساء، اأن اأ�سواأ ما ميكن اأن يحدث لهن اأثناء و�سع املكياج يف 
�سيارة متحركة هو تلويث الوجه بلطخات غري متقنة ب�سبب حركة ال�سيارة، 

لكن هذه املراأة التايلندية تعر�ست اإىل ما هو اأ�سواأ من ذلك بكثري.
ب�سيط يف مدينة  م���روري  ح��ادث  اإىل موقع  ال��ط��وارئ  رج��ال  ا�ستدعاء  مت 

بانكوك بعدما ا�سطدمت �سيارة اأجرة مبوؤخرة �ساحنة. 
وعلى الرغم من اأن مثل هذه احلوادث ل توؤدي عادة اإىل اإ�سابات خطرية، 
عينها  يف  خطري  بجرح  اأ�سيبت  الأج��رة  �سيارة  ت�ستقل  كانت  ام��راأة  اأن  اإل 
اأثناء و�سعها املكياج وهي يف  جراء اخرتاق قلم الأيايرن لعينها الي�سرى 

ال�سيارة. 
تنزف، ولكن  "مل تكن عينها  اأمارين:  لتلفزيون  الإنقاذ  اأح��د عمال  وق��ال 
كان هنالك بع�ص الدماء ت�سيل من اأنفها الذي يرتبط بالعن ب�سكل وثيق. 

كانت واعية عندما و�سلنا، وكان باإمكانها خماطبتنا"
األم مربحة، ومل يكن  امل��راأة كانت تعاين من  فاإن  الإنقاذ،  وبح�سب عامل 
لدى املنقذين اخلربة الطبية الكافية للتعامل مع هذا اجلرح الدقيق، لذا 
مت نقلها اإىل م�ست�سفى متخ�س�ص باجلراحة العينية، حيث جنح الأطباء يف 

اإخراج القلم من عينها. 

دفن رماد �ستيفن 
هوكينغ قرب قرب نيوتن

الفيزياء  ع���امل  رم����اد  دف���ن  ت��ق��رر 
�ستيفن هوكينغ،  الراحل  النظرية 
 ، ل���ن���دن  يف دي�����ر و���س��ت��م��ن�����س��رت يف 
ب��ال��ق��رب م��ن ق��رب اإ���س��ح��اق نيوتن، 
ويعد ذلك تكرميا له حظى به عدد 

من ال�سخ�سيات الوطنية البارزة.
ملدة  �سكر  ق��دا���ص  ال��دي��ر  و�سيقيم 
�ساعة للعامل ال�سهري على م�ستوى 
14 مار�ص  ال��ع��امل، ال���ذي ت��ويف يف 
كامربيدغ  م��دي��ن��ة  يف  م��ن��زل��ه  يف 

اجلامعية عن عمر 76 عاماً.
 1000 ح������وايل  ت��خ�����س��ي�����ص  ومت 
اليوم،  ق��دا���ص  يف  للجمهور  م��ك��ان 
بعد اأن ان�سم اآلف الأ�سخا�ص من 
ع�سرات الدول اإىل قرعة للح�سول 

على تذاكر.
و���س��ي��ت��م ف��ت��ح ال���دي���ر جم�����دداً بعد 
لاآخرين  ل��ل�����س��م��اح  ال���ي���وم  ظ��ه��ر 

بتاأبن هوكينغ.
ك���ب���ري كهنة  ه�������ال،  وق�������ال ج������ون 
"من  �سابق  وق��ت  يف  و�ستمن�سرت، 
رف����ات  ي���دف���ن  اأن  امل����ائ����م مت����ام����اً 
يف  هوكينج  �ستيفن  ال��ربوف��ي�����س��ور 
الدير، بالقرب من زمائه العلماء 

البارزين".
وُدفن نيوتن يف الدير عام 1727، 
بينما دفن ت�سارلز داروين بجانبه 

عام 1882.
اأمر  اأن����ه  "نعتقد  ه����ال:  واأ����س���اف 
والدين  العلم  يعمل  اأن  ���س��روري 
الأ�سئلة  على  لاإجابة  �سعيا  معا، 
احلياة  ب�����س��ر  امل��ت��ع��ل��ق��ة  ال����ك����ربى 

والكون".

براد بيت يف بريطانيا 
من اأجل اأولده

اأوردت و�سائل الإعام العاملية اأن النجم العاملي  
براد بيت  يف العا�سمة الربيطانية حيث توجه 
من  والتبني  بال�سرعي  ال�ستة  ابنائه  ل��زي��ارة 

زوجته ال�سابقة النجمة  اأجنلينا جويل .
اأجل  م��ن  بريطانيا  يف  ت��ت��واج��د  اأجنلينا  واإن 
 Maleficent" اجل���دي���د  ف��ي��ل��م��ه��ا  ت�����س��وي��ر 
بيت كان يف الوليات املتحدة  براد  بينما   ”2
الأمريكية من اجل التح�سري لفيلمه اجلديد 
 .once upon time in Hollywood
وك��ان��ت امل��ح��ك��م��ة ق��د اأ����س���درت ق�����راراً جديداً 
يق�سي بال�سماح لرباد بيت بزيارة اأولده، كما 
لفت اإىل �سرورة حت�سن العاقة وتطويرها 
على  �سلباً  ي��وؤّث��ر  ل  ل��ك��ي  وذل���ك  الأولد،  م��ع 
�سّحتهم النف�سية، خ�سو�سا واأّنهما ل يق�سيان 

وقتا كافيا وممتعا مع بع�سهما.
واع�����ت�����ربت امل���ح���ك���م���ة اأن������ه ع���ل���ى ال����رغ����م من 
الأطفال  ي�سعر  اأن  يجب  ل  ه��ذا  خافتهما، 

بنق�ص عاطفي وعائلي.

تقا�سي نا�سا لالحتفاظ بهدية ح�سلت عليها من القمر
اأم��ري��ك��ي��ة، ل��اح��ت��ف��اظ ب��ع��ب��وة حت��ت��وي على  ت�سعى ���س��ي��دة 
كمية من تربة القمر، كانت قد ح�سلت عليها كهدية من 
والديها. وكان والدا لورا موراي، �سديقن لرائد الف�ساء 
اأرم�سرتونغ الذي حط على القمر يف مركبة  ال�سهري نيل 
طيارين  واأرم�����س��رتون��غ  ل���ورا  وال���د  ك���ان  ح��ي��ث  اأبولو11، 

ع�سكرين، قبل ان�سمام الأخري اإىل وكالة نا�سا.
على  ح�سلت  عندما  فقط،  �سنوات   10 بعمر  ل��ورا  وكانت 
ه����ذه ال���ه���دي���ة، م���ع م��اح��ظ��ة ك��ت��ب��ه��ا اأرم�������س���رتون���غ، على 
اآن م��وراي، مع  ل��ورا  "اإىل  ق��ال فيها:  بطاقة عمل والدها 
اأبولو11".  اأرم�����س��رتون��غ،  ال�سعيد-نيل  باحلظ  متنياتي 
اإل  بالبطاقة،  حمتفظة  ظلت  ل��ورا  اأن  م��ن  ال��رغ��م  وعلى 
�سنوات،  القمر اختفت لعدة  املحتوية على غبار  العبوة  اأن 
قبل اأن تعر عليها، بن اأغرا�ص والديها الراحلن، وتعمل 
الآن على التاأكد من الحتفاظ بها اإىل الأبد. وتنوي لورا 
على  للتاأكيد  احتادية،  حمكمة  اأم��ام  ق�سائية  �سكوى  رفع 
ملكيتها للغبار القمري، وذلك خ�سية اأن تقوم وكالة نا�سا 
بال�ستياء عليها، وذلك على خلفية ق�سية م�سابهة، قامت 
فيها الوكالة، بال�ستياء على اأحجار قمرية تعود ملكيتها 
ل�سيدة عجوز، كانت قد ح�سلت عليها من زوجها الراحل، 
بح�سب  اأب���ول���و،  م��رك��ب��ة  ع��ل��ى  مهند�ساً  وع��م��ل  �سبق  ال���ذي 
يف  اأخ��رى  ق�سية  ورفعت  �سكرمنتو.  اإ���ص  بي  �سي  �سحيفة 
اأن�سفت  ق��د  ك��ان��ت  اأم���ام حمكمة،  ال��غ��ر���ص،  ل��ه��ذا  كن�سا�ص 

رجًا، واأعادت له حقيبة ا�ستخدمها فريق اأبولو.

كيف عاقبت هذه املراأة طفلتها املتنمرة؟
بطريقة  املتنمرة  طفلتها  معاقبة  اإىل  كندية  ام���راأة  جل��اأت 
اأفرغت غرفة نوم ابنتها من كل حمتوياتها  �سارمة، حيث 
على  بالتنمر  الطفلة  قامت  بعدما  فقط،  ال�سرير  واأب��ق��ت 
ابنتها  نوم  غرفة  ميت�سل  اأماندا  اأخلت  املقربة.   �سديقتها 
البالغة من العمر ت�سع �سنوات من كل �سيء با�ستثناء �سريرها 
ل�سديقتها  م�سايقتها  على  لها  كعقوبة  املاب�ص،  وبع�ص 
في�سبوك:  ع��ل��ى  ل��ه��ا  من�سور  يف  ميت�سل  وك��ت��ب��ت  امل��ق��رب��ة.  
طفلتي  تعد  مل  اجلديد،  الحتجاز  مركز  يف  بكم  "مرحباً 
�ستجرب  اأن��ه��ا  الأم  غرفتها" واأو���س��ح��ت  يف  �سيء  اأي  متتلك 
اأ�سبوع كامل،  الزي نف�سه كل يوم طوال  ارت��داء  ابنتها على 
و"�ساأكون  اأكذب"  "لن  ع��ب��ارات  كتابة  منها  �ستطلب  واأن��ه��ا 
لطيفة مع اجلميع" و"�ساأح�سن الت�سرف يف املدر�سة" 50 
مرة كل يوم.  واأ�سافت الأم: على الرغم من اأن العقوبة تبدو 
قا�سية للبع�ص، اإل اأنها �ستعلمها باأن حت�سن الت�سرف، واأن 
تتجنب م�سايقة الآخرين. اأعتقد باأن هذا اجليل ل يتلقى 
عقوبات كافية على اأفعاله. لقد اعتذرت طفلتي يل، وكتبت 
ردود  ميت�سل  عقوبة  اأث��ارت  وقد  ل�سديقتها.  اعتذار  ر�سالة 
اأفعال مت�ساربة بن متابعي و�سائل التوا�سل الجتماعي، اإذ 
عرّب جزء منهم عن تاأييده لهذه اخلطوات العقابية، بينما 
اعترب اجلزء الآخر العقوبة قا�سية وغري منطقية، بح�سب 

ما اأوردت �سحيفة مريور الربيطانية. 

حبل غ�سيل يثري �سجة يف قرية 
متوقعة،  غري  بطريقة  بريطانية  قرية  �سكان  ا�ستجاب 
ا�ستلمت  اأن  بعد  جانبها،  اإىل  وال��وق��وف  �سيدة  مل����وؤازرة 
تطلب  جمهولة،  جهة  من  الإل��ك��رتوين  بالربيد  ر�سالة 
منها التخل�ص من حبل الغ�سيل اأمام منزلها، بحجة اأنه 

يزعج ال�سياح.
م�سجعة للمنتخب الأرجنتيني تلتقط �سورة مع اأحدى الفنانات وهي توؤدي عر�سًا قبل مباراة كرة القدم بني 

الأرجنتني واأي�سلندا يف كاأ�س العامل برو�سيا 2018.   )ا ف ب(

اآلف الريقات حتول 
�سجرة اإىل �سرنقة 

اأظهر  و����س���ادم،  غ��ري��ب  م�سهد  يف 
العديد  على  ن�سر  م�سور  ت�سجيل 
الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  من 
اآلف الريقات وهي تن�سج خيوطها 
�سجرة  ح��ول  البي�ساء  احل��ري��ري��ة 
ال�سغرية  كيلن�سي  قرية  يف  كبرية 
ب�����ال�����ق�����رب م������ن م����دي����ن����ة ن������ورث 

يورك�ساير الربيطانية.
اأث���ن���اء جت��ول��ه يف امل��ن��ط��ق��ة، لحظ 
ال�سرطة املحلية وجود  اأحد رجال 
�سجرة مغطاة باآلف الريقات التي 
حولها،  �سخمة  ���س��رن��ق��ة  ن�سجت 
الغريبة  ال��واق��ع��ة  بت�سوير  وق���ام 
ين�سرها  اأن  قبل  ال��ن��ق��ال،  بهاتفه 
على مواقع التوا�سل الجتماعي. 

وقال ال�سرطي ريت�ص �ساتكليف اإن 
ال�سجرة كانت تبدو وكاأنها تتحرك 
الريقات  الآلف من  ب�سبب وج��ود 

حولها.
غريباً  م���ن���ظ���راً  ك�����ان  واأ�������س������اف: 
بالفعل، ظننت باأين اأ�ساهد مقطعاً 

من مقاطع اأفام الرعب. 
تبني  م��ا  غالباً  ال��ريق��ات  اأن  يذكر 
����س���ران���ق ح���ري���ري���ة ���س��خ��م��ة حول 
م�سادر غذائها، وعادة ما ي�ستغرق 

بناء مثل هذه ال�سرانق عدة اأيام. 
ف����اإن هذه  ���س��ب��ق،  اإىل م���ا  اإ����س���اف���ة 
ال�سخمة  احل���ري���ري���ة  ال�������س���ران���ق 
حلماية  مظلة  ت��وف��ري  على  تعمل 
الريقات من احل�سرات واحليوانات 
تطورها،  ف���رتة  اأث���ن���اء  امل��ف��رت���س��ة 
اأوردت �سحيفة ديلي ميل  وفق ما 

الربيطانية. 

كيف تعرف وزنك املثايل دون ميزان؟
ا�ستخدام موؤ�سر  اإىل  يلجاأ اخلرباء والأطباء عادة 
يعاين  م��ا  �سخ�ص  ك��ان  اإىل  ملعرفة  اجل�����س��م،  كتلة 
من زي��ادة يف ال��وزن، اأم اأن��ه ل ي��زال �سمن احلدود 
اأن  اإل  ت�سري  احلديثة،  الدرا�سات  لكن  الطبيعية، 
الوزن  عن  �سورة  بال�سرورة  يقدم  ل  املوؤ�سر،  هذا 
املثايل. وت�سري اأدلة متزايدة، اإىل اأن املوؤ�سر الأف�سل 
لتحديد الوزن ال�سحي هو حميط اخل�سر، حيث 
تربط الأبحاث بينه وبن خطر الإ�سابة باأمرا�ص 
املبكرة،  والوفيات  القلبية  والنوبات  ال�سكري  مثل 

بح�سب �سحيفة بيزن�ص اإن�سايدر الأمريكية.
ومت ابتكار مفهوم موؤ�سر كتلة اجل�سم يف ثاثينات 
كان  بلجيكي،  باحث  يد  على  ع�سر،  التا�سع  القرن 
كبرية  ملجموعة  ال�سحية  احلالة  حت�سن  يحاول 
من الأ�سخا�ص، بناء على قيا�سن ي�سهل الو�سول 
تطبيقه  يتم  اأن  املفرت�ص  م��ن  يكن  ومل  اإليهما، 
ياأخذ  ل  اجل�سم  كتلة  موؤ�سر  اأن  اإل  الأف���راد.  على 
اأو  للدهون  الإن�����س��ان  ج�سم  تكوين  العتبار  بعن 
ال��ع�����س��ات، مم��ا ي��ع��ن��ي اأن����ه ق��د ي��ع��ط��ي معلومات 
�سبيل  فعلى  احل��ي��اة،  من��ط  تغري  م��ع  دقيقة  غ��ري 

او  احل��م��راء  املنطقة  اإىل  املوؤ�سر  �سيتحرك  امل��ث��ال، 
الربتقالية، يف اإ�سارة اإىل وجود زيادة يف الوزن، اإذا 

كنت ريا�سياً، ومتلك كتلة كبرية من الع�سات.
اأف�سل  وي�����س��ك��ل ق��ي��ا���ص حم��ي��ط اخل�����س��ر، خ���ي���اراً 
الوزن  ح��ول  دق��ة،  اأك��ر  معلومات  على  للح�سول 
امل��ث��ايل ال�����س��ح��ي، وذل����ك ب��ق��ي��ا���ص حم��ي��ط البطن 
يزيد  اأن ل  بو�سة، ويجب   2 بنحو  ال��ورك��ن  ف��وق 
لدى  بو�سة  و40  الن�ساء،  ل��دى  بو�سة   34.5 عن 

الرجال.
وجود  �سبب  من  متاأكدين  غري  العلماء  ي��زال  ول 
روابط قوية بن حميط اخل�سر الكبري والنتائج 
ال�سحية ال�سلبية. ويعتقد البع�ص اأن الأمر يتعلق 
بكيفية تاأثري الدهون داخل اجل�سم، املعروفة با�سم 
الدهون احل�سوية، على الأداء الطبيعي لأجهزتنا 
التخل�ص  كيفية  عن  تت�ساءل  كنت  واإذا  الداخلية. 
من الدهون يف البطن، فاإن ال�سرتاتيجيات ت�سمل 
وتناول  والكربوهيدرات،  ال�سكر  تناول  من  احل��د 
بالألياف،  الغنية  والأط��ع��م��ة  اخل�سار  م��ن  امل��زي��د 

ودمج التمرينات الريا�سية بانتظام يف حياتك.

نيكي ميناج تظهر باحلجاب
35 عاماً، غاف  البالغة من العمر  تت�سدر النجمة  نيكي ميناج  

جملة Elle لعددها ال�سادر يف �سهر يوليو.
وما لفت الأنظار اأن نيكي ميناج اأكر جنمة باحثة عن الإطالت 

املثرية، حيث ظهرت على الغاف مرتدية احلجاب.
من جهة اأخرى، خ�سعت نيكي ميناج جلل�سة ت�سوير مع م�سمم 
84 عاماً، كما  الأزي��اء ال�سهري  كارل ليغرفيلد ، البالغ من العمر 
ال�سور،  باإحدى  الأحمر  باللون  طويًا  ف�ستاناً  مرتدية  ظهرت 
وو�سل   ،" Alexandre Vauthier " اأزي���اء  دار  اإم�����س��اء  حمل 

�سعره اإىل 6168 جنية اإ�سرتليني.
ُيذكر اأن من عادات نيكي ميناج الغريبة، اأنها ل تاأكل اإل مباعق 

ة. واأطباق م�سنوعة من ف�سّ


