
اأ�س�سها عام 1975 عبيد حميد املزروعي 20 صفحة- الثمن درهمان

حكام الإمارات واأولياء العهود يهنئون رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد.. وويل عهد اأبوظبي يهنيء رئي�س الدولة

خليفة وحممد بن را�شد وحممد بن زايد يتبادلون التهاين مع 
روؤ�شاء وملوك الدول العربية والإ�شالمية مبنا�شبة عيد الفطر

قيادي حوثي يهاجم ميلي�شياته ويتهمها بالف�شاد
•• عوا�صم-وكاالت:

�شنَّ القيادي يف ميلي�شيات احلوثي، حممد البخيتي، 
واإق�شاء  بالف�شاد  واتهمهم  احلوثيني  على  هجوماً 
فوات  قبل  ال�شريع  ال��ت��ح��رك  اإىل  داع��ي��اً  الآخ���ري���ن، 

الأوان.
وقال ع�شو املجل�س ال�شيا�شي للحوثيني، يف �شفحته 
لدى  احل��اك��م��ة  ه��ي  امل���ال  �شلطة  اإن  في�شبوك،  على 
م�شرياً  املوؤ�ش�شات،  وبقية  والنيابية  الأمنية  اجلهات 
اإىل اأن هناك �شخ�شيات يف موؤ�ش�شات الدولة تعر�شت 

للإق�شاء يف عهد احلوثيني.
موؤ�ش�شات  يف  احلوثية  القيادات  اأن  البخيتي  وك�شف 
يف  �شللية  نزعة  ولديها  �شيقة  بعقلية  تت�شم  الدولة 
�شنعاء، مو�شحاً اأن امليلي�شيات اأ�شاعت فر�شة ذهبية 
�شلمت  حيث  �شنعاء،  دخولها  عند  الو�شع  لإ���ش��لح 

مقاليد الأمور اإىل اأ�شخا�س غري موؤهلني.
من جهة اأخرى، قال الرئي�س اليمني عبد ربه من�شور 
هادي، اإنه �شيعمل بكل جهد مع رئا�شة جمل�س النواب 
املوؤقتة،  البلد  املجل�س يف عا�شمة  ن�شاط  ل�شتئناف 

عدن )جنوب غرب(.

•• اأبوظبي-وام:

بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اأ�شحاب  اإىل   .. ال�شعيد  الفطر  تهنئة مبنا�شبة حلول عيد  اهلل برقيات 
ال���دول العربية  واأم����راء  اجل��لل��ة وال��ف��خ��ام��ة وال�شمو م��ل��وك وروؤ����ش���اء 
وال�شعادة  ال�شحة  موفور  برقياته  يف  لهم  �شموه  ومتنى  والإ�شلمية. 
والإ�شلمية  العربية  ولأمتنا  وال��رخ��اء  التقدم  من  مزيدا  ول�شعوبهم 
العزة واملجد والرفعة. كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي و �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
اجلللة  اأ�شحاب  اإىل  مماثلة  تهنئة  برقيات  امل�شلحة..  للقوات  الأعلى 
والإ�شلمية  العربية  ال��دول  واأم��راء  وروؤ�شاء  ملوك  وال�شمو  والفخامة 
بهذه املنا�شبة ال�شعيدة. كما تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقيات تهنئة مبنا�شبة عيد الفطر 
ال�شعيد من ملوك وامراء وروؤ�شاء عدد من الدول العربية وال�شلمية 
ال�شيخ �شباح  ال�شمو  والعاملية. فقد تلقى �شموه تهاين كل من �شاحب 
ال�شقيقة و�شاحب اجلللة  اأمري دولة الكويت  الأحمد اجلابر ال�شباح 
امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة البحرين ال�شقيقة و�شاحب 
الأردنية  اململكة  – ملك  احل�شني  اب��ن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امللك  اجل��لل��ة 
ملك  ال�����ش��اد���س  حم��م��د  امل��ل��ك  اجل��لل��ة  و���ش��اح��ب  ال�شقيقة  الها�شمية 
اململكة املغربية ال�شقيقة وفخامة الرئي�س قربان قويل بردي حممدوف 
رئي�س تركمان�شتان ال�شديقة وفخامة الرئي�س اإمام علي رحمان رئي�س 
بن  ف��ه��د  ال�شيد  ال�شمو  و���ش��اح��ب  ال�شديقة  طاجيك�شتان  ج��م��ه��وري��ة 
حممود اآل �شعيد نائب رئي�س ال��وزراء ل�شوؤون جمل�س ال��وزراء ل�شلطنة 
الدول  العام جلامعة  الأم��ني  الغيط  اأب��و  اأحمد  ال�شقيقة ومعايل  عمان 

العربية. 
 كما تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
“ برقيات تهنئة  “ رع��اه اهلل  ال��وزراء حاكم دبي  الدولة رئي�س جمل�س 

ال�شيخ �شباح  ال�شمو  ال�شعيد من كل من �شاحب  مبنا�شبة عيد الفطر 
اآل  عي�شى  ب��ن  حمد  امللك  اجل��لل��ة  و�شاحب  ال�شباح  اجل��اب��ر  الأح��م��د 
خليفة و�شاحب اجلللة امللك  حممد ال�شاد�س وفخامة الرئي�س قربان 
قويل بردي حممدوف و�شاحب ال�شمو ال�شيد فهد بن حممود اآل �شعيد 
العثيمني  اأحمد  بن  يو�شف  الدكتور  ومعايل  الغيط  اأب��و  اأحمد  ومعايل 
اأنغ اينغ هني  الأمني العام ملنظمة التعاون الإ�شلمي ومعايل الدكتور 

وزيرالدفاع جلمهورية �شنغافورة ال�شديقة .
وتلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيات تهنئة مبنا�شبة عيد الفطر 
ال�شعيد من كل من �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح 
اجلللة  و�شاحب  خليفة  اآل  عي�شى  بن  حمد  امللك  اجلللة  و�شاحب 
بردي حممدوف  قربان قويل  الرئي�س  ال�شاد�س وفخامة  امللك  حممد 
اأبو  اأح��م��د  وم��ع��ايل  �شعيد  اآل  حممود  ب��ن  فهد  ال�شيد  ال�شمو  و�شاحب 
الغيط ومعايل الدكتور يو�شف بن اأحمد العثيمني الأمني العام ملنظمة 
التعاون الإ�شلمي ومعايل الدكتور اأنغ اينغ هني وزيرالدفاع جلمهورية 
�شنغافورة ال�شديقة ومعايل الدكتور فيفيان بالكري�شنان وزير خارجية 

جمهورية �شنغافورة ال�شديقة.كما هناأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد 
.. �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل مبنا�شبة حلول عيد الفطر ال�شعيد.كما هناأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
اآل نهيان .. �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل  حممد بن زايد 
ال��وزراء حاكم دبي واأ�شحاب  مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
العهود  واأولياء  الإم��ارات  الأعلى للحتاد حكام  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو 
تبادل  كما    .. ال�شعيدة  املنا�شبة  بهذه  الإم���ارات  و�شعب  احلكام  ون��واب 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة التهاين والتربيكات مبنا�شبة حلول عيد 
الفطر ال�شعيد - خلل ات�شالت هاتفية - مع خادم احلرمني ال�شريفني 
ال�شعودية  العربية  اململكة  عاهل  �شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  امللك 
ال�شقيقة و�شاحب اجلللة امللك حمد بن عي�شى اآل خليفة ملك مملكة 
البحرين ال�شقيقة و�شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح 
اأمري دولة الكويت ال�شقيقة وفخامة الرئي�س عبد الفتاح ال�شي�شي رئي�س 

جمهورية م�شر العربية ال�شقيقة.               )التفا�شيل �س2(
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اأنور قرقا�ش: الدبلوما�شية متثل اأولوية حلل الأزمة مع قطر وعدم ال�شتجابة للمطالب يعني الفراق
•• دبي-وام:

اأك���د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأن���ور ب��ن حممد ق��رق��ا���س وزي���ر ال��دول��ة لل�شوؤون 
وذلك  الأزم��ة مع قطر  اأول��وي��ة حلل  الدبلوما�شية متثل  اأن  اخلارجية 
على الرغم من ت�شريب مطالب الدول الأربعة اململكة العربية ال�شعودية 
والإمارات العربية املتحدة والبحرين وجمهورية م�شر العربية” الأمر 

الذي قو�س جهود الو�شاطة الكويتية واأعاد الأزمة اإىل نقطة البداية.
جاء ذلك خلل املوؤمتر ال�شحفي الذي عقده معاليه ظهر ام�س مبقر 
وزارة اخلارجية والتعاون الدويل يف دبي للحديث عن م�شتجدات الأزمة 
اأثر ت�شريب  اأنباء الإم��ارات وام حول  مع قطر. وردا على �شوؤال لوكالة 
ال��ق��ط��ري للمطالب ع��ل��ى ج��ه��ود ح��ل الأزم����ة .. ج���دد معايل  اجل��ان��ب 
الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية تاأكيده 
اأن الأمر يتطلب  اإل  اأولوية حلل الأزمة مع قطر  اأن الدبلوما�شية هي 

الرهاب  دع��م  على  القائم  واجتاهها  �شلوكها  تغري  اأن   - قطر   - منها 
والتطرف .. متوجها بال�شكر والتقدير اإىل دولة الكويت ال�شقيقة على 
جهود الو�شاطة التي تقوم بها. واأ�شاف معاليه اإن البديل يف حال عدم 
يكون  لن  الكويتي  الو�شيط  لها  التي قدمها  املطالب  مع  تعاطي قطر 
الت�شعيد واإمنا الفراق .. م�شددا على اأننا ل نتحدث عن تغيري النظام 

يف قطر ولكن تغيري ال�شلوك.
وقال معاليه اإن هناك عدة قواعد ننطلق منها للتعامل مع الأزمة مع 
قطر  م��ن  يتطلب  ال��ذي  الدبلوما�شي  احل��ل  القواعد  ه��ذه  وم��ن  قطر 

تغيري نهجها القائم على دعم التطرف والأرهاب.
واأ�شافهناك قاعدة اأخرى تتعلق بعدم حتقيق قائمة املطالب ففي هذه 
الدول  خلف  اأن  موؤكداً  قطر..  مع  الفراق  هو  اخليار  �شيكون  احلالة 
بدعم  يتعلق  واإمن���ا  �شيادية  م�شائل  لي�س  قطر  م��ع  وم�شر  اخلليجية 

الرهاب.                      )التفا�شيل �س4(

قد تكون ال�شني ارحم من ترامب

مواقــيت ال�صالة

مقتل وجرح اأطفال ون�ساء خالل هروبهم من داع�س

القوات العراقية حترر مئات املدنيني يف املو�شل 

مبتكر مفهوم القوة الناعمة يوؤكد:

جوزيف ناي: اأخ�شى ترامب اأكرث من ال�شني...!
•• الفجر - خرية ال�صيباين

ي���ع���ت���رب واح�����������دا م������ن امل���ف���ك���ري���ن 
الدولية  ل��ل��ع��لق��ات  وامل���ن���ظ���ري���ن 
الأكرث تاأثريا يف العامل. يف الآونة 
ن��اي، املدير  الخ��رية، كان جوزيف 
بجامعة  ك��ي��ن��ي��دي  لكلية  ال�����ش��اب��ق 
هارفارد ذائعة ال�شيت، �شيفا على 
الدولية  للدرا�شات  ال��ع��ايل  املعهد 
والتنمية )معهد الدرا�شات العليا(، 
الذي كان قد دّر�س فيه من 1968 

اإىل 1969.
كارتر  اإدارة  يف  ر�شميا  عمل  ولئن 
تبقى  ���ش��ه��رت��ه  ف�����ان  وك���ل���ي���ن���ت���ون، 
اخرتاعه  م���ن  اأ����ش���ا����ش���ا  م�����ش��ت��م��دة 
يعني  ال��ذي  الناعمة،  القوة  ملفهوم 
�شلوك  يف  ال���ت���اأث���ري  ع��ل��ى  ال����ق����درة 
الآخرين عن طريق الإقناع ولي�س 

الإكراه والقوة الع�شكرية.
اجرته  حل��وار  ترجمة  يلي  م��ا  ويف 

ي�شدق  امل�����ش��ري  الرئي�ش 
احلدود  تعيني  اتفاقية  على 
ال�شعودية م��ع  ال��ب��ح��ري��ة 

•• القاهرة-وام :

امل�������ش���ري عبد  ال���رئ���ي�������س   ����ش���دق 
الفتاح ال�شي�شي على اتفاقية تعيني 
ب��ني جمهورية  ال��ب��ح��ري��ة  احل����دود 
العربية  وامل��م��ل��ك��ة  ال��ع��رب��ي��ة  م�شر 
ال�����ش��ع��ودي��ة ب��ع��د م��واف��ق��ة جمل�س 

النواب امل�شري عليها.
وك�������ان ال�����ربمل�����ان امل���������ش����ري واف����ق 
موؤخرا على اتفاقية تعيني احلدود 
مع  م�شر  اأبرمتها  التي  البحرية 
والتي   2016 اأب���ري���ل  يف  امل��م��ل��ك��ة 
تت�شمن نقل تبعية جزيرتي تريان 

و�شنافري لل�شعودية.
ال�����ربمل�����ان على  وت�����اأت�����ي م���واف���ق���ة 
التفاقية يف اأعقاب ت�شويت �شبقته 
اأعدته  ال�����ذي  ال��ت��ق��ري��ر  م��ن��اق�����ش��ة 
اللجنة امل�شرتكة من جلنة الدفاع 
والأم�������ن ال���ق���وم���ي وم��ك��ت��ب جلنة 

ال�شئون الد�شتورية والت�شريعية.

عاملني  اإزاء  بالقلق  اأ�شعر  لكنني 
يف  يت�شببا  اأن  ميكن  اللذين  اثنني 
وكذلك  ال�����ش��ني،  �شعود  تفكيكه: 
كثريا  اأخ�شى  واأن��ا  ترامب.  دونالد 

ما ميكن ان يخفيه لنا الثاين.
)التفا�شيل �س14(

�شحيفة “لوتان” ال�شوي�شرية قبل 
فرتة وجيزة من القاء حما�شرته:

العاملي  ال��ل��ي��ربايل  ال��ن��ظ��ام  ه��ل   •
مهدد؟

اإن  اأق���ول  اراه����ن،  اأن  ك��ان يل  اإذا   -
مهدد،  غ����ري  ال���ل���ي���ربايل  ال���ن���ظ���ام 

•• بغداد-وكاالت:

طرقا  ع���راق���ي���ة  ق�������وات  ف���ت���ح���ت 
لتمكنهم  املدنيني  مئات  خل��روج 
القدمية  املدينة  من  ال��ف��رار  من 
ال�����ش��ب��ت فيما  اأم�������س  امل��و���ش��ل  يف 
التاريخي  احلي  ل�شتعادة  تقاتل 
داع�س  تنظيم  مت�شددي  ي��د  م��ن 
الإره����اب����ي ال���ذي���ن ي���ق���اوم���ون يف 
مواجهة اأخرية دفاعا عن معقلهم 

الرئي�شي الأخري يف العراق.
دربتها  ع���راق���ي���ة  ق�����وات  وت���وج���ه 
الوليات املتحدة على حرب املدن 
هجومها اإىل �شارعني متقاطعني 
ال��ق��دمي��ة بهدف  امل��دي��ن��ة  يف قلب 
اأربعة جيوب.  املت�شددين يف  عزل 
عن  اأم�س  املتحدة  الأمم  وع��ربت 
القتلى  ع���دد  ارت���ف���اع  م��ن  قلقها 
القدمية  امل���دي���ن���ة  يف  امل���دن���ي���ني 
ما  اإن  وق��ال��ت  بال�شكان  املكتظة 
قتلوا  م���دن���ي���ا   12 اإىل  ي�����ش��ل 
امل��ئ��ات .وق��ال��ت ليز  اأ���ش��ي��ب  فيما 
املتحدة  الأمم  من�شقة  ج��ران��دي 
العراق  يف  الإن�����ش��ان��ي��ة  ل��ل�����ش��وؤون 

جدا  ���ش��ر���س  “القتال  ب���ي���ان  يف 
واملدنيون  ال��ق��دمي��ة  امل��دي��ن��ة  يف 
يتعر�شون خلطر �شديد وي�شعب 
ت��خ��ي��ل��ه. ه���ن���اك ت��ق��اري��ر ع���ن اأن 
الآلف  ع�������ش���رات  ورمب������ا  اآلف�������ا 
م���ن ال��ن��ا���س حم��ت��ج��زون ك���دروع 
داع�س.وتابعت  ل�����دى  ب�����ش��ري��ة 
بينهم  م��ن  املدنيني  مئات  قائلة 
النار.  اأطفال يتعر�شون لإطلق 
اإىل  العراقية  ال�شلطات  وتتطلع 

للمدنيني املحا�شرين يف مناطق 
خا�شعة ل�شيطرة داع�س.

اأ�شخا�س،  ع�شرة  قتل  ذل��ك،  اىل 
والأطفال،  الن�شاء  من  غالبيتهم 
اآخ������رون بجروح  ���ش��ت��ة  واأ����ش���ي���ب 
اأم�����س ال�����ش��ب��ت، يف ان��ف��ج��ار عبوة 
اأثناء فرارهم من بلدة  نا�شفة يف 
عليها  ي�شيطر  ال��ت��ي  احل��وي��ج��ة، 
تنظيم داع�س الإرهابي يف �شمال 
�شلح  حم���اف���ظ���ة  اإىل  ال����ع����راق 
ال�����ب�����لد، ح�شب  و����ش���ط  ال����دي����ن 
م�شدر اأمني عراقي.وقال م�شدر 
يف �شرطة حمافظة �شلح الدين 
غالبيتهم  اأ�شخا�س،  ع�شرة  “اإن 
قتلوا  والأط�����ف�����ال  ال��ن�����ش��اء  م���ن 
واأ����ش���ي���ب 6 اآخ������رون ب���ج���روح يف 
اأم�س  �شباح  نا�شفة  عبوة  انفجار 
الواقع  حمرين  بجبل  طريق  يف 
�شرقي  �شمال  ك��م   50 بعد  على 
م��دي��ن��ة ت��ك��ري��ت م��رك��ز حمافظة 
�شلح الدين و�شط العراق.وكان 
هوؤلء يفرون من بلدة احلويجة 
55 كم جنوب  الواقعة على بعد 

غربي كركوك اإىل بلدة العلم.

اإع������لن ال��ن�����ش��ر ع��ل��ى داع�������س يف 
البلد  �شمال  يف  الواقعة  املدينة 

يف عطلة عيد الفطر.
وذكر مرا�شل لرويرتز من موقع 
قريب من جبهة القتال الأمامية 
تقدم  ه��ل��ي��ك��وب��رت  ط����ائ����رات  اإن 
ال��دع��م ل��ل��ه��ج��وم ال���ربي بق�شف 
املدينة  يف  املت�شددين  حت�شينات 
ت��ق��دم القوات  ال��ق��دمي��ة. وي��ف��ت��ح 
للهروب  مم��������رات  احل���ك���وم���ي���ة 

املواطنون العراقيون بعد حتريرهم من قب�شة داع�س يف املو�شل)رويرتز(

القيادي احلوثي حممد البخيتي
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن را�شد يوؤدي �شالة عيد الفطر يف م�شجد زعبيل

حممد بن زايد يوؤدي �شالة عيد الفطر يف جامع ال�شيخ زايد الكبري وي�شتقبل املهنئني يف ق�شر امل�شرف

�شلطان بن زايد يهنئ رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد واحلكام بعيد الفطر املبارك

حممد بن زايد يتبادل التهاين هاتفيا مع خادم احلرمني وعدد من قادة الدول العربية مبنا�شبة عيد الفطر
•• اأبوظبي-وام:

تبادل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
الأعلى للقوات امل�شلحة التهاين والتربيكات 
مبنا�شبة حلول عيد الفطر ال�شعيد - خلل 
ات�������ش���الت ه��ات��ف��ي��ة - م���ع خ����ادم احلرمني 
عبدالعزيز  ب���ن  ���ش��ل��م��ان  امل��ل��ك  ال�����ش��ري��ف��ني 
ال�شعودية  العربية  اململكة  عاهل  �شعود  اآل 
بن  حمد  امللك  اجلللة  و�شاحب  ال�شقيقة 
البحرين  مم��ل��ك��ة  م��ل��ك  خليفة  اآل  عي�شى 

الطيب �شيخ الأزهر ال�شريف.
 ونقل �شموه لهم حتيات وتربيكات �شاحب 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
املنا�شبة  بهذه  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
خال�س  ع��ن  لهم  �شموه  معربا   .. ال�شعيدة 
تهانيه واأطيب متنياته لهم مبوفور ال�شحة 
وال�شعادة .. داعيا اهلل تعاىل اأن يعيد عليهم 
بلدانهم  �شعوب  املباركة وعلى  املنا�شبة  هذه 
والرقي  التقدم  من  املزيد  لهم  حتقق  وق��د 

والرخاء.
اأ�شدق  ع��ن  ال��ق��ادة  اأع����رب   .. جانبهم   من 

�شباح  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  و���ش��اح��ب  ال�شقيقة 
الكويت  دولة  اأمري  ال�شباح  اجلابر  الأحمد 
ال��رئ��ي�����س ع��ب��د الفتاح  ال�����ش��ق��ي��ق��ة وف��خ��ام��ة 
العربية  م�شر  جمهورية  رئي�س  ال�شي�شي 

ال�شقيقة.
 كما تبادل �شموه التهاين والتربيكات بالعيد 
الأمري  امللكي  ال�شمو  �شاحب  م��ع  ال�شعيد 
�شعود  اآل  عبدالعزيز  بن  �شلمان  بن  حممد 
ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الدفاع باململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة 
وف�����ش��ي��ل��ة الإم������ام الأك�����رب ال���دك���ت���ور اأحمد 

ال�شيخ  ال�شمو  ل�شاحب  والتمنيات  التهاين 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
بهذه  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب 
تعاىل  امل��وىل  �شائلني   .. ال�شعيدة  املنا�شبة 
اأن يحقق لدولة الإمارات و�شعبها ما ت�شبو 
اإل��ي��ه م��ن ت��ق��دم ورف��ع��ة وازده����ار واأن يدمي 
ال�����ش��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة ع��ل��ى �شاحب  م���وف���ور 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
هذه  يعيد  واأن  اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س 
والإ�شلمية  العربية  الأمتني  على  املنا�شبة 

باخلري واليمن والربكات.

رئي�ش الدولة يهنيء روؤ�شاء وملوك الدول
 العربية والإ�شالمية مبنا�شبة عيد الفطر

•• اأبوظبي-وام:

نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
ت��ه��ن��ئ��ة مبنا�شبة  ب��رق��ي��ات  اهلل  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة  رئ��ي�����س 
اجلللة  اأ���ش��ح��اب  اإىل   .. ال�شعيد  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د  ح��ل��ول 
والفخامة وال�شمو ملوك وروؤ�شاء واأمراء الدول العربية 
والإ���ش��لم��ي��ة. ومت��ن��ى ���ش��م��وه ل��ه��م يف ب��رق��ي��ات��ه موفور 
ال�شحة وال�شعادة ول�شعوبهم مزيدا من التقدم والرخاء 

ولأمتنا العربية والإ�شلمية العزة واملجد والرفعة. كما 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بعث 
ال��وزراء حاكم دبي و  نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
برقيات  امل�شلحة..  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
وال�شمو  والفخامة  اجلللة  اأ�شحاب  اإىل  مماثلة  تهنئة 
ملوك وروؤ�شاء واأمراء الدول العربية والإ�شلمية بهذه 

املنا�شبة ال�شعيدة.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يتلقون تهاين عدد من زعماء العامل بعيد الفطر ال�شعيد

حممد بن زايد يهنئ رئي�ش الدولة ونائبه وحكام الإمارات بعيد الفطر

حكام الإمارات واأولياء العهود يهنئون رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد بعيد الفطر ال�شعيد

•• ابوظبي-وام:

تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
اهلل برقيات تهنئة مبنا�شبة عيد الفطر ال�شعيد من ملوك وامراء وروؤ�شاء 

عدد من الدول العربية وال�شلمية والعاملية.
الأحمد  �شباح  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ن  ك��ل  تهاين  �شموه  تلقى  فقد 
امللك  اجل��لل��ة  و�شاحب  ال�شقيقة  الكويت  دول��ة  اأم��ري  ال�شباح  اجل��اب��ر 
و�شاحب  ال�شقيقة  البحرين  مملكة  ملك  خليفة  اآل  عي�شى  ب��ن  حمد 
الأردنية  اململكة  – ملك  احل�شني  اب��ن  ال��ث��اين  ع��ب��داهلل  امل��ل��ك  اجل��لل��ة 

نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة برقيات تهنئة مبنا�شبة عيد الفطر 
ال�شعيد من كل من �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شباح الأحمد اجلابر ال�شباح 
اجلللة  و�شاحب  خليفة  اآل  عي�شى  ب��ن  حمد  امللك  اجل��لل��ة  و�شاحب 
ب��ردي حممدوف  قويل  قربان  الرئي�س  وفخامة  ال�شاد�س  امللك  حممد 
اأبو  اأح��م��د  وم��ع��ايل  �شعيد  اآل  حممود  ب��ن  فهد  ال�شيد  ال�شمو  و�شاحب 
الغيط ومعايل الدكتور يو�شف بن اأحمد العثيمني الأمني العام ملنظمة 
التعاون الإ�شلمي ومعايل الدكتور اأنغ اينغ هني وزيرالدفاع جلمهورية 
�شنغافورة ال�شديقة ومعايل الدكتور فيفيان بالكري�شنان وزير خارجية 

جمهورية �شنغافورة ال�شديقة.

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  من  كل  من  ال���������شعيد  الفطر  عيد  مبنا�ش���������بة 
�شباح الأحمد اجلابر ال�شباح و�شاحب اجللل���������ة امللك حمد بن عي�شى 
الرئي�س  وفخام�������ة  ال�شاد�س  امللك  حممد  و�شاحب اجلللة  اآل خليفة 
بن  فهد  ال�ش�����يد  ال�ش��������مو  و�شاحب  حم��م��دوف  ب��ردي  قول�������ي  ق��رب��ان 
حمم�������ود اآل �شعيد ومعايل اأحمد اأبو الغيط ومعايل الدكت�������ور يو�ش�����ف 
الإ�شلمي  التع����������اون  ملنظمة  الع�����������ام  الأم�������ني  العثيم��������ني  اأحمد  بن 
�شنغافورة  وزيرالدفاع جلمهوري����������ة  اين��������غ هني  اأنغ  الدكتور  ومعال���������ي 

ال�شديقة .
وتلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 

الها�شمية ال�شقيقة و�شاحب اجلللة امللك حممد ال�شاد�س ملك اململكة 
املغربية ال�شقيقة وفخامة الرئي�س قربان قويل بردي حممدوف رئي�س 
رئي�س  رح��م��ان  ع��ل��ي  اإم����ام  ال��رئ��ي�����س  وف��خ��ام��ة  ال�شديق���ة  تركمان�شتان 
بن  فهد  ال�شيد  ال�شمو  و�شاحب  ال�شديق������ة  طاجيك�شتان  جمهورية 
ال��وزراء ل�شلطنة  ال��وزراء ل�شوؤون جمل�س  اآل �شعيد نائب رئي�س  حممود 
الدول  العام جلامعة  الأمني  الغيط  اأبو  اأحمد  ال�ش�����قيقة ومعايل  عمان 

العربية.
 كما تلقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
“ برقيات تهنئة  “ رع��اه اهلل  دب��ي  ال���وزراء حاكم  الدولة رئي�س جمل�س 

هزاع بن زايد يهنئ رئي�ش الدولة ونائبه 
وحممد بن زايد واحلكام بعيد الفطر

•• اأبوظبي-وام:

التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  بعث 
لإمارة اأبوظبي برقية تهنئة اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
اأعرب  املبارك  الفطر  “ مبنا�شبة عيد  اهلل  “ حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
اأن  امل��وىل عز وجل  داعيا   .. ل�شموه  والتربيكات  التهاين  فيها عن خال�س 
يعيد هذه املنا�شبة على �شموه بوافر ال�شحة والعافية وعلى �شعب الإمارات 
باخلري والربكات. كما بعث �شموه برقيات تهنئة مماثلة اإىل �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اآل نهيان  حاكم دبي رعاه اهلل واإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
ال�شمو  واأ�شحاب  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
ونواب  العهود  اأول��ي��اء  �شمو  واإىل  الإم����ارات  حكام  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�شاء 

احلكام .. راجيا املوىل اأن يعيده عليهم جميعا باليمن والربكات.

الهالل الأحمر ومنظمة اأجري توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون الإن�شاين يف مايل

»النعيمي اخلريية« توزع زكاة الفطر على اأربعة اآلف م�شتحق

•• اأبوظبي-وام:

وق����ع����ت ه���ي���ئ���ة ال����ه����لل الأح����م����ر 
الإم����������ارات����������ي وم����ن����ظ����م����ة اأج������ري 
للتعاون  اتفاقية  مايل  بجمهورية 
والتن�شيق بني اجلانبني يف املجال 
ال�شاحة  على  والتنموي  الإن�شاين 
تنفذ  التفاقية  ومبوجب  املالية. 
الهيئة عرب منظمة اأجري عددا من 
ا�شتقرار  لدعم  التنموية  امل�شاريع 
الأحداث  من  املتاأثرين  النازحني 
يف مايل اإىل جانب اإ�شراف املنظمة 
الذي  الأي��ت��ام  كفالة  برنامج  على 
الهيئة ..وح��ددت التفاقية  تنفذه 
وتعزيز  واحل���رك���ة  ال��ع��م��ل  اآل���ي���ات 
ب��ني اجل��ان��ب��ني لتحقيق  ال��ت��ع��اون 
النهو�س  يف  امل�شرتكة  اأه��داف��ه��م��ا 
وامل�����ش��اري��ع يف  مب�شتوى اخل��دم��ات 

مايل.
ال��ت��ع��اون يف باماكو  ات��ف��اق��ي��ة  وق���ع 
م����وؤخ����را ف��ه��د ع��ب��د ال���رح���م���ن بن 
����ش���ل���ط���ان ن����ائ����ب الأم���������ني ال���ع���ام 
هيئة  يف  ال���دول���ي���ة  ل��ل��م�����ش��اع��دات 
الهلل الأحمر ومن اجلانب املايل 

•• عجمان-وام :

اأربعة  الفطر على  زكاة  النعيمي اخلريية  را�شد  بن  وزعت موؤ�ش�شة حميد 
اآلف م�شتحق من فئة ذوي الدخل املحدود والأ�شر املتعففة والعاملني لدى 
والعمال  وامل�شتخدمني  املوظفني  واملحلية من �شغار  املوؤ�ش�شات احلكومية 

وال�شائقني يف اإمارة عجمان بدعم من جمعية دبي اخلريية.
حميد  ملوؤ�ش�شة  العامة  املديرة  النعيمي  عبداهلل  بنت  عزة  ال�شيخة  واأك��دت 
م�شاريع  �شمن  ياأتي  الفطر  زك��اة  م�شروع  اأن  اخلريية  النعيمي  را�شد  بن 
املوؤ�ش�شة الرم�شانية لتخفيف معاناة املحتاجني ومد يد العون وامل�شاعدة 
للفئات الأ�شد �شعفا واإدخال ال�شرور على الأ�شر امل�شتحقة التي تعاين من 

وطاأة الظروف خلل هذا ال�شهر الف�شيل واأيام العيد املباركة.
امل�شتحقني  ح��اج��ة  يلبي  م�شتحقيها  على  الفطر  زك���اة  ت��وزي��ع  اأن  وق��ال��ت 
وامل�شاكني والأرامل الذين ي�شتعدون لعيد الفطر .. داعية املوىل عز وجل 

اأن يحفظ �شعب الإمارات الذي عرف بحبه للخري والعطاء.
تنفيذ  على  �شنويا  اخل��ريي��ة  النعيمي  را���ش��د  ب��ن  حميد  موؤ�ش�شة  ودرج���ت 
تعاليم  من  وانطلقا  املحرومني  معاناة  لرفع  اخلريية  رم�شان  م�شاريع 
الدين احلنيف التي جعلت من رم�شان �شهرا للخري وللرتاحم والتكافل 
التي  الر�شيدة  القيادة  خطى  ال�شدد  ه��ذا  يف  املوؤ�ش�شة  وتر�شمت  والعطاء 

اأر�شت اأنبل القيم يف نفو�س ال�شعب.

امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ت���واج���ه ال��ك��ث��ري من 
وترية  ت�شاعد  ب�شبب  ال��ت��ح��دي��ات 
الأح������داث يف الآون������ة الأخ������رية يف 
تداعيات  جانب  اإىل  البلد  �شمال 
ال��ع��وام��ل ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة ال��ت��ي اأث���رت 
م�شددا  هناك..  ال�شكان  حياة  على 
منوذجا  مت��ث��ل  امل����ذك����رة  اأن  ع��ل��ى 
املجال  ال��ذك��ي��ة يف  ل��ل�����ش��راك��ة  ح��ي��ا 
التفاقية  ان  واو�شح   . الإن�شاين. 
ت����وؤ�����ش���������س مل����رح����ل����ة ج�����دي�����دة من 
مبادرات الهلل الأحمر الإماراتي 
الهيئة تواجدت على  يف مايل وان 
منذ  م��ايل  يف  الإن�����ش��ان��ي��ة  ال�شاحة 
وقت مبكر خا�شة واأنها تعترب من 
اأك���رث ال���دول ال��ت��ي واج��ه��ت اأزمات 
ب�����ش��ب��ب اجلفاف  ح�����ادة  اإن�����ش��ان��ي��ة 
وال��ت�����ش��ح��ر وت��ف�����ش��ي ال��ف��ق��ر حيث 
ازدياد  الطبيعة يف  ت�شببت ظروف 
اإىل جانب  داخليا  ال��ن��زوح  ظ��اه��رة 
ا���ش��ت��ق��ب��ال��ه��ا لأع��������داد ك���ب���رية من 
اللجئني من الدول املجاورة التي 
وحروب  م�شلحة  ن��زاع��ات  �شهدت 
مزدوجة  اأزم���ة  جعلها  م��ا  طاحنة 
الهيئة  ح��ر���ش��ت  ل��ذل��ك  وم��ع��ق��دة 

خريية �شعود املعال توزع ك�شوة العيد 
على الأ�شر املتعففة يف اأم القيوين

•• اأم القيوين-وام:

بن  �شعود  بن  ماجد  ال�شيخ  �شارك 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  املعل  را���ش��د 
م��وؤ���ش�����ش��ة ���ش��ع��ود ب���ن را����ش���د املعل 
والإن�شانية  اخل���ريي���ة  ل���لأع���م���ال 
را�شد  ب��ن  �شعود  ب��ن  علي  وال�شيخ 
امل���ع���ل رئ���ي�������س دائ��������رة ب���ل���دي���ة اأم 
�شعود  بن  �شقر  وال�شيخ  القيوين 
الأول  اأم�س  م�شاء  املعل  را�شد  بن 
الأ�شر  على  العيد  ك�شوة  توزيع  يف 
املتعففة يف اإمارة اأم القيوين �شمن 

مبادرة “عيدنا يف �شعادتكم.
ال���ت���وزي���ع جمل�س  ����ش���ارك يف  ك��م��ا 
املجتمع  تنمية  هيئة  يف  ال�����ش��ب��اب 
ب��دب��ي وم��وظ��ف��ي دائ����رة ب��ل��دي��ة اأم 
امل�شوؤولني  م���ن  وع�����دد  ال��ق��ي��وي��ن 

واملتطوعني.

التنموية  ج��ه��وده��ا  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى 
وو���ش��ع��ت خ��ط��ة ط��م��وح��ة ملواجهة 
مايل  منها  تعاين  التي  التحديات 
ال��ق��ط��اع��ات احليوية  م��ن  ع���دد  يف 
كبار  وم�شاندة  دع��م  بف�شل  وذل��ك 

املانحني يف الدولة.
عن  ميغا  كيتا  اأعربت  جانبها  من 
�شكرها وتقديرها لدولة الإمارات 
الإن�شانية  ملواقفها  و�شعبا  حكومة 
الأ�شيلة جتاه ال�شعب املايل خلل 
الأزم��ات التي اأمل��ت به ..م��وؤك��دة اأن 
الإمارات كانت ول تزال �شندا قويا 
النازحني  لق�شايا  اأ�شا�شيا  وداعما 

واللجئني يف مايل.
لهيئة  والعرفان  بال�شكر  وتقدمت 
دعمها  ع���ل���ى  الأح�����م�����ر  ال�����ه�����لل 
واملحتاجني  لل�شعفاء  وم�شاندتها 
التفاقية  اأن  م��وؤك��دة  ب��لده��ا..  يف 
من  وم��ت��م��ي��زة  طيبة  ب����ادرة  تعترب 
ال���ه���ي���ئ���ة ل���ت���ع���زي���ز وج�����وده�����ا على 
روؤيتها  وجت�����ش��د  امل��ال��ي��ة  ال�����ش��اح��ة 
املتقدمة يف تعزيز ال�شراكة ومتتني 
يف  نظرياتها  مع  ال�شلت  اأوا���ش��ر 

احلقل الإن�شاين.

املنا�شبة  به������������������ذه  والإن�شانية 
يدي���������م  اأن  ت��ع��اىل  اهلل  داع��ي��ا   ..
والن�ش�������ر  الع���������زة  عليه���������م 

ويحفظهم �شاملني.
ك���م���ا ه���ن���اأ ����ش���م���وه م���ل���وك وق�����ادة 
والإ�شلمية  ال��ع��رب��ي��ة  الأم���ت���ني 
الفطر  ع���ي���د  ح���ل���ول  مب��ن��ا���ش��ب��ة 

ال�شعيد.

•• اأبوظبي-وام:

هناأ �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
الأعلى  ال��ق��ائ��د  ن���ائ���ب  اأب���وظ���ب���ي 

للقوات امل�شلحة ..
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و   ���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 

ون����واب احل��ك��ام و���ش��ع��ب الإم����ارات 
ال�ش�������عيدة  املنا�ش������بة  به�����ذه 
يعيدها  اأن  ت��ع��اىل  اهلل  راج��ي��ا   ..
واليمن  ب���اخل���ري  اجل��م��ي��ع  ع��ل��ى 

والربكات.
بالتهنئ������ة  �ش�����موه  وتق���������دم 
الوط������ن  حم����������اة  اأب��ط��ال��ن��ا  اىل 
والواجب  احل���������ق  م��ي��ادي��ن  يف 

عيد  حلول  مبنا�شبة  اهلل  حفظه 
الفطر ال�شعيد.

واأع�����رب ���ش��م��وه ع��ن اأ���ش��م��ى اآي���ات 
اإىل  التربيكات  واأط��ي��ب  التهاين 
الدولة  رئ��ي�����س  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
يعيد  اأن  القدير  العلي  اهلل  داعيا 
املنا�شبة على �شموه مبوفور  هذه 

ال�شحة والعافية.

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ه��ن��اأ  ك��م��ا 
 .. ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن  حم���م���د 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
ال�شمو  واأ�����ش����ح����اب  دب�����ي  ح���اك���م 
للحتاد  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�شاء 
ح��ك��ام الإم�����ارات واأول���ي���اء العهود 

•• اإمارات الدولة-وام:

اأع�شاء  ال�����ش��م��و  اأ����ش���ح���اب  ب��ع��ث 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ل���لحت���اد حكام 
الإم��ارات برقيات تهنئة مبنا�شبة 
�شاحب  اإىل  ال�شعيد  الفطر  عيد 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
“حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و���ش��اح��ب  اهلل” 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 

عز وجل اأن يعيدها على �شموهم 
وعلى  والعافية  ال�شحة  مبوفور 
�شعب الإمارات والأمتني العربية 
والإ���ش��لم��ي��ة مب��زي��د م��ن التقدم 

والزدهار.
اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  بعث  كما 
الإم����ارات  ح��ك��ام  الأع��ل��ى  املجل�س 
نف�شها  باملنا�شبة  تهنئة  ب��رق��ي��ات 
اإىل ملوك واأمراء وروؤ�شاء الدول 
متمنني  والإ����ش���لم���ي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 
والعافية  ال�����ش��ح��ة  م���وف���ور  ل��ه��م 

التقدم  م���ن  امل���زي���د  ول�����ش��ع��وب��ه��م 
والزدهار.

ونواب  العهود  اأولياء  �شمو  وبعث 
ت��ه��ن��ئ��ة مماثلة  ب��رق��ي��ات  احل���ك���ام 
اإىل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
“ و�شاحب ال�شمو  حفظه اهلل   “
رئي�س  ال�����دول�����ة  رئ���ي�������س  ن����ائ����ب 
جم��ل�����س ال��������وزراء ح���اك���م دب����ي “ 
رع��اه اهلل “ و�شاحب ال�شمو ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 

للقوات امل�شلحة.

“رعاه اهلل”  ال����وزراء ح��اك��م دب��ي 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 

امل�شلحة.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأع�����رب 
ب����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
الأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
ال�شمو  و�شاحب  ال�شارقة  حاكم 
النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ 
الأع����ل����ى حاكم  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و 

ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  عجمان 
ع�شو  ال�شرقي  حممد  ب��ن  حمد 
الفجرية  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
ال�شيخ �شعود بن  ال�شمو  و�شاحب 
را�شد املعل ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم اأم القيوين و�شاحب ال�شمو 
القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ 
راأ�س  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�شو 
تهانيهم  خال�س  ع��ن   .. اخليمة 
بهذه املنا�شبة الإ�شلمية العزيزة 
على قلوب امل�شلمني .. داعني اهلل 

ال��ن��ازح��ني و���ش��ح��اي��ا الأح�����داث يف 
تتيح  امل��ذك��رة  ان  ..مو�شحا  م��ايل 
ل��ل��ت��ع��اون والعمل  اأرح����ب  جم���الت 
ال���ط���رف���ني خدمة  ب���ني  امل�������ش���رتك 
التي  ال�شعيفة  وال�شرائح  للفئات 
ال�شاحة  ع��ل��ى  اجل��ان��ب��ان  ي��رع��اه��ا 

منظمة  رئي�شة  ميغا  اأميميتا  كيتا 
اأن  �شلطان  ب��ن  فهد  واأك���د  اأج���ري. 
م�شاريع الهيئة املزمع تنفيذها يف 
مايل جت�شد حر�س دولة الإمارات 
و قيادتها الر�شيدة على دعم جهود 
ال��ت��ن��م��ي��ة يف م�����ايل.. م�����ش��ريا اإىل 

الهتمام  جت��د  امل�����ش��اري��ع  ه���ذه  اأن 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  من  واملتابعة 
بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف 

منطقة الظفرة رئي�س الهيئة.
وقال ان هذه اخلطوة تاأتي امتدادا 
ل�شالح  الإن�شانية  الهيئة  ملبادرات 

•• اأبوظبي-وام :

�شاحب  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  هناأ 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب   .. ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
زاي����د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال���دول���ة ح��ف��ظ��ه اهلل مب��ن��ا���ش��ب��ة عيد 
الفطر ال�شعيد. واأعرب �شموه يف الربقية عن اأطيب التهاين 
والتربيكات بهذه املنا�شبة املباركة .. داعيا املوىل العلي القدير 
اأن يحفظ �شموه بعنايته ويعيدها على �شموه مبوفور ال�شحة 
والعافية وعلى �شعب الإم��ارات مبزيد من التقدم والزدهار 
وال�شعادة. كما بعث �شموه برقيات تهنئة مماثلة اإىل �شاحب 

•• دبي-وام:

اآل  را���ش��د  ب��ن  ال�شيخ حم��م��د  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ي����وؤدي   
ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم 
دبي  يف  زع��ب��ي��ل  م�����ش��ج��د  اهلل” يف  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 

عقب  �شموه  وي�شتقبل  ال�شعيد.  الفطر  عيد  ���ش��لة 
املهنئني  الكبري  زعبيل  جمل�س  يف  مبا�شرة  ال�شلة 
بهذه املنا�شبة املباركة اأعادها اهلل على قيادتنا و�شعبنا 
ودولتنا  عام  وكل  والربكات.  واليمن  باخلري  ودولتنا 

بخري و�شلم.

•• اأبوظبي-وام:

 يوؤدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
�شلة عيد الفطر ال�شعيد يف جامع ال�شيخ زايد الكبري 

يف العا�شمة اأبوظبي. ويوؤدي ال�شلة اإىل جانب �شموه 
وجموع  ال��دول��ة  يف  امل�شوؤولني  وكبار  وال���وزراء  ال�شيوخ 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وي�شتقبل   . امل�شلني 
الأول  ال��ي��وم  يف  بالعيد  املهنئني  جموع  نهيان  اآل  زاي��د 

وذلك يف ق�شر امل�شرف يف اأبوظبي.

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل و�شاحب ال�شمو  رئي�س جمل�س 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
ال�شمو  اأ�شحاب  واإخوانهما  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد 
اأع�شاء املجل�س الأعلى للحتاد حكام الإمارات و�شمو اأولياء 
تهنئة  برقيات  اأي�شا  �شموه  بعث  كما  احلكام.  ون��واب  العهود 
وال�شمو  اجلللة  اأ�شحاب  اإىل  املبارك  الفطر  عيد  مبنا�شبة 
ملوك واأمراء وروؤ�شاء الدول العربية والإ�شلمية .. متمنيا 
الرقي  من  مزيدا  ول�شعوبهم  والعافية  ال�شحة  موفور  لهم 

والتقدم وللأمة العربية والإ�شلمية العزة وال�شتقرار.

 الطق�ش املتوقع خالل اأيام عيد الفطر
•• اأبوظبي-وام:

 توقع املركز الوطني الر�شاد اجلوية والزلزل اأن يكون الطق�س حارا 
بوجه عام خلل فرتة عيد الفطر يف الدولة.

اأن الطق�س �شيكون ورطبا ليل خا�شة  وقال املركز يف بيان له ام�س 
النهار  فرتة  يف  الداخلية  املناطق  بع�س  على  ومغربا  ال�شواحل  على 
ومتيل درجات احلرارة للرتفاع التدريجي اعتبارا من يوم الثلثاء 

املقبل.
الأحد  اأي���ام   - الظهر  بعد  �شرقا  املنخف�شة  ال�شحب  بع�س  وتتكون 
مناطق  على  ال�شحب  كميات  ت���زداد  بينما   ،- واخلمي�س  والأرب���ع���اء 
خمتلفة من الدولة يومي الإثنني والثلثاء والرياح �شمالية غربية 
عام  بوجه  اإىل معتدلة  �شرقية خفيفة  و�شمالية  �شرقية  اإىل  تتحول 
الداخلية  املناطق  بع�س  على  والأت��رب��ة  للغبار  مثرية  اأحيانا  تن�شط 

واملك�شوفة.
كما تزداد الرطوبة الن�شبية يف �شاعات الليل املتاأخر و�شاعات ال�شباح 
ت�شكل  ويحتمل  ال��دول��ة  م��ن  ال�شمالية  املناطق  على  خا�شة  الباكر 
بع�س ال�شباب اأو ال�شباب اخلفيف على بع�س تلك املناطق. والبحر 
اإىل  امل��وج  ي�شبح متو�شط  العربي  اخلليج  الأح��د يف  اليوم  م�شطرب 
خفيف يف باقي الفرتة اأما يف بحر عمان فيكون متو�شط املوج بوجه 

عام.
و�شتكون درجات احل��رارة العظمى املتوقعة خلل هذه الفرتة: على 
ال�شواحل واجلزر: 37 - 43 درجة مئوية.. وعلى املناطق الداخلية 
بني 42 – 48 درجة مئوية واجلبلية بني 33 – 37 درجة مئوية.

ام��ا درج��ات احل��رارة ال�شغرى املتوقعة خ��لل ه��ذه الفرتة ف�شتكون 
الداخلية  ام��ا  درج��ة مئوية   34 –  29 ال�شواحل واجل��زر بني  على 
ف�شتكون بني 27 – 32 درجة مئوية ويف املناطق اجلبلية بني 24 – 
29 درجة مئوية. وين�شح املركز الوطني للأر�شاد اجلوية والزلزل 
املنا�شبة  امللب�س  وارت��داء  املبا�شرة  ال�شم�س  لأ�شعة  التعر�س  بتجنب 

اأثناء اخلروج اإىل الأماكن املفتوحة خا�شة خلل فرتات النهار.
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اأخبـار الإمـارات

حاكم الفجرية يت�شلم الن�شخة الأوىل من كتاب �شرية حاكم

طحنون بن حممد يهنئ رئي�ش �شعيد بن طحنون يزور حمد �شلطان الدرمكي
الدولة بحلول عيد الفطر

•• العني-وام:

 هناأ �شمو ال�شيخ طحنون بن حممد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
العني �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
عيد  ح��ل��ول  مبنا�شبة  اهلل  حفظه 
ال��ف��ط��ر امل��ب��ارك ���ش��ائ��ل امل���وىل عز 
على  املنا�شبة  ه��ذه  يعيد  اأن  وج��ل 
والعافية  ال�شحة  مب��وف��ور  �شموه 
بالتقدم  الإم���������ارات  دول�����ة  وع���ل���ى 

والرفعة والرقي.
بن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  هناأ  كما 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اأخ�����اه   .. حم��م��د 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
ال����������وزراء ح����اك����م دب�����ي رع�������اه اهلل 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
حكام  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب  امل�شلحة 
الإم�����ارات واأول���ي���اء ال��ع��ه��ود ونواب 
احلكام و�شعب دولة الإمارات بهذه 
املنا�شبة ال�شعيدة .. داعيا اهلل العلي 
اجلميع  على  يعيدها  اأن  ال��ق��دي��ر 

باخلري واليمن والربكات.

املجتمع  ����ش���رائ���ح  ك���ل  ال�������ش���ارق���ة 
ب���������ش����رورة ال���ت���ف���اع���ل وال���ت���ع���اون 
م���ع ال�����ش��رط��ة ب����الإب����لغ ع���ن اأي 
عن  اأو  �شلبية  ظ��اه��رة  اأو  ح��ادث��ة 
على  ب��الت�����ش��ال  خ��ط��اأ  �شلوك  اأي 
غ��رف��ة ال��ع��م��ل��ي��ات امل��رك��زي��ة على 
غري  ل���ل���ب���لغ���ات  الرقم901 
الطارئة والرقم 999 للبلغات 

•• ال�صارقة-وام:

ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  دع���ت   
�شرورة  اىل  اجل��م��ه��ور  ال�����ش��ارق��ة 
اأخ����ذ احل��ي��ط��ة واحل�����������������������������ذر عند 
ت�ش�����هد  ال��ت��ي  ال�����ش��واط��ئ  ارت���ي���اد 
اإج���ازة عيد الفطر  اإق��ب��ال خ��لل 
البحر  يق�شدون  الذين  ال�شعيد 

واأفادت باأهمية اإبلغ فرق الإنقاذ 
�شواطئ  ام���ت���داد  ع��ل��ى  امل���وج���ودة 
باجلهات  الت�������ش���ال  اأو  ال���ب���ح���ر 
عملية  لأي  لل�شتجابة  املخت�شة 
اأن رجال الأ�شعاف والأنقاذ  حيث 
ملواجهة  ال����ش���ت���ع���داد  اأمت  ع���ل���ى 

احلالت الطارئة، .
ل�شرطة  العامة  القيادة  كما دعت 

وال�شتجمام  املتنف�س  ع��ن  بحثا 
للتنزه  اجل�����و  م����لءم����ة  ب�����ش��ب��ب 
تلك  خ����������لل  وال�ش�����������باحة 

الفرتة.
اأهمية  ال�����ش��ارق��ة  ���ش��رط��ة  واأك����دت 
ات���ب���اع الإر�������ش������ادات امل����وج����ودة يف 
وجتنب  ال�������ش���اط���ئ���ي���ة  امل����ن����اط����ق 
ال�شباحة  الأماكن اخلطرة وعدم 

الأم����������واج  ذات  امل���ن���اط�����������������������ق  يف 
والدوامات .. 

عدم  ������ش�����رورة  اىل  م�����ش�����������������������رية 
من  وعن  الأطفال  عن  الن�شغال 
اإىل  اإ�شافة  ال�شباحة  يجيدون  ل 
الطق�س  ح��ال��ة  م��ت��اب��ع��ة  ����ش���رورة 
الن�شرات  خ�����لل  م����ن  وال���ب���ح���ر 

اجلوية.

•• الفجرية-وام:

ت�شلم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية، ن�شخة من كتاب 

�شرية حاكم ملوؤلفه مراد عبداهلل البلو�شي..
 وذلك خلل ا�شتقبال �شموه يف ق�شر الرميلة، م�شاء 
لل�شلم  ق���دم  ال���ذي  ال��ب��ل��و���ش��ي  ال��ك��ات��ب  الأول،  اأم�����س 
مبنا�شبة  وال��ت��ربي��ك��ات  ال��ت��ه��اين  وت��ق��دمي  �شموه  على 
من  الأوىل  الن�شخة  واإهدائ������ه  املبارك  رم�شان  �شهر 

الكتاب.
ويتناول الكتاب �شرية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن 

حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية، 
�شموه،  ع��ه��د  ال��ت��ي حتققت يف  ال��ك��ب��رية  والإجن������ازات 
ودوره يف امل�شاهمة يف التميز والتفوق احل�شاري الذي 

ت�شهده الدولة يف �شتى امليادين.
وي�شمل الكتاب قراءة متعمقة يف فكر �شاحب ال�شمو 
النهو�س  يف  وروؤيته  ال�شرقي  حممد  بن  حمد  ال�شيخ 
ب���اإم���ارة ال��ف��ج��رية و����ش���رية اخل���ري وال��ع��ط��اء ل�شموه 

امل�شهود لها يف الدولة.
ح�شر اللقاء �شعادة �شامل الزحمي مدير مكتب �شمو 
هيئة  عام  الكعبي مدير  الفجرية وحمدان  عهد  ويل 

الفجرية للثقافة والعلم.

•• العني-وام:

 زار معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان ال�شيخ حمد بن 
�شلطان الدرمكي يف جمل�شه مبنطقة امل�شعودي مبدينة العني.

واأف��������راد  وحمم������د  �ش������بيب  وجن�������له  الدرمك������ي  حم���������د  ورح������ب 
بن  �ش���������عيد  ال�ش����يخ  معال����������ي  بزي���������ارة  واحل�ش��������ور  الدرامك��������ه  قبيل����ة 

طحن������ون.
بقدوم  التهاين  احل�شور  مع  طحنون  بن  �شعيد  ال�شيخ  معايل  وت��ب��ادل 

عيد الفطر ال�شعيد.. داعني املوىل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�شبات على 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
واخوانهم اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام الإمارات باخلري 
وال��ي��م��ن وال��ربك��ات وع��ل��ى �شعب الإم�����ارات مب��زي��د م��ن ال��ت��ق��دم والرقي 

والإزدهار.

»�شياحية« �شرطة اأبوظبي ت�شتعد لعيد الفطر

�شرطة ال�شارقة تدعو مرتادي ال�شواطئ اإىل توخي احليطة خالل اإجازة العيد

•• اأبوظبي-الفجر:

يف  ال�شياحية  ال�شرطة  ق�شم  ا�شتعد  
اجلمهور  ل�شتقبال  اأبوظبي  �شرطة 
الراغبني بق�شاء عطلة عيد الفطر 
املبارك يف اأبوظبي، ت�شجيعاً للحركة 
من  ال����زوار  وا���ش��ت��ق��ط��اب  ال�شياحية 

خمتلف دول العامل.
رئي�س  العتيبي،  مزيد  العقيد  وق��ال 
ق�شم ال�شرطة ال�شياحية يف مديرية 
يف  اجلنائية  والتحقيقات  التحريات 
»الق�شم«  اإن  اجلنائي،  الأم��ن  قطاع 
الإج����راءات  جميع  و�شع  م��ن  انتهى 
لل�شياح  ت�����ش��م��ن  ال���ت���ي  ال���وق���ائ���ي���ة 
وال��زوار ق�شاء عطلة �شعيدة، و�شط 
اأبوظبي  بها  ت���زدان  �شياحية  اأج���واء 
الفردية  لل�شياحة  مف�شلة  كوجهة 

�شرطة اأبوظبي على توزيع دورياتها 
احليوية،  امل���ن���اط���ق  يف  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
املناخات  تهيئة  تكري�شاً جلهودها يف 
ال�شورة  ي��ع��ك�����س  ومب���ا  ال�����ش��ي��اح��ي��ة، 
اإىل  العتيبي  ودعا  للدولة.  املزدهرة 
امل�شاعدة عند  ال��رتدد يف طلب  ع��دم 
ال�شرطة  ع��ن��ا���ش��ر  م���ن  ال�������ش���رورة  
جاهزيتهم  م�����وؤك�����داً  ال�������ش���ي���اح���ي���ة، 
لتقدمي اخلدمة على وجه ال�شرعة، 
الت�����ش��ال على هاتف  م��ن خ��لل  اأو 
التوا�شل  اأو   999 العمليات  غرفة 
 ،)8002626( اأم���ان  خدمة  ع��رب 
ومي����ك����ن ال����ت����وا�����ش����ل م�����ع ك�����وادرن�����ا 
املدّربة واملوؤهلة لتلقي ال�شتف�شارات 
وال�����ش��ك��اوى والق����رتاح����ات وك���ل ما 
ال�شتقبال  ح�����ش��ن  ب�����ش��م��ان  ي��ت��ع��ل��ق 

واملعاملة لل�شيوف الكرام. 

مقومات  من  متلكه  مبا  والعائلية؛ 
�شياحية وترفيهية وثقافية.

ال�شرطة   ع���ن���ا����ش���ر  ان  واأ�������ش������اف، 
ال�شياحية  توفر  اخلدمات  للجمهور 
وال�شياح  يف املراكز التجارية واملواقع 
ال�شياحية،  وال��وج��ه��ات  الرتفيهية 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة، مبا 
وتعزيز  ال��ع��ام��ة،  ال�����ش��لم��ة  ي�شمن 
ث��ق��ة ال����زوار ب��ال��ق��ط��اع ال�����ش��ي��اح��ي يف 
اأبوظبي.   واأو�شح اأنه مت ت�شكيل فرق 
تعمل  ال�شياحية،  لل�شرطة  راج��ل��ة 
بنظام املناوبة وكم�شتجيب اأول عند 
تلقي البلغات، مزّودة بكادر موؤهل 
يتحدث العديد من اللغات، لتوفري 
الأمان  وو�شائل  الت�شهيلت  جميع 
ال�شياحية  احلركة  لت�شجيع  املتاحة 
اأب��وظ��ب��ي، م���وؤك���داً حر�س  اإم�����ارة  يف 

حاكم ال�شارقة يوؤدي �شالة عيد الفطر املبارك مب�شلى 
البديع وي�شتقبل املهنئني بق�شر البديع العامر

•• ال�صارقة-وام:

 يوؤدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة 
�شلة عيد الفطر املبارك مب�شلى البديع مبدينة ال�شارقة.

ويوؤدي ال�شلة اإىل جانب �شموه عدد من ال�شيوخ وكبار امل�شوؤولني واملواطنني واأبناء اجلاليات العربية 
والإ�شلمية املقيمة.

وي�شتقبل �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة جموع املهنئني بهذه املنا�شبة املباركة ال�شعيدة اأعادها اهلل على 
مبا�شرة  ال�شلة  بعد  العامر  البديع  ق�شر  يف  والربكة  واليمن  باخلري  والإ�شلمية  العربية  الأمتني 

وعلى مدار يومني خلل الفرتتني ال�شباحية وامل�شائية.

حاكم الفجرية يوؤدي �شالة عيد الفطر 
ال�شعيد بجامع ال�شيخ زايد الكبري

•• الفجرية-وام:

 يوؤدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية �شلة عيد 
ال�شيخ  ال�شلة اىل جانب �شموه �شمو  الكبري بالفجرية. وي��وؤدي  ال�شيخ زايد  املبارك يف جامع  الفطر 
حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي ويل عهد الفجرية وال�شيخ �شالح بن حممد ال�شرقي رئي�س دائرة 
ال�شناعة والقت�شاد وال�شيخ الدكتور را�شد بن حمد ال�شرقي رئي�س هيئة الفجرية للثقافة والإعلم 
يف  احلكومية  املوؤ�ش�شات  وم���دراء  ال�شيوخ  م��ن  ع��دد  اإىل  بالإ�شافة  ال�شرقي  حمد  ب��ن  مكتوم  وال�شيخ 
الفجرية. وي�شتقبل �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية التهاين من جموع املواطنني واملقيمني بالدولة يف 

اليوم الأول من اأيام عيد الفطر املبارك يف ق�شر �شموه بالرميلة عقب �شلة الع�شر.

حاكم راأ�ش اخليمة يوؤدي �شالة
 عيد الفطر بامل�شلى الكبري يف خزام

•• راأ�س اخليمة-وام:
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  �شقر  بن  �شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ي��وؤدي   
العيد  م�شلى  يف  ال�شعيد  الفطر  عيد  �شلة  اخليمة  راأ����س  حاكم  الأع��ل��ى 

الكبري يف خزام براأ�س اخليمة. ويوؤدي ال�شلة اإىل جانب �شموه ..
راأ���س اخليمة  القا�شمي ويل عهد  ال�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر   �شمو 
واأعيان  ال��دوائ��ر الحت��ادي��ة واملحلية  وروؤ���ش��اء ومديري  ال�شيوخ  وع��دد من 

ووجهاء البلد واملواطنني واأبناء اجلاليات العربية والإ�شلمية.
ال�شيافة بخزام  راأ���س اخليمة يف جمل�س  ال�شمو حاكم  وي�شتقبل �شاحب   
الوزراء  واملعايل  ال�شيوخ  �شمو  من  ال�شعيدة  املنا�شبة  بهذه  املهنئني  جموع 
والأجنبية  والإ���ش��لم��ي��ة  القن�شلية  البعثات  واأع�����ش��اء  امل�����ش��وؤول��ني  وك��ب��ار 
املعتمدين واأعيان البلد واملواطنني واأبناء اجلاليات العربية وال�شلمية 

املقيمة بالدولة.

طحنون بن حممد يوؤدي 
�شالة العيد يف جامع املعرت�ش الكبري

•• العني-وام:

اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  ال�شيخ طحنون بن حممد  ي��وؤدي �شمو 
العني �شلة عيد الفطر ال�شعيد يف جامع املعرت�س الكبري مبدينة العني.

املهنئني  غريبة  ق�شر  جمل�س  يف  مبا�شرة  ال�شلة  عقب  �شموه  وي�شتقبل 
باخلري  ودولتنا  و�شعبنا  قيادتنا  على  اهلل  اأع��اده��ا  املباركة  املنا�شبة  بهذه 

واليمن والربكات.

حمدان بن زايد يوؤدي �شالة 
عيد الفطر يف م�شجد ق�شر ليوا

•• منطقة الظفرة-وام:

 يوؤدي �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة 
�شلة عيد الفطر ال�شعيد مب�شجد ق�شر ليوا مبنطقة الظفرة.

ويوؤدي ال�شلة اإىل جانب �شموه عدد من امل�شوؤولني واأعيان املنطقة وجمع من 
امل�شلني من املواطنني واملقيمني.

املهنئني  جموع  مبا�شرة  الفطر  عيد  �شلة  �شعائر  اأداء  عقب  �شموه  وي�شتقبل 
بق�شر ليوا.

�شعود بن را�شد املعال يوؤدي �شالة عيد 
الفطر مب�شجد ال�شيخ زايد يف اأم القيوين

•• ام القيوين-وام:

يوؤدي �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود بن را�شد املعل ع�شو املجل�س العلى حاكم ام القيوين �شلة 
عيد الفطر ال�شعيد مب�شجد ال�شيخ زايد بام القيوين. ويوؤدي ال�شلة اىل جانب �شموه ..�شمو 
جانب  اىل  ال�شلة  ي���وؤدي  كما  القيوين.  ام  عهد  ويل  املعل  را���ش��د  ب��ن  �شعود  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ 
وامل��واط��ن��ني وابناء  املحلية والحت��ادي��ة  ال��دوائ��ر  ال�شيوخ وروؤ���ش��اء وم��دي��ري  �شموهما ع��دد م��ن 
اجلاليات العربية وال�شلمية. وي�شتقبل �شاحب ال�شمو حاكم ام القيوين بق�شر �شموه جموع 
الدوائر  وروؤ�شاء ومديرو  واملعايل  ال�شيوخ  ال�شمو  ا�شحاب  ال�شعيدة من  املنا�شبة  بهذه  املهنئني 
املحلية والحتادية وكبار امل�شوؤولني واع�شاء البعثات القن�شلية العربية وال�شلمية والجنبية 
املعتمدين لدى الدولة واملواطنني وابناء اجلاليات العربية وال�شلمية والجنبية املقيمة بعد 

ال�شلة مبا�شرة.

جمعية ال�شحفيني حتقق اأمنيات اأطفال يف اأبوظبي والعني
•• اأبوظبي-وام:

باأبوظبي  بفرعها  ال�شحفيني  جمعية  ام�س  حققت   
ابوظبي  اأم��ن��ي��ة يف  م��وؤ���ش�����ش��ة حتقيق  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون 
اب��وظ��ب��ي والعني  الأط��ف��ال يف  اأم��ن��ي��ات جمموعة م��ن 
برامج  خ���ت���ام  يف  امل�����ش��ت��ع�����ش��ي��ة  الأم����را�����س  ذوي  م���ن 
بهدف  الن�شاين  للعمل  زاي��د  ي��وم  مبنا�شبة  اجلمعية 
دعم الأطفال وتعزيز م�شاركة جمعية ال�شحفيني يف 

الأن�شطة اخلريية واملجتمعية.
ال�شمو  �شاحب  لإع���لن  ا�شتجابة  الفعالية  وج���اءت 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه 
على  للخري وحر�س اجلمعية  عاما   2017 عام  اهلل 

التي  اأمنية  حتقيق  ملوؤ�ش�شة  الإن�شانية  امل��ب��ادرات  دع��م 
ال�شيخ  �شمو  حرم  لتوجيهات  ترجمًة  خدماتها  تقدم 
الدكتور �شلطان بن خليفة بن زايد اآل نهيان م�شت�شار 
بنت  �شيخة  ال�شيخة  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب 
ملوؤ�ش�شة  الفخري  الرئي�س  نهيان  اآل  حممد  بن  �شيف 

حتقيق اأمنية.
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ملوؤ�ش�شة  ال��رئ��ي�����س  ال��زب��ي��دي  وع���رب ه���اين 
ال�شحفيني  ملبادرة جمعية  اأمنية عن تقديره  حتقيق 
يف الدولة موؤكدا ان ال�شراكة مع جمعية ال�شحفيني 
الزملء  املبا�شر مع  التعامل  قائمة يوميا من خلل 
تغطية  يف  املوؤ�ش�شة  مع  دوم��ا  املتطوعني  ال�شحفيني 

فعالياتها واأخبارها وان�شطتها بال�شورة الداعمة.

تنظم  اخل���ري  ب��ي��ت 
ف��ع��ال��ي��ات لإ���ش��ع��اد 

الأيتام يف رم�شان
•• دبي-وام:

 ن���ظ���م���ت ج���م���ع���ي���ة ب����ي����ت اخل����ري 
والربامج  الأن�شطة  من  جمموعة 
احتياجات  ل��ت��ل��ب��ي��ة  ال��رم�����ش��ان��ي��ة 

ورعاية ودعم واإ�شعاد الأيتام.
وم��ن اأب���رز ه��ذه ال��ربام��ج م�شاركة 
15 ي��ت��ي��م��ا م���ن ف����رع ع��ج��م��ان يف 
بالتعاون  ط��ف��ل  ع��ي��دي��ة  ف��ع��ال��ي��ة 
برعاية  عجمان  �شباب  م��رك��ز  م��ع 
عمار  ب��ن  حميد  ال�شيخ  وح�����ش��ور 

النعيمي.
كما ح�شر عابدين طاهر العو�شي 
مدير عام اجلمعية الفعالية التي 
نظمتها هيئة دبي للطريان املدين 
للرتفيه عن الأيتام يف اأحد فنادق 
مب�شاركة  بدبي  في�شتيفال  مدينة 
العوير  مركز  اأيتام  من  جمموعة 

باإ�شراف الباحثات الجتماعيات.
واأك�������د ال���ع���و����ش���ي احل����ر�����س على 
للأيتام  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه  تنظيم 
ال���ذي���ن ت���رع���اه���م ل��ل��م�����ش��اه��م��ة يف 
الفكرية  خ�����ش��ائ�����ش��ه��م  ت���ك���وي���ن 
برعاية  وفخورين  �شعداء  ليكونوا 
اآمن  مب�شتقبل  متفائلني  املجتمع 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

بالعيد  الح��ت��ف��ال  م��ظ��اه��ر  ت��ت��ع��دد 
وق���ت لآخ����ر متاأثرة  م���ن  وت��خ��ت��ل��ف 
فنجدها يف  الب�شرية  احلياة  بتطور 
املا�شي خمتلفة ب�شكل كبري عنها يف 
الوقت احلايل ولكن ال�شيء الوحيد 
الذي لي�س فيه اختلف هو الفرحة 

مبجيء هذا العيد.
وحتتفل دولة المارات بهذه املنا�شبة 
وتطغى  وال�شوارع  امليادين  فتتزين 
اأج���واء الح��ت��ف��الت ال��ع��ارم��ة جميع 
اإقبال  ���ش��ن��وي��ا  ت�����ش��ه��د  امل����دن وال���ت���ي 
اإليها  يفد  حيث  ك��ب��ريا  جماهرييا 
اأق��ط��ار العامل  ال��زائ��رون من جميع 
الحتفال  مب���ظ���اه���ر  ل��ل���ش��ت��م��ت��اع 

بالعيد مع املواطنني واملقيمني.
وي��اأت��ي العيد ه��ذا ال��ع��ام والم���ارات 
تنعم بالأمن وال�شتقرار وهلل احلمد 
وهي نعمة ثمينة وغالية ن�شاأل اهلل 
اأن يدميها يف ظل قيادتها الر�شيدة 
واملواطنني  الوطن  اأم��ن  ت�شع  التي 
وتوجه اجلهود  اأولوياتها  قمة  على 
الأمن  ا�شتتباب  اأج���ل  م��ن  اجل��ب��ارة 
وق�����د جن���ح���ت يف ذلك  وت��ر���ش��ي��خ��ه 
املخل�س  ال�����ش��ع��ب  ال��ت��ف��اف  ب��ف�����ش��ل 
حول قيادته ودعمه وتاأييده الدائم 

خلطواتها املباركة.
واملقيمون  الإم��ارات��ي��ون  وي�شتذكر 
مرحلة  ال�شعيدة  املنا�شبة  ه��ذه  يف 
البدايات  وت��ل��ك  وال��ب��ن��اء  التاأ�شي�س 
ال�شعبة التي كانت اأقرب اإىل احللم 
البناء  مرحلة  كانت  فقد  واملعجزة 
قد  الإم����ارات  دول��ة  لنه�شة  ال�شاقة 
ال�شامخ  احت��اده��ا  قيام  مع  انطلقت 
مبلحمة اأ�شبه باملعجزة قادها بحكمة 
العطاء  يف  و�شخاء  واق��ت��دار  و�شرب 
موؤ�ش�س  العمل  يف  واإخ��ل���س  وتفان 
وعزتها  ن��ه�����ش��ت��ه��ا  وب�����اين  ال����دول����ة 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
الذي نذر  “طيب اهلل ثراه”  نهيان 
نف�شه و�شخر كل الإمكانيات املتاحة 
وتقدمها  ال��ب��لد  نه�شة  لتحقيق 
والعزة  ال��ك��رمي��ة  احل���ي���اة  وت���وف���ري 
بتعاون  فيها  واملقيمني  للمواطنني 
اإخوانه  ���ش��ادق وع��زمي��ة ق��وي��ة م��ن 
ال����رواد امل��وؤ���ش�����ش��ني وال��ت��ف��اف حميم 
كافة  املواطنني  من  �شادق  وتلحم 
ق��ي��ادت��ه احلكيمة  وث��ق��وا يف  ال��ذي��ن 

واإخل�شه وروؤاه الثاقبة.
وت��ل��ه��ج ال��ق��ل��وب والأل�����ش��ن��ة يف هذه 
املنا�شبة اإىل اهلل عز وجل ان يتغمد 
قربه  وينور  رحمته  بوا�شع  املوؤ�ش�س 

•• دبي-وام:

اأكد معايل الدكتور اأنور بن حممد 
لل�شوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  ق��رق��ا���س 
متثل  الدبلوما�شية  اأن  اخلارجية 
اأولوية حلل الأزمة مع قطر وذلك 
مطالب  ت�شريب  م��ن  ال��رغ��م  على 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  الأرب���ع���ة  ال�����دول 
العربية  والإم���������ارات  ال�����ش��ع��ودي��ة 
وجمهورية  وال��ب��ح��ري��ن  امل��ت��ح��دة 
م�شر العربية” الأمر الذي قو�س 
واأعاد  الكويتية  ال��و���ش��اط��ة  ج��ه��ود 

الأزمة اإىل نقطة البداية.
جاء ذلك خلل املوؤمتر ال�شحفي 
ال����ذي ع��ق��ده م��ع��ال��ي��ه ظ��ه��ر ام�س 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  مبقر 

ل���ل���ح���دي���ث عن  دب������ي  ال��������دويل يف 
م�شتجدات الأزمة مع قطر.

اأنباء  ل���وك���ال���ة  �����ش����وؤال  ع��ل��ى  وردا 
ت�شريب  اأث����ر  ح���ول  وام  الإم������ارات 
على  للمطالب  القطري  اجل��ان��ب 
جهود ح��ل الأزم���ة .. ج��دد معايل 
قرقا�س  حممد  ب��ن  اأن���ور  الدكتور 
اخلارجية  لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر 
هي  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  اأن  ت���اأك���ي���ده 
اأول��وي��ة حل��ل الأزم���ة م��ع قطر اإل 
 - قطر   - منها  يتطلب  الأم���ر  اأن 
القائم  �شلوكها واجتاهها  اأن تغري 
ع��ل��ى دع���م الره�����اب وال��ت��ط��رف .. 
م��ت��وج��ه��ا ب��ال�����ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر اإىل 
ال�شقيقة على جهود  الكويت  دولة 
واأ�شاف  بها.  تقوم  التي  الو�شاطة 

الدول  اأن خ���لف  م���وؤك���داً  ق��ط��ر.. 
لي�س  قطر  م��ع  وم�شر  اخلليجية 
م�شائل �شيادية واإمنا يتعلق بدعم 
ناأمل  اأننا  معاليه  وق��ال  الره���اب. 
�شيا�شتها  ت��ب��ع��ات  ق��ط��ر  ت���درك  اأن 
�شد دول اجلوار واأن ت�شود احلكمة 
يف الدوحة .. موؤكدا اأن ما يحدث 
هو حماولة لوقف قطر عن دعمها 
اإذا  اإنه  وتابع  والتطرف.  للرهاب 
احلكومة  م����ن  احل���ك���م���ة  مت��ك��ن��ت 
العقل  ل�شوت  وا�شتمعت  القطرية 
اتفاقات  تنفيذ  على  العمل  وب���داأ 
وجود  �شرورة  نرى  اجلانبني  بني 
���ش��م��ان��ات ون���ظ���ام م���راق���ب���ة لهذه 
اهتماما  مل�����ش��ن��ا  وق����ال  الت���ف���اق���ات 
اأوروب����ي����ا واأم���ري���ك���ي���ا ب���ه���ذا الأم����ر 

ال��ب��دي��ل يف ح���ال عدم  اإن  م��ع��ال��ي��ه 
ت��ع��اط��ي ق��ط��ر م���ع امل��ط��ال��ب التي 
لن  الكويتي  الو�شيط  لها  قدمها 
الفراق  واإمن������ا  ال��ت�����ش��ع��ي��د  ي���ك���ون 
نتحدث  ل  اأن���ن���ا  ع��ل��ى  م�����ش��ددا   ..
ولكن  ال��ن��ظ��ام يف قطر  تغيري  ع��ن 
اإن  معاليه  وق��ال  ال�شلوك.  تغيري 
ه��ن��اك ع���دة ق���واع���د ن��ن��ط��ل��ق منها 
للتعامل مع الأزمة مع قطر ومن 
الدبلوما�شي  احل��ل  القواعد  ه��ذه 
ال�����ذي ي��ت��ط��ل��ب م���ن ق��ط��ر تغيري 
التطرف  دع��م  على  القائم  نهجها 
قاعدة  واأ���ش��اف��ه��ن��اك  والأره��������اب. 
حتقيق  ب�����ع�����دم  ت���ت���ع���ل���ق  اأخ�����������رى 
احلالة  ه��ذه  ففي  املطالب  قائمة 
���ش��ي��ك��ون اخل���ي���ار ه���و ال����ف����راق مع 

خا�شة واأن هذه الدول اأي�شا تتاأثر 
 .. وتبعاته”  والتطرف  ب��الره��اب 
الأوروب��ي��ني لديهم  اأن  اإىل  م�شرياً 
ال�شخم  قطر  ان��ف��اق  على  اط���لع 

على اجلماعات املتطرفة.
اإلتزام  ع����دم  ع��ل��ى  م��ع��ال��ي��ه  ودل�����ل 
تنفيذها  وع��دم  بالتفاقيات  قطر 
و����ش���رورة وج���ود ���ش��م��ان��ات ونظام 
مراقبة قائًل اإنه منذ عدة �شنوات 
كان هناك اتفاق مع قطر يت�شمن 
عددا من البنود مل تنفذ منها قطر 
اإغلق  �شوى بند واحد فقط وهو 

قناة اجلزيرة مبا�شر م�شر.
واأكد معاليه اأن قناة اجلزيرة متثل 
من�شة لرتويج اأجندات اجلماعات 

املتطرفة يف املنطقة.

اأنور قرقا�ش: الدبلوما�شية متثل اأولوية حلل الأزمة مع قطر وعدم ال�شتجابة للمطالب يعني الفراق

العيد يف الإمارات بني املا�شي واحلا�شر.. فرحة واحدة ومظاهر خمتلفة

هزاع بن زايد: 

حماكم اهلل اأ�شقاءنا يف اململكة العربية ال�شعودية من كل �شوء
•• اأبوظبي-وام:

 قال �شمو ال�شيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي، تعليقاً 
على حماولة يد الإرهاب الآثمة، ا�شتهداف احلرم املكي يف اململكة العربية ال�شعودية اأم�س 
املقد�شة.  الب�شرية  احلياة  حرمة  انتهك  دام  ما  ل�شيء  حرمة  يقيم  الإره��اب ل  اإن  الأول، 
اأن ا�شتهداف احلرم املكي واأي بقعة يف اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة  واأ�شاف �شموه 
هو ا�شتهداف للإن�شانية برمتها، وهو يك�شف حجم الوح�شية التي ميكن اأن يبلغها الإرهاب 
ال�شيخ  �شمو  للفو�شى واخل��راب. وختم  املقد�شات واحلرمات و�شعيه فقط  بكل  با�شتهانته 
اأ�شقاءنا  اهلل  ال�شقيقة وحماكم  اململكة  ال�شاهرة يف  للعيون  �شكراً  بالقول:  زاي��د،  بن  هزاع 

من كل �شوء.

مركز النور لتدريب ذوي الإعاقة يطلق حملة عيد معاهم لدعم اأ�شحاب الهمم
دجمهم  بهدف  الدولة  داخ��ل  واهتمام  خا�شة 
طاقاتهم  واإظهار  العامة  واحلياة  املجتمع  يف 
وق���درات���ه���م وج��ع��ل��ه��م ف��ئ��ة م��ن��ت��ج��ة ت�����ش��ه��م يف 
وتعد  ال���دول���ة.  يف  ال�����ش��ام��ل��ة  التنمية  عملية 
املبادرات  م��ن  واح���دة  معاهم”،  “عيد  حملة 
وتاأهيل  ل��ت��دري��ب  ال��ن��ور  م��رك��ز  يتبناها  ال��ت��ي 
اأ�شحاب  م������ن  الإعاق����������ة  ذوي  الأ���ش��خ��ا���س 
الهمم وا�شراكهم والتفاعل معهم يف املنا�شبات 
الفطر  كعيد  املختلفة  والأن�ش��������طة  الدينية 
من  وغريه���������ا  امل��ب��ارك  الأ���ش��ح��ى  وعي��������د 
وتاأهيل  النور لتدريب  املنا�شبات. ويعد مركز 
ال�شخا�س ذوي العاقة غري ربحي ويخ�شع 

يقدم  ح��ي��ث  امل��ج��ت��م��ع  تنمية  وزارة  لإ����ش���راف 
املهنية  الرعاية  53 عاماً  قبل  انطلقه  منذ 
ل����ذوي الإع���اق���ة وت��اأه��ي��ل الأط���ف���ال م��ن ذوي 
الدماغي  بال�شلل  وامل�شابني  داون  متلزمة 
منهجا  املركز  وي�شتخدم  وغريهم.  والتوحد 
يتما�شى  ال��ت��دري��ب  لربنامج  �شامل  تقييميا 
مع معايري “الآيزو” املعتمدة ويقدم خدمات 
والوظيفي وعلج  الطبيعي  كالعلج  تاأهيلية 
النطق والعلج النف�شي والريا�شة واملو�شيقى 
اخلا�شة  املهني  ال��ت��دري��ب  وح��دة  ي�شم  ..ك��م��ا 
لتدريب الطلب للح�شول على فر�س للعمل 

وال�شتعداد للوظيفة يف امل�شتقبل.

•• دبي-وام:

 اأطلق مركز النور لتدريب وتاأهيل الأ�شخا�س 
ذوي الإعاقة يف دبي حملة عيد معاهم الهادفة 
اإىل تعزيز الوعي حول الأ�شخا�س ذوي العاقة 

من اأ�شحاب الهمم وتقدمي الدعم للمركز.
مكان  جمتمعي  مبادرة  مع  احلملة  وتتما�شى 
اأطلقتها حكومة دولة الإمارات  التي  للجميع 
ال��ر���ش��ي��دة ل��دع��م اأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م ح��ي��ث تقام 
الأحمر  الهلل  هيئة  مع  والتن�شيق  بالتعاون 
اخلريي  والعمل  الإ�شلمية  ال�شوؤون  ودائ��رة 
برعاية  ال��ه��م��م  اأ����ش���ح���اب  وي��ح��ظ��ى  ب���دب���ي. 

خا�شا فكان النا�س مثل ل يلب�شون 
اأو الأحذية اجلديدة اإل يف  امللب�س 
اأن  اإىل  م�شريا  الأع��ي��اد..  منا�شبات 
ي�شتوردها  الرجال  ملب�س  اأقم�شة 
“بالزري  وتزين  الهند  من  التجار 
الرجال  يلب�س  وع���ادة  والربي�شم” 
الكتف  ع��ل��ى  “ال�شال”  ال��ع��ي��د  ي���وم 
النعلة  ت�شتورد  بينما  “الب�شت”  اأو 

الأحذية من م�شقط.
ب����دوره ي��وؤك��د ال�����ش��اب حم��م��د �شامل 
يقت�شر  ال��ع��ي��د  ي����وم  ب��رن��اجم��ه  اأن 
اأول  خ��لل  العائلية  ال��زي��ارات  على 
زمن  اأن  اأعلم  العيد.. م�شيفا:  يوم 
وال������دي ووال����دت����ي خم��ت��ل��ف متاما 
اأن  لب��د  التوا�شل  اأن  يل  وي��ق��ول��ون 
ي��ت��م ب��ت��ب��ادل ال����زي����ارات ب���ني الأه���ل 
والأ�شدقاء ولكن يف زمننا اأ�شبحت 
و�شائل التوا�شل احلديثة تكفي بدل 
م��ن ال���زي���ارات ف��ف��ي ال�����ش��اب��ق اإذا ما 
اأردت اأن تعايد اأ�شدقاءك وزملءك 
اإىل  بحاجة  كنت  ف��اإن��ك  واأق���رب���اءك 
زي������ارات م��ت��وا���ش��ل��ة مل����دة ث���لث���ة اأو 
تعايد  اأن  ت�شتطيع  ول��ن  اأي��ام  اأرب��ع��ة 
40 منهم والبقية تتوا�شل  اأو   30
اأن  معهم هاتفيا ولكن الآن ميكنك 
يف  م�شجلني  �شخ�س   500 ت��ع��اي��د 
ث��وان. من جانبه  النقال يف  هاتفك 
يقول املواطن را�شد عبيد الطنيجي 
عادات  العيد  يف  تتباين  عاما:   75
وت���ق���ال���ي���د اأه���������ايل الم�����������ارات من 

العادات  اختلفت  عاما:   75 �شميل 
ب��ت��ق��دم ال��زم��ن ول��ك��ن ق��ب��ل اأن يهل 
ال�شتعدادات  تنتهي  ال��ع��ي��د  ه���لل 
وت���ب���داأ حت�����ش��ريات اأخ�����رى لإع����داد 
تواقيت ل ميكن  وفق  العيد  برامج 
�شاأن  �شاأنها  وتنا�شيها  عنها  ال�شهو 
���ش��ور ك��ث��رية ل ت��ف��ارق ال��ذه��ن عن 
اأيام لي�شت قدمية جدا ميار�س فيها 
اأيام  يف  طقو�شهم  الإم�����ارات  اأه���ايل 
العيد يف المارات  العيد حيث يبداأ 
بعد ال�شلة التي تقام بامل�شليات يف 
�شباح اول يوم من �شهر �شوال ياأتي 
اأعاده  ال�شعيد..  الفطر  عيد  بعدها 
باخلري  اجمعني  وعليكم  علينا  اهلل 

واليمن والربكة.
قائل:  املا�شي  يف  العيد  وي�شتذكر 
“يف ال�شغر كنا نلعب يف اأزقة منازلنا 
التي  الب�شيطة  األعابنا  لدينا  وكانت 
نح�شل عليها كما اأن بع�س الأطفال 
بع�س  ويبيعون  الأر����س  يفرت�شون 
للكبار  التقليد  من  كنوع  احللويات 

وال�شعور باأنهم جتار.
نكهته  زم��ان  اي��ام  يف  للعيد  ويتابع: 
ولكن  نكهته  اي�شا  احلا�شر  ولعيد 
كلما تقدم بنا الزمن ن�شتذكر املا�شي 
الذكريات  اجلميل ونغو�س يف بحر 
العيد  طقو�س  اذهاننا  اىل  ويتبادر 
يف تلك اليام اخلوايل وما كان لها 
النف�س.  على  طيب  واث��ر  نكهة  م��ن 
طعما  امل��ا���ش��ي  يف  للعيد  ان  وي��وؤك��د 

ويف ه����ذا ال�������ش���دد ي���ق���ول امل���واط���ن 
ع��ب��داهلل امل��زروع��ي 80 ع��ام��ا: قبل 
بالعيد  نحتفل  كنا  ع��ام��ا   70 نحو 
 150 ابوظبي ح��وايل  وع��دد �شكان 
فت�شهد  اليوم  ام��ا  ن�شمة فقط  األ��ف 
ال��ع��ا���ش��م��ة وح���ده���ا اح��ت��ف��ال م���ا ل 
�شخ�س  و500  مليون   2 ع��ن  يقل 
من مواطن ومقيم وق�س ذلك على 
م��دن ال��دول��ة الأخ���رى حيث ت�شهد 
المارات احتفال حوايل 9 مليني 
العدد  ك��ان  ان  بعد  بالعيد  �شخ�س 
يف  �شخ�س  مليون  ن�شف  يتجاوز  ل 

ذلك الوقت.
اي��ام��ن��ا اخل����وايل تفتقد  وي�����ش��ي��ف: 
ال��ك��ث��ري م���ن م��ظ��اه��ر ال����رتف التي 
ال�شباب  م���ن  ال���ي���وم  ج��ي��ل  يعي�شها 
ف��ن��ح��ن م���ن���ذ ث���م���ان���ني ع���ام���ا نلهو 
ومنرح فوق الرتاب يف مناطق رملية 
تعد على ا�شابع اليد الواحدة والتي 
ت�شتثري  اطللة  اىل  اليوم  حتولت 
م�شاعر جيلنا باأجمل الذكريات لأن 
الدولة اأ�شبحت بوابة تربط ال�شرق 
وهي  �شوارعها  يلف  والل��ق  بالغرب 
املعمورة  ارج�����اء  م���ن  ب��ال��ب�����ش��ر  ت��ع��ج 
تتوقف حيث  ال�����ش��ي��ارات ل  وح��رك��ة 
والنظيفة  ال��ف�����ش��ي��ح��ة  ال���������ش����وارع 
ال�شينما  واحلدائق واملتنزهات ودور 
وم������راك������ز ال����ت���������ش����وق الأح�����������دث يف 

العامل«.
من جانبه يقول املواطن حممد بن 

اجلنة  ري��ا���س  م��ن  رو���ش��ة  ويجعله 
ال�شمو  ����ش���اح���ب  ع���ل���ى  ي�����دمي  وان 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” موفور 
وي�شدد  ويحفظ  والعافية  ال�شحة 
خطى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
ال�شمو  و�شاحب  اهلل”  “رعاه  دب��ي 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
الأعلى  القائد  نائب  ابوظبي  عهد 

للقوات امل�شلحة.
ويحتفل �شعب الإم��ارات هذه اليام 
بهذه املنا�شبة مع مقيمني وزائرين 
ينتمون اإىل اأكرث من 200 جن�شية 
من خمتلف اأرجاء العامل وهو اأكرب 
العامل  يف  خم��ت��ل��ط  ب�����ش��ري  جت��م��ع 
مليني   9 ب����ح����وايل  ي���ق���در  ح���ي���ث 
معا  وي��ع��م��ل��ون  ي��ت��ع��اي�����ش��ون  �شخ�س 
بان�شجام لذا تعد امل�شت�شيف الكرب 
حكامها  بف�شل  ال��ع��امل  يف  واله����م 
ال���ذي���ن ح��م��ل��وا على  ح��ف��ظ��ه��م اهلل 
الدولة  ب���ه���ذه  ال��ن��ه��و���س  ع��ات��ق��ه��م 
لأبنائها  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة  وت��وف��ري 
ت��راب��ه��ا وجعلوا  ي��ع��ي�����س ع��ل��ى  وم���ن 
قمة  على  احلنيف  الإ���ش��لم  تعاليم 
اأول��وي��ات��ه��م وح��ر���ش��وا ع��ل��ى توفري 
يعي�س  من  لكل  وال�شتقرار  الأم��ن 
على ار�شها الطيبة فالأمن والأمان 

يعم اأرجاء البلد.

البنوك وطلب اخلردة  زي��ارة  خلل 
النقود اجلديدة وو�شعها يف اظرف 
جميلة ال�شكل وتكون املبالغ بداخلها 
ت�شل  ورمب���ا  امل��ئ��ات  تتعدى  خيالية 

الألوف يف كثري من الحيان.
العيد  قبل  العيدية  ت���وزع  وت��ت��اب��ع: 
ويحر�س  الأول  ال��ي��وم  �شباح  يف  اأو 
الأ�شخا�س الذين يعطون العيديات 
ي�شبق  ج���دي���دة مل  ع��م��ل��ة  ت��ك��ون  ان 
تداولها فاأول متداول لها هو متلقيها 
بينما يف املا�شي كانت العيدية عبارة 
امل��ع��دن وكنا  ن��ق��دي��ة م��ن  ع��ن عملة 
نفرح بها كثريا والآن هذه العملة ل 
يجمعونها  ول  الطفال  بها  ير�شى 
وجنمعها  بالعيدية  نهتم  كنا  بينما 
لنا  بالن�شبة  ج��ي��دا  ادخ�����ارا  ل��ت��ك��ون 
ان  وذك������رت  يلزمنا.”  م���ا  ل�������ش���راء 
الثياب  �شراء  على  يحر�شن  الن�شاء 
اجلديدة يف هذه املنا�شبة اأما البنات 
ل��ه��ن م��لب�����س م��ن الأقم�شة  حت���اك 
الوقت  ذل���ك  امل���وج���ودة يف  ال��ق��ل��ي��ل��ة 
العيد  يف  يجدن  اليوم  فتيات  بينما 
امللب�س  ب�����ش��راء  ل��ل��ت��م��ت��ع  م��ن��ا���ش��ب��ة 
ح��ي��ث ت��خ��ت��ل��ف م��لب�����س ال��ع��ي��د عن 
�شواها من امللب�س فيجب ان يكون 
لها �شكل مميز ورونق خا�س رغم ان 
بع�س فتيات اليوم رمبا ل ترتديها 
يف العيد من كرثتها ولكن يجب ان 
ت�شرتيها لتقول.. هذه ثياب العيد.

وذكرت ان من عادات العيد القدمية 
اأف�����راد الأ�شرة  ك��ل  ي��ح��ر���س  وال��ت��ي 
تخ�شيب  ع��ل��ي��ه��ا  ورج��������ال  ن�������ش���اء 
ب��احل��ن��اء والتي  الأي������ادي والأرج������ل 
ي��ت��م حت�����ش��ريه��ا يف امل���ن���ازل ب��ع��د اأن 
وتطحن  احلنة  نبات  اأوراق  جتفف 
بتخ�شيب  الن�شاء  وتقوم  تعجن  ثم 
كفوفهن باحلناء وتنظيف منازلهن 
العري�س  اأو  احل���ج���ر  م����ن  امل��ب��ن��ي��ة 
وتبخريه  امل���ن���زل  ف���ر����س  وجت���دي���د 
الفرح  م�����ش��اع��ر  و����ش���ط  وت���ع���ط���ريه 
فيما  العيد  ليلة  بدخول  وال�شعادة 
التهاين  وال�شباب  ال��رج��ال  ي��ت��ب��ادل 

بالعيد ال�شعيد.
اأيام  املعروفة  الأك��لت  اإىل  واأ���ش��ارت 
ال��ع��ي��د وال��ت��ي ي��ح��ر���س الأه�����ايل يف 
اأ�شهرها  اأع����داده����ا  ع��ل��ى  م��ن��زل  ك���ل 
واخلنفرو�س  واللقيمات  اخلبي�س 
يتم  ق�����دمي�����ا  /ك���������ان  وال����ه����ري���������س 
مع  واأح��ي��ان��ا  البي�س  م��ع  حت�شريه 
ال���دج���اج ن��ظ��را ل��ع��دم ت��وف��ر اللحم 
العيد  ليلة  حت�شريه  وي��ت��م  اآن����ذاك 
احللوى  العيد  حلويات  اأ�شهر  ومن 
وال���زلب���ي���ا وال��ب�����ش��م��ك ي�����ش��ن��ع من 

ذلك  يف  عندنا  معروفة  التل�شكوب 
الزمن ول ما ي�شمى مبراكز الفلك 
ول��ك��ن الع��ت��م��اد على روؤي���ة الهلل 
روؤية �شحيحة وب�شورة مبا�شرة هي 

اخليار الوحيد.
وي���و����ش���ح ان ي����وم ال��ع��ي��د ي��ع��د من 
البهجة  تدخل  التي  املنا�شبات  اأه��م 
اأبناء الإم��ارات وما  وال�شرور لقلوب 
ان يلوح هلل العيد يف الأف��ق حتى 
تنطلق ع�شرات طلقات الذخرية من 
روؤي����ة هلل  ب��ذل��ك  ال��ب��ن��ادق معلنة 
العيد حينها يعلم الأهايل ان هلل 
العيد قد هل ثم نتناول مع اجلميع 
وبعد  املكان  نف�س  الفطار يف  وجبة 
مكان  اإىل  اجل��م��ي��ع  ي��ع��ود  ال�����ش��لة 
اهازيجهم  ي������رددون  وه���م  ���ش��ك��ن��ه��م 
ال�شارير  انب�شطت  وق���د  ال�شعبية 

وفرحت القلوب.
عائ�شة  امل��واط��ن��ة  تقول  جانبها  م��ن 
بنت �شيف اإبراهيم 75 عاما: حتى 
نعرف  ل  امل��ا���ش��ي  ال��ق��رن  منت�شف 
ل  ���ش��رورة  اليوم  هي  التي  العيدية 
مفر من تقدميها للأطفال حيث ل 
جتدي العذار والظروف نفعا امام 

اإحلاحهم او دموعهم املن�شكبة.
العيد  ال���ي���وم يف  ���ش��غ��ار  وت�����ش��ي��ف: 
يتلقون  اأوف��ر حظا من جيلنا حيث 
العيدية وهي عبارة عن هدايا مالية 
اأق��ارب��ه��م واإخ��وان��ه��م ويحر�س  م��ن 
ال��ك��ب��ار ع��ل��ى جت��ه��ي��ز ال��ع��ي��دي��ة من 

فالنا�س يف بع�س  اخ��رى  اإىل  اإم���ارة 
ي�شتعدون  ك���ان���وا  ق���دمي���ا  امل���ن���اط���ق 
���ش��ه��ر رم�شان  ل��ل��ع��ي��د م��ن��ذ م��ط��ل��ع 
ادوات  بتح�شري  وي��ق��وم��ون  امل��ب��ارك 
اأحد  يعد  ال��ذي  ب�امل�شعال  ي�شمى  ما 
ال��ع��ادات ال��ق��دمي��ة ال��ت��ي ك��ان اأهايل 
وال�شحراوية  اجل��ب��ل��ي��ة  امل���ن���اط���ق 
ال�شنني  ع�شرات  قبل  ي�شتخدمونها 
القبائل  لبقية  اإع��لم��ي��ة  كو�شيلة 
وال��ق��رى امل��ج��اورة ل��لإع��لم بدخول 

العيد.
ويتذكر الطنيجي تلك الأيام قائل: 
العلم  و�شائل  تكن  مل  املا�شي  يف 
لها وجود يف حياتنا مثل التلفزيون 
وال��ه��ات��ف وح��ت��ى ال��رادي��و مل يدخل 
نذهب  ل�����ذا  م���ت���اأخ���را  اإل  ح��ي��ات��ن��ا 
ون��ح��ن اط���ف���ال ق��ب��ل غ����روب �شم�س 
ي���وم ال��ت��ا���ش��ع وال��ع�����ش��ري��ن م��ن �شهر 
رم�شان املبارك اأي قبل اآذان املغرب 
م��ع الآب����اء والأج�����داد ل��روؤي��ة هلل 
ومك�شوف  م��رت��ف��ع  م��ك��ان  ال��ع��ي��د يف 
فطورنا  معنا  نحمل  القبلة  باجتاه 
وهو عبارة عن بع�س التمر والقهوة 
يحملون  ال���رج���ال  ب��ي��ن��م��ا  ال��ع��رب��ي��ة 
اخلا�شة  الأدوات  وب��ع�����س  ال��ب��ن��ادق 
ترى  املكان  ذل��ك  ويف  املنا�شبة  بهذه 
اإىل جهة  اجلميع متعلقة اب�شارهم 
القبلة وقلوبهم �شغوفة بروؤية ذلك 
اخل��ي��ط ال��ف�����ش��ي ال����ذي ت��ع��ل��ق��ت به 
اأجهزة  تكن  فلم  والأف��ئ��دة  الأب�شار 

فاطمة بنت مبارك تبعث برقيات تهنئة لقرينات قادة 
الدول العربية وال�شالمية مبنا�شبة عيد الفطر

•• اأبوظبي- وام:

الحتاد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  ال�شيخة  �شمو  بعثت 
الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى  الرئي�شة  العام  الن�شائي 
رئي�شة املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة برقيات تهنئة 
ملوك  وال�شمو  والفخامة  اجلللة  اأ�شحاب  قرينات  اإىل 
وروؤ�شاء واأمراء الدول العربية والإ�شلمية مبنا�شبة حلول 
عيد الفطر املبارك. ومتنت �شموها لهن اخلري وال�شعادة 
العربية  وللأمة  والإزده��ار  التقدم  املزيد من  ول�شعوبهن 

والإ�شلمية العزة واملجد والرفعة.
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اأخبـار الإمـارات
تكرمي امل�شاركني مب�شابقة اأف�شل مرتل براأ�ش اخليمة»دار الرب« تهنىء الوطن وقيادته بحلول عيد الفطر املبارك

الفجر: •• دبي- 
التهاين  ب��اأ���ش��م��ى  ال���رب(  )دار  جمعية  ت��ق��دم��ت   
والتربيكات اإىل قيادة الدولة وحكومة الإمارات 
املبارك،  وال�شعب الإماراتي بحلول عيد الفطر 
الوطن  ع��ل��ى  ي��ع��ي��ده  اأن  ع��ز وج���ل،  داع��ي��ة اهلل، 
ال�شحة  مبوفور  ينعمون  وهم  واأبنائه  وقيادته 
وال���ع���اف���ي���ة، حت����ت م��ظ��ل��ة وارف�������ة م����ن الأم�����ن 
والنمو  والأم��ان وال�شتقرار والزده��ار والرفاه 

املتوا�شل.
�شاحب  اإىل  التربيكات  اأ�شمى  اجلمعية  ورفعت 

اآل نهيان، رئي�س  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
ال�شمو  �شاحب  ولأخيه  اهلل(،  )حفظه  ال��دول��ة، 
اآل مكتوم، نائب رئي�س  ال�شيخ حممد بن را�شد 
ال���دول���ة، رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء، ح��اك��م دبي، 
)رعاه اهلل(، ول�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان، ويل عهد اأبوظبي، نائب القائد 
اأ�شحاب  ولإخ��وان��ه��م  امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى 
الإمارات،  حكام  الأعلى،  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو 
الدولة  اأر���س  الإم���ارات واملقيمني على  ولأب��ن��اء 

جميعا، وللم�شلمني يف العامل.

واأكد خلفان خليفة املزروعي، رئي�س جمل�س اإدارة 
“دار الرب”، اأن اجلمعية جتدد العهد مبوا�شلة 
العون  العمل على تعزيز عمل اخل��ري، وم��د يد 
الدول  داخل  وامللهوفني  للمحتاجني  وامل�شاعدة 
املجتمعية  التنمية  ودفع م�شرية  العامل،  وحول 
يف الإمارات، وهي ت�شارك الوطن واأبناءه الفرح 
والبهجة بحلول عيد الفطر، يف اإطار م�شاركتها 
والوطنية  ال��دي��ن��ي��ة  امل��ن��ا���ش��ب��ات  يف  امل��ت��وا���ش��ل��ة 
العمل  امل�شي على طريق  والجتماعية، موؤكدة 
امل�شتدامة  التنمية  م�����ش��رية  ل��ت��ع��زي��ز  امل��خ��ل�����س 

يف ال����دول����ة. واأع������رب ع��ب��د اهلل ع��ل��ي ب���ن زاي���د 
الفل�شي، املدير التنفيذي جلمعية “دار الرب”، 
واأبناء  ال��ر���ش��ي��دة  للقيادة  اجلمعية  ت��ه��اين  ع��ن 
الفطر،  عيد  مبنا�شبة  كافة  وامل�شلمني  الوطن 
الدينية والوطنية  املنا�شبات  ا�شتثمار  اإىل  داعيا 
حول  واللتفاف  ال�شفوف  لتعزيز  واملجتمعية 
والنتماء  وال��ب��ي��ع��ة  ال��ع��ه��د  ق��ي��ادت��ن��ا، وجت��دي��د 
وعمل  الت�شامح  قيم  ون�شر  وق��ي��ادت��ه،  للوطن 
اخلري واملحبة والتعاون، وفق ما دعا اإليه ديننا 

احلنيف. 

•• راأ�س اخليمة-وام:

مكتب  مدير  اخلنبويل  را���ش��د  علي  �شعادة  ك��رم   
ل��ل�����ش��وؤون الإ���ش��لم��ي��ة والأوق����اف  ال��ع��ام��ة  الهيئة 
"اأف�شل  م�شابقة  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  اخل��ي��م��ة  ب���راأ����س 
رم�شان  ���ش��ه��ر  خ�����لل  اأق���ي���م���ت  ال���ت���ي  مرتل" 
 " اإم  "اإف  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  اإذاع�������ة  ع���رب  امل����ب����ارك 
لل�شوؤون  العامة  الهيئة  مع  والتن�شيق  بالتعاون 
للتنمية  الإمارات  والأوقاف وجمعية  الإ�شلمية 

الإجتماعية.
واأ����ش���اد اخل��ن��ب��ويل ب��ال��ت��ع��اون امل��ث��م��ر ب��ني الهيئة 
ال��ع��ام��ة ل��ل�����ش��وؤون الإ���ش��لم��ي��ة والأوق�����اف وهيئة 

للتنمية  الإم����ارات  وجمعية  اخليمة  راأ����س  اإذاع���ة 
الجتماعية ومراكز حتفيظ القراآن يف الإمارة.. 
متمنيا ا�شتمرار امل�شابقة خلل الدورات القادمة 

منها واأن حتقق املزيد من التقدم والإنت�شار.
القراآن  اأول��ت  للدولة  الر�شيدة  القيادة  ان  وق��ال 
عرب  خدمته  يف  و�شعت  الفائقة  العناية  الكرمي 
امل�شاريع القراآنية املتنوعة التي حتفل بها خمتلف 
من  العديد  اأجلها  م��ن  واأن�����ش��اأت  ال��دول��ة  مناطق 
تكري�س  و�شاهمت يف  والدولية  املحلية  امل�شابقات 
وتعاليمه  امل��ع��ت��دل��ة  وم��ب��ادئ��ه  ال��و���ش��ط��ي��ة  ق��ي��م��ه 
والربامج  املوؤ�ش�شات  م��ن  العديد  ع��رب  ال�شمحة 

الدينية الهادفة.

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى املفرق                     5823100
 م�شت�شفى ابوظبى                  6214666 
مدينة ال�شيخ خليفة الطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى توام                         7677444
م�شت�شفى اجليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى را�شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى الرباحة                   2710000
م�شت�شفى املكتوم                     2221211         
م�شت�شفى المل                      3444010
م�شت�شفى الو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى القا�شمى                 5386444
م�شت�شفى الكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى ام القيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى الفجرية                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى
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امل�شت�شفى الأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى النور                       6139111
امل�شت�شفى الماراتى الفرن�شى 6265722

 دبى
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امل�شت�شفى الأمريكى                3096644
بلهول الدولية                         3454000
امل�شت�شفى الدولية  اخلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى الزهراء اخلا�شة     5619999
م�شت�شفى زليخة                      5658866
امل�شت�شفى املركزى اخلا�س     5639900
امل�شت�شفى امللكى                       5452222

العني
م�شت�شفى الواحة                     7221251

�سيدليات تعمل حتى اأوقات متاأخرة
  ابوظبى

�شيدلية النور اجلديدة          6264264
�شيدلية الرازى                      6326671
ال�شيدلية الأهلية املركزية     6269545
�شيدلية رميا                          6744214
�شيدلية املركز  الطبى اجلديد   6341134
�شيدلية م�شفح                      5546674
�شيدلية دار ال�شفاء                 6411299
�شيدلية ابن �شينا -  الدانا بلزا  6669240

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

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

العني
�شيدلية العني                        7655120  
�شيدلية فرح                           7630120 
�شيدلية ال�شلم اجلديدة       7543887

ال�سارقة
�شيدلية م�شافى                      5732221 
�شيدلية حمد                          5582800
�شيدلية مكة                           5656994 
�شيدلية الرازى                      5565262 
�شيدلية نادين                        5733311 
�شيدلية ابن  �شينا الكورني�س  5726885 
�شيدلية ال�شارقة                    5623850 

ام القوين
�شيدلية احلرم                       7660292

ال�سرطة / املطافى           
المارات                                 999 / 997

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

خطوط �ساخنة لأرقام 
الطوارئ على
 مدار24 �ساعة

»اأبوظبي للرقابة الغذائية« ي�شتهدف 433 من�شاأة غذائية خالل حمالت �شهر رم�شان املبارك

الهالل الأحمر يختتم برامج العمل اخلريي الإن�شاين يف باك�شتان مع نهاية �شهر رم�شان

•• اأبوظبي –الفجر:

للرقابة  اأب���وظ���ب���ي  ج���ه���از  اأع����ل����ن 
املن�شاآت  ح�����ش��ي��ل��ة  ع���ن  ال��غ��ذائ��ي��ة 
الغذائية التي ا�شتهدفتها حملته 
رم�شان  ب�شهر  اخل��ا���ش��ة  اخل��م�����س 
مدينتي  م������ن  ك������ل  يف  امل�������ب�������ارك 
الظفرة،  ومنطقة  والعني  اأبوظبي 
واملطابخ  امل��ط��اع��م  ���ش��م��ل��ت  وال���ت���ي 
بالتجزئة   البيع  ومن�شاآت  ال�شعبية 
الرم�شانية  اخليام  اإىل  بالإ�شافة 
�شمن  واملخابز،  احللويات  وحمال 
ل�شمان  ال���ه���ادف���ة  اجل���ه���از  ج���ه���ود 
توفري غذاء اآمن و�شليم للجمهور، 
املن�شاآت  ع��ل��ى  ال���رق���اب���ة  واإح����ك����ام 
ال��غ��ذائ��ي��ة، وال��ت��اأك��د م��ن �شلحية 
امل����واد ال��غ��ذائ��ي��ة م��ن خ���لل اآليات 
واإجراءات رقابية �شفافة ووا�شحة 
اأبوظبي  حكومة  تطلعات  ت��واك��ب 
اإمدادات  يف تاأمني و�شمان �شلمة 
تطبيق  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ال����غ����ذاء 
املعتمدة  وامل���ع���اي���ري  امل���وا����ش���ف���ات 
امل�شنع  �شواًء  الغذاء  على  بالدولة 
حمليا اأو امل�شتورد عرب اأحد منافذ 
والبحرية  اجلوية  اأبوظبي  اإم���ارة 

•• ا�صالم اباد-وام:

الأحمر  ال���ه���لل  ه��ي��ئ��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
الإم���ارات���ي ام�����س ف��ع��ال��ي��ات برامج 
ال��ع��م��ل اخل���ريي والإن�����ش��اين التي 
اأن����ح����اء م���ت���ع���ددة من  ن��ف��ذت��ه��ا يف 
اأي��ام �شهر رم�شان  باك�شتان خلل 

املبارك للعام 1438ه� .
وج������اءت ب���رام���ج ال��ع��م��ل اخل���ريي 
�شفارة  م���ن  والإن�������ش���اين مب��ت��اب��ع��ة 
اأ�شرف  اآباد حيث  اإ�شلم  الدولة يف 
لكل  الأحمر  الهلل  مكتب  مدير 
من اإ�شلم اآباد وكابول ال�شيد �شامل 
���ش��امل م��ل��ي��ح ع��ل��ى برنامج  اح��م��د 
توزيع املواد الغذائية وك�شوة العيد 
املتوالية  امل��راح��ل  الفطر يف  وزك��اة 
م��ن ال��ربن��ام��ج ال��رم�����ش��اين حيث 
من   234 على  الك�شوة  توزيع  مت 
الأي���ت���ام الإن�����اث وال���ذك���ور مبركز 
الأي���ت���ام يف مدينة  ل��رع��اي��ة  دع����اء 
زك����اة الفطر  روال���ب���ن���دي وت���وزي���ع 
من  ف����ق����رية  ع���ائ���ل���ة   171 ع���ل���ى 
�شواحي اإ�شلم اأباد. و�شملت هيئة 

الغذائية وازدياد  ال�شلع  على �شراء 
الأ�شواق،  يف  ال��ت��ج��اري��ة  ال��ع��رو���س 
ع��دد من  اأن��ه مت ر�شد  اإىل  م�شرياً 
املن�شاآت  ب��ع�����س  ب��ح��ق  امل��خ��ال��ف��ات 
وات����خ����اذ ج��م��ل��ة م����ن الإج���������راءات 
بحقها. واأفاد القا�شمي باأن احلملة 
غذائية  م��ن�����ش��اأة   433 ا�شتهدفت 
تنبيها   26 ت��وج��ي��ه  ع��ن  واأ���ش��ف��رت 
اإىل  نهائيا  واإن����ذارا  اإن���ذارا  و214 

ال��غ��ذائ��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��م ت��داول��ه��ا عرب 
الجتماعي  ال���ت���وا����ش���ل  ق����ن����وات 
ب��اخ��ت��لف اأن��واع��ه��ا والإب������لغ عن 
وتزويده  وامل��خ��ال��ف��ات،  ال��ت��ج��اوزات 
ر�شدها  ي��ت��م  ال���ت���ي  ب���امل���لح���ظ���ات 
الأطعمة  اأو  امل��ن�����ش��اآت  ب��ع�����س  ع��ل��ى 

املتداولة.
للرقابة  اأب��وظ��ب��ي  ج��ه��از  وي��ط��ب��ق 
الغذائية طوال العام اآليات �شارمة 

والربية.  وقال املهند�س ثامر را�شد 
با�شم  الر�شمي  املتحدث  القا�شمي 
اجلهاز عمد جهاز اأبوظبي للرقابة 
حملته  ت��ك��ث��ي��ف  اإىل  ال���غ���ذائ���ي���ة 
�شهر  خ��لل  وال��ت��وع��وي��ة  الرقابية 
رم�شان املبارك، ل�شبط املخالفات 
الغذائية  املن�شاآت  اأو�شاع  وت�شويب 
غري امللتزمة با�شرتاطات ال�شلمة 
الإقبال  ل���زي���ادة  ن��ظ��را  ال��غ��ذائ��ي��ة، 

بها  املعمول  وال�شرتاطات  املعايري 
يف اجلهاز.

التوا�شل  ق���ن���وات  اأن  اإىل  واأ����ش���ار 
اإقباًل  ���ش��ه��دت  ل��ل��ج��ه��از  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ال�شهر  خ��لل  اجلمهور  من  كبرياً 
الف�شيل الأمر الذي ي�شري اإىل اأن 
باتت مرتفعة لدى  الوعي  درج��ات 
مع  توا�شلهم  خلل  من  اجلمهور 
اجلهاز لل�شتف�شار حول ال�شائعات 

ج��ان��ب حت��ري��ر 8 خم��ال��ف��ات لعدم 
التزام بع�س هذه املن�شاآت باملعايري 
اإىل  لفتاً  ال�شحية،  وال�شرتاطات 
ال��ت��ي ر�شدها  ال��ت��ج��اوزات  اأه���م  اأن 
مفت�شو اجلهاز كانت عدم الهتمام 
واملمار�شات  ال���ع���ام���ة،  ب��ال��ن��ظ��اف��ة 
ال�شحية اخلاطئة يف بع�س املن�شاآت 
املخالفة، بالإ�شافة اإىل عدم التزام 
امل���ن�������ش���اآت ببع�س  ه�����ذه  م����ن  ع�����دد 

الغذائية،  املن�شاآت  على  للتفتي�س 
حيث يقوم مفت�شو اجلهاز بفح�س 
امل�����واد ال��غ��ذائ��ي��ة ب��وا���ش��ط��ة اأح���دث 
جودتها  م����ن  ل���ل���ت���اأك���د  الأج�����ه�����زة 
اإتلف  يتم  وباملقابل  و�شلحيتها 
اأي مواد غري �شاحلة لل�شتهلك 
الآدم���������ي، وذل������ك ل�����ش��م��ان ج����ودة 
الأغذية التي ت�شل اإىل امل�شتهلكني 

يف كافة اأرجاء اإمارة اأبوظبي.

�شاحب  ب��ت��وج��ي��ه��ات  ع���م���ل  اب������اد 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل«  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان 
ال�����ش��ي��خ حمدان  ���ش��م��و  ومب��ت��اب��ع��ة 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
هيئة  رئ��ي�����س  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف 

الهلل الأحمر .
توزيع  اخلريية  ال��ربام��ج  و�شملت 

املكتب ملرا�شل وكالة اأنباء المارات 
تنفذ  الأح���م���ر  ال���ه���لل  ه��ي��ئ��ة  اإن 
باك�شتان  يف  الرم�شانية  براجمها 
كل عام امتدادا لأعمالها اخلريية 
ا�شتفاد  التي  املتوا�شلة  والإن�شانية 
منها اآلف من الفئات امل�شتحقة يف 
لقيم  الباك�شتاين حتقيقا  املجتمع 
والرتابط  الإج��ت��م��اع��ي  ال��ت��ك��اف��ل 

ال���ه���لل الح���م���ر ب��رع��اي��ت��ه��ا هذا 
امل��ح��ت��اج��ني و���ش��ك��ان مدينة  ال��ع��ام 
خليفة منكوبي الكوارث الطبيعية 
هيئة  ون��ف��ذت  ال�شعيفة.  والأ���ش��ر 
�شهر  خ������لل  الأح�����م�����ر  ال�����ه�����لل 
رم�شان املبارك براجمها اخلريية 
ع���دد م��ن مناطق  والن�����ش��ان��ي��ة يف 
ا�شلم  يف  مكتبها  ع��رب  ب��اك�����ش��ت��ان 

على  مماثلة  غذائية  طرود  توزيع 
منطقة  يف  حمتاجة  اأ�شرة   100
جنوب  بلو�ش�شتان  باإقليم  ج���وادر 
بي�شاور  مدينة  ويف  باك�شتان  غرب 
على  الغذائية  ال��ط��رود  ت��وزي��ع  مت 
اآخر  وج��رى  فقرية  اأ���ش��رة   128
ت��وزي��ع ع��ل��ى 14 اأ���ش��رة ف��ق��رية يف 
م��دي��ن��ة روال��ب��ن��دي . وق����ال مدير 

ال����ط����رود ال���غ���ذائ���ي���ة ع���ل���ى 211 
اآل  زاي��د  ب��ن  اأ���ش��رة مبدينة خليفة 
نهيان يف منطقة كرهي حبيب اهلل 
مبحافظة مان�شيهرة باإقليم خيرب 
الغربي  ال�����ش��م��ايل  خ����وا  ب��خ��ت��ون 
ويت�شمن كل طرد غذائي الدقيق 
والبقوليات  وال�������ش���اي  وال�������ش���ك���ر 
فيما مت    . النباتي  وال��زي��ت  وامللح 

التي  الإن�شانية  الر�شالة  اط��ار  يف 
ق��ي��ادة و�شعبا  الإم������ارات  ت��ن�����ش��ره��ا 
تلقي  وال����ت����ي  الأق�����ط�����ار  ك����ل  يف 
امل�شوؤولني  من  والإمتنان  التقدير 
املتميز  النهج  وه��و  وامل�شتفيدين 
تربز  التي  الأح��م��ر  الهلل  لهيئة 
ال��وج��ه الإن�����ش��اين امل�����ش��رف لدولة 

الإمارات.
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اأخبـار الإمـارات
» الداخلية « تعرف القيادات ال�شرطية يف الدولة مبهام مكاتب خدمة املتقاعدين

•• اأبوظبي-وام:

 نفذت اإدارة العلقات العامة يف وزارة الداخلية حملة لتعريف 
القيادات ال�شرطية يف الدولة باملهام والأعمال واخلدمات التي 
�شمن  وذل���ك  ال����وزارة  يف  املتقاعدين  خ��دم��ة  مكاتب  تقدمها 
اخلا�شة  ال�شرتاتيجية  للمبادرة  الت�شغيلية  اخلطة  مراحل 

باإن�شاء مكتب خلدمة املتقاعدين يف الوزارة.
وقال املقدم حممد بطي ال�شام�شي مدير اإدارة العلقات العامة 
يف الوزارة اإن التعريف باخلدمات املقدمة تاأتي يف اإطار حر�س 
القيادة ال�شرطية على تعزيز التوا�شل مع املتقاعدين وتقدمي 
اأف�شل اخلدمات لهم واإ�شعادهم تقديرا جلهودهم التي بذلوها 

للرتقاء بالعمل ال�شرطي.
ولفت اإىل اإخل�س املتقاعدين وتفانيهم بالقيام يف تعزيز مكانة 
هذا ال�شرح ال�شامخ الذي يحمل لهم دوما كل ما قدموه من 
بذل وعطاء حيث �شتبقى اأعمالهم وجهودهم يف ذاكرة الأجيال 
ال�شرطية التي حملت الراية و�شتكمل م�شرية العمل الأمني يف 

وزارة الداخلية.
ت��ق��دم خ��دم��ات م��ت��م��ي��زة ل�شريحة  امل��ك��ات��ب  اأن ه���ذه  واأو����ش���ح 
اأجل  م��ن  وذل���ك  ال�شرطة  اأج��ه��زة  يف  الع�شكريني  املتقاعدين 
من  كتمكينهم  ك��اف��ة  وتطلعاتهم  متطلباتهم  تلبية  �شمان 
العمل التطوعي واخلريي بالتن�شيق مع اجلهات ذات العلقة 
تنظمها  التي  الأمنية  واملعار�س  الفعاليات  حل�شور  ودعوتهم 

وزارة الداخلية بالتن�شيق مع القيادات ال�شرطية.
واأ�شاف ال�شام�شي اأنه �شيتم تنظيم جمل�س اجتماعي ت�شاوري 
القيادات  مع  بالتن�شيق  ال��دول��ة  يف  اإم���ارة  كل  يف  للمتقاعدين 
يف  الن�شائية  اخل��ريي��ة  اجل��م��ع��ي��ات  م��ع  والتن�شيق  ال�����ش��رط��ي��ة 
زي��ارات ميدانية  وتنظيم  فيها  املتقاعدات  دور  لتفعيل  الدولة 
مع  والتوا�شل  املر�شية  واحل���الت  املنا�شبات  يف  للمتقاعدين 
اجلهات احلكومية واخلدمية والأمنية لتاأمني كل الت�شهيلت 
والمتيازات اللزمة للمتقاعدين ك�شندوق التكافل للعاملني 

يف وزارة الداخلية وامل�شت�شفيات ومكاتب احلج والعمرة.
رعاية  خ��لل  املتقاعدين من  لإ�شعاد  ت�شعى  ال���وزارة  اأن  وذك��ر 
���ش��وؤون��ه��م و����ش���وؤون ذوي��ه��م وم��ت��اب��ع��ة ع��لج��ه��م خ����ارج الدولة 

الأو�شمة  وت�شليم  ا���ش��ت��لم  اإج������راءات  م��ت��اب��ع��ة  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 
وامليداليات وال�شهادات املمنوحة للمتقاعدين وم�شاعدتهم على 
اإنهاء اإجراءات براءة الذمة لهم اإىل جانب التاأهيل والتدريب 
يف خمتلف العلوم واملعارف ورعاية الأفكار وامل�شاريع التجارية 
وتنظيم  الخت�شا�س  ذات  اجلهات  مع  بالتعاون  والبتكارية 

احتفال �شنوي بيوم املتقاعد حتت �شعار » كلكم ذخر ».
مكاتب  تقدمها  ال��ت��ي  املتميزة  اخل��دم��ات  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
خدمة املتقاعدين مت اختيارها بعد اللتقاء معهم وال�شتماع 
الزيارات  برنامج  تنفيذ  اثناء  البناءة  ومقرتحاتهم  لآرائ��ه��م 
امليدانية لهم يف اأماكن تواجدهم يف القيادات العامة لل�شرطة 

يف الدولة.

�ش�����رط���ة اأبوظ�ب�ي اختتم���ت جم��ال�ش���ه�ا الرم�ش���ان�ي���ة
اللواء ال�سريفي ي�سيد  بجهود م�ست�سيفي املجال�س وامل�ساركني يف مناق�سة ق�سايا جمتمعية هادفة

•• اأبوظبي-الفجر:

اختتمت  القيادة العامة ل�شرطة 
الرم�شانية   جمال�شها  اأبوظبي 
اإط����ار ح��ر���ش��ه��ا ع��ل��ى تعزيز  يف  
ال�شراكة مع املجتمع، و مناق�شة 
التي  النقاط واملحاور  عدداً من 
ركزت على رفع م�شتوى التوعية 
بالق�شايا املجتمعية وال�شرطية، 
وت��و���ش��ي��ع  دائ���رة ال���ش��ت��ف��ادة من 
الق�شايا املطروحة التي  تتناول 
جوانب اجتماعية تهم  كل فرد 
الإماراتي،  املجتمع  اأف����راد  م��ن 
بثقافة  الرت�����ق�����اء  يف  وت�����ش��ه��م 
ور�شالة    روؤي���ة  وحتقيق  الأف����راد 
املجتمع   اإ����ش���راك  ال�����ش��رط��ة،  يف 
املهام  اأطيافه وحتقيق  مبختلف 
الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ل��ل��دول��ة وال��ت��ي يقع  
الأم������ن والأم��������ان ���ش��م��ن  اأب����رز 

اأولوياتها .
ال���ل���واء مكتوم  ���ش��ع��ادة  واأ�����ش����اد  
ع���ل���ي ال�������ش���ري���ف���ي م����دي����ر ع���ام 
�����ش����رط����ة اأب������وظ������ب������ي ب�����ال�����دور 
املجال�س   مل�����ش��ت�����ش��ي��ف��ي   ال��ك��ب��ري 
مناق�شة  يف  ف��ي��ه��ا  وامل�������ش���ارك���ني 
والو�شول  احل��ي��وي��ة   الق�شايا  
اإىل  مقرتحات هادفة  تعزز من 
املجتمع  يف  التطويرية  اجلهود 
وتطلعات   ل����روؤي����ة  ا���ش��ت��ل��ه��ام��ا 
الرتقاء  يف  ال��ر���ش��ي��دة  ال��ق��ي��ادة 
والأمنية   ال�شرطية  باخلدمات  

لأفراد املجتمع .
العامة  ال���ق���ي���ادة  ح���ر����س  واك�����د 
�شع  و  على  اأب��وظ��ب��ي   ل�شرطة  
اخل����ط����ط ال���ك���ف���ي���ل���ة ال����ت����ي من 

الجتماعية   ،ورواب��ط��ه  العالية  
ال�شهر  اأ���ش��ب��ح  ، ح��ت��ى  ال��وث��ي��ق��ة 
الروحانية  ب��اأج��وائ��ه  الف�شيل  
منرباً  من اهم منابر  احلوارات  
ل�شتعرا�س  ال��ب��ن��اءة  وال��ل��ق��اءات 
جت���ارب اأ���ش��ح��اب اخل����ربات، من  
اأبناء الوطن املتميزين ،  لترثي  
املجال�س بدورها  ، �شوراً واقعية 
ه���ادف���ة  م���ن  الأف���ك���ار وال�����روؤى  
ال��ق��اب��ل��ة ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق ا���ش��ه��ام��اً يف 
بلورة مراحل مهمة من مراحل 

التطوير والريادة .
الرم�شانية   املجال�س  وناق�شت 
عدة مو�شوعات  واأكد   امل�شاركون 
اجتماعياً  م��وروث��اً  ت�شكل  ان��ه��ا  
وثقافياً مت توارثه عن الأجداد، 
تتمثل فيه اأهم مظاهر التلحم 
والتكافل الإجتماعي الذي مييز 
والإ�شلمي  ال��ع��رب��ي   امل��ج��ت��م��ع 
التوا�شل  اأ���ش�����س  فيه  وتتعمق   ،
ب����ني اأف��������راد امل��ج��ت��م��ع ال���واح���د 
اأ�شا�شياً  ج�����زءاً  اأ���ش��ب��ح��ت  ح��ت��ى 
الكرمي  ال�����ش��ه��ر  م��ن��ظ��وم��ة  م���ن 
الذي ي�شعر باأجوائه الروحانية 
وتناولت  املجتمع.  اأف����راد  ك��اف��ة 
لهذا  الرم�شانية    امل��ج��ال�����س 
العام عدداً من النقاط واملحاور 
ال��ت��ي رك���زت ع��ل��ى رف���ع م�شتوى 
املجتمعية  بالق�شايا  ال��ت��وع��ي��ة 
وال�������ش���رط���ي���ة، وت��و���ش��ي��ع  دائ����رة 
ال������ش�����ت�����ف�����ادة م������ن ال���ق�������ش���اي���ا 
جوانب  التي  تتناول  املطروحة 
اجتماعية تهم  كل فرد من اأفراد 
يف  وت�شهم  الإم���ارات���ي،  املجتمع 
الرتقاء بثقافة الأفراد وحتقيق 

�شاأنها اأن ت�شهم يف تقدمي اأف�شل 
من  املجتمع،  لأف���راد  اخل��دم��ات 
خ���لل ال��ت��ن�����ش��ي��ق امل�����ش��رتك بني 
يف  ال�����ش��رط��ي��ة  الإدارات  ك���اف���ة 
حتقيق الأهداف واخلطط التي 
�شرطة  روؤي����ة  حتقيق  يف  ت�شهم 
ا�شتمرار  ���ش��م��ان  يف  اأب���وظ���ب���ي 
ينعم  كمجتمع  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 

بالأمن وال�شلمة.
واو�شح ان املجال�س الرم�شانية  
ناق�شت  بكل �شفافية  العديد  من 
امل��و���ش��وع��ات  و���ش��ول لتو�شيات  
اإيجابيا  هادفة وفاعلة  تنعك�س  
النه�شة والتطوير  على م�شرية 
التي  ت�شهدها بلدنا يف  املجالت 
ك��اف��ة  وق��دم��ت ���ش��ورة م�شيئة  
والتكافل  ال���ت���لح���م  مل���ظ���اه���ر 
ال��ذي مييز جمتمع   الجتماعي 

المارات  املعطاء .
ال���ه���ادف���ة التي    وث���م���ن الأف����ك����ار 
جمال�س   يف  امل�����ش��ارك��ون   قدمها 
الرم�شانية   اأب��وظ��ب��ي   ���ش��رط��ة 
ان  جمتمعنا معروف   مو�شحاً  
وثقافته    ، ال����ه����ادف  ب����اأف����ك����اره  

روؤي�����ة ور����ش���ال���ة   ال�����ش��رط��ة،  يف 
امل���ج���ت���م���ع  مبختلف  اإ�������ش������راك 
اأط�������ي�������اف�������ه وحت�����ق�����ي�����ق امل�����ه�����ام 
الأ�����ش����ا�����ش����ي����ة  ل����ل����دول����ة وال���ت���ي 
يقع  الأمن والأمان �شمن  اأبرز 
املواطنة   « وناق�شت   . اأولوياتها 
اأ م��وؤك��دة   الإيجابية   وال�شعادة 
همية  حتفيز  التفكري  الإيج
النجاح  يف  حتقيق  اب��ي  ل���دوره 
املجتمعية  والق�شايا  للمجتمع 
ا�شتمرار  ���ش��رورة  و  والأم��ن��ي��ة، 
ت�شهم  مثل هذه  املجال�س  التي 
اإث�������راء احل������وار ال���ب���ن���اء  بني  يف 
من  وي��ت��م  ال�����ش��رط��ة  واملجتمع، 
الراأي  والت�شاور  خللها  تبادل 

يف الق�شايا الوطنية .
ك����م����ا ا����ش���ت���ع���ر����ش���ت  م���و����ش���وع 

الإ�شتخدام احل�شاري  للطريق 
عرب طرح  مبا�شر  حول ق�شايا 
ال�������ش���لم���ة امل�����روري�����ة يف اإم������ارة 
تكري�س  يف  ي�شهم  مب��ا  اأب��وظ��ب��ي 
املجتمعي  ال����وع����ي  م����ن  ح���ال���ة 
على  اإي��ج��اب��اً  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  تنعك�س 
الفهم  وتعميق  املروري  ال�شلوك 

جتاه هذه الق�شايا.
�شرورة   اإىل   امل��ج��ال�����س   ودع����ت 
ت���وظ���ي���ف و�����ش����ائ����ل ال���ت���وا����ش���ل 
الجتماعي ب�شكل واِع من خلل 
وحدود  بامل�شوؤولية  الإح�����ش��ا���س 
احل����ري����ة ال�����ش��خ�����ش��ي��ة ال���ت���ي ل 
مت�س حدود الآخرين، بل تنتهي 
عندها، وعدم م�شاركة الآخرين 
ومراقبة  خ�����ش��و���ش��ي��ات��ه��م  يف 
ا�شتخدامهم  ع���ن���د  الأط�����ف�����ال 

املجال�س  مو�شوع  وا�شتعر�شت  
ت������اأث������ري و������ش�����ائ�����ل ال����ت����وا�����ش����ل 
الإج�����ت�����م�����اع�����ي ع����ل����ى الأب������ن������اء 
�شرورة   اإىل  امل�����ش��ارك��ون   ودع����ا 
على  امل�شتمرة  ال��رق��اب��ة  تكثيف  
م�شتخدميها خلطورتها واأثرها 
توجيه  �شرورة  واأك��دوا  ال�شلبي، 
الأمثل  ال�شتخدام  نحو  الأبناء 
م�شريين  منها،  وال�شتفادة  لها 
وع���دم  ال���رق���اب���ة  غ���ي���اب  اأن  اإىل 
اإىل  يوؤديان  بامل�شوؤولية،  ال�شعور 
كرثة الإ�شاعات واملبالغة يف نقل 

الأحداث.
اآخ�����ر  امل���ج���ال�������س يف  ون���اق�������ش���ت 
اخلدمات  ج��ل�����ش��ات��ه��ا  مو�شوع 
ل�شرطة  العامة  للقيادة  الذكية 
اأبوظبي ، حيث ا�شاد   امل�شاركون 

ا�شتخدام)  وع���دم  امل��واق��ع  ل��ه��ذه 
الواي فاي( بطريقة �شيئة. كما 
اجلرمية  مكافحة  اآلية  ناق�شت 
املحافظة  يف  اجل���م���ه���ور   ودور 
على الأمن و كيفية عمل مراكز 
واخلدمات   ال�����ش��ام��ل��ة  ال�����ش��رط��ة 
املختلفة  ب���اخل���دم���ات  م�����ش��ي��دة  
ال�شرطة  م��راك��ز  تقدمها  ال��ت��ي 
يف  ك��ب��ري  وا���ش��ه��ام��ات��ه��ا  ب�شكل 

الت�شدي للجرمية .
تناولهم   لدى  امل�شاركون   وا�شاد 
وا�شتهداف  امل���خ���درات  م��و���ش��وع 
الهائلة  ب���الإم���ك���ان���ات  ال�����ش��ب��اب 
ملحا�شرة  ال��دول��ة   وفرتها  التي 
وت����ط����وي����ق الآف�����������ة  م����وؤك����دي����ن 
ال����ش���رة يف حماية   دور  اأه��م��ي��ة  
�شمومها  من  ووقايتهم   الأبناء 

مب����واك����ب����ة  ����ش���رط���ة اأب���وظ���ب���ي 
ت�شخري  و  احل��دي��ث��ة  ل��ل��ت��ق��ن��ي��ات 
اأحدث التقنيات من اأجل تعزيز 
مع  والتوا�شل  الإت�شال  عملية 

اجلمهور بكافة قطاعاته .
الرم�شانية  امل��ج��ال�����س  ورك�����زت 
العامة  ال��ق��ي��ادة   نظمتها  ال��ت��ي 
الحتاد  م��ع  بال�شراكة  ل�شرطة 
الن�شائي العام  وجمعية ال�شرطة 
تعزيز  الإماراتية،على  الن�شائية 
واملجتمعي  الأم�����ن�����ي  ال�����وع�����ي 
اأمن  على  احل��ف��اظ  اأن  للتاأكيد 
واملجتمع  الأ�����ش����رة  وا����ش���ت���ق���رار 
ه���ي م�����ش��وؤول��ي��ة م�����ش��رتك��ة بني 
تو�شيل  ،و  والأف����راد  املوؤ�ش�شات 
اإىل  املعرفة والر�شائل التوعوية 

�شرائح خمتلفة من الن�شاء .

»مديريات ال�شرطة« ت�شتعد ل�شتقبال عيد الفطر يف اإمارة اأبوظبي

الدوريات  ون�شر  اجل��م��ه��ور  ف��ئ��ات 
ح����ول م�����ش��ل��ي��ات ال��ع��ي��د وامل���راك���ز 

التجارية والأ�شواق.
ودع�������ا ال���ع���م���ي���د امل����ه����ريي اأف�������راد 
اجلمهور الذين يرغبون يف ال�شفر 
ال�شعيد  الفطر  خلل عطلة عيد 
اإغ���لق منازلهم  اأح��ك��ام  ب�����ش��رورة 
اإ���ش��اف��ة اإىل عدم  ق��ب��ل م��غ��ادرت��ه��ا 
ترك مقتنياتهم الثمينة يف املنزل 
وو���ش��ع��ه��ا يف ال��ب��ن��وك والأم���اك���ن 

املخ�ش�شة الآمنة.
واأع������دت م��دي��ري��ة ���ش��رط��ة العني 
خ���ط���ة ���ش��ام��ل��ة ل����ش���ت���ق���ب���ال عيد 
تعزيز  ب���ه���دف  امل����ب����ارك  ال���ف���ط���ر 
المن وال�شتقرار وت�شهيل حركة 
املرور تلفيا للزدحام املتوقع ان 
باعتبارها  ال��ع��ني  مدينة  ت�شهده 
ال�شياحية  ال����وج����ه����ات  اح�������دى 

املف�شلة يف الدولة .
�شهيل  حم���م���د  ال���ع���م���ي���د  وق��������ال 
�شرطة  مديرية  مدير  ال��را���ش��دي 
تكثيف  تت�شمن  اخلطة  ان  العني 
والأمنية  ال�����ش��رط��ي��ة  ال����دوري����ات 
اأن  املتوقع  الأم��اك��ن  وامل��روري��ة يف 
ت�شهد ازدحاما  كاملراكز التجارية 
ال�شياحية  وامل����واق����ع  وال�����ش����واق 

ا�شتخدام بع�س الطفال للألعاب 
ال��ن��اري��ة » ال�����ش��ل��ق« اب��ت��ه��اج��ا بعيد 

الفطر .
داعيا الأ�شر اىل حتمل م�شوؤولياتها  
وال�شتمتاع  اأكبادهم  فلذات  جتاه 
اأج���واء  يف  ال�شعيد  ال��ع��ي��د  ببهجة 

ت�شودها الطماأنينة والأمان .
وط��ال��ب م��دي��ر ع���ام ق��ط��اع الأمن 
اجل�����ن�����ائ�����ي ب���������ش����رط����ة اب����وظ����ب����ي 
ال�شباحة  بغر�س  البحر  م��رت��ادي 
والبتعاد  واحل����ذر  احل��ي��ط��ة  اأخ���ذ 
وممار�شة  العميقة  امل��ن��اط��ق  ع��ن 
املخ�ش�شة  امل��ن��اط��ق  يف  ال�����ش��ب��اح��ة 

املجهزة مبتطلبات ال�شلمة.
من جانبه اأكد العميد اأحمد �شيف 
بن زيتون املهريي مدير مديرية 
�شرطة  ح��ر���س  العا�شمة  �شرطة 
ال�شلمة  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  اأب��وظ��ب��ي 
املجتمع  لأف��������راد  وال���ط���م���اأن���ي���ن���ة 
اأف����راح ع��ي��د الفطر  وم�����ش��ارك��ت��ه��م 
مديرية  اأن  اإىل  م�شريا   . ال�شعيد 
���ش��رط��ة ال��ع��ا���ش��م��ة و���ش��ع��ت خطة 
املبارك  الفطر  عيد  يف  لل�شلمة 
ال�شتعدادات  تكثيف  ع��ل��ى  ت��رك��ز 
�شعور  لتعزيز  امل��ط��ل��وب��ة  الأم��ن��ي��ة 
ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة والأم�����ان ل���دى كافة 

للحيلولة  وذل�����ك  وال��رتف��ي��ه��ي��ة 
ت��ع��ك��ر �شفو  دون وق����وع ح�����وادث  

الحتفال بهذه املنا�شبة .
ب�����ش��رورة مراقبة  ون��ا���ش��د الأ���ش��ر 
بخطورة  وت��وع��ي��ت��ه��م  اأب���ن���ائ���ه���م 
اللهو  وع������دم  ال���ن���اري���ة  الأل�����ع�����اب 
كما  �شلمتهم  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا  ب��ه��ا 
ط���ال���ب���ه���م ب���������ش����رورة ع������دم ت���رك 
ال�شيارة  يف  مب��ف��رده��م  الأط���ف���ال 
العيد  زي�����ارات  اأو  ال��ت�����ش��وق  اأث���ن���اء 
ب�����ش��ب��ب ارت����ف����اع ح������رارة اجل����و يف 
ه����ذا ال���وق���ت م���ن ال���ع���ام وجتنب 

تعري�شهم خلطر الختناق.
من جانبه اأكد العميد را�شد مبارك 
�شرطة  مديرية  مدير  امل�شماري 
�شرطة  حر�س  اخلارجية  املناطق 
خدمات  ت���ق���دمي  ع���ل���ى  اأب���وظ���ب���ي 
منطقة  يف  ل��ل��ج��م��ه��ور  م��ت��ك��ام��ل��ة 
الأمن  وتعزيز  لن�شر  الخت�شا�س 
والأمان.. داعيا اأولياء الأمور  اإىل 
ب��الأب��ن��اء وع���دم ال�شماح  اله��ت��م��ام 
النارية  الأل��ع��اب  با�شتخدام  لهم 
العامة  ال�����ش��لم��ة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��ا 
حيث مت ن�شر الدوريات ال�شرطية 
يف خم��ت��ل��ف امل���واق���ع ���ش��م��ن خطة 
الطماأنينة  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  ت���رك���ز 

••اأبوظبي-وام:

 اأكملت مديريات �شرطة العا�شمة 
وال�����ع�����ني وامل����ن����اط����ق اخل���ارج���ي���ة 
والظفرة بالقيادة العامة ل�شرطة 
الأمنية  ا���ش��ت��ع��دادات��ه��ا  اأب��وظ��ب��ي 
ال�شعيد  ال��ف��ط��ر  ع��ي��د  ل���ش��ت��ق��ب��ال 
لتعزيز ال�شعور بالطماأنينة جلميع 
اأفراد املجتمع �شمن حملة �شرطة 
 « �شعادتنا يف �شلمتكم   « ابوظبي 
اف�شل اخلدمات  لتقدمي  الهادفة 

للجمهور وال�شهر على راحته.
واكد اللواء عمري حممد املهريي 
مدير قطاع المن اجلنائي حر�س 
�شرطة ابوظبي على تقدمي اأرقى 
معتربا  ال�������ش���رط���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
الأ�شا�شي  ال�������ش���ري���ك  اجل���م���ه���ور 
اخلطط  لإجن���اح  والإ�شرتاتيجي 
الأمن  دعائم  تعزيز  اىل  الهادفة 

وال�شتقرار يف املجتمع .
اجلمهور  امل���ه���ريي  ال���ل���واء  وه���ن���اأ 
ال�����ش��ع��ي��دة موؤكدا  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه 
على  ال�شرطية  الأج���ه���زة  ح��ر���س 
لن�شر  اخل����دم����ات  اأرق������ي  ت���ق���دمي 
وت��ع��زي��ز الأم����ن والأم�����ان وتوثيق 

روابطها مع اجلمهور .
الل����ت����زام  اإىل  ال�����ش��ائ��ق��ني  ودع������ا 
وقيادة  وامل������رور  ال�����ش��ري  ب��ق��واع��د 
خا�شة  وح��ذر  بحيطة  مركباتهم 
ازدحاما  ت�شهد  التي  الأم��اك��ن  يف 
املنا�شبة  ب��ه��ذه  ل��لح��ت��ف��ال  ك��ب��ريا 

ال�شعيدة.
خلطة  وف����ق����ا  اأن�������ه  اإىل  م�������ش���ريا 
اأع���دت���ه���ا �شرطة  ال��ت��ي  ال�����ش��لم��ة 
الدوريات  ت��وزي��ع  �شيتم  اب��وظ��ب��ي 
الت�شوق  م��راك��ز  ح���ول  ال�����ش��رط��ي��ة 
وال�شواطئ  واحلدائق  واملتنزهات 
وامل����راف����ق ال�����ش��ي��اح��ي��ة ع��ل��ى مدار 

ال�شاعة .
ون��ا���ش��د امل���ه���ريي اأول����ي����اء الم����ور 
ال�شرطة  عنا�شر  مع  التعاون  اىل 
لدرء املخاطر الناجمة عن ظاهرة 

والأمان للجمهور.
التعاون  ع���ل���ى  اجل���م���ه���ور  وح�����ث 
مبا  ال�شرطة  عنا�شر  مع  امل�شتمر 
ي�شهم يف تعزيز الأمن وال�شتقرار 
ب��امل��ج��ت��م��ع م���وؤك���دا احل���ر����س على 
والأمن  ال�شلمة  وت��رية  ا�شتمرار 
والأم�������ان ب�������ش���ورة م��ت��ك��ام��ل��ة من 
خ������لل ال����ت����ع����اون امل���������ش����رتك مع  
خمتلف اجلهات لتاأمني ال�شلمة 
والعمل  ك��اف��ة  امل��ج��ت��م��ع  ل�����ش��رائ��ح 
ال�شرطية  اخل��دم��ات  تطوير  على 
مب���ا ي��ل��ب��ي ت��ط��ل��ع��ات اجل��م��ه��ور يف 
حتقيق الأم��ن والأم��ان يف مناطق 

الخت�شا�س.
الظفرة  وا�شتعدت �شرطة منطقة 
ل��ت��اأم��ني ���ش��لم��ة امل�����ش��اف��ري��ن على 
اأبوظبي  ال���دويل  ال��ربي  الطريق 

الغويفات خلل عطلة العيد .
�شعيد  ���ش��ه��ي��ل  ال��ع��م��ي��د  واأو�����ش����ح 
اخل�����ي�����ي�����ل�����ي م�������دي�������ر م�����دي�����ري�����ة 
����ش���رط���ة م��ن��ط��ق��ة ال����ظ����ف����رة اأن����ه 
مت ت��ك��ث��ي��ف ال�����دوري�����ات امل���روري���ة 
ع����ل����ى ط��������ول ال�����ط�����ري�����ق ال������ربي 
اجتياز  على  امل�شافرين   مل�شاعدة 
م�����ش��اف��ة ال��رح��ل��ة ب���اأم���ان  وتاأمني 
ال�����ش��لم��ة ل��ه��م وت�����ش��ه��ي��ل  حركة 
كافة  وت��ق��دمي  امل�ش�����افرين  م��رور 
اخلدمات لهم وبذل اق�شى اجلهد 
ال�شرطية  ال����وح����دات  ك���اف���ة  م���ن 
لتامني ال�شلمة للجميع . واأ�شار 
اإىل  اأن مركز الغويفات احلدودي 
ل�شتقبال  ا����ش���ت���ع���دادات���ه  اأك����م����ل  
خلل  والق���������ادمني   امل��غ��ادري��ن 
اأف�شل  وت���ق���دمي  ال���ع���ي���د   اج������ازة 
اخل����دم����ات ل���ه���م و����ش���رع���ة اجن����از 
الوقت  يف  و�شفرهم  معاملتهم 
املحدد .. حاثا امل�شافرين برا  على 
�شلمة  من  دائما  التاأكد  �شرورة 
�شلحية  ومن  الثبوتية  اأوراقهم 
مركباتهم  قبل ال�شفر بوقت كاف 
لإجن����از م��ع��ام��لت��ه��م   يف الوقت 

املحدد.

 الت�شامح نهج ثابت ومتجذر يف تركيبة املجتمع الإماراتي
•• اأبوظبي-وام:

 اأكدت ن�شرة اأخبار ال�شاعة اأن مو�شوع الت�شامح والتعاي�س بني ال�شعوب والأمم يكت�شب اأهمية خا�شة ورمبا 
التطرف والإره��اب وعدم الحرتام  العامل وتنامي ظواهر  التي ي�شهدها  التطورات  غري م�شبوقة يف ظل 

للآخر على نحو ينذر بحدوث املزيد من املعاناة للب�شرية.
اأ�شارت اإىل اأن هناك جهودا  وحتت عنوان » خطوة غري م�شبوقة لرت�شيخ الت�شامح والتعاي�س بني الأمم » 
كبرية بذلت وعلى م�شتويات دولية متعددة من اأجل مواجهة هذه الظواهر والتخل�س منها وهناك حتالفات 
دولية كبرية ت�شكلت ملكافحة الإرهاب وجتفيف م�شادره املتعددة ولكن امل�شكلة ما زالت قائمة ورمبا تتفاقم 

ب�شبب عوامل متعددة ومت�شابكة.
واأ�شافت الن�شرة ال�شادرة عن » مركز الإمارات للدرا�شات والبحوث الإ�شرتاتيجية » اإىل اأنه بينما تنخرط 
خمتلف دول العامل عرب التحالفات اأو من خلل ا�شرتاتيجيات وطنية خمتلفة يف مواجهة هذه الظواهر 
اأكرث تعقيدا وت�شابكا يف ظل تداخل م�شبباتها وعوامل ن�شوئها وت�شعب م�شادر متويلها ..  اأ�شبحت  التي 
تربز دولة الإمارات العربية املتحدة كمنارة ت�شيء الطريق للآخرين للتعامل الناجع والناجح مع ظواهر 
توؤكد مبا ل يدع جمال لل�شك اأنه ل ميكن حماربتها والتخل�س منها ب�شكل كلي ما مل ي�شبح الت�شامح ثقافة 

وحمركا اأ�شا�شيا ل�شلوك الأفراد وتعاملهم مع الآخر. 
واأكدت اأن هذا ل ميكن اأن يتاأتى يف ظل ما ي�شهده العامل من فو�شى اأفكار واآراء وفتاوى وتدفق املعلومات 
غري امل�شبوق عرب و�شائل التوا�شل احلديثة وخا�شة التوا�شل الجتماعي خالقا حالة من الت�شوي�س الفكري 
والقيمي ما مل يكن هناك عمل منظم مبني على اأ�ش�س علمية ومنهجية ميكن من خلله تعزيز وتر�شيخ 

قيم الت�شامح وقبول الآخر. 
وتابعت اأنه يف هذا ال�شياق جاء اإ�شدار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
للت�شامح  ال���دويل  املعهد  باإن�شاء  قانونا  دب��ي  لإم���ارة  حاكما  ب�شفته   - اهلل  رع��اه   - ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
الدويل  للمعهد  املنتدب  الع�شو  بتعيني  واآخ��ر  للت�شامح  ال��دويل  املعهد  اأمناء  جمل�س  بت�شكيل  ومر�شوما 
للت�شامح كما يت�شمن قانون اإن�شاء املعهد الدويل للت�شامح اإطلق جائزة با�شم » جائزة حممد بن را�شد اآل 

مكتوم للت�شامح » تلحق باملعهد وتدار وفقا لأحكام قانون اإن�شائه ونظامه الأ�شا�شي. 
واأو�شحت اأن اإن�شاء مثل هذا املعهد يف هذا الوقت الذي تقوم به قوى الظلم والتطرف يف ن�شر ثقافة الكره 
ورف�س الآخر لهو خري دليل على مدى اهتمام دولة الإمارات وقيادتها الر�شيدة مبو�شوع الت�شامح وقبول 
الدينية  باأ�شكاله املختلفة  الإم��ارات عن جدارة وا�شتحقاق منوذجا وعنوانا للت�شامح  اأ�شبحت  الآخر حتى 
وال�شيا�شية والثقافية والفكرية.  واأ�شارت اإىل اأن هذا حتقق بف�شل الروؤية احلكيمة للقيادة الر�شيدة وعلى 
راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« لأهمية وحمورية قيمة 
عظيمة  قيمة  فالت�شامح  الدوليني.  وال�شلم  الأم��ن  وتعزيز  املحلي  وال�شتقرار  الوئام  حتقيق  يف  الت�شامح 
اختلف  على  وال�شعوب  الأمم  ب��ني  والتكامل  التجان�س  حتقيق  يف  وت�شهم  التع�شب  م��ن  املجتمع  حتمي 

دياناتهم وثقافتهم وهذا ما اأكده �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
عندما قال اإن : الإمارات هي العنوان الأول للت�شامح والتعاي�س وقبول الآخر واإن الت�شامح قيمة اأ�شا�شية يف 

بناء املجتمعات واأهم �شر يف ا�شتقرار الدول و�شعادة ال�شعوب. 
واأ�شافت اأن اإن�شاء هذا املعهد مع غريه من املوؤ�ش�شات والهيئات التي اأ�ش�شتها دولة الإمارات وكان لها ال�شبق 
باأولوية  الت�شامح يحظى  اأن مو�شوع  اأي�شا على  للت�شامح لهو خري دليل  اأهمها تخ�شي�س وزارة  بها ومن 

كبرية يف نهج هذه الدولة وقيادتها احلكيمة.
واأكدت اأخبار ال�شاعة يف مقالها الإفتتاحي اأن احلديث عن الت�شامح الذي مييز الدولة يف �شيا�شتها الداخلية 
واخلارجية لي�س جمرد �شعار يتم احلديث عنه يف املنا�شبات اأو تكتب عنه املقالت اأو جترى حوله الدرا�شات 
ول جمرد ترف تتناقله الأل�شن عند تناول عمليات عنف اأو اإرهاب واإمنا هو نهج ثابت ومتجذر يف تركيبة 
الدولة واملجتمع الإماراتي منذ القدم اأر�شى قواعده الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

نهيان » طيب اهلل ثراه » الذي جعل من الت�شامح قيمة عليا و�شلوكا واقعا منذ ن�شاأة الحتاد. 

اأخبار ال�ساعة :
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كلية اآل مكتوم تنظم لقاء تعريفيا ب�«برنامج التعددية الثقافية« يف كلية ال�شرطة اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

يف  ا�شكتلندا  يف  العايل  للتعليم  مكتوم  اآل  كلية  نظمت   
ق��اع��ة الحت����اد مب��ق��ر كلية ال�����ش��رط��ة اب��وظ��ب��ي ل��ق��اء مع 
اأولياء طالبات اجلامعات امل�شاركات يف برنامج التعددية 
الثقافية ومهارات القيادة الذي يبداأ اعتبارا من 9 يوليو 

املقبل وي�شتمر على مدار �شهر.
وقدم مريزا ال�شايغ رئي�س جمل�س اأمناء كلية اآل مكتوم 
وفعالياته بح�شور  الربنامج  �شرحا عن  العايل  للتعليم 
ال�شرطة  كلية  ع��ام  م��دي��ر  ن��ائ��ب  اخل���وري  خ��ال��د  العقيد 

والدكتور طيب كمايل وعدد من ال�شباط بكلية ال�شرطة 
ومدراء وممثلي اجلامعات امل�شاركة والطالبات امل�شاركات 

واأولياء اأمورهن.
على  حر�شت  اجل��ام��ع��ات  م��ن  العديد  اأن  ال�شايغ  وق���ال 
امل�شاركة يف فعاليات الربنامج الثقايف »التعددية الثقافية« 
الذي تنظمه كلية اآل مكتوم للتعليم العايل يف ا�شكتلندا 
يف  الأ�شا�شية  العنا�شر  م��ن  يعترب  وال���ذي  دوري  ب�شكل 

منهجها وا�شرتاتيجيتها الثقافية واأدائها العملي.
واأكد اأن هذه الدورة توؤكد جناح الربنامج وتطور و�شائله 
واآلياته لتمتد مظلته اإىل فتح باب امل�شاركة لأعداد اأكرب 

من طالبات اجلامعات واملوؤ�ش�شات املعنية بال�شاأن الثقايف. 
درا�شي  برنامج  يف  �شينتظمن  الطالبات  اأن  اإىل  م�شريا 
الثقافية  والتعددية  القيادة  مو�شوعات  يتناول  وثقايف 

والعوملة والدرا�شات الإ�شلمية.
ومناظرات  تدريبية  عمل  ور���س  الربنامج  يت�شمن  كما 
زيارات  اإىل  اإ�شافة  احل�شاري  التوا�شل  ح��ول  ون���دوات 
ملعامل ا�شكتلندا وبع�س اجلامعات الكربى مثل اأك�شفورد 
واب���ردي���ن وال���ربمل���ان ال���ش��ك��ت��ل��ن��دي ول���ق���اء ال��ع��دي��د من 
امل�شوؤولني وكبار ال�شخ�شيات و�شانعي القرار يف ا�شكتلندا 

ب�شكل عام.

عرو�س األعاب نارية يف اأول اأيام العيد ون�ساطات جلميع اأفراد العائلة طيلة فرتة العيد

يا�ش مارينا يحتفل بعيد الفطر باأكرب عرو�ش لالألعاب النارية يف اأبوظبي

�ساركت يف اأكرب در�س لل�سباحة يف العامل 

اأ�شبوع من الحتفالت بالعيد يف يا�ش ووتروورلد

•• اأبوظبي-الفجر:

 ي��ح��ت��ف��ل م��ر���ش��ى ي��ا���س م��اري��ن��ا يف 
الرتفيهية  يا�س، الوجهة  جزيرة 
ب��ع��ي��د الفطر  اأب��وظ��ب��ي،  يف اإم������ارة 
ال�����ش��ع��ي��د م����ن خ�����لل ج��م��ل��ة من 
اجلذابة  وال���ع���رو����س  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
، حيث  ال���ع���ائ���ل���ة  اأف��������راد  جل��م��ي��ع 
املفاجاآت  م��ن  ال��ع��دي��د  تنتظرهم 
مارينا  يا�س  مر�شى  يقدمها  التي 
م������ن خ�������لل م����ن����اف����ذ الأط����ع����م����ة 
وامل�������ش���روب���ات ورح������لت ال���ق���وارب 

البحرية. 
مر�شى  زوار  ي���ك���ون  و����ش���وف  ه����ذا 

يا�س  مر�شى  زوار  ملنح  ال�شتعداد 
للتجول  ا�شتثنائية  جترية  مارينا 
يف م���ع���امل اأب����وظ����ب����ي امل���ده�������ش���ة ، 
البحرية  ال���ق���وارب  ت��ك��ون  و���ش��وف 
عرو�س  مل��ت��اب��ع��ة  م���ث���ال���ي���اً  م���ك���ان���اً 
ال���ن���اري���ة ، ومت��ت��د فرتة  الأل����ع����اب 
رح�����لت ال����ق����وارب ال��ب��ح��ري��ة ملدة 
مر�شى  م����ن  ان���ط���لق���اً  ���ش��اع��ت��ني 
ال�شديقة  القوارب  يا�س مارينا يف 
 10 م��ن  ت�شتوعب  وال��ت��ي  للبيئة 
تكلفة  وت��ب��ل��غ  ���ش��خ�����ش��اً،   24 اإىل 
درهم   500 ال��ب��ح��ري��ة  ال��رح��لت 
البحرية  مارغريتا  رحلة  ل�شاعة 
اأ�شخا�س   10 ت�����ش��ت��وع��ب  ال���ت���ي 

امل��دي��ن��ة ، وت��و���ش��ع ي��ا���س م��اري��ن��ا يف 
خيارات  يا�س،وتعدد  ج��زي��رة  قلب 
م���ن���اف���ذ الأط����ع����م����ة وامل�������ش���روب���ات 
مراكز  ج��ان��ب  اإىل  ميتلكها،  ال��ت��ي 
والبحرية  الريا�شية  الن�شاطات 
و�شاحات لعب   ، القوارب  ورح��لت 
املو�شيقية،  امل��اء  ونوافري  الأطفال 
ي��ج��ع��ل م��ن��ه وج���ه���ة حم��ب��ب��ة ج���داً 
جلميع الزوار املواطنني واملقيمني 
اإقباًل  نتوقع  ونحن   ، وال�شائحني 
ك���ب���رياً خ����لل ف����رتة ع��ي��د الفطر 
اأول  يف  ال��ع��ائ��لت  ت�شتمتع  ح��ي��ث 
اأيام العيد باأكرب عرو�س للألعاب 

النارية يف اأبوظبي.

يا�س مارينا يف اأول اأيام العيد على 
للألعاب  عرو�س  اأك��رب  مع  موعد 
ال��ت��ي �شوف  اأب��وظ��ب��ي  ال��ن��اري��ة يف 
تنري �شماء جزيرة يا�س بداية من 
ال�����ش��اع��ة 9 م�����ش��اًء ، و���ش��وف يكون 
املكان الأمثل ملتابعة هذه العرو�س 
ال�شبعة  م��اري��ن��ا  ي��ا���س  م��ط��اع��م  يف 
�شمن  التجول  اأثناء  ،اأو  املرخ�شة 

رحلت القوارب البحرية. 
مر�شى  اح���ت���ف���ال  ع���ل���ى  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
ي��ا���س م��اري��ن��ا ب��ع��ي��د ال��ف��ط��ر ،قال 
����ش���ي���درك ل���و ري�����ش��ت ،م���دي���ر عام 
اإن موقع   : م��اري��ن��ا  ي��ا���س  م��ر���ش��ى 
مر�شى ي��ا���س م��اري��ن��ا ال��ق��ري��ب من 

عرو�س  ج��ان��ب  واإىل   : واأ�����ش����اف 
لزورانا  جهزنا   ، النارية  الأل��ع��اب 
ال��ع��دي��د م��ن ف��ق��رات امل���رح واملتعة 
والألعاب وعرو�س املو�شيقى احلية 
الأطعمة  ق��وائ��م  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة   ،
ت�شيربياين  م��ط��ع��م  يف  ال���غ���ن���ي���ة 
ال�شرق  روزان���ا  ومطعم  الإي��ط��ايل 
اأو�شطي واملطعم الإ�شباين ديابليتو 
�شتارز  ، ومطعم  اأيري�س  ، ومطعم 
واملطعم  الأم����ري����ك����ي   ب������ارز  اأن������د 
األ�شا�س  دي  ك���اف���ي���ه  الأوروب�����������ي 
للماأكولت  اأك�����واري�����وم  ،وم��ط��ع��م 
البحرية، كما �شوف تكون رحلت 
اأمت  على  البحرية  ت��وين  ال��ك��اب��ن 

•• اأبوظبي: رم�صان عطا

ي���ا����س ووت�����روورل�����د بعيد  حت��ت��ف��ل 
الفطر هذا العام مع برنامج حافل 
العائلية  وال��ف��ع��ال��ي��ات  ب��الأن�����ش��ط��ة 
اأيام،  �شبعة  م��دار  على  ت��دوم  التي 
يتخللها عرو�س مو�شيقية مميزة 

بتجربة  ال�شتمتاع  فر�شة  تفّوتوا 
يف  نوعها  من  الأوىل  هي  م�شّوقة 
ت�����ش��ت��م��ّر ف��رح��ة العيد  احل��دي��ق��ة. 
الفرتة  يف  ووت�����روورل�����د  ي���ا����س  يف 
 1 اىل  ي���ون���ي���و   25 م����ن  املُ���م���ت���دة 
�شباحاً   10 ال�����ش��اع��ة  م��ن  ي��ول��ي��و 
اإىل ال�شاعة 8 م�شاًء.  وعلى �شعيد 

اخ��ر �شاركت ي��ا���س ووت���روورل���د يف 
العامل  ل��ل�����ش��ب��اح��ة يف  در�����س  اأك����رب 
و���ش��م م��ئ��ات الأط���ف���ال وال��ك��ب��ار يف 
من  الآلف  اإىل  ووت��روورل��د  يا�س 
اأك���رب در����س �شباحة  امل�����ش��ارك��ني يف 
املائية  احلديقة  وكانت  العامل.  يف 
لفعالية  م�شت�شيفاً  ر�شمياً  موقعاً 

 2017 لعام  لل�شباحة  در�س  اأكرب 
العامل؛  م��وق��ع يف   600 ب��ني  م��ن 
حيث �شلطت هذه الفعالية ال�شوء 
ع��ل��ى اأه��م��ي��ة درو������س ال�����ش��ب��اح��ة يف 
اإن��ق��اذ احل���ي���اة.   واأظ���ه���رت درا�شة 
اأجرتها فعالية اأكرب در�س لل�شباحة 
درو�س  يف  امل�شاركة  ب���اأن  ال��ع��امل  يف 

تقلل  اأن  ميكن  املعتمدة  ال�شباحة 
من خطر الغرق بن�شبة ٪88 بني 
اأعمارهم  ت��رتاوح  الذين  الأط��ف��ال 
العديد  اأن  اإل  �شنوات،  و4   1 بني 
تدريباً  ي��ت��ل��ق��ون  ل  الأط���ف���ال  م��ن 
اأو اإجراءات  معتمداً على ال�شباحة 

ال�شلمة يف املياه.

فقط  دره������������م   185 م�����ق�����اب�����ل 
عند  والعائلة  الأ���ش��دق��اء  لتذكرة 
����ش���راء ال��ت��ذاك��ر ع���رب م��وق��ع يا�س 

ووتروورلد اللكرتوين. 
بيانكا  ق���ال���ت  امل���ن���ا����ش���ب���ة،  وب����ه����ذه 
�������ش������ام������وت، م������دي������ر ع���������ام ي����ا�����س 
الحتفال  ي�����ش��رن��ا  ووت�����روورل�����د: 

جت���ع���ل م�����ن ي����ا�����س ووت������روورل������د 
الوجهة الأمثل لكّل العائلت. 

احلديقة  ����ش���ي���وف  و���ش��ي�����ش��ت��م��ت��ع 
الطابع  ذات  ال��ط��ب��ول  مبو�شيقى 
امل��ح��ّل��ي مل���واه���ب ���ش��اّب��ة م���ن دول���ة 
الإم�������ارات، ت���ق���ّدم ع��رو���ش��ه��ا اأرب���ع 
م������ّرات ي���وم���ي���اً. ك����ّل ذل����ك واأك����رث 

بعيد الفطر ال�شعيد مع العائلت 
والأ�����ش����دق����اء م���ن خ����لل تقدمي 
اأن�شطة مرحة تخلق حلظات مميزة 
ل تن�شى مع الأحباب. نتطّلع لر�شم 
�شيوفنا  وج����وه  ع��ل��ى  الب��ت�����ش��ام��ة 
امل�شوقة،  ال��ع��ي��د  ف��ع��ال��ي��ات  ���ش��م��ن 
وامل�شابقات، والعرو�س امل�شلية.  ل 

ال���رح���ل���ة ال���ب���ح���ري���ة يف ال����ق����وارب 
 24 ت�شتوعب  وال��ت��ي  التقليدية 
�شخ�شاً ،وجميع الرحلت تت�شمن 

،و800 درهم ل�شاعة رحلة العربة 
ال��ب��ح��ري��ة وال���ت���ي ت�����ش��ت��وع��ب 15 
ل�شاعة  دره���م  و1200   ، �شخ�شاً 

م����ربد وث���ل���ج وم������اء، وم����ن املمكن 
الأطعمة  ا���ش��ط��ح��اب  للمبحرين 

وامل�شروبات معهم للحتفال.  

جمعية دبي اخلريية توزع 350 �شلة غذائية يف غامبيا
•• دبي-وام:

اأكرث  دب��ي اخلريية  وزع��ت جمعية 
من 350 �شلة غذائية على الأ�شر 
غامبيا  ج���م���ه���وري���ة  يف  ال���ف���ق���رية 

�شمن م�شروع افطار �شائم.
ومت ت��وزي��ع ال�����ش��لت ال��غ��ذائ��ي��ة - 
5 كلغ  ت��ت��ك��ون ك��ل �شلة م��ن  ال��ت��ي 
ل��ي��رت م��ن الزيت  ال�����ش��ك��ر و5  م��ن 
بح�شور   - الرز  م���ن  ك��ل��غ  و25 
مم����ث����ل اجل�����ال�����ي�����ات امل�������ش���ل���م���ة يف 
اأئمة  وع��دد من  باجنول  العا�شمة 
املناطق الأكرث فقرا  امل�شاجد على 
و�شكر  ال��ع��ا���ش��م��ة..  ����ش���واح���ي  يف 
والقائمني  اجل��م��ع��ي��ة  احل�������ش���ور 

عليها.
وت���ع���ت���رب امل����وؤ�����ش���������ش����ات اخل���ريي���ة 
والوحيدة  الأويل  ه��ي  الإم��ارات��ي��ة 
امل�شاعدات  ه���ذه  م��ث��ل  ت��ق��دم  ال��ت��ي 
الدولة  ه���ذه  يف  رم�����ش��ان  �شهر  يف 
ل�شالح املعوزين وذوي الحتياجات 

من امل�شلمني.
وق�����ال اأح���م���د م�����ش��م��ار اأم�����ني �شر 
اجمايل  ان  اخل��ريي��ة  دب��ي  جمعية 
ال�شائم  اإف���ط���ار  م�����ش��روع  ت��ك��ل��ف��ة 
مليون   15 ب��ل��غ��ت  ال���دول���ة  خ����ارج 
منها  وي�شتفيد  ال��ع��ام  ل��ه��ذا  دره���م 
الأ�شخا�س يف  الآلف من  ع�شرات 
28 دولة  األ��ف و 500 م�شجد يف 
داخل  امل�شتفيدين  اىل  بالإ�شافة 

الدولة.
واأكد اأن اإقامة هذا امل�شروع يف تلك 
���ش��رائ��ح جمتمعية  ي��خ��دم  ال�����دول 
جلهود  ام������ت������دادا  وي����ع����د  ك����ث����رية 
الإماراتية  الإن�����ش��ان��ي��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

خارج احلدود.
م�شريا اىل اأن جمعية دبي اخلريية 

تقيم م�شروع اإفطار �شائم يف عدة 
و�شريلنكا  بيلرو�شيا  مثل  دول 
الخ�شر  وال������راأ�������س  وال�������ش���ن���غ���ال 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  واأ���ش��رتال��ي��ا  والفلبني 

ويتم  اإ�شبانيا..  يف  بر�شلونة  اإقليم 
تنفذ امل�شروع بالتعاون مع �شفارات 

وقن�شليات الدولة.
ان اجلمعية توفر وجبات  واأ�شاف 

�شخ�س  األ���ف   75 لنحو  الإف��ط��ار 
مليون   2250 ب��اإج��م��ايل  ي��وم��ي��ا 
 28 وجبة خلل �شهر رم�شان يف 

دولة.

يف مدينة اأبوظبي ومنطقتي العني والظفرة

مواعيد عمل من�شاآت �شركة »�شحة« خالل عطلة العيد
•• اأبوظبي-الفجر:

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �شركة  اأعلنت 
مواعيد  ع���ن  »���ش��ح��ة«  ال�����ش��ح��ي��ة 
و�شاعات العمل يف املن�شاآت ال�شحية 
والتخ�ش�شية  ال�شحية  وامل��راك��ز 
ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا خ����لل ع��ط��ل��ة عيد 
الفطر املبارك يف مدينتي اأبوظبي 

ومنطقتي العني والظفرة.
جميع  ب��������اأن  »�����ش����ح����ة«  واأف������������ادت 
ومراكز  لها  التابعة  امل�شت�شفيات 
توا�شل  اخل���ارج���ي���ة  ال���ع���لج���ات 
ت��ق��دمي خ��دم��ات��ه��ا مب��واع��ي��د �شهر 
رم���������ش����ان ال����ت����ي ����ش���ب���ق الإع�������لن 
لرم�شان  امل��ت��م��م  ال��ي��وم  اإىل  عنها 
الت�شال  للمتعاملني  .  وميكن 
مبركز ات�شال املتعاملني 80050 
اب��ت��داء م��ن اليوم  امل��واع��ي��د  حلجز 
العطلة  نهاية  اإىل  للعيد  ال��ث��اين 
�شباحا   7 ال�شاعة  الر�شمية  من 

وحتى 10 م�شاء. 
املراكز ال�شحية التابعة للخدمات 

العلجية اخلارجية
ف�شتفتح  ال�����ش��ح��ي��ة  امل���راك���ز  واأم�����ا 
خليفة  ومدينة  الزعفرانة  مراكز 
اأبوظبي  يف  وامل���ق���ط���ع  وال���ب���اه���ي���ة 
ومراكز الهيلي واملويجعي واليحر 
8:30 م�شاًء  ونعمة يف العني من 
الليل  منت�شف  بعد   1:30 وحتى 

اأيام 29 و30 رم�شان.
املبارك  الفطر  عيد  اأي���ام  اأول  ويف 
ثاين  يف  اأم���ا  امل��راك��ز،  جميع  تغلق 
ف�شتعمل  ال���ع���ي���د  اأي���������ام  وث�����ال�����ث 

الأ�شبوع. بينما �شيغلق ق�شم التربع 
بالدم اأول يوم العيد فقط.

التخ�ش�شية  ال���ع���ي���ادات  و���ش��ت��غ��ل��ق 
اخلارجية يف مدينة ال�شيخ خليفة 
العطلة  خ����لل  اأب���واب���ه���ا  ال��ط��ب��ي��ة 
الغد  ك����ان  ح���ال���ة  ويف  ال��ر���ش��م��ي��ة، 
من  ك��ل  �شيبا�شر  العيد  اأي���ام  اأول 
وعيادة  للرا�شدين  الرتوية  مركز 
الإق�����ام�����ة ال���ق�������ش���رية ل���لأط���ف���ال 
يونيو   27 ال��ث��لث��اء  ي��وم  عملهما 
يوم  ك���ان  ح��ال��ة  يف  اأم���ا   .2017
ف�شيفتح  العيد  اأي���ام  اأول  الأث��ن��ني 
وعيادة  للرا�شدين  الرتوية  مركز 
الإقامة الق�شرية للأطفال يومي 
و28   27 والأرب�����ع�����اء  ال���ث���لث���اء 
يونيو  بدوام كامل و�شتفتح عيادات 
طب الأطفال العام والباطنية يوم 
ال�شاعة  م��ن  يونيو   29 اخلمي�س 
ال�شاعة  اإىل  ���ش��ب��اح��اً   08:00

ع�شراً.  04:00
وت���ع���م���ل خ�����دم�����ات ال������ط������وارئ يف 
م�����ش��ت�����ش��ف��ى ال���رح���ب���ة خ����لل اأي����ام 
ع��ي��د ال��ف��ط��ر ال�����ش��ع��ي��د ع��ل��ى مدار 
ق�شم  اإىل  بالإ�شافة  �شاعة،   24
م�شت�شفى  يف  للأطفال  »الرعاية« 
العيد  اأي��ام  خلل  �شيعمل  الرحبة 
حتى  ����ش���ب���اح���اً   8 ال�������ش���اع���ة  م����ن 
وتكون  الليل.  منت�شف  من   12
�شاعات الزيارة الر�شمية للمر�شى 
ال�شاعة  امل�شت�شفى من  املنومني يف 
 10 ال�شاعة  وحتى  �شباحاً   10
العلجية  الوحدات  جلميع  م�شاًء 

العامة.

خليفة  ومدينة  الزعفرانة  مراكز 
اأبوظبي  يف  وامل���ق���ط���ع  وال���ب���اه���ي���ة 
ومراكز الهيلي واملويجعي واليحر 
ون��ع��م��ة يف ال��ع��ني م���ن ال�����ش��اع��ة 2 

ظهراً حتى 10 م�شاًء،
ويف ح���ال وق���ع ال��ع��ي��د ي���وم الأح���د 
�شتزاول جميع املراكز اأوقات العمل 
ي���وم الأربعاء  اب���ت���داًء م��ن  امل��ع��ت��ادة 
اأم����ا يف حال  ي��ون��ي��و،   28 امل���واف���ق 
فت�شتمر  الث��ن��ني  ي��وم  العيد  وق��ع 
با�شتقبال  م�شبقاً  املذكورة  املراكز 
املراجعني من 2 ظهراً وحتى 10 
املوافق  اخلمي�س  ي��وم  حتى  م�شاًء 

يونيو.  29
ورماح  اخل��ت��م  م��راك��ز  وتبقى  ه��ذا 
والهري  ومزيد  والقوع  و�شويحان 
�شاعة   24 م����دار  ع��ل��ى  م��ف��ت��وح��ة 

طوال اأيام الإجازة.
امل�شت�شفيات

�شي�شتمر ق�شم الطوارئ يف مدينة 
تقدمي  يف  الطبية  خليفة  ال�شيخ 
الطارئة  الطبية  الرعاية  خدمات 
����ش���اع���ة ط�����وال   24 م�������دار  ع���ل���ى 
اخلالدية  وي��ق��دم مركز  الأ���ش��ب��وع، 
ل��ل��رع��اي��ة ال��ط��ارئ��ة خ��دم��ات��ه من 
م�شاًء   10:30 اإىل  10�شباحاً 
ال�شاعة  الأ�شبوع وم��ن  اأي��ام  خ��لل 
ال�شاعة  اإىل  الظهر  بعد   02:00
10:30 م�شاًء خلل عطلة نهاية 
الأ����ش���ب���وع، وب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ب��ن��ك الدم 
ق�شم  اأع��م��ال  ف�شت�شتمر  اأب��وظ��ب��ي 
طوال  كاملعتاد  وامل��خ��ت��رب  ال�����ش��رف 
الأربع والع�شرين �شاعة طيلة اأيام 

يوا�شل  امل����ف����رق  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ويف 
�شاعة   24 العمل  ال��ط��وارئ  ق�شم 
خلل  ال��زي��ارات  ومواعيد   يومياً، 
ال�شاعة  م��ن  ت��ب��داأ  للعنابر  ال��ع��ي��د 
اأما  م�شاًء،   10 اإىل  �شباحاً   10
املركزة  للعناية  لأق�شام  ال��زي��ارات 
»ال��رئ��ي�����ش��ي��ة وال��ب��اط��ن��ي��ة واخل���دج 
والقلب« تبداأ من 11 �شباحاً اإىل 
 10 اإىل  ع�شراً   5 ومن  ظهراً،   2
م�شت�شفى  اأق�����ش��ام  وُت��غ��ل��ق  م�����ش��اًء. 
الأول  ال���ي���وم  خ����لل  ال��ك��ورن��ي�����س 
حتى الثالث لعيد الفطر، وت�شتمر 
خ���دم���ات ال����ط����وارئ ب��ال��ع��م��ل على 
مدار اليوم، فيما ت�شتقبل خدمات 
 7 من  املراجعني  الكلوي  الغ�شيل 

�شباحاً حتى 11:30 م�شاًء.
وتقدم الطوارئ يف م�شت�شفى توام 
24 �شاعة يف  خدماتها على م��دار 
اأيام الأ�شبوع، فيما �شتغلق العيادات 
اخل���ارج���ي���ة وع�����ي�����ادات اخل���دم���ات 

امل�شاندة خدماتها خلل الإجازة.
ت�شتمر  ال����وق����ن  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  ويف 
خ��دم��ات ال��ط��وارئ على م��دار 24 
���ش��اع��ة، وع���ي���ادة ط��ب الأ����ش���رة من 
ظهراً   12 وحتى  �شباحاً  الثامنة 

يومياً.
وت���ع���م���ل خ�����دم�����ات ال������ط������وارئ يف 
اأيام  خ���لل  ال��غ��رب��ي��ة  م�شت�شفيات 
ع��ي��د ال��ف��ط��ر امل���ب���ارك ع��ل��ى مدار 
الزيارة  �شاعات  وتكون  �شاعة،   24
ال��ر���ش��م��ي��ة ل��ل��م��ر���ش��ى امل��ن��وم��ني يف 
امل�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات م����ن ال�������ش���اع���ة 10 

�شباحاً وحتى ال�شاعة 10 م�شاًء.
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لندن-اأ ف ب:

�شمال  يف  �شكنية  اأب���راج  خم�شة  الربيطانية  ال�شلطات  اأخ��ل��ت 
اأيام  ت�شعة  بعد  اجلمعة  الأول  ام�س  ليل  ط��ارئ  ب�شكل  لندن 
على احلريق الهائل الذي اأتى على برج غرينفل واودى بحياة 

ع�شرات ال�شخا�س.
ما  اخلء  �شرورة  كامدن  بلدية  اأعلنت  الليل،  منت�شف  قبيل 
اأب��راك �شمن جممع  �شقة موزعة على خم�شة   800 جممله 
يعرف باإ�شم �شالكوت�س ا�شتيت للقيام باعمال �شيانة “طارئة” 
الب���راج هو  من احل��رائ��ق. والك�شاء اخل��ارج��ي لواجهات ه��ذه 
نف�شه الذي كان م�شتخدما يف برج غرينفل حيث اأوقع احلريق 
الذي اندلع ليل 13 اىل 14 حزيران يونيو 79 قتيل على 
القل. وت�شتبه ال�شلطات يف اأن الك�شاء املوؤلف من طبقتني من 
اللومينيوم بينهما مادة البوليثيلني هو امل�شوؤول عن النت�شار 

ال�شريع للنار على جممل املبنى.
اخلء  ان  كامدن  بلدية  يف  امل�شوؤولة  غولد  جورجيا  و�شددت 
ان  م��ن  متاأكدين  نكن  ف���وري. مل  ب�شكل  اخلم�شة مت  الب���راج 

ال�شكان يف اأمان.
واأ�شافت غولد حريق غرينفيل غرّي كل �شيء، ول ميكننا اأن 
ن�شمح لأنف�شنا باملخاطرة. وتابعت ان املهم هو �شلمة النا�س 

بينما نقوم باأعمال طارئة .
واأ�شارت اىل اأن اأعمال تغيري الك�شاء اخلارجي �شت�شتغرق بني 

اأ�شبوعني اىل اأربعة اأ�شابيع.
منازلهم  تابلو  ب��رج  �شكان  العديد من  غ��ادر  الليل،  مع حلول 
وم��ع��ه��م ح��ق��ائ��ب��ه��م. وق�����ال ك��اي�����ش��ي اوب����ون����غ رئ��ي�����س جمعية 
امل�شتاأجرين لوكالة فران�س بر�س “تلّقينا اأمراً باإخلء املبنى، 
�شاأبلغ ال�شكان«. ونقل ال�شكان اىل مركز �شوي�س كوتيدج �شنرت 
الرتفيهي الكبري حيث اأم�شوا الليل. تقول مي�شيل اوركوهارت 
املقيمة يف برج براي بعد اخلئه انه امر خميف، وتابعت “انا 
حاولت  التي  البلدية  مع  الم�س  يف  اجتماعا  عقدنا  غا�شبة. 
طماأنتنا. نحن نعي�س منذ ع�شر �شنوات يف هذا املبنى مع هذا 
اأمر  ل�شدور  ال�شتغراب  عن  اآخ���رون  �شكان  واأع���رب  الك�شاء«. 

الخلء يف وقت متاأخر اىل هذا احلد.
وقالت ميلين ثام كنت عند �شريكي عندما تلقيُت ر�شالة عرب 
هاتفي وا�شطررت اىل العودة ب�شرعة. لقد طلبوا منا املغادرة 
ال��ربج قائم  اأم��ر غريب فعل،  وت�شاءلت  الليل.  قبل منت�شف 

منذ �شنوات، ماذا كانت ليلة اإ�شافية �شتغري؟.
وقال اأحمد حممد )19 عاما( املقيم يف برج تابلو مع والديه 

و�شقيقتيه اإن اأ�شرته تبلغت اأمر الخلء من اأحد اجلريان.
وت��اب��ع اأح��م��د ان��ه��ا ف��و���ش��ى. ك���ان ل��دي��ن��ا خم�س دق��ائ��ق جلمع 
ب�شكل  �شقة   800 اإخ���لء  يطلبون  مل���اذا  اأف��ه��م  ل  حاجياتنا. 
ال��ذي نقيم  املبنى  ان  اعتقد  ب��الم��ان هناك ول  ا�شعر  ف��وري. 

فيه مهدد.
واأعلنت بلدية كامدن فجر ال�شبت انها حجزت مئات الغرف يف 
فنادق يف خمتلف اأنحاء لندن ل�شكان ابراج �شالكوت�س ا�شتيت. 

وتابعت البلدية ندعو كل ال�شكان اىل املكوث لدى اأ�شدقاء اأو 
اذا تعذر  اقامة  �شنوؤمن لهم مكان  ا�شتطاعوا لكننا  اذا  اأق��ارب 

عليهم ذلك.
واأ�شارت رئي�شة احلكومة ترييزا ماي اىل انها تفكر يف �شكان 
البراج الذين مت اجلوؤهم وقالت نعمل مع اجهزة الطوارئ 

وال�شلطات املعنية وندعمها حلماية ال�شكان.
ياأتي اخلء ابراج �شالكوت�س ا�شتيت بعد �شل�شلة من الختبارات 
حول ال�شلمة من احلرائق يف املباين اعتربت ال�شلطات انها 
الذي  اخلارجي  بالك�شاء  يتعلق  ما  يف  خ�شو�شا  مر�شية  غري 

و�شعه املتعهد نف�شه يف برج غرينفل.
ال���ربمل���ان اخل��م��ي�����س ان احلكومة  اأم�����ام  اأع��ل��ن��ت  وك���ان���ت م���اي 
التابعة  ال�شكنية  املباين  لكل  الك�شاء اخلارجي  اأمرت مبعاينة 

للبلديات يف خمتلف اأنحاء بريطانيا.
يقول مكتب ماي ان 600 مبنى على القل يف انكلرتا وحدها 
ا�شتخدم فيها الك�شاء اخلارجي نف�شه على غرار برج غرينفل.

من جهة اأخرى، اأعلنت فيونا ماكورماك امل�شوؤولة يف ال�شرطة 
يف  عطل  ب�شبب  ب���داأ  احل��ري��ق  ان  اجلمعة  ل��ن��دن  يف  اجلنائية 
ثلجة. و�شددت ماكغورماك على ان ال�شرطة �شتعاين البنيان 
للواجهة،  اخلارجي  الك�شاء  و�شع  وطريقة  الرتميم  وعملية 

دون ان ت�شتبعد ملحقات بتهمة القتل.
ويف ما يتعلق بالواح الك�شاء اخلارجي امل�شتخدمة يف غرينفل، 
قالت ماكغورماك كل ما ميكنني قوله هي انها ف�شلت يف كل 

اختبارات ال�شلمة.
واأ�شارت ال�شرطة اىل ان عدد �شحايا احلريق ميكن ان يرتفع. 
وحتى الن مت التعرف على ت�شعة منهم فقط هم �شتة رجال 
وث����لث ن�����ش��اء. ول ي����زال ت�����ش��ع��ة ج��رح��ى ي��ت��ل��ق��ون ال���ع���لج يف 

امل�شت�شفى ثلثة منهم يف حالة حرجة.

كولييه  األك�صندر-  اأغني�س   - الفجر   ••
– ترجمة خرية ال�صيباين 

دراماتيكية  اأك���رث  حت���ولت  نتخيل  ان  ميكن  ه��ل 
الوزراء  رئي�شة  ع��ام  طيلة  تعي�شها  التي  تلك  من 
عن  النظر  ان�����ش��رف  م���اي؟  ت��ريي��زا  الربيطانية 
تغيري راأيها يف الربيك�شيت بعد ان �شاندت احلملة 
كامريون  بقيادة  املحافظني  حلكومة  الر�شمية 
لبقاء الدولة يف الحتاد الأوروبي: رمبا كان ذلك 
دون حتفظ خلط احلكومة،  ال��ولء  على  علمة 
ن��ح��و بريك�شيت  ال��ت��ح��ول احل���ايل  ك���ان  ح��ت��ى وان 
متطرف يت�شمن �شحب ال�شوق الداخلية واإغلق 
م��غ��الة يف احلما�شة غ��ري �شرورية  ه��و  احل���دود، 
اأي�شا عن  النظر  م��ف��ه��وم��ة.     ولن�شرف  وغ��ري 
ال�شحية  الرعاية  بخ�شو�س  وع��د  عن  تراجعها 
اأبرز  م��ن  ك���ان  وال����ذي  ب��ي��وت��ه��م،  يف  للمتقاعدين 
اأن ه��ذا الربنامج  وامل��ع��روف  ب��رن��اجم��ه��ا:  ن��ق��اط 
تيموثي،  ون��ي��ك  هيل  فيونا  م�شت�شاراها  �شاغه 
اللذين يتبعانها كظلها منذ �شت �شنوات، واللذين 
كانت قد عهدت اليهما مبقاليد حكومتها وعقلها 

اأي�شا  ه��ي  وه��ا  الكوالي�س.  يف  ي�شاع  كما  ال��ذات��ي، 
تتخلى عنهما.     ولكن عقب الهزمية النتخابية 
اإج��راء انتخابات  12 مقعدا بعد  املذلة - خ�شارة 
باأنها لن  اأن وع��دت  اإرادت��ه��ا بعد  مبكرة ه��ب م��ن 

جُت�����رى - م�����اذا عن 
ال�������ت�������ح�������ول ال���������ذي 
ق��ام��ت ب��ه يف الآون����ة 
اأنه  رغ���م  الخ�����رية؟ 
العديد من  ت��زال  ل 
يجب  ال������ت������ن������ازلت 
ت���ق���دمي���ه���ا م����ن كل 
اجل�������ان�������ب�������ني، ف�����ان 
املقرتح  ال���ت���ح���ال���ف 
األ�شرت  وحدويي  مع 
الوحدوي  )احل����زب 
ي�شع  الدميقراطي( 
عاما  لع�شرين  ح��دا 

من جهود م�شنية لتغيري �شورة حزب املحافظني، 
ا�شرتاتيجية كانت اأحد مهند�شيها الرئي�شيني.

    من املحتمل اأن يكون التاريخ قا�شيا مع ديفيد 
ال�شابق  ال����وزراء  لرئي�س  و�شيحتفظ  ك��ام��ريون، 

الربيك�شيت،  على  وال�شتفتاء  التق�شف  ب�شيا�شة 
املحافظني  ح��زب  دف��ع  على  اأي�شا  ان��ه عمل  رغ��م 
يكون  اأن  اراد  حت��دي��ث  ال��ت��ح��دي��ث،  ط��ري��ق  ع��ل��ى 
مماثل ملا اأقدم عليه توين بلري مع حزب العمال 
م�شتلهما  اجل���دي���د، 
خ�����ط�����اب�����ا ا�����ش����ت����ه����ر 
احل�����زب  ت�����اري�����خ  يف 
لي�شت  وم����وؤل����ف����ت����ه 
���ش��وى ت��ريي��زا ماي. 
فهي ال��ت��ي ك��ان��ت قد 
 2002 ع�����ام  دع�����ت 
املحافظني  زملءها 
للتخل�س من �شورة 
احلزب ال�شرير الذي 
ل  تات�شرية  قو�شته 
ولاإن�شانية،  مبالية 
حمافظة  وا���ش��ت��ع��ادة 
رح��ي��م��ة وح��ن��ون��ة، ول��ك��ن خ�����ش��و���ش��ا، ت��ق��دم��ي��ة يف 

الق�شايا الجتماعية والأخلقية.
   وك��ان ه��ذا نف�س ال��ع��ام ال��ذي �شوتت فيه ماي 
ل�شالح زواج املثليني، مقدمة رغبتها يف التقدمية 

كابنة  تربيتها  ميزت  التي  امل�شيحية  القيم  على 
ق�������ّس.    وم��ن��ذ ان��ت��خ��اب��ه ك��رئ��ي�����س ل��ل��ح��زب، �شرع 
تكن  مل  الإ���ش��لح��ات  م��ن  �شل�شلة  يف  ك���ام���ريون 
و�شع  فقد  عنها.  بعيدة  او  غريبة  م��اي  ت��ريي��زا 

املواطنني  م�شاركة 
املمار�شة  �شميم  يف 
احلكومية م�شاعفا، 
اأحد  ي��ف��ع��ل  ك��م��ا مل 
اللجوء  ق��ب��ل��ه،  م���ن 
)حول  ل��ل���ش��ت��ف��ت��اء 
نظام الت�شويت عام 
2011، وا�شتقلل 
ا�����ش����ك����ت����ل����ن����دا ع�����ام 
والنتماء   ،2014
ل��لحت��اد الأوروب����ي 
عام 2016(، ولكن 
ال���ن���ظ���ام ال���ربمل���اين 

غ��ري ملئم لهذه الل��ي��ة.     كما منح كامريون 
دون  احل��زب  يدعمون  الذين  للمتعاطفني  مكانة 
النتماء اليه، وحدد اأي�شا هدفا يتمثل يف انفتاحه 
على الن�شاء والأقليات العرقية، من خلل تنظيم 

ان��ت��خ��اب��ات مت��ه��ي��دي��ة م��ف��ت��وح��ة لخ��ت��ي��ار بع�س 
املر�شحني يف بع�س الدوائر النتخابية.     وهكذا 
ن�شوي حمافظ  لتيار  ا�شبحت ترييزا ماي رمزا 
يف  للمراأة  اأف�شل  متثيل  اج��ل  من  عاملة  جديد، 
ع��رب جمعية  احل���زب 
املحافظات.  ال��ن�����ش��اء 
لقد كانت وراء قائمة 
ال�شهرية  الأول���وي���ات 
الدوائر  جُت���رب  ال��ت��ي 
املحلية على  احلزبية 
مر�شحيهم  حت���دي���د 
قائمة  م��ن  ان��ط��لق��ا 
 50 م�������ن  ت������ت������األ������ف 
الن�شاء  م���ن  ب���امل���ائ���ة 
العرقية،  والأق��ل��ي��ات 
 ،2010 ع�������ام  ويف 
املراأة  وزيرة  اأ�شبحت 
الداخلية،  وزارة  اأي�شا  تولت  وعندما  وامل�����ش��اواة 
اكت�شفت هاج�شا جديدا: الهجرة.    ترييزا ماي، 
عملت  ك���ام���ريون،  ج��ان��ب  اإىل  ال��ت��ي،  التحديثية 
للمحافظني”،  التجارية  العلمة  “تطهري  على 

ت�شتعد الآن خليانة ما نا�شلت وحاربت يف �شبيله. 
الدميقراطي  ال��وح��دوي  احل��زب  م��ع  فبتحالفها 
يف  واملثلية  الإجها�س  �شد  مواقفه  جتعله  ال��ذي 
الق�شايا  ح���ول  ال�شيا�شي  امل�شهد  مي��ني  اأق�����ش��ى 
اأكرب  فقط  حتقق  مل  والجتماعية،  الأخ��لق��ي��ة 
ولكنها  ال�شيا�شية،  م�شريتها  يف  مده�س  انقلب 
الوراء.  اىل  ك��ربى  قفزة  اىل  حزبها  اأي�شا  تدفع 
وهي بهذا ل تخاطر فقط بفقدان ما تبقى من 
م�شداقيتها، وامنا خ�شارة الدعم النتخابي الذي 
.    وبدل ال�شتقالة  ا�شتعاده احلزب عام 2010 
مرفوعة الرا�س، فان مايو، التي متت مقارنتها يف 
ب�املراأة احلديدية الأخ��رى، ف�شلت  وقت ما خطاأ 
الدخول يف حتالف مع من يهدد عملية ال�شلم يف 
�شمال اإيرلندا ومبا يزيد يف ا�شعاف وحدة اململكة، 
الحتاد  مع  القطيعة  م�شروع  عن  الرتاجع  دون 
الأوروبي الذي كانت قد اأعلنته. اإنها عودة قامتة 
�شنوات  اأم�شت  اأن  بعد  ال�شرير  احل��زب  ه��ذا  اإىل 

عديدة تدينه وت�شجبه.

•• وا�صنطن-وكاالت:

على  الأخ�����رية  ال��ت��ط��ورات  ع��ل��ى  تعليقاً 
البنتاغون  واإ�شقاط  ال�شورية،  ال�شاحة 
ومن  ال��ب��لد،  ���ش��رق  يف  ���ش��وري��ة  ملقاتلة 
اإيرانية  م�����ش��رية  ط���ائ���رة  اإ����ش���ق���اط  ث���م 
دني�س  راأى  امل��ن��ط��ق��ة،  نف�س  يف  ال�شنع 
رو�س، مفاو�س اأمريكي �شابق يف ال�شرق 
الأو�شط، يف جملة بوليتيكو، اأن ترامب 

ما�س يف م�شار ت�شادمي مع اإيران. 
ويلفت رو�س اإىل حالة حمرية نادراً ما 
�شوريا،  ويف  الأو���ش��ط.  ال�شرق  �شهدها 
ت��ع��ت��م��د اأم���ري���ك���ا ع��ل��ى م��ق��ات��ل��ني اأك����راد 
اأنهم  ال��ن��ات��و،  يف  الع�شو  ت��رك��ي��ا،  ت��ق��ول 
ل�شتعادة  مهمتهم  وت��دع��م  اإره��اب��ي��ني، 
غارات  بوا�شطة  داع�س،  الرقة، عا�شمة 
ع�شكرية  ق���اع���دة  م���ن  ت��ن��ط��ل��ق  ج���وي���ة 
اأمريكا  تتهم  كما  الدوحة.  يف  اأمريكية 
رو�شيا بالتواطوؤ مع احلكومة ال�شورية 
اأبناء  �شد  كيماوية  لهجمات  �شنها  يف 
ولكنها  �شورية،  ق��وات  وتهاجم  �شعبها، 
ملحاربة  مو�شكو  م��ع  ال��ت��ع��اون  يف  ت��اأم��ل 

داع�س. 
�شعي حثيث

الكاتب  ي�شري  الفو�شى،  تلك  و�شط كل 
قب�شته  لتعزيز  حثيث  اإي����راين  ل�شعي 
ع��ل��ى ���ش��وري��ا يف م����وازاة ه��ج��وم ترامب 
اإيران  تدخل  يقت�شر  ومل  داع�س.  على 
لإن���ق���اذ ن��ظ��ام ال��رئ��ي�����س ال�����ش��وري ب�شار 
امل�شت�شارين  �شفوة  اإر���ش��ال  على  الأ���ش��د 
و�شواه  الإيرانيني، بل جللب حزب اهلل 
م���ن امل��ي��ل�����ش��ي��ات ال�����ش��ي��ع��ي��ة م���ن مناطق 
تتفاوت  وف��ي��م��ا  ك��اأف��غ��ان�����ش��ت��ان.  ب��ع��ي��دة 
القوات،  تلك  حجم  ب�شاأن  ال��ت��ق��دي��رات 

فاإن اأعدادها تقدر بع�شرات الألوف. 
حتدي 

الرئي�س  اأن  رو���س،  ب��راأي  املوؤ�شف،  ومن 
ترامب لن ي�شتطيع الق�شاء على داع�س 
يف �شوريا ومنع عودته ما مل يبذل جهداً 
اأك���رب مل��ق��اوم��ة ن�����ش��اط��ات اإي����ران هناك. 
فطهران ت�شتخدم ميلي�شياتها ال�شيعية 
ولتحدي  داع�������س،  مل��ح��ارب��ة  ب��ال��وك��ال��ة 
م�شاعي اأمريكية لتدريب قوات حملية 
الأ�شبوع  ويف  ���ش��وري��ا.  ���ش��رق  ج��ن��وب  يف 
ال�شنع  اإيرانية  درون  اأطلقت  الأخ���ري، 
ال���ن���ار ع��ل��ى ق���اع���دة ال��ت��ن��ف، ع��ل��ى طول 
وبغداد،  دم�شق  ب��ني  ال�شريع  ال��ط��ري��ق 
كانت  حيث  الأردن،  م��ع  احل���دود  وعند 

قوت اأمريكية خا�شة جتري تدريبات. 
ماذا يجري؟

����ش���وؤال ي���ح���اول رو�����س الإج����اب����ة عليه. 
ف���اإي���ران حت���اول اإن�����ش��اء مم��ر ب���ري عرب 
اأجل  وم��ن  فلبنان.  �شوريا  نحو  العراق 
داخل  تتحرك من  الغاية،  تلك  حتقيق 
مبيل�شيات  م�شتعينة  و���ش��وري��ا،  ال��ع��راق 
�شيعية حتارب بالنيابة عنها على جانبي 
احلدود. ومن اجلانب العراقي، طهرت 
احلدودية  امل��ع��اب��ر  �شيعية  ميلي�شيات 
ال�شوري،  ال����داخ����ل  ويف  داع���������س.  م���ن 
اأر�شلت اإي��ران ق��وات من حزب اهلل نحو 
ك��ربى على  �شورية  ال���زور، مدينة  دي��ر 
اأمريكي  دع���م  ظ���ل  ويف  ال���ف���رات.  ن��ه��ر 
اإي���ران على منع  ال��رق��ة، تعمل  لتحرير 
من  اأمريكياً  مدعومة  جمموعات  اأي��ة 
ت��ث��ب��ي��ت وج���وده���ا يف ���ش��رق ���ش��وري��ا، ما 
على  بال�شيطرة  اإي���ران  ه��دف  يعيق  قد 

احلدود مع العراق والأردن. 
ويلفت رو�س اإىل عمليات يجريها اأي�شاً 
حزب اهلل يف منطقة درعا، جنوب �شوريا 
بالقرب من ه�شبة اجل��ولن، ما يوؤ�شر 
على  اأي�شاً  اأعينهم  الإي��ران��ي��ني  لو�شع 

احلدود ال�شورية � الإ�شرائيلية.
حترك اأمريكي

اإدارة  وق�����وف  ل���ع���دم  ال���ك���ات���ب  وي�����ش��ري 
ترامب موقف املتفرج يف وجه حتركات 
مدعومة اإيرانياً للتو�شع �شمن مناطق 
تنت�شر فيها قوات اأمريكية خا�شة. فقد 
قافلة  م��اي��و   18 يف  اأم���ري���ك���ا،  ق�����ش��ف��ت 
بعدما  اإي��ران��ي��اً  مدعومة  مليل�شيا  تابعة 
ل��ل��رتاج��ع، وم��ن ثم  رف�شت حت��ذي��رات 
دمرت طائرة م�شرية اأطلقت النار على 

قوات اأمريكية. 

البيت  بيان  اأن  ذك��ره  اجلدير  من  لكن 
الأبي�س بنيَّ اأن التحالف بقيادة اأمريكا 
ل ي�����ش��ع��ى مل���ح���ارب���ة ق�����وات الأ�����ش����د، بل 
اإن  القوات  تلك  �شد  نف�شه  عن  للدفاع 
ال�شتباك  تفادي  منطقة  نحو  حتركت 

املتفق عليها . 
ر�شالة اأمريكية وا�شحة

وب���ح�������ش���ب رو����������س، ج��������اءت ال���ر����ش���ال���ة 
تريد  الإدارة  ب���اأن  وا���ش��ح��ة  الأم��ري��ك��ي��ة 
ال��ت��ورط يف  داع�س وع��دم  الرتكيز على 
اأو الرو�س. ولكن  �شراع مع الإيرانيني 
يف وق���ت ت��ت��وخ��ى ف��ي��ه اأم��ري��ك��ا احل���ذر، 
فاإن على اأمريكا توجيه ر�شالة وا�شحة 
الإيرانيني  نتحدى  ل��ن  “اأننا  مفادها 
ي�شيطرون  حيث  النظام  اأو  ال��رو���س  اأو 
على مناطق �شورية اأو يتواجدون فيها، 
اإيرانية  مل���ح���اولت  ن��ذع��ن  ل���ن  ول��ك��ن��ن��ا 
ب��اإن�����ش��اء ج�����ش��ر ب���ري ي�����ش��ل ن��ح��و �شرق 
بالإ�شافة  اأنه  الكاتب  . ويرى  املتو�شط 
التي  الأو���ش��ع  ال�شرتاتيجية  للنتائج 
���ش��ت��ن��ج��م ع���ن اإن�������ش���اء م��ث��ل ذل����ك املمر 
الأمريكية  ل����لإدارة  ب��د  ل  املنطقة،  يف 
ب��ع��ني الع��ت��ب��ار الأث����ر الذي  ت��اأخ��ذ  اأن 
امل�������ش���روع ع��ل��ى هدفها  ���ش��ي��رتك��ه ذل����ك 
ب��ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى داع�������س. ويف ظ��ل ذلك 
اإىل وجوب  رو���س  ي�شري  املربك،  امل�شهد 
لأهدافها  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة  تو�شيح 
�شتو�شع  اإي����ران  ف���اإن  واإل  واأول��وي��ات��ه��ا، 
تنظيم  ي��ربز  وق��د  �شوريا،  يف  امتدادها 

جديد م�شابه لداع�س،
لعبتها  مم����ار�����ش����ة  ق���ط���ر  وت����وا�����ش����ل   

املزدوجة. 
يف بع�س الأوقات يكون لتو�شيح الهدف 

قوة بحد ذاتها. 

بعد اأن اأم�ست �سنوات عديدة تدينه وت�سجبه:

بريطانيا: ترييزا ماي وعودة »احلزب ال�شرير«...!

ترييزا ماي.. النقلب الكبري كامرون �شانع حتديث احلزب م�شتلهما ما تراجعت عنه ماي اليوم التحالف مع الوحدويني �شيعيد حزب املحافظني اىل اخللف 

�شاندت البقاء.. ثم تبنت الربيك�شيت ال�شلب

- التحالف املقرتح مع وحدويي األ�سرت ي�سع حدا لع�سرين عاما من اجلهود لتغيري �سورة حزب املحافظني
- كانت ترييزا ماي رمزا لتيار ن�سوي حمافظ جديد وعملت من اأجل متثيل اأف�سل للمراأة يف احلزب
- ترييزا ماي التحديثية اإىل جانب كامريون ت�ستعد اليوم خليانة ما قاتلت يف �سبيله

- التحالف الذي 
تقرتحه انقالب يف 
م�سريتها ال�سيا�سية 

ويدفع حزبها اىل قفزة 
كربى للوراء

- تخاطر ماي بفقدان 
ما تبقى من م�سداقيتها 

وخ�سارة الدعم النتخابي 
الذي ا�ستعاده احلزب عام 

 2010

اأ�ستاذة احل�سارة الربيطانية يف جامعة بورغوين

•• اإ�صالم اأباد-وكاالت:

يف  ال�شتعداد  اأه��ب��ة  على  الأم���ن  “قوات  اأن  م�شوؤولون  ذك��ر 
هجمات  ثلثة  بعد  ال�شبت،  ام�س  باك�شتان،  اأن��ح��اء  جميع 
 57 اأ�شفرت عن مقتل  يوم،  نارية قبل  وباأ�شلحة  تفجريية 

�شخ�شاً«.
ال�شعب  ي�شتعد  فيما  الهجمات  م��ن  م��وج��ة  اأح���دث  وت��اأت��ي 

الباك�شتاين بالحتفال بعيد الفطر، يوم الإثنني.
املنت�شرة على  القوات  بزيادة  اأمر  “اأ�شدر  اإنه  وقال اجلي�س 
ارتفعت  بعدما  واأف��غ��ان�����ش��ت��ان،  باك�شتان  ب��ني  احل���دود  ط��ول 

ح�شيلة القتلى جراء انفجارين ا�شتهدفا م�شلمني �شيعة يف 
مقاطعة كورام القبلية اإىل 57 �شخ�شاً، اليوم ال�شبت«.

عمليات  تكثيف  “جرى  اإنه  الداخلية  ب��وزارة  م�شوؤول  وقال 
امل���ط���ارات وحم���ط���ات ال�����ش��ك��ك احل���دي���د ومواقف  امل�����ش��ح يف 
احلافلت، و�شط تقارير اأن امل�شلحني ي�شتعدون ل�شن املزيد 

من الهجمات«.
وت��ق��وم ق���وة ح��ر���س احل����دود ���ش��ب��ه ال��ع�����ش��ك��ري��ة ب���دوري���ات يف 
قتل  ال��ب��لد، حيث  غ��رب  كويتا بجنوب  ال�����ش��وارع يف مدينة 
بتفجري  �شرطة  رجل  بينهم  �شخ�شاً،   14 انتحاري  مفجر 
�شيجال  املحلي  امل�شوؤول  بح�شب  تفتي�س،  نقطة  عند  عربته 

مينجال. وقال امل�شوؤول الأمني مقد�س رحمن اإن “م�شلحني 
على درجات نارية قتلوا بالر�شا�س اأربعة من رجال ال�شرطة 
بجنوب  كرات�شي  مدينة  يف  طريق  جانب  على  مطعم  عند 
التمرد  ب�شحق  �شريف،  نواز  ال��وزراء  رئي�س  وتعهد  البلد«. 
منفذي  �شد  �شريعا  بالتحرك  اجلي�س  واأم���ر  كاملة  ب��ق��وة 

الهجمات اجلبانة.
وقتل امل�شلحون ذوي ال�شلة بتنظيم القاعدة نحو 70 األف 
باك�شتاين على مدار العام، ولكن اجلي�س كثف من عملياته 
�شدهم يف �شل�شلة من الهجمات التي اطلقها منذ منت�شف 

عام 2014. 

باك�شتان تعزز الإجراءات الأمنية بعد هجمات خلفت 57 قتياًل

�سعي حثيث لطهران لتعزيز قب�ستها يف موازاة هجوم ترامب على داع�س

اأمريكا واإيران.. يف م�شار ت�شادمي حمتوم يف �شوريا
اإخالء 5 اأبراج يف لندن خوفا من احلرائق
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عربي ودويل

مناطق  ب�شاأن  رو�شيا  مع  الت�شال  خط  اإن  الأمريكي  اجلي�س  ق��ال 
فوق  ع��ار���س  ت�شادم  اأي  ت��ف��ادي  اإىل  ي��ه��دف  وال���ذي  ال�شتباك  ع��دم 
�شوريا يعمل حتى بعدما هددت مو�شكو بقطعه ب�شبب قيام وا�شنطن 

باإ�شقاط طائرة ع�شكرية �شورية يوم الأحد املا�شي.
بقيادة  التحالف  با�شم  متحدث  وهو  ديلون  راي��ان  الكولونيل  وق��ال 
الوليات املتحدة خلل موؤمتر �شحايف مبقر وزارة الدفاع الأمريكية 

البنتاغون اأم�س الأول اجلمعة خط عدم ال�شتباك مفتوح ويعمل.
يف  للتوتر  حمتمل  تخفيف  على  موؤ�شر  اأح���دث  ه��ي  والت�شريحات 
اإ�شقاط الطائرة ال�شورية. وكانت مو�شكو قالت يوم الثنني  اأعقاب 
اإنها �شتتعامل مع طائرات التحالف التي حتلق غربي نهر الفرات يف 
والطائرات  ال�شواريخ  باأنظمة  و�شتتعقبها  كاأهداف حمتملة  �شوريا 
اأية  ه��ن��اك  لي�شت  اإن���ه  ب��ع��د  فيما  ق���ال  ال��ب��ن��ت��اغ��ون  ل��ك��ن  الع�شكرية. 

حتركات رو�شية يف �شوريا تثري قلقه.

نقلت وكالة اإنرتفاك�س الرو�شية للأنباء عن رئي�س قرغيز�شتان اأملظ 
بك اأتامباييف قوله ام�س ال�شبت اإنه مل يجر اأي مفاو�شات لإر�شال 

قوات حلفظ ال�شلم اإىل �شوريا خلل زيارته ملو�شكو.
ويف الأ�شبوع املا�شي قال رئي�س جلنة الدفاع مبجل�س النواب الرو�شي 
وقرغيز�شتان  قازاخ�شتان  من  ق��وات  لن�شمام  حم��ادث��ات  هناك  اإن 
قازاخ�شتان  ونفت  �شوريا.  يف  رو�شيا  تقودها  ال�شلم  حلفظ  لعملية 
مل  اإن��ه  لل�شحفيني  اأتامباييف  وق��ال  املحادثات.  تلك  يف  م�شاركتها 
اأو خلل  خلل اجتماعات م�شغرة  “على الإطلق”  يناق�س الأمر 
ماأدبة ع�شاء مع الرئي�س الرو�شي فلدميري بوتني. واأ�شاف اأن مثل 
من  ق��رار  اإىل  �شتحتاج  للمناق�شة،  طرحت  اإذا  حتى  اخل��ط��وة،  ه��ذه 

الأمم املتحدة �شمن موافقات اأخرى.

باري�س-رويرتز:
اإن مرا�شلتها  ال�شبت  ام�س  بيان  تلفزيونية فرن�شية يف  قالت قنوات 
اإ�شابتها يف انفجار باملو�شل  فريونيك روبري توفيت يف باري�س بعد 

الأ�شبوع املا�شي.
بختيار  العراقي  ال�شحفي  مقتل  عن  اأ�شفر  مما  انفجر  لغم  وك��ان 
حداد وال�شحفي الفرن�شي �شتيفان فيلينوف يف حني اأ�شيب مرا�شل 

اآخر حر بجروح طفيفة.
اإىل  اأم�����س اجلمعة  نقلها  ال��ع��راق قبل  روب��ري جل��راح��ة يف  وخ�شعت 

م�شت�شفى بري�شي قرب باري�س.
ويدافع مقاتلو تنظيم داع�س الإرهابي عن معقلهم املتبقي يف املدينة 
القدمية باملو�شل ويتحركون خل�شة يف الأزقة ال�شيقة بينما تتقدم 

القوات العراقية املدعومة من الوليات املتحدة �شوبهم ببطء.

عوا�صم

باري�س

مو�سكو

وا�سنطن

�شلطنة عمان تدين املخطط الإرهابي 
الذي كان ي�شتهدف احلرم املكي ال�شريف

اأبو الغيط يدين املحاولة الإرهابية 
التي ا�شتهدفت احلرم املكي

»التعاون الإ�شالمي« توؤكد ت�شامنها مع ال�شعودية يف 
ما تتخذه من اإجراءات ملكافحة الإرهاب

الأزهر ال�شريف يدين املحاولة الإرهابية 
الفا�شلة التي ا�شتهدفت احلرم املكي

البحرين تدعم دور ال�شعودية الريادي لرت�شيخ 
وتعزيز الأمن وال�شلم يف املنطقة والعامل

جمل�ش حكماء امل�شلمني يعلن ت�شامنه مع ال�شعودية 
يف اتخاذ التدابري الالزمة ملحاربة قوى الإرهاب

الذي  الآث���م  الإره��اب��ي  املخطط  ال��ع��ب��ارات  باأ�شد  �شلطنة عمان  اأدان���ت    
وامل�شلني  املعتمرين  ال�شريف ومرتاديه من  املكي  ي�شتهدف احلرم  كان 
والزائرين الذين اأتوا من كل فج عميق ومن كل حدب و�شوب للزيارة 
والعمرة وال�شلة يف امل�شجد احلرام وخ�شو�شا يف هذه الأيام املباركة من 

�شهر رم�شان الف�شيل.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية “ العمانية “ عن وزارة اخلارجية العمانية 
ال�شعوديني  الأم���ن  رج���ال  وب�شالة  ب�شجاعة  فيه  اأ���ش��ادت  ال���ذي  بيانها 

املخل�شني يف اإحباط هذا املخطط الإرهابي اجلبان.
اآفة  �شد  ال�شعودية  العربية  اململكة  م��ع  الثابت  ع��م��ان  م��وق��ف  واأك���دت 
ما  وك��ل  وم��ك��ان  زم���ان  ك��ل  واأن��واع��ه يف  اأ�شكاله  ب�شتى  الغا�شم  الإره����اب 
الأبرياء  والنا�س  و�شعوبها  ال��دول  وا�شتقرار  اأم��ن  ا�شتهداف  �شاأنه  من 

الآمنني.
تنال من اجلهود  الدنيئة لن  الإره��اب��ي��ة  امل��ح��اولت  ه��ذه  اأن  اأك��دت  كما 
املبذولة والدور امل�شهود به عامليا للمملكة العربية ال�شعودية يف حماية 
ال�شعائر  اأداء  التي متكنهم من  الرحمن وتقدمي كل اخلدمات  �شيوف 

بكل �شهولة وي�شر.

•• القاهرة-وام:

العبارات  باأقوى  العربية  ال��دول  العام جلامعة  الأم��ني  الغيط  اأب��و  اأحمد  اأدان   
من  عدد  اإ�شابة  عن  واأ�شفرت  املكي  احل��رم  ا�شتهدفت  التي  الإرهابية  املحاولة 

املدنيني ورجال الأمن متمنيا ال�شفاء العاجل للم�شابني.
قيادة  ال�شعودية  العربية  اململكة  م��ع  الكامل  ت�شامنه  ام�س  ل��ه  بيان  يف  واأك���د 
وحكومة و�شعبا يف مواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية التي ت�شتهدف زعزعة 

اأمن وا�شتقرار اململكة واإيذاء وترويع الأبرياء.
وقال الأمني العام انه مما يدعو للأ�شف بحق اأن جتري هذه املحاولة امل�شوؤومة 
خلل �شهر رم�شان املعظم م�شتهدفة موقع احلرم املكي قبلة امل�شلمني وهو ما 
يوؤكد اأن من قام بها ومن يقف ورائه من اأ�شحاب الفكر الظلمي ل يراعون 
اأي  ال�شمحة ومتجردون من  واأنهم مارقون عن الإ�شلم وتعاليمه  اأي حرمات 

معان للإن�شانية .
واأ�شاف اإن مثل هذه الأعمال ت�شتدعي قيام حتركات فورية على امل�شتوى العربي 
والإ�شلمي والدويل من اأجل اتخاذ الإجراءات اللزمة لردع من يقوم بها ومن 
املحموم يف حجم هذه  الت�شاعد  وذل��ك يف ظل  لها  والتخطيط  بتمويلها  يقوم 
العمليات خا�شة يف املنطقة العربية الأمر الذي يحتم اأن حتتل ق�شية مكافحة 

الإرهاب الأولوية الواجبة على اأجندات العمل الوطني والإقليمي والدويل.

•• جدة-وام :
ال��ذي كان  الإره��اب��ي  ب�شدة املخطط  الإ�شلمي  التعاون  اأدان��ت منظمة   

ي�شتهدف امل�شجد احلرام ومرتاديه من املعتمرين والزوار وامل�شلني.
واأ�شاد الدكتور يو�شف بن اأحمد العثيمني الأمني العام ملنظمة التعاون 
الإ�شلمي بيقظة الأجهزة الأمنية التي اأحبطت هذه العملية الإرهابية 

وت�شدت لها .
م�شريا اإىل اأن الذين خططوا لها ودعموها اإمنا ينفذون خمططا يائ�شا 

يعمل على زعزعة اأمن وا�شتقرار اململكة العربية ال�شعودية. 
وقال اإنه ل ميكن مل�شلم ي�شح اإ�شلمه اأن ينتهك حرمة امل�شجد احلرام 

ويف خواتيم �شهر رم�شان املبارك.
واأكد العثيمني ت�شامن املنظمة التام مع اململكة العربية ال�شعودية قيادة 
وحكومة و�شعبا يف كل ما تتخذه من خطوات واإجراءات ملكافحة الإرهاب 

الذي ي�شتهدف اأمنها وا�شتقرارها .
و�شوره  باأ�شكاله  الإره���اب  يدين  ال��ذي  الثابت  املنظمة  موقف  جم��ددا 

كافة.

القاهرة-وام:

اأدان الأزهر ال�شريف واإمامه الأكرب ف�شيلة الدكتور اأحمد الطيب �شيخ 
الأزهر املحاولة الإرهابية الفا�شلة التي ا�شتهدفت احلرم املكي.

واأكد الأزهر ال�شريف - يف بيان له الليلة املا�شية - رف�شه القاطع لهذا 
اأول بيت و�شع للنا�س وجعله  العمل الإجرامي اخلبيث الذي ا�شتهدف 

اهلل مثابة للنا�س واأمنا .
من  ذرة  مثقال  قلوبهم  يف  يكون  اأن  ميكن  ل  مرتكبيه  اأن  على  م�شددا 
الأمة  اأو  بالإ�شلم  يريدون خريا  ل  واأنهم  ور�شله  وكتبه  باهلل  الإمي��ان 

الإ�شلمية.
كما اأكد الأزهر وقوفه اإىل جانب اململكة العربية ال�شعودية يف حماربة 

الإرهاب والت�شدي له حتى الق�شاء عليه واقتلعه من جذوره.
واأ�شاد الأزهر ال�شريف بجاهزية قوات الأمن ال�شعودية التي جنحت يف 
اإحباط هذه املحاولة الإجرامية .. �شائل املوىل -عز وجل - اأن يحفظ 
بيت اهلل احلرام واململكة العربية ال�شعودية - بلد احلرمني ال�شريفني - 

والأمتني العربية والإ�شلمية من كل مكروه و�شوء.

•• املنامة-وام:

ال��ذي كان  الآث��م  الإره��اب��ي  العبارات املخطط  باأ�شد  البحرين  اأدان��ت مملكة 
ي�شتهدف اأمن امل�شجد احلرام ومرتاديه من املعتمرين وامل�شلني .

ال��ق��ي��م الدينية  ك��ل  ال����دينء يتنافى م��ع  ال��ع��م��ل الإره���اب���ي  اأن ه���ذا  م��وؤك��دة 
والأخلقية والإن�شانية. ونقلت وكالة الأنباء البحرينية “ بنا “ عن اململكة 
خال�س تقديرها للدور اجلليل الذي تقوم به اململكة العربية ال�شعودية حتت 
القيادة احلكيمة خلادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل 
الرحمن  ل�شيوف  وال�شكينة  والطماأنينة  الراحة  �شبل  كل  توفري  يف  �شعود 
الأمن  لرجال  الكبرية  باجلهود  م�شيدة  وال���زوار..  واملعتمرين  احلجاج  من 
اأنها  البحرين  واأك��دت  اجلبان.  الإرهابي  املخطط  اإحباط هذا  ال�شعودي يف 
كانت و�شتظل يف �شف واحد مع اململكة العربية ال�شعودية يف دورها القيادي 
والريادي لرت�شيخ وتعزيز الأمن وال�شلم يف املنطقة والعامل ككل و�شد كل 
للق�شاء  اإج���راءات  من  تتخذه  ما  كل  يف  التام  وتاأييدها  اأمنها  ي�شتهدف  ما 
على التنظيمات الإرهابية . وجددت مملكة البحرين موقفها الثابت الذي 
يرف�س الإرهاب ويوؤكد �شرورة توثيق التعاون الدويل من اأجل الق�شاء على 
الإرهاب الذي يهدد جميع الدول وال�شعوب دون تفرقة اأو متييز وتخلي�س 

العامل من تلك الآفة اخلطرية وكل من يدعمها وميولها.

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اللقاء  ك��وال��ي�����س  ع��ن  ال��ن��ق��اب  ال��ع��ربي  “والل”  م��وق��ع  ك�شف 
عبا�س  حم��م��ود  الفل�شطينية  ال�شلطة  رئي�س  ب��ني  جمع  ال���ذي 
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  وم�شت�شار  �شهر  ك��و���ش��ن��ري،  غ��اري��د  وب���ني 
اإلغاء  احتمال  اإىل  كو�شنري  تلميح  اإىل  لف��ت��ا  ت��رام��ب،  دون��ال��د 
مبادرة ال�شلم التي يتم العمل عليها حاليا، واأن التقارير التي 
جاي�شون  عن  ف�شل  كو�شنري  مبعوثيه،  من  ترامب  �شيت�شلمها 
هي  للمنطقة،  الثلثاء  ب��داأت  التي  زيارتهما  ب�شاأن  غرينبلت، 
املفاو�شات  اإىل  للعودة  فر�شة  هناك  كانت  ما  اإذا  �شتحدد  التي 
الإ�شرائيلي، والذي يعتمد يف تقريره  املوقع  واأ�شار  من عدمه. 
على ت�شريحات م�شادر فل�شطينية اأدلت بحوار ل�شحيفة احلياة 
اللندنية، وقال اإنها كانت على �شلة بلقاء عبا�س – كو�شنري، اأن 
العنوان الرئي�شي لهذا اللقاء هو اأنه “لقاء غري م�شجع”، زاعما 
اأن التقارير التي �شي�شعها الثنائي كو�شنري وغرينبلت هي التي 

�شتحدد وجهة الرئي�س الأمريكي ب�شاأن عملية ال�شلم.
اإلغاء  احتمال  اإىل  الإ�شرائيلي  امل��وق��ع  بح�شب  كو�شنري،  واأمل���ح 
م��ب��ادرة ال�����ش��لم الأم��ري��ك��ي��ة برمتها، وه��ي امل��ب��ادرة ال��ت��ي تن�س 
مع  تطبيع  م�شرية  ب��دء  على  عنه  احل��دي��ث  ي��ج��ري  م��ا  بح�شب 
نحو عقد  بالتوازي  وال�شري  ع��دة،  العربية على حم��اور  ال��دول 

اإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ني وفل�شطينيني  م�����ش��وؤول��ني  ب��ني  م��ب��ا���ش��رة  ل���ق���اءات 
ملف  حل  يكون  واأل  عربية،  دول  ومب�شاركة  اأمريكية،  برعاية 
التطبيع  مب�شاألة  مرهونا  الإ�شرائيلي   – الفل�شطيني  ال�شراع 
الإ�شرائيلي – العربي. واأبلغ �شهر الرئي�س الأمريكي م�شيفه 
الفل�شطيني باأنه يعتزم و�شع تقرير اأمام الرئي�س ترامب حول 
والفل�شطيني،  الإ�شرائيلي  اجلانبني  مع  اأجرها  التي  املباحثات 
واأن التقرير الذي �شي�شعه اأمامه هو وحده الذي �شيحدد اإذا ما 
كان ترامب �شيم�شي يف تنفيذ خطته الرامية لتحقيق ال�شلم 

باملنطقة من عدمه.
وو�شف املوقع اللقاء بناء على الو�شف الذي ا�شتخدمه امل�شدر 
يكن  باأنه مل  امل�شتوى،  رفيع  اأنه م�شدر  قال  الذي  الفل�شطيني 
م�شرية  ب�شاأن  روؤي��ت��ه  عبا�س  عر�س  اأن  بعد  �شيما  ول  م�شجعا، 
ال�شلم، ووقتها رد عليه كو�شنري باأنه ا�شتمع من رئي�س الوزراء 
يف  واأن��ه  الآخ���ر،  هو  روؤي��ت��ه  ب�شاأن  نتنياهو  بنيامني  الإ�شرائيلي 
ووقتها  ترامب،  اأم��ام  الروؤيتني  ب�شاأن  تقريرا   �شي�شع  النهاية 
املبادرة  دف��ع  على  العمل  �شيوا�شل  ك��ان  م��ا  اإذا  الأخ���ري  �شيقرر 

ال�شيا�شية لتحقيق ال�شلم اأم اأنه �شيرتاجع عنها.
الفل�شطينية  ال�شلطة  رئ��ي�����س  ع��ل��ى  ت��رام��ب  م��ب��ع��وث��ا  وع��ر���س 
عملية  اإدان��ة  ترف�س  ال�شلطة  ب��اأن  اإ�شرائيلية  مزاعم  اخلمي�س 
مقتل  و�شهدت  املا�شي  اجلمعة  وقعت  والتي  الأخ���رية،  القد�س 

�شرطية تدعى هادا�س مالكا، كما عر�س عليه مزاعم اإ�شرائيلية 
ال�شفري  م��ع  مقابلة  عقد  يرف�س  م���ازن-  اأب���و  -اأي  اأن���ه،  تفيد 
الأم��ري��ك��ي اجل��دي��د ل��دى اإ���ش��رائ��ي��ل، امل��ح��ام��ي ال��ي��ه��ودي دافيد 
القد�س  يف  نتنياهو  م��ع  الأرب��ع��اء  كو�شنري  والتقى  ف��ري��دم��ان. 
املحتلة، بح�شور مبعوث ترامب مللف ال�شرق الأو�شط غرينبلت، 

ف�شل عن ال�شفري فريدمان.
وع��ق��ب ال��ل��ق��اء ���ش��در ب��ي��ان ع��ن م��ك��ت��ب ن��ت��ن��ي��اه��و اأ����ش���ار اإىل اأن 
اجلانبني  واأن  مثمرة،  كانت  ترامب  مبعوثي  مع  الجتماعات 
ترامب،  الرئي�س  ح���دده  ال���ذي  ال��ه��دف  ب��دف��ع  التزامهما  اأعلنا 
الإ�شرائيليني  ب��ني  وامل�شتمر  احلقيقي  ال�����ش��لم  حتقيق  وه���و 

والفل�شطينيني، ما من �شاأنه اأن يعزز ال�شتقرار باملنطقة.
التي  الأي���ام  خ��لل  يتوقف  مل  الإ�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  لكن 
�شبقت زيارة املبعوثني الأمريكيني اأو خلل تواجدهما باملنطقة 
اأو بعدها عن توجيه التهامات لل�شلطة الفل�شطينية ومن يقف 
على راأ�شها، حمر�شا الإدارة الأمريكية على عدم اعتباره �شريكا 
للأ�شرى  روات��ب  دفع  اتهمه مبوا�شلة  ال�شلم، حيث  يف عملية 
اأ�شماها  م��ا  اإدان����ة  ب��اأن��ه يرف�س  م��زاع��م��ه  ع��ن  الأم��ن��ي��ني ف�شل 
التهام  ك��ان  فيما  ج��ن��ود،  بحق  تتم  ال��ت��ي  الإره��اب��ي��ة  العمليات 
اإنه حتري�س على قتل الإ�شرائيليني  الأخري يركز على ما قال 

يف مناهج التعليم الفل�شطينية.

موقع اإ�سرائيلي: لقاء عبا�س وكو�سنري غري م�سجع

هل ين�شف تقرير �شهر ترامب مبادرة ال�شالم الأمريكية؟

املعلومات اأحدثت �سدمة يف البيت الأبي�س

�شي اآي ايه اأبلغت اأوباما برغبة بوتني م�شاعدة ترامب  
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ذكرت �شحيفة وا�شنطن بو�شت ان وكالة ال�شتخبارات املركزية 
الوليات  يف  ال�شلطة  م�شتويات  اع��ل��ى  ابلغت  اي���ه(  اآي  )���ش��ي 
ال��رئ��ي�����س الرو�شي  ب���ان  امل��ا���ش��ي  اغ�����ش��ط�����س  اآب  امل��ت��ح��دة م��ن��ذ 
التي  الل��ك��رتوين  بعمليات الخ���رتاق  ام��ر  ف��لدمي��ري بوتني 
تعر�س لها احلزب الدميوقراطي مل�شاعدة دونالد ترامب على 

الفوز يف النتخابات الرئا�شية.
�شلفه  ب��ادارة  ترامب  الرئي�س  �شكك  املعلومات،  وردا على هذه 
الدميوقراطي باراك اوباما لهذا امللف مت�شائل عن �شبب عدم 

حتركه اذا كان ميلك فعل مثل هذه املعلومات.
البيت  املعلومات احدثت �شدمة يف  ان هذه  ال�شحيفة  وقالت 
البي�س وو�شعت روؤ�شاء الجهزة المنية المريكية يف حالة 
تاأهب. لكن يف اجواء من الثقة بفوز املر�شحة الدميوقراطية 
نف�شه  اوب��ام��ا  الرئي�س  اتهام  من  وخم��اوف  كلينتون  هيلري 
حينذاك  المريكية  الدارة  اكتفت  بالنتخابات،  بالتلعب 
بتوجيه انذارات اىل مو�شكو وتركت الجراءات امل�شادة اىل ما 
بعد النتخابات. وتابعت انه بعد فوز ترامب الذي احدث هزة 
كبرية، �شعر امل�شوؤولون يف ادارة اوباما بالندم لعدم حتركهم. 
وقال م�شوؤول يف الدارة ال�شابقة لل�شحيفة “يف او�شاط المن 
�شوء  �شبب  وت�شاوؤل عن  فورية  كانت هناك مراجعة  القومي، 
رو�شيا يف  ح��ول  ال�شبهات حت��وم  وكانت  الق�شية.  ه��ذه  ادارة” 
ر�شائل  ويكيليك�س  م��وق��ع  ن�شر  بعدما   2016 يوليو  مت��وز 
م�����ش��روق��ة م���ن احل����زب ال���دمي���وق���راط���ي ع�����ش��ي��ة م���وؤمت���ر هذا 
انذار  وقائع  بالتف�شيل  ت��روي  بو�شت  وا�شنطن  لكن  احل��زب. 
من  ا�شهر  قبل  البي�س،  البيت  املركزية  ال�شتخبارات  وكالة 
يف  الرو�شية  احلكومة  م�شتويات  اعلى  باتهام  وا�شنطن  قيام 
عمليات  بتدبري   2016 اكتوبر  الأول  ت�شرين  م��ن  ال�شابع 

قر�شنة معلوماتية.
لتتهم   2017 يناير  الثاين  كانون  حتى  وا�شنطن  وانتظرت 
الرئي�س الرو�شي �شخ�شيا بال�شعي اىل زعزعة ا�شتقرار النظام 
كلينتون  ه��ي��لري  تر�شيح  تخريب  ع��رب  الم��ريك��ي،  انتخابي 

وم�شاعدة ترامب.
وق���ال���ت وا���ش��ن��ط��ن ب��و���ش��ت ان ب�����اراك اوب���ام���ا ا���ش��ت��ن��ف��ر البيت 
البي�س منذ اآب اغ�شط�س 2016 ب�شرية كبرية، وامر اجهزة 
من  ممكن  ق��در  اك��رب  على  باحل�شول  والم���ن  ال�شتخبارات 
املمكنة، بدءا  املعلومات واعداد لئحة بالجراءات النتقامية 

بالعقوبات القت�شادية و�شول اىل �شن هجمات الكرتونية.

اأربعة انذارات مبا�شرة وجهت اىل  وذكرت وا�شنطن بو�شت ان 
رو�شيا مبا فيها حتذير مبا�شر من الرئي�س اوباما اىل الرئي�س 
يف  واآخ���ر  �شبتمرب  اأي��ل��ول  يف  ال�شني  قمة  هام�س  على  ب��وت��ني 
ات�شال اجراه مدير ال�شي اآي ايه جون برينان هاتفيا يف الرابع 
من اآب اغ�شط�س بنظريه يف جهاز الأمن الرو�شي )اف ا�س بي( 
الك�شاندر بورتنيكوف. ويف 31 ت�شرين الأول اكتوبر، مت توجيه 
ر�شالة اىل مو�شكو عرب قناة اآمنة للتحذير من ان اأي تدخل يف 
نوفمرب  الثاين  ت�شرين  من  الثامن  يف  الرئا�شية  النتخابات 
لن يكون مقبول. وقال م�شوؤول يف الدارة ال�شابقة لل�شحيفة 
نتيجتها،  تكن  ايا  النتخابات،  بعد  كاف  وقت  لدينا  انه  راأينا 
تقنع  مل  امل��ع��ل��وم��ات  ه���ذه  ان  ال   . عقابية  اإج������راءات  لت��خ��اذ 
الت�شال  و�شيلة  عرب  كتب  ال��ذي  اجلديد  المريكي  الرئي�س 
املف�شلة لديه تويرت “اآخر ما ك�شف: ادارة اوباما كانت تعرف 
قبل الثامن من ت�شرين الثاين نوفمرب بفرتة طويلة بتدخل 

الرو�شي يف القرتاع. ملاذا مل تفعل �شيئا. ملاذا؟.
ويف مقابلة مع �شبكة فوك�س نيوز �شتبث باأكملها الحد، عرب 
لهذه  العلمية  التغطية  �شعف  م��ن  ا�شتغرابه  ع��ن  ت��رام��ب 
املعلومات ب�شاأن باراك اوباما. وقال يف مقاطع من املقابلة بثتها 
القناة اذا كانت لديه املعلومات، فلماذا مل يفعل �شيئا؟. وا�شاف 
كان عليه ان يفعل �شيئا. لكن هذا المر ل تقروؤونه. هذا امر 
حمزن«. وتابع ترامب ان ال�شي اآي ايه اعطته املعلومات ب�شاأن 
رو�شيا قبل وقت طويل من النتخابات. ل ا�شتطيع فهم ذلك. 

انه امر غريب.
على  متحفظا  اوباما  كان  قبل،  من  ك�شفت  معلومات  وح�شب 
يوم  هجمات  رو�شيا  ت�شن  ان  من  خوفا  النتخابات  قبل  ال��رد 
النتخابات وكذلك خوفا من ان يف�شر اجلمهوريون �شيا�شيا 

اي حترك يقوم به.
دي�شمرب  الأول  كانون   29 يف  اوباما  �شمح  املطاف،  نهاية  ويف 
يعملون  جا�شو�شا   35 ط��رد  �شملت  عقابية  اج���راءات  باتخاذ 
بغطاء ر�شمي واغلق مقرين للبعثة الدبلوما�شية الرو�شية يف 

الوليات املتحدة وفر�س عقوبات على جهاز المن الرو�شي.
���ش��م��ح بعملية  ال�����ش��اب��ق  ال��دمي��وق��راط��ي  ال��رئ��ي�����س  وي���ب���دو ان 
�شي  املركزية  ال�شتخبارات  لوكالة  بالغة احل�شا�شية  م�شرتكة 
اآي ايه ووكالة المن القومي ان ا�س ايه والقيادة املعلوماتية 
المريكية لزرع �شيفرات خبيثة نائمة يف بنى حتتية رو�شية، 

ميكن تفعيلها لحقا يف حال حدوث ت�شعيد.
هذا  الغى  ترامب  ان  على  ي��دل  �شيء  ل  ان  ال�شحيفة  وقالت 

المر ال�شادر عن اأوباما.

•• اأبوظبي-وام:

الدكتور  الأك��رب  الإم��ام  ف�شيلة  برئا�شة  امل�شلمني  حكماء  جمل�س  اأدان   
التي  الفا�شلة  الإرهابية  املحاولة  ال�شريف  الأزه��ر  �شيخ  الطيب  اأحمد 

كانت ت�شتهدف جموع املعتمرين وامل�شلني يف احلرم املكي.
واأك��د املجل�س - يف بيان له ام�س - رف�شه القاطع ملثل تلك املخططات 
التي تهدف اإىل النيل من اأمن النا�س وزعزعة ا�شتقرار البلد يف حتركات 
خبيثة لتلك اجلماعات الإرهابية الآثمة التي ت�شتهدف تدمري ما بقي 
من ا�شتقرار يف املنطقة العربية وال�شرق الأو�شط ل يردعهم يف ذلك وازع 
اإن�شاين حتى لو اقت�شى الأمر ا�شتهداف بيت  اأو �شمري  من خلق ديني 

اهلل احلرام ويف ليال مباركة خلل �شهر رم�شان املعظم.
واأ�شاد باليقظة امل�شهودة التي اأظهرتها قوات الأمن ال�شعودية يف اإحباط 
املخطط  ل��ذل��ك  حم��م��ودة  ا�شتباقية  �شربة  يف  الفا�شلة  امل��ح��اول��ة  تلك 

اخل�شي�س.
واأعلن املجل�س ت�شامنه الكامل مع اململكة العربية ال�شعودية ملكا و�شعبا 
الباغية  الإره����اب  ق��وى  ملحاربة  ال��لزم��ة  ال��ت��داب��ري  جميع  يف  وحكومة 

والت�شدي له حتى اجتثاثه واقتلعه من جذوره.

•• القاهرة-وام:

 اأدانت م�شر املحاولة اخل�شي�شة الفا�شلة ل�شتهداف احلرم 
املكي والتي اأ�شفرت عن اإ�شابة عدد من الأ�شخا�س خلل 

اإحباط العملية بعد اأن فجر اأحد الإرهابيني نف�شه.
وقوف  ل��ه��ا  ب��ي��ان  امل�����ش��ري��ة يف  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأك������دت 
العربية  اململكة  و�شعب  حكومة  مع  و�شعبا  حكومة  م�شر 
ل�شتهداف  حماولة  لأي  الت�شدي  يف  ال�شقيقة  ال�شعودية 

اأمنها وا�شتقرارها. مثمنة يقظة رجال الأمن ال�شعوديني 
اإن  ال����وزارة  وق��ال��ت  للم�شابني.  ال�شفاء  �شرعة  ومتمنية 
حماولة ا�شتهداف احلرم املكي قبلة امل�شلمني واأطهر بقاع 
الأر�س خلل هذه الأيام املباركة من �شهر رم�شان املعظم 
عن  البغي�شة  الإره��اب��ي��ة  اجل��م��اع��ات  ت��ل��ك  خ���روج  تعك�س 
تعاليم الإ�شلم ال�شمحاء . داعية املجتمع الدويل للتكاتف 
اأجل مكافحة الإره��اب واجتثاثه من  وتوحيد جهوده من 

جذوره وجتفيف منابع متويله.

•• القاهرة-وام:

الربملان  رئي�س  ال�شلمي  فهم  بن  م�شعل  الدكتور  اأدان   
العربي ب�شدة العملية الإرهابية اجلبانة التي ا�شتهدفت 
احلرم املكي ال�شريف وا�شتطاعت قوات الأمن ال�شعودي 

اإحباطها ما نتج عنها �شقوط عدد من اجلرحى.
املا�شية  الليلة  بيانه  العربي - يف  و�شدد رئي�س الربملان 
ودناءة  ووق��اح��ة  تنم عن خ�شة  املحاولة  ه��ذه  اأن  - على 

وجه  على  بقعة  اأق��د���س  ت�شتهدف  اأن��ه��ا  حيث  منفذيها 
الأر�س احلرم املكي ال�شريف وهي اعتداء على امل�شلمني 
يف كل مكان وتعرب عن الروح الإجرامية لهذه الع�شابات 
ا�شتهداف  انتهكت كل املحرمات مبا فيها  التي  اجلبانة 

قبلة امل�شلمني وحرم اهلل الآمن.
اأحبطتها قوات  ال��ت��ي  امل��ح��اول��ة اجل��ب��ان��ة  اأن ه��ذه  واأك���د 
الع�شابات  ه���ذه  اأن  ب��و���ش��وح  تك�شف  ال�����ش��ع��ودي  الأم����ن 
لي�س  �شراذم  هي  بل  ب�شئ  للإ�شلم  متت  ل  الإجرامية 

لها دين اأو خلق اأو مبداأ.
العربية  للمملكة  العربي  الربملان  دع��م  ال�شلمي  وج��دد 
للت�شدي  اإج�����راءات  م��ن  ب��ه  ت��ق��وم  م��ا  ك��ل  ال�شعودية يف 
للع�شابات الإرهابية التي هدفها ن�شر الفو�شى وترهيب 
الأمن  وا�شتهداف  بيت اهلل احل��رام  زي��ارة  امل�شلمني من 
والأمان الذي تنعم به اململكة .. مثمنا ما تقوم به قوات 
هذه  اإف�شال  يف  متكررة  جن��اح��ات  م��ن  ال�شعودي  الأم���ن 

املخططات الإجرامية ومن يدعمها وحفظ الأمن.

م�شر: حماولة ا�شتهداف احلرم املكي يوؤكد خروج 
اجلماعات الإرهابية عن تعاليم الإ�شالم ال�شمحاء

الربملان العربي يدين العمل الإرهابي الذي ا�شتهدف 
احلرم املكي ال�شريف
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ت��رج��م��ة حل����وار اج���رت���ه �شحيفة  ي��ل��ي     ويف م���ا 
“لوتان” ال�شوي�شرية قبل فرتة وجيزة من القاء 

حما�شرته:
• هل النظام الليربايل العاملي مهدد؟

   - اإذا كان يل اأن اراهن، اأقول اإن النظام الليربايل 
غري مهدد، لكنني اأ�شعر بالقلق اإزاء عاملني اثنني 
اللذين ميكن اأن يت�شببا يف تفكيكه: �شعود ال�شني، 
وكذلك دونالد ترامب. واأنا اأخ�شى كثريا ما ميكن 

ان يخفيه لنا الثاين.
• لأي �سبب؟

-  عندما ترف�س اأكرب قوة يف العامل اأن تت�شرف 
على  وال��ن��ظ��ام  العمومية  ال���رثوة  لإن��ت��اج  كزعيمة 
يقوم  ان  ال�شعب جدا  فاإنه من  الدولية،  ال�شاحة 
الثلثينات.  ح���دث يف  م��ا  وه����ذا  غ��ريه��ا،  ب��ذل��ك 
العاملية بعد  القوة  املتحدة  الوليات  اأ�شبحت  لقد 
انتهاء احلرب العاملية الأوىل، مت�شلمة امل�شعل من 
كراكب  ت�شرفت  انها  ال  �شعفت.  التي  بريطانيا 
خم����ادع، راف�����ش��ة ت���ويل دوره����ا ال��ق��ي��ادي. وكانت 
العواقب وخيمة: الك�شاد العظيم، واحلرب العاملية 

الثانية، والإبادة اجلماعية. 
    من عام 1945 اىل عام 2016، مل ي�شتخل�س 
والدرو�س  العربة  المريكية  للرئا�شية  اأي مر�شح 

من تلك الفرتة املحزنة، ل اأحد، با�شتثناء دونالد 
ترامب. فقد بداأ الرئي�س الأمريكي احلايل بانتقاد 
الأطراف.  املتعددة  واملوؤ�ش�شات  اأمريكا  حتالفات 
وه��ذه قطيعة ك��ربى، ومنطلق خ��ويف من ترامب 
ت�شرفاته  ت��ك��ن  وان مل  ح��ت��ى  ال�����ش��ني  م��ن  اأك����رث 
انعكا�شا دقيقا خلطابه خلل احلملة النتخابية.

    امل ي�شف ال�شني باأنها اأكرب املتلعبني بعملتها، 
 40 بن�شبة  جمركية  ر�شوما  عليها  يفر�س  ومل 
ب��امل��ائ��ة. امل ي��ق��ل ان ح��ل��ف ���ش��م��ال الط��ل�����ش��ي عفا 
يف  جلو�شه  من  �شهرين  بعد  ولكن  الزمن.  عليها 
املكتب البي�شاوي، مل يعد احللف قدميا باليا. ومل 
ان�شحاب  بقراره  املناخ،  م�شالة  يف  ال  بوعده  يفي 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة م��ن ات��ف��اق ب��اري�����س. ق���رار من 

المريكية  الناعمة  بالقوة  �شررا  يلحق  اأن  �شاأنه 
القرار  ه��ذا  �شيدخل  املناخ، لأن��ه عندما  اأك��رث من 
انتخاب  ُيعاد  لن  رمبا   ،2020 عام  التنفيذ  حيز 
من  العديد  و�شتوا�شل  للرئا�شة،  ترامب  دونالد 
املدن والوليات وال�شركات الأمريكية، العمل من 

اأجل املناخ.
املتحدة  الوليات  تراجع  ي�سّب  األ   •  
زمن دونالد ترامب، يف م�سلحة ال�سني؟

   - من م�شلحتنا جميعا ان تكون ال�شني فاعل 
مثل  ت��ت�����ش��رف  اأن  ن���ري���ده���ا  ل  ن��ح��ن  م�������ش���وؤول. 
اأمثلة  ال��ث��لث��ي��ن��ات. ه��ن��اك  امل��ت��ح��دة يف  ال���ولي���ات 
احلال  هو  كما  امل�شوؤولية  ه��ذه  تتحّمل  اأنها  تبنّي 
تدعمها،  التي  ال�شلم،  حفظ  عمليات  جم��ال  يف 

يف  ال��ن��زاع��ات  وت�شوية  املناخي،  التغرّي  ومكافحة 
منظمة التجارة العاملية. 

وعلى العك�س من ذلك، فاإنها ل تتحمل امل�شوؤولية 
كقوة عظمى برف�شها قرار حمكمة قانون البحار 

املتعلق باجلزر يف بحر ال�شني اجلنوبي.
من  هبة  تــرامــب،  ــد  ــال دون ان  هــل   •

ال�سماء لبكني؟
    - لي�س كليا. تعتقد ال�شني اأنه ميكنها التعامل 
مع ترامب. من جهته، يريد الرئي�س الأمريكي ان 
ت�شاعده ال�شني يف حل الأزمة الكورية ال�شمالية. 
وقد يكون قال للرئي�س ت�شي جني بينغ يف ولية 
فلوريدا، اأنه لن يفر�س عقوبات جتارية على بكني 

اإذا ما اهتمت هذه الخرية بكيم جونغ اأون.
  ال انه لي�س موؤكدا اأن ال�شني قادرة على ال�شيطرة 
على الزعيم الكوري ال�شمايل، وما قد تخ�شاه بكني 
بيونغ  مع  تقدم  اأي  ير  اإذا مل  ترامب  فعل  رد  هو 
الأمريكي  الرئي�س  يربط  اأن  الغريب  ومن  يانغ. 
بني  التجارية  بالعلقات  ال�شمايل  الكوري  امللف 

بكني ووا�شنطن.
    قد تعتقد ال�شني اأنه اإذا ما اأ�شعف ترامب القوة 
الناعمة الأمريكية، فاإنها �شت�شتفيد من ذلك، يف 
حني ان هذا قد ل يخدمها مطلقا، لأنها ا�شتفادت 

كثريا من النظام الليربايل الدويل.
   • �شديد النقد لأوروبا، هل ميكن لرتامب، من 

باب املفارقة، تعزيز متا�شك الأوروبيني؟
   - تاأثري ترامب على اأوروبا ميكن فعل اأن يكون 
اأمنهم  اأرى الأوروبيني يكفلون  مفيدا، ولكنني ل 
�شد رو���ش��ي��ا ال��ع��دوان��ي��ة ج���دا، وال��دف��اع الأوروب����ي 

امل�شرتك لن يعّو�س منظمة احللف الأطل�شي.
لـلقوة  مفهومك  ربــط  مت  مــا  كــثــريا   •

الناعمة باإدارة باراك اأوباما ...
اأ�شميه القوة  اأوب��ام��ا م��ا  ب���اراك       - لقد م��ار���س 
الذكية، وهي طريقة لتعزيز القوة ال�شلبة القوة 

الع�شكرية من خلل ربطها بالقوة الناعمة. 
وعلى عك�س ما يّدعي خ�شومه، من اخلطاأ التاأكيد 
على اأن باراك اأوباما ا�شتخدم القوة الناعمة فقط. 
األف   100 اأك��رث من  اإدارت���ه، كان لأمريكا  فتحت 
اأدرك  فقد  ليبيا.  وق�شفت  اأفغان�شتان،  يف  جندي 
الرئي�س الدميقراطي اأن ا�شتخدام القوة الناعمة 
املتحدة  ال��ولي��ات  موقف  يجعل  ال�شلبة،  وال��ق��وة 
اأق����وى. ول��لأ���ش��ف، دون��ال��د ت��رام��ب ل يفهم هذا. 
يك�شف  للكونغر�س  قدمه  الذي  امليزانية  فمقرتح 

عن روؤية تركز ح�شرا على القوة ال�شلبة. 
وم���ع ذل���ك ت��ع��ر���ش��ت ه���ذه ال���روؤي���ة لن��ت��ق��اد وزير 
الدفاع، جيم�س ماتي�س، الذي اأ�شار اإىل اأنه بخف�شه 
�شراء  ترامب  �شيكون على  الدبلوما�شية،  ميزانية 
املزيد من الذخرية ... ويعتقد جيم�س ماتي�س اأن 
اأمريكا لديها قوة الرتهيب، ولكن ينبغي اأي�شا ان 
ت�شتخدم قوة الإلهام واليحاء، القوة الناعمة. اإذا 
قّو�شنا القوة الناعمة كما يبدو ان ترامب يقوم به، 

�شنقو�س يف نف�س الوقت قوة الكراه الأمريكية.
مبا  قوية  الأمريكية  املوؤ�س�سات  هل   •
اف  �سد  ترامب  �سربات  لتتحمل  يكفي 

بي اي وحتقيقات العدالة؟
القرن  يف  الم��ري��ك��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ت�شميم  مت   -    
اجل  م��ن  وذل��ك  �شعيفة  تكون  لكي  ع�شر  الثامن 
جيم�س  ق��راأت  اإذا  املواطنني.  حرية  على  احلفاظ 
مادي�شون، �شرتى اأنه حري�س على خلق ال�شوابط 
والتوازنات بحيث ل ميكن لأحد اأن يحكم البلد 
ب�����ش��ك��ل دك���ت���ات���وري. ف��ه��ذا ال��ف�����ش��ل ال��وا���ش��ح بني 
يكون  ان  م��ن  ت��رام��ب  ال���ذي مي��ن��ع  ه��و  ال�شلطات 
اأو بوتني يف رو�شيا. وملا  اأردوغ��ان يف تركيا  مبثابة 
ا�شدرها  التي  الأوىل  الرئا�شية  املرا�شيم  ان  نرى 
الحتادية،  املحاكم  قبل  م��ن  حظرها  مت  ت��رام��ب 

اأقول اإن احلكومة، ب�شكلها ‘املادي�شوين” تعمل.

اأمريكا ت�شتبعد العراق وميامنار من قائمة جتنيد الأطفال  •• وا�صنطن-رويرتز:

تيلر�شون  ريك�س  اخلارجية  وزير  اإن  اأمريكيون  م�شوؤولون  قال 
ي��ع��ت��زم يف ت��دخ��ل غ���ري م��ع��ت��اد ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري ا���ش��ت��ب��ع��اد العراق 
وميامنار من قائمة اأمريكية لأ�شواأ دول يف العامل تنتهك حظر 
اخلارجية  وزارة  خ���رباء  تو�شيات  متجاهل  الأط��ف��ال  جتنيد 
اأكده  الذي  القرار  و�شيمثل هذا  كبار.  اأمريكيني  ودبلوما�شيني 
ثلثة م�شوؤولني اأمريكيني خروجا على تقليد متبع منذ فرتة 
طويلة بوزارة اخلارجية الأمريكية ب�شاأن كيفية حتديد الدول 
ترامب  دونالد  الرئي�س  اإدارة  ب��اأن  اتهامات  يثري  وقد  املخالفة 
حقوق  على  والدبلوما�شية  الأم��ن��ي��ة  للم�شالح  اأول��وي��ة  تعطي 
الداخلية  املناق�شات  على  املطلعون  امل�شوؤولون  وق��ال  الإن�شان. 
اإن تيلر�شون ناق�س تقديرات موظفيه ب�شاأن ا�شتخدام الأطفال 
اآ�شيا  يف  كبار  دبلوما�شيني  تو�شية  ورف�س  البلدين  يف  كجنود 
�شمن  وميامنار  العراق  اإبقاء  يريدون  كانوا  الأو�شط  وال�شرق 

اأي�شا اقرتاحا  اأن تيلر�شون رف�س  امل�شوؤولون  القائمة. واأ�شاف 
القائمة.  اإىل  اأف��غ��ان�����ش��ت��ان  ب��اإ���ش��اف��ة  ب����وزارة اخل��ارج��ي��ة  داخ��ل��ي��ا 
وقال م�شوؤول اإن هذه القرارات اُتخذت على ما يبدو يف اأعقاب 
�شغوط من وزارة الدفاع الأمريكية )البنتاجون( لتفادي تعقيد 
وثيقان  حليفان  وه��م��ا  واأف��غ��ان�����ش��ت��ان  ال��ع��راق  جي�شي  م�شاعدة 
للوليات املتحدة يف احلرب �شد املت�شددين .  واأدىل امل�شوؤولون 
اأن  ومي��ك��ن  اأ�شمائهم.   ن�شر  ع��دم  �شريطة  الت�شريحات  ب��ه��ذه 
القائمة عقوبات ت�شمل حظر  تواجه جيو�س الدول املدرجة يف 
واأ�شلحة  اأمريكية  احل�شول على م�شاعدات ع�شكرية وتدريبات 
اأمريكية ال�شنع ما مل ي�شدر البيت الأبي�س قرارا باإلغاء ذلك.

ال�شنوي  اخلارجية  وزارة  تقرير  اإط���ار  يف  امل�����ش��وؤول��ون  واأ���ش��اف 
املتاجرة بالأ�شخا�س اأن م�شوؤويل حقوق الإن�شان اأبدوا ده�شتهم 

املتوقع  والتي من  القائمة  الدولتني من  ا�شتبعاد  ب�شاأن خطوة 
اإعلنها يوم الثلثاء. وقال م�شوؤول بوزارة اخلارجية اإن م�شمون 
هذا التقرير يبقى طي الكتمان اإىل اأن يتم ن�شره واإن الوزارة “ل 
تناق�س تفا�شيل املداولت الداخلية«. ومل يرد البنتاجون على 
طلب للتعليق. وين�س قانون منع جتنيد الأطفال لعام 2008 
“بعدم  قناعة  اإىل  الأمريكية  احلكومة  ت�شل  اأن  ���ش��رورة  على 
اإجبارهم  اأو  الع�شكرية  باخلدمة  اإلزامهم  اأو  الأط��ف��ال  جتنيد 
على القتال” حتى يتم حذف ا�شم دولة من القائمة وا�شتئناف 
امل�شاعدات الع�شكرية الأمريكية لها. وقال امل�شوؤولون اإن مكتب 
الدميقراطية وحقوق الإن�شان والعمل التابع لوزارة اخلارجية 
والذي يبحث الأمر وي�شاعد يف ر�شم ال�شيا�شة الأمريكية تو�شل 
اآ�شيا  يف  الدبلوما�شية  واملكاتب  القانوين  مكتبه  مع  بالتعاون 

على  وميامنار  العراق  اإبقاء  تدعم  اأدل��ة  اإىل  الأو���ش��ط  وال�شرق 
اللم�شات الأخرية  الرغم من و�شع  اأنه على  واأ�شافوا  القائمة. 
على التقرير فاإن دائما ما تكون هناك اإمكانية لإحداث تغيريات 
اإن  ووات�س  رايت�س  هيومن  منظمة  قالت  الأخ��رية.  الدقائق  يف 
ا�شتبعاد ميامنار من القائمة �شيكون قرارا “�شابقا لأوانه متاما 
املعر�شني  الأط��ف��ال  من  املزيد  خيانة  �شيعني  كارثيا  وت�شرفا 
القرار  و�شيجعل  احلقوقية«.  والنتهاكات  الع�شكرية  للخدمة 
موقف اإدارة ترامب اأي�شا خمتلفا عن الأمم املتحدة التي ل تزال 
تدرج جي�س ميامنار و�شبع جماعات عرقية م�شلحة على قائمة 
كيانات جتند الأطفال. واأ�شيف ا�شم العراق، الذي ح�شل على 
الوليات  اأ�شلحة وتدريب من  �شكل  اأك��رث من ملياري دولر يف 
املتحدة خلل ال�شنوات الثلث الأخرية، اإىل قائمة قانون منع 

2016. لكن  جتنيد الأطفال التابعة للخارجية الأمريكية يف 
الأمريكي  الرئي�س  وك��ان  تتوقف.  مل  له  الأمريكية  امل�شاعدات 
اأو  كلية  ا���ش��ت��ث��ن��اءات  ع��ن  بانتظام  يعلن  اأوب��ام��ا  ب���اراك  ال�شابق 
جزئية مبا يف ذلك لكل من العراق وميامنار ونيجرييا وجنوب 
ال�شودان وغريها العام املا�شي من بني ع�شر دول مدرجة على 
اأن  املا�شي  ال��ع��ام  الأمريكية  اخلارجية  تقرير  وذك��ر  القائمة. 
بع�س ف�شائل قوات احل�شد ال�شعبي العراقية التي ت�شم ف�شائل 
وتدعمها  ال��ع��راق��ي��ة  ب��احل��ك��وم��ة  �شلة  ع��ل��ى  الأغ��ل��ب  يف  �شيعية 
اأنه على الرغم من  اأطفال وا�شتعملتهم. واأ�شاف  اإيران جندت 
بغداد  ف��اإن  ال�شعبي  احل�شد  لقوات  العراقية  احلكومة  متويل 
تكافح لل�شيطرة على كل ف�شائلها. وتابع مل حتا�شب احلكومة 
له  التابعة  والف�شائل  ال�شعبي  ق��وات احل�شد  اأح��دا على جتنيد 
للأطفال وا�شتعمالهم. وذكرت هيومن رايت�س ووت�س يف يناير 
كانون الثاين اأنها تلقت معلومات باأن ف�شائل جتند اأطفال من 

خميم للنازحني العراقيني منذ الربيع املا�شي.

•• الفجر
- خرية ال�صيباين

يـــعـــتـــرب واحــــــدا 
ـــــن املـــفـــكـــريـــن  م
ـــــن  ـــــظـــــري ـــــن وامل
الدولية  للعالقات 
الأكـــــــر تـــاأثـــريا 
يف  ـــــامل.  ـــــع ال يف 
ـــة الخـــرية،  الآون
ناي،  جوزيف  كان 
ـــر الــ�ــســابــق  ـــدي امل
كينيدي  لــكــلــيــة 
هارفارد  بجامعة 
ال�سيت،  ذائـــعـــة 
املعهد  على  �سيفا 
للدرا�سات  العايل 
والتنمية  الدولية 
الدرا�سات  )معهد 
الـــعـــلـــيـــا(، الـــذي 
فيه  دّر�س  قد  كان 
اإىل   1968 مـــن 
1969.ولئن عمل 
اإدارة  يف  ر�ــســمــيــا 
وكلينتون،  كارتر 
تبقى  �سهرته  فان 
م�ستمدة اأ�سا�سا من 
ملفهوم  ــه  ــرتاع اخ
الناعمة،  ــقــوة  ال
الذي يعني القدرة 
عــلــى الــتــاأثــري يف 
الآخــريــن  �سلوك 
ـــــق  ـــــري عــــــــــن ط
ولي�س  الإقــــنــــاع 
ـــــراه والــقــوة  الإك

الع�سكرية.

ترامب قد يفقد امريكا قوتها

جوزيف ناي.. ل بديل عن القوة الناعمة

قد تكون ال�شني ارحم من ترامب

ا�شتخدم باراك اوباما القوة الذكيةوزير الدفاع ماتي�س ينتقد تخلي ترامب عن القوة الناعمة

مبتكر مفهوم القوة الناعمة يوؤكد:

جوزيف ناي: اأخ�شى ترامب اأكرث من ال�شني...!
- النظام الليربايل غري 
مهدد لكن عاملني اثنني 

ميكن اأن يت�سببا يف 
تفكيكه

- ان�سحاب الوليات املتحدة 
من اتفاق باري�س �سيلحق 

�سررا بالقوة الناعمة 
الأمريكية اأكر من املناخ

- من الغريب اأن يربط 
ترامب امللف الكوري ال�سمايل 

بالعالقات التجارية بني 
بكني ووا�سنطن

- الدفاع الأوروبي 
امل�سرتك لن يعّو�س 
منظمة حلف �سمال 

الأطل�سي.

- مار�س باراك اأوباما القوة الذكية وهي طريقة لتعزيز 
القوة الع�سكرية من خالل ربطها بالقوة الناعمة

- اإذا قّو�سنا القوة الناعمة كما يفعل ترامب، 
�سنقو�س يف نف�س الوقت قوة الكراه الأمريكية

عن لوتون ال�سوي�سرية
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عربي ودويل
ا�شتق��ال��ة املبعوث��ة الأمريكي�ة لأفغان�شت��ان وباك�شت�ان 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اأفغان�شتان  اإىل  اخل��ا���ش��ة  امل��ت��ح��دة  ال��ولي��ات  مبعوثة  ا�شتقالت 
الف  لإر���ش��ال  وا�شنطن  فيه  ت�شتعد  ال��ذي  ال��وق��ت  يف  وباك�شتان 

القوات ال�شافية اىل املنطقة.
وقال م�شوؤول كبري يف وزارة اخلارجية المريكية لوكالة فران�س 
بر�س ان املبعوثة اخلا�شة لوريل ميلر ا�شتقالت من من�شبها من 

دون تعيني خلف لها.
ان ميلر  وزارة اخلارجية هيذر نويرت  با�شم  و�شرحت متحدثة 
مو�شحة ان  “راند كوربوري�شن”،  �شت�شتعيد من�شبا يف موؤ�ش�شة 
وزير اخلارجية الأمريكي ريك�س تيلر�شون مل يقرر بعد م�شري 

املن�شب.

اأفغان�شتان  يف  النزاع  اأن  فكرة  من  انطلقا  اأن�شئ  املن�شب  وك��ان 
والو�شع يف باك�شتان مرتبطان ب�شكل وثيق ويجب التعامل معهما 
تعهد  ترامب  دونالد  اجلمهوري  الرئي�س  لكّن  م�شرتك.  ب�شكل 
وزير  وق��ّرر  الأمريكية،  اخلارجية  م��وازن��ة  يف  اقتطاعات  اج��راء 
املبعوثني  منا�شب  من  العديد  اإلغاء  تيلر�شون  ريك�س  خارجيته 

اخلا�شني.
وبات ملّف اأفغان�شتان وباك�شتان تابعاً منذ الآن ملكتب �شوؤون جنوب 
اآ�شيا واآ�شيا الو�شطى يف وزارة اخلارجية الأمريكية. وي�شمل هذا 
املكتب الهند اي�شا. غري اأّن من�شب مدير هذا املكتب �شاغر لأّن 

الإدارة الأمريكية اجلديدة مل تعنّي اأحداً فيه.
اأورد اخل����رب، عن  اأول م���ن  ك���ان  ال����ذي  ب��ول��ي��ت��ي��ك��و  ون��ق��ل م��وق��ع 
فراغ يف  وتخوفهم من ح�شول  الت�شرع  ا�شتنكارهم  دبلوما�شيني 

ال�شلطة. وقال م�شوؤول كبري اآخر ا�شرتط اأي�شاً عدم ك�شف ا�شمه، 
مراجعة  من  ج��زء  هو  وباك�شتان  باأفغان�شتان  املتعلق  ال��ق��رار  اإّن 
اأّن  يعتقد  تيلر�شون  اأّن  واأ�شاف  الأمريكية.  اخلارجية  يف  عامة 
من الأف�شل معاجلة النزاع على �شعيد اإقليمي واأّن من املنطقي 
الدفاع  وزارة  ت��رام��ب  وم��ن��ح  امل��ع��ادل��ة.  م��ن  الهند ج���زءاً  اع��ت��ب��ار 
�شلطة  المريكيني  الع�شكريني  والقادة  )البنتاغون(  المريكية 
اتخاذ القرارات املتعلقة مب�شتقبل اأطول حرب تخو�شها الوليات 

املتحدة وامل�شتمرة منذ 16 عاما يف افغان�شتان.
معلومات  وف��ق  ماتي�س  جيم  الأم��ريك��ي  ال��دف��اع  وزي���ر  وي�شتعد 
يف  اإ���ش��ايف  ج��ن��دي  اآلف  خم�شة  زه���اء  لن�شر  ال�شحف،  ن�شرتها 
على  التغّلب  بهدف  الأفغاين  اجلي�س  ق��درات  لتعزيز  اأفغان�شتان 

متّرد حركة طالبان.

 احلر�شاين ي�شدد على دور املوؤ�ش�شة الع�شكرية

وزير الدفاع يوؤكد: الق�شاء على الإرهاب يف 
تون�ش يف مراحله الأخرية

•• الفجر - تون�س - خا�س:

    قال وزير الدفاع التون�شي، فرحات احلر�شاين، 
اآف�����ة الره������اب يف ت��ون�����س يف  اأن ال��ق�����ش��اء ع��ل��ى 
التي  النت�شارات  اأن  مبينا  الأخ���رية،  مراحلها 
هي  ق���ردان  ب��ن  يف  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  حققتها 
خري �شاهد على قدرتها على الت�شدي للإرهاب 

و�شمان حماية تون�س. 
     وب����نّي احل��ر���ش��اين ل���دى ت��د���ش��ي��ن��ه املعر�س 
 61 ال��ذك��رى  اأق��ي��م مبنا�شبة  ال���ذي  ال��وث��ائ��ق��ي 
النت�شارات  هذه  اأن  التون�شي  اجلي�س  لنبعاث 
املبنية  التون�شية  الع�شكرية  العقيدة  من  نابعة 
على تقدي�س الوطن، اإ�شافة اإىل جناعة التكوين 
قتالية  م��ه��ارات  اجلنود  اأك�شب  ال��ذي  الع�شكري 

ودفاعية عالية.
الع�شكرية  التجهيزات  اأهمية  اإىل  لفت  كما      
الإرهاب،  مقاومة  يف  ال�شتخباراتية  واملعلومات 
لي�شت  الف���ة  ه��ذه  على  احل���رب  اأن  اإىل  م�شريا 
بل  والع�شكرية  الأمنية  املوؤ�ش�شتني  على  حكرا 
واعيا  ي��ك��ون  اأن  يتعني  ال���ذي  امل���واط���ن،  ت�شمل 

بخطورة هذه الفة ومكامن علجها.
   واعترب وزير الدفاع اأن اجلي�س التون�شي ي�شكل 
دور  م��ن  لعبه  وذل���ك مب��ا  ق��ول��ه،  وف��ق  ا�شتثناء، 
الدميقراطي  ال�شتحقاق  جناح  تكري�س  يف  هام 
ال��ول��ي��د ب��ال��ب��لد ب��اع��ت��ب��اره جي�شا ج��م��ه��وري��ا ل 
يتدخل يف ال�شاأن ال�شيا�شي، واإمنا ُيوؤّمن النتقال 
اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��دمي��ق��راط��ي ويحمي احل���دود 

دوره التنموي.

   كما �شدد على دور املوؤ�ش�شة الع�شكرية يف تامني 
وال�شيادية  وال�شرتاتيجية  احل�شا�شة  املناطق 
ل��ل��ب��لد، وم��راق��ب��ت��ه��ا ع��ل��ى م����دار ال�����ش��اع��ة، دون 
والت�شدي  تون�س  اأم���ن  على  للحفاظ  ان��ق��ط��اع 

لآفة الإرهاب.
ال�شياق، عن م�شروع  الوزير، يف هذا     وحت��دث 
باملراقبة  وي��ت��ع��ل��ق  ال���ش��ت��ك��م��ال،  ق��ي��د  اإن����ه  ق���ال 
من  ميكن  مبا  للحدود،  الع�شرية  اللكرتونية 
ر�شد كل التحركات امل�شبوهة �شواء للأ�شخا�س 
املناطق  م�����ش��ت��وى  يف  وخ���ا����ش���ة  ل���ل���ع���رب���ات،  اأو 
اأن  احل���دودي���ة م��ع ليبيا، م��ع��رب��ا ع��ن الأم����ل يف 
يتو�شل هذا البلد ال�شقيق اإىل حل �شيا�شي، وهو 
ما �شينعك�س اإيجابيا على الو�شع المني يف ليبيا 

وتون�س. 

•• كراكا�س-اأ ف ب:

احلركة  يوم يف  قبل  �شاب  متظاهر  مقتل  الفنزويلية  املعار�شة  دان��ت 
منذ  �شخ�شا   75 م�شرع  ع��ن  ا�شفرت  التي  املتوا�شلة  الحتجاجية 
اتهامها  اىل  م��ادورو  نيكول�س  الرئي�س  دفع  ما  ابريل،  ني�شان  بداية 

باللعب بالنار.
واغلق متظاهرون الذين يحملون ابواقا و�شفارات او يقرعون اوان، 
البلد، ما  الخ��رى يف  وامل��دن  الرئي�شية يف كراكا�س  املفارق والطرق 

ادى اىل حالة فو�شى يف حركة �شري ال�شيارات.
وعرب متظاهرون يف حي يف �شرق كراكا�س عن غ�شبهم بهتافات من 
بينها ل مزيد من القتلى ول للديكتاتورية ول للقمع . كما و�شفوا 

الرئي�س مادورو باأنه جبان وقاتل الطلب.
وقالت رينا توري�س التي جاءت مبلب�س �شوداء للم�شاركة يف التجمع 
يف حي اآخر يف �شرق العا�شمة الفنزويلية “انها تظاهرة �شد الوح�شية 
ان  وعلينا  بلدي  اجل  بالغ�شب من  ا�شعر  �شبابنا.  فيها  يقتلون  التي 

نخرج لنكافح .

ال�شاب  مقتل  على  للحتجاج  التظاهرة  اىل  رينا  ح�شرت  وكغريها، 
ديفيد فايانيا )22 عاما( بثلث ر�شا�شات يف ال�شدر. وتك�شف �شور 
وت�شجيلت فيديو بثتها و�شائل اعلم حملية انها ر�شا�شات اطلقها 

�شرجنت يف ال�شرطة اجلوية.
“مت  ان��ه  او�شح اجلمعة  ال��ذي  ري��ف��ريول  ن�شتور  الداخلية  وزي��ر  اك��د 
التعرف على هوية” مطلق النار وان حتقيقا فتح يف احلادث لتحديد 

م�شوؤوليته.
اكد  الفنزويلية اجلمعة،  امل�شلحة  القوات  امام �شباط يف  ويف خطاب 
يو�شح  ان  ب��دون  للقانون  �شيخ�شع  النار  مطلق  ان  م��ادورو  الرئي�س 
ما اذا كان اوقف. ويف هذا العلن الذي بثه التلفزيون الوطني، دعا 
ب��اأن ل  العمل بطريقة ت�شمح  النظام اىل  ق��وات حفظ  الدولة  رئي�س 
يقتل احد ابدا. وقال يجب التو�شل اىل ال�شلم، اىل ال�شلم واحلياة 

ويجب ال ميوت احد بعد الآن. هذا هو الهدف.
بالدفع  املعار�شة  ق��ادة  مبا�شر  غ��ري  ب�شكل  م���ادورو  اتهم  خطابه،  يف 

باجتاه العنف.
وقال “ما هي اهدافهم؟ ان يبقوا النار م�شرمة لتقع جرمية قتل هنا 

وي�شقط قتيل هناك؟ وكاأن المر قتل بالقطارة«.
واملعار�شة التي ت�شدد على حقها يف الع�شيان املدين وت�شكل الغلبية 
يف الربملان، ل تنوي وقف الت�شعيد. فقد دعت ال�شعب الفنزويلي هذا 
ال�شبوع اىل عدم العرتاف بعد الآن بحكومة مادورو الذي ترتاجع 
�شعبيته. كما دعت اىل تظاهرة كربى ام�س ال�شبت يف كراكا�س وبقية 

مدن البلد.
ا���ش��ه��ر من  ال�����ش��اب اجل��م��ع��ة، ارت��ف��ع��ت ح�شيلة قتلى ث��لث��ة  ومب��ق��ت��ل 

الحتجاجات املعادية ملادورو اىل 75 �شخ�شا.
وت�شاعدت حدة التظاهرات منذ قرار الرئي�س مادورو الدعوة يف نهاية 
متوز/يوليو اىل جمعية تاأ�شي�شية وهو م�شروع يرف�شه 69،1 باملئة 

من الفنزويليني ح�شب معهد ا�شتطلعات الراأي “داتاناليز�س«.
املعار�شة  اليها حتالف  دعا  تظاهرة  م�شاركته يف  ال�شاب خلل  وقتل 
“طاولة الوحدة الدميوقراطية” دعما للنائبة العامة لويزا اورتيغا 
التي تخو�س حملة انتقادات �شد الت�شافية )ن�شبة اىل هوغو ت�شافيز 
رئي�س البلد من 1999 حتى وفاته يف 2013(، واملعار�شة مل�شروع 

اجلمعية التاأ�شي�شية.

متمردون كولومبيون يفرجون عن 
�شحافيني هولنديني 

الأفي����ون يف اأفغ����ان�شت����ان...
“ت�شون��ام��ي �ش���ام���ت”

•• بوغوتا-اأ ف ب:

افرج متمردو جي�س التحرير الوطني عن ال�شحافيني 
�شمال  الأ�شبوع يف  بداية  اللذين خطفا يف  الهولنديني 

�شرق كولومبيا، بح�شب ما اأعلن م�شوؤولون ال�شبت.
املواطن  حماية  هيئة  كتبت  ت��وي��رت  على  ت��غ��ري��دة  ويف 
حقوق  ت��رع��ى  ال��ت��ي  بويبلو  دل  ديفن�شوريا  احلكومية 
الن�شان ان احلركة املتمردة اأفرجت عن املرا�شل ديرك 
يوهان�س بولت وامل�شور اوجينيو ارن�شت ماري فولندر ، 

يف منطقة ريفية يف ولية �شمال �شانتاندر.
ون�شرت الهيئة �شورة مرافقة للتغريدة تظهر على ما 
يبدو املحررين يرافقهما عدد من املتمردين وم�شوؤولون 

حقوقيون كولومبيون.
بيانا  املتمردين اجلمعة  اإ���ش��دار  الع��لن عقب  وي��اأت��ي 
ات�����ش��ح ان���ه خ��اط��ئ ي��ع��ل��ن��ون ف��ي��ه ان���ه مت الف������راج عن 

الرجلني اللذين اختطفا يف 19 حزيران يونيو.
ك��ون��درز �شباح  ب��ريت  الهولندي  واأك��د وزي��ر اخلارجية 

ال�شبت الفراج عن ال�شحافيني.
وق���ال ال��وزي��ر ال��ه��ول��ن��دي اإن���ه “مت ال��ي��وم الف����راج عن 
كاتاتومبو  منطقة  يف  فولندر  واوجينيو  بولت  دي��رك 
م�شيفا  ال�شديدة اخلطورة يف �شمال �شرق كولومبيا”، 
انه مت ابلغ عائلتي ال�شحافيني وان ال�شفري متكن من 

التحدث اليهما.
و�شعهما  ال��ظ��روف  اىل  “بالنظر  قائل  ك��ون��درز  وتابع 
جيد. نحن على ات�شال مبا�شر مع ال�شلطات الكولومبية 
الكثري من  اأك��ن  ان��ا  ل��لإف��راج عنهما.  التي عملت بجد 

التقدير والمتنان للم�شاهمة التي قدمتها احلكومة«.
انا م�شرور جدا  انباء جيدة ج��دا.  “انها  وق��ال كوندرز 

بانتهاء عملية اخلطف بهذه ال�شرعة«.
حتدث  بيانا  الهولندي  اخلارجية  وزي��ر  اأ�شدر  ولحقا 
اأحد  م��ع  اأج��راه��ا  تفا�شيل حم��ادث��ة مقت�شبة  ع��ن  فيه 

ال�شحافيني املفرج عنهما.
الكلم وكان  ق��ادرا على  “بولت كان  ان  الوزير  واو�شح 
مرتاحا جدا. وهما الآن ي�شقان طريقهما عرب الدغال. 
نحن نعمل كل ما بو�شعنا لإعادتهما اىل هولندا باأ�شرع 
ما ميكن«. وكان م�شوؤولون اأبدوا خ�شيتهم من ان توؤثر 
“جي�س  ب��ني  ال�����ش��لم  عملية اخل��ط��ف ع��ل��ى حم��ادث��ات 

التحرير الوطني” واحلكومة الكولومبية.
ويعد ال�شحافيان برناجما يقدمه ديرك بولت بانتظام 
على قناة “كرو-ان �شي اآر يف” ويحاول خلله م�شاعدة 
البيولوجيني يف  اآبائهم  التعرف على  الهولنديني على 

جميع اأنحاء العامل.
م�����ش��رورون ومرتاحون  “نحن  ب��ي��ان  ال��ق��ن��اة يف  وق��ال��ت 
بتحرير ديرك بولت واوجينيو فولندر. نحن ممتنون 
وزارة  بخا�شة  ن�شكر  عنهما.  ل��لف��راج  عمل  م��ن  لكل 
لهاي  يف  با�شتطاعتها  م��ا  ك��ل  فعلت  لقد  اخل��ارج��ي��ة. 

وكولومبيا للتو�شل اىل هذه النتيجة«.
ال��ك��ول��وم��ب��ي خ����وان م��ان��وي��ل �شانتو�س  ال��رئ��ي�����س  وب����داأ 
يف  �شلم  حمادثات  الوطني  التحرير  جي�س  ومتمردو 
دام  نزاع  لإنهاء  �شعيا  الفائت،  �شباط فرباير  كيوتو يف 
األف   260 واأ���ش��ف��ر ع��ن �شقوط  ق��رن  اأك���رث م��ن ن�شف 

قتيل واأكرث من �شتني األف جريح.

•• وا�صنطن-وكاالت:

انت�شر اإدمان املخدرات يف اأفغان�شتان بعد اأن كان مقت�شًرا 
يف الغالب على الرجال الذين اأم�شوا �شنوات كعمال اأو 
لجئني يف اإيران، وحتول الإدمان اإىل وباء وطني يوؤثر 
ذل��ك ع��دد متزايد من  النا�س مبا يف  على املليني من 
الن�شاء والأطفال. وعلى مدى ال�شنوات اخلم�س املا�شية 
املحا�شيل  وا���ش��ت��ب��دال  ت��دم��ري  ب��رام��ج  ع��ن  التخلي  مت 
الأجنبي  التمويل  انتهاء  م��ع  كبري  ح��د  اإىل  املحظورة 

وزيادة هجمات املتمردين.
اإىل  امل��زارع��ني  من  الآلف  ع�شرات  ع��اد  لذلك  ونتيجة 
زراعة خ�شخا�س الأفيون املربح ففي العام املا�شي فقط، 
مت تخ�شي�س 420 األف فدان يف اأفغان�شتان للخ�شخا�س، 
بالعام  % مقارنة   43 بن�شبة  الأف��ي��ون  اإن��ت��اج  وارت��ف��ع 
ملا ذكره مكتب  4800 طن، وفقاً  اإىل  2015، لي�شل 

الأمم املتحدة ملكافحة املخدرات واجلرمية.
اأن  الأم��ري��ك��ي��ة  ب��و���ش��ت  “وا�شنطن”  �شحيفة  وذك����رت 
جتارة  يف  لي�شتخدم  ي�شدر  الأف��غ��اين  الأف��ي��ون  معظم 
الإي����رادات  وتبلغ قيمة  ورو���ش��ي��ا  اأوروب����ا  ال��ه��ريوي��ن يف 

املقدرة له حوايل مليار دولر.
انخفا�س ح��اد يف  اإىل  ��ا  اأي�����شً اأدت  ال��ط��ف��رة  ول��ك��ن ه��ذه 
والقلق  البطالة  انت�شار  اأدى  حني  يف  املحلية  الأ�شعار 
الناجم عن �شنوات من احلرب اإىل تاأجيج الطلب على 

املخدرات الرخي�شة التي توفر مهرًبا من الواقع.
وبحلول العام 2015 اأفادت التقارير اأن عدد املدمنني 
يف البلد ارتفع اإىل 3 مليني �شخ�س اأي حوايل 12% 

من ال�شكان والذين يتعاطى معظمهم الهريوين.
وال���ي���وم ���ش��ه��دت امل�����ش��ك��ل��ة ت��ف��ج��راً ف���اق ط��اق��ة ال�شرطة 
الرجال  روؤي����ة  ح��ي��ث مي��ك��ن  ال��ع��ام��ة  ال�شحة  ووك����الت 
املدمنني القذرين على كل ر�شيف تقريباً يف العا�شمة 

كابول كما اأن مراكز العلج القليلة مليئة بالكامل.
ومع ذلك فاإن اجلانب الأكرث اإثارة للهتمام من طفرة 
املخدرات ل يزال خمفياً اإىل حد كبري عن الأنظار حيث 
بداأت ع�شرات الآلف من الن�شاء الأفغانيات بال�شت�شلم 

للإدمان اأي�شاً.
التي  الأ�شر  ن�شوء ظاهرة متنامية من  اإىل  ذلك  واأدى 
تنهار  اأن  ميكن  والتي  امل��خ��درات  اإدم���ان  عليها  ي�شيطر 
القت�شادي  وال����ش���ت���ق���رار  الأ����ش���ري���ة  ال��ع��لق��ات  ف��ي��ه��ا 

والتقاليد الجتماعية ب�شهولة.
وقالت �شاي�شتا حكيم، وهي طبيبة متخ�ش�شة يف اإعادة 
تاأهيل مدمنات املخدرات تعمل يف املركز الوطني لعلج 
افتتاحه  الذي مت  الإدم��ان للمراأة والأطفال يف كابول، 
ال�شيطرة  يتم  مل  واإذا  �شامت،  ت�شونامي  اإن��ه  م��وؤخ��راً 

عليه يف غ�شون �شنوات قليلة، �شيتحول اإىل كارثة.
املخدرات  كانت  عندما  طالبان  حقبة  خ��لل  واأ�شافت 
اأو  احل�شي�س  تتعاطى  الن�شاء  كانت  ما  ن���ادراً  حمظورة 
ت�شاعف  املا�شية  اخلم�س  ال�شنوات  يف  ولكن  الأف��ي��ون 
ع��دد املدمنات ث��لث م��رات وت��ع��اين ك��ل ام���راأة هنا من 
م�����ش��اك��ل م��ث��ل اجل���ب���ال ت���رتاك���م ط��ب��ق��ة ف����وق الأخ����رى 
واإدمانهن ي�شمل الأ�شرة باأكملها لذلك علينا اأن نعالج 

الأ�شرة باأكملها.
ووفقاً للخرباء فاإن معظم املدمنات الأفغانيات يتعرفن 
اأقاربهن الذكور  اأو  اأزواجهن  على املخدرات عن طريق 
امل�شلمة  والأع��راف  اليومي  الروتني  ينهار  ما  و�شرعان 
امل����راأة  م���ن  امل��ت��وق��ع��ة  الأدوار  ذل���ك  ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة مب���ا يف 
اأو  البغايا  الن�شاء من  بع�س  واأمهات، فت�شبح  كزوجات 
الل�شو�س ويتم اإعطاء الأطفال الأفيون ليبقوا هادئني 
دور  اإىل  ت�شليمهم  اأو  الت�شول  يف  ا�شتخدامهم  يتم  كما 
الأيتام اأو بيعهم من خلل الزواج املبكر للح�شول على 

ثمن املخدرات.

قتيال يف فنزويال وحركة الحتجاج م�شتمرة   75

فقدان 140 �شخ�شا على اثر 
انهيار اأر�شي يف ال�شني 

•• بكني-اأ ف ب:

ادى اانهيار ار�شي كبري اىل فقدان اكرث من 140 �شخ�شا يف قرية جبلية يف 
مقاطعة �شيت�شوان يف جنوب غرب ال�شني حيث تعمل فرق النقاذ على البحث 

عن ناجني.
ومت انقاذ زوجني وطفل ونقلوا اىل امل�شت�شفى بعد ان انزلق للرتبة دمر نحو 

اربعني منزل يف بلدة �شينمو بح�شبما اعلنت احلكومة املحلية يف ماوت�شيان.
وكتبت �شحيفة بيبلز ديلي نقل عن احلكومة املحلية ان 141 �شخ�شا على 
القل و46 منزل قد طمروا. واأدى النهيار الأر�شي اإىل ان�شداد جمرى اأحد 

الأنهر وقطع طريق.
واظهرت مقاطع فيديو بثتها حكومة ماوت�شيان على ح�شابها على موقع ويبو 
عمال الإنقاذ ي�شتخدمون احلبال لإزاحة �شخرة كبرية وقيام الع�شرات منهم 

بالبحث عن ناجني بني النقا�س.
ال�شخور.  ازالة  الثقيلة خلل  اللقطات عمل اجلرافات واحلفارات  واظهرت 
احدى  على  لم���راأة  ال�شعافات  تقدمي  على  يعملون  م�شعفون  فيها  ويظهر 
الطرقات. واعلن وانغ يونغبو احد امل�شوؤولني املحليني عن عمليات النقاذ ان 

املوؤ�شرات احليوية لحد الناجني �شعيفة .
وتابع امل�شوؤول انه اكرب انهيار ار�شي يف املنطقة منذ زلزال ونت�شوان يف ا�شارة 
اىل الكارثة التي ح�شدت 87 الف قتيل يف 2008 يف احدى قرى �شيت�شوان.

وقال القائد يف ال�شرطة املحلية ت�شن تيبو ان المطار الغزيرة التي ت�شاقطت 
يف املنطقة يف اليام الخرية ادت اىل انزلق الرتبة.

من  اطنانا  ه��ن��اك  ان  يف  ت��ي  �شي  �شي  احلكومية  للقناة  ت�شن  الكابن  وق���ال 
ال�شخور. 

واأ�شاف انها منطقة زلزل. ل ينمو فيها الكثري من الأ�شجار التي ت�شاعد على 
احتواء فائ�س المطار واحلوؤول دون ح�شول النهيارات الأر�شية.

وي�شارك حواىل 500 �شخ�س يف عمليات النقاذ بح�شب التلفزيون ال�شيني.
للتعامل مع كارثة جيولوجية  ان فريق طوارئ  املحلية  بيان للحكومة  اعلن 
من الفئة الأوىل يف طريقه اىل املوقع، م�شيفا انه مل يجر بعد اح�شاء �شامل 

للأ�شرار التي خلفها النهيار الر�شي.
الرتبة ح�شل  انزلق  ان  �شينخوا  ال�شني اجلديدة  انباء  لوكالة  وافاد تقرير 

جراء انهيار جزء من احد جبال منطقة التيبت وولية ت�شيانغ يف اآبا.
غ  ال�شبت )22،00 ت  ال�شاد�شة من  ال�شاعة  قرابة  الر�شي  النهيار  وح�شل 

الحد(.
اجلهود يف  كل  ب��ذل  على  النقاذ  عمال  �شي جينبينغ  ال�شيني  الرئي�س  وح��ث 

عمليات البحث عن ناجني، ح�شب التلفزيون.
وتوقع املر�شد ال�شيني للأحوال اجلوية هطول املزيد من المطار الغزيرة يف 

اجزاء من �شيت�شوان ومقاطعات اخرى يف جنوب غرب البلد.
وتتكرر النهيارات الر�شية يف املناطق الريفية واجلبلية يف ال�شني، وبخا�شة 

يف موا�شم المطار الغزيرة.
انزلق  اج��ت��اح  ان  بعد  يناير  ال��ث��اين  ك��ان��ون  الأق���ل يف  �شخ�شا على   12 وقتل 

للرتبة فندقا يف مقاطعة خوبي.
ويف ت�شرين الأول اكتوبر ت�شببت انزلقات للرتبة يف �شرق البلد جراء امطار 
وباأ�شرار  الق��ل  على  ا�شخا�س  ثمانية  مبقتل  ميغي  الع�شار  رافقت  غزيرة 

فادحة. 
�شينزن  مدينة  ق��رب  ت��رب��ة  ان���زلق  اأدى   ،2015 دي�شمرب  الأول  ك��ان��ون  ويف 

)جنوب( اإىل مقتل 73 �شخ�شاً على الأقل.
ويبقى انزلق الرتبة الذي وقع يف 1991 وادى اىل مقتل 216 �شخ�شا يف 

مقاطعة يونان يف جنوب غرب البلد بني الكرث فداحة.
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توقعات بارتفاع عدد امل�سافرين اإىل اأكر من 850 األفًا خالل يونيو

مطار ال�شارقة الدويل يتخذ تدابري خا�شة ل�شتيعاب تدفق امل�شافرين يف عطلة العيد
•• ال�صارقة –الفجر:

اأع��ل��ن��ت ه��ي��ئ��ة م��ط��ار ال�����ش��ارق��ة ال�����دويل ع���ن ات��خ��اذه��ا جميع 
امل�شافرين  اعداد  املتوقع يف  النمو  التدابري اللزمة ل�شتيعاب 
التي  ال�شعيد  الفطر  عيد  عطلة  خ��لل  وامل��غ��ادري��ن  القادمني 
يوم  الهيئة منذ  وب��داأت  ع��ام.  ال�شفر يف كل  ذروة مو�شم  تعترب 
كافة  مع  بالتن�شيق  خا�شة  اإج���راءات  بتنفيذ  املا�شي  اخلمي�س 
�شفر  بتجربة  امل�شافرين  ليحظى  امل��ط��ار  يف  العاملة  اجل��ه��ات 
ال�شيفية  الإج��ازة  مع  العيد  عطلة  تزامن  اأن  خا�شة  مريحة، 

للمدار�س ت�شبب يف ارتفاع كبري يف الطلب على ال�شفر، يف ظل 
التوقعات باأن ي�شل عدد امل�شافرين مع نهاية يونيو اجلاري اإىل 
عربوا  م�شافراً   820000 مع  مقارنة  م�شافراً   850000

املطار يف يونيو 2016.
وح�شب الإح�شاءات الأولية لأعداد امل�شافرين عرب املطار، فقد 
لتدفق  نتيجة  ازدح��ام��اً  الأك��رث  واجلمعة  يومي اخلمي�س  ك��ان 
العائلت الوافدة التي ترغب بال�شفر اإىل بلدانها بالإ�شافة اإىل 
وجهات  الإج��ازة يف  لق�شاء  التي خططت  الإماراتية  العائلت 

خمتلفة خارج دولة الإمارات.

ال�شارقة  مطار  هيئة  رئي�س  امل��دف��ع،  �شامل  علي  �شعادة  واأ���ش��اد 
الدويل، بجهود فرق العمل يف املطار التي تعمل من اأجل الت�شهيل 
على امل�شافرين، وتوفري اأعلى م�شتويات اخلدمة، وامل�شاهمة يف 
للم�شافرين  �شعادته  ومتنى  باملطار.  احلركة  ان�شيابية  تعزيز 
ق�شاء اإجازة �شعيدة داخل دولة الإمارات اأو خارجها، يف خمتلف 
املطار.  يف  العاملة  ال��ط��ريان  ���ش��رك��ات  ت�شلها  ال��ت��ي  ال��وج��ه��ات 
ون�شحت هيئة مطار ال�شارقة الدويل امل�شافرين بالو�شول اإىل 
املطار واإنهاء اإجراءات ال�شفر ب�شكل مبكر، لتجنب اأي ازدحامات 

يف الطرقات ولل�شتمتاع باخلدمات التي يقدمها املطار.

�شركات قطرية تلغي الإجازات 
والعطل للحد من اآثار املقاطعة

•• الريا�س-وكاالت:

قطر  خ��ارج  رح��لت  اأي  م��ن  موظفيها  منع  للبرتول  قطر  �شركة  اأعلنت 
لأ�شباب ت�شغيلية وفق ما نقلت �شحيفة عكاظ ال�شعودية، ام�س ال�شبت.

وبّررت ال�شركة اخلطوة باأنها حماولة ل�شمان ا�شتمرار اإنتاج النفط والغاز 
يف البلد.

وياأتي القرار بعد منع �شركات قطرية اأخرى وفق رويرتز، العطل والإجازات 
يف اخلارج.

وقال م�شوؤول قطري ح�شب الوكالة اإن بع�س الإجازات "األغيت يف قطاعات 
حكومية اأ�شا�شية، للحفاظ على عدد كاف من العاملني، بعد العزلة معها 

التي و�شعت احلكومة يف ورطة".
اأن  اإىل  للبرتول  قطر  جمموعة  يف  اأج��ان��ب  ومهند�شون  م��دي��رون  واأ���ش��ار 
الأوامر �شدرت بعد يوم من قطع ال�شعودية، والإمارات والبحرين، وم�شر، 

روابط التجارة والنقل مع قطر.
 وقال بريطاين يعمل يف �شركة تابعة لقطر للبرتول اململوكة للدولة، اأكرب 
م�شدر للغاز الطبيعي امل�شال يف العامل، "ُطلب مني األ اأ�شافر. اإذن املغادرة 

والإجازة األغيا".

بالتعاون مع  دائرة الأرا�سي والمالك يف دبي

معر�ش العقارات الدويل IPS يعقد املجل�ش الرم�شاين العقاري الأول 
بن جمرن: "زيادة بن�سبة 25 ٪ يف اإجمايل ن�ساط القطاع العقاري يف الربع الأول من العام اجلاري"

•• دبي-الفجر:

الدويل  العقارات  معر�س  ا�شت�شاف 
للمبيعات  م��ن�����ش��ة   )IPS(،اأك����رب 
العقارية يف ال�شرق الأو�شط، املجل�س 
الرم�شاين العقاري الأول الذي �شهد 
املهنيني  كبار  من  جمموعة  ح�شور 
واأب�������رز امل���ط���وري���ن ال���ع���ق���اري���ني من 
اأنحاء دولة الإمارات العربية  جميع 
امل��ت��ح��دة. وق��د اأق��ي��م ه��ذا احل���دث يف 
فندق اأرماين و�شط مدينة دبي، ومت 
تنظيمه بالتعاون مع دائرة الأرا�شي 
والأم���لك يف دب��ي )DLD( حتت 
العقاري  بالقطاع  الرت��ق��اء  ع��ن��وان: 

وت�شجيع ال�شتثمار.
واأك��������د ����ش���ع���ادة ����ش���ل���ط���ان ب���ط���ي بن 
جمرن املدير العام لدائرة الأرا�شي 
دب��ي، على مكانة دبي  والأم���لك يف 
كوجهة اآمنة بالن�شبة للم�شتثمرين.

وقال �شعادته: هناك زيادة بن�شبة 25 
٪ يف اإجمايل ن�شاط القطاع العقاري 
يف الربع الأول من هذا العام، ونحن 
نوا�شل جهودنا لتحفيز التنمية من 
خلل توفري بيئة عقارية م�شتدامة 
من �شاأنها اأن جتذب ثقة امل�شتثمرين 

يف ال�شوق. 
ال�شيزاوي  داود  ال�����ش��ي��د  واأ�����ش����اف 
الرئي�س التنفيذي ملعر�س العقارات 

ال��ق��وي للعملة  ال��ن��ف��ط، والرت���ب���اط 
البنوك  و�شيا�شات  بالدولر،  املحلية 
واإع���ادة  الأم�����وال،  بتحويل  املتعلقة 
العقاري  ال���ره���ن  ���ش��ق��ف  يف  ال��ن��ظ��ر 
ال������ذي ح������دده م�������ش���رف الإم���������ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة امل���رك���زي، والآث����ار 
امل�شافة  القيمة  ل�شريبة  املحتملة 
التوازن  وحت��ق��ي��ق   ،2018 ع���ام  يف 
ب����ني ال���ع���ر����س وال���ط���ل���ب، وح���واف���ز 
حتمل  ع��ل��ى  وال���ق���درة  امل�شتثمرين، 

تكاليف ال�شكن بالن�شبة لل�شكان.
واأكد املهند�س اأحمد ثاين املطرو�شي، 
ال��ع�����ش��و امل���ن���ت���دب ل�����ش��رك��ة اإع���م���ار 
ال��ع��ق��اري��ة، ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال��ع��م��ل معاً 
العقاري،  القطاع  تطوير  اأج��ل  م��ن 
قوي  طلب  "لدينا  ق��ائ��ًل:  واأ���ش��اف 

الدويل: "اإن هذا التجمع يفتح الباب 
اأم����ام ال��ت��ق��اء ال��ع��ق��ول، وه���و و�شيلة 
القطاعني  ب��ني  ال��ع��لق��ات  ل��ت��ع��زي��ز 
احلكومي واخلا�س يف �شبيل تطوير 
�شوق العقارات. من املفيد اأن نتداول 
حول الق�شايا التي توؤثر على �شوق 
العقارات وذلك من اأجل فهم اأف�شل 
اإىل  والتو�شل  املطروحة  للتحديات 

احللول املمكنة".
اأقامته  ال��ذي  املفتوح  احل���وار  واأت���اح 
ال�شت�شارية  ج��اب��ر،  هبة  ال��دك��ت��ورة 
العقاري  دب����ي  م��ع��ه��د  يف  وامل����درب����ة 
)DREI( الفر�شة اأمام امل�شاركني 
ل��ل��ت��وا���ش��ل ومل��ن��اق�����ش��ة ال���ع���دي���د من 
القطاع  ت����واج����ه  ال����ت����ي  ال����ع����وام����ل 
اأ�شعار  ان��خ��ف��ا���س  م��ث��ل  ال���ع���ق���اري، 

ال����دول����ي����ني، نحن  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
الت�شويق،  اإجن��از  ميكننا  كمطورين 
ولكننا بحاجة اإىل الدعم امل�شتمرمن 
دائ�����رة الأرا�����ش����ي والأم������لك بدبي 
ا�شتكمال معاملت  البنوك يف  ومن 

احل�شول على املال يف اخلارج".
وح������ول م���و����ش���وع ال�������ش���ي���ط���رة على 
وال����ط����ل����ب يف حم����اول����ة  ال����ع����ر�����س 
العور  قال م�شعود  ال�شوق،  لتح�شني 
 : للعقارات  لدبي  التجاري  الرئي�س 
ياأتي من  �شوف  الطلب  من   %80
فاليوم  ذل��ك،  وم��ع  ال���دويل،  ال�شوق 
ل نح�شل حتى على 50٪ من ذلك 
وهو ما يعني اأنه ما زال هناك �شوق 
امل�شتثمرين  وج���ذب  لفتحه  �شخم 
نحو عام 2020، لذلك فاأنا اأعتقد 
لديهم  �شيكون  املطورين  جميع  اأن 
العر�س  على  الطلب  م��ن  يكفي  م��ا 

الذي �شيطرحونه يف ال�شوق.
املدير  �شالح،  ح�شن  ع�شام  واأ�شاف 
واإدارة  الأع��م��ال  لتطوير  التنفيذي 
العقارية:  جولف  بجمريا  العقارات 
التن�شيق بني  امل��ه��م  م��ن  ال��واق��ع،  يف 
خمتلف اأ�شحاب امل�شلحة لل�شيطرة 
علينا  �شيكون  ال��زائ��د،  العر�س  على 
اأجل  بيد من  يداً  العمل معاً  جميعاً 
التاأكد من بقاء هذا ال�شوق يف و�شع 

�شليم.

بن  م������روان  ق����ال  ذل�����ك،  ع��ل��ى  ورداً 
ملوؤ�ش�شة  التنفيذي  الرئي�س  غليطة، 
 )RERA( ال���ع���ق���اري  ال��ت��ن��ظ��ي��م 
م��ع��ل��ق��اً: م���ع ال��ن��م��و ال�����ش��ري��ع لدبي 
وكوجهة  ع����امل����ي  جت�������اري  ك���م���رك���ز 
ال�شكان  ع��دد  ازدي���اد  وم��ع  �شياحية، 
امل�شتمر  واله��ت��م��ام  العمل،  وف��ر���س 
فائ�س  فاإن  الأجانب،  للم�شتثمرين 
العر�س لن يكون م�شكلة لأن الطلب 

موجود ويف منو م�شتمر. 
امل�����ش��ارك��ون يف املجل�س  ت��و���ش��ل  وق���د 
اإىل اتفاق باأن على اأ�شحاب امل�شلحة 
على اختلفهم اأن يتعاونوا من اأجل 
العقاري.   ال��ق��ط��اع  وت��ط��وي��ر  حتفيز 

دائ���رة الأرا����ش���ي والأم���لك  و�شعت 
امل��ن��ا���ش��ب��ة ووفرت  ال��ق��وان��ني  يف دب���ي 
الت�شهيلت و ا�شتوعبت جميع اأنواع 
ن��ح��ن نقوم  ل���ذل���ك  ال����ش���ت���ث���م���ارات، 
وه��ذا ما يجب على اجلميع  بدورنا 

فعله.
واأ����ش���اف ���ش��ع��ادة ���ش��ل��ط��ان ب��ط��ي بن 
امل��ن��ت��دى منرباً  جم����رن: ك����ان ه����ذا 
جيداً لتبادل املعرفة وتبادل وجهات 
ال��ن��ظ��ر وال��ن��ق��ا���ش��ات ال��ع��م��ي��ق��ة حول 
املطورين  ت���واج���ه  ال���ت���ي  امل����خ����اوف 
وامل�شرتين.  وال��ب��ائ��ع��ني  ال��ع��ق��اري��ني 
اأن يكون ه��ذا احل��دث الأول  ون��اأم��ل 
الفعاليات  م���ن  ال���ع���دي���د  ب���ني  م���ن 

للمطورين  اقرتاحات  هناك  وكانت 
بزيادة التكيف مع احتياجات ال�شوق 
ت��و���ش��ي��ع خ��ط��ط الدفع  م���ن خ����لل 
ب��اأ���ش��ع��ار معقولة  م�����ش��اك��ن  وت���وف���ري 
احلكومة  ت��وف��ري  ع��ن  ف�شًل  اأك���رث، 
للم�شتثمرين  احلوافز  من  للمزيد 
وال����دويل،  امل��ح��ل��ي  ال�شعيدين  ع��ل��ى 
�شيا�شات  م���ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف  وك���ذل���ك 
البنوك، ومب�شاعدة �شلطات الرتويج 
ال�شتثمارات  ج��ذب  يف  ال�شتثماري 

الدولية يف القطاع العقاري. 
�شوق  اأن  غ���ل���ي���ط���ة  ب�����ن  اأك�������د  ك���م���ا 
جيد  و����ش���ع  يف  دب�����ي  يف  ال����ع����ق����ارات 
ومثايل لل�شتثمارات العقارية. لقد 

نحو  لل�شعي  بانتظام  �شتعقد  ال��ت��ي 
امل���زي���د م���ن ال��ت��ف��اه��م وال���ت���ع���اون يف 
اأج���ل تطوير  م��ن  ال��ع��ق��اري  املجتمع 
امل�شتثمرين  وج��ذب  العقارات  قطاع 

واملطورين يف دبي .
معر�س  ي�����ش��ه��د  اأن  امل���ت���وق���ع  م����ن 
 ،2018  )IPS( ال��دويل  العقارات 
ال�شفقات  ل��ع��ق��د  ال��وح��ي��دة  امل��ن�����ش��ة 
العقارية املحلية والدولية يف ال�شرق 
املبيعات.  يف  اإيجابياً  الأو���ش��ط، من��واً 
معر�شاً  ال�شنوي  احل��دث  �شيت�شمن 
من  الفرتة  خلل  �شيعقد  وموؤمتراً 
9 حتى 11 اأبريل 2018 يف مركز 

دبي التجاري العاملي. 

يونكر يوؤيد الرئي�س الفرن�سي ويريد اأوروبا منفتحة 

ماكرون يف�شل يف اإقناع الأوروبيني مبراقبة ال�شتثمارات ال�شينية 
•• بروك�صل-اأ ف ب:

ف�شل الرئي�س الفرن�شي اميانويل ماكرون يف اإقناع �شركائه الأوروبيني مبنح 
بروك�شل �شلطات اأكرب ملراقبة عمليات �شراء املوؤ�ش�شات يف الحتاد الأوروبي 
ال�شرتاتيجية  القطاعات  حلماية  �شينيني  م�شتثمرين  قبل  من  خ�شو�شا 
يف التكتل. بعد نقا�س طويل اأعاد روؤ�شاء الدول واحلكومات ال28 الأع�شاء 
يف الحتاد الأوروبي امل�شاركون يف قمة يف بروك�شل، �شياغة اخلل�شات التي 

تبنوها حول املو�شوع اإزاء معار�شة بع�س دول اجلنوب.
وعلق م�شدر اأوروبي ان ماكرون الذي ي�شارك للمرة الوىل يف قمة اأوروبية 
منذ تن�شيبه دفع بو�شوح باجتاه هذا القرتاح لكن دول اأخرى عار�شت، يف 

اإ�شارة اىل الربتغال واليونان واإ�شبانيا.
التي تعاين  الزم��ات  اأم��وال للخروج من  الثلث بحاجة اىل  ال��دول  فهذه 
على  الأجنبية  ال�شتثمارات  الإج���راءات  تعرقل مثل هذه  ان  وتخ�شى  منها 

اأرا�شيها.
يف املقابل، اأعربت دول اأع�شاء اأخرى مثل دول �شمال اأوروبا املتم�شكة بانفتاح 

الأ�شواق عن �شكوكها اإزاء امل�شاألة.
امل�شتثمرين  برلني �شمنا خ�شو�شا  الذي دعمته  اقرتاح ماكرون  ا�شتهدف 
الأوروبية  ال�شناعية  ال�شركات  �شراء  على  اإقبالهم  يثري  الذين  ال�شينيني 

املتطورة القلق يف ال�شنوات الأخرية.
تعر�س  بانها  اأحيانا حكومية لنتقادات  ال�شينية وهي  ال�شركات  وتتعر�س 

بذلك تكنولوجيا وخربات متقدمة بكلفة اأقل وعرب مناف�شة غري نزيهة.
املُ�شنع  ملكية  انتقال  الأوروب���ي  والحت���اد  املانيا  �شهدت   ،2016 العام  يف 
ال�شيني  الكهربائية  الدوات  عملق  اىل  كوكا  واملعدات  للماكينات  المل��اين 

التدخل. باإمكانهما  يكون  ان  دون  يورو،  مليارات   4،6 "ميديا" لقاء 
املوؤيدة  مامل�شرتوم  �شي�شيليا  التجارة  ل�شوؤون  الأوروب��ي��ة  املفو�شة  واأق���رت 
ال�شعيد  على  جدا  ح�شا�شة  م�شاألة  انها  احلر  وللتبادل  انفتاحية  ل�شيا�شة 

ال�شيا�شي.
اأنغيل  الأملانية  امل�شت�شارة  مع  م�شرتك  �شحايف  موؤمتر  يف  ماكرون  و�شدد 
م�شددا  الفو�شى،  من  اأف�شل  العادلة  املناف�شة  ان  على  القمة  اإث��ر  مريكل 
لل�شتثمارات  اأف�����ش��ل  اإط����ار  حت��دي��د  لطلب  ر���ش��م��ي  ت�شجيل  مت  ان���ه  ع��ل��ى 
بعد  عام  ب�شكل  الن�س  تعديل  انه مت  اليليزيه  ق�شر  وقال  ال�شرتاتيجية. 
اآلية. ويتعني الن على املفو�شية الأوروبية اقرتاح  الإقرار ب�شرورة وجود 

مثل هذه اللية. و�شتتابع فرن�شا هذه النقطة عن كثب.
تدعو  تعد  مل  �شياغتها  اإع���ادة  وبعد  القمة  خل�شات  ان  ه��و  ال��واق��ع  لكن 
امل�شاألة بالنيابة عن الدول الع�شاء خلفا ملا كان  املفو�شية اىل النظر يف 

مقررا يف البدء.

الريال القطري يفقد 12 % يف اأ�شواق ال�شرافة
•• الريا�س-وكاالت:

تراجع الريال القطري %12 لدى حملت ال�شرافة يف ال�شعودية منذ اندلع الأزمة اخلليجية واإعلن ال�شعودية، 
والإمارات، وم�شر، والبحرين، قرار قطع علقاتها الدبلوما�شية مع الدوحة، قبل اأ�شبوعني، وفق ما اأوردت �شحيفة 
القت�شادية ال�شعودية، ال�شبت ونقلت ال�شحيفة عن �شراف �شعودي اأن الريال القطري تراجع من 102 ريالت 
اأي البنك املركزي ال�شعودي،  اأن موؤ�ش�شة النقد العربي،  90 رياًل فقط بعد قطع العلقات مع قطر. ورغم  اإىل 
اأمرت منذ بداية الأزمة بوقف �شراء الريال القطري، اإل اأن القرار ل ي�شمل حملت و�شركات ال�شرافة، التي تعمل 

للت�شهيل على املعتمرين القطريني، الذين ي�شتمرون يف �شرف الريال القطري وبيعه. 

م�شروع قانون يف ال�شني بفر�ش غرامة على ملوثي الرتبة 
•• �صنغهاي-رويرتز:

مقدم  جديد  قانون  م�شروع  عن  ديلي  ت�شاينا  �شحيفة  نقلت 
يوان  مليوين  اإىل  ت�شل  غرامة  �شتفر�س  ال�شني  اإن  للربملان 
دون  ال��رتب��ة  يف  امل��ل��وث��ات  يلقي  م��ن  على  دولر(  األ���ف   293(
م��ع��اجل��ة. وب��ع��د ���ش��ن��وات م��ن الإف�����راط يف ا���ش��ت��خ��دام املبيدات 
ال�شناعية  املخلفات  وت�شريف  والتعدين  والأ�شمدة  احل�شرية 

للتعامل  اإج����راءات  باتخاذ  ال�شني  تعهدت  منظم  غ��ري  ب�شكل 
جهود  اأن  من  ح��ذرت  البيئة  وزارة  اأن  غري  الرتبة  تلويث  مع 

التطهري �شتكون بطيئة ومكلفة.
وبالإ�شافة اإىل فر�س عقوبات على املخالفني �شين�س القانون 
اجلديد على اإمكانية ا�شتخدام اأموال الدولة يف دعم م�شاريع 

التطهري وتاأ�شي�س �شبكة مراقبة يف اأنحاء البلد.
اإن ال�شني خ�ش�شت ميزانية  وقالت وزارة البيئة يوم الأربعاء 

قدرها 14.6 مليار يوان )2.1 مليار دولر( لتغطية تكاليف 
م�����ش��اري��ع م��ع��اجل��ة ال��رتب��ة خ���لل ال��ع��ام امل��ن�����ش��رم ول��ك��ن بعد 
فاإن  امللوثة  الزراعية  الأرا�شي  فدان من  مليون   8.2 حتديد 

التكاليف الإجمالية قد ت�شل اإىل تريليون يوان.
زراعة  اأي�شا  �شيحظر  القانون  م�شروع  اإن  ال�شحيفة  وق��ال��ت 
التلوث كما �شي�شجع على  حما�شيل معينة يف مناطق �شديدة 

تناوب املحا�شيل واإعادة الت�شجري واإقامة اأرا�شي رطبة.

العدد 12055 بتاريخ 2017/6/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

يونيفر�شال لتاجري ال�شيارات - يوربكار - فرع 2
رخ�شة رقم:CN 1003711-2 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12055 بتاريخ 2017/6/25   

  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/02277/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/01359/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : نظرة البداع للديكور - �س ذ م م 
وداين انطوان الزغبي -  جمهول حمل القامة   

حيث تقدم طالب التنفيذ : عبدالواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية �شابقا(
 ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعله والقا�شي بالتي:

1- الزام املدعي عليها امل�شتاأجرة باخلء العني املوؤجرة وت�شليمها خالية من ال�شواغل للمدعية 
2- الزام املدعي عليهما ب�شداد مبلغ وقدره )10.925.00( للمدعية وذلك عن القيمة اليجارية 
للفرتة من 2016/12/1 ولغاية 2017/2/28 وما ا�شتجد بعدها من اجرة حتى تاريخ الخلء 
الفعلي بواقع اجرة �شنوية قدرها )43.700.00( والزام املدعي عليها  امل�شتاأجرة بتقدمي �شهادة 

براءة ذمة من هيئة كهرباء ومياه دبي 
ال�شيكني  قيمة  عن  وذل��ك  للمدعية   22.000.00 وق��دره  مبلغ  ب�شداد  عليهما  املدعي  ال��زام   -3

املرجتعني من البنك واللذان ميثلن قيمة بدل اليجار
 4- الزام املدعي عليهما ب�شداد غرامة ال�شيكني املرجتعني للمدعية بقيمة )5000( خم�شة الف درهم 

5- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 
ويف  الن�شر  تاريخ  من  يوم  ع�شر  خم�شة  خلل  احلكم  هذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
املنا�شب  القانونية  اتخاذ الج��راءات  يتم  �شوف  املبينة  املهلة  التنفيذ خلل  امتناعكم عن  حال 

لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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  اعالن لئحة تنفيذ رقم 04/03205/2017 / جتاري    
ال�سادر يف الدعوى رقم 02/03725/2017  جتاري - ايجارات بالن�سر

اىل املنفذ �شده : �شيخ فهد دومبا عبا�س  - جمهول حمل القامة   
حيث تقدم طالب التنفيذ : عبدالواحد بن �شبيب العقارية )بن �شبيب العقارية 

�شابقا( ال�شادر ل�شاحله يف الدعوى املذكورة اعله والقا�شي بالتي:
1- الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعية مبلغ وقدره 8240 درهم قيمة الجرة 

حتى الخلء الذي مت يف 2017/1/15 مت�شمنة قيمة ال�شيك املرتد
ارتداد  غرامة  دره��م(   2500( مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  ان  عليه  املدعي  ال��زام   -2

ال�شيك 
3- الزام املدعي عليه بر�شوم وم�شاريف الدعوى. 

من  ي��وم  ع�شر  خم�شة  خ��لل  احلكم  ه��ذا  بتنفيذ  مكلفون  انكم  نعلمكم  لذلك 
تاريخ الن�شر ويف حال امتناعكم عن التنفيذ خلل املهلة املبينة �شوف يتم اتخاذ 

الجراءات القانونية املنا�شب لتنفيذه
 ادارة تنفيذ الحكام

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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     اعالن احل�سور بالن�سر 

 رقم الدعوى اغفال : 2017/47      
بناء على القرار ال�شادر من الدائرة البتدائية )اللجنة الوىل( يف الدعوى 
)2017/47( ايجارات بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2017/6/18 باعلن املدعي 
، 2- حممد �شلح  م   م  ذ   - اللكرتونيات  لتجارة  او  اي يف   -1 / عليهما 
العقارية قد  ب��ن �شبيب  ال��واح��د  امل��دع��ي / عبد  ب��ان  ال��دي��ن  فانه نعلمكم 
وقدرها  املرجتعة  ال�شيكات  بغرامة  )الزامكم  بطلب  قبلكم  الدعوى  اقام 
الر�شوم  عليه  املدعي  ت�شمني   + �شيك مرجتع   2 ع��دد  دره��م مقابل   5000
)الثلثاء(  يوم   2017/7/4 بجل�شة  �شتنظر  والتي  والت��ع��اب(  وامل�شاريف 
ال�شاعة )2.30( مبقر دائرة الرا�شي والأملك دبي )مركز ف�س املنازعات 
او  دف��اع  من  لديكم  ما  وتقدمي  احل�شور  منكم  يرجى  فعليه  اليجارية( 
م�شتندات.  ويف حال تخلفكم عن احل�شور فان الدائرة �شوف تتخذ كافة 

الجراءات القانونية اللزمة
مركز ف�ض املنازعات اليجارية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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دائرة الرا�سي والأمالك

اعالن حكم/بالن�سر - اإعالن حكم غيابي 
يف الدعوى  رقم 02/04996/2017 جتاري ل�سنة 2017  ايجارات   

املحكوم له طالب العلن / عبدالواحد بن �شبيب العقارية - بن �شبيب العقارية �شابقا  العنوان 
/ اإمارة دبي - ديرة - �شارع ابوبكر ال�شديق - منطقة هور العنز - خلف يونايتد هايرب ماركت 
- البناء )هور العنز بلزا( الطابق الثالث - موؤ�ش�شة عبدالواحد بن �شبيب العقارية    املحكوم 

عليهما املطلوب اعلنهما /  نوفا للن�شاءات - �س ذ م م    و  اجيت كومار �شينغ 
العنوان:امارة دبي ديرة دبي منطقة فريج املرر �شارع نايف مفرق ميني م�شجد الفطيم بناء لون 
بني م�شاد على قطعة ار�س رقم 686 ، 117 فيه �شوبر ماركت مناخ املدينة مكتب رقم 310 رقم 

مكاين 3025396816  
منطوق احلكم ال�شادر بجل�شة 2017/6/20  

حكمت اللجنة مبثابة احل�شوري : رف�س الدعوى يف مواجهة املدعي عليه الثاين 
 - بالزام املدعي عليها الوىل باخلء العني املوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من ال�شواغل وال�شخا�س
املرجتعة  ال�شيكات  ت��وؤدي للمدعية مبلغ 43.325 درهم قيمة  بان  املدعي عليها الوىل  بالزام   -
درهم   51.975 بواقع  الفعلي  الخ��لء  تاريخ  وحتى   2017/4/15 من  اج��رة  من  ي�شتجد  ما  مع 
كاأجرة �شنوية - بالزام املدعي عليها الوىل بان توؤدي للمدعية مبلغ 12.500 درهم غرامة ارجتاع 
ال�شيكات  - بالزام املدعي عليها الوىل ان ت�شلم للمدعية براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه 
للفوتري امل�شتحقة على املاأجور حتى تاريخ الخلء الفعلي  - الزام املدعي عليها الوىل باملنا�شب 
ال��زم باعلن  القانون قد  ان  الر�شوم وامل�شاريف ورف�س ما عدا ذلك من طلبات.   وحيث  من 
احلكم الغيابي للمحكوم عليه ليمكنه من الطعن لذلك نعلنكم باحلكم متهيدا لي�شبح نهائي 

حالة عدم الطعن عليه يف املواعيد القانونية

مركز ف�ض املنازعات اليجارية
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الفجر الريا�ضي

رئي�س  القبي�شي  خليفة  حممد  رفع 
اأ�شمى  البولينج  احتاد  اإدارة  جمل�س 
مبنا�شبة  والتربيكات  التهاين  اآي��ات 
اإىل  امل����ب����ارك،  عيد الفطر  ح���ل���ول 
راأ�شها  وع���ل���ى  ال���ر����ش���ي���دة  ال���ق���ي���ادة 
بن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  �شاحب ال�شمو 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخيه  اهلل«، 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���ش��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
واإخوانهما  اهلل«،  »رع���اه  دب��ي  حاكم 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��م��و  اأ���ش��ح��اب 
والفريق  الإم������ارات،  ح��ك��ام  الأع���ل���ى 
اأول �شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 
و�شمو  امل�����ش��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
الإماراتي  وال�شعب  العهود  اأول��ي��اء 
والأمتني العربية والإ�شلمية بهذه 

املنا�شبة.
ج����اء ذل����ك خ����لل اج��ت��م��اع جمل�س 
للبولينج  الإم��������ارات  احت�����اد  اإدارة 
برئا�شة القبي�شي اأم�س الأول والذي 
امل�شاركات  كافة  اإلغاء  خلله   تقرر 
الر�شمية والغري ر�شمية للمنتخبات 
يف  للبولينج  الإم���ارات���ي���ة  ال��وط��ن��ي��ة 
كافه بطولت البولينج التي تقام يف  
دولة قطر وذلك متا�شياً مع توجهات 
دولة الإمارات العربية املتحدة.. ومت 
اللجنة  ق��رار  على  الطلع   خلله 
التعاون  جمل�س  ل���دول  التنظيمية 
ال�����ذي �شهد  ل��ل��ب��ول��ي��ن��ج  اخل��ل��ي��ج��ي 
رئي�س  النعيمي  را�شد  اأحمد  تعيني 

رئي�شاً  للبولينج  البحريني  الحت��اد 
للجنة التنظيمية بدًل من مواطنة 
ال��دو���ش��ري، ومتنى  يو�شف  ع��ب��داهلل 

وال�شداد  ال��ت��وف��ي��ق  الإدارة  جمل�س 
للنعيمي يف قيادة اللجنة التنظيمية 
خلل الفرتة املقبلة نحو املزيد من 

التقدم والتطور يف ريا�شة البولينج 
و�شول  اخل��ل��ي��ج��ي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
العديد  خللها  ت��رك  التي  للعاملية 

كبرية  ب�شمه  البولينج  جن���وم  م��ن 
بالفوز باألقابها.

اع���ت���م���اد  الج�����ت�����م�����اع  خ�������لل  ومت 

ال��ق��ائ��م��ة امل��ب��دئ��ي��ة ل��ل��م�����ش��ارك��ة يف 
لدورة  اخلام�شة  الآ�شيوية  ال���دورة 
والريا�شات  املغلقة  ال�شالت  األعاب 

بعا�شمة  ت���ق���ام  ال���ت���ي  ال���دف���اع���ي���ة 
ت��رك��م��ان�����ش��ت��ان م��دي��ن��ة ع�����ش��ق اأب����اد 
وذل������ك خ�����لل ال����ف����رتة م����ن 17-

2017/9/27م.
اعتذار   الحت��اد  اإدارة  وقبل جمل�س 
العام  ل���وت���اه  الأم������ني  را����ش���د ع��ل��ي 
ال�شتمرارية  عن  للحتاد،  امل�شاعد 
التنفيذية  ال���ل���ج���ن���ة  ع�������ش���وي���ة  يف 
وقرر  للبولينج،  ال��ع��رب��ي  ل��لحت��اد 
اأحمد  اع���ت���م���اد   الإدارة  جم��ل�����س 
اإدارة  جمل�س  ع�شو  العلي  خمي�س 
الحتاد  لع�شوية اللجنة التنفيذية 
للحتاد العربي للبولينج بدًل منه 
التوفيق  كل  الإدارة  جمل�س  ومتنى 
لأح��م��د خمي�س ال��ع��ل��ي)ك��ي ك��ي( يف 

مهمته اجلديدة .
جدول  على  الإدارة  جمل�س  واط��ل��ع 
للمنتخبات  ال��ر���ش��م��ي��ة  امل�����ش��اب��ق��ات 
املتبقية  للفرتة  للبولينج  الوطنية 
حيث   ،2017 احل����ايل  ال���ع���ام  م���ن 
ملنتخب  ر�شمية  م�شاركة  اأول  ت��اأت��ي 
ال�����ش��ب��اب وال��ن��ا���ش��ئ��ني خ���لل بطولة 
لل�شباب  ع�شر   احل����ادي����ة  اخل��ل��ي��ج 
حتت�شنها  التي  للنا�شئني  والرابعة 
امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال�����ش��ع��ودي��ة خلل 
الفرتة من 18وحتى 24 اأغ�شط�س 
الإدارة  جمل�س  2017..واأو�شى 
للمنتخبات  والإداري  الفني  اجلهاز 
الوطنية للبولينج ب�شرورة الإعداد 
والنا�شئني  ال�شباب  ملنتخبي  اجليد 
البطولة  ت��ل��ك  م��ن��اف�����ش��ات  خل��و���س 
اإىل  ت�������ش���اف  وحت���ق���ي���ق اجن����������ازات 
العربية  الإم�������ارات  دول����ة  اجن�����ازات 
ا�شتثمارا لرعاية  الريا�شية  املتحدة 

الدولة لقطاع ال�شباب والريا�شة.

اأعاد العداء املخ�شرم جا�شن غاتلني 
اأر�س  اإىل  ك��ومل��ان  كري�شتيان  ال��واع��د 
الواقع، بعدما تغلب عليه يف التجارب 
العامل  بطولة  اإىل  املوؤهلة  الأمريكية 
7102 امل���ق���ررة يف  ال���ق���وى  لأل���ع���اب 

لندن يف اآب اأغ�شط�س.
وب�����داأ غ��ات��ل��ني ال�����ش��ب��اق م��ت��خ��ل��ف��ا عن 
كوملان، لكنه تقدم بقوة يف اآخر ع�شرة 
هورنيت  �شاكرامنتو  ملعب  يف  اأم��ت��ار 
ال�����ش��ب��اق م�شجل  ل��ي��ن��ه��ي  ���ش��ت��ادي��وم، 

59،9 ثوان.
ال����ذي  وق������ال غ���ات���ل���ني )53 ع����ام����ا( 
فوزه  بعد  �شعبة،  مو�شم  بداية  عا�س 
لقد  المريكية  التجارب  اخلام�س يف 
ك��ان��ت جم���رد حل��ظ��ة ق��ت��ال��ي��ة . وتابع 
ال���ذي اعتدت  ال��وق��ت اجل��ي��د  مل يكن 
لكني  �شنتني،  اآخ���ر  يف  ت�شجيله  على 
علي  ك��ان  القتال.  اىل  حاجة  يف  كنت 
النهاية  حتى  معه  البقاء  من  التاأكد 

وال�شمود بخربتي .
ك��ومل��ان )12 عاما(  ور���ش��ح اخل����رباء 
اجلامايكية  الأ�����ش����ط����ورة  مل��ن��اف�����ش��ة 
اأو�شاين بولت يف بطولة العامل املقبلة 
يف لندن، بعد ت�شجيله اأ�شرع وقت هذه 

ال�شنة )28،9 ثوان(.
ال��ذي وقع اجلمعة عقدا  وحل كوملان 
تفوق قيمته املليون دولر اأمريكي مع 
الريا�شية،  للتجهيزات  نايكي  �شركة 
املو�شم بزمن  ثانيا للمرة الأوىل هذا 
89،9 ثوان، وكري�شتوفر بلت�شر ثالثا 

)60،01 ث(.
عانى  ال�����ذي  غ��ات��ل��ني  ك����ان  اذا  وع���م���ا 
اوجاعا يف وتر اخيل هذه ال�شنة، قادرا 
يفقد  مل  كوملان  اأج��اب  املناف�شة،  على 
ذلك ابدا! ، م�شيفا �شرفني التواجد 

يف هذا ال�شباق، واتطلع للمزيد .
اوملبياد  ف�شية  حامل  غاتلني،  وت��رك 
ب�شبب  6102 واملوقوف مرتني  ريو 
�شعيدا  امل�����ش��م��ار  م��ن�����ش��ط��ات،  ق�����ش��اي��ا 
ومواجهة  امل���ون���دي���ال  ت���ذك���رة  ب��ح��ج��ز 
ب��ول��ت، قائل ان  ج��دي��دة متوقعة م��ع 

ال�شعور رائع .
وحيد  ف��وز  �شوى  غاتلني  يحقق  ومل 
اجلامايكي.  ال��ربق  على  م�شريته  يف 

ت���وري بوي  ال�����ش��ي��دات، حققت  ول���دى 
متقدمة  ث(،   49،01( �شهل  ف���وزا 
ع���ل���ى دي�����اج�����اه ���ش��ت��ي��ف��ن�����س واأري�����ان�����ا 
األ��ي�����ش��ون فيليك�س  وا���ش��ن��ط��ن. وح��ل��ت 
)13 عاما( حاملة 6 ذهبيات اوملبية 
املركز  يف  004م  يف  ال���ع���امل  وب��ط��ل��ة 

الأخري.
الرجال،  ع��ن��د  ال��ث��لث��ي��ة  ال��وث��ب��ة  ويف 
الذهبية  وحامل  العامل  بطل  ارتكب 

ت��اي��ل��ور الذي  الومل���ب���ي���ة ك��ري�����ش��ت��ي��ان 
ك���ان يف ح��اج��ة اىل ال��ظ��ه��ور ف��ق��ط يف 
دعوته  ب��ط��اق��ة  ���ش��اك��رام��ن��ت��و حل��ج��ز 
ل��ن��دن، خ��ط��اأ ع��ن ع��م��د يف وثبته  اىل 

الوحيدة يف امل�شابقة.
ودافع تايلور الذي يتخذ من هولندا 
م��ق��را ل��ه ع��ن ق���راره ك��ل م��رة اأح�شر 
التناف�س  اأري��د  امل�شمار  هذا  اىل  فيها 
وال���ش��ت��ع��را���س. لكن ه��ذه امل��رة يجب 

والبقاء  الرتكيز  علي  ذكيا.  اأك��ون  اأن 
ب�شحة جيدة .

ال�شيدات،  ع��ن��د  ال���ع���ايل  ال���وث���ب  ويف 
كانينغهام،  فا�شتي  اليافعة  ت�شدرت 
ال��ع��امل داخ��ل قاعة واب��ن��ة بطل  بطلة 
راندال  ال�شابق  المريكية  القدم  كرة 
99،1م  ارتفاع  على  اأوىل  كانينغهام، 

لتحجز بطاقتها اىل لندن.
حواجز  001م  ���ش��ب��اق  ت�شفيات  ويف 
الرقم  حاملة  �شجلت  ال�شيدات،  لدى 
القيا�شي العاملي كندرا هاري�شون اأ�شرع 

وقت هذه ال�شنة بلغ 45،21 ثانية.
ع���ام���ا(   42( ه����اري���������ش����ون  وت�����ت�����وق 
املا�شية،  ال�����ش��ن��ة  خ��ي��ب��ة  ل��ت��ع��وي�����س 
اوملبياد  اىل  ب��ال��ت��اأه��ل  ف�شلت  ع��ن��دم��ا 
يف  �شاد�شة  حللولها  ج��ان��ريو  دي  ري��و 
الأول  ال�شباق  وكان  اأوريغون.  جتارب 
ل��ه��اري�����ش��ون م��ذ ك�����ش��رت ي��ده��ا خلل 
وقالت  املا�شي.  ال�شهر  ال��دوح��ة  لقاء 
ه��اري�����ش��ون ال��ت��ي رك�����ش��ت م���ع قطعة 
القدوم  اأردت  الي�شرى  بيدها  معدنية 
اىل ه��ن��ا وحت��ق��ي��ق رق���م ج��ي��د . وبعد 
اأ�شابيع من ف�شلها بالتاأهل اىل اوملبياد 
هاري�شون  �شحقت  املا�شي،  العام  ري��و 
الرقم العاملي امل�شجل با�شم البلغارية 
 82 م��دة  ال�شامد  دونكوفا  يوردانكا 
يف  ل��ق��اء  يف   02،21 م�شجلة  ع��ام��ا، 
الوليات  ���ش��ي��دات  و���ش��ي��ط��رت  ل��ن��دن. 
001م حواجز يف  املتحدة على �شباق 
امليداليات  ال�شنوات الخرية، وحققت 

الثلث يف ريو.
ب��ري��ان��ا رول��ي��ن��ز، حاملة  ت�����ش��ارك  ومل 
بعد  �شاكرامنتو  يف  ري��و،  يف  الذهبية 
اي��ق��اف��ه��ا ل�����ش��ن��ة ل��غ��ي��اب��ه��ا ع���ن ثلثة 

اختبارات للمن�شطات.

اإلغاء كافة امل�شاركات الر�شمية والغري ر�شمية للمنتخبات الوطنية 
الإماراتية للبولينج  يف كافة بطولت البولينج التي تقام يف  دولة قطر

اآل نهيان وزير الثقافة وتنمية  اأ�شدر معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك   
ب�شاأن  ق��رارا  والريا�شة  ال�شباب  لرعاية  العامة  الهيئة  رئي�س  املعرفة 
اندماج ريا�شة القو�س وال�شهم لحتاد الإمارات للرماية لي�شبح م�شمى 
“ على ان يلغى  “ احت��اد الإم���ارات للرماية والقو�س وال�شهم  الحت��اد 

اإ�شهار جمعية الإمارات للقو�س وال�شهم.
ون�س القرار على ان يتوىل احتاد الإم��ارات للرماية والقو�س وال�شهم 

دون غريه اإدارة �شوؤون الريا�شتني بالدولة واتخاذ الإجراءات اللزمة 
الحتاد  معها  يتعامل  التي  املعنية  اجلهات  واإب��لغ  ذل��ك  عن  للإعلن 
اإدارة  بت�شكيل جمل�س  قرارا  اأ�شدر معاليه  كما  ودوليا.  وقاريا  اإقليميا 
من  اعتبارا  41ع�شوا  من  وال�شهم  والقو�س  للرماية  الإم���ارات  احت��اد 

تاريخه وحتى نهاية الدورة احلالية 0202/6102.
ويرتاأ�س جمل�س اإدارة الحتاد را�شد خمي�س بن عابر الهاملي وي�شم يف 

ع�شويته كل من �شعيد م�شبح الكعبي وعبد اهلل حممد حميد املهريي 
وح�شن يو�شف خلفان النعيمي وحممد عبيد خمي�س بن عابد املهريي 
وربيع اأحمد ربيع العو�شي وهند اإبراهيم البلو�شي وعبد اهلل �شامل بن 
حممد  و�شامل  القا�شمي  اأحمد  بن  حممد  بن  و�شعيد  الزعابي  يعقوب 
علي بن هويدن الكتبي و�شيف را�شد �شعيد الزحمي وعامر حممد زايد 

املن�شوري و�شلمى علي حممد الكعبي و�شلح خادم �شرور الفل�شي.

ويتوىل جمل�س اإدارة الحتاد يف اأول اجتماع له توزيع املنا�شب الأخرى 
بني الأع�شاء واإمتام عملية ال�شتلم والت�شليم من املجل�س ال�شابق.

ويعمل الإحتاد على حتقيق اأهدافه وممار�شة اخت�شا�شاته وفقا ملا جاء 
التنفيذية  اللئحة  الريا�شية  للحتادات  التنفيذية  اللئحة  باأحكام 
الهيئة  ع��ن  ال�����ش��ادرة  وال��ق��رارات  للنظم  الريا�شية ووف��ق��ا  ل��لحت��ادات 

العامة لرعاية ال�شباب والريا�شة.

نهيان بن مبارك ي�شدر قرارًا ب�شاأن اندماج ريا�شة القو�ش وال�شهم لحتاد الإمارات للرماية

غاتلني يعيد كوملان اىل اأر�ش الواقع يف 
»القوى الأمريكية«

�شحيفة: اأغويرو �شفقة احتياطية 
يف حال ف�شل �شم مبابي 

�شان  باري�س  ن���ادي  اأن  اإىل  اإخ��ب��اري��ة  تقارير  ==اأ����ش���ارت 
ج��ريم��ان ي��در���س اإم��ك��ان��ي��ة ���ش��م الأرج��ن��ت��ي��ن��ي �شرجيو 
ف�شلت حماولت  �شيتي، حال  مان�شت�شر  اأغويرو، لعب 
النادي الفرن�شي يف التعاقد مع كيليان مبابي الذي يعد 

اأولويته املطلقة لكنه يواجه مناف�شة من ريال مدريد.
وكان هذا ما اأ�شارت اإليه �شحيفة لو باريزيان، يف عددها 
الريا�شي  املدير  اأن  ذك��رت  حيث  ال�شبت،  ام�س  ال�شادر 
اأنتريو هرنيكي، توا�شل موؤخراً  اإ�س جي،  اجلديد لبي 
م���ع وك��ي��ل اأغ����وي����رو، ه���رين���ان ري���ج ال����ذي ي��ع��رف��ه منذ 

�شنوات.

يفتح  م��ه��اج��م،  ع��ن  يبحث  �شيتي  مان�ش�شرت  اأن  ومب���ا 
الأرجنتيني  اللعب  رحيل  اإمكانية  اأم��ام  الأب���واب  ه��ذا 
الإ�شباين  للفريق،  الفني  باملدير  علقته  واأن  �شيما  ل 
بيب غوارديول بعيدة عن و�شفها باجليدة، بح�شب لو 
باريزيان. ي�شار اإىل اأن اأغويرو )92 عاماً( الذي خا�س 
08 مباراة مع منتخب بلده الأرجنتني، مدد عقده مع 
مان �شيتي يف يناير املا�شي حتى عام 0202، لكن منذ 

ذلك احلني تدهور و�شعه الريا�شي بالنادي.
ول ي�شتبعد النادي اأي�شاً من ح�شاباته لعب و�شط ريال 

مدريد، الكولومبي خامي�س رودريغيز. 
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والعربية  امل�شرية  الكروية  الأو�شاط  على  �شيطرت  التي  العارمة  الفرحة  حالة  عن  بعيًدا 
يف  الأغلى  هي  �شفقة  يف  املقبل  املو�شم  يف  الإجنليزي  ليفربول  اإىل  �شلح  حممد  بانتقال 
تاريخ الريدز و�شلت قيمتها اإىل 43 مليون جنيه اإ�شرتليني، يبقى حممد �شلح حما�شًرا 

بالعديد من العقبات والألغام عليه اأن يتخطاها لتحقيق النجاح يف قلعة اآنفيلد.
وعاد حممد �شلح اإىل الدوري الإجنليزي بعد جتربة ق�شرية وفا�شلة مع ت�شيل�شي 

عام 4102 ح�شل خللها على عدد قليل من اللقاءات ولكن عودة �شلح اإىل 
الربميريليغ تاأتي مع فريق اآخر ومدرب خمتلف وطموح جديد وبعد 

اأن اأثبت نف�شه مع روما الإيطايل.
“اإرم نيوز” اأب��رز العقبات يف طريق حممد �شلح مع  وتر�شد �شبكة 

ليفربول خلل املرحلة القادمة:

ال�سغوط الإعالمية
تبقى الأجواء خمتلفة متاًما بالن�شبة ل�شلح يف اإجنلرتا عن اإيطاليا خا�شة 

الإي��ط��ايل وم��ن قبله  البارزين يف روم��ا  اأح��د اللعبني  ك��ان  الفراعنة  اأن جنم 
فيورنتينا.

وتبقى ال�شغوط الإعلمية الإجنليزية اأ�شعب بكثري على اأي لعب 
ال��ف��رع��ون امل�شري تتزايد  اأو غ��ريه ول��ك��ن يف ح��ال��ة  ���ش��واء ���ش��لح 

ال�شغوط ل�شببني الأول �شخامة القيمة املالية ل�شفقة 
ان�شمامه اإىل ليفربول وهو ما ي�شعه دائًما حتت 

املبلغ الذي ي�شعه  اإثبات جدارته بهذا  �شغط 
التاريخ  واأفريقي عرب  كاأغلى لعب عربي 

كما اأنه اأغلى �شفقة اأبرمها ليفربول يف 
تاريخه.

وي��ب��ق��ى امل��ل��ف ال���ث���اين ال����ذي بداأ 
الإ�شارة  الإجنليزي  الإع��لم 

اإليه على ا�شتحياء وبع�س 
الإجنليزية  اجلماهري 

التوا�شل  مواقع  على 
ت�شخيم  الجتماعي 
�شلح  رف�س  واق��ع��ة 
لعبي  م�������ش���اف���ح���ة 
م����ك����اب����ي ت�����ل اأب����ي����ب 
للكيان  امل����ن����ت����م����ي 
حني  ال�������ش���ه���ي���وين 
ك��ان لع��ًب��ا يف بازل 

ال�����������ش�����وي�����������ش�����ري 
اأبطال  ب���دوري 

اأوروب�������������������������ا 
وال���ه���ج���وم 
جنم  ع���ل���ى 

الفراعنة.
وحت����������������دث 

ح�شام  اأح��م��د 
توتنهام  مهاجم  ميدو 

وميدل�شربة الإجنليزي الأ�شبق ل�شبكة 
الإع��لم الإجنليزي يف طريق  اإرم نيوز عن �شغوط 

اأن الإع��لم يف اإجنلرتا عقبة لأي  �شلح قائًل: ل �شك 
املثرية  بالق�ش�س  يهداأ ومليء  اأو لعب فهو ل  م��درب 

وال�شائعات يف بع�س الأحيان.
ال�شغوط  ع��ق��ب��ة  ���ش��لح  ت��خ��ط��ى  “اإذا  واأ����ش���اف: 

اأو مل  ب��داي��ة ناجحة  اإذا ق��دم  ���ش��واء  الإع��لم��ي��ة 
�شبق  ب��اإجن��ل��رتا،  بنجاح  طريقه  �شيكمل  ي��ق��دم 
اجلزائري  ال�شغط لع��ب مثل  ه��ذا  اأن حا�شر 
باحلديث  �شيتي  لي�شرت  جن��م  حم���رز  ري��ا���س 
دائ���ًم���ا ع��ن رح��ي��ل��ه م��ا ج��ع��ل��ه ي��ف��ك��ر ب��ال��ف��ع��ل يف 

مغادرة الفريق .
واأ�شار اإىل اأن الإعلم الإجنليزي كان �شبًبا يف 
اإ�شعال واقعة مثل اإلقاء قمي�س ح�شام غايل يف 
وجه مدربه الهولندي مارتن يول يف توتنهام 
بنهاية  اللعب  برحيل  ق���راًرا  ال��ن��ادي  ليتخذ 

اأن يتوقف  بالإمكان  الأمر كان  اأن  املو�شم رغم 
عند العقوبات املالية.

ليفربول وغياب البطولت
يبقى اللغم الأبرز الآخر يف طريق �شلح اأن ليفربول 

ل يحقق البطولت منذ �شنوات طويلة وتعاقده مع 
ال�شفقات اجلديدة واملدرب الأملاين يورغن كلوب 

ما هو اإل و�شيلة لإعادة الألقاب خلزائنه.
ال���دوري  بلقب  مطلًقا  ل��ي��ف��رب��ول  ي��ف��ز  مل 

نظام  اإىل  حت���ول���ه  م���ن���ذ  الإجن����ل����ي����زي 
وك����ان  “الربميريليغ”  امل���ح���رتف���ني 
 9891 م��و���ش��م  ل���ه  دوري  ل��ق��ب  اآخ����ر 
اآخ�����ر  ح���ق���ق  اأن�������ه  ك���م���ا   0991  –
 – 1102 مو�شم  تاريخه  يف  بطولة 
الرابطة  كاأ�س  لقب  بح�شد   2102

اأك��ده جنم  اإىل ليفربول وهو ما  البطولت مع زملئه  الإجنليزية. وي�شعى �شلح لإع��ادة 
الفراعنة يف موؤمتر تقدميه للإعلم الإجنليزي مو�شًحا اأنه جاء اإىل الريدز للم�شاهمة يف 

حتقيق البطولت.
خايل  يخرج  اأن  تقريًبا  الثالث  مو�شمه  يف  كلوب  من  ليفربول  جماهري  تقبل  ول��ن 

الوفا�س من البطولت رغم التطور الفني الرائع يف اأداء الريدز.

جتربة ت�سيل�سي
�شتظل التجربة املريرة ل�شلح مع ت�شيل�شي عقبة له بالدوري 
الإجنليزي رغم اأن �شلح تخل�س من العديد من ال�شلبيات 

التي واجهته مع البلوز.
فا�شلة  �شفقة  لي�س  اأن��ه  باإثبات  مطالًبا  دائًما  �شلح  �شيبقى 
واأن ت�شيل�شي من اأخطاأ بال�شتغناء عن خدماته وعدم منحه 
اأج��واء الربميريليغ  للغاية يف ظل  اأمر �شعب  الفر�شة وهو 

التناف�شية والعتماد على عن�شر القوة وال�شرعة.
التجربتني  ع��ن  اخ��ت��ل��ف  ���ش��يء  ك��ل  اأن  ورغ����م 
تطوره  اأو  نف�شه  �شلح  خ��ربات  يف  ���ش��واء 
بتجربته  والفني  وال��ب��دين  التكتيكي 
يف اإيطاليا التي اأك�شبته التعامل مع 
لو�شيانو  مثل  مميزين  م��درب��ني 
كلوب  اأن  ب���خ���لف  ���ش��ب��ال��ي��ت��ي 
ي��خ��ت��ل��ف مت����اًم����ا ف���ك���ًرا 
وتعامًل عن الربتغايل 
جوزيه مورينيو املدرب 
اإل  لت�شيل�شي  ال�شابق 
�شيبقى  ����ش���لح  اأن 
نف�شه  اإث��ب��ات  عليه 

�شريًعا.
ووج����������ه ����ش���ي���اء 
مدرب  ال�����ش��ي��د، 
��������������ش�������������لح يف 
م��������ن��������ت��������خ��������ب 
ال�شباب امل�شري 
ن�شيحة  الأ���ش��ب��ق، 
نيوز  اإرم  ع����رب  ل����لع����ب 
وتقدمي  البدايات  يف  الرتكيز  ب�شرورة 

بداية قوية ت�شكت اجلميع.
يتعلم من جتربة  اأن  واأ���ش��اف: على �شلح 
ا  اأي�شً انتقل  ال���ذي  م��اين  ���ش��ادي��و  ال�شنغايل 
مببلغ ك��ب��ري ول��ك��ن��ه ق���دم ب��داي��ة رائ��ع��ة جعل 
منت�شف  يف  تراجعه  رغ��م  ب��ه  ي�شيد  اجلميع 
اأفريقيا  اأمم  ببطولة  امل�شاركة  ب�شبب  املو�شم 

ا الإ�شابة. واأي�شً

املناف�سة الهجومية
للم�شاركة  ���ش��ر���ش��ة  م��ن��اف�����ش��ة  ���ش��لح  ي��واج��ه 
املدرب  اأن  ليفربول خا�شة  اأ�شا�شًيا يف هجوم 
ي��ع��ت��م��د ع���ل���ى طريقة  ك�����ان  ك���ل���وب  ي����ورغ����ن 
ويلعب  امل���ا����ش���ي  امل���و����ش���م  يف   3-2-1-4
ماين  �شاديو  ي�شم  ال��ذي  الهجومي  باملثلث 

وفريمينو وكوتينيو.
اخليار  يبقى  املثلث  ه��ذا  وب��دخ��ول �شلح يف 
ويتحرك  ب��دي��ًل  ف��ريم��ي��ن��و  ي��ب��ق��ى  اأن  الأول 
كوتينيو ملركز اجلناح الأي�شر اأو اأن يعود كوتينيو 
ملركز الو�شط املهاجم بجوار للنا ويلعب �شلح 

بجوار فريمينو وماين.
م��ع لعبني  امل�شتعل  ال�����ش��راع  ه��ذا  اأن  امل��وؤك��د  وم��ن 
اأ�شحاب مهارات وقدرات بدنية وفنية مميزة �شيجعل 

�شلح يف رحلة بحث دائم عن تطوير م�شتواه.

�شواريز يظهر “اإن�شانيته” يف اأوروغواي
زار املهاجم الدويل الأوروغوياين وجنم بر�شلونة الإ�شباين، لوي�س �شواريز، رفقة زوجته، �شوفيا 
اإحدى املراكز الطبية املتخ�ش�شة يف الأورام والتي يرعاها  اأطفال م�شابني بال�شرطان يف  بالبي، 

الثنائي.
�شكرمييني، وهو مركز  اإىل موؤ�ش�شة برييز  ال�شيلي�شتي وزوجته  تاريخ  الأك��رب يف  املهاجم  وتوجه 

يقدم خدمات يف جمال اأورام الأطفال مب�شت�شفى برييرا رو�شيل.
وال�شور  ب�الأح�شان  وزوجته  �شواريز  ا�شتقبلوا  الأطفال  اأن  املوؤ�ش�شة  داخل  من  م�شادرة  وك�شفت 

والبت�شامات .
وقام الثنائي بت�شجيل فيديو دعائي للموؤ�ش�شة اإىل جانب الأطفال.

اأجناء  بال�شرطان يف جميع  امل�شابني  الأطفال واملراهقني  العلج املجاين جلميع  املوؤ�ش�شة  وتقدم 
البلد اللتيني، وذلك وفقاً للموقع الر�شمي للموؤ�ش�شة. 

حمم��د  ط��ري���ق  يف  األغ���ام   4
�ش����الح مع ليف�رب���ول

اأغرب 5 اأخطاء يف انتقالت 
لعبي كرة القدم

الربتغايل دي موتا مدرًبا جديًدا 
لل�شفاق�شي التون�شي

تاأجيل مباراة الزمالك وبرتوجت 84 �شاعة

ريفر بليت يوؤكد تعاطي لعبيه للمن�شطات

اأث��ن��اء �شفقات  مل��واق��ف �شعبة  ع���دة لع��ب��ني  ت��ع��ر���س 
اأو  لل�شخرية  وتعر�شوا  لفريق  فريق  م��ن  انتقالهم 
عدم  نتيجة  وال�شحافة  امل�شجعني  م��ن  ل��لن��ت��ق��ادات 
اإملامهم ب�شكل كبري بفرقهم اجلديدة اأو اإقدامهم على 

ت�شريحات غريبة.
للعبني  مواقف   5 فوتبول  فران�س  جملة  ون�شرت 
ت��ع��ر���ش��وا مل��وق��ف ���ش��ع��ب اأث���ن���اء ان��ت��ق��ال��ه��م ن��ح��و فرق 

اأخرى ن�شتعر�شها.

الفرن�سي ماتيو فالبونا
اأوملبيك ليون نحو فرنبخ�شة   انتقل متو�شط ميدان 
بالرحيل  فرحته  عن  �شفحاته  عرب  واأع��ل��ن  الرتكي 
نحو العا�شمة الرتكية اإ�شطنبول لكنه اأخطاأ يف علم 

اجلمهورية الرتكية وو�شع بدًل عنه علم تون�س.
وتعر�س اللعب الذي كان �شبًبا يف اإبعاد كرمي بنزميا 
عن منتخب فرن�شا لل�شخرية عرب املواقع الجتماعية 

ب�شبب اخلطاأ.
البلجيكي كري�ستيان بينيتيكي

ب��ع��د م��و���ش��م ���ش��ي��ئ ب��رف��ق��ة ل��ي��ف��رب��ول ان��ت��ق��ل املهاجم 
مل  اأن��ه  والظاهر  بال�س  كري�شتال  لفريق  البلجيكي 
يكن يعرف وجهته اجلديدة لأنه ن�شر تغريدة ت�شري 

لنتقاله نحو فريق برينلي.
واأرجع اللعب التغريدة للم�شوؤول عن ال�شفحة وقام 

بتغيريها لكنه تعر�س لل�شخرية.
الربازيلي روبينيو

رغم اإمكانياته الفنية الرائعة وق�شائه 3 موا�شم جيدة 
منه  تخل�س  امللكي  الفريق  لكن  مدريد  ري��ال  برفقة 

�شيف 8002 نحو مان�ش�شرت �شيتي الإجنليزي.

اليوم  لتقدميه: يف  ن��دوة �شحافية  اللعب يف  وق��ال 
ا مغرًيا وجيًدا وقبلت على  الأخري ت�شيل�شي قّدم عر�شً

الفور.
وا�شطر ال�شحافيون للت�شحيح واعتذر روبينيو عن 

زلة ل�شانه وتعر�س بدوره لل�شخرية.
الربازيلي مي�سيل با�ستو�س

معاًرا  الإم��ارات��ي  العني  لفريق  ال�شابق  النجم  انتقل 
نحو روما الإيطايل يف يناير 4102 وقّدمه الفريق 
خلل اإحدى اللقاءات واأثناء جولته لتحية اجلماهري 
يت�شمن  لكنه  للفريق  �شعار  امل�شجعني  اأح���د  منحه 

�شتًما للجار والغرمي لت�شيو.
ومل يعرف با�شتو�س ما يحتويه ال�شعار وحمله وطاف 
الغرمي  جماهري  من  لهجوم  ليتعر�س  امللعب  يف  به 
روما  اإدارة  ب��رف��ق��ة  ب��ي��ان  لإ����ش���دار  وا���ش��ط��ر  لت�شيو 
التي  الكلمات  يعرف  ل  اأن��ه  على  والتاأكيد  للعتذار 

يف ال�شعار.
الكامريوين �ستيفان مبيا

نحو  الفرن�شي  ري��ن  من  الكامريوين  ال��دويل  انتقل 
الفريق  واع��ت��رب   9002 �شيف  مار�شيليا  اأومل��ب��ي��ك 
قال:  ت��ق��دمي��ه  اأث���ن���اء  لكنه  ال��ق��دمي  ع�شقه  اجل��دي��د 
مار�شيليا �شيكون حمطة كبرية للنتقال نحو فريق 
كبري ، وهو الت�شريح الذي مل يعجب اأن�شار الفريق 
الفرن�شي وانتقدوا اللعب لكونهم يعتربون فريقهم 

من الفرق الكربى.
كوينز  نحو  انتقل  وح��ني  الق�شة  الأن�شار  ين�س  ومل 
تغريدات  البع�س  كتب   ،2102 رينغرز �شيف  بارك 
توؤكد اأن مار�شيليا كان بالن�شبة للعب حمطة نزول 

ولي�س �شعود للقمة.

ال���دوري  يف  يناف�س  ال���ذي  ال�شفاق�شي  ال��ن��ادي  اأع��ل��ن 
التون�شي املمتاز لكرة القدم اأنه عنّي الربتغايل جوزيه 
مواطنه  رحيل  بعد  لفريقه  ج��دي��ًدا  م��درًب��ا  موتا  دي 

جورج كو�شتا.
اإن��ه تعاقد مع  ال�شبت  وق��ال ال�شفاق�شي يف بيان ام�س 
الك�شف عن  ع��ام��ني دون  م��دة  م��وت��ا )35 ع��اًم��ا(  دي 

التفا�شيل املالية لل�شفقة.
وترك كو�شتا من�شبه بعد �شهر واحد فقط من توليه 

املهمة لأ�شباب �شحية.

ع��ل��ى اجلهاز  الإ������ش�����راف  م���وت���ا  ل���ل���م���درب دي  و���ش��ب��ق 
في�شنتي  جيل  بينها  من  برتغالية  اأندية  لعدة  الفني 

و�شيتوبال.
الحتاد  كاأ�س  يف  التقدم  ملوا�شلة  ال�شفاق�شي  ويتطلع 
الأفريقي والتاأهل لدور ال� 8. وهو يحتل املركز الثاين 
بفارق  م��ت��اأخ��ًرا  ن��ق��اط   7 بر�شيد  الثانية  باملجموعة 
املت�شدر �شمن  م��ول��ودي��ة اجل��زائ��ر  ع��ن  واح���دة  نقطة 
ا بلتينم �شتارز ممثل جنوب  املجموعة التي ت�شم اأي�شً

اأفريقيا ومبابان �شوالوز من �شوازيلند.

اأن��ه��ى رئ��ي�����س جل��ن��ة امل�����ش��اب��ق��ات ب��احت��اد ال��ك��رة امل�شري 
ال�شبت،  ام�س  التي تفجرت فجر  الأزم��ة  عامر ح�شني، 
على �شغط  اأفريقيا  يف  امل�شاركة  الأندية  اعرتا�س  بعد 
املباريات، نظراً ملوقفها ال�شعب فى البطولة الأفريقية، 
ال��ك��رة ثروت  التنفيذي لحت���اد  امل��دي��ر  ت��اأك��ي��دات  رغ���م 
�شويلم لعامر ح�شني على موافقة الأندية على ال�شغط 

قبل اإعلن املواعيد.
ال�شاعات  امل�شابقات، خلل  الكرة وجلنة  احتاد  وفوجئ 
الأخ�����رية، ب��اع��رتا���س الأن���دي���ة، وع��ل��ى راأ���ش��ه��ا الأهلي 
بتاأجيل  واملطالبة  اجل��دي��دة،  املواعيد  على  والزمالك، 

مباريات الفريقني يف الأ�شبوع ال�33 بالدوري.
وحر�شاً من جمل�س اإدارة احتاد الكرة برئا�شة هاين اأبو 
ريدة على راحة الأندية وموقفها ال�شعب يف البطولت 
امل�شابقات  رئي�س جلنة  عامر ح�شني  اأو�شى  الأفريقية، 

باإجراء التعديلت اللزمة للزمالك والأهلي و�شموحة 
نظراً لرتباطاتهم الأفريقية.

وبناء عليه، قررت جلنة امل�شابقات باحتاد الكرة تاأجيل 
لتقام  ال�23،  الأ�شبوع  فى  وبرتوجت  الزمالك  مباراة 
الأح���د، ب�شبب  ب��دًل م��ن غ��داً  72 يونيو  ي��وم الثلثاء 
تاأخر عودة الزمالك من اجلزائر و�شفره اإىل زميبابوى 
الزمالك  تقام مباراة  اأن  82 يونيو اجل��اري، على  يوم 
اجلولة  م���ب���اراة  ق��ب��ل  ال�33  الأ����ش���ب���وع  ف���ى  والحت�����اد 
الأخرية فى اأفريقيا وحتديد موعدها من قبل الكاف. 

72 يونيو  يوم  والأهلى  امل�شري  تاأجيل مباراة  كما مت 
)حزيران( يف الأ�شبوع ال�33 لتقام اأحد يومي 4 اأو 5 
النهائي  موعدها  ويحدد  الأ�شباب  لنف�س  املقبل  يوليو 
بعد قرار الكاف بتحديد موعد اجلولة الأخرية بدوري 

الأبطال، بح�شب اليوم ال�شابع. 

القدم  لكرة  الأرجنتيني  بليت  ريفر  نادي  م�شوؤولو  اأكد 
اختبارات  يف  الفريق  لعبي  من  اإثنني  �شقوط  ر�شمياً 
و�شائل  اإل��ي��ه  اأ���ش��ارت  م��ا  بهذا  ال��ن��ادي  ليوؤكد  املن�شطات 

الإعلم الأرجنتينية يف اليومني املا�شيني.
بال�شدمة  و�شعوره  ده�شته  عن  الفريق  م��درب  واأع��رب 
ولعب  كوارتا  مارتينيز  لوكا�س  املدافع  تعاطي  لثبوت 
الو�شط الأوروغوياين كاميلو ماييدا املن�شطات، ح�شبما 

اأفادت وكالة الأنباء الأرجنتينية تيلم.
كرة  احت��اد  قبل  للإيقاف من  اللعبان  تعر�س  وبهذا، 
ال���ق���دم ب��اأم��ري��ك��ا اجل��ن��وب��ي��ة ك��ومن��ي��ب��ول حل���ني فح�س 
اكت�شفت  التي  املادة  الثانية لكليهما. ورغم كون  العينة 
ل���لأداء،  امل��ح��ف��زة  امل���واد  ال��لع��ب��ني لي�شت م��ن  يف ج�شم 

اأحياناً  ت�شتخدم  والتي  للبزل  امل��درة  امل��واد  من  اأنها  اإل 
اأدرج��ت يف  لإخفاء م��واد من�شطة حمفزة ل��لأداء ولهذا 
الوكالة  اأ�شدرتها  التي  املحظورة  املن�شطة  امل��واد  قائمة 
اأوزفالدو  وا�شتبعد  وادا.  املن�شطات  ملكافحة  العاملية 
اإدارة مكافحة املن�شطات يف كومنيبول  بانغرازيو رئي�س 
اأن تكون العينة تعر�شت للتلوث يف املخترب الذي جرى 
لو�س  يف  كاليفورنيا  جامعة  خمترب  وهو  الفح�س  فيه 
بفرتة  بعدها  فيه  العمل  اإيقاف  تقرر  وال��ذي  اأجنلي�س 
ق�شرية. ويجرى فح�س العينة الثانية يف اأملانيا خلل 
اأي�شاً،  اإي��ج��اب��ي��ة  النتيجة  ج���اءت  واإذا  املقبلة،  ال��ف��رتة 
�شيكون نادي ريفر بليت معر�شاً للعقوبات يف حال ثبت 

تعاطي اأي لعب اآخر لديه للمن�شطات. 

موراي ي�شتعد لوميبلدون بخو�ش مباراتني ا�شتعرا�شيتني
املقبل �شيخو�س  للتن�س يف يوليو  اإط��ار ال�شتعداد للدفاع عن لقبه يف بطولة وميبلدون  يف 
اأ�شبول  بطولة  يف  ا�شتعرا�شيتني  مباراتني  م��وراي  اآن��دي  الربيطاين  عاملياً  الأول  امل�شنف 
للتن�س يف لندن يف وقت لحق من الأ�شبوع احلايل. وتراجع اأداء موراي )03 عاماً( خلل 
بقبل  وخ�شر  الرملية  امللعب  على  بطولت   5 ب��اأي لقب يف  الفوز  العام احل��ايل وف�شل يف 

النهائي يف بطولتي بر�شلونة وفرن�شا املفتوحة.
اأي بطولة منذ  اأي�شاً مبكراً من بطولة كوينز يف الأ�شبوع املا�شي، ومل يحرز  وخرج موراي 
اأ�شبول  تتويجه بلقب بطولة دبي املفتوحة يف مار�س املا�شي. ونقل املوقع الر�شمي لبطولة 
اأ�شبول لأنه  تقام بطولة  ن��ادي هريلنغهام حيث  اإىل  بالعودة  �شعيد ج��داً  م��وراي قوله:  عن 
مكان جميل وميثل فر�شة مثالية ملمار�شة اللعب على امللعب الع�شبية اخل�شراء قبل بطولة 
3 اأي��ام من بطولة  72 يونيو اجل��اري وتنتهي قبل  اأ�شبول يف  وميبلدون«. وتنطلق بطولة 

وميبلدون ثالث البطولت الأربع الكربى للمو�شم احلايل والتي تنطلق يف 3 يوليو املقبل. 
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الفجر الريا�ضي

••  العني - الفجر

بن  خليفة  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  ع�شو  نهيان  اآل  زاي��د 
اأبوظبي رئي�س نادي العني للفرو�شية والرماية 
الأوىل   ال�����ش��اع��ات  ال��ن��ادي يف  اختتم  واجل��ول��ف، 
املا�شي  الأ���ش��ب��وع  م��ن  اخلمي�س  ي��وم  �شباح  م��ن 
البطولة الرم�شانية املفتوحة للرماية 2017 
الثاين  يف  مناف�شاتها  انطلقت  ق��د  كانت  ال��ت��ي  
وا�شتمرت لأكرث من  الكرمي  �شهر رم�شان  من 

ع�شرين يوماً حتى و�شلت اإىل خط النهاية. 
وح�شر احلفل اخلتامي معايل ال�شيخ �شعيد بن 
نف�س  م�شاء  يف  اأق��ي��م  وال���ذي  نهيان  اآل  طحنون 

اليوم وقام  معاليه بتكرمي الفائزين يف بطولة 
وال�شيدات  ال��رج��ال  لفئات  ال��رم��اي��ة   مناف�شات 
والنا�شئني  ال�����ش��ن  وك���ب���ار  ال��ه��م��م  واأ����ش���ح���اب 
والرماية  للفرو�شية  العني  ن��ادي  نظمها  والتي 
يوم  وانتهت  الف�شيل  ال�شهر  خ��لل  واجل��ول��ف 

اجلاري.   يونيو   13
وا�شتمل برنامج بطولة  نادي العني للفرو�شية 
البندقية  مناف�شات   على  وال��غ��ول��ف  وال��رم��اي��ة 
�شنة   58 اأق���ل  ال��رج��ال  لفئة  امل��ف��ت��وح  ال�شكتون 
ال�شكتون  وال��ب��ن��دق��ي��ة  ���ش��ي��دت��ان  فيها  و���ش��ارك��ت 
ملم   9 وامل�����ش��د���س  �شنة   58 ف���وق  ال��ك��ب��ار  لفئة 
وال�شيدات،  الرجال  �شارك فيها عدد من  والتي 
ب�شكل  وتوا�شلت  وللنا�شئني  للكبار  وال�����ش��وزن 

ي��وم��ي م��ن ال�����ش��اع��ة ال��ت��ا���ش��ع��ة وال��ن�����ش��ف م�شاًء 
وحتى الثانية من �شباح اليوم التايل. 

وجاء تنظيم هذه البطولة برعاية من جمل�س 
الداعم  احلكومي  ال�شريك  الريا�شي  اأبوظبي 
ل��ه��ذا احل���دث وب��ن��ك الحت����اد ال��وط��ن��ي الراعي 
ال��ذه��ب��ي و���ش��رك��ة ك��وك��ا ك���ول ال���راع���ي الداعم 

للبطولة. 
اخلتامي  يومها  اأ�شفرت يف  قد  البطولة  وكانت 
عن فوز الرامي خالد حممد اآل �شويدان باملركز 
الأول يف البندقية ال�شكتون املفتوح للرجال بعد 
اأن حقق 211.7 نقطة تله الرامي �شعيد حمد 
�شعيد العرياين يف مركز الو�شيف بعد اأن جمع 
211.5 نقطة بينما حل الرامي ماجد الربيكي 

 211.1 ر�شيده  بلغ  ال��ذي  الثالثة  املرتبة  يف 
للكبار  ال�شكتون  البندقية  نقطة. ويف مناف�شات 
ا�شتطاع الرامي عبداهلل عبدالرحمن العرياين 
اأن يرتبع على القمة ويحتل املركز الأول حمققاً 
الرامي �شامل العرياين  واأنهى  نقاط    207.2
ال�شراع يف املركز الثاين بر�شيد 200.7 نقطة 
املرتبة  يف  العرياين  �شلطان  ال��رام��ي  ج��اء  فيما 

الثالثة وله 198.4 نقاط.
ملم   9 ع��ي��ار  امل�شد�س  مناف�شات  �شعيد  وع��ل��ى 
ت���ف���وق ال����رام����ي حم��م��د ح�����ش��ن ع��ن��رب ع��ل��ى كل 
 197 بر�شيد  الأوىل  املرتبة  ليحتل  املناف�شني 
العمري  عمر  مبارك  علي  الرامي  وج��اء  نقطة 
يف املركز الثاين بعد اأن جمع 195 نقطة تله 

بر�شيد  الثالث  امل��رك��ز  يف  امل��ري  �شعيد  ال��رام��ي 
اأ�شفرت  ك��م��ا  ن��ق��ط��ة.   194 ب��ل��غ  ال��ن��ق��اط  م���ن 
الرامي  احتلل  عن  للكبار  ال�شوزن  مناف�شات 
 90 امل���رك���ز الأول ول���ه  ال��ك��ن��دي  ح��م��د جم���رن 
نقطة وجاء مناف�شه عبداهلل حممد بوهليبة يف 
اأنهى  بينما  نقطة   89 بر�شيد  الو�شيف  مركز 
الرامي �شاحي حمد العرياين م�شاركته يف هذه 
و�شل  اأن  بعد  الثالثة  املرتبة  حمققاً  البطولة 

ر�شيده اإىل 88 نقطة.
متكن  للنا�شئني  خ�ش�شت  ال��ت��ي  البطولة  ويف 
اأن يفوز  م��ن  ال��ع��ري��اين  م��ب��ارك  �شيف  ال��رام��ي 
الرامي  وجاء  نقطة   42 بر�شيد  الأول  باملركز 
عبدالرحمن حميد ال�شام�شي يف املرتبة الثانية 

بعد اأن جمع 39 نقطة بفارق نقطة واحدة عن 
الرامي نيكول�س جبور الذي نال املركز الثالث 
بر�شيد 38 نقطة. ويف ت�شريح له اأ�شاد مبارك 
�شيف العرياين مدير نادي الرماية بنادي العني 
الكبري  بالنجاح  واجلولف  والرماية  للفرو�شية 
الإق��ب��ال كان  اأن  م��وؤك��داً  البطولة  ال��ذي حققته 
كان على  التناف�س  واأن  احل��دث  على هذا  كبرياً 
�شريحة  اهتمام  يوؤكد  ما  امل�شاركني  بني  اأ���ش��ده 
ك��ب��رية م��ن جمتمع الإم������ارات ب��ه��ذا ال��ن��وع من 
الريا�شة. وقال اإن ما حتقق من جناح يعد دافعاً 
كبرياً للجنة املنظمة للبطولة للم�شي قدماً يف 
هذه املناف�شات وال�شتعداد يف وقت مبكر لتنظيم 

الن�شخة الثانية يف العام املقبل.

عن  اجلنوبية  اأمريكا  بطلة  وت�شيلي  العامل  بطلة  اأملانيا  تبحث 
نقطة التعادل للتاأهل اإىل ن�شف النهائي، عندما تواجهان اليوم 
اآ���ش��ي��ا على  اأف��ري��ق��ي��ا واأ���ش��رتال��ي��ا بطلة  الأح����د، ال��ك��ام��ريون بطلة 
التوايل، يف اجلولة الثالثة الأخرية للمجموعة الثانية �شمن كاأ�س 

القارات لكرة القدم املقامة يف رو�شيا.
وتت�شدر ت�شيلي التي ت�شارك يف البطولة لأول مرة املجموعة باأربع نقاط 
وبفارق هدف عن اأملانيا امل�شاركة للمرة الثالثة بعد 9991 و5002، بعد 
فيما   ،1-1 اأملانيا  مع  تعادلها  ثم   0-2 الكامريون  على  افتتاحاً  فوزها 

افتتحت اأملانيا م�شوارها بالفوز على اأ�شرتاليا 2-3.
التي متلك نقطة بتعادلها  الكامريون  املباراة الأوىل يف �شوت�شي، يتعني على  يف 
مع اأ�شرتاليا 1-1 يف اجلولة الثانية، الفوز بفارق هدفني على اأملانيا ل�شمان بلوغ 

ن�شف النهائي.
يف املقابل، تبحث اأملانيا عن بلوغ ن�شف النهائي يف اإحدى البطولت للمرة ال�شاد�شة 

على التوايل مع مدربها يواكيم لوف.
ثم  النقاط،  من  ع��دد  اأك��رب  احت�شاب  على  البطولة  يف  التاأهل  ح�شم  معايري  وتن�س 
فارق الهداف يف جميع مباريات املجموعة، ثم الهداف امل�شجلة يف جميع مباريات 

املجموعة.
واإذا ظل التعادل قائماً بني منتخبني اأو اأكرث، يتم اللجوء اإىل عدد النقاط يف املواجهات 
بني الفرق املعنية ثم فارق الأهداف يف مباريات املجموعة بني الفرق املعنية.. و�شوًل 

اإىل �شحب قرعة من قبل اللجنة املنظمة.
و3002  الأول  ال���دور   1002 بعد  الثالثة  للمرة  امل�شابقة  ال��ك��ام��ريون  وتخو�س 

و�شيفة، فيما حلت اأملانيا ثالثة يف 5002.
اإذ  اأن يجري مدرب الكامريون، البلجيكي هوغو برو�س، تغيريات كثرية،  ول يتوقع 

اأ�شرك ت�شكيلة مماثلة يف اأول مباراتني.
وقدمت اأملانيا اأداء جميًل اأمام اأ�شرتاليا ثم ظهرت �شلبة خ�شو�شاً يف ال�شوط الثاين 

�شد ت�شيلي.
الهدافني  ترتيب  يت�شدر  ال��ذي  �شتيندل  لر���س  املهاجم  الأمل���اين  املنتخب  من  وب��رز 
بت�شجيله هدفني يف مباراتني، لريفع مهاجم برو�شيا مو�شنغلدباخ ر�شيده اإىل 02 

هدفاً يف 84 مباراة هذا املو�شم.
وهذا اأف�شل معدل يف م�شرية �شتيندل البالغ 82 عاماً وعما اإذا كان قد األقى نظرة 
على لئحة الهدافني التي يتقدم فيها على اأمثال الربتغايل كري�شتيانو رونالدو 

والت�شيلي األك�شي�س �شان�شي�س، قال �شتيندل: “كل مل اأنظر اإليها«.
مع  تاألقه  برغم  الخ��رية،  ال�شنوات  يف  ل��وف  ح�شابات  �شمن  �شتيندل  يكن  ومل 
هانوفر ثم مون�شنغلدباخ، لكن يف ظل اراحته الكثري من جنومه قبل عام من 

كاأ�س العامل، ورد ا�شم �شتيندل يف الت�شكيلة الرديفة لبطل العامل.
وقال عنه لوف الذي يبحث عن فوزه الرقم 001 مع املانيا يف 051 مباراة 
اللعبة  ذك��اء رائعا يف  )72 تعادل و32 خ�شارة( هو لعب م�شقول ميلك 

وتوجيها جيدا يف امل�شاحات.
وتابع لقد اأقنعنا بنوعية لعبه. هو هادىء وواثق بنف�شه، ل يظهر علمات 

الع�شبية، �شخ�شيته قوية وهو لعب جيد.
وتواجه املنتخبان ثلث مرات، ففازت املانيا مرتني وتعادل مرة 2-2 

يف اآخر مواجهة يف حزيران يونيو 4102، قبل تتويج “نا�شيونال مان�شافت” بلقبها 
العاملي للمرة الرابعة.

ويف مو�شكو، تعول ت�شيلي جمددا على جنم هجومها الك�شي�س �شان�شي�س لقيادتها 
بحال  ال��ت��اأه��ل  ت�شيلي  و�شت�شمن  الأوىل.  م�شاركتها  يف  ال��ن��ه��ائ��ي  ن�شف  اىل 

املانيا  نتيجة  ع��ن  النظر  بغ�س  ه��دف،  ب��ف��ارق  خ�شارتها  اأو  تعادلها  ف��وزه��ا، 
والكامريون.

هدفا   83 م��ع  ت�شيلي  ت��اري��خ  يف  ه���داف  اف�شل  �شان�شي�س  وا�شبح 
مبكرا  الت�شجيل  اف��ت��ت��ح  ع��ن��دم��ا  ���ش��ال���س  مار�شيلو  متخطيا 

اأمام املانيا، كما �شجل الهدف رقم 004 يف تاريخ كاأ�س 
القارات.

وعلق �شان�شي�س على حتطيمه رقم �شال�س “اأعتقد 
اأنني ل اأ�شتوعب الأمر جيداً اليوم، رمبا عندما 

ال�شن  يف  اأك��رب  عندما  اأو  قليًل  الوقت  مير 
هذه  يف  ذل�����ك.  ي��ع��ن��ي��ه  م���ا  اأدرك  ����ش���وف 

اأريد موا�شلة الإ�شتمتاع مع  اللحظة 
امل�شتقبل،  اآمل يف  املنتخب. ولكن 

اأ���ش��رب كوباً من  اأك��ون  عندما 
النبيذ يف منزيل، اأن يحطم 

اأحدهم هذا الرقم«.
وت���������ش����ارك ا����ش���رتال���ي���ا 
ل����ل����م����رة ال�����راب�����ع�����ة يف 
 7991 بعد  البطولة 

و1002 و5002، وقد 
 7991 و���ش��ي��ف��ة يف  ح��ل��ت 

وثالثة يف 1002.
جيم�س  و����ش���ط���ه���ا  لع������ب  وق�������ال 

ترويزي ت�شيلي فريق �شريع وعدواين، 
كل  فيها  ن��ق��دم  �شعبة  م���ب���اراة  ���ش��ت��ك��ون 
دون  م��ن  مقارعتهم  ميكننا  منلك.  م��ا 

امل��ه��اج��م روب���ي كرو�س  اأم���ا  ���ش��ك.  اأي 
لذا  عامليا  راب��ع  ت�شنيفهم  فاأ�شاف 

���ش��ت��ك��ون م��واج��ه��ة ���ش��ع��ب��ة. نحن 
ب��ف��ارق هدفني،  ل��ل��ف��وز  ب��ح��اج��ة 
لذا يجب ان نلعب جيدا فرديا 

وجماعيا.
والتقى املنتخبان خم�س مرات 
ف����ف����ازت ت�����ش��ي��ل��ي ارب������ع م����رات 
وت��ع��ادل م��رة واح����دة. وتعادل 
 4791 ال��ع��امل  كا�س  يف  �شلبا 
3-1 يف  ت�����ش��ي��ل��ي  ف�������ازت  ث����م 

ن�شخة 4102.

�سيف العرياين ينتزع بطولة النا�سئني لل�سوزن

�شعي��د ب��ن طحن��ون يك��رم اأبط�ال »العي�ن للف�رو�شي��ة«

تلتقيان الكامريون وا�سرتاليا

اأملانيا وت�شيلي لتاأهل منطقي للمربع الذهبي

مايكل كاريك يحلم باإجناز غيغز و�شكولز
لعبيها  من  ثلثة  ب�شدة  ال�شينية  ال�شلطات  انتقدت 
يعدون الأف�شل يف العامل حاليا، متهمة اإياهم باإنعدام 
اعرتا�شا  دورة  من  لن�شحابهم  الحرتافية،  الخ��لق 
ما  لونغ  اللعبون  يح�شر  ومل  مدربهم.  اإق��ال��ة  على 
6102( وزن���دون���غ فان  اأومل��ب��ي��اد ري���و  )ح��ام��ل ذه��ب��ي��ة 
امل��ق��ررة اجل��م��ع��ة �شمن  م��ب��اري��ات��ه��م  ت�شو اىل  وت�����ش��ني 
ت�شتمر  والتي  املفتوحة،  ال�شني  لبطولة  الثاين  الدور 

حتى الأحد يف منطقة �شنغدو بجنوب غرب البلد.
واأت����ى ان�����ش��ح��اب ال��لع��ب��ني ب��ع��دم��ا اأب�����دوا ع��رب مواقع 
مدربهم  اإقالة  على  اعرتا�شهم  الجتماعي،  التوا�شل 

ليو غيوليانغ قبل اأيام قليلة.

موقع  على  ح�شابه  عرب  كل  الثلثة،  اللعبون  وكتب 
“ويبو” ال�شيني )املوازي لتويرت املحجوب يف ال�شني( 
ح��ال��ي��ا، ل رغ��ب��ة ل��دي��ن��ا مل��وا���ش��ل��ة امل��ن��اف�����ش��ة... ال�شبب 

الوحيد هو اننا نفتقدك، ليو غيوليانغ .
ويف تعليق على الن�شحاب، اعترب متحدث با�شم الدارة 
العامة للريا�شة يف ال�شني ان ان�شحاب اللعبني ي�شكل 
حيال  اح����رتام  وق��ل��ة  الح���رتاف���ي���ة،  ب���الأخ���لق  اإزدراء 

املناف�شني واجلمهور .
كرة  احت���اد  با�شمها،  امل��ت��ح��دث  ب��ي��ان  يف  الدارة  ودع���ت 
الطاولة ال�شيني اىل فتح حتقيق يف امل�شاألة والتعامل 

معها ب�شدة .

مان�ش�شرت  لع���ب  )53 ع���اًم���ا(  ك��اري��ك  م��اي��ك��ل  يعتقد 
لكرة  امل��م��ت��از  الإجن��ل��ي��زي  ال����دوري  يف  املناف�س  يونايتد 
قادمة  ل�شنوات  امللعب  ال�شتمرار يف  بو�شعه  اأن  القدم 

كما فعل زميله ال�شابقان رايان غيغز وبول �شكولز.
ا اأنه يتعامل مع كل مو�شم على حدة. واأكد كارك اأي�شً

وم���دد ك��اري��ك ال���ذي ���ش��ارك يف اأك���رث م��ن 054 مباراة 
 6002 يف  اإليه  ان�شمامه  منذ  يونايتد  مان�ش�شرت  مع 
املا�شي و�شيكون  النادي لعام واح��دة يف مايو  عقده مع 
21 له مع  8102/7102 املو�شم رقم  املو�شم املقبل 

الفريق الذي فاز معه بلقب الدوري الإجنليزي املمتاز 
5 مرات.

مل  التلفزيونية:  �شبورت�س  �شكاي  ل�شبكة  كاريك  وق��ال 
اأحدد موعًدا للعتزال فعًل.

اأري��ده هو التعامل مع كل عام على حدة..  واأ�شاف: ما 
ال��ع��ام الذي  ال��ع��ام املا�شي وم��ا قلته يف  ه��ذا م��ا قلته يف 

ا . �شبقه وما �شاأقوله ثانية يف العام املقبل اأي�شً
يونايتد  مان�ش�شرت  369 م��ب��اراة مع  و���ش��ارك غيغز يف 
كاريك  ويعتقد  م��ب��اراة   617 يف  �شكولز  ���ش��ارك  بينما 

اأن����ه ت��ع��ّل��م ال���ش��ت��م��رار ط��وًي��ل يف امل��لع��ب م��ن زميليه 
ال�شابقني.

احتل  ال��ذي  يونايتد  مان�ش�شرت  اأن  اإىل  ك��اري��ك  واأ���ش��ار 
املركز ال�شاد�س يف املو�شم املا�شي ميكنه حت�شني نتائجه 

والتاأهل لدوري اأبطال اأوروبا يف املو�شم املقبل. 
و���ش��ي��ل��ت��ق��ي م��ان�����ش�����ش��رت ي��ون��اي��ت��د ال����ذي ي���ق���وده امل���درب 
الربتغايل املخ�شرم جوزيه مورينيو مع لو�س اأجنلي�س 
ال�شتعداد  �شمن  ودي��ة  م��ب��اراة  يف  الأمريكي  غالك�شي 

للمو�شم اجلديد يف 61 يوليو املقبل.

ال�شني تنتقد ان�شحاب لعبيها من دورة لكرة الطاولة



    
العثور على “غرف املوت” املفقودة منذ 5000 عام 

ع��رث ع��ل��م��اء الآث�����ار يف وي��ل��ز ع��ل��ى جم��م��وع��ة ال��ت��لل ال��ت��ي كانت 
موجودة ما قبل التاريخ وغرف املوت املفقودة يف جزيرة اأجنلي�شي، 

با�شتخدامهم النمذجة الرقمية بتقنية الأبعاد الثلثية.
وت�شمنت التلل التي تعود للع�شر احلجري احلديث، وتبلغ من 
العمر 5000 �شنة، واملعروفة با�شم برين �شيلي ددو يف اأجنلي�شي، 
اآلف  منذ  ال��ت��اري��خ  قبل  م��ا  لع�شور  مهمة  كانت  حجرية  مقربة 

ال�شنني، وفًقا ل�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
وبا�شتخدام رادار اخرتاق الأر�س، وجد الباحثون الفن ال�شخري 
اأن  اإىل  ي�شري  م��ا  ال�شنني،  اآلف  اإىل  تاريخها  يعود  التي  والآث���ار 

جممع الدفن كان اأكرب بكثري مما كان يعتقد �شابًقا.
كانت  الظلم، مقربة  ب�شتان  تل  اأو  ددو،  �شيلي  رين  وتعترب تلل 
تاريخها  يرجع  والتي  احل��دي��ث،  احلجري  الع�شر  منذ  م��وج��ودة 
اإىل حوايل 5000 �شنة م�شت، وتقع  �شمال غرب ويلز، يف جزيرة 
اأي��ام ال�شنة،  اأط��ول يوم من  اأنه يف  اأجنلي�شي. وتتميز هذه التلل 
يت�شّلط �شعاع من ال�شوء عليها، فت�شيء الغرفة، وكانت مكاًنا لعقد 

الجتماعات والرق�شات والحتفالت لعدة اآلف من ال�شنني.
مرتوبوليتان  مان�ش�شرت  جامعة  م��ن  اإدواردز  ب��ن  الدكتور  وق��ال 
لل�شحيفة: لقد مت ا�شتك�شاف املناطق حول التل الرئي�س يف برين 

�شيلي لتحديد ما اإذا كانت غرفة اأخرى موجودة.

�شرطي بزي بامتان يقب�ش على ل�ش
يف م�شهد طريف، قام �شرطي يرتدي زي بات مان باإلقاء القب�س 
ال��دي يف دي، من  اأق��را���س  على ل�س ح��اول �شرقة جمموعة م��ن 

مركز واملارت للت�شوق يف ولية تك�شا�س الأمريكية. 
يف  وورث،  ف���ورث  �شرطة  ق�شم  م��ن  ك���ول،  دمي���ون  ال�شرطي  ظهر 
ت�شجيل م�شور ن�شر على مواقع عديدة للتوا�شل الجتماعي، وهو 
باإلقاء القب�س على ل�س بالقرب من  يرتدي زي بات مان ويقوم 
مركز وامل��ارت للت�شوق.  وقال وورث معلقاً على احل��ادث: كنت يف 
مركز واملالرت خارج اأوقات عملي الر�شمية، وكنت اأرتدي زي بامتان 
اأثناء فعالية خا�شة بالأطفال، عندما لحظت رجًل يقوم ب�شرقة 
4 اأقرا�س دي يف دي، فقررت اأن األقي القب�س عليه. واأ�شاف: كان 
من بني الأقرا�س امل�شروقة فيلم بامتان، لذا �شخرت من ال�شارق 
وقلت له، هذا الفيلم يخ�شني ول ميكنك �شرقته. ومبا اأن التكلفة 
الإجمالية لأقرا�س الدي يف دي امل�شروقة مل تتجاوز 100 دولر، 
بثمنها. يذكر  بتغرميه  ال�شرطة  لل�س، وقامت  اأي تهم  مل توجه 
اأبطال  اأزي����اء  ال��ع��دي��د م��ن  ب��ارت��داء  ي��ق��وم ع���ادة  اأن ال�شرطي ك��ول 
الأفلم مبا يف ذلك �شوبرمان، وهالك، يف فعاليات خمتلفة خا�شة 

بالأطفال، وفق ما ورد يف موقع "يو بي اآي" الإلكرتوين.

يتوجه اإىل عمله يف ثوب والدته؟
ارتفعت درج��ات احل��رارة ب�شكل كبري يف بريطانيا خلل الأ�شبوع 
املا�شي، وو�شلت يف العا�شمة لندن اإىل م�شتويات قيا�شية بلغت 34 
اإىل اللجوء لطريقة غريبة،  �شاباً  درجة مئوية، مما دفع موظفاً 
ت�شمح  ل  والتي  فيها،  يعمل  التي  ال�شركة  قوانني  على  للتحايل 

بارتداء ال�شروايل الق�شرية.
وكان جو بارج )20 عاماً( قد قرر التخلي عن البدلت الر�شمية، 
ب�شبب  ق�شريا  ���ش��رواًل  مرتدياً  عمله  اإىل  الإث��ن��ني  ي��وم  والتوجه 
احلر ال�شديد. لكن اإدارة ال�شركة، �شرعان ما طلبت منه العودة اإىل 
املنزل، ب�شبب انتهاك القوانني التي متنع ارتداء مثل هذا اللبا�س، 

وتفر�س امللب�س الر�شمية على املوظفني.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

عمر هذه ال�شيدة يثري جنون مواقع التوا�شل
اإنها �شيدة تبلغ  اأق�شى التوقعات لكنها لي�شت كذلك.  اأو مراهقة يف  للوهلة الأوىل تبدو التايوانية لور �شو طفلة 

ال�42 من عمرها.
بعيد  لها للحتفال  اأخ��ريا �شورة  ن�شرت  الجتماعي عندما  التوا�شل  رواد مواقع  الآلف من  ده�شة  لور  واأث��ارت 

ميلدها ال� 42، وفق ما اأوردت �شحيفة "ديلي ميل الربيطانية .
وتقول ال�شيدة التايوانية اإن كلمة ال�شر يف املحافظة على املظهر ال�شاب هو �شرب املاء وتناول اخل�شراوات.

التوا�شل يف  �شبكات  اإح��دى جنوم  باتت  الآن  لكنها  داخلية  لور تعمل م�شممة  باأن  الربيطانية  ال�شحيفة  واأف��ادت 
بلدها، اإذ يتابع ح�شاباتها الر�شمية نحو ن�شف مليون �شخ�س.

وتعرف اجلمهور يف تايوان على لور للمرة الأوىل يف 2015 عندما ن�شرت �شقيقتها ال�شغرى، وهي ممثلة، �شورة 
لهما للحتفال بعيد ميلدها ال� 40.

واأثار الأمر �شدمة يف مواقع التوا�شل، ب�شبب الفرق ال�شا�شع بني املظهر الذي بدت فيه وعمرها احلقيقي، وبعدها 
بداأ النا�س يف البحث عن ح�شابها على �شبكات التوا�شل.

وهذا الأ�شبوع نالت �شورها رواجا كبريا يف مواقع التوا�شل ب�شبب عيد ميلها، ومنحها اجلمهور وو�شائل الإعلم 
لقب اآلهة العمر املتجمد.
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ملاذا ورق احلمام اأبي�ش؟
من  للكثري  ون��ت��ع��ر���س  الأم����ور  م��ن  بالكثري  نحتك  ال��ي��وم��ي��ة،  حياتنا  يف 
تكون عليه  ال��ذي  ال�شكل  �شبب  ن��درك  اأن  دون  نعتاد عليها  التي  الأح���داث 
معينة، ومن بني هذه  بطريقة  ن�شتخدمها  التي جتعلنا  الدوافع  او حتى 

الأمور اللون الأبي�س يف ورق التواليت، فما ال�شر وراء هذا اللون بالذات؟
يف البداية، قد يخطر يف بالك هو اأن اللون الأبي�س يعك�س للعني املجردة 
نظافة هذه الأوراق، وهذا حتليل منطقي، لكن هذا لي�س ال�شبب احلقيقي. 
لكن ال�شبب الذي دفع م�شممي املناديل الورقية اىل اعتماد اللون الأبي�س 
امل�شتخدمني كما  �شلباً على �شحة  تاأثريه  الأل��وان هو عدم  دون �شواه من 
اأنواع  ببع�س  ت�شببت  وال��ت��ي  الأخ���رى  الأل���وان  م��ع  التجارب  واأثبتت  �شبق 

احل�شا�شية وتهيج الب�شرة والتهاب امل�شالك البولية لدى ا�شتخدامها.
التبيي�س  اأن عملية  الإط��لق بحيث  الأن�شب على  الأبي�س فهو  اللون  اأما 
مع  ال���ورق  اإ���ش��ف��رار  ت�شّبب  ق��د  التي  الليجنني  م��ادة  ا�شتخراج  على  تقوم 

الوقت متاماً مثل اجلرائد وال�شحف.
ف�شًل عن اأن ا�شتخدام اللون الأبي�س لأوراق التواليت يجعله يبدو اأنظف 
واأخف من اأي لون اآخر، لأّن اإزالة تلك املادة تعمل على جعل الأوراق اأخف 
اأ�شفر، وهو الأمر  اأن ي�شبح لونها  وتزيد العمر الإفرتا�شي للورقة، دون 

الذي ينا�شب جًدا وظيفة اأوراق التواليت.

قط يعود لأ�شحابه بعد 10 �شنوات 
يف حادثة نادرة من نوعها، التاأم �شمل عائلة كندية مكونة من رجل وامراأة، 

مع قطهما الأليف بعد م�شي عقد كامل من الزمان على فقدانهما له. 
على  الر�شمية  �شفحتها  ع��ل��ى  ب��احل��ي��وان  ل��ل��رف��ق  وينييغ  جمعية  ن�����ش��رت 
في�شبوك، �شورة للكندية فريدا وات�شون وزوجها وقطها جورج، بعد اأن التاأم 
�شملهما بعد اأكرث من ع�شر �شنوات من الفراق.  ويذكر باأن اأحد الأ�شخا�س، 
اإىل  اأن ياأخذه  اأح��د ال�شوارع، وق��رر  عرث على القط ج��ورج وهو يتجول يف 

جمعية للرفق باحليوان حيث بداأ العاملون هناك البحث عن اأ�شحابه. 
وتقول ناطقة با�شم اجلمعية: لقد قمنا بعملية بحث م�شنية عن اأ�شحاب 
اإىل منزله  املطاف  نهاية  القط وجد طريقه يف  ب��اأن  �شعداء  القط، ونحن 

الذي ترعرع فيه.
ومتكن موظفو اجلمعية من فك رموز و�شم القط جورج، وبداأوا بالبحث 
عن معلومات تدل على عنوان اأ�شحابه. ويف نهاية املطاف متكنت اجلمعية 
من التوا�شل مع �شقيقة زوج فريدا، وح�شلوا على عنوان منزلها اجلديد. 
يف  النوم  اأ�شتطع  مل  ح��دث:  ما  جت��اه  م�شاعرها  عن  معربة  فريدا  وقالت 
الليلة ال�شابقة، بكيت طوال الليل، وغمرتني ال�شعادة بعدما و�شل موظفو 
اجلمعية برفقة قطي العزيز يف ال�شباح.  ويف اليوم التايل و�شل موظفو 
اجلمعية اإىل منزل فريدا، وقاموا بت�شليم القط جورج لأ�شحابه بعد غياب 

دام 10 �شنوات، وفق ما ورد يف موقع يو بي اآي الإلكرتوين.

طفلة تعاين من 
الزهامير

ي��رت��ب��ط م��ر���س ال���زه���امي���ر الذي 
ينطوي على فقدان املري�س جلزء 
من ذاكرته بالعجائز وكبار ال�شن، 
اأ�شيبت  ب��ري��ط��ان��ي��ة  ط��ف��ل��ة  ل��ك��ن 
الزهامير  اأع��را���س  ي�شبه  مبر�س 
لتن�شى  ذاك����رت����ه����ا،  ي�������ش���رق  وب�������داأ 
ك��ل��م��ات��ه��ا ال���ت���ي ت��ع��ل��م��ت��ه��ا خلل 

الأ�شهر الأوىل من عمرها.
ل����دى  امل�����ر������س  ت�������ش���خ���ي�������س  ومت 
 4 نحو  قبل  ماكلغلوكلني  م��ري��ان 
اأ�شهر، وهي حالة ن��ادرة ت��وؤدي اإىل 
التوازن و�شلبة  الإ�شابة بفقدان 
الع�شلت واخلرف املبكر و�شعوبة 

احلديث واحلركة. 
الطفلة  وال�����دي  الأط���ب���اء  واأخ�����رب 
و����ش���ارة )34  ع���ام���اً(  ب��ول�����س )33 
ت�شري  ل  ق����د  اب��ن��ت��م��ا  اأن  ع����ام����اً( 
على الإط����لق، وع��ل��ى ال��رغ��م من 
بعمر  الكلمات  بع�س  تعلمت  اأن��ه��ا 
ما  ����ش���رع���ان  اأن����ه����ا  اإل  اأ����ش���ه���ر،   9
مريور  �شحيفة  بح�شب  ن�شيتها، 

الربيطانية.
وق��ال��ت ���ش��ارة وال���دة م��اري��ان التي 
لحظنا يف  اأط��ف��ال  تعمل حمامية 
تتطور  تكن  اأن مريان مل  البداية 
بال�شكل املطلوب، واأخربنا الأطباء 
اأن كل �شيء على ما ي��رام، وتطلب 
اأن  قبل  اأ���ش��ه��ر،  �شبعة  نحو  الأم���ر 
يتم ت�شخي�س حالتها ب�شكل دقيق.

واأ���ش��اف��ت ���ش��ارة ك���ان خ��رب معاناة 
حمبطاً  امل��ر���س  ه���ذا  م��ن  طفلتنا 
كل  نبذل  اأن  نريد  ونحن  للغاية، 
ما يف و�شعنا مل�شاعدتها للبقاء على 

قيد احلياة.

غزلن جتوب �شوارع لندن �شرًا 
ال��ت��ق��ط م�����ش��ور ب��ري��ط��اين، ال��ع��دي��د من 
الغزلن  م��ن  لقطعان  املده�شة  ال�����ش��ور 
وهي جتوب �شوارع العا�شمة الربيطانية 

لندن ليًل. 
باأنه  بورهام )47 عاماً(  امل�شور يل  قال 
تتجول  وهي  الغزلن  من  قطيعاً  �شاهد 
يف �شوارع لندن ليًل، واأن الغزلن تقوم 

بهذا الأمر كل ليلة. 
الك�شف عن  يريد  باأنه ل  ب��وره��ام  وذك��ر 
موقع الغزلن يف الغابات القريبة خ�شية 

تعر�شها لل�شيد اجلائر.
ع�شرات  تنتظر  ليلة  ك��ل  يف  واأ����ش���اف:   
النا�س  م����ن  ال���������ش����وارع  خ���ل���و  ال����غ����زلن 
الليلية  رحلتها  يف  لتنطلق  وال�شيارات، 

عرب تلك ال�شوارع.
الغريب  ال��غ��زلن  �شلوك  امل�شور  وي��ع��زو 
والأبنية  املنازل  حدائق  تق�شد  اأنها  اإىل 
اأن  قبل  الليل  ط���وال  ال��ط��ع��ام  ع��ن  بحثاً 
القريبة  ال���رباري  يف  موطنها  اإىل  تعود 

عند بزوغ الفجر.

يبيعان ابنتهما القا�شر مقابل �شيارة  
ي�شتبه يف  اأبوين  القب�س على  الإ�شبانية  ال�شلطات  األقت 
عاًما   14 العمر  م��ن  البالغة  القا�شر  لبنتهما  بيعهما 
ف��ان. وذك��ر موقع  ي��ورو و�شاحنة �شغرية  اآلف   5 مقابل 
كانا  بيدريرا  الوالدين وهما من  اأن  الإخباري  لوكال  ذا 
وبعد  لحقا  تبني  ولكن  ابنتهما،  اختفاء  ع��ن  اأبلغا  ق��د 
�شماع العديد من ال�شهود اأن الأبوين، وهما من رومانيا، 
اآخر يعي�س  رمبا يكونا قد باعا جنلتهما لرجل روم��اين 
اإ�شبانيا.  اأندل�شية جنوب  يف لوثينا ديل بويرتو مبنطقة 
احلر�س  اأن  الإ�شبانية  اإلباي�س  �شحيفة  عن  املوقع  ونقل 
امل���دين ب���داأ ع��ل��ى ال��ف��ور عملية ب��ح��ث ع��ن ال��ف��ت��اة داخل 
اأوروب��ا حتى متكنت  اأخ��رى يف  اأماكن  اأول ثم يف  اإ�شبانيا 

من حتديد مكانها يف جمهورية �شلوفينيا.
وعرث على الفتاة اأثناء �شفرها اىل رومانيا مع رجل زعم 
هذا  وال��د  اأن  ال�شلطات  وتعتقد  ل��ه،  ا�شرتاها  وال���ده  اأن 
الرجل رتب مع والد الفتاة �شفقة �شرائها لبنه مقابل 
املبلغ املذكور وال�شيار واأبلغت م�شادر مقربة من الق�شية 
�شحيفة اإلباي�س اأن الأبوين قررا التوجه لل�شرطة فقط 
عليه،  املتفق  الإجمايل  املبلغ  دفع  امل�شرتي  بعدما رف�س 
وق���د مت��ك��ن احل��ر���س امل���دين وه���و مب��ث��اب��ة ق���وة ع�شكرية 

مكلفة مبهام �شرطية، من اإعادة الفتاة اإىل اإ�شبانيا.
الق�شائية  ال�����ش��ل��ط��ات  م���ن  امل����دين  ك��م��ا ط��ل��ب احل���ر����س 
الإ�شبانية ا�شدار اإذن اأوروبي لعتقال الرجل الذي كانت 
رومانيا  القب�س عليه يف  وبالفعل مت  الفتاة  ت�شافر معه 
حيث يواجه اتهامات الجتار بالب�شر والعتداء اجلن�شي 
على  قا�شر  وحتري�س  ع��اًم��ا   16 �شن  حت��ت  قا�شر  على 
األقى القب�س على والدي الفتاة ووالد  هجر املنزل، كما 

الرجل بتهمة جتارة الب�شر.

�شرب �شرطي حتى املوت 
ذكرت ال�شرطة الهندية اأن رجل �شرطة تعر�س لل�شرب 
ح��ت��ى امل���وت م��ن ق��ب��ل جم��م��وع��ة م��ن ال��ع��ام��ة خ���ارج اأحد 
الهند  ل�شيطرة  اخلا�شع  ال�شطر  يف  الرئي�شية  امل�شاجد 
اأيوب  ال�����ش��رط��ة حم��م��د  . وت��ع��ر���س ���ش��اب��ط  م��ن ك�شمري 
ب��ان��دي��ث، ال���ذي ك���ان م�����ش��وؤوًل ع��ن الأم����ن خ���لل �شلة 
اجلماعة يف امل�شجد، الواقع مبدينة �شريناجار العا�شمة 
ال�شيفية لولية ك�شمري، لعتداء من قبل غوغاء �شباح 
فايد  الولية  �شرطة  قائد  قاله  ملا  طبقاً  اجلمعة،  اليوم 
مهاجمته،  ل�شبب  خمتلفة  رواي��ات  وهناك  لل�شحافيني. 
مبا يف ذلك تقارير اإعلمية اأفادت باأنه اأغ�شب امل�شلني 

الذين اعرت�شوا على التقاطه �شوراً خارج امل�شجد.
احل�شود  على  ال��ن��ار  اأط��ل��ق  ب��ان��دي��ث  اإن  ال�شرطة  وق��ال��ت 
اأدى لإ�شابة  ا�شتبكوا معه، مما  اأن  بعد  دفاعاً عن نف�شه 
3 اأ�شخا�س. وتعر�س بانديث لل�شرب والرجم باحلجارة 

ومت انت�شال جثته من املنطقة �شباح اليوم اجلمعة.
مفتي  حم��ب��وب��ة  ال��ه��ن��دي��ة  ك�شمري  وزراء  رئ��ي�����ش��ة  وق����ال 
اأكرث من ذلك،  اأن يكون هناك حادث خمزي  ميكن  "ل 
يثري  النا�س  اأرواح  بواجبه حلماية  يقوم  �شخ�س  فمقتل 
�شدمة وي�شتحق الإدانة". واأ�شاف قائد ال�شرطة اأنه مت 
امل�شاعر  الثلثة، وتتعمق  امل�شتبه بهم  اثنني من  اعتقال 
م�شلمة  اأغلبية  ت�شكنها  التي  ك�شمري  يف  للهند  املناه�شة 
وتع�شف بها حركة انف�شالية عنيفة �شد حكم نيودلهي 

منذ ثمانينيات القرن املا�شي.

من  اأغنية  "ببايل" اأول 
األبوم فريوز اجلديد

بعد انقطاع �شبع �شنوات، تعود ال�شيدة الكبرية فريوز مع اأغنية جديدة “ملني” كما 
جاء يف تغريدة على احل�شاب الر�شمي لل�شيدة فريوز على تويرت.

 Pour qui veille اأو  النجمة”  ت�شهر  “ملن  اأغنية  م��ن  م�شتوحى  العمل  ه��ذا 
اما  بيار دولن��وي  الفرن�شي  لل�شاعر  بيكو، كلماتها  التي غناها جيلبري    l‘étoile

التاأليف املو�شيقي ف�شارك فيه لوي�س اآماد وجيلبري بيكو.
�شبتمرب   22 �شيطرح يف  ال��ذي  الل��ب��وم اجلديد لفريوز  اأغ��اين  اح��دى  ببايل هي 
انا وياك،  اأغاين وهي: ببايل، ملني، ميكن، ما تزعل مني،   10 اأيلول املقبل وي�شم 

حكايات كتري، بغري دين، بيت �شغري، ورح نرجع نلتقي.

جموع امل�سلني خالل اأداء �سالة املغرب يف اجلمعة الأخرية من رم�سان 

مليونري وحيدًا يف 
جزيرة منذ 20 عامًا

 20 مب��رور  �شابق  مليونري  احتفل 
ع���ام���اً ع��ل��ى اإق���ام���ت���ه وح���ي���داً على 
ق�شة  م�شتن�شخاً  ن��ائ��ي��ة،  ج��زي��رة 
والذي  ال�شهرية،  كروزو  روبن�شون 
ت��ق��ط��ع��ت ب���ه ال�����ش��ب��ل ع��ل��ى جزيرة 

مهجورة.
عاماً(   73( كل�شني  ديفيد  وك��ان 
وانتقل  احلديثة،  احل�شارة  هجر 
�شمال  م��اأه��ول��ة  غ��ري  ج��زي��رة  اإىل 
�شرق اأ�شرتاليا، وذلك يف مايو من 
ثروته  ف��ق��دان  اأع��ق��اب  يف   ،1997
يف انهيار البور�شة الذي وقع عام 

.1987
ويعي�س رجل الأعمال ال�شابق الذي 
كان ميلك نحو 28.4 مليون دولر، 
ال�شاطىء،  ع��ل��ى  خ�����ش��ب��ي  ك����وخ  يف 
دي��ن��غ��و، وذلك  ال���ويف  كلبه  ب��رف��ق��ة 
بعد قتل ثعبان كلبه ال�شابق يف عام 
مريور  �شحيفة  بح�شب   ،2015

الربيطانية.
وع����ل����ى ال�����رغ�����م م�����ن حم����دودي����ة 
ال����ك����ه����رب����اء والإن�������رتن�������ت وامل����ي����اه 
العذبة، ومواجهة املعارك املنتظمة 
���ش��د احل���ي���اة ال���ربي���ة ال��ف��ت��اك��ة يف 
امللتحي،  العجوز  اأن  اإل  اأ�شرتاليا، 
ي�شر على اأنه ل يوجد مكان على 

الأر�س اأف�شل من الطبيعة.
وي����ق����ول دي����ف����ي����د، ال�������ذي ول������د يف 
"اأريد  اإيرلندية  لعائلة  اأ�شرتاليا 
اأن اأم��وت هنا.. ولي�س يف اأي مكان 
اآخر. عندما جئت اإىل هنا كنت يف 
واأدى  الأم��وال،  ب�شبب  �شيئة  حالة 
ذلك اإىل انهيار حياتي الزوجية".

كهرباء  خ����ط  دي���ف���ي���د  مي���ل���ك  ول 
مبا�شر، ويعتمد على بع�س الألواح 

ال�شم�شية ومولد �شغري للطاقة.

اأول عملية زرع راأ�ش يف العامل
اأول عملية  اإج��راء   ،2017 ت�شهد ال�شني يف دي�شمرب 
زرع راأ�س، وهي الأوىل من نوعها، وقد هز هذا اخلرب 
اأع��ل��ن اجل����راح الإيطايل  امل��ج��ت��م��ع ال��ع��ل��م��ي، ع��ن��دم��ا 
الطموح  م�شروعه  ع��ام��ني،  قبل  كانافريو  �شريجيو 
من  ال��ع��دي��د  اأع���رب  اإذ  ال���راأ����س،  زرع  عملية  لتحقيق 
العلماء عن �شكوكهم. ومع ذلك، فقد اهتم الآلف من 
املتمثل بزرع  الأطباء مب�شروع هذا اجل��راح اجل��ريء 
اأول راأ���س يف ال�شني. ويف حوار مع موقع �شبوتنيك، 
اأج����ري يف اإط����ار م�����ش��روع ���ش��ريج��ي��و ك��ان��اف��ريو، ذكر 
امل�شروع،  والنتائح  اإط��ار  املنجزة يف  الأبحاث  الأخ��ري 
النتائج  ه��ذه  وت�شمل  فريقه.  ون�شرها  حققها  التي 
لعملية  خ�شعت  التي  الفئران  �شلوكيات  خ�شائ�س 
اأظهرالباحثون  ذل���ك،  على  وع���لوة  ال��ع��ظ��ام.  ن��خ��اع 
التقاطع  عند  تلقائًيا  تتجدد  الع�شبية  الأن�شجة  اأن 
اأجل  خ��لل العملية. وق���ال اجل���راح الإي��ط��ايل: م��ن 
ج��م��ع اإح�������ش���اءات ك��اف��ي��ة، ا���ش��ت��ع��م��ل��ن��ا ف��ئ��ران��ا كبرية 
الت�شوير  ط��ري��ق��ة  ا�شتخدمنا  امل��ت��ت��ال��ي��ة.  لأب��ح��اث��ن��ا 
بالرنني املغناطي�شي النت�شارى، التي تتيح ملحظة 

الأن�شجة دون الت�شبب يف وفاة احليوانات.

وفقا لهذا الخت�شا�شي، اأتاحت التجربة التي اأجريت 
على الفئران والكلب اإثبات اأن الأداة الكيميائية التي 
ا�شتخدمها الفريق يف وقت �شابق اأتاحت احلفاظ على 

املهارات احلركية عند احليوانات.
وف��ًق��ا لطلب بكني،  اأن���ه  ك��ان��اف��ريو،  وو���ش��ح �شريجيو 
�شيتم تنفيذ عملية زرع الراأ�س حتت اإ�شراف اأخ�شائي 
�شيني. اأما الطبيب الإيطايل ف�شي�شاعد زميله خلل 
العملية. واملري�س الأول الذي ميكن اأن ي�شتفيد من 
الرو�شي  املعلوماتية  ع��امل  ه��و  ال���راأ����س،  زرع  عملية 
وال��ذي يعاين من  31 عاًما،  فالريي �شبرييدونوف، 
يف  بانحطاط  يتميز  ال��ذي  هوفمان،  فريدنغ  مر�س 
احلبل ال�شوكي، واملت�شبب يف �شمور ع�شلت اجل�شم 
على نطاق وا�شع. فهو يعاين من �شمور يف الع�شلت 

ال�شوكية ويق�شي حياته على كر�شي متحرك.
احتمال  اإن  ك���ان���اف���ريو،  ���ش��ريج��ي��و  ق����ال  ذل����ك،  وم����ع 
م�شاعدة فالريي �شبرييدونوف تواجه عقبات كبرية. 
ودع����ا امل��ج��ت��م��ع ال��رو���ش��ي مل�����ش��اع��دت��ه يف ال��ع��ث��ور على 
الأم��وال اللزمة ل�شمان �شري العملية والتي ميكن 

اأن ي�شارك فيها.


