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حممد بن را�سد ي�ؤدي �سالة عيد الفطر يف م�سجد 
زعبيل وي�ستقبل املهنئني يف جمل�س زعبيل الكبري

•• دبي-وام:

يوؤدي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« يف م�شجد زعبيل 
بهذه  �ملهنئني  �شموه  وي�شتقبل  �ل�شعيد.  �لفطر  عيد  �شالة  دب��ي  يف 
مبا�شرة  �ل�شالة  عقب  �لكبري  زعبيل  جمل�س  يف  �مل��ب��ارك��ة  �ملنا�شبة 

،�أعادها �هلل على قيادتنا و�شعبنا ودولتنا باخلري و�لعز و�لربكات.

حممد بن زايد ي�ؤدي �سالة عيد الفطر يف 
اأب�ظبي وي�ستقبل املهنئني يف ق�سر امل�سرف

•• اأبوظبي-وام:

عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ي���وؤدي 
�لفطر  عيد  �شالة  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أب��وظ��ب��ي 
�ل�شيوخ  �شموه  جانب  �إىل  �ل�شالة  ي���وؤدي  كما  �أب��وظ��ب��ي.  يف  �ل�شعيد 

و�لوزر�ء وكبار �مل�شوؤولني يف �لدولة وجموع �مل�شلني.
جموع  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  وي�شتقبل 

�ملهنئني بالعيد يف يومه �لأول بق�شر �مل�شرف يف �أبوظبي.

عدد من اجلرحى اليمنيني يتلق�ن العالج يف القاهرة على نفقة الإمارات 
•• القاهرة-وام:

��شتقبل �أحد م�شت�شفيات �لعا�شمة �مل�شرية �لقاهرة �أم�س عدد� من �جلرحى 
�ليمنيني لتلقي �لعالج به وفقا لربتوكول �لتعاون �مل�شرتك �ملوقع بني دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و عدد من �مل�شت�شفيات يف جمهورية م�شر �لعربية 

بهذ� �ل�شاأن و �لذي بد�أ يف دي�شمرب �ملا�شي.        )�لتفا�شيل �س2(

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:05            
الظهر.......    12:23  
الع�رص........   03:45   
املغرب.....   07:11  
الع�صاء......   08:36

الثالثاء    4  يونيو  2019 م  - غرة شوال  1440  العدد  12649    
Tuesday   4   June   2019  -  Issue No   12649

حكام الإمارات واأولياء العهود يهنئون خليفة وحممد بن را�سد وحممد بن زايد بعيد الفطر ال�سعيد

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئ�ن قادة الدول العربية والإ�سالمية 

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

�شود�نيون ي�شرون على مو��شلة �ملطالبة بت�شليم �ل�شلطة للمدنيني   )رويرتز(

�مل�شري �لذي يرعب �شالفيني

قوى التغيري يف ال�سودان توقف التفاو�س مع املجل�س الع�سكري ودعوات للع�سيان

ع�سرات القتلى ومئات اجلرحى يف ف�س العت�سام والنائب العام ي�سكل جلنة حتقيق 
كو�سرن ي�سكك يف حكم الفل�سطينيني لأنف�سهم

ال�ليات املتحدة قلقة من ف�سل »�سفقة القرن«
•• وا�شنطن-وكاالت:

�خلارجية  وزي����ر  �أن  �أم��ري��ك��ي��ة  �إع�����الن  و���ش��ائ��ل  ذك����رت 
�أن  �حتمال  من  بالقلق  ي�شعر  بومبيو،  مايك  �لأمريكي 
�أعدها �شهر  �لتي  �لأو�شط  لل�شرق  �ل�شالم  تقابل خطة 
�لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب، بت�شكيك وتعترب »غري 
�لأمريكي  �لرئي�س  �شهر  ر�أى  فيما  للتطبيق«،  قابلة 
�أن  مقابلة  يف  كو�شرن  جاريد  وم�شت�شاره  تر�مب  دونالد 
�لفل�شطينيني غري م�شتعدين لإد�رة �شوؤونهم باأنف�شهم، 

وذلك قبيل �لك�شف �ملرتقب عن خطته لل�شالم.
�لتي  �خلطة  هذه  من  �لقت�شادية  �جلو�نب  و�شتك�شف 
تهدف �إىل ت�شوية �لنز�ع بني �إ�شر�ئيل و�لفل�شطينيني يف 

موؤمتر ينظم يف �ملنامة يف 25 و26 يونيو )حزير�ن(.
وتك�شف ت�شريحات بومبيو �لتي �أدىل بها يف لقاء خا�س 
�لأمريكية«  �ل��ي��ه��ودي��ة  �مل��ن��ظ��م��ات  روؤ����ش���اء  »م���وؤمت���ر  م��ع 
حتى  �أن���ه  �أوًل،  بو�شت"  "و��شنطن  �شحيفة  ونقلتها 
هذه  �إىل  ينظر  �أن  يتوقعون  �لأمريكية  �خلطة  د�عمي 
و�لفل�شطينيني  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ب��ني  �ل��ن��ز�ع  لت�شوية  �خل��ط��ة 

بت�شكيك عميق.
هذ�  يف  بومبيو  حلديث  ت�شجيل  عن  �ل�شحيفة  ونقلت 
»ق��د يقول  ت��رف�����س«.  �أن  �أن »�خل��ط��ة ميكن  �لج��ت��م��اع، 
�شيئاً جديد�ً  تت�شمن  �إنها ل  �ملطاف   نهاية  �لبع�س يف 
خا�شاً وهذ� ل ينا�شبني« و»�إنها تت�شمن �أمرين جيدين 

و9 �أمور �شيئة لذلك ل�شت معنياً بها«.
بدوره، قال كو�شرن ملوقع »�أك�شيو�س« �لإخباري يف مقابلة 
ثقة  ع��دم  ب�شاأن  مهتم  غري  �إن��ه  منها  مقتطفات  ن�شرت 
م�شاألة  على  قر�ر�تهم  �شيبنون  لأنهم  به  �لفل�شطينيني 

�إن كانت �خلطة �شتح�شن حياتهم.
باإمكان  �أن������ه  ي��ع��ت��ق��د  ك�����ان  �إن  ب�������ش���اأن  ����ش���وؤ�ل���ه  ول������دى 

�إ�شر�ئيل،  ت��دخ��ل  ب���دون  �شوؤونهم  �إد�رة  �لفل�شطينيني 
على  قادرين  �لوقت  ي�شبحو� مع  باأن  »ناأمل  بالقول  رد 

�حلكم«.
نظام  �إىل  ي��ح��ت��اج��ون  �لفل�شطينيني  �أن  ك��و���ش��رن  و�أك����د 
مع  وت�شامح  تعبري  وحرية  �إع��الم  حرية  ع��ادل  ق�شائي 
جميع �لأديان قبل �أن ت�شبح �لأر��شي �لفل�شطينية قابلة 

لال�شتثمار فيها.
بحق  يتمتعو�  �أن  �لفل�شطينيني  على  �أن  كو�شرن  وذك��ر 
ذلك  كان  �إن  يو�شح  �أن  دون  باأنف�شهم  تقرير م�شريهم 
يعني �إقامة دولة م�شتقلة �أو �شكل �أقل من �أ�شكال �حلكم 

�لذ�تي.
و�أملح يف وقت �شابق �إىل �أن �خلطة لن تدعم �إقامة دولة 

فل�شطينية.
ويف مقابلة »�أك�شيو�س«، قال كو�شرن رد�ً على �شوؤ�ل ب�شاأن 
�إن كان من �ملمكن للفل�شطينيني �أن يتوقعو� �لتحرر من 
يف  �أن  »�أعتقد  �إ�شر�ئيلي  ع�شكري  �أو  حكومي  تدخل  �أي 

ذلك رفًعا ل�شقف« �لتوقعات.
�ل�شالم  خ��ط��ة  م�شبًقا  �لفل�شطينية  �ل��ق��ي��ادة  ورف�����ش��ت 
�ملرتقبة، م�شرية �إىل �أن ت�شرفات تر�مب تعك�س �نحيازه 

ب�شكل �شارخ ل�شالح �إ�شر�ئيل.
عليها  �ملتنازع  �لقد�س  �إع��الن  �لت�شرفات  ه��ذه  وت�شمل 
ع��ا���ش��م��ة لإ����ش���ر�ئ���ي���ل وم���ن���ع م�����ش��اع��د�ت ب��ق��ي��م��ة مئات 
�شفارة  و�إغ���الق  �لفل�شطينيني  ع��ن  �ل����دولر�ت  ماليني 

�لفل�شطينيني بحكم �لأمر �لو�قع يف و��شنطن.
وقال كو�شرن للموقع نف�شه »ل�شت هنا لأحظى بالثقة«، 

م�شيًفا �أنه يفّرق بني �لفل�شطينيني وقادتهم.
�شري�جع  �لفل�شطيني  �ل�شعب  �أن  يعتقد  �أن���ه  و�أو���ش��ح 
�لوقائع ومن ثم يحدد: هل يعتقدون �أن ذلك �شي�شعهم 

على م�شار �حل�شول على حياة �أف�شل �أم ل؟

•• اخلرطوم-وكاالت:

مل مي�س وقت طويل على بدء ف�س 
�جلي�س  قيادة  مقر  �أم��ام  �لعت�شام 
�تهام  وف��ق  �خل��رط��وم  �ل�شود�ين يف 
بد�أت  حتى  �م�س،  �شباح  �ملعار�شة، 
ومدينة  �لعا�شمة  يف  �لحتجاجات 
�مل���ج���اورة، يف وق���ت دعت  �أم درم����ان 
�ملعار�شة �إىل ع�شيان مدين �شامل.

وق����ال����ت جل���ن���ة �أط�����ب�����اء �ل�������ش���ود�ن 
�مل��رك��زي��ة �مل��رت��ب��ط��ة ب��امل��ع��ار���ش��ة �إن 
عدد �لأ�شخا�س �لذين لقو� حتفهم 
و�شط  يف  �ع���ت�������ش���ام  ف�������س  خ�����الل 
�خلرطوم  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة 
من  �أك��ر  �إىل  �رتفع  �لثنني  �م�س 

 .30
و�أ�شافت �للجنة �أن من �ملرجح زيادة 
�لعدد يف ظل عدم �لنتهاء بعد من 

ح�شر �لعدد �لفعلي للقتلى.
لالأنباء  �ل�������ش���ود�ن  وك���ال���ة  وذك�����رت 
جلنة  �شكل  �ل��ع��ام  �لنائب  �أن  �م�س 
�لتي  �ل��ع��ن��ف  �أع���م���ال  يف  للتحقيق 
�لحتجاج  م���وق���ع  ع���ن���د  �ن���دل���ع���ت 
�لرئي�شي �أمام مقر وز�رة �لدفاع يف 

�خلرطوم.
وخ���رج���ت م���ظ���اه���ر�ت م��ت��ف��رق��ة يف 
م��ن��اط��ق �خل���رط���وم، وم���ن �أخ����رى، 
�حتجاجا على ف�س �عت�شام �لقيادة 

يف وقت مبكر، �لثنني.
وقتل عدد� من �ل�شخا�س و�أ�شيب 
ف�س  ع��م��ل��ي��ة  يف  ب����ج����روح  �مل����ئ����ات 

وحلني   2019 ي��ون��ي��و   3 �م�����س 
�إ�شقاط �لنظام.

قوى  يف  �لقيادي  قال  جانبه،  ومن 
ي��ا���ش��ر عرمان  و�ل��ت��غ��ي��ري  �حل���ري���ة 
ل�شكاي نيوز عربية: ما حدث �ليوم 

�أنهى م�شار �حلو�ر.
ك�شف  �لث���ن���ني،  ���ش��اب��ق،  وق����ت  ويف 
�لع�شكري  �ملجل�س  ب��ا���ش��م  �ل��ن��اط��ق 
كبا�شي  �ل��دي��ن  �شم�س  �لن��ت��ق��ايل، 
قريبة  دع����وة  ���ش��ي��وج��ه  �مل��ج��ل�����س  �أن 
ل�شتئناف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة  ل���الأط���ر�ف 
تو��شل  على  »كنا  م�شيفا  �حل���و�ر، 
ح��ت��ى ���ش��ب��اح �ل���ي���وم )�أم���������س( مع 

قياد�ت يف قوى �حلرية و�لتغيري«.
وقال كبا�شي، يف مقابلة مع »�شكاي 
نيوز عربية«، �إن �لقو�ت �ل�شود�نية 
مل تف�س �لعت�شام �أمام مقر قيادة 
��شتهدفت  ب����ل  ب���ال���ق���وة،  �جل���ي�������س 
م��ن��ط��ق��ة جم�����اورة ل���ه ب��ات��ت ت�شكل 

خطر� على �أمن �ملو�طنني.
ك��ب��ا���ش��ي :»يف ���ش��ب��اح هذ�  و�أ����ش���اف 
�ل����ي����وم، ويف �إط������ار خ��ط��ة �ل���ق���و�ت 
�خلرطوم  ب��ولي��ة  �ملعنية  �لأم��ن��ي��ة 
�ملحيطة  �ملنطقة  �لتجمع يف  لف�س 
مبنطقة �لعت�شام �ملحددة جغر�فيا 

حتركت قو�ت �لأمن..«.
ت�شمى  م��ن��ط��ق��ة  :ه����ن����اك  وت����اب����ع 
طويلة  ف��رتة  منذ  ظلت  كولومبيا 
�ل�شلبية  و�ملمار�شات  للف�شاد  ب���وؤرة 
�ملجتمع  و����ش���ل���وك  ت��ت��ن��اف��ى  �ل���ت���ي 
�أمنيا  تهديد�  و�أ�شبحت  �ل�شود�ين، 

�لقو�ت  ن��ف��ذت��ه��ا  �ل��ت��ي  �لع��ت�����ش��ام 
�ل�شود�نية قرب مقر �لقيادة �لعامة 
ما  بح�شب  �خل��رط��وم،  يف  للجي�س 
�إعالن �حلرية  �أعلن حتالف »قوى 
حركة  ي����ق����ود  �ل�������ذي  و�ل���ت���غ���ي���ري« 

�لحتجاج.
وق���ب���ل �لح�������ش���ائ���ي���ة �مل���ع���دل���ة قال 
�أننا ح�شب  �لتحالف يف بيان »نعلن 
�لح�����ش��اء�ت �لأول���ي���ة، ف��ق��دن��ا 13 
�شهيد� بر�شا�س �ملجل�س �لع�شكري 
وم����ئ����ات �جل����رح����ى و�مل�������ش���اب���ني«. 
ك��اف��ة �لت�شالت  �أع��ل��ن وق���ف  ك��م��ا 
�ملجل�س  مع  و�لتفاو�س  �ل�شيا�شية 

�لع�شكري.
�لع�شكري  �ملجل�س  �أع��ل��ن  وق��ت  ويف 
يف  �أمله  عن  �ل�شود�ن  يف  �لنتقايل 
�أعلنت قوى  »��شتئناف �ملفاو�شات«، 
�إعالن �حلرية و�لتغيري وقف كافة 
�إىل  ودع��ت  �ملجل�س،  �لت�شالت مع 
و�ملفتوح،  �ل�شامل  �مل��دين  �لع�شيان 
�أثناء  وج��رح��ى  قتلى  ���ش��ق��وط  ب��ع��د 
مقر  �أم��ام  �ملحتجني  �عت�شام  ف�س 

قيادة �جلي�س يف �خلرطوم.
و�لتغيري  �حل���ري���ة  ق����وى  و�أع���ل���ن���ت 
وقف كافة �لت�شالت �ل�شيا�شية مع 
�ملجل�س �لع�شكري ووقف �لتفاو�س، 

�أهال  يعد  مل  �أن���ه  »نعلن  و�أ���ش��اف��ت 
�ل�شود�ين،  �ل�شعب  م��ع  للتفاو�س 
�ملجل�س  ه����ذ�  و�أع�������ش���اء  ق����ادة  و�أن 
�جلنائية  �مل�����ش��ئ��ول��ي��ة  ي��ت��ح��م��ل��ون 
ع��ن �ل��دم��اء �ل��ت��ي �أري��ق��ت منذ 11 

�أبريل.
وح��م��ل��ت  ق��وى »�حل��ري��ة و�لتغري« 
�لع�شكري  �مل���ج���ل�������س  ب���ي���ان���ه���ا،  يف 
�لنتقايل �مل�شوؤولية كاملة عن هذه 

�جلرمية.
كما �أعلن �لتحالف �ل�شيا�شي �ملهني 
عن �لإ�شر�ب �ل�شيا�شي و  �لع�شيان 
�ملدين �ل�شامل و�ملفتوح �عتبار� من 

•• اأبوظبي-وام:

بتحري  �مل��ك��ل��ف��ة  �ل��ل��ج��ن��ة  �أع��ل��ن��ت 
����ش���و�ل ل�شنة  ���ش��ه��ر  روؤي������ة ه����الل 
1440هجرية يف �لدولة �أن �ليوم 
�لثالثاء هو غرة �شهر �شو�ل و�أول 

�أيام عيد �لفطر �ل�شعيد.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  وق��د 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
�لدولة »حفظه �هلل« برقيات تهنئة 
�ل�شعيد  �ل��ف��ط��ر  ع��ي��د  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
و�لفخامة  �جل��الل��ة  �أ���ش��ح��اب  �إىل 
و�أم���ر�ء  روؤ���ش��اء  و  م��ل��وك  و�ل�شمو 

�لدول �لعربية و�لإ�شالمية.
برقيات  يف  ل���ه���م  ����ش���م���وه  ومت���ن���ى 
و�ل�شعادة  �ل�شحة  موفور  �لتهنئة 
�لتقدم  م���ن  م���زي���د�  ول�����ش��ع��وب��ه��م 

و�ل�������رخ�������اء ولأم�����ت�����ن�����ا �ل���ع���رب���ي���ة 
و�لإ������ش�����الم�����ي�����ة �ل������ع������زة و�مل����ج����د 

و�لرفعة.
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ع��ث  ك��م��ا 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�هلل"  "رعاه  دب���ي  ح��اك��م  �ل������وزر�ء 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
مماثلة  تهنئة  ب��رق��ي��ات  �مل�����ش��ل��ح��ة 
و�لفخامة  �جل��الل��ة  �أ���ش��ح��اب  �إىل 
و�ل�����ش��م��و م��ل��وك وروؤ����ش���اء و�أم����ر�ء 
بهذه  و�لإ�شالمية  �لعربية  �ل��دول 

�ملنا�شبة �ل�شعيدة.
من جهة �أخرى هناأ �أ�شحاب �ل�شمو 
�لأعلى  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  �ل�����ش��ي��وخ 

لالحتاد حكام �لإمار�ت ..�شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل 
نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« 

حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 

و�شاحب  �هلل«  »رع���اه  دب��ي  حاكم 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن ز�يد 
�آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 

�مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد 
مبنا�شبة عيد �لفطر �ل�شعيد. 

)�لتفا�شيل �س2(

حممد بن زايد وبيل غيت�س يبحثان هاتفيا اجله�د الدولية 
يف مكافحة الأمرا�س املعدية يف املجتمعات املحتاجة

•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  تلقى 

بيل غيت�س  �ت�شال هاتفيا من  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
�لرئي�س �مل�شارك ملوؤ�ش�شة بيل وميليند� غيت�س. 

وبحث �شموه وبيل غيت�س خالل �لت�شال �لهاتفي عدد� من �لق�شايا ذ�ت 
�لهتمام �مل�شرتك فيما يتعلق بجهود �جلانبني �لإن�شانية يف جمالت تعزيز 

جتدد الق�سف الإ�سرائيلي الدامي ملواقع يف �سوريا

مزيد من ال�سحايا باإدلب وترامب يدع� ل�قف املذبحة
•• بريوت-اأ ف ب:

ق�شفها  رو�شيا  وحليفتها  �ل�شوري  �لنظام  قو�ت  تو��شل 
موقعة  وحميطها  �إدل���ب  حمافظة  جنوب  على  �لعنيف 
�ملزيد من �لقتلى �ملدنيني، غد�ة دعوة �لرئي�س �لأمريكي 

دونالد تر�مب لوقف ما و�شفه ب�»�ملذبحة«.
وعلى جبهة �أخرى يف �شوريا، ق�شف �جلي�س �لإ�شر�ئيلي 
على دفعتني خالل 24 �شاعة مو�قع عدة تابعة للجي�س 
 15 مقتل  عن  �أ�شفر  ما  له،  مو�لني  ومقاتلني  �ل�شوري 
عن�شر�ً من تلك �لقو�ت، وفق ح�شيلة للمر�شد �ل�شوري 

حلقوق �لإن�شان.
ومنذ نهاية �أبريل، ت�شتهدف �لطائر�ت �حلربية �ل�شورية 
و�ل��رو���ش��ي��ة ري��ف �إدل���ب �جل��ن��وب��ي وم��ن��اط��ق جم���اورة له، 
وي���رت�ف���ق ذل���ك م��ع ����ش��ت��ب��اك��ات ع��ل��ى �لأر������س ب��ني قو�ت 
�لنظام من جهة و�لف�شائل �ملتطرفة و�ملقاتلة من جهة 
مقتل  عن  �لإث��ن��ني  �أم�س  �ل�شوري  �ملر�شد  و�أف���اد  ثانية. 
�شتة مدنيني جر�ء �لق�شف �جلوي بينهم �أربعة يف مدينة 

معرة �لنعمان يف ريف �إدلب �جلنوبي.
من  متكررة  دع��و�ت  برغم  �إدل��ب  يف  �لت�شعيد  ويتو��شل 
�أخرى على ر�أ�شها �لوليات �ملتحدة  �لأمم �ملتحدة ودول 

لوقف �إطالق �لنار.
رو�شيا  �أّن  »ن�شمع  تغريدة  يف  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  وق��ال 
على  جهّنمياً  ق�شفاً  ت�شّن  �إي��ر�ن،  �أق��ّل  وبدرجة  و�شوريا، 
حمافظة �إدلب يف �شوريا، وتقتل بدون متييز �لعديد من 

�ملدنيني �لأبرياء«.
و�أ���ش��اف »�ل��ع��امل ي��ر�ق��ب ه��ذه �مل��ذب��ح��ة. م��ا ه��و �لهدف 

منها؟ ما �لذي �شتح�شلون عليه منها؟ توقفو�!«.
و�أعلنت دم�شق فجر �لإثنني، وفق ما نقلت وكالة �لأنباء 
دفاعاتها  �أّن  ع�����ش��ك��ري،  م�����ش��در  ع��ن  )���ش��ان��ا(  �ل��ر���ش��م��ي��ة 
��شتهدف مطار  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي«  ل����»ع���دو�ن  ت�����ش��ّدت  �جل��وي��ة 
يف  و�أ���ش��ف��ر  )و���ش��ط(  حم�س  ري��ف  يف  �لع�شكري  �لتيفور 
�آخرين  �ثنني  و�إ�شابة  جندي  مقتل  عن  �أول��ي��ة  ح�شيلة 
بجروح، �إ�شافة �إىل �إ�شابة م�شتودع ذخرية و�أ�شر�ر مادية 

�أخرى.

»املحكمة الأوروبية« تت�سلم 
اأتراك ق�ساة  من  �سك�ى   546

•• �شرتا�شبورغ-اأ ف ب:

من  تو�شيحات  �أم�����س  بيان  يف  �لإن�����ش��ان  حلقوق  �لأوروب��ي��ة  �ملحكمة  طلبت 
�أنقرة ب�شاأن 546 �شكوى تلقتها حول �لتوقيف �ملوقت لق�شاة يف تركيا بعد 

�لنقالب �لفا�شل �لذي وقع يف متوز يوليو 2016.
تو�ريخ خمتلفة، مت  »يف  لها  مقر�  �شرت��شبورغ  تتخذ  �لتي  �ملحكمة  وقالت 
�أنهم  �ل�شكاوى �ل546 وجميعهم ق�شاة عن �لعمل بذريعة  �أ�شحاب  وقف 
»�إرهابية«  �لتي تعتربها تركيا  �لد�عية فتح �هلل غولن  �أع�شاء يف منظمة« 

ومت �عتقالهم وو�شعهم يف �لتوقيف قيد �لتحقيق.
�حلب�س  ثم  �ملوقت  �لتوقيف  قيد  �لق�شاة  ه��وؤلء  و�شع  �ملحكمة،  وبح�شب 
�لحتياطي. و�أو�شحت �ملحكمة »�لعرت��شات �لتي رفعها �أ�شحاب �ل�شكاوى 
�ل���ق���ر�ر�ت ق��د رف�����ش��ت. وه��ي تت�شمن دع���اوى ف��ردي��ة �عتربتها  �شد ه��ذه 
�لق�شاة  �تهم  ذلك،  �أثناء  ويف  مقبولة«.  غري  �لرتكية  �لد�شتورية  �ملحكمة 
بهذه  �ملتعلقة  �جلنائية  �لدعاوى  تز�ل  ول  �إرهابية،  منظمة  �إىل  بالنتماء 
�لتهم جارية. و�أحالت �ملحكمة �لأوروبية حلقوق �لإن�شان تلك �ل�شكاوى �إىل 

�أنقرة، �لتي ت�شتطيع تقدمي مالحظات خطية ب�شاأنها.
وتنظر �ملحكمة بعد ذلك بقبول تلك �ملالحظات، و�إذ� �قت�شى �لأمر، تعلن 
ع��ن ق��ر�ر�ت��ه��ا خ��الل ع��دة �أ���ش��ه��ر. وب��ع��د حم��اول��ة �لن��ق��الب يف 15 يوليو 
�شد  م�شبوقة  غ��ري  تطهري  حملة  �لرتكية  �ل�شلطات  �أطلقت   ،2016
�لرتكي رجب طيب  �لرئي�س  لفتح �هلل غولن، خ�شم  �ملفرت�شني  �ملوؤيدين 
�إردوغ��ان، لكن �أي�شاً �شد معار�شني �أكر�د و�شحافيني حيث �أوقف ع�شر�ت 

ي�ستهدف  بييتييفييجييري  قييتييلييى 
كييابيي�ل  يف  حك�مية  حييافييليية 

•• كابول-اأ ف ب:

�لأقل  على  �أ�شخا�س  �أرب��ع��ة  قتل 
لدى  قنبلة  �نفجار  ج���ّر�ء  �أم�����س 
ح��اف��ل��ة حت��م��ل موظفني  م�����رور 
حكوميني يف كابول، وفق ما قال 
م�شوؤول، غد�ة �شل�شلة هجمات يف 
�لعا�شمة ��شتهدف �أحدها حافلة 

كذلك.
وك��ان��ت �حل��اف��ل��ة تقل ع��م��اًل بعد 
حكومية  رقابة  وكالة  مغادرتهم 
عندما  �لفطر  عيد  عطلة  قبيل 

�نفجرت �لقنبلة.
ب���ا����ش���م »جلنة  �مل���ت���ح���دث  وق�������ال 
�مل�شتقل  �لإد�ري  �لإ�������ش������الح 
و�خل��دم��ة �مل��دن��ي��ة« ف��ري��د �أحمد 
�لقنبلة  �إن  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 
دّر�ج����ة هو�ئية  ك��ان��ت خم��ّب��اأة يف 

على جانب �لطريق.
لالأ�شف  »خ�����ش��رن��ا  �أح���م���د  وق�����ال 
ت�شعة  و�أ����ش���ي���ب  زم������الء  �أرب����ع����ة 

بجروح«.

ا�سمه حممود ومن اأ�سول م�سرية:
املطرب الإيطايل الذي يزعج جناحه �سالفيني!

•• الفجر - خرية ال�شيباين

�إجنازه يف م�شابقة �لأغنية �لأوروبية »�لوروفيزيون«، �شوهد �أكر من 
ا �أحمر بنقو�س ذهبية،  ت�شعة ماليني مرة على يوتيوب. يرتدي قمي�شً
نهاية  يف  »نقود«  لأغنية  باأد�ئه  �لقاعة  حممود  �لإيطايل  �ملر�شح  �ألهب 
�مل�شابقة.  فمع كل مقطع ، ي�شفق �جلمهور من�شجما مع �لإيقاع لدعم 
�ملغني �ل�شاب، 26 ع����������اًم����������ا.                                              )�لتفا�شيل 

ملي�سيات احل�ثي تق�سف »جممع ثابت« وم�ساكن عمال يف احلديدة
•• اليمن-وكاالت:

"جممع  ق�شف  �لث��ن��ني،  �أم�����س  فجر  �حل��وث��ي  ميلي�شيات  ع���اودت 
�إىل  �أدى  ما  �لعمال،  وم�شاكن  و�ل�شناعي  ثابت" �لتجاري  �إخ��و�ن 
�إ�شابة �ثنني من عمال �ملجمع، �شمن م�شل�شل �لت�شعيد �لع�شكري 
�إن  ميد�نية،  م�شادر  وقالت  �حل��دي��دة.  مدينة  د�خ��ل  للمتمردين 
د�خل  �لعمال  �شكن  �ملورتورز  بقذ�ئف  ق�شفت  �حلوثي  ميلي�شيات 

�ملجمع، ما �أدى �إىل �إ�شابة عاملني �ثنني بجروح بليغة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

�أع��ل��ن��ت �ل��ل��ج��ن��ة �مل��ك��ل��ف��ة ب��ت��ح��ري روؤي�����ة ه����الل ���ش��ه��ر ����ش���و�ل ل�شنة 
�شو�ل  �شهر  غرة  هو  �لثالثاء  �ليوم  �أن   « �لدولة  يف  1440هجرية 
و�أول �أيام عيد �لفطر �ل�شعيد. وقال معايل �شلطان بن �شعيد �لبادي 
�جتماع  بيان �شدر عقب  - يف  �للجنة  رئي�س  �لعدل  وزي��ر  �لظاهري 
وبعد  �للجنة  �إن   - �أبوظبي  يف  �لق�شاء  ب��د�ئ��رة  �م�س  م�شاء  �للجنة 
جرت  �لتي  و�لت�شالت  �ل�شرعية  �لإث��ب��ات  ط��رق  وم��ر�ع��اة  �لتحري 
مع �لدول �ملجاورة ثبت لديها روؤية هالل �شهر �شو�ل ل�شنة 1440 
هجرية وعليه.. فاإن �ليوم �لثالثاء �ملو�فق 4 يونيو 2019 هو غرة 
�ل�شعيد..  �لفطر  عيد  �أي��ام  و�أول  1440 هجرية  ل�شنة  �شو�ل  �شهر 

و�م�س �لثنني �ملو�فق 3 يونيو 2019 هو �ملتمم ل�شهر رم�شان ل�شنة 
1440هجرية. ورفع معاليه و�أع�شاء �للجنة بهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة 
�أ�شدق �لتهاين و�لتربيكات �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم �أ�شحاب 
�أولياء  �ل�شمو �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى لالحتاد حكام �لإم��ار�ت و�شمو 
رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  يحفظ  �أن  وج��ل  ع��ز  �مل��وىل  �شائال  �ل��ع��ه��ود.. 
�لدولة ويدمي عليه موفور �ل�شحة و�لعافية. كما هناأ معاليه �شعب 

دولة �لإمار�ت و�مل�شلمني كافة و�لعامل بحلول عيد �لفطر �ل�شعيد.

الي�م اأول اأيام عيد الفطر ال�سعيد 
•• اأبوظبي-وام:

تلقى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب 
�لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة �م�س �ت�شال هاتفيا من بيل غيت�س �لرئي�س 
خالل  غيت�س  وبيل  �شموه  وبحث  غيت�س.   وميليند�  بيل  ملوؤ�ش�شة  �مل�شارك 
يتعلق  فيما  �مل�شرتك  �لهتمام  ذ�ت  �لق�شايا  من  ع��دد�  �لهاتفي  �لت�شال 
بجهود �جلانبني �لإن�شانية يف جمالت تعزيز �ل�شحة ومكافحة �لأمر��س 
و�لوقاية منها و�أهم �ملبادر�ت و�لرب�مج �ملزمع تنفيذها يف هذ� �ل�شاأن و�لتي 
و�لتنمية  �لتقدم  تعيق  �لتي  و�لأوبئة  �لأمر��س  �نت�شار  ت�شهم يف �حلد من 
�لجتماعية و�لقت�شادية يف خمتلف �ملجتمعات وخا�شة فيما يتعلق مبر�س 

�شلل �لأطفال.  كما تطرق �لت�شال �إىل » منتدى بلوغ �مليل �لأخري » �لذي 
من  نخبة  مب�شاركة  �لقادم  نوفمرب  �شهر  من   19 يوم  �أبوظبي  ت�شت�شيفه 
و�أف�شل  �ل��روؤى  يتبادلون  �لعاملية  �ل�شحة  جم��ال  يف  و�ملخت�شني  �لقياد�ت 
و�لق�شاء  منها  و�لوقاية  �ملعدية  �لأم��ر����س  بر�شد  يتعلق  فيما  �ملمار�شات 
�لفاعل  �ل�شر�كة و�لتعاون  �إىل  و�أ�شار� يف حديثهما خالل �لت�شال  عليها.  
بني �جلانبني و�لتي حققت جناحا كبري� يف �حلد من �لأمر��س �لتي تفتك 
�أهمية  �لت�شال  خ��الل  �جلانبان  و�أك���د  �ل��ع��امل.   ح��ول  و�لن�شاء  ب��الأط��ف��ال 
��شتمر�ر ت�شافر �جلهود وتعزيز �لتعاون و�لتن�شيق بني �ملنظمات و�ملوؤ�ش�شات 
�أف�شل  لتحقيق  و�خلريية  �لإن�شانية  بالأعمال  �ملعنية  و�لدولية  �لإقليمية 
�حللول و�لنتائج و�ملمار�شات يف جمال تقدمي �خلدمات �لإن�شانية �ل�شحية. 

حممد بن زايد وبيل غيت�س يبحثان هاتفيا اجله�د الدولية 
يف مكافحة الأمرا�س املعدية يف املجتمعات املحتاجة

حممد بن زايد يهنئ رئي�س الدولة ونائبه 
وحكام الإمارات و�سعبها بعيد الفطر

•• اأبوظبي-وام:

نهيان ويل  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  هناأ �شاحب 
عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة، �شاحب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو 
»حفظه �هلل«، مبنا�شبة حلول عيد �لفطر �ل�شعيد. و�أعرب 
�شموه عن �أ�شمى �آيات �لتهاين و�أطيب �لتمنيات �إىل قائد 
د�عيا  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  و�لفخر  �لعز  م�شرية 
�هلل �لعلي �لقدير �أن يعيد هذه �ملنا�شبة على �شموه مبوفور 
�ل�شحة و�لعافية و�ل�شعادة ليو��شل بحكمته قيادة م�شرية 
هناأ  كما  ومكت�شباتها.  منجز�تها  وتعزيز  �ملباركة  �لحت��اد 
نهيان، �شاحب  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �شاحب 

رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي »رع����اه �هلل«، 
لالحتاد  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  و�أ�شحاب 
ح��ك��ام �لإم������ار�ت و�أول���ي���اء �ل��ع��ه��ود ون����و�ب �حل��ك��ام و�شعب 
عز  �هلل  ر�جيا  �لطيبة..  �أر�شها  على  و�ملقيمني  �لإم���ار�ت 
وجل �أن يعيد هذه �ملنا�شبة على �جلميع باليمن و�لربكات 
وعلى �إمار�ت �خلري و�ملحبة مبزيد من �لرفعة و�لزدهار 

و�لتقدم.
كما وجه �شموه �لتهنئة �إىل �أبناء �لإمار�ت �ملخل�شني حماة 
�لوطن ..بو��شل �لقو�ت �مل�شلحة يف ميادين �حلق و�لو�جب 
�أن  تعاىل  �هلل  ..د�عيا  �ل�شعيدة  �ملنا�شبة  بهذه  و�لإن�شانية 

يحفظهم برعايته ويبارك جهودهم ويعزهم وين�شرهم.

حكام الإمارات واأولياء العه�د يهنئ�ن رئي�س الدولة 
ونائبه وحممد بن زايد بعيد الفطر ال�سعيد

•• اأبوظبي-وام:

لالحتاد  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  هناأ 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  ..���ش��اح��ب  �لإم����ار�ت  ح��ك��ام 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل«  »حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان 
�آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س  حممد بن ر��شد 
�لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لقائد �لأعلى للقو�ت  �أبوظبي نائب  �آل نهيان ويل عهد  ز�يد 

�مل�شلحة مبنا�شبة عيد �لفطر �ل�شعيد. 
حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�أع����رب 

�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة و�شاحب �ل�شمو 
حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لنعيمي  ر��شد  بن  حميد  �ل�شيخ 
�ل�شرقي  حم��م��د  ب��ن  ح��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب  ع��ج��م��ان 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �لفجرية  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو 
�أم �لقيوين  �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة عن خال�س تهانيهم بهذه �ملنا�شبة 
�لإ�شالمية �لعزيزة على قلوب �مل�شلمني ..د�عني �هلل عز وجل 
�أن يعيدها على �شموهم مبوفور �ل�شحة و�لعافية وعلى �شعب 
�لتقدم  من  مبزيد  و�لإ�شالمية  �لعربية  و�لأم��ت��ني  �لإم���ار�ت 

و�لزدهار.
كما بعث �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ �أع�شاء �ملجل�س �لأعلى حكام 
وروؤ�شاء  ملوك  �إىل  نف�شها  باملنا�شبة  تهنئة  برقيات  �لإم���ار�ت 
و�أمر�ء �لدول �لعربية و�لإ�شالمية متمنني لهم موفور �ل�شحة 

و�لعافية ول�شعوبهم �ملزيد من �لتقدم و�لزدهار.
وبعث �شمو �أولياء �لعهود ونو�ب �حلكام برقيات تهنئة مماثلة 
�إىل �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« و�شاحب �ل�شمو 
»رعاه  دب��ي  �ل���وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل« 

للقو�ت �مل�شلحة.

حاكم ال�سارقة ي�ؤدي �سالة 
عيد الفطر مب�سلى البديع

•• ال�شارقة -وام: 

يوؤدي �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
مب�شلى  �ل�شعيد  �لفطر  عيد  �شالة  �ل�شارقة  حاكم  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 
�لبديع يف مدينة �ل�شارقة. وي��وؤدي �ل�شالة �إىل جانب �شاحب �ل�شمو 
حاكم �ل�شارقة .. �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ و كبار �مل�شوؤولني يف �ل�شارقة 
�لعربية  �جل��ال��ي��ات  �أب��ن��اء  و�ملقيمني  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  �مل�شلني  وج��م��وع 
و�لإ�شالمية. و ي�شتقبل �شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة عقب �شالة عيد 
�لفطر �ل�شعيد بق�شر �لبديع �لعامر على مدى يومني جموع �ملهنئني 
كبار  و  �ل�شعادة  و  �ملعايل  و�أ�شحاب  �ل�شيوخ  �ملباركة من  �ملنا�شبة  بهذه 
�مل�شوؤولني يف �لدولة وروؤ�شاء و�أع�شاء �لبعثات �لدبلوما�شية �ملعتمدين 
لدى �لدولة و وجهاء و �أعيان �لبالد و جموع �ملو�طنني و �أبناء �جلاليات 

�لعربية و �لإ�شالمية �ملقيمني يف �لدولة.

حمد ال�سرقي ي�ؤدي �سالة عيد 
الفطر بجامع ال�سيخ زايد بالفجرية

•• الفجرية-وام: 

�ملجل�س  ع�شو  �ل�شرقي  حممد  بن  حمد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ي��وؤدي 
�لأعلى حاكم �لفجرية �شالة عيد �لفطر �ملبارك يف جامع �ل�شيخ ز�يد 
بالفجرية. ويوؤدي �ل�شالة �إىل جانب �شموه كل من �شمو �ل�شيخ حممد 
بن  �شالح  �ل�شيخ  و  �لفجرية  عهد  ويل  �ل�شرقي  حممد  بن  حمد  بن 
�لدكتور  �ل�شيخ  و  و�لقت�شاد  �ل�شناعة  د�ئ��رة  رئي�س  �ل�شرقي  حممد 
�ل��ف��ج��رية للثقافة و �لإع���الم  �ل�����ش��رق��ي رئ��ي�����س هيئة  ب��ن ح��م��د  ر����ش��د 
�شيف  بن  حمد  بن  �شيف  �ل�شيخ  و  �ل�شرقي  حمد  بن  مكتوم  �ل�شيخ  و 

�ل�شرقي رئي�س هيئة �ملنطقة �حلرة بالفجرية.
�أعيان  و  �ل�����ش��ي��وخ  ع���دد م��ن  �إىل ج��ان��ب �شموهما  �ل�����ش��الة  ي����وؤدي  ك��م��ا 
�ل��دو�ئ��ر �ملحلية و �لإحت��ادي��ة و �ملو�طنني و  و وجهاء �لبالد و م��در�ء 

�جلاليات �لعربية و �لإ�شالمية.
�ملو�طنني  �لتهاين من جموع  �ل�شمو حاكم �لفجرية  و يتلقى �شاحب 
و �ملقيمني يف �ليوم �لأول من �أيام عيد �لفطر �ملبارك يف ق�شر �شموه 

بالرميلة عقب �شالة �لع�شر وملدة يومني.

حاكم راأ�س اخليمة ي�ؤدي �سالة عيد 
الفطر بامل�سلى الكبري يف خزام 

•• راأ�س اخليمة-وام:

�ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ي��وؤدي 
بن �شقر  �شعود  بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  و  ر�أ���س �خليمة  �لأعلى حاكم 
�لعيد  �لفطر يف م�شلى  ر�أ���س �خليمة �شالة عيد  �لقا�شمي ويل عهد 

�لكبري يف خز�م بر�أ�س �خليمة.
روؤ�شاء  و  �ل�شيوخ  م��ن  ع��دد   - �شموهما  جانب  �إىل   - �ل�شالة  وي���وؤدي 
و م��دي��ري �ل��دو�ئ��ر �لإحت��ادي��ة و �ملحلية و �أع��ي��ان و وج��ه��اء �ل��ب��الد و 

�ملو�طنني و �أبناء �جلاليات �لعربية و �لإ�شالمية.
و ي�شتقبل �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة و �شمو ويل عهده جموع 
�ملهنئني مبنا�شبة عيد �لفطر يف جمل�س �ل�شيافة بخز�م من �أ�شحاب 
و  �لبالد  �أع��ي��ان  و  �مل�شوؤولني  كبار  و  �ل���وزر�ء  �ملعايل  و  �ل�شيوخ  �ل�شمو 

�ملو�طنني و �أبناء �جلاليات �لعربية و �لإ�شالمية �ملقيمة بالدولة.

�سع�د بن را�سد املعال ي�ؤدى �سالة عيد الفطر 
مب�سجد ال�سيخ زايد مبدينة اأم القي�ين

•• اأم القيوين-وام:

يوؤدى �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�أم �لقيوين �شالة عيد �لفطر �ل�شعيد مب�شجد �ل�شيخ ز�يد باأم  حاكم 
ر��شد بن  �ل�شيخ  �شمو   .. �شموه  �إىل جانب  �ل�شالة  ي��وؤدى  و  �لقيوين. 

�شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد �أم �لقيوين.
كبار  و  �ل�����ش��ي��وخ  م��ن  ع���دد  �شموهما  �إىل ج��ان��ب  �ل�����ش��الة  ي����وؤدى  ك��م��ا 
�مل�شوؤولني و روؤ�شاء و مدر�ء �لدو�ئر �ملحلية و �لحتادية و �ملو�طنني و 
�ملقيمني باأم �لقيوين. و ي�شتقبل �شاحب �ل�شمو حاكم �أم �لقيوين عقب 
�شالة �لعيد مبا�شرة بق�شر �شموه جموع �ملهنئني بهذه �ملنا�شبة �ملباركة 
�لقن�شلية  �لبعثات  �أع�شاء  و  �مل�شوؤولني  كبار  و  �ل��وزر�ء  و  �ل�شيوخ  من 
�لعربية و �لإ�شالمية و �لأجنبية �ملعتمدين لدى �لدولة و�ملو�طنني و 

�أبناء �جلاليات �ملقيمة باأم �لقيوين.

�سلطان بن زايد يهنئ رئي�س الدولة 
ونائبه وحممد بن زايد واحلكام 

بعيد الفطر ال�سعيد
•• اأبوظبي -وام:

�ل�شمو  نهيان ممثل �شاحب  �آل  ز�يد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  هناأ 

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ..�شاحب  �لدولة  رئي�س 
رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« مبنا�شبة عيد �لفطر �ل�شعيد. و�أعرب 
عن  �ل��دول��ة،  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  بها  بعث  برقية  يف  �شموه 
�ملوىل  ..د�عياً  �لعزيزة  �ملنا�شبة  بهذه  و�لتربيكات  �لتهاين  �أطيب 
�شموه  ع��ل��ى  وي��ع��ي��ده��ا  بعنايته  ���ش��م��وه  يحفظ  �أن  �ل��ق��دي��ر  �ل��ع��ل��ي 
مبوفور �ل�شحة و�لعافية وعلى �شعب �لإمار�ت مبزيد من �لتقدم 

و�لزدهار و�ل�شعادة.
كما هناأ �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان بهذه �ملنا�شبة �شاحب 
�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل«  »رع���اه  دب��ي  ح��اك��م  �ل����وزر�ء  جمل�س 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي��د  حممد بن 
للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهما �أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ �أع�شاء �ملجل�س 

�لأعلى لالحتاد حكام �لإمار�ت و�أولياء �لعهود ونو�ب �حلكام.
�آل نهيان برقيات تهنئة بعيد  �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد  وبعث �شمو 
و�لعربية  �خلليجية  �ل���دول  ق���ادة  م��ن  ع��دد  �إىل  �ل�شعيد  �لفطر 
متمنياً لهم موفور �ل�شحة و�لعافية ول�شعوبهم مزيد�ً من �لرقي 

و�لتقدم ولالأمة �لعربية و�لإ�شالمية �لعزة و�ل�شتقر�ر.

طحن�ن بن حممد يهنئ رئي�س الدولة ونائبه 
وحممد بن زايد واحلكام بعيد الفطر

حمدان بن زايد يهنئ رئي�س الدولة ونائبه 
وحممد بن زايد واحلكام بعيد الفطر ال�سعيد

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

�سفارات الدولة ت�سرف على تنفيذ م�ساريع خريية يف عدد من الدول

•• العني-وام:

ممثل  نهيان  �آل  حممد  ب��ن  طحنون  �ل�شيخ  �شمو  ه��ن��اأ 
�حلاكم يف منطقة �لعني، �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة 
بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل«، مبنا�شبة 
�أ�شمى  ع��ن  �شموه  و�أع���رب  �مل��ب��ارك.  �لفطر  عيد  ح��ل��ول 
�آيات �لتهاين، و�أطيب �لتربيكات ل�شاحب �ل�شمو رئي�س 
�لدولة، د�عياً �لعلي �لقدير �أن يعيد هذه �ملنا�شبة على 
�شموه مبوفور �ل�شحة و�لعافية و�أن ُيدمي على بالدنا 
�لأم���ن و�لأم����ان وم��زي��د� م��ن �لزده����ار يف ظ��ل قيادته 

�حلكيمة.
كما هناأ �شموه، �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد 
�لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل 
حاكم دبي »رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
�أع�شاء  �ل�����ش��ي��وخ  �ل�شمو  و�أ���ش��ح��اب  �مل�����ش��ل��ح��ة،  ل��ل��ق��و�ت 
ونو�ب  �لعهود  و�أول��ي��اء  �لإم���ار�ت  حكام  �لأعلى  �ملجل�س 
د�عياً  �ملباركة  �ملنا�شبة  بهذه  �لإم����ار�ت  و�شعب  �حل��ك��ام 
و�ليمن  يعيدها على �جلميع باخلري  �أن  �لقدير  �لعلي 

و�لربكات.

•• الظفرة-وام:

هناأ �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم 
يف منطقة �لظفرة، �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل«، مبنا�شبة عيد �لفطر 
�ل�شعيد، ر�جياً �ملوىل عّز وجّل، �أن يعيد هذه �ملنا�شبة على 
�شمّوه مبوفور �ل�شحة و�لعافية. كما هناأ �شموه ..�شاحب 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

�ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي »رع����اه �هلل« 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
و�أ�شحاب  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 
�لإمار�ت،  حكام  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو 
و�شمو �أولياء �لعهود، ونو�ب �حلكام، ر�جياً �ملوىل �أن يعيده 
عليهم وعلى �شعب �لإمار�ت باليمن و�خلري و�لربكات و�أن 
يحفظ دولة �لإمار�ت ويدمي على �شعبها و�ملقيمني على 

�أر�شها نعمة �لأمن و�لأمان و�لتقدم و�لزدهار.

•• اأبوظبي-وام: 

رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  ه���ز�ع  �ل�شيخ  �شمو  ه��ن��اأ 
�ملجل�س �لتنفيذي لإمارة �أبوظبي، �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�هلل«  »حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة 
بحلول عيد �لفطر �ملبارك، ر�جياً �ملوىل عز وجل �أن يعيد 
هذه �ملنا�شبة على �شموه مبوفور �ل�شحة و�لعافية وعلى 
و�ليمن  باخلري  �أر�شها  على  و�ملقيمني  �لإم���ار�ت  �شعب 

�ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و�لربكات. كما هناأ �شموه �شاحب 
جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل«  »رع���اه  دب��ي  حاكم  �ل���وزر�ء 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 
�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�أ�شحاب �ل�شمو �ل�شيوخ �أع�شاء 
�ملجل�س �لأعلى حكام �لإمار�ت و�شمو �أولياء �لعهود ونو�ب 
�حلكام بعيد �لفطر �ملبارك، معرباً �شموه عن �أمنياته �أن 

يعيده �ملوىل عز وجل عليهم باليمن و�لربكات.

•• عوا�شم -وام: 

�مل�شاريع  تنفيذ  ع��ل��ى  �لإ����ش���ر�ف  �ل���دول���ة  ���ش��ف��ار�ت  و����ش��ل��ت 
�ل��رم�����ش��ان��ي��ة �مل��ق��دم��ة م���ن �ل��ه��ي��ئ��ات و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �خلريية 
�لإمار�تية يف �لعديد من دول �لعامل مبنا�شبة �شهر رم�شان 
قامت   .. �ل�شدد  ه��ذ�  ويف  �ل�شعيد.  �لفطر  وع��ي��د  �لف�شيل 
يف  بالإنابة  بالأعمال  �لقائمة  �ل�شايع  علي  مهرة  �ملهند�شة 
�شفارة �لدولة لدى رومانيا بتوزيع ك�شوة �لعيد و زكاة �لفطر 
ب��دع��م ومت��وي��ل م��ن هيئة �ل��ه��الل �لأح��م��ر �لإم���ار�ت���ي على 
�مل�شتفيدون  و�أ���ش��اد  �ملحتاجة.  و�لأ���ش��ر  �لأط��ف��ال  من  �لعديد 
ب���ال���دور �لإن�������ش���اين �ل����ذي ت��ل��ع��ب��ه دول����ة �لإم�������ار�ت وتقدمو� 
حلول  مبنا�شبة  و�شعبها  وحكومتها  قيادتها  �إىل  بالتهنئة 
�شفارة  نفذت  �لت�شامح،  عام  �إط��ار  ويف   . �ل�شعيد  �لفطر  عيد 
�ل���دول���ة ب��ع��ّم��ان م�����ش��روع��ي ك�����ش��وة �ل��ع��ي��د وزك����اة �ل��ف��ط��ر من 

�لأيتام  ��شتهدفتا عدد� من  �لإمار�تي،  �لأحمر  �لهالل  هيئة 
من  �لعديد  يف  �ملتعففة  و�لأ�شر  �خلا�شة  �لإحتياجات  وذوي 
باأعمال  �لقائم  مالك  �آل  �أحمد  في�شل  �ل�شيد  وق��ام  �ملناطق. 
�شفارة �لدولة بعّمان بتوزيع ك�شوة عيد وزكاة فطر على نحو 
100 طفل بالعا�شمة عّمان و�ملناطق �ملجاورة، كما ُقدم لهم 
وجبات �إفطار �شمن م�شروع �إفطار �شائم �لتي ت�شرف عليه 
�ل�شفارة. و�أكد �لقائم بالأعمال في�شل �آل مالك �أن م�شروعي 
�خلريية  �مل�شاريع  �شمن  ياأتيان  �لفطر  وزك��اة  �لعيد  ك�شوة 
�لتي تنفذها �ملوؤ�ش�شات و�لهيئات و�جلمعيات �خلريية �لتابعة 
لدولة �لإمار�ت باململكة �لأردنية �لها�شمية يف �شهر رم�شان 
و�ملتميزة  �لأخ���وي���ة  �ل��ع��الق��ات  ع��م��ق  يج�شد  مب��ا  �ل��ف�����ش��ي��ل، 
�لتي تهدف  �مل�شاعي  �ل�شقيقني و�شمن  �لبلدين  �لتي جتمع 
�مل�شتحقة  و�ل��ف��ئ��ات  �مل��ح��ل��ي  �ملجتمع  م��ع  �ل��ف��ّع��ال  للتو��شل 
�شمن �أطر �لتعاون �لإجتماعي و�لتكافل �لديني و�لإن�شاين. 

طحن�ن بن حممد ي�ؤدي �سالة 
العيد يف جامع املعرت�س الكبري

•• العني-وام:

�آل  حممد  ب��ن  طحنون  �ل�شيخ  �شمو  ي���وؤدي 
نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لعني �شالة 
�ملعرت�س  �ل�����ش��ع��ي��د يف ج��ام��ع  �ل��ف��ط��ر  ع��ي��د 

�لكبري مبدينة �لعني.
يف  مبا�شرة  �ل�شالة  عقب  �شموه  وي�شتقبل 
ق�شر غريبة �ملهنئني بهذه �ملنا�شبة �ملباركة 
ودولتنا  و�شعبنا  ق��ي��ادت��ن��ا  ع��ل��ى  �هلل  �أع���اده���ا 

باخلري و�ليمن و�لربكات.

حمدان بن زايد ي�ؤدي �سالة 
عيد الفطر يف م�سجد ق�سر لي�ا

•• منطقة الظفرة-وام:

يوؤدي �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان 
ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة �شالة عيد 
�لفطر �ل�شعيد مب�شجد ق�شر ليو� مبنطقة 

�لظفرة.
���ش��م��وه عدد  ج���ان���ب  �إىل  �ل�������ش���الة  وي�������وؤدي 
من  وجمع  �ملنطقة  و�أع��ي��ان  �مل�شوؤولني  م��ن 

�مل�شلني من �ملو�طنني و�ملقيمني.
وي�شتقبل �شموه عقب �أد�ء �شعائر �شالة عيد 

�لفطر مبا�شرة جموع �ملهنئني بق�شر ليو�.

عدد من اجلرحى اليمنيني يتلق�ن العالج يف القاهرة على نفقة الإمارات 
•• القاهرة-وام:

وفقا  به  �لعالج  لتلقي  �ليمنيني  �جلرحى  من  ع��دد�  �م�س  �لقاهرة  �مل�شرية  �لعا�شمة  م�شت�شفيات  �أح��د  ��شتقبل 
لربتوكول �لتعاون �مل�شرتك �ملوقع بني دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة و عدد من �مل�شت�شفيات يف جمهورية م�شر 
�لعربية بهذ� �ل�شاأن و �لذي بد�أ يف دي�شمرب �ملا�شي و مت مبوجبه عالج �أعد�د كبرية من �لأ�شقاء �ليمنيني و عودتهم 

�إىل بالدهم.
�إط��ار حر�س دولة �لإم��ار�ت على تخفيف �ملعاناة عن �لأ�شقاء يف �ليمن جر�ء �لأو�شاع �لتي تعي�شها  ياأتي ذلك يف 
بالدهم وذلك بتوجيهات من �لقيادة �لر�شيدة عرب تقدمي �أف�شل �شبل �لرعاية �لطبية لهم يف �أف�شل �مل�شت�شفيات 

بال�شرق �لأو�شط.
و عرب �جلرحى �ليمنيون عن �شكرهم لدولة �لمار�ت على رعايتها لهم و توفري �شبل �لعالج لهم من �أجل بدء حياة 

جديدة ملوؤها �لأمل يف غد �أف�شل.
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اأخبـار الإمـارات
اأب�ظبي للتقاعد :200 م�ظف نّفذوا  5 مبادرات اإن�سانية« خالل رم�سان

•• اأبوظبي-وام:

�جتماعية  مبادر�ت  خم�س  تنفيذ  من  للتقاعد  �أبوظبي  �شندوق  �نتهى 
و�إن�شانية �متدت على مد�ر �شهر رم�شان �لكرمي حتت عنو�ن »رم�شانا 
خري« وذلك �شمن فعالياته يف عام �لت�شامح لفتا �إىل �أن عدد �مل�شاركني 

يف هذه �لفعاليات �لرم�شانية جتاوز 200 من موظفيه.
تعبئة  يف  بامل�شاركة  �لكرمي  �ل�شهر  خالل  مبادر�ته  �ل�شندوق  ��شتهل  و 
ب��ت��وزي��ع��ه��ا على  ق���ام م��وظ��ف��وه  �إف��ط��ار رم�����ش��اين  500 وج��ب��ة  وتغليف 
من  ع���دد  �إىل  زي����ار�ت  تنظيم  ج��ان��ب  �إىل  �أب��وظ��ب��ي  مب��دي��ن��ة  �ل�شائمني 
ز�يد  ملوؤ�ش�شة  �لتابع  �مل�شيف  مركز  يف  �لهمم  �أ�شحاب  و  �ملو�طنني  كبار 
�لعليا لأ�شحاب �لهمم لالطمئنان على �شحتهم و تبادل �لتهاين معهم 

مبنا�شبة �ل�شهر �لكرمي و توزيع �لهد�يا عليهم �شمن مبادرة » زيارة كبار 
�ملو�طنني ». و �شملت �ملبادر�ت �خلم�س �أي�شا تنظيم زيارة مل�شت�شفى مدينة 
خليفة �لطبية قام بها وفد من موظفي �ل�شندوق �لذين وّزعو� خاللها 
�نطالقاً  وذلك  �خلارجية  �لعياد�ت  مر�جعي  من  �لأطفال  على  �لهد�يا 

من حر�س �ل�شندوق على �مل�شاركة �ملجتمعية يف خمتلف �لقطاعات.
ونظم �ل�شندوق كذلك مبادرة �أطلق عليها »فرحة عيد« ت�شمنت م�شاركة 
موظفي �ل�شندوق يف ر�شم �لبهجة على وجوه �لأطفال من خالل �شر�ء 
لل�شمان  �ل�شارقة  �شندوق  م��ع  بالتعاون  لهم  �لعيد  مالب�س  و�خ��ت��ي��ار 
�لجتماعي فيما �ختتم �ل�شندوق مبادر�ته �لرم�شانية بفعالية »ر�شالة 
لعمال  وتقدير  �شكر  ر�شالة  بتقدمي  �ل�شندوق  موظفو  قام  حيث  �شكر« 
�لنظافة وم�شاعدي �ملكاتب وتوزيع �لهد�يا عليهم من قبل �ملدير �لعام 

جلهودهم �مل�شتمرة لدعم كافة موظفي �ل�شندوق.
ون��ف��ذ ���ش��ن��دوق �أب����و ظ��ب��ي ل��ل��ت��ق��اع��د ع��ل��ى م����د�ر ���ش��ه��ر رم�����ش��ان �ملبارك 
�ملوظف  قّدمها  و�لت�شامح«  »ر��شد  �شل�شلة حلقات م�شورة حملت عنو�ن 
�لفرت��شي لل�شندوق »ر��شد« ومت بثها على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 
�لكرمي  رم�شان  �شهر  يف  �لإم��ار�ت��ي  �ملجتمع  ع���اد�ت  تناولت  لل�شندوق 
خالل  م��ن  وذل��ك  �ملجتمع  يف  �لت�شامح  روح  وب��ث  باملحبة  تتميز  و�ل��ت��ي 

تو�شيح �لعاد�ت �لإمار�تية �لأ�شيلة مثل تبادل �لزيار�ت و�ملاأكولت.
�ل�شندوق  با�شم  �لر�شمي  �ملتحدث  �ل�شريقي  فاطمة  �أك��دت  جانبها  من 
تاأتي  �خلم�س  �ملجتمعية  �مل��ب��ادر�ت  �أن  �ملوؤ�ش�شي  �لت�����ش��ال  �إد�رة  م��دي��ر 
خاللها  من  ي�شعى  �لتي  �ل�شنوية  وب��ر�جم��ه  �ل�شندوق  خطط  �إط��ار  يف 
و�ملبادر�ت  �لفعاليات  �أن  �إىل  لفتة  �ملجتمعية  م�شوؤوليته  تر�شيخ  �إىل 

�لرم�شانية ��شتهدفت تر�شيخ �لنهج �لتطوعي و�خلريي وتعزيزه لدى 
�ملوظفني بالإ�شافة �إىل تعزيز دور �ل�شندوق �ملجتمعي.

وقالت �ل�شريقي: »يحر�س �ل�شندوق �شنوياً خالل �شهر رم�شان �ملبارك 
على تنظيم خمتلف �لفعاليات �ملتميزة �لتي ت�شهم يف خلق مناخ �إيجابي 
بني موظفيه وذلك من خالل �إ�شر�كهم يف هذه �لفعاليات �لتي ت�شهم يف 
مد ج�شور �لتو��شل و�لرت�حم فيما بينهم من جهة وت�شعد خمتلف فئات 

�ملجتمع من جهة �أخرى«.
للم�شاركة  ودعوتهم  �لفعاليات  هذه  يف  �ملوظفني  �إ�شر�ك  �إن  و�أ�شافت:« 
وتوثيق  �ملجتمعي  �ل��ت��ط��وع  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  �إىل  ي��ه��دف  ورع��اي��ت��ه��ا  فيها 
�ل���رو�ب���ط �مل��ه��ن��ي��ة و�لج��ت��م��اع��ي��ة ب��ني �مل��وظ��ف��ني مم��ا ي��ع��زز م��ن مفهوم 

�مل�شوؤولية �ملجتمعية لديهم ».

�سفري الدولة يف املك�سيك ي�سارك يف مرا�سم 
ت�سلم رئي�س ال�سلفادور اجلديد مهام من�سبه

الإمارات ت�سارك يف احتفال اإيطاليا بعيدها ال�طني

•• مك�شيكو �شيتي-وام: 

بتكليف من �شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير 
�خلارجية و �لتعاون �لدويل ..�شارك �شعادة �أحمد حامت 
�ملنهايل �شفري �لدولة لدى �لوليات �ملتحدة �ملك�شيكية 
يف مر��شم �لت�شليم �لرئا�شي يف جمهورية �ل�شلفادور �أول 
�ل�شلفادور  �أم�س �لأول و�لتي جرت لأول مرة يف تاريخ 
يف �شاحة »�جلرن�ل جري�ردو باريو�س« يف قلب �لعا�شمة 

بطلب من فخامة جنيب بوكيلة رئي�س �ل�شلفادور.
�شهدت مر��شم �لت�شليم �إقبال و��شعا من خمتلف فئات 
�إىل  �مل��دع��وة  �ل���دول  وروؤ����ش���اء و ممثلي  ق���ادة  و  �ل�شعب 
جانب �أع�شاء من �حلكومتني �ل�شابقة و�جلديدة حيث 
�لرئا�شة  مقاليد  بوكيلة  جنيب  �لرئي�س  فخامة  ت�شلم 

من �لرئي�س �ل�شابق �شالفادور �شانت�شي�س �شريين و�شط 
�حتفال كبري.

�ل�شلفادوري  �لرئي�س  �أل��ق��ى  �لت�شليم  مر��شم  عقب  و 
�جل��دي��د خ��ط��اب��ا �شكر خ��الل��ه �حل�����ش��ور ون��ق��ل حتياته 
�ل�شديقة  �ل������دول  وح���ك���وم���ات  ���ش��ع��وب  �إىل  و���ش��الم��ه 
�شبيل  يف  وتعهد�ته  بر�جمه  من  جمموعة  و��شتعر�س 
�مل�شتويات على  �أح�شن  �إىل  �لبالد و �لرتقاء بها  تنمية 

جميع �لأ�شعدة.
و نقل �شعادة �شفري �لدولة خالل لقائه فخامة رئي�س 
�ل�����ش��ل��ف��ادور حت��ي��ات �ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة و ���ش��ع��ب دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و �لتمنيات بالنجاح و �ل�شد�د 
يف مهامه �جلديدة و �لرفاه لل�شعب �ل�شلفادوري وتعزيز 

�لعالقات �لثنائية بني �لبلدين.

•• روما -وام: 

�ل�شام�شي  �حل�شان  حممد  عبيد  عمر  �شعادة  �شارك 
�أقيم  �ل���ذي  ل���دى روم���ا يف �لح��ت��ف��ال  �ل��دول��ة  �شفري 
فخامة  بح�شور  لإيطاليا  �لوطني  �لعيد  مبنا�شبة 
�جلمهورية  رئ���ي�������س  م���ات���اري���ال  ����ش���ريج���و  �ل���رئ���ي�������س 
�لأجنبية  �لدبلوما�شية  �لبعثات  وروؤ���ش��اء  �لإيطالية 

لدى روما.
ونقل �شعادة �ل�شفري �ل�شام�شي - خالل �لحتفال �لذي 
�أقيم بق�شر رئا�شة �جلمهورية - تهاين �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه 
�هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء حاكم دبي 
»رعاه �هلل« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت  نهيان ويل عهد 
و�ل�شعب  ماتاريال  �شريجو  �لرئي�س  لفخامة  �مل�شلحة 
�لإيطايل �ل�شديق. من جانبه حمل فخامة �لرئي�س 
�ل�شمو  �شاحب  �إىل  حتياته  �ل�شفري  �شعادة  �لإيطايل 
نائب  �ل�شمو  و���ش��اح��ب  �هلل«  »حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  �ل�شمو ويل عهد  �هلل« و�شاحب 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة ..متمنيا حلكومة و�شعب دولة 
�لإمار�ت مزيد� من �لتقدم و�لإزدهار.

�لهيئة  �أن  �إىل  م��ن��وه��ة  �أ����ش���ره���م 
ت�������ش���در مل�����ن ي���ح�������ش���ل ع���ل���ى ه���ذ� 
�ل����ن����وع م����ن �ل���ت���اأ����ش���ري�ت و����ش���و�ء 
ل�شفرة  �أو  �ل�شفر�ت  متعددة  كانت 
�إمار�تية  ه���وي���ة  ب��ط��اق��ة  و�ح������دة 
و  عليهم  �لت�شهيل  ب��ه��دف  وذل���ك 
�إجر�ء�تهم  �إجن����از  م��ن  متكينهم 
ب��ك��ل ي�����ش��ر و���ش��ه��ول��ة مب���ا يف ذلك 
�لرت�خي�س  �إج���ر�ء�ت  يف  �ملبا�شرة 
وت�شجيل  �لبنكية  وفتح �حل�شابات 

�مللكيات وغريها من �ملعامالت.
»�لإقامة  �أن  �إىل  �لهيئة  لفتت  و 
للم�شتثمرين  موجهة  �ل��ذه��ب��ي��ة« 
بهدف  �ل��و�ف��دي��ن  �لأع��م��ال  ورو�د 
�����ش���ت���ق���ط���اب روؤو�������������س �لأم����������و�ل 
�ل�شركات  و�أ�شحاب  و�ل�شتثمار�ت 
�لعاملية  �خل������رب�ت  ذ�ت  �ل����ر�ئ����دة 
ك���اف���ة  يف  �ل������ك������ف������اء�ت  وك������ذل������ك 
لالقت�شاد  �حل��ي��وي��ة  �ل��ق��ط��اع��ات 
�ل���وط���ن���ي وك����ذل����ك �ل���ب���اح���ث���ني يف 
و�لط?ب  �ل���ع���ل���م���ي���ة  �مل������ج������الت 
متكينهم  يف  ي�شهم  مب��ا  �ملتفوقني 
�لنه�شة  م�شرية  يف  �مل�شاركة  م��ن 
�لدولة  ت�����ش��ه��ده��ا  �ل��ت��ي  و�ل��ت��ق��دم 
وتت�شمن  �مل���ج���الت.  خم��ت��ل��ف  يف 
�ل�������ش���روط �ل����و�ج����ب ت���وف���ره���ا يف 
�مل�شتفيدة  �ل��ف��ئ��ات  م���ن  ف��ئ��ة  ك���ل 
عليها  حت�شل  �ل��ت��ي  و�لم��ت��ي��از�ت 

ما يلي:

امل�ستثمرون:
للم�شتثمرين  فئتني  �ل��ق��ر�ر  ح��دد 
وهما  وخارجها  �لدولة  د�خ��ل  من 
�إجمالية  بقيمة  عقار  يف  �مل�شتثمر 
ل��الأ���ش��ل �ل��ع��ق��اري ل ت��ق��ل ع��ن 5 
�إقامة  منحه  ويتم  دره��م  ماليني 
يف  �مل�شتثمر  و  �شنو�ت  خم�س  مل��دة 
�ل���ش��ت��ث��م��ار�ت �ل��ع��ام��ة م��ن خالل 
�أن  �أو  ���ش��رك��ة  �إن�������ش���اء  �أو  ودي���ع���ة 
ل  ��شتثمارية  بقيمة  �شريكا  يكون 
ت��ق��ل ع��ن 10 م��الي��ني دره����م، �أو 
عن  تقل  ل  ��شتثمار�ت  ب��اإج��م��ايل 
10 ماليني درهم يف كل �ملجالت 
�ملذكورة على �أن ل يقل �ل�شتثمار 
يف غري �لعقار عن 60 باملائة من 
�إجمايل �ل�شتثمار�ت ويح�شل على 

�إقامة متجددة كل 10 �شنو�ت.
عامة  ����ش���و�ب���ط  �ل����ق����ر�ر  و����ش���ع  و 
�ملبلغ  ي���ك���ون  �أن  وه�����ي  ل��ل��ف��ئ��ت��ني 

»�لإقامة  حاملو  �لأف����ر�د  ويتمتع 
م�شبوقة  غ��ري  �ل��ذه��ب��ي��ة« مب��ز�ي��ا 
ب����دون �شامن  �لإق���ام���ة  ت��ت�����ش��م��ن 
وكذلك  لل�شخ�س  �ل��دول��ة  د�خ���ل 
�أفر�د �أ�شرته وهم �لزوجة و�لأبناء 
�لذهبية  �لإق������ام������ة  ت����وف����ر  ك���م���ا 
للم�شتثمرين �إمكانية كفالة عمالة 
م�شاعدة مبا ل يزيد على 3 عمال 
�إقامة لأحد كبار  و �حل�شول على 
مدير  �أو  م�شت�شار  لديه  �لعاملني 

تنفيذي مع �أفر�د �أ�شرهم.
�ع��ت��م��اد قر�ر  �أن  �ل��ه��ي��ئ��ة  �أك����دت  و 
ترحيبا  لق��ى  �لذهبية«  »�لإق��ام��ة 
و������ش����ع����ا م�����ن �مل���ق���ي���م���ني �ل����ذي����ن 
يعتربون �لإمار�ت وطنهم م�شرية 
على  ك��ب��ري�  �إق���ب���ال  ه��ن��اك  �أن  �إىل 
�لتقدم بطلبات �ل�شتفادة من هذه 

�لت�شهيالت غري �مل�شبوقة.
تفعيل  �إىل  �ل���ه���ي���ئ���ة  و�أ��������ش�������ارت 
لتقدمي  �مل��خ�����ش�����ش��ة  �ل�����رو�ب�����ط 
ط����ل����ب����ات �ل�����ش����ت����ف����ادة م�����ن ه����ذه 
https://beta. �لت�شهيالت  
echannels.moi.gov.
ae/echannels/web/
client/guest/index.
 ،/ht ml#/dashboard
خدمات  ث��الث  �إ�شافة  مت��ت  حيث 
ج����دي����دة ه����ي �إ�������ش������د�ر ت���اأ����ش���رية 
لعدة  و  �أ����ش���ه���ر   6 ���ش��الح��ي��ت��ه��ا 
�إقامة  �إج������ر�ء�ت  لإن���ه���اء  ���ش��ف��ر�ت 
ت���اأ����ش���رية  �إ�������ش������د�ر  و  م�����ش��ت��ث��م��ر 
ب�شالحية 6 �أ�شهر ولعدة �شفر�ت 
لإن��ه��اء �إج�����ر�ء�ت �لإق��ام��ة طويلة 
�لأع����م����ال  رو�د  م����ن  ل���ك���ل  �لأم�������د 
�إ�شد�ر تاأ�شرية  و�لطلبة �لنو�بغ و 
ل�شفرة  و  �أ���ش��ه��ر   6 ���ش��الح��ي��ت��ه��ا 
و�ح������دة ف��ق��ط لإن����ه����اء �إج�������ر�ء�ت 
�إق���ام���ة �لأ���ش��خ��ا���س �مل��وه��وب��ني. و 
�أو���ش��ح��ت �ل��ه��ي��ئ��ة �أن �ل��ه��دف من 
�إ����ش���د�ر ت��اأ���ش��رية �ل��دخ��ول مل���دة 6 
للر�غبني  �لفر�شة  �إت��اح��ة  �أ���ش��ه��ر 
�لذهبية  �لإق��ام��ة  على  باحل�شول 
ط���وي���ل���ة �لأم�������د ل����زي����ارة �ل���دول���ة 
�لتي  �لت�شهيالت  على  و�لط����الع 
�مل����ج����الت  ت����وف����ره����ا يف خم���ت���ل���ف 
�ملتاحة  �ل��ف��ر���س  ع��ل��ى  و�ل��ت��ع��رف 
يف جم���ال �ه��ت��م��ام��ات��ه��م وم���ن ثم 
در����ش��ة خ��ي��ار�ت��ه��م و�ت��خ��اذ �لقر�ر 
�لأن�����ش��ب ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ه��م ولأف�����ر�د 

�مل�������ش���ت���ث���م���ر مم����ل����وك����ا ب���ال���ك���ام���ل 
و�أن  ق��ر���ش��ا  ول��ي�����س  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ر 
يحتفظ  و�أن  ذل��ك  يثبت  م��ا  يقدم 
ب��ال���ش��ت��ث��م��ار مل���دة 3 ���ش��ن��و�ت على 
�مل�شتثمر  ذم���ة  ت��ك��ون  �أن  و  �لأق����ل 
مبطالبات  م��ث��ق��ل��ة  غ����ري  �مل���ال���ي���ة 
تنتق�س من مالءته �ملالية بقيمة 
مز�يا  وت�شمل  درهم  ماليني   10
�ل�شركاء  �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن  ت���اأ����ش���رية 
ب�10  �شريك  كل  ب�شرط م�شاهمة 
�ل���زوج و�لزوجة  م��الي��ني دره���م و 
�إىل جانب مدير تنفيذي  و�لأبناء 
وي�شمح  و�ح����د  وم�����ش��ت�����ش��ار  و�ح����د 
بدخول  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن  �ل����ق����ر�ر 
متعددة  �أ���ش��ه��ر  �شتة  مل���دة  �ل���دول���ة 
تقدمي  ف������رتة  وه������ي  �ل������دخ������ول، 

متطلبات �لتاأ�شرية.

رواد الأعمال: 
�متالك  �لأوىل:  فئتني  وت�شمل 
م�شروع �شابق وناجح بقيمة 500 
�أل��ف دره��م كحد �أدن��ى �أو �أن يكون 
حا�شال على مو�فقة من حا�شنة 
�أعمال معتمدة يف �لدولة ويتم منح 
رو�د �لأعمال تاأ�شرية ملدة 5 �شنو�ت 
على  للح�شول  �لتاأهل  قابلية  مع 
�إقامة د�ئمة للم�شتثمرين يف حال 

��شتيفاء �شروط فئة �مل�شتثمر.
رو�د  ت����اأ�����ش����رية  م����ز�ي����ا  ت�����ش��م��ل  و 
�لأع��م��ال كال من ر�ئ��د �لأع��م��ال و 
�ل�شركاء وثالثة مدر�ء تنفيذيني 
�شبق  ملا  و�لأبناء  و�لزوجة  و�ل��زوج 
ذك������ره وي�����ش��م��ح ل����ر�ئ����د �لأع����م����ال 
�أ�شهر  ���ش��ت��ة  مل����دة  �ل���دول���ة  دخ�����ول 
متعددة �لدخول وهي فرتة تقدمي 
قابلية  م��ع  �ل��ت��اأ���ش��ري�ت  متطلبات 

�لتجديد ملدة �شتة �أ�شهر �أخرى.
�لتخ�ش�شية  �مل���و�ه���ب  �أ����ش���ح���اب 
�لعلوم  جم�����الت  يف  و�ل���ب���اح���ث���ون 
تاأ�شرية  �ل���ق���ر�ر  مي��ن��ح  و�مل��ع��رف��ة. 
ملدة 10 �شنو�ت لأ�شحاب �ملو�هب 
�ل���ت���خ�������ش�������ش���ي���ة و�ل����ب����اح����ث����ني يف 
جمالت �لعلوم و�ملعرفة من �أطباء 
ومتخ�ش�شني وعلماء وخمرتعني 
�لثقافة  جم������ال  يف  وم����ب����دع����ني 
�خلا�شة  �مل��ز�ي��ا  وت�شمل   . و�ل��ف��ن 
بالتاأ�شرية �لزوج و�لزوجة و�لأبناء 
وي�شرتط لكافة �لفئات وجود عقد 
عمل �شاري �ملفعول و�لتخ�ش�س يف 

•• اأبوظبي-وام: 

للهوية  �لحتادية  �لهيئة   « �أعلنت 
�أول  �أ����ش���درت  �أن���ه���ا   « و�جل��ن�����ش��ي��ة 
�أب��وظ��ب��ي وذلك  �إق���ام���ة ذه��ب��ي��ة يف 
�لد�ئمة  �لإق���ام���ة  ن��ظ��ام  �إط����ار  يف 
ي���اأت���ي  �ل�������ذي  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن و 
ل���ق���ر�ر جمل�س  ت��ن��ف��ي��ذ�  ت��ط��ب��ي��ق��ه 
 2018 ل�شنة   56 رق��م  �ل����وزر�ء 
�لإقامة  ب�����ش��اأن  ت�شهيالت  ت��ق��دمي 
�لأع����م����ال  ورو�د  ل��ل��م�����ش��ت��ث��م��ري��ن 
و�ملبدعني و�أ�شحاب �ملو�هب �لذين 
�ملحددة  �ل�����ش��روط  عليهم  تنطبق 

لكل فئة ولأفر�د عائالتهم.
و �شلم �لعميد �شعيد �شامل باحلا�س 
�ل�شام�شي �ملدير �لتنفيذي لالإد�رة 
�لأجانب  و�شوؤون  لالإقامة  �لعامة 
ذهبية  �إق����ام����ة  �أول  �أب���وظ���ب���ي  يف 
ت�شدرها �لإد�رة للم�شتثمر يو�شف 
�إد�رة  مو�شليام ع�شو جمل�س  علي 
�أبوظبي  و���ش��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة 
جمموعة  �إد�رة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
حفل  خالل  وذل��ك  �لعاملية  �للولو 
تقدير�  مو�شليام  ت��ك��رمي  ف��ي��ه  مت 
�لنمو  م�����ش��رية  ت��ع��زي��ز  ل�����دوره يف 

�لقت�شادي يف �لدولة.
�أطلقت  �إن����ه����ا  �ل���ه���ي���ئ���ة  ق����ال����ت  و 
برناجما للتو��شل مع �مل�شتثمرين 
�ملوؤهلني  �ل�����دول�����ة  يف  �مل���ق���ي���م���ني 
�لذهبية  �لإق��ام��ة  على  للح�شول 
نحو  ع�����دده�����م  ي���ب���ل���غ  �ل�����ذي�����ن  و 
هدفه تعريفهم  م�شتثمر   6800
ب��امل��ن��ظ��وم��ة �جل����دي����دة و����ش���رح ما 
ت��ن��ط��وي ع��ل��ي��ه م���ن ف���و�ئ���د كبرية 
لهم  تتيح  م�شبوقة  غ��ري  وم��ي��ز�ت 
�آف��اق��ا �أو���ش��ع وخ��ي��ار�ت �أك��ر تنوعا 
وتنميتها  ����ش��ت��ث��م��ار�ت��ه��م  لإد�رة 
ب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة وت��خ��ت�����ش��ر عليهم 
�لإج��������ر�ء�ت وتوفر  م���ن  �ل��ع��دي��د 
على  لي�س  ك��ب��رية  ت�شهيالت  ل��ه��م 
�ل�شعيد �ل�شخ�شي و�لأ�شري فقط 
ب���ل وع��ل��ى �ل�����ش��ع��ي��د �ل��ع��م��ل��ي من 
خالل متكينهم من جذب �خلرب�ت 
�لتي يحتاجونها لدعم م�شاريعهم 
�لالزمة  �ل��ت�����ش��ه��ي��الت  وم��ن��ح��ه��ا 
ودون  �شهولة  بكل  �لعمل  ملبا�شرة 
�أن  �لهيئة  �أ�شافت  و  �أي��ة معيقات. 
�لتو��شل  �أي�شا  ي�شمل  �لربنامج 
م����ع �مل�����ش��ت��ث��م��ري��ن وك����ب����ار رج����ال 
�ل��دول��ة للتعريف  �لأع��م��ال خ���ارج 
ت�شهم  �ل���ت���ي  �ل��ت�����ش��ه��ي��الت  ب���ه���ذه 
جاذبية  ت��ع��زي��ز  يف  ف���اع���ل  ب�����ش��ك��ل 
متميزة  ��شتثمارية  بيئة  �لإم��ار�ت 
وتدعم تناف�شيتها على �ل�شعيدين 
�إىل  �لق���ت�������ش���ادي و�لج���ت���م���اع���ي 
�لإقليمية  �شد�رتها  تعزيز  جانب 
جمال  يف  عامليا  �ملتقدم  وموقعها 
و�لبيئة  �مل��ن��ا���ش��ب  �مل���ن���اخ  ت���وف���ري 
و�أ�شحاب  للم�شتثمرين  �لأف�شل 
�ل��ذي��ن يبحثون  روؤو�����س �لأم�����و�ل 
�شهولة  ع�����ن  �أ�����ش����ا�����ش����ي  ب�������ش���ك���ل 
�لإجر�ء�ت وحرية �لتنقل و�إمكانية 
مبا  ولعائالتهم  لهم  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
من  ومي��ك��ن��ه��م  م�شاحلهم  ي��خ��دم 

حتقيق طموحاتهم وتطلعاتهم.

بالن�شبة  �أولوية  ذ�ت  تعد  جمالت 
�ل�������ش���روط  وحت��������دد   .. ل����ل����دول����ة 

�خلا�شة بكل فئة كالتايل.

الأطباء واملتخ�س�سون:
وي�شرتط توفر 2 على �لأق��ل من 
على  �حل�����ش��ول  �لتالية  �ل�����ش��روط 
�أ�شتاذ  بدرجة  علمية  �شهادة  �أعلى 
500 جامعة  �أف�����ش��ل  م��ن  دك��ت��ور 
�ل��ع��امل و�حل�����ش��ول على جائزة  يف 
�لقائم  للعمل  تقدير  ���ش��ه��اد�ت  �أو 
�مل�شاهمة  و  �ملتقدم  �خت�شا�س  يف 
يف �إجر�ء �أبحاث كبرية ذ�ت طبيعة 
مبجال  مرتبطة  عملية  �أو  علمية 
ع��م��ل �مل��ت��ق��دم وك��ت��اب��ة م��ق��الت �أو 
متميزة  من�شور�ت  يف  علمية  كتب 
و�حل�شول  �ملتقدم  عمل  يف جم��ال 
مرتبطة  منظمة  يف  ع�شوية  على 
مب���ج���ال ع���م���ل �مل���ت���ق���دم ع���ل���ى �أن 
لقبول  م��ت��م��ي��ز�  ع���م���ال  ت��ت��ط��ل��ب 
�حل�شول  ج��ان��ب  �إىل  �ل��ع�����ش��وي��ة، 
يقل  ل  ع���ال  علمي  حت�شيل  ع��ل��ى 
بالإ�شافة  �ل��دك��ت��ور�ةه  �شهادة  عن 
عمل  جم���ال  يف  عملية  خ���ربة  �إىل 
�أع�����و�م   10 ت��ق��ل ع���ن  �مل���ت���ق���دم ل 
مطلوبة  جم��الت  يف  و�لتخ�ش�س 
�إ�شايف  �شرط  للدولة  �أهمية  وذ�ت 
يكون  �أن  �ل��ع��ل��م��اء:   .. ل��ل��ط��ب��ي��ب 
م��ع��ت��م��د� م���ن جم��ل�����س �لإم�������ار�ت 
على  �حل���ا����ش���ل���ني  �أو  ل���ل���ع���ل���م���اء 
للتميز  ر��شد  بن  حممد  ميد�لية 
�لعلمي. �ملبدعون من �أهل �لثقافة 
�مل��ب��دع معتمد�  ي��ك��ون  �أن  و�ل��ف��ن: 
من وز�رة �لثقافة وتنمية �ملعرفة.  
بر�ءة  على  �حل�شول  �ملخرتعون: 
على  م�����ش��اف��ة  قيمة  ذ�ت  �خ����رت�ع 
�قت�شاد �لدولة مع �حل�شول على 

�عتماد من وز�رة �لقت�شاد.
يتمتعون  �لذين  �لنخبة:  �أ�شحاب 
ب�����ق�����در�ت ع���ق���ل���ي���ة م���ت���م���ي���زة يتم 
ت��وث��ي��ق��ه��ا ب������رب�ء�ت �لخ������رت�ع �أو 
دوريات  يف  من�شورة  علمية  �أبحاث 
عاملية مميزة. �ملدر�ء �لتنفيذيون: 
�لر�ئدة  �ل�����ش��رك��ات  �أ���ش��ح��اب  م��ن 
�لعاملية  �خل���ربة  وذ�ت  و�مل��ع��روف��ة 
علميا  حت�����ش��ي��ال  مي���ل���ك���ون  مم����ن 
عاليا، وخربة عملية ومن�شبا مثل 
يحمل  ن��ادر  تخ�ش�س  يف  مهند�س 
�شركة  يف  يعمل  و  جامعية  درج���ة 
�ل��دول��ة وذل��ك للحفاظ  خا�شة يف 
على �لكفاء�ت �حلالية و��شتقطاب 

كفاء�ت جديدة.
ت�شمن  كما  �مل��ت��ف��وق��ون:  �ل��ط��الب 
�ل���ق���ر�ر �لأح����ك����ام �خل��ا���ش��ة مبنح 
���ش��ن��و�ت للطالب   5 مل���دة  ت��اأ���ش��رية 
�ملتفوقني و�حلا�شلني على تقدير 
باملائة   95 �متياز ما ميثل معدل 
�لعامة  �ل��ث��ان��وي��ة  يف  �لأق�����ل  ع��ل��ى 
و�خلا�شة  �حلكومية  �مل��د�ر���س  يف 
و ع��ل��ى ت��ق��دي��ر �م���ت���ي���از م���ا ميثل 
على   GPA  3.75 م�����ع�����دل 
�لتخرج من �جلامعات  �لأقل عند 
وخارجها  �لدولة  د�خ��ل  �ملتو�جدة 
�ملتفوقني  �لطالب  �ملز�يا  وت�شمل 

و�أ�شرهم.
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�سرطة اأب�ظبي ت�سارك مبلتقى غر�س زايد
•• اأبوظبي-الفجر:

 ���ش��ارك��ت ���ش��رط��ة  �أب��وظ��ب��ي مبلتقى 
����ش���ع���ار« غر�س  غ���ر����س ز�ي������د حت����ت 
�إم���ار�ت���ي و�أق�����در«، بح�شور   .. ز�ي���د 
معايل ح�شني بن �إبر�هيم �حلمادي 
ومب�شاركة  و�لتعليم  �لرتبية  وزي��ر 
حول  ورك��ز  متخ�ش�شني  ُمتحدثني 

حتديات �لعمل �لتطوعي،
وع��ق��د �ملُ��ل��ت��ق��ى ب��ال��ت��ع��اون م��ع وز�رة 
�ملدر�شة  مبنى  يف  و�لتعليم  �لرتبية 
مب�شاركة  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�ل�شباب  لتنمية  �لإم����ار�ت  موؤ�ش�شة 
للتطوع  �ل���وط���ن���ي���ة  �مل��ن�����ش��ة  ع�����ن: 
و«���ش��ان��د« و«ت��ك��ات��ف« وم��ب��ادرة »ز�يد 
�لعطاء« من برنامج �ل�شيخة فاطمة 
بنت مبارك للتطوع و�شندوق وطن 
�لأزم����ات  لإد�رة  �ل��وط��ن��ي��ة  و�ل��ه��ي��ئ��ة 
عدة  على  �مللتقى  ورك��ز  و�ل��ك��و�رث. 
حم����اور ح���ول �أب����رز �لأ���ش��ب��اب �لتي 

�ل�شباب  م�شاركة  حتفيز  �إىل  ت��وؤدي 
يف �لعمل �لتطوعي وبيان م�شوؤولية 
و�شائل �لإعالم باختالفها على ن�شر 
على  و�لت�شجيع  �لتطوعية  �لثقافة 

�لنخر�ط يف �لأعمال �لإن�شانية.
�ل�شباب  متكني  �إىل  �مللتقى  وه��دف 
�لتطوعية  �لأعمال  �مل�شاركة يف  من 

لديهم،  �ل���ت���ط���وع  ث��ق��اف��ة  وت���ع���زي���ز 
�لأ�شا�شية  �لأه����������د�ف  وت�������ش���م���ني 
�شالح  ي��خ��دم  مل��ا  �ل��ت��ط��وع��ي  للعمل 
�لعمل  من  �ل�شباب  ومتكني  �لنا�س 
باأفكارهم وروؤيتهم �لتطوعية ملا فيه 
�مل��ج��ت��م��ع، وتوظيف  ل��ب��ن��اء  ����ش���رورة 
�ل��ت��ط��وع م��ن �أج���ل م���ب���ادر�ت ل�شنع 

قيمنا  من  نابعة  �إمار�تية  �إجن���از�ت 
تبني  م��ن  �لأ���ش��رة  ومت��ك��ني  �لنبيلة 
�لطاقات  ل��ت��ف��ع��ي��ل  �ل���ت���ط���وع  ف���ك���ر 

�ل�شبابية و��شتثمارها.
وق������دم   ف���ري���ق  ع��م��ل م���ب���ادرة كلنا 
�شرطة ور�شتني   للهيئة �لتدري�شية 
�لتطوع  �ه���م���ي���ة  ح�������ول   �لوىل  

ل��ل��م��ج��ت��م��ع ق��دم��ه��ا �مل������الزم  ف�شل 
�شالح  �لتميمي مدير فرع �لن�شطة 
و�لرب�مج ق�شم كلنا �شرطة و�لثانية 
عن �لثقافة �لتطوعية  قدمها �ملالزم 
�أول حميد ز�يد �لكلباين مدير فرع 
من  و�ل�شتقطاب  �ملتعاملني  خدمة 

ق�شم كلنا �شرطة .
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة- الفجر

و�لدوريات  �مل���رور  �إد�رة  �أط��ل��ق��ت     
�ملركزية  للعمليات  �لعامة  ب��الإد�رة 
يف �ل��ق��ي��ادة �ل��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة ر�أ����س 
�ملباحث  ب��ق�����ش��م  مم��ث��ل��ة  �خل���ي���م���ة 
و�ل�����ش��ب��ط �مل������روري ب��ال��ت��ع��اون مع 
�مل�����رور �جل��غ��ر�ف��ي��ة مبر�كز  �أف�����رع 
�لتوعية  وفريق  �ل�شاملة  �ل�شرطة 
و�لإع�������الم �مل������روري وق�����ش��م �مل����رور 
“نعطيك  م����ب����ادرة   ، و�ل�����دوري�����ات 
�ل�شائقني  ����ش��ت��ه��دف��ت   ، فر�شة” 
على  و�لأم���اك���ن  �ل��ط��رق  مبختلف 
م�شتوى �لإم��ارة على م��د�ر يومني 
متتاليني ، وذلك تز�مناً مع �قرت�ب 

عيد �لفطر �ملبارك .
   و���ش��ارك يف �مل��ب��ادرة �ل��ر�ئ��د ح�شن 
�ملباحث  ف��رع  مدير  �لزعابي  حمد 

و�ل��ت��ع��ق��ي��ب ي��ر�ف��ق��ه �ل��ن��ق��ي��ب حمد 
�لتحقيق  ف��رع  مدير  �ل�شحي  علي 
وت���خ���ط���ي���ط �حل�����������و�دث و�مل��������الزم 
ع��ب��د�هلل ح��م��ي��د�ن �ل��زع��اب��ي مدير 
ف���رع ح��ج��ز �مل��رك��ب��ات ، وع�����دد�ً من 
و�لأفر�د  �ل�شباط  و�شف  �ل�شباط 

.
باأن  �لزعابي  �لر�ئد ح�شن  و�أك��د     
هذه  �إط���الق  على  حر�شت  �لإد�رة 
�ملبادرة �شمن �إطار جهودها �خلا�شة 
�جلمهور  ر���ش��ا  لتعزيز  و�مل��ب��ذول��ة 
حول �خلدمات �لتي تقدمها �شرطة 
من  ج��زء�  باعتبارها  �خليمة  ر�أ���س 
�إ�شعاد  حتقيق  هو  وهدفها  �ملجتمع 
�أولوياتها  م��ن  يعد  �ل���ذي  �جلميع 
�لرئي�شية و�لأ�شا�شية �لتي ل تدخل 
ملد يد �لأمن و�لعون  ب�شاأنها جهد�ً 
�لوطنية  �مل����ب����ادر�ت  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة 

�لتميز  منظومة  وف��ق  و�ملجتمعية 
�ملوؤ�ش�شي ، لتوعية �جلمهور باأهمية 

�ل�شالمة  �ح��ت��ي��اط��ات  ك��اف��ة  �ت��خ��اذ 
�ملخالفات  �رتكاب  وجتنب  �ملرورية 

ع��ل��ى م����د�ر �ل���ع���ام ع��م��وم��اً وخالل 
لتعزيز  حتديد�ً  �لعيد  عطلة  فرتة 

�أم����ن �ل���ط���رق وت���وف���ري ب��ي��ئ��ة �آمنة 
�لتي  �مل�شاكل  ع��ن  بعيدة  و�شعيدة 

تعكر �ل�شفو �لعام بهذه �ملنا�شبة .
�ملباحث  ف�����رع  م���دي���ر  و�أو������ش�����ح     
�أطلقت  �لتي  �ملبادرة  باأن  و�لتعقيب 
�ل����ي����وم ت���ق���وم ب���اإع���ط���اء �إر������ش�����اد�ت 
�ملتميزة  �خلدمة  تقدمي  وتعليمات 
ل��ل�����ش��ائ��ق��ني ح�����ش��ب �ل����ش���رت�ط���ات 
�لو�جبة ، حيث قام �لفريق بتوزيع 
لورقة  م��ط��اب��ق��ة  ت���وع���وي���ة  من�����اذج 
�ملخالفات من خالل حملة تفتي�شية 
�ملبادرة  تنفيذ  بهدف  تنظيمها  مت 
عليهم  �ملخالفات  حترير  من  ب��دًل 
�لتهنئة  مب��ن��ح��ه��م  م��ب��ا���ش��ر  ب�����ش��ك��ل 
مبنا�شبة حلول عيد �لفطر �ملبارك 
تقدم  ت��ه��ن��ئ��ة  �أول  ب���ذل���ك  ل��ت��ك��ون 
على  ملركباتهم  قيادتهم  �أثناء  لهم 
ط��رق �لإم���ارة ، م��وؤك��د�ً ب��اأن �ملبادرة 
تهدف �إىل جعل �لطرق �أكر �أماناً 
�ملرورية  �لتوعية  ن�شر  خ��الل  م��ن 

�لقيادة  ع��ل��ى  �ل�شائقني  وت�شجيع 
�ملرورية  بالأنظمة  و�لتقيد  �لآمنة 
 3000 نحو  منها  ��شتفاد  حيث   ،
�شائق ، ودع��ا ق��ائ��دي �مل��رك��ب��ات �إىل 
ب��ق��و�ع��د �ل�شري  ����ش���رورة �لل���ت���ز�م 
بال�شائقني  و�لق������ت������د�ء  و�مل��������رور 
�مل����ل����ت����زم����ني مب�����ا ي���ح���ق���ق �أف�������ش���ل 

م�شتويات �ل�شالمة على �لطرق .
   ومن جانب �آخر ، ��شتقبل �ل�شائقني 
ه����ذه �مل����ب����ادرة ب��ا���ش��ت��ح�����ش��ان كبري 
و�شعادتهم  ���ش��ك��ره��م  ع��ن  م��ع��رب��ني 
موؤكدين   ، �خل��ي��م��ة  ر�أ�����س  ل�شرطة 
�أن و�ق��ع ه��ذه �مل��ب��ادرة �لطيبة على 
�شيجعلهم  مم���ا  ك���ب���ري�ً  ن��ف��و���ش��ه��م 
�لن�شح  �إت�����ب�����اع  ع���ل���ى  ح���ري�������ش���ني 
 ، بالتوجيهات  و�لل��ت��ز�م  و�لإر���ش��اد 
متمنيني لهم مزيد�ً من �لتميز يف 

تعزيز �لأمن و�لأمان .

•• اأبوظبي-الفجر:

دعت �شرطة  �أبوظبي �ل�شائقني  �إىل  
و�أنظمة  ب��ق��و�ع��د  �لل���ت���ز�م  ���ش��رورة 
�ملحددة  بال�شرعة  و�لل��ت��ز�م  �مل���رور 
على �لطرق، لتفادي وقوع �حلو�دث 

خالل �إجازة �لعيد .
و�أعلن �لعميد �شهيل �شعيد �خلييلي 
�ملركزية  �ل��ع��م��ل��ي��ات  ق���ط���اع  م���دي���ر 
لل�شالمة  �شاملة  خطة  �إع����د�د   ع��ن 
تركز   ، �لعيد  عطلة  خالل  �ملرورية 
على  �مل��روري��ة  �لرقابة  تكثيف  على  
�ل����ط����رق �ل���د�خ���ل���ي���ة و�خل����ارج����ي����ة، 
�ملناطق  ويف  �لعيد  م�شليات  وح��ول 
�ل�������ش���ي���اح���ي���ة و�حل�����د�ئ�����ق ب���ك���ل من 
�لظفرة،  ومنطقة  و�لعني  �أبوظبي 
و�حلد  �ملرورية  �لن�شيابية  لتوفري 
�إىل  ت���وؤدي  �لتي  م��ن كافة �لأ���ش��ب��اب 
وقوع �حلو�دث �ملرورية خالل عطلة 

�لعيد.

�لتحلي  ع���ل���ى   �ل�������ش���ائ���ق���ني  وح�����ث 
بقو�نني  و�لل�����ت�����ز�م  ب���الإي���ج���اب���ي���ة 
و�لتقيد  و�مل������رور،  �ل�����ش��ري  و�أن��ظ��م��ة 
�لطرق  ع��ل��ى  �مل����ق����ررة  ب��ال�����ش��رع��ات 
�خلارجية و�لد�خلية، وترك م�شافة 
�أمان كافية بني �ملركبات، و��شتخد�م 
�لأم����ان، و�لن��ت��ب��اه لتحركات  ح���ز�م 
و�لتقيد  �مل���رك���ب���ة  د�خ������ل  �لأب�����ن�����اء 
�خللفية  �مل���ق���اع���د  يف  ب��ج��ل��و���ش��ه��م 

للمركبة.
�لأم�����ور  �أول����ي����اء  دور   �إىل   ول���ف���ت 
�أبنائهم،  ع��ل��ى  ب��ال��رق��اب��ة  و�لأ�����ش����ر 
�لعيد  ف����رح����ة  �����ش���ت���غ���الل  وع��������دم 
بال�شتعر��س باملركبات و”تفحي�س 
بطي�س  �ملركبات  وقيادة  �لويالت”، 
لن  �نه  م�شدد�ً  �لطرق،  على  وتهور 
تطبيق  ت��ه��اون يف  �أي  ه��ن��اك  ي��ك��ون 
�لذين  “�ملتهورين”  على  �ل��ق��ان��ون 
�لآخرين  وحياة  حياتهم،  يعّر�شون 
للخطر، باإيقافهم وحجز مركباتهم 

لتخاذ  �ل��ق�����ش��اء  �إىل  وحت��وي��ل��ه��م 
�لإجر�ء�ت �لقانونية بحقهم.

�أبوظبي على   و�أك��د  حر�س �شرطة  

لتوفري  �مل���ب���ذول���ة  �جل���ه���ود  ت��ع��زي��ز 
�مل������روري������ة خ������الل عيد  �ل�������ش���الم���ة 
للم�شاة  �لنتباه  على   حاثاً  �لفطر، 

و�إع���ط���ائ���ه���م �أول�����وي�����ة �ل���ع���ب���ور من 
�لأماكن �ملخ�ش�شة لهذه �لغاية .

و�أو�شحت مديرية �ملرور و�لدوريات  

على   ت���رك���ز   ، �مل����روري����ة  �خل���ط���ة  �أن 
ت��وف��ري �لن�����ش��ي��اب��ي��ة �مل���روري���ة على 
�ل�شياحية  �مل����ن����اط����ق  يف  �ل�����ط�����رق 

و�حلد�ئق  بكل من �أبوظبي و�لعني 
و �لظفرة، خالل عطلة �لعيد.

�شاحي  حم����م����د  �ل���ع���م���ي���د  ودع���������ا 
�حلمريي، مدير �ملديرية ، �ل�شائقني 
و�ملرور  �ل�شري  بقانون  �لل��ت��ز�م  �إىل 
و�ل��ت��ق��ي��د ب��ال�����ش��رع��ات �مل���ق���ررة على 
�لطرق �خلارجية و�لد�خلية ،وترك 
 ، �ملركبات  كافية  بني  �أم��ان  م�شافة 
وربط حز�م �لأمان و�لتقيد بجلو�س 
�ملقاعد  يف  �ل��ع��ا���ش��رة  دون  �لط��ف��ال 

�ملخ�ش�شة لهم.
و�أ�����ش����ار  �ىل ت��ك��ث��ي��ف �ل���رق���اب���ة  من 
خالل �لدوريات و �ملنظومة �لذكية 
للحد من كافة �لأ�شباب �لتي توؤدي 
�ىل وق��وع �حل��و�دث �ملرورية  خالل 

�لعطلة .
��شتخد�م  �إىل  عدم  �ل�شائقني  ودع��ا 
ملركبات  �ملخ�ش�س   ، �لطريق  كتف 
�ل�شريع  �ل����ت����دخ����ل  و  �لإ������ش�����ع�����اف 
�ل�شرطة، مبا ميكنها من  ومركبات 

���ش��رع��ة �ل��و���ش��ول مل���و�ق���ع �حل����و�دث 
و�إ�شعاف �مل�شابني و�إنقاذ حياتهم.

وح���ث �أول���ي���اء �لأم����ور و�لأ����ش���ر على 
�إ�شتغالل  وع����دم   ، �أب��ن��ائ��ه��م  رق���اب���ة 
فرحة �لعيد بال�شتعر��س  و�لت�شابق 
�نه  م�شدد�ً  �لطرق،  على  باملركبات  
لن يكون هناك �أي تهاون يف تطبيق 
�لذين  “�ملتهورين”  على  �ل��ق��ان��ون 
�لآخرين  وحياة  حياتهم،  يعّر�شون 
للخطر ،باإيقافهم وحجز مركباتهم  
لتخاذ  �ل��ق�����ش��اء  �يل  وحت��وي��ل��ه��م 

�لإجر�ء�ت �لقانونية  بحقهم.
�لنتباه   ب�شرورة  �ل�شائقني   ونا�شد 
�إىل  حركة �مل�شاة يف خمتلف �لطرق  
�ل�شرعات  خ��ف�����س  و  �ل��ع��ي��د  خ���الل 
ب����ال����ق����رب م�����ن �أم������اك������ن ع���ب���وره���م 
�لعبور  يف  �لأول�����وي�����ة  و�إع���ط���ائ���ه���م 
وزيادة �حلر�س و�لنتباه  لالأطفال 
�حلد�ئق  م���ن  ب���ال���ق���رب  خ�����ش��و���ش��اً 

و�لأماكن �ل�شياحية.

منها   ي�ستفيدون  �سائق   3000

»نعطيك فر�سة«  عيدية مرور راأ�س اخليمة ل�سائقي ال�سيارات 

�سرطة اأب�ظبي تدع� ال�سائقني لاللتزام  بق�اعد املرور يف عطلة  العيد

•• اأبوظبي-الفجر:

ح���ددت ���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي، م��و�ع��ي��د زي�����ار�ت ن���زلء مديرية 
�ملجتمع  �أم���ن  ق��ط��اع  يف  و�لإ���ش��الح��ي��ة  �لعقابية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
خالل عطلة عيد �لفطر. و�شتكون مو�عيد �لزيار�ت يف �إد�رة 
2019، من  3 يونيو  ب��دء�ً من يوم �لثنني �ملو�فق  �لوثبة 
�لو�حدة  ومن  ظهر�،  ع�شرة  �لثانية  وحتى  �شباحا  �لتا�شعة 
ظهر� وحتى �لثالثة ع�شر�، وت�شمل فئة �لن�شاء من �لزو�ر و 
جميع �لق�شايا عد� �ملخدر�ت من فئة �لنزلء، كما يكون يوم 
�لثالثاء 4 يونيو 2019 لفئة �لن�شاء من �لزو�ر ولق�شايا 

�ملخدر�ت من فئة �لنزلء وذلك من �ل�شاعة �لثامنة �شباحا 
�لثالثة  م��ن  �مل�شائية  و�ل��ف��رتة  ظ��ه��ر�،  ع�شر�  �لثانية  وحتى 
5 يونيو  ع�شر� وحتى �خلام�شة م�شاء، ويكون يوم �لأربعاء 
2019 لفئة �لن�شاء من �لزو�ر و لعنرب )9( من فئة �لنزلء 
ويوم  ظ��ه��ر�،  �ل��و�ح��دة  وح��ت��ى  �شباحا  �لثامنة  �ل�شاعة  م��ن 
�خلمي�س 6 يونيو 2019، لفئة �لرجال من �لزو�ر ولعنرب 
)9( من فئة �لنزلء وذلك من �ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا وحتى 
�لو�حدة ظهر�، فيما يكون يوم جلمعة 7 يونيو 2019 لفئة 
�لرجال �لأجانب من �لزو�ر وجلميع �لق�شايا عد� �ملخدر�ت 
�لثامنة وحتى �حل��ادي��ة ع�شر�  م��ن  وذل��ك  �ل��ن��زلء  م��ن فئة 

من  �مل��خ��در�ت  لق�شايا  فتكون  �مل�شائية  �لفرتة  �أم��ا  �شباحا، 
يف  �ل��زي��ارة  وتكون  ع�شر�.  �خلام�شة  وحتى  �لثالثة  �ل�شاعة 
�إد�رة �ملوؤ�ش�شة �لعقابية و�لإ�شالحية بالعني، يوم �لثالثاء 4 
�لرجال من  ولفئة  �ل��زو�ر  �لن�شاء من  لفئة   ،2019 يونيو 
�لنزلء بق�شايا �ملخدر�ت وذلك من �ل�شاعة �لثامنة �شباحا 
�مل�شائية من  �لثانية ع�شرة ظهر�، فيما تكون �لفرتة  وحتى 
�لثالثة ع�شر� وحتى �خلام�شة م�شاء، ويكون يوم �لأربعاء 5 
يونيو 2019 لفئة �لرجال �لعرب من �لزو�ر و�لنزل وذلك 
�لثامنة �شباحا  �ل�شاعة  �ملخدر�ت من  �لق�شايا عد�  بجميع 
وحتى �لثانية ع�شر� ظهر�، فيما تكون �لفرتة �مل�شائية لنف�س 

�لفئتني يف ق�شايا �ملخدر�ت وذلك من �ل�شاعة �لثالثة وحتى 
 2019 يونيو   6 �خلمي�س  ي��وم  وي��ك��ون  ع�����ش��ر�،  �خلام�شة 
للعائالت من فئة �لزو�ر و�لن�شاء من فئة �لنزلء يف جميع 
ع�شر�  �لثانية  وحتى  �شباحا  �لثامنة  �ل�شاعة  من  �لق�شايا 
�أول  �لزيار�ت  �لأح��د�ث مو�عيد  �إد�رة رعاية  ظهر�. وحددت 
ولفئة  �ل��ز�ئ��ري��ن،  من  �جلن�شيات  جلميع  �لفطر،  عيد  �أي��ام 
�لأحد�ث، و�لقا�شر�ت، و�حلا�شنات، من �لثامنة �شباحا �إىل 
�لو�حدة ظهر�، ومن �لثانية و�لن�شف وحتى �ل�شاد�شة م�شاء، 
وتخ�شي�س ثاين �أيام �لعيد، للمو�طنني من فئة �لز�ئرين، 
ول��ف��ئ��ة �لأح�����د�ث و�ل��ق��ا���ش��ر�ت و�حل��ا���ش��ن��ات م��ن �ملز�رين، 

�لثانية  �ل���و�ح���دة ظ��ه��ر� وم���ن  �ل��ث��ام��ن��ة �شباحا وح��ت��ى  م��ن 
و�لن�شف وحتى �ل�شاد�شة م�شاء، �أما ثالث �أيام �لعيد، فيكون 
و�لقا�شر�ت،  �لأح��د�ث،  �لز�ئرين، ولفئة  �ملقيمني من  لفئة 
و�حلا�شنات من �ملز�رين، من �لثامنة �شباحا لغاية �لو�حدة 

ظهر�، ومن �لثانية و�لن�شف وحتى �ل�شاد�شة م�شاء.
وحتددت مو�عيد �لزيار�ت  يف ق�شم �ل�شجن �لحتياطي �أول 
�أيام �لعيد لفئة �لرجال من �لزو�ر من جميع �جلن�شيات من 
�لثامنة �شباحا وحتى �لو�حدة ظهر� جلميع �لق�شايا، وثاين 
�ل�شاعة  من  �لن�شاء  فئة  من  �جلن�شيات  جلميع  �لعيد  �أي��ام 

�لثامنة �شباحا وحتى �لو�حدة ظهر� جلميع �لق�شايا.

م�اعيد زيارة نزلء»  اإ�سالحية �سرطة اأب� ظبي«خالل العيد  

 •• دبي-الفجر :

 ���ش��ارك��ت جم��م��وع��ة م��ن �أ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م م��ن ذوي 
متالزمة د�ون يف حملة “ رم�شان �أمان 8 “ و�لتي 
وجبات  بتوزيع  �خلريية  �لإح�شان  جمعية  تنظمها 
موقع  يف  �ملغرب  �آذ�ن  قبل  �ل�شائقني  على  �لإف��ط��ار 

تقاطع �شتي ووك
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �مل�����ش��ارك��ة  ومت��ي��زت   
�آل م��ك��ت��وم  رئ��ي�����س �للجنة  ب���ن ر�����ش���د  ب���ن حم��م��د 
�أ�شفى  �ل��ذي  �لهمم  �أ�شحاب  حقوق  حلماية  �لعليا 
ح�شوره �لبهجة و�ل�شرور على ذوي متالزمة د�ون 

و�حل�شور.

جمل�س  رئي�س  جعرور  منال  �لدكتورة  �أعربت  وق��د 
�شهدت  �لتي  د�ون  ملتالزمة  �لإم���ار�ت  جمعية  �إد�رة 
�مل�شاركة عن �شكرها وتقديرها ل�شمو �ل�شيخ من�شور 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم على ح�شوره قالت �إن 
�شموه يحظى مبحبة كبرية من �أبنائنا و�أن م�شاركته 

�أدخلت �ل�شعادة و�ل�شرور على قلوبهم.

�إىل  تهدف  �لتي  باحلملة  ب��دوره��ا  جعرور  و�أ���ش��ادت 
�ل���ز�ئ���دة و�حل������و�دث �ملرورية  �ل�����ش��رع��ة  �حل���د م���ن 
�لناجتة عن �ل�شرعة �لز�ئدة للحاق مبو�ئد �لإفطار 
و�لتي ي�شارك بها �لعديد من �لدول وثمنت حر�س 
�لتطوعية  �لفر�شة  �إت��اح��ة  �حلملة  على  �لقائمني 
لأ�شحاب �لهمم من ذوي متالزمة د�ون للم�شاركة 

يف هذه �حلملة.
�أن ذوي متالزمة د�ون لديهم ح�س  و�أك��دت جعرور 
عال مبفهوم �لتطوع ويتفاعلون بهمة عالية يف هذه 
و�ل��ت��ف��اع��ل مع  �لت�شامح  ت��ع��زز قيم  وب���روح  �مل��و�ق��ف 
�أ�شحاب  �أن  �ملجتمع بكافة فئاته و�أ�شارت د. جعرور 
�لهمم من ذوي متالزمة د�ون قامو� بتقدمي وجبات 

م�شتخدمي  و�شعادة  وتقدير  �إعجاب  و�شط  �لإفطار 
�لأوىل  لي�شت  �مل�شاركة  ه��ذه  �إن  و�أ�شافت:  �لطريق 
لهم ولن تكون �لأخرية م�شددة بدورها على �أهمية 
غر�س ثقافة وقيم �لتطوع يف نفو�س �لأبناء و�إتاحة 
�لتي  �لعامة  �لفعاليات  يف  للم�شاركة  لهم  �لفر�شة 

تعزز قيم �مل�شوؤولية وخدمة �ملجتمع 

بح�س�ر  من�س�ر بن حممد بن را�سد  اأ�سحاب الهمم من ذوي متالزمة داون يت�ج�ن حملة »رم�سان اأمان«
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�ملبارك  رم�������ش���ان  ���ش��ه��ر  ح���ل���ول  م���ع 
تن�شط �شناعة وجتارة �لريد يف ر�أ�س 
�خليمة وهي مهنة توؤديها �لن�شاء يف 
�لأ�شو�ق  يف  ب��ي��ع��ه  ومت���ار����س  �مل���ن���ازل 
مثل �شوق �جل�شر للخ�شار و�لفو�كه 
 . �لنخيل  و���ش��وق  �ملعريي�س  و���ش��وق 
ت�شتهر  “ �ل��ت��ي  ر����ش��د  “ �أم  وت��ق��ول 
�شناعة  تعلمت   ”: �لريد  ب�شناعة 
�لريد على يد  و�لدتي عندما كنت 
�ملا�شي  ���ش��ن��و�ت  ويف  ���ش��غ��رية  ط��ف��ل��ة 
�لأمهات  حتر�س  �شنعة  تعد  �لبعيد 
على تعليم �لفتيات لأنها غري مكلفة 
�شهر  ر�ئ����ج����ا يف  ����ش���وق���ا  ل���ه���ا  وجت�����د 
�ل�����ش��وم  وجت��ل��ب ع��ائ��د� م��ادي��ا يريح 
  . �لأ�شرة من بع�س م�شاعب �حلياة 
قائلة  “ �ل��ري��د  .ع  “ زينب  وت�شرح 
م��ن عجينة  يتكون  �ل��ذي  �خلبز  ه��و 
�لطحني و�مللح و�لبي�س وي�شنع على 
�ل�شاج ويعد �أكلة �شهية حيث يو�شع 
�للحم  مب��رق��ة  ويغطى  �لطبق  على 

و�لدجاج و�خل�شار.
وب��ح�����ش��ب زي��ن��ب ي��ع��د �ل��ري��د وجبة 
ب�شر�هة  �لأي���ادي  �ليها  تتجه  �شهية 
ي��ك��ون كبري�  �لق��ب��ال علية  ك��ان  و�ن 
يف ���ش��ه��ر �ل�������ش���وم لأن�����ه ي���ت���األ���ف من 
و�أ�شناف  �خل�������ش���ار  م���ن  جم��م��وع��ة 
�ل�شائمة  �لبطن  ت�شبع  �لتي  �للحوم 
يكون  �ل���ري���د  ط��ب��ق  �أن  و�ل����الف����ت 
و�لع�شاء  �لفطار  وقت  بقوة  حا�شر� 

و�أي�شا �ل�شحور   .
�شناعة  مت��ار���س  �ل��ت��ي  �شعيد  �أم  �أم���ا 
�شناعة    : ف���ت���ق���ول  �ل����ري����د  وب���ي���ع 
يف  و�أي�شا  �ملكونات  يف  �شهلة  �لريد 
�شناعته و�ىل جانب ذلك فهو وجبة 
و�لكبار  �ل�����ش��غ��ار  جت���ت���ذب  غ��ذ�ئ��ي��ة 
وحتتوي على جمموعة من �ملكونات 
�ملعادن  مبختلف  �جل�شم  ت��زود  �لتي 

و�لفيتامينات.

اأهمية الوجبة:
ويكت�شب �لريد �أهمية دينية لكونه 
كان من �لأطباق �لتي كانت مف�شلة 

و�شلم.  �لر�شول �شلى �هلل عليه  عند 
�لكثري  يف  �ل���ري���د  ط��ب��ق  وي��ن��ت�����ش��ر 
يختلف  لكن  و  �لعربية  �لبلد�ن  من 
�أخرى،  �إىل  بلدة  من  �لطبق  م�شمى 
�إ�شم  ي��ط��ل��ق ع��ل��ي��ه  ف��م��ث��ال يف م�����ش��ر 
ت�شمى  �مل��غ��رب و�جل��ز�ئ��ر  و يف  �لفتة 
ل��ي��ب��ي��ا فهي  �أم�����ا يف  ب��ال�����ش��خ�����ش��وخ��ة 

و�لفتات،  �مل���رودة  باإ�شمي  معروفة 
بلد�ن  يف  �ل��ري��د  طبق  على  ويطلق 
�لت�شريب،  �إ����ش���م  �ل���ع���رب���ي  �خل��ل��ي��ج 
وت�شتهر ب�شكل عام يف بع�س �ملناطق 
و  فل�شطني  و  ك����الأردن  �لفتة  ب��اإ���ش��م 

�شوريا. 
�لريد  :” ط��ب��ق  ر����ش���ي���دة  وت���ق���ول 

ي��ج��د ق��ب��ول ب���ال م���ن���ازع م���ن جميع 
�أفر�د  �أ�شرتي فعندما تكون �ملكونات 
�للحم  وم��رق  �خلبز  مثل  �لرئي�شية 
�أو �لدجاج حا�شرة فان طبق �لريد 
ي���ك���ون ح���ا����ش���ر� ع��ل��ى م���ائ���دة �لأك����ل 
�لرئي�شية  �ملكونات  تلك  جانب  و�ىل 
ت�شاف  مكونات �أخرى مثل �خل�شار 

�ل����ث����وم و  �ل��ب�����ش��ل و  ك���ال���ب���ط���اط���ا و 
معجون �لطماطم و بع�س �لبهار�ت، 
خبز  �أو  �ل�شاج  خبز  ��شتخد�م  ميكن 

�لتنور �أو خبز �لبيتا. 

قبل الأكل :
وحول طريقة حت�شري �لريد تتابع 
ر�شيدة : قبل �لأكل يتم �إختيار ن�شب 
و مكونات �لريد ح�شب �لرغبة كما 
ميكن �إ�شافة بع�س �لنكهات �ملف�شلة 
و�أن��و�ع خمتلفة من �خل�شار. �للحم 
�حلجم،  متو�شطة  قطع  �إىل  مقطع 
وب�����ش��ل م���ف���روم ن���اع���م، ث���وم مفروم 
مقطعة  بطاطا  مقطع،  خبز  ن��اع��م، 
، م��ل��ح، ب���ه���ار�ت، زي���ت. وب��ع��د جتهيز 
�للحم  ب�شلق  �لطريقة  تبد�أ  �ملكونات 
�إىل  وي�����ش��اف  ين�شج  �أن  �إىل  �ملقطع 
ماء �ل�شلق �لبهار�ت �ملف�شلة و �شر�ئح 
�لليمون.  م��ن  �شر�ئح  و  �لب�شل  م��ن 
�إلية  ي�شاف  و  ق��در  �لزيت يف  يو�شع 
�أن ي�شبح  �إىل  �لثوم و�لب�شل �ملقطع 
ل��ون��ه��م��ا ذه����ب����ي. ث����م ت�������ش���اف قطع 

�لثوم  �إىل  �لبهار�ت  و  �مللح  و  �للحم 
قطع  حتمر  �ن  �إىل  وتقلب  و�لب�شل 
�ل��ل��ح��م ق��ل��ي��ال. ي�����ش��اف ب��ع��ده��ا قطع 
�شلق  م��اء   ( �للحم  وم���رق  �لبطاطا 
تن�شج،  �لنار حتى  ع  �للحم( وترتك 

يتم  �لبطاطا.  تلني  عندما  وتن�شج 
و�شع قطع �خلبز يف �لطبق وي�شكب 
�ملطهوة  و�ل��ب��ط��اط��ا  �ل��ل��ح��م  ف��وق��ه��ا 
يت�شرب  �أن  �إىل  ث���و�ن  ب�شع  وت���رتك 

�خلبز �ملرق ..

•• العني – الفجر

�شارك 200 طالب وطالبة باملرحلة �لبتد�ئية 
ب����امل����د�ر�����س �حل���ك���وم���ي���ة و �خل���ا����ش���ة وم���ر�ك���ز 
�لكرمي  �ل��ق��ر�آن  مب�شابقة  �ل��ع��ني  يف  �لتحفيظ 
�لعني  روي���ال  برجيل  م�شت�شفى  نظمتها  �ل��ت��ي 
لل�شوؤون  �ل��ع��ام��ة  �لهيئة  مكتب  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

�لإ���ش��الم��ي��ة و�لأوق��������اف ���ش��م��ن ف��ع��ال��ي��ات عام 
�لقائد  ي��وم  م��ع  وب��ال��ت��ز�م��ن   2019 �لت�شامح 

و�ملوؤ�ش�س للعمل �لإن�شاين. 
�شملت  �لأوىل  فئتني  ع��ل��ى  �مل�شابقة  ��شتملت 
�لد�ر�شني  �ل��دن��ي��ا   �لب��ت��د�ئ��ي��ة  �مل��رح��ل��ة  طلبة 
بال�شفوف من �لأول وحتى �لر�بع فيما �شملت 
�لعليا  �لبتد�ئية  �ملرحلة  طلبة  �لثانية  �لفئة 

�ل���د�ر����ش���ني ب��ال�����ش��ف��وف م���ن �خل��ام�����س وحتى 
 6 �لنهائية  �مل��رح��ل��ة  ملناف�شات  وت��اأه��ل  �ل��ث��ام��ن 
طالب مبعدل 3 طالب لكل فئة  وح�شل �لفائز 
نقدية  ج��ائ��زة  على  فئة  ك��ل  م��ن  �لأول  باملركز 
قدرها 3 �آلف درهم فيما ح�شل �لفائز باملركز 
�لثاين على �ألفي درهم وح�شل �لثالث على �ألف 

درهم. 

�لفائزين  وت��ك��رمي  �جل��و�ئ��ز  ت��وزي��ع  ح�شرحفل 
�لدكتور �آرون مينون مدير �مل�شت�شفى و ومدير 
عقيل  �ل�شيد  و  �شهيد  �شهيل  �ل�شيد  �لعمليات 
ه�شام  مدير �لعالقات �لعامة وكبار  �ل�شخ�شيات  
ممثلو  �لتحكيم  جلنة  و�أع�شاء  �لأط��ب��اء  وكبار 
�لإ�شالمية  ل��ل�����ش��وؤون  �ل��ع��ام��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  م��ك��ت��ب 
و�لأوقاف  وعدد من �ملدعوين و�أ�شرة �مل�شت�شفى 

و�أولياء �أمور �لطلبة �مل�شاركني .
وقال مينون  يف كلمة �ألقاها خالل حفل تكرمي 
�شمن  ت��اأت��ي  �إن��ه��ا  بامل�شابقة  �لفائزين  �لطلبة 
ميديور  م�شت�شفى  تنظمها  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ات 
�لعني برعاية وتوجيه �لدكتور �شام�شري فياليل 
��س للرعاية لل�شحية  �شاحب جمموعة يف بي 
و�شل�شلة م�شت�شفيات برجيل يف �أبوظبي ، دبي ، 

�لقائد  رحيل  لذكرى  �إحياء   ، و�لعني  �ل�شارقة 
و�ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �ل نهيان طيب 
�هلل ثر�ه و��شهاماته وعطاء�ته �لكثرية مبجال 
�ل��ع��م��ل و�خل����ريي و�لإن�������ش���اين و�ل��ت��ي مل تقف 
عند حدود دولة �لإم��ار�ت بل جتاوزتها لت�شمل 
ر�شخ معه  م��ا  �ل��ع��امل  �شعوب  �أب��ن��اء  م��ن  �لعديد 

ريادة دولة �لإمار�ت يف هذ� �ملجال �حليوي.

�سمن فعاليات عام الت�سامح

العني يف  الكرمي  للقراآن   » رويال  برجيل  م�ست�سفى   « مب�سابقة  طالب   200

•• عجمان-الفجر: 

�لهدف  لتحقيق  ع��ج��م��ان  �ل��ع��ام��ة  �مل��و����ش��الت  موؤ�ش�شة  �شعي  �إط����ار  يف 
�ملوؤ�ش�شة  م��ن  فريق  ق��ام  �ملجتمعية  �مل�شاركة  يف  �ملتمثل  �لإ�شرت�تيجي 
بتوزيع فو�لة عيد �لفطر �ملبارك على �أ�شحاب �لهمم وذلك بزيارتهم يف 

منازلهم بغر�س �إدخال �ل�شرور و�لبهجة عليهم.  
�أن  �لنقل  وت�شاريح  �لإمتياز  �إد�رة  مدير  �حلو�شني  �أحمد  �شارة  �أك��دت 
�لتي  و�ملجتمعية  �خلريية  �مل��ب��ادر�ت  �شل�شلة  �شمن  يندرج  �لعيد  فو�لة 
تنفذها موؤ�ش�شة �ملو��شالت �لعامة عجمان خالل خالل �أيام عيد �لفطر 
�لإ�شرت�تيجي  �ل��ه��دف  لتحقيق  �ملختلفة  �لوطنية  و�ملنا�شبات  �مل��ب��ارك 
 ، �لعام  م��د�ر  �ملوؤ�ش�شة و�ملجتمع على  �لتعاون بني  �ملتمثل يف مد ج�شور 

م�شرية �إىل �أن توزيع �شالل فو�لة �لعيد على �أ�شحاب �لهمم جاء بهدف 
لهم،  �ل�����ش��ع��ادة  لتحقيق  �ملجتمع  م��ن  �لفئة  ه��ذه  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  تعزيز 
ف�شال عن �أن هذه �ملبادرة تعترب من �أهم �لأهد�ف �لتي حتث على دمج 
يف  �لدولة  تن�شرها  �لتى  و�ملبادئ  للقيم  وتكر�س  �ملجتمع  يف  �لفئة  هذه 
�ملبادرة  �لهدف من  �أن  �شارة �حلو�شني  و�أو�شحت  �ملو�طنني و�ملقيمني.  
هو تر�شيخ �لعاد�ت و�لتقاليد و�إحياء تر�ث �لأجد�د وبث روح �ل�شعادة يف 
نفو�س �أ�شحاب �لهمم حيث �أن توزيع فو�لة �لعيد ينتقل من جيل �إىل 

�آخر لتج�شيد روح �لتكافل و�لتعاون بني �أفر�د �ملجتمع.
موؤ�ش�شة  دور  مثمنني  ب��امل��ب��ادرة  �شعادتهم  ع��ن  �لهمم  �أ���ش��ح��اب  و�أع���رب 
لنقلهم  �ل��ر�ح��ة  بو�شائل  جم��ه��زة  مركبات  بتوفري  �لعامة  �مل��و����ش��الت 

باملجان د�خل �لإمارة

م�ا�سالت عجمان ت�زع ف�الة العيد على اأ�سحاب الهمم

يف راأ�س اخليمة  

»الرثيد «  وجبة �سهية وجتارة رائجة يف رم�سان 

•• خورفكان –الفجر:

�شاحية  جمل�س  دع��ا  بيتنا  ف��ط��ور  م�شمى  حت��ت 
لد�ئرة  �لتابعة  �ملجال�س  �أح���د  وه��و  �ل�شبيحية 
�ل�شارقة  ب��ح��ك��وم��ة  و�ل���ق���رى  �ل�����ش��و�ح��ي  ����ش���ووؤن 
�ل�شاحية  مقر  �إىل  طعامهم  لإح�����ش��ار  �لأه���ايل 

وتناولها مع بع�شهم �لبع�س.
�لإفطار ل�شيما  �مل�شاركة يف  �لأه��ايل على  و�أقبل 
�شهر رم�شان  �لأخ��رية من  �لليايل  وياأتي خالل 

و�حدة  مائدة  على  �لأه��ايل  بهدف جمع  �لكرمي 
وتعزيز �لتقارب �لأ�شري .

وت��ع��د �مل����ب����ادرة �إح�����دى �ل���رب�م���ج �ل��ت��ي يحر�س 
جمل�س �ل�شاحية على تنفيذها ملا لها من عو�ئد 
�جتماعية يف تر�شيخ �لعاد�ت �لأولية وجمع �لأ�شر 
على مائدة و�حدة وبالتايل حتقيق �لأهد�ف �لتي 
روؤي���ة �شاحب  وف��ق  �ل�شاحية  �أن�����ش��اأت  �أجلها  م��ن 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �ل���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
حاكم  ل��الحت��اد  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 

�ل�شارقة _حفظه �هلل ورعاه_.
و�أ����ش���اد حم��م��د �ل���غ���اوي �ل��ن��ق��ب��ي رئ��ي�����س جمل�س 
�لأهايل وحر�شهم  �ل�شبيحية مب�شاركة  �شاحية 
وم�شاركتهم  منازلهم  من  طعامهم  �إح�شار  على 

مع بع�شهم �لبع�س يف مائدة و�حدة 
و�أ�شار �إىل �أننا حر�شنا على �لقيام بدور �جتماعي 
يف دع��وة �لأه��ايل على �لإف��ط��ار يف مبادرة فطور 
ت�شود  �لتي  �لجتماعية  �لقيم  م��ن  لتعزز  بيتنا 

�لأهايل يف رم�شان .

جمل�س �ساحية ال�سبيحية يف خ�رفكان ينظم اإفطارا جماعيا “ فط�ر بيتنا »
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

�أعلن رو�ق �لفن يف جامعة نيويورك 
�شمن  �ل��ق��ادم  معر�شه  ع��ن  �أبوظبي 
تقيمه  و�ل��ذي  �مل�شروع”،  “م�شاحة 
بعنو�ن  ع���ب���د�جل���ب���ار  رن����د  �ل��ف��ن��ان��ة 
“عجائب �لأر�س، �أ�شاطري �ل�شماء”، 
 11 �ل��ث��الث��اء  ي��وم  و�ل���ذي �شينطلق 
ي��ون��ي��و، م��ع ح��ف��ل ����ش��ت��ق��ب��ال يف متام 
هذ�  وميّثل  ع�شر�ً.   5:30 �ل�شاعة 
يوم  ل��غ��اي��ة  ي�شتمر  �ل����ذي  �مل��ع��ر���س، 
لبحث  تتويجاً  ي��ون��ي��و،   29 �ل�شبت 
�لفنانة �لأخري حول �لرت�ث �لثقايف 

تركيز  مع  �لعر�ق،  لدولة  و�ملعماري 
خ��ا���س ع��ل��ى �مل��ا���ش��ي �ل��ق��دمي لبالد 
�لأعمال  وتعك�س  �لنهرين.  ب��ني  م��ا 
�لتاريخية  �ملر�حل  �شل�شلة  �ملعرو�شة 
�حل�شارية  ب��امل�����ش��ار�ت  ت���اأّث���رت  �ل��ت��ي 
�جلغر�فيا  �م��ت��د�د  على  �لزمن  عرب 
�مل�����ش��رتك��ة ل��ل��م��ن��ط��ق��ة، وت��ك�����ش��ف عن 
و�لأ�شاطري  و�لآث���ار  �لعمارة  مالمح 
�ل��ت��ي ����ش��ت��م��دت م��ن��ه��ا �لإل���ه���ام. كما 
�ل�شمات  در����ش��ة  م��ن  �ملعر�س  ينبثق 
�ملوجودة  ل��الآث��ار  و�مل���ادي���ة  �ل�شكلية 
و�لأر�شيف  �ملتاحف  مقتنيات  �شمن 
�إ�����ش����اف����ة �إىل  �حل���������ش����اري ل���ل���ب���الد، 

ت�شعى  �ل��ت��ي  و�لأ���ش��اط��ري  �لق�ش�س 
بكل  ون��ق��ل��ه��ا  ع��ل��ي��ه��ا  �لإ������ش�����اءة  �إىل 
�شدق �إىل �لزو�ر. �إذ تتكون �ملنهجية 
�لفني  �ل���ب���ح���ث  ل���ه���ذ�  �لأ����ش���ا����ش���ي���ة 
��شتناد�ً �إىل �لتكوين و�للون و�مللم�س 
�لعمارة  فنون  يف  �لتقاطه  مت  �ل��ذي 
و�ل��ن��ح��ت و�ل��ك��ت��اب��ة. وي��ق��ّدم �ملعر�س 
جمموعًة من �لأعمال �لنحتية �لتي 
�ملكانية  �حل���دود  �أب��ع��اده��ا  يف  تتجاوز 
و�لزمانية لت�شّكل جماًل ف�شيحاً من 
قطعة  كل  جت�ّشد  حيث  �لكت�شافات، 
م�شار�ته  يف  ي��ط��رح  ن��ا���ش��ئ��اً  ت��اري��خ��اً 
تتحّدى  كما  �شّيقاً.  جماعياً  ح���و�ر�ً 

ه�����ذه �لأع�����م�����ال م���ف���اه���ي���م �ل�����رت�ث 
ر��شخ،  تكوين  باعتبارها  �لتقليدية 
وت�شّور �لعر�ق على �أنه بنيًة مكانيًة 
�إقليمي،  �م����ت����د�د  ك���ون���ه  م���ن  �أك�����ر 
�شدى  ي���رّدد  ح����و�ر�ً  ب��ذل��ك  لتوؤ�ش�س 

�ملا�شي و�شوًل �إىل �حلا�شر.
وي���ت���وىّل ف��ري��ق ع��م��ل رو�ق �ل��ف��ن يف 
�إد�رة  �أب���وظ���ب���ي  ن���ي���وي���ورك  ج��ام��ع��ة 
د�خل  �ملوجودة  �مل�شروع”  “م�شاحة 
�ل��ف��ن��ون يف �حل���رم �جلامعي.  م��رك��ز 
ة  من�شّ �مل�شروع”  “م�شاحة  وُت��ع��د 
ينظمها  �لتي  للمعار�س  خم�ش�شًة 
وحول  د�خ���ل  �ل��ف��ن��ي  �ملجتمع  �أف����ر�د 

ج��ام��ع��ة ن��ي��وي��ورك �أب��وظ��ب��ي، مب��ا يف 
“كاب�شتون” �ل�شنوي  مهرجان  ذلك 
وم��ع��ار���س �ل��ك��ل��ي��ات وغ���ري ذل���ك من 
بدولة  �ملقيمني  �ل��ف��ن��ان��ني  م�����ش��اري��ع 

“م�شاحة  مهمة  وتتمّثل  �لإم����ار�ت. 
غري  ��ة  م��ن�����شّ ت���وف���ري  يف  �مل�شروع” 
يف  و�ل�شتك�شاف  للتجريب  جت��اري��ة 

جمال �لفنون �لب�شرية.

•• دبي-الفجر:

للموؤ�ش�شات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  تتقدم 
�شرطة  يف  و�لإ���ش��الح��ي��ة  �لعقابية 
�مل���و�ط���ن���ني  �إىل  ب���ال���ت���ه���ن���ئ���ة  دب������ي 
�أنحاء  ك��اف��ة  و�مل��ق��ي��م��ني و�ل�����زو�ر يف 
�لإم����������ار�ت مب��ن��ا���ش��ب��ة ح���ل���ول عيد 

�لفطر �ل�شعيد. 
مدير  �ل�شمايل  علي  �لعميد  وق��ال 
�لعقابية  للموؤ�ش�شات  �لعامة  �لإد�رة 
حتر�س  �لإد�رة  �إن  و�لإ���ش��الح��ي��ة 
�أهاليهم  م��ع  �ل��ن��زلء  ت��و����ش��ل  على 
�أوقات تنا�شب �جلانبني،  وذويهم يف 
�ملنا�شبة  �لأج��و�ء  تاأمني  �إىل  �إ�شافة 
لهم مبا يحقق �لهدف �ملرجو منها 
ومب���ا ي��ت��الءم وب��ه��ج��ة ع��ي��د �لفطر 

�ل�شعيد. 
حددت  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  �أن  و�أو����ش���ح 
و�لنزيالت  للنزلء  �لزيارة  مو�عيد 
�مل��ب��ارك يف  �أي���ام عيد �لفطر  خ��الل 
كل من �إد�رة �ل�شجن �ملركزي، و�إد�رة 
���ش��ج��ن �جل��ن��ح و�مل��خ��ال��ف��ات و�شجن 

�لن�شاء و�لأحد�ث.

�ليوم �لأول من عيد �لفطر
تبد�أ زيارة �لرجال و�لن�شاء للنزلء 
يف �ملبنى رقم “1” يف �إد�رة �ل�شجن 
�ملركزي خالل �أول �أيام عيد �لفطر 
من  �ل�شباحية  �ل��ف��رتة  يف  �ل�شعيد 
ولنزلء   ،9:30 وحتى   8 �ل�شاعة 
 10 �ل�شاعة  م��ن   ”2“ رق��م  �ملبنى 

وحتى 11:30.
فئة  �إىل  �ل�����رج�����ال  زي��������ارة  وت�����ب�����د�أ 
�لعربية  �ل����دول  ورع��اي��ا  �مل��و�ط��ن��ني 
و�شجن  و�ملخالفات  �شجن �جلنح  يف 
�أيام  �أول  خ��الل  و�لأح����د�ث  �لن�شاء 
�ل�شباحية  �ل��ف��رتة  يف  �لفطر  عيد 
فيما   ،9:30 8 وحتى  �ل�شاعة  من 
تتمكن �لن�شاء من �لزيارة يف �ل�شاعة 

�شباحا.  11:30 وحتى   10
�ليوم �لثاين من عيد �لفطر

وتبد�أ زيارة �لرجال و�لن�شاء للنزلء 
يف �ملبنى رقم “3” يف �إد�رة �ل�شجن 
�ملركزي خالل ثاين �أيام عيد �لفطر 
من  �ل�شباحية  �ل��ف��رتة  يف  �ل�شعيد 
ولنزلء   ،9:30 وحتى   8 �ل�شاعة 
 10 �ل�شاعة  م��ن   ”4“ رق��م  �ملبنى 

زي�����ارة  وت�����ب�����د�أ   .11:30 وح����ت����ى 
يف  �لأخ��رى  �جلن�شيات  �إىل  �لرجال 

���ش��ج��ن �جل��ن��ح و�مل��خ��ال��ف��ات و�شجن 
�أيام  �لن�شاء و�لأح���د�ث خ��الل ث��اين 

�ل�شباحية  �ل��ف��رتة  يف  �لفطر  عيد 
فيما   ،9:30 8 وحتى  �ل�شاعة  من 

تتمكن �لن�شاء من �لزيارة يف �ل�شاعة 
�شباحا.  11:30 وحتى   10

•• دبي-الفجر:

�لعامة  ب������الإد�رة  ممثلة  دب���ي  ل�����ش��رط��ة  �ل��ع��ام��ة  �ل��ق��ي��ادة  ت�شّلمت 
للموؤ�ش�شات �لعقابية و�لإ�شالحية بطاقات ممغنطة بقيمة 125 
�ألف درهم من موؤ�ش�شة عي�شى �شالح �لقرق �خلريية، بهدف توفري 

ك�شوة �لعيد لأبناء �لنزيالت، و�أبناء �لنزلء يف �خلارج.
قد  دب��ي  �لن�شاء يف  �شجن  م��دي��ر  �ل��زع��اب��ي  �مل��ق��دم جميلة  وك��ان��ت 
�لقرق  ف��ري��د  عي�شى  �ل�����ش��ي��د  م��ن  �ملمغنطة  �ل��ب��ط��اق��ات  ت�شّلمت 
و�ل�شناعية،  �لتجارية  �لقرق  �شالح  عي�شى  جمموعة  عام  مدير 

�شالح  عي�شى  ملوؤ�ش�شة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  ف���اروق  حممد  و�ل�شيد 
�لقرق �خلريية، بح�شور �ملالزم �أول حبيب �لزرعوين رئي�س ق�شم 

�لرعاية �لإن�شانية يف �شرطة دبي.
و�أثنت �ملقدم جميلة �لزعابي على �لبادرة �لكرمية ملوؤ�ش�شة عي�شى 
ز�ي��د �خلري  دول��ة  ن�شهد يف  و�أن��ن��ا  �لقرق �خلريية ل�شيما  �شالح 
�أطلقه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة  و�لعطاء عام �لت�شامح �لذي 
عدد  �أن  مو�شحة  �هلل،  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�لبطاقات �ملمغنطة يبلغ 500 بطاقة، قيمة كل منها 250 درهما، 
�لن�شاء،  �شجن  يف  �لنزيالت  �أب��ن��اء  �إىل  �لبطاقات  ه��ذه  و�شتذهب 

�لنزيالت يف  �أبناء  �إىل جانب عدد من  �خل��ارج،  �لنزلء يف  و�أبناء 
�شجون �لإمار�ت �لأخرى، موؤكدة �أن هذه �لبادرة �لطيبة �شتدخل 
�لفطر  عيد  يف  و�أط��ف��ال��ه��م  �لأ���ش��ر  ق��ل��وب  على  و�لبهجة  �ل�شعادة 
�ملبارك. وعرّبت �ملقدم �لزعابي عن �متنانها وتقديرها لالأعمال 
�لقرق  بها موؤ�ش�شة عي�شى �شالح  �لتي تقوم  �خلريية و�لإن�شانية 
�ل�شر�كة  به يف  �أنهم مثال يحتذى  �ل��دو�م، موؤكدة  �خلريية على 
بني �لقطاعني �حلكومي و�خلا�س، مبا يقدمونه من دعم لالأ�شر 
و�لأفر�د �ملتع�شرين ماديا �إميانا منهم باأهمية �مل�شوؤولية �ملجتمعية 

و�أثرها �لإيجابي يف متا�شك �ملجتمع.

•• اأبوظبي-الفجر:

للخدمات  �أب���وظ���ب���ي  ���ش��رك��ة  �أك������دت 
�شرورة  ع��ل��ى  “�شحة”  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�ل��غ��ذ�ء �ل�شّحي  ب��ت��ن��اول  �ل���ش��ت��م��ر�ر 
�ل�شعيد،  �ل��ف��ط��ر  ع��ي��د  �أي�����ام  خ����الل 
رم�شان  �شهر  خ��الل  مّتَبعا  ك��ان  كما 
�ملبارك، و�لعودة تدريجياً �إىل �لنمط 
رم�شان.  �شهر  بعد  �ل��ع��ادي  �لغذ�ئي 
للقيادة  “�شحة” بالتهنئة  وتقدمت 
�لإم�����ار�ت،  دول���ة  ول�شعب  �ل��ر���ش��ي��دة، 
مبنا�شبة  �أر����ش���ه���ا،  ع��ل��ى  و�مل��ق��ي��م��ني 
ح��ل��ول ع��ي��د �ل��ف��ط��ر �مل���ب���ارك، �شائلة 
�شيامهم  �جلميع  من  يتقبل  �أن  �هلل 

وقيامهم و�شالح �أعمالهم.
�أخ�شائية  �حل��و���ش��ن��ي  خ��ول��ة  وق��ال��ت 
�ل����زع����ف����ر�ن����ة  م����رك����ز  �ل����ت����غ����ذي����ة يف 
للت�شخي�س و�لفح�س �ل�شامل �لتابع 
�خلارجية  �ل���ع���الج���ي���ة  ل���ل���خ���دم���ات 

�لغذ�ئي  �لنمط  �أن  ل�شحة،  �لتابعة 
�له�شمي  �جل���ه���از  ي�����ش��اع��د  �مل���ت���درج 
وجبات  يف  ية  �شحِّ �أطعمة  ل�شتقبال 
���ش��غ��رية وم��ت��ع��ددة ب����دًل م���ن تناول 
وج���ب���ات ك���ب���رية ع��ل��ى دف���ع���ة و�ح�����دة، 
تاأقلم  ع���ل���ى  �ل���ن���م���ط  ه�����ذ�  وي���ع���م���ل 
�ل��ه�����ش��م��ي و�ل���ع���ودة للنمط  �جل���ه���از 

�شائد�  ك��ان  �ل��ذي  �لطبيعي  �لغذ�ئي 
م�شاكل  يخلق  �أن  دون  �ل�شيام  قبل 

يف �ملعدة
�ل�شتمر�ر  �أه���م���ي���ة  ع���ل���ى  و�أك���������دت 
�ل�شو�ئل  م��ن  كافية  ك��ّم��ي��ات  ب��ت��ن��اول 
و�لأط���ع���م���ة �ل��غ��ن��ي��ة ب��امل��ح��ت��وى من 
لتجنُّب  وذل����ك  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة،  �لأل���ي���اف 
ح��الت �لإم�����ش��اك خ��الل �أي���ام �لعيد، 
حبَّات  ب�شعة  تناول  �مل�شتح�شن  ومن 
وبعد  �ل��ع��ي��د،  ���ش��الة  قبل  �لتمر  م��ن 
خفيف  �إف��ط��ار  ت��ن��اول  ميكن  �ل�شالة 
كامل(،  )قمح  عربي  خبز  من  ن  ُمَكوَّ
لبنة  �أو  وجنب  �لد�شم،  قليل  وحليب 

قليلة �لد�شم، ومقد�ر من �لفاكهة.
�لرئي�شة  �لوجبات  بتناول  ون�شحت 
خالل �لعيد يف �أوقات مقاربة لأوقات 
تقريب  ث��م  وم��ن  و�ل�شحور  �لإف��ط��ار 
مو�عيد �لوجبات تدريجياً حتى تعود 
ي�شاعد  مما  �ملعتاد،  �لوقت  نف�س  �إىل 

�جل�شم تدريجياً على ��شتعادة نظامه 
�لغذ�ئي �لطبيعي. 

و�أ�شارت �إىل �أهمية تخفيف �ل�شعر�ت 
مكونات  و�ختيار  �ملتناولة  �حل��ر�ري��ة 
وذلك  �شحية،  طبخ  وط���رق  �شحية 
بتعديل �لو�شفات �خلا�شة لتح�شري 
كميات  تقليل  خ��الل  م��ن  �حل��ل��وي��ات 
بالع�شل  �ل�شكر  و����ش��ت��ب��د�ل  �ل��ده��ون 
و�لتمر مما يزيد من قيمتها �لغذ�ئية 
ويغني طعمها. ول نن�شى �لتقليل من 
����ش��ت��ه��الك �مل��ل��ح و�ل���ش��ت��ع��ا���ش��ة عنه 
مثل  و�ل��ت��و�ب��ل  �لأع�����ش��اب  با�شتخد�م 
�ل��ب��ق��دون�����س و�ل���زع���رت. ون��ب��ه��ت �إىل 
�أول  يف  ب��ك��رة  �لطعام  ت��ن��اول  م�شار 
�أيام �لعيد مما ي�شيب �أنظمة �جل�شم 
ببع�س �ل�شطر�بات �لغري م�شتحبة، 
�ملعدة،  وح��رق��ة  �ل��ه�����ش��م،  ع�شر  م��ث��ل 
بالنوم  و�ل��رغ��ب��ة  ب��ال��ت��ع��ب  و�ل�����ش��ع��ور 

لأوقات �أطول.

بقيمة 125 األف درهم لك�سوة اأبناء النزلء والنزيالت يف العيد 
اخلريية القرق  �سالح  عي�سى  م�ؤ�س�سة  من  ممغنطة  بطاقة  �سرطة دبي تت�سلم 500 

•• دبي-الفجر:

تكفلت جمعية د�ر �لرب مب�شروع خريي رم�شاين 

لإفطار �ل�شائمني يف ت�شاد، بالتعاون و�لتن�شيق 
مع �شفارة دولة �لإمار�ت هناك، بناء على طلب 
من قبل وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل. و�أكد 
�إد�رة �مل�شاريع �خلريية يف  يو�شف �ليتيم مدير 

“د�ر �لرب”، �أن �جلمعية حتر�س على مد �أيادي 
يف  و�لفقر�ء  �ملحتاجني  �إىل  و�لإح�����ش��ان  �خل��ري 
�ل��ي��وم، ترجمة �شادقة  �ل��ع��امل  ك��ل م��ك��ان ع��رب 
وروؤية  و�شيا�شة  �حلنيف،  ديننا  وتعاليم  لقيم 

و�شدد  �ل��ر���ش��ي��دة.  قيادتها  وتوجيهات  �ل��دول��ة 
�ل��ي��ت��ي��م ع��ل��ى ح��ر���س �جل��م��ع��ي��ة ع��ل��ى �لتجاوب 
و�لتفاعل �حلي مع طلبات ومقرتحات �شفار�ت 
�لدولة يف �خلارج وخمتلف �ملوؤ�ش�شات و�لدو�ئر 

�خلا�س،  �ل���ق���ط���اع  وم���وؤ����ش�������ش���ات  �حل���ك���وم���ي���ة، 
يف  �مل���دين،  �ملجتمع  موؤ�ش�شات  م��ن  ونظري�تها 
�إط����ار �ل��ع��م��ل �خل���ريي �لإن�����ش��اين، ومب���ا ي�شب 
�لعامل،  �مل��ح��دود ح���ول  �ل��دخ��ل  يف ���ش��ال��ح ذوي 

عدم الإكثار من الطعام، والعودة تدريجيًا اإىل النمط الغذائي الذي كان �سائدًا قبل رم�سان

»�سحة« ت�ؤكد على اأهمية اتباع نظام غذائي �سحي خالل اأيام عيد الفطر

امل�ؤ�س�سات العقابية يف دبي حتدد م�اعيد زيارة النزلء خالل اأيام عيد الفطر

»دار الرب« تقيم اإفطارا لل�سائمني يف ت�ساد

يحمل عنوان »عجائب الأر�س، اأ�ساطري ال�سماء«
رواق الفن يف جامعة ني�ي�رك اأب�ظبي ي�ست�سيف معر�سًا للفنانة رند عبداجلبار يف م�ساحة امل�سروع

اأخبار ال�ساعة : قطر” ت�ا�سل م�اقفها  
الالم�س�ؤولة و خروجها عن الإجماعني 

اخلليجي و العربي خدمة لأطراف خارجية
•• اأبوظبي- وام:

حتديات  �ملنطقة  فيه  ت�شهد  �ل���ذي  �ل��وق��ت  يف  �أن���ه  �ل�شاعة  �أخ��ب��ار  �أك���دت 
�لدول  يف  و�ل�شتقر�ر  �لأم��ن  على  �ل�شلبية  بظاللها  تلقي  م�شبوقة  غري 
�خلليجية و�لعربية وتتطلب معها توحيد �ل�شف �لعربي وتبني مو�قف 
تو��شل  قطر  ف���اإن  معها،  و�ل��ب��ن��اء  �ل��ف��اع��ل  �لتعامل  �أج���ل  م��ن  م�شرتكة 
�خلليجي  �لإج��م��اع��ني  ع��ن  �خل���روج  على  وت�شر  �لالم�شوؤولة،  مو�قفها 

و�لعربي خدمة لأهد�ف �أطر�ف خارجية حتاول �شق �ل�شف �لعربي.
وقالت �لن�شرة يف �فتتاحيتها حتت عنو�ن “ موقف قطري غري م�شوؤول” 
�إن حتفظ قطر على �لبيانني �ل�شادرين عن �لقمة �لطارئة ملجل�س �لتعاون 
لدول �خلليج �لعربية و�لقمة �لعربية �لطارئة �للتني ��شت�شافتهما مكة 
�خلارجية  �شيا�شتها  م��ع  تتعار�س  بنودهما  بع�س  �أن  ب��دع��وى  �أي���ام  قبل 
�إي��ر�ن ل يثبت  �إد�ن��ة  خا�شة تلك �لتي حتدثت عن وح��دة دول �ملجل�س و 
�رتهان  �أي�شا  و�إمن��ا  و�لعربية  �خلليجية  �مل�شالح  �شد  تعمل  �أنها  فقط 
�لعربي  للعامل  �ملعادية  �أجندتها  لها  خارجية  �أط���ر�ف  لإر�دة  �شيا�شتها 
خا�شة �أن هذ� �لتحفظ جاء بعد �أيام من �نتهاء �لقمتني ما يعني تعر�شها 

ل�شغوط �أجربتها على تغيري مو�قفها و�لت�شكيك يف نتائج �لقمتني.
و �أو�شحت �لن�شرة �لتي ي�شدرها “ مركز �لإم��ار�ت للدر��شات و�لبحوث 
“ �أن مز�عم قطر �خلا�شة باأن بياين �لقمتني �خلليجية  �ل�شرت�تيجية 
�إد�نتهما  و  م�شتفي�س  ب�شكل  مناق�شتهما  تتم  م�شبقا ومل  �أع��د�  و�لعربية 
لإير�ن من دون �لإ�شارة �إىل �شيا�شة و�شطية للتحدث معها و �أن �لق�شايا 
يعرب  �لقمتني  بياين  عن  غائبة  كانت  و�ليمن  وليبيا  كفل�شطني  �ملهمة 
تاأتي بعد  �أن  �آن معا فكيف لها  �ملتناق�شة يف  عن �شيا�شة قطر �ملرتبكة و 
�أمام  كبرية  فر�شة  �أمامها  وك��ان  �لق�شايا  ه��ذه  مثل  تتحدث عن  و  �أي��ام 
�لقمتني لعر�س روؤيتها ووجهة نظرها �إز�ء جممل �لق�شايا.. وكيف تزعم 
�أنهما  �لقمتني يف حني  �أجندة  �ملهمة عن  �لق�شايا  غياب  ذ�ت��ه  �لوقت  يف 
للتحديات  تت�شدى  موحدة  عربية  مو�قف  لبلورة  رئي�س  ب�شكل  �نعقدتا 
�إيجاد  ذ�ته على  �لوقت  �لعربية، وتعمل يف  �ل��دول  �لتي تو�جه  و�ملخاطر 

حلول تنهي �لأزمات �ملختلفة �لتي ت�شهدها �لعديد من �لدول �لعربية.
ونوهت �إىل �أن �دعاء قطر �خلا�س باأن بياين �لقمتني �خلليجية و�لعربية 
يعرب عن ق�شور يف  �إي��ر�ن  مع  للتحدث  و�شطية  �شيا�شة  �إىل  يتطرقا  مل 
�لروؤية و�لفهم .. �شحيح �أن �لقمتني �أد�نتا �ل�شيا�شات �لإير�نية �لعد�ئية 
ر�شالة  حملتا  ذ�ت��ه  �لوقت  يف  لكنهما  �ملنطقة  دول  ���ش��وؤون  يف  و�لتدخلية 
�شالم مع طهر�ن �شرط �أن تتخلى عن هذه �ل�شيا�شات وتثبت بالفعل �أنها 
�ل�شوؤون  يف  �لتدخل  وع��دم  �جل��و�ر  ح�شن  مببادئ  وتلتزم  م�شوؤولة  دول��ة 
وحتري�س  �لإره���اب  دع��م  عن  وتكف  �شيادتها  و�ح���رت�م  للدول  �لد�خلية 
ميلي�شياتها و�أذرعها على تهديد �أمن و��شتقر�ر �ملنطقة. و �أ�شارت �إىل �أنه 
بات و��شحا �أن �لتحفظ �لقطري على بياين �لقمتني �خلليجية و�لعربية 
جاء ��شتجابة ل�شغوط مار�شتها عليها �إير�ن خالل �لأيام �ملا�شية، وذلك 
باأن  �لنطباع  و�إع��ط��اء  �لقمتني  ونتائج  �أه��د�ف  يف  للت�شكيك  حماولة  يف 
ل�شرب  وذل��ك  �لعربية،  �ل��دول  بني  حقيقية  و�نق�شامات  خالفات  هناك 
حالة �لإجماع �لتي كانت و��شحة يف كلمات ومد�خالت قادة دول جمل�س 
�لقمتني  �لعربية خالل فعاليات  و�ل��دول  �لعربية  �لتعاون لدول �خلليج 
لتوؤكد بذلك قطر �أنها لي�شت �شوى �أد�ة ت�شتخدمها �إير�ن ل�شرب �لإجماع 
�لعربي كما تفعل �أذرعها وميلي�شياتها �مل�شلحة و�لإرهابية يف �ملنطقة �لتي 
و�لعربية  �خلليجية  �ل��ث��الث  مكة  قمم  �لأخ���رى  ه��ي  و�ن��ت��ق��دت  �شارعت 
��شتمر�رها يف  �إي��ر�ن يرف�س  و�لإ�شالمية لأنها تبنت موقفا موحد� من 
تبني �شيا�شات عد�ئية تهدد �لأمن و�ل�شتقر�ر يف �ملنطقة. و لفتت “ �أخبار 
�أنها تتبنى �شيا�شة خارجية م�شتقلة  �أن قطر تدعي د�ئما  “ �إىل  �ل�شاعة 
�لق�شايا  من  �لعديد  جتاه  �ملختلفة  ومو�قفها  ممار�شاتها  لالأ�شف  لكن 
تابعة  دول���ة  ���ش��وى  لي�شت  �أن��ه��ا  �إىل  ب��و���ش��وح  ت�شري  و�ل��ع��رب��ي��ة  �خلليجية 
ت�شتجيب لأي �شغوط متار�س عليها و لهذ� فاإن ما تدعيه باأنها تنطلق 
يف �شيا�شاتها و مو�قفها من ثو�بت تعلي من م�شالح �ل�شعوب �خلليجية 
و�لعربية ل ميكن �أن يخدع �أحد� فاأي �شيادة و�أي ��شتقاللية تتحدث عنها 
و�لعربي  �خلليجي  �ل�شف  ل�شرب  �إي��ر�ن  �أدو�ت  �إح��دى  �أ�شبحت  �أن  بعد 
�إن حماولت  �لن�شرة  �ملنطقة. وقالت  �لتخريبية يف  وخدمة خمططاتها 
مكة  قمتي  بياين  على  حتفظها  وليدة  لي�شت  �لعربي  �ل�شف  �شق  قطر 
�ملو�قف  بالفعل �شجال حافال من  و�إمنا هي متتلك  و�لعربية  �خلليجية 
ح�شاب  على  وتركيا  لإي��ر�ن  فيها  تنحاز  �لتي  �مل�شوؤولة  غري  و�ملمار�شات 
متيم  قطر  �أم��ري  مغادرة  موقف  يتذكر  �جلميع  لعل  و  �لعربية  �مل�شالح 
بن حمد للقمة �لعربية يف تون�س يف نهاية �شهر مار�س �ملا�شي �حتجاجا 
للدول  �لد�خلية  �ل�شوؤون  �ملتو��شلة يف  �إير�ن وتركيا  �إد�نة تدخالت  على 
و��شتطالتها.  �ملنطقة  يف  �لأزم���ات  تعقد  م�شوؤولية  وحتميلهما  �لعربية 
قطر  م��و�ق��ف  �أن  على  �إفتتاحيتها  ختام  “ يف  �ل�شاعة  “ �أخ��ب��ار  و���ش��ددت 
غري �مل�شوؤولة �شتظل ثغرة يف جد�ر �لت�شامن �خلليجي و�لعربي و دليال 
على �أنها مل ت�شل بعد �إىل درجة �لر�شد �ل�شيا�شي �لذي يجعل منها دولة 

م�شوؤولة وملتزمة بالإجماعني �خلليجي و�لعربي.
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�صحة وتغذية

هدفًا �سع   1-
و�لر�ية  و�لنية  �لوجهة  ه��و  �ل��ه��دف 
�ل��ت��ي ت�����ش��ري و�أن�����ت ت���ر�ه���ا، وم����ن ل 
ي��ع��رف ه��دف��ه ي��ت��وه ول ي��ت��ق��دم؛ لذ� 
نف�شك،  م����ع  ت���ت���ح���دث  �أن  �أق�������رتح 

وت�شاألها.
- مل��اذ� �أري��د �أن �أفقد وزين؟ وممكن 
�ل�شوؤ�ل  ع��ل��ى  �لإج����اب����ة  ت���ك���ون  �أن 
لكي  بحياتي،  �أ�شتمتع  لكي  �لأول: 
�أر�شي  لكي  �أو  �شكلي جمياًل  ي�شبح 
تذكر  �أن  �مل���ه���م  و�أح����ب����اب����ي،  �أه���ل���ي 
�ل����ه����دف، �ك��ت��ب��ه و���ش��ع��ه �أم���ام���ك، 

وكرره با�شتمر�ر.
- �أم���ا �ل�����ش��وؤ�ل �ل��ث��اين ه��و ك��م من 
فالأف�شل  �أف��ق��د؟  �أن  �أري���د  �ل���وزن 
و�قعياً  �ل��ه��دف  ي��ك��ون  �أن  ع��ل��م��ي��اً 
د�ئ��م خري  �إجن����ازه، فقليل  ميكن 
من كثري منقطع، ففقد�ن من 2 
�إىل 3 كيلوغر�مات �شهريا هدف 

و�قعي ميكن حتقيقه.

الآن ابداأ   2-
رم�شان،  من  تبقى  ما  ت�شيع  ل 
ول���ك���ن �ك��ت�����ش��ب ب��ع�����س �ل���ع���اد�ت 
�ل�����ش��ح��ي��ة ف��ي��م��ا تبقى  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 
من �لوقت ممكن �أن تكون �إحد�ها 
�لأكل بوعي و�إدر�ك باأن تتوقف عن 
�لكمبيوتر  �أو  �لتلفزيون  �أم��ام  �لأك��ل 
�ل�شبع  مت����ام  ق��ب��ل  �ل��ت��وق��ف  ع�����ادة  �أو 
طعامك  ت��ب��د�أ  �أن  و�لثالثة  و�لم��ت��الء، 
�لن�شويات  ق��ب��ل  و�ل��ف��اك��ه��ة  ب��ال��ربوت��ني 
�أن ه��ذه �لعاد�ت  ك���الأرز و�مل��ك��رون��ة، وث��ق 

�شت�شاعدك كثري� فيما بعد.

�سحيًا حياة  منط  اكت�سب   3-
ولعل من �أهم �أركان منط �حلياة �ل�شحي 
و�لإكثار  منتظم،  ب�شكل  �لريا�شة  ممار�شة 

من �شرب �ملياه و�لنوم �ملنتظم.
�أ�شا�شية  ف��ه��ي  �لأوىل  �أم�����ا 
فو�ئد  م���ن  ن��ع��رف��ه  مل���ا 
للريا�شة  ع��دي��دة 
ت����ب����د�أ  �أن  ع����ل����ى 
ب�����ن�����ظ�����ام م�����ت�����درج 
وقتك  ظ������روف  ي����ر�ع����ي 

�لريا�شة  ملمار�شة  ��شطررت  ل��و  حتى  وعملك 
�شيئاُ  ذل��ك  على جعل  �حر�س  ولكن  �مل��ن��زل،  يف 
يف  مل�شاركتك  �أح��ب��اءك��م  و�دع���و�  لطيفاً،  جمياًل 

ممار�شة �لريا�شة.
عليه  فمتفق  بكرة  �ملياه  ل�شرب  بالن�شبة  و�أم��ا 
على  و�ملحافظة  �ل�شموم،  م��ن  للتخل�س  طبياً 
ذلك  ويتحقق  �ملختلفة،  �جل�شم  �أجهزة  �شالمة 
بجعله �أول عمل بعد �ل�شتيقاظ، وتق�شيم �شرب 

�ملياه على �شاعات �لنهار.
منا�شبة  �شاعات  �ل��ن��وم  على  �حل��ر���س  و�لثالثة 
بالإقالل  �لأرق  �أ�شباب  من  و�لتخل�س  بالليل، 
من ��شتخد�م �ملحمول لياًل، و�لإقالل من �شرب 
�إذ�  �ل�شتعانة بطبيب  �أو  و�ل�شاي م�شاء  �لقهوة 

كان �لأرق م�شتمر�ً.

والدعاء  ال��ذك��ر  م��ن��اخ  م��ن  ا�ستفد   4-
الرم�ساين بجعلهما برناجمًا يوميًا لك

�ل�شغوط  �إليها لتفريغ  و�شيلة تلجاأ   وجعلهماً 
�ملناخ  �أن  وعلمياً  طبياً  �لثابت  فمن  �حلياتية، 
�مل�����ز�ج و�حلالة  ي��ح�����ش��ن��ان  و�ل����دع����اء  �ل���روح���ي 

�أكر  �لإن�����ش��ان  يجعل  م��ا  لل�شخ�س،  �لنف�شية 
�لتغيري  و�إح�����د�ث  �أه���د�ف���ه  ع��ل��ى حتقيق  ق���درة 

�ل�شحي �لذ�تي.

ال�سحي  الت�سوق  على  نف�سك  ع��ّود   5-
الآمن

ل ت���ن���خ���دع ب���ك���رة �ل�������ش���ع���ار�ت و�لإغ�����������ر�ء�ت 
�لت�شويقية، و�جعل بيتك �شبه فارغ من �لأطعمه 

ذ�ت �ل�شعر�ت �لعالية.

"�سحية" تعينك �سحبة  اخرت   6-
�أن حتر�س  ف��ح��اول  دي��ن خليله  �مل��رء على  لأن 
�ملقتنعني  و�لأه�������ل  �لأ����ش���دق���اء  ���ش��ح��ب��ة  ع��ل��ى 
منط  و�ت��ب��اع  �ل�شمنة،  م��ن  �لتخل�س  ب��اأه��م��ي��ة 
حياة �شحي؛ فهوؤلء هم خري معني، خا�شة يف 
�أيام �لإج��از�ت حيث تكر �لدعو�ت على �لغد�ء 
و�لع�شاء، وحاول �لعمل على تغيري قناعات باقي 
بالعاد�ت  �ملهتمني  غري  من  و�لأ�شدقاء  �لأه��ل 

�ل�شحية.

ال�سعرات ثقافة  اكت�سب   7-
للمعلومات  وم����درك����ا  و�ع���ي���ا  ت���ك���ون  �أن  وه����ي 
�لأ�شا�شية حول ما يحتاجه �جل�شم من �شعر�ت 
تاأكلها،  �ل��ت��ي  �لأط��ع��م��ة  حتتويه  وم��ا  �أ�شا�شية، 

و�مل�شروبات �لتي ت�شربها.

اآكل  ملاذا  وجبة  كل  قبل  نف�سك  ا�ساأل   8-
الآن؟

�أم حمبط؛ فاإن كانت  �أم مللت  هل لأنني جائع 
هو  �ل�شبب  كان  و�إن  و�ل�شفاء،  فبالهناء  �لأوىل 
�أخ���رى مثل  �أو �لإح��ب��اط ففكر يف ح��ل��ول  �مل��ل��ل 
�أو  �لتو��شل مع �شديق  �أو  �لقر�ءة  �أو  �لريا�شة 

�لذكر و�لدعاء �أو كل هذ� معاً.

رم�سان  بعد  ال�سيام  على  اح��ر���س   9-
مبا�سرة

���ش��ي��ام ي���وم �أ���ش��ب��وع��ي��اً ث��م �لإف���ط���ار ع��ل��ى طعام 
�ل�شعر�ت  م���ن  حم���ت���و�ه  يف  م��ن��ا���ش��ب  و�����ش����ر�ب 
�أو  ك��ي��ل��و  م��ن  للتخل�س  عملية  و���ش��ي��ل��ة  ي��ع��ت��رب 
ممار�شة  ذلك  �شحب  لو  خا�شة  �شهرياً،  �ثنني 

يف  فالن�شباط  ل��ذ�  منتظم،  ب�شكل  �ل��ري��ا���ش��ة 
�أي��ام يف �شو�ل، وب��دء ذلك بعد   6 �شنة �شيام �ل� 
ر�أيي  يف   - و�شيلة  يعترب  �لفطر  عيد  م��ن  �أي���ام 
�ل�شيام،  �لنتظام على  عادة  - عملية لكت�شاب 
و�لذي هو و�شيلة م�شتمرة لتقوية �لإر�دة، ومن 
ثم �ملحافظة على �لوزن، و�لبد�ية �ل�شريعة بعد 
و�أنت  �لتنفيذ،  �شهل  ذل��ك  جتعل  �لفطر  عيد 
حديث عهد بال�شيام قبل �أن تفرت �لهمة وتعود 

ل�شتثقال �ل�شيام.

-10 قلل من ال�ستجابة لدعوات الطعام 
"العزومات"

�لأكل خارج �ملنزل، خا�شة يف �لإجاز�ت و�ملنا�شبات 
له تاأثري �شلبي متعدد، فعادة ما تكون �لوجبات 
عالية �ل�شعر�ت، وينتج بعده حالة من �لإحباط 
و�ل��ي��اأ���س �ل��ت��ي ق��د ت��اأخ��ذ �ل��ر�غ��ب يف �حلفاظ 
�لتغيري، لذ� يجب  على وزنه بعيد�ً عن طريق 
�لإقالل من تناول �لطعام خارج �ملنزل و�ختيار 
قو�ئم طعام ب�شعر�ت �أقل ن�شبياً، وعدم �لذهاب 

�إىل هذه �ملنا�شبات و�أنت يف حالة جوع �شديدة.

غذائي ب�سجل  احتفظ   11-
يدع جماًل  ل  تثبت مبا  �لطبية  �لدر��شات  كل 
لل�شك �أن مري�س �ل�شمنة �لذي يحتفظ ب�شجل 
يكتب فيه كل ما ياأكل وي�شرب ي�شتطيع �أن يفقد 
�أف�����ش��ل مم��ن ل يحتفظ  وي��ح��اف��ظ عليه  وزن����اً 
ورقياً  ي��ك��ون  �أن  ممكن  �ل�شجل  وه���ذ�  ب�شجل، 
�لتطبيقات  م��ن  كثري  مب�شاعدة  �إلكرتونياً  �أو 
�لإلكرتونية �ملوجودة، فالكتابة ت�شاعد �ملري�س 
وت�شحيح  و�لت�شجيع  �ملتابعة  على  و�لطبيب 
�مل�شار لو بد�أ مري�س �ل�شمنة يتجاوز يف �لطعام 

و�ل�شر�ب.

داعمة مبجموعة  ارتبط   12-
�ملجموعات �لد�عمة للتخل�س من �ل�شمنة على 
�أحد  وه��ي  ج��د�ً،  كثرية  و�لفي�شبوك  �لإن��رتن��ت 
يف  كثرية  فو�ئد  حتقق  �لتي  �لت�شجيع  عو�مل 
�ل�شتمر�ر يف  �ل�شمنة من عدم  حماية مري�س 

منط حياة �شحي مفيد.

ولعلنا  بها،  نبد�أ  �أن  �ل�شهل  من  ن�شيحة   12
�حلفاظ  على  ق���ادر  �أن���ك  وث��ق  كلها،  بها  نلتزم 
�ملجموعة  باتباع هذه  �حلياة  وزن��ك مدى  على 

من �لن�شائح و�لإر�شاد�ت �لعملية.

اكت�سبوا منط حياة �سحيًا

بعد رم�سييان.. 12 ن�سيحيية للحفييياظ علييييى الييي�زن

العودة للنظام الطبيعي يحتاج لوقت

برناميييييييييج غيييييييذاء �سحييييييييييي لييييييييييي�م العيييييد

رحل �سهر رم�سان؛ ربح فيه من ربح، وخ�سر فيه من خ�سر، واأوجه الربح واخل�سارة كثرية، ولعل 
اأركان  ومن  اأي�سا.  وديني  ودنيوي  �سخ�سي  هدف  هي  حيث  ال�سائم  ب�سحة  يتعلق  ما  اأحدها 
ال�سحة املتفق عليها التخل�س من الوزن الزائد، واملحافظة على وزن منا�سب ي�ساعد الإن�سان على 

ال�ستمتاع بحياته.
ولعلك تكون ممن فقدت بع�س الوزن الزائد يف رم�سان اأو على الأقل حافظت على 

وزنك، ومل جتعل الكنافة والقطايف ترتكان ب�سمة غري �سحية عليك، عمومًا 
اأو  يف  وت�ستمر  رم�سان؛  بعد  الوزن  بع�س  لتفقد  ن�سيحة   12 لك  اأقدم  اأنا 

تبداأ بداية �سحية جديدة:

ت��ن��ظ��ي��ف لالأمعاء  ���ش��ه��ر  ك����ان مب��ث��اب��ة  ���ش��ه��ر رم�������ش���ان 
تناول  ومو�عيد  �لغذ�ئية  عاد�تنا  تغري  مع  )ديتوك�س( 
باحتياجه  �لإن�����ش��ان  ي�شعر  �ل��ع��ي��د  ق���دوم  وم���ع  �ل��ط��ع��ام، 
للبهجة مع ما يتبعها من تناول جميع �لأطعمة طو�ل 

�ليوم.
روتني  على  �جل�شم  �ع��ت��اد  �مل��ب��ارك  رم�شان  �شهر  خ��الل 
معني من تناول �لأطعمة يف �أوقات حمددة خالل �ليوم، 
ومع مرور �لوقت يعتاد �جل�شم على هذ� �لنظام وت�شبح 

�لعودة للنظام �لطبيعي هي ما يحتاج لوقت.

التدرج عنوان ال�سالمة
للمعدة  �رتباكا  ت�شبب  قد  �لغذ�ئية  �لعاد�ت  �إىل  �لعودة 
و�لأمعاء، وقد يوؤدي بنا �إىل �لوخم، و�آلم �لبطن وع�شر 
�له�شم وحرقان �ملعدة يف �أيام �لعيد �لتي يفرت�س فيها 

�لبهجة و�للعب و�لزيار�ت.

ول���ذل���ك غ���ري �ل���ع���اد�ت ب���ب���طء، وق����رب م��و�ع��ي��د �لغد�ء 
رم�شان  يف  و�ل�شحور  �لإفطار  مو�عيد  لتقارب  و�لع�شاء 

ثم غريها بالتدريج.

ن�سائح ب�سيطة لعيد �سحي و�سعيد
- قبل �شالة �لعيد

�له�شمي  �جلهاز  لتنبه  �لبلح  �أو  �لتمر�ت  بع�س  تناول 
بتغري �لنظام.
- بعد �ل�شالة

 + �شوفان  �أو  �أ�شمر  �إفطار� خفيفا مكونا من خبز  تناول 
جنب + زبادي �أو لبنة + بي�شة �أو فول �أو حم�س �أو بليلة 

مع طبق �ل�شلطة.
عليه  �ملعتاد  �لوقت  تقارب  حتى  �ل��غ��د�ء..  وجبة  ���ر  �أِخّ  -

طو�ل �شهر رم�شان ثم قربها بالتدريج.
- قلل �أحجام �لوجبات.. لتعطي فر�شة لالأمعاء �ملرتبكة 

�أ�شال �أن تقوم بعملية �له�شم.
�ل�شحور ثم قربها  �لع�شاء.. لتقارب وجبة  �أخر وجبة   -

بالتدريج.
�لتونة  �أو  بال�شلمون  و�مللوحة..  �لرجنة  ��شتبدل   -

�لغني بالأوميجا 3.
- لون �أطباقك

كلما ز�دت �ألو�ن �خل�شر و�لفاكهة 
�لغذ�ئية  ق��ي��م��ت��ه��ا  ز�دت 

�ملتاحة  �مل�شاحة  فقلت  �أم��ع��اءك  بها  وم���الأت  و�مل��ن��اع��ي��ة، 
للدهون و�ل�شكريات.

�ل�شوتية  �أو  �ل�شلطة  م��ن  كبري  بطبق  �ل��غ��د�ء..  �ب���د�أ   -
و�م�شع �لطعام ببطء.

- قلل من �ل�شكريات و�لن�شويات.. مثل �لكحك و�لب�شكوت 
خا�شة يف �لأيام �لأوىل.

الواقع واملاأمول يف العيد
�شعيد  عيد  لق�شاء  �لأم��ث��ل  هو  �ل�شابق  �لنظام  ك��ون  مع 
�أن  �إل  �لقولون،  و�أدوي���ة  �له�شم  ع�شر  �أدوي���ة  عن  بعيد� 
�لعاد�ت �ملتاأ�شلة فينا قد ي�شعب تغيريها حتى ولو كانت 

لل�شالح �لعام.
ت��خ��ت��ل��ف ع�����اد�ت �ل�����ش��ع��وب و�ل���ع���ائ���الت يف ع��ي��د �لفطر، 
و�مللوحة،  �لرجنة  فياأكل  �ل�شمك  عيد  ي�شميه  فالبع�س 
على  �لنا�س  يجمع  ويكاد  و�للحوم،  �لفتة  ياأكل  و�لآخ��ر 
�لكحك و�لب�شكوت، ومنهم من يبد�أ �أول يوم �لعيد بوجبة 
�أخ��رى يف  �لغد�ء مرة  يعاود  ثم  �لغد�ء،  م�شابهة لوجبة 

منت�شف �لنهار، وكثري من �لعاد�ت �لأخرى.
حال  يف  �خل�شائر  لتقليل  �لق��رت�ح��ات  بع�س  يلي  فيما 

�أ�شر �جلميع على �لتقيد بالعاد�ت.

الإفطار
وحدة كحك + وحدة بتيفور �أو غريبة مع 2 ب�شكوت.

كوب �شاي مع �حلليب.

الغداء
- الختيار الأول

يف  ت��و���ش��ع  �أن  يف�شل  �حل��ج��م  م��ت��و���ش��ط��ة  رجن���ة  �شمكة 
ول  �ل�شوي  م��ن  �أف�شل  وه��ذ�  دقيقتني،  مل��دة  مغلي  م��اء 

ت�شبب �لعط�س + رغيف خبز �أ�شمر 120 جم �أو 
�أرز. مالعق   4

طبق �شلطة كبري مع �خلل.
فاكهة. ثمرة   2

- الختيار الثاين
رقاق-  �أو  جال�س  قطعة   2

�أو 3 مالعق فتة.
ق����ط����ع����ة حل��������م م���������ش����وي 

متو�شطة.
ط���ب���ق ���ش��ل��ط��ة ك���ب���ري مع 

�خلل.
فاكهة. ثمرة   2

الع�ساء
- الختيار الأول 

وحدة كحك مع وحدة بتيفور + 
كوب �شاي )مع �حلليب �أو بدون( 

+ ثمرة فاكهة.

- الختيار الثاين
بي�شة   + ف���ول  4 م��الع��ق   + زب�����ادي  ك���وب 

م�شلوقة + ن�شف رغيف بلدي
)60 جم( + ثمرة فاكهة.

يومية  ريا�شة  مبمار�شة  ين�شح  كما 
مثل �جلري �أو �مل�شي �ل�شريع خا�شة 

�أيام �لعيد مع تغري �لنظام.
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عربي ودويل
ال�سني حتذر الطالب الراغبني يف الدار�سة باأمريكا

•• بكني-اأ ف ب:

للمخاطر”  تقييمهم  “تعزيز  �ىل  �لطالب  �ل�شني  دع��ت 
رد� على  وذلك  �ملتحدة  �لوليات  �ىل  �لتوجه  �ختيار  قبل 

�لقيود �لأخرية ورف�س تاأ�شري�ت دخول لرعايا �شينيني.
�ىل  و�جلامعيني  �ل��ط��الب  بيان  يف  �لتعليم  وز�رة  ودع��ت 
�مل��زي��د من  �ت��خ��اذ  ل�����ش��رورة  “يكونو� م��درك��ني ج��ي��د�  �أن 
هذ�  يف  �لالزمة”  �لتح�شري�ت  بكل  و�لقيام  �لحتياطات 
�لإطار. وتاأتي هذه �لدعوة يف �إطار من �حلرب �لتجارية 
�ملتحدة  �لوليات  وقيود متز�يدة يف  وو��شنطن  بكني  بني 

على دخول �لطالب و�لباحثني �ل�شينيني.

�أيار-مايو م�شروع قانون  وقدم �جلمهوريون يف منت�شف 
باجلي�س  �شخ�س مرتبط  �أي  على  �لكونغر�س يحظر  �ىل 
�ل�شيني �حل�شول على تاأ�شرية دخول طالبية �و كباحث 

ما �أثار �نتقاد�ت من جانب �ل�شني.
�شعوبات  �ىل  �لث��ن��ني  �ل�شينية  �لتعليم  وز�رة  و�أ���ش��ارت 
مدة  خف�س  �و  �لطلبات  در����س  م��دة  �ط��ال��ة  مثل  متعددة 

�ل�شالحية وزيادة معدلت رف�س تاأ�شري�ت �لدخول.
وقالت يف بيان ن�شر على موقعها �للكرتوين “هذ� يطال 
وهوؤلء  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  يدر�شون  �لذين  �ل�شينيني 

�لذين �نهو� فيها بنجاح در��شتهم«.
وم�شروع �لقانون �لذي قدم �ىل �لكونغر�س يدعو و��شنطن 

مرتبطة  وهند�شية  علمية  مبوؤ�ش�شات  لئحة  و�شع  �ىل 
�ملوظفني  �ل�شخا�س  “منع  من  �لتمكن  بهدف  باجلي�س 
�لع�شكرية  �مل��وؤ���ش�����ش��ات  ه���ذه  ب��رع��اي��ة  ي��در���ش��ون  �ل��ذي��ن  �و 
�و  دخ��ول كطالب  تاأ�شرية  على  من �حل�شول  �ل�شينية” 

باحثني.
وكانت �شحيفة نيويورك تاميز �أوردت يف ني�شان-�بريل �ن 
�ل�شلطات �لمريكية بد�أت يف رف�س دخول بع�س �ل�شينيني 
�لذين ي�شتبه يف عالقتهم باجهزة �ل�شتخبار�ت �ل�شينية. 
وهناك حاليا 360 �ألف طالب �شيني يف �لوليات �ملتحدة 
�جلديدة  �ل�شني  �نباء  وكالة  �أوردت��ه��ا  �إح�شاء�ت  بح�شب 

�لر�شمية.

رو�سيا ت�سحب م�ست�سارين دفاعيني رئي�سيني من فنزويال
•• مو�شكو-وكاالت:

ذكر تقرير �خباري �أن جممع �شناعات �لدفاع �لرو�شية “رو�شتيك” خف�س عدد �مل�شت�شارين �لدفاعيني يف فنزويال 
من �ألف، �إىل ب�شع ع�شر�ت.

وقالت �شحيفة “وول �شرتيت جورنال” نقاًل عن م�شادر مطلعة، �إن “�لن�شحاب جاء ب�شكل تدريجي وت�شاعدت 
وتريته على مد�ر �لأ�شهر �لقليلة �ملا�شية ب�شبب غياب عقود جديدة، و�لأمو�ل �لكافية لدى �إد�رة �لرئي�س �لفنزويلي 

نيكول�س مادورو لال�شتمر�ر يف �لدفع مقابل �خلدمات �ملرتبطة بالعقود �ل�شابقة«.
ومن �ملتوقع، ح�شب �لتقرير �لذي �أوردته وكالة بلومربغ، �أن تتوقف �أي�شاً بع�س �خلطط �لأخرى، مبا فيها �إن�شاء 

م�شنع كال�شنيكوف.
وتعر�شت فنزويال لأزمة �قت�شادية و�شيا�شية كربى حتت حكم �لرئي�س نيكول�س مادورو، �لذي فاز بفرتة رئا�شية 

ثانية يف �نتخابات جرت قبل عام، وقاطعتها معظم �أحز�ب �ملعار�شة. 
ووفر �أكر من 3 ماليني فنزويلي من �لبالد ب�شبب �لت�شخم �ل�شديد، وندرة �ل�شلع.

الرئي�س الأمريكي يبداأ زيارة دولة لربيطانيا  

�سفن حربية �سينية تثري ال�سدمة بدخ�لها ميناء �سيدين 

•• لندن-اأ ف ب:

ب����د�أ دون���ال���د ت���ر�م���ب زي�����ارة دولة 
لربيطانيا  �أي�����ام  ث��الث��ة  ت�����ش��ت��م��ر 
ميكن  �شيا�شية،  �أزم��ة  ت�شهد  �لتي 
�أن توؤدي �نتقاد�ت جديدة للرئي�س 
�لأم����ريك����ي ب�����ش��اأن ب��ري��ك�����ش��ت �إىل 

تفاقمها.
وزوجته  تر�مب  ��شتقبال  و�شيتم 
�أن  قبل  بكنغهام  ميالنيا يف ق�شر 
يتناول �لغد�ء مع ملكة بريطانيا 
ث��م يح�شر�ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �إل��ي��ز�ب��ي��ث 

ماأدبة ع�شاء يف �مل�شاء.
لكن ور�ء ه��ذه �حل��ف��اوة يقف بلد 
حكومته  رئي�شة  �شت�شتقيل  م��اأزوم 

�ل�����ش��اب��ق��ة ل��ربي��ط��ان��ي��ا يف مت���وز-
خاللها  ن��زل  �لتي   2018 يوليو 
ع�شر�ت �لآلف من �لأ�شخا�س �إىل 
�ل�����ش��و�رع، �أط��ل��ق��ت دع���و�ت عديدة 

�إىل �لتظاهر.
ورف���������س ك����ورب����ن ح�������ش���ور حفل 
�مللكة،  ���ش��ت��ق��ي��م��ه  �ل�����ذي  �ل��ع�����ش��اء 
�ملعاهد�ت  “ميزق  رئي�شا  م��دي��ن��ا 
�ملناخ  تبدل  �إنكار  ويدعم  �لدولية 
عن�شريا«.  خ���ط���اب���ا  وي�����ش��ت��خ��دم 
و�شيح�شر تر�مب �لأربعاء مر��شم 
�إحياء �لذكرى �خلام�شة و�ل�شبعني 
لإنز�ل �لنورماندي يف بورت�شموث 
بجنوب �نكلرت� مع �مللكة و�لرئي�س 

�لفرن�شي �إميانويل ماكرون.

�لنتخابات �لأوروبية.
�ل����ع����م����ال  ح���������زب  زع������ي������م  ود�ن 
�ل����ربي����ط����اين ج����ريمي����ي ك���ورب���ن 
معترب�  ت�����ر�م�����ب  ت�������ش���ري���ح���ات 
يف  م���ق���ب���ول  غ����ري  “تدخل  �أن����ه����ا 

دميوقر�طيتنا«.
�لأمريكيني  �لروؤ�شاء  وكغريه من 
�شريكز  ب��ري��ط��ان��ي��ا،  ز�رو�  �ل��ذي��ن 
�خلا�شة”  “�لعالقة  على  تر�مب 
�لتي  �لأم����ريك����ي����ة  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة 
موؤخر�  عديدة  �ختبار�ت  و�جهت 
يف عدد من �مللفات مبا فيها �إير�ن 
�لتي تد�فع بريطانيا عن �لتفاق 

�لنووي �ملربم معها، و�لبيئة.
وت�����ش��غ��ط و����ش��ن��ط��ن ع��ل��ى لندن 

ب��ع��د ف�شلها  �أي�����ام  ب��ع��د  �مل��ح��اف��ظ��ة 
يف ت��ن��ف��ي��ذ �خل������روج م���ن �لحت����اد 
�شنو�ت على  ث��الث  بعد  �لأوروب���ي 

�ل�شتفتاء حول بريك�شت.
�لتدخل  يف  ت���ر�م���ب  ي�����رتدد  ومل 
مع  مقابالت  ففي  و���ش��ول��ه.  قبل 
�لطريقة  �نتقذ  �شحف بريطانية 
ماي  ت����ريي����ز�  ب���ه���ا  �أد�رت  �ل���ت���ي 
�ملفاو�شات مع �ملفو�شية �لأوروبية 
�خلارجية  وزي������ر  ب��ت��زك��ي��ة  وق������ام 
�ل�����ش��اب��ق ب��وري�����س ج��ون�����ش��ون �لذي 
لتويل  �ت��ف��اق،  بال  بريك�شت  يوؤيد 
ل��ه��ا. كما  رئ��ا���ش��ة �حل��ك��وم��ة خلفا 
�أ����ش���اد ب��ال�����ش��ع��ب��وي ن��اي��ج��ل ف����ار�ج 
�لذي فاز يف  زعيم حزب بريك�شت 

ل����ش���ت���ب���ع���اد جم����م����وع����ة ه�������و�وي 
لالت�شالت  �لعمالقة  �ل�شينية 
�خلام�س  ل��ل��ج��ي��ل  ���ش��ب��ك��ت��ه��ا  م����ن 
�لعالقات  و���ش��ت��ح��ت��ل  )5جي(. 
لربيطانيا  �لأ���ش��ا���ش��ي��ة  �ل��ت��ج��اري��ة 
حيز�  بريك�شت  بعد  ما  مرحلة  يف 
كان  و�إن  �حل����ادث����ات  م���ن  ك���ب���ري� 
�ملتحدة يخ�شى  �ململكة  �لبع�س يف 
م�شلحة  يف  �لأم�������ور  جت����ري  �أل 
ب���ل���ده���م. وق������ال ت����ر�م����ب �لأح�����د 
�شريكا  لنكون  �لإمكانية  “لدينا 
�ملتحدة”،  للمملكة  ر�ئ��ع��ا  جت��اري��ا 
حول  للتفاو�س  ��شتعد�ده  موؤكد� 
�لبلدين  بني  �حلر  للتبادل  �تفاق 
ب�شرعة. وكما حدث خالل زيارته 

•• �شيدين-اأ ف ب:

يحاولون  كانو�  ��شرت�ليون  �شدم 
م�شم�س  �شتوي  ب�شباح  �ل�شتمتاع 
�شينية  حربية  �شفن  ثالث  بروؤية 
تدخل ميناء �شيدين �م�س، ما دفع 
�ل�شكان  �إىل طماأنة  �ل��وزر�ء  رئي�س 

�ملذعورين.
ويف ظّل �لقلق �ملتز�يد حيال �لنفوذ 
�ل�شيني �ملتنامي و��شتعر��س بكني 
ل��ق��وت��ه��ا �ل��ع�����ش��ك��ري��ة، ���ش��ّك��ل ظهور 
�لعلم  حت���م���ل  ����ش���ف���ن  جم���م���وع���ة 
بحار،   700 نحو  وت�شم  �ل�شيني 

مفاجاأة.
وح�����ش��ل ذل���ك �أي�����ش��اً ف��ي��م��ا رئي�س 
�ل�����وزر�ء ���ش��ك��وت م��وري�����ش��ون خارج 
جزر  �إىل  ب����زي����ارة  ي���ق���وم  �ل����ب����الد 
���ش��ل��ي��م��ان، �ل���الع���ب �لأ����ش���ا����ش���ي يف 
منطقة جنوب �ملحيط �لهادئ �لتي 
تاأمل �ل�شني �إقناعها بالتخلي عن 

�عرت�فها بتايو�ن.
يف  لل�شحافيني  م��وري�����ش��ون  وق���ال 
هونيار� عا�شمة جزر �شليمان عند 
�شوؤ�له عن �ل�شفن �ل�شينية “رمبا 
كان �لأمر مفاجئاً لالآخرين لكنه 
قطعاً مل يكن مفاجاأة للحكومة”، 
منذ  ب��ذل��ك  نعلم  “نحن  م�شيفاً 
�أن و�شول  و�أك��د موري�شون  م��دة«. 
�ل�شفن �ل�شينية �إىل ميناء �شيدين 
للزيار�ت،  “تبادل  �شياق  يف  ي��اأت��ي 
�أ�شرت�لية  بحرية  �شفن  ز�رت  فقد 

�ل�شيني  �لنفوذ  لفر�س  حم��اول��ة 
يف �ملحيط �لهادئ ويف مناطق �أبعد 

من ذلك.
وكتب مدير كلية �لأمن �لقومي يف 
�جلامعة �ل�شرت�لية �لوطنية روري 
“زيار�ت  ت��وي��رت  ع��ل��ى  م��ي��دك��ال��ف 
كانت  لأ�شرت�ليا  �ل�شينية  �ل�شفن 
زيار�ت  منطي  وب�شكل  �مل��ا���ش��ي  يف 
م��ن��ف��ردة، ول��ي�����س جم��م��وع��ة عمل 
برمائية  هجومية  �شفينة  ت�شم 

و700 عن�شر«.
حمطة  لي�شت  “�شيدين  و�أ���ش��اف 
بطريقهم  ل��ه��م  م��الئ��م��ة  ت���وق���ف 
ع���دن، فما  �ل��وط��ن م��ن خليج  �إىل 
�لق�شة هنا؟”، مو�شحاً “يبدو �أنه 
عبارة عن ��شتعر��س خطري للقوة 

يف جنوب �ملحيط �لهادئ«.
�شعي  مع  بحذر  كانبري�  وتعاملت 
ق��ادر على  �أ�شطول  �ل�شني تطوير 
وحاولت  �لعميقة،  �ملياه  يف  �لعمل 
يف  �ملتنامي  بكني  وج���ود  مكافحة 
يف  �خللفية  وحديقتها  حميطها 

�ملحيط �لهادئ.
�شليمان،  ج��زر  �إىل  زيارته  وخ��الل 
�أعلن موري�شون عن منح ��شرت�ليا 
�����ش���رت�يل  دولر  م���ل���ي���ون   250
�أمريكي(  دولر  م��ل��ي��ون   173(
ت�شمح  ل����ل����ج����زي����رة،  ك���م�������ش���اع���دة 
نفوذها  على  باحلفاظ  لأ�شرت�ليا 
�لأهمية  ذي  �لأرخ���ب���ي���ل  ه����ذ�  يف 

�ل�شرت�تيجية.

هذه  زي��ارة  موعد  ويثري  �جلمعة. 
يتز�من  فهو  �ل��ت�����ش��اوؤلت،  �ل�شفن 
مع زيارة موري�شون جلزر �شليمان 
للقمع  �لثالثني  �ل��ذك��رى  وع�شية 
تيان  م��ي��د�ن  ل��ت��ظ��اه��ر�ت  �لعنيف 

�منني يف �ل�شني.
 ،1989 ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و   4 ويف 
قام �لنظام يف �ل�شني باإطالق �لنار 
على �ملئات و�عتقال �لآلف، بعدما 
باإ�شالحات  م��ت��ظ��اه��رون  ط��ال��ب 
�شيا�شية وو�شع حّد لدولة �لف�شاد.
�ل�شفن بعد  ي��اأت��ي و���ش��ول  ك��ذل��ك، 

مو�شحاً  �شابق”،  وق��ت  يف  �ل�شني 
بطريق  كانت  �ل�شينية  �ل�شفن  �ن 
عودتها “من عملية ملكافحة تهريب 
�مل���خ���در�ت يف �ل�����ش��رق �لأو����ش���ط«. 
و�ل�����ش��ف��ن �ل�����ش��ي��ن��ي��ة �ل���ث���الث هي 
�شفينة “كولون �شان” �لربمائية، 
“لووما ليك”،  �لتموين  و�شفينة 
“جو�شانغ”  �حلديثة  و�لفرقاطة 
بقذ�ئف  م���زودة  �أن��ه��ا  يعتقد  �ل��ت��ي 
�أر�س-جو ونظام �شاروخي م�شاد 
تبقى  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن  للغو��شات. 
هذه �ل�شفن يف ميناء �شيدين حتى 

�شفينة  �أن  ع��ن  �ل��ك�����ش��ف  م��ن  �أي����ام 
زورق���اً  �ع��رت���ش��ت  �شينية  ح��رب��ي��ة 
��شرت�لياً يف بحر �ل�شني �جلنوبي 
مروحيات  ط����ي����ارو  و������ش����ُت����ه����دف 

��شرت�ليون باأ�شعة �لليزر.
�أن  “�أعتقد  م���وري�������ش���ون  وق������ال 
�عتباره  ميكن  بالتوقيت  �لتفكري 

نوعاً من �لتحليل �ملبالغ فيه«.
�ل�شلطة،  �إىل  و�����ش����ول����ه  وم����ن����ذ 
���ش��ي جني  �ل�شيني  �ل��رئ��ي�����س  ع���زز 
جي�س  ق��وة  م��ن  كبري  ب�شكل  بينغ 
�ل��ت��ح��ري��ر �ل�����ش��ع��ب��ي وب��ح��ري��ت��ه، يف 

�إىل  يتوجهان  ثم  حزير�ن-يونيو 
للم�شاركة  فرن�شا  يف  �لنورماندي 

ب���ع���د ذل�����ك ����ش���ي���زور م����ع زوج���ت���ه 
من  �ل�����������ش�����اد������س  يف  �إي�������رل�������ن�������د� 

يف �لحتفالت �لتي �أعدتها فرن�شا 
لهذه �ملنا�شبة.

العف� تدع� مر�سحي م�ريتانيا لتعزيز حق�ق الإن�سان 
•• نواك�شوط-اأ ف ب:

 30 وح��و�ىل  “�أمن�شتي”  �لدولية  �لعفو  دعت منظمة 
مر�شحي  �م�س  موريتانيا  يف  نا�شطة  حقوقية  منظمة 
�لن��ت��خ��اب��ات �ل��رئ��ا���ش��ي��ة �مل���ق���ّررة يف ه���ذ� �ل��ب��ل��د يف 22 
حزير�ن/يونيو �جلاري �إىل توقيع وثيقة تت�شّمن 12 

بند�ً ت�شّب يف خانة تعزيز حقوق �لإن�شان.
�لإن�شان  حلقوق  حملية  منظمة  و32  �أمن�شتي  وقالت 
�أن  �إّن �لرئي�س �ملوريتاين �ملقبل يجب  يف بيان م�شرتك 
“يت�شّدى ل�شجّل حقوق �لإن�شان �ملرتّدي للبالد باّتخاذ 
بالب�شر  و�لجت����ار  �لعبودية  �شد  �شالبة  �أ���ش��د  م��وق��ف 
و�لع��ت��د�ء�ت على �حلق يف حرية �لتعبري، مبا يف ذلك 
ترهيب وم�شايقة �لن�شطاء �لذين يناه�شون �لتمييز«.

وطالبت �ملنظمات جميع �ملر�شحني للرئا�شة ب�”�لتوقيع 
على بيان يتاألف من 12 �لتز�ماً بتعزيز وحماية حقوق 

�لإن�شان يف موريتانيا«.
�لبيان عن كيني فاطيم دي��وب، مديرة �حلمالت  ونقل 
�إّن  قولها  �ل��دول��ي��ة،  �لعفو  منظمة  يف  �أف��ري��ق��ي��ا  ل��غ��رب 
“�أو�شاع حقوق �لإن�شان يف موريتانيا تّت�شم باخلطورة، 
و�لتمييز  للعبودية  �لت�شدي  على  يتجّر�أ  كّل من  �إّن  �إذ 
وغريهما من �نتهاكات حقوق �لإن�شان يتعر�س خلطر 
�ل��ق��ان��وين وحتى  �لتع�شفي و�لح��ت��ج��از غ��ري  �لع��ت��ق��ال 

�لتعذيب«.
�أن ي�شع  �ل��ق��ادم  �ل��رئ��ي�����س  “يجب ع��ل��ى  �أّن����ه  و�أ���ش��اف��ت 
�لإن�شان  حل��ق��وق  �جل�شيمة  �لن��ت��ه��اك��ات  حل��ق��ب��ة  ح����د�ً 
�إ�شالحات وتغيري  باإجر�ء  ��شتمرت عقود�ً، وذلك  �لتي 
�مل��م��ار���ش��ات م��ن �أج����ل ���ش��م��ان �لح�����رت�م �ل��ت��ام حلقوق 

�لإن�شان«.
و�أعرب �لبيان عن �أ�شف �ملنظمات لأّنه “منذ عام 2016 
حتى �لآن مل ُت�شدر حماكم مكافحة �لعبودية يف �لبالد 
ت�شلُّمها  من  �لرغم  على  �شخ�شني  على  �شوى  �أحكاماً 

47 ق�شية للتحقيق فيها، �شملت 53 م�شتبهاً به«.
و�أ�شاف �أّنه “بتوقيع �لبيان يقطع �ملر�شح وعد�ً ب�شمان 
�أن ت��ق��وم ح��ك��وم��ت��ه، يف ح��ال��ة �ن��ت��خ��اب��ه، ب��ت��وف��ري �مل���و�رد 
لتمكينهما  و�لق�شاء  �ل�شرطة  جلهازي  �ملتاحة  �لكافية 
�شلة  ذ�ت  ق�شايا  يف  بهم  �مل�شتبه  �جل��ن��اة  حت��دي��د  م��ن 

بال�شتغالل وتقدميهم �إىل �لعد�لة«.
��شتقالل  “ب�شمان  �أي�����ش��اً  يلتزم  �مل��ر���ّش��ح  �أّن  و�أ���ش��اف��ت 

يتوىل  ل  بحيث  �لد�شتور  مر�جعة  خ��الل  من  �لق�شاء 
رئي�س �جلمهورية رئا�شة �ملجل�س �لأعلى للق�شاء«.

“�إلغاء  �لبيان،  على  بتوقيعهم  �ملر�ّشحون،  يتعهد  كما 
م �لأن�شطة �ملتعلقة باحلق يف حرية  �لقو�نني �لتي جترِّ
�جلنائي  بالت�شهري  �ملتعلقة  �لأحكام  فيها  مبا  �لتعبري، 

و�لردة ون�شر �ملعلومات �لكاذبة«.
مدة  بتخفي�س  تتعلق  تد�بري  �لبيان  “يت�شمن  كذلك 
�حل��ب�����س �لح��ت��ي��اط��ي وو���ش��ع ح��د لك��ت��ظ��اظ �ل�شجون 
و�إغ���الق جميع م��ر�ك��ز �لح��ت��ج��از �خل��ا���ش��ة، وذل��ك من 
�أجل منع �لتعذيب وغريه من �شروب �ملعاملة �ل�شيئة«.

تت�شدى  �أخ������رى  “�لتز�مات  �ل���ب���ي���ان  ي��ت�����ش��ّم��ن  ك��م��ا 
مثاًل،  وت�شمل،  متييز،  على  تنطوي  �لتي  للممار�شات 
طة  مب�شَّ �مل���دين  �لت�شجيل  �إج�����ر�ء�ت  ت��ك��ون  �أن  �شمان 
�أ�شكال  م��ن  �شكل  �أي  مب��م��ار���ش��ة  ت�شمح  ول  وجم��ان��ي��ة 
�لتمييز على �أ�شا�س �لعرق، بالإ�شافة �إىل تنفيذ �شيا�شة 
ثقافية ولغوية �شاملة ل�شمان ح�شول �ملجتمعات غري 

�لناطقة بالعربية على �خلدمات �ل�شرورية«.
حم����ددة  ت����د�ب����ري  “�تخاذ  ك����ذل����ك  �ل���ب���ي���ان  وي����ق����رتح 
�لقت�شادية  باحلقوق  و�لتمتع  �لتام  �لتنفيذ  ل�شمان 
�إج���ر�ء  قبيل  م��ن  للجميع،  و�ل��ث��ق��اف��ي��ة  و�لج��ت��م��اع��ي��ة 
و�ملجتمعات  �جل��دي��د  �لرئي�س  ب��ني  مو�شعة  م�����ش��اور�ت 

�ملحلية ملر�جعة ق�شية ملكية �لأر��شي«.
ملتقى  رئي�س  ���ش��ار،  م��ام��ادو  ع��ن  �أمن�شتي  ب��ي��ان  ون��ق��ل 
�إّنه  منظمات �لوطنية حلقوق �لإن�شان )فوناده(، قوله 
بتوقيع  �لعلني  �لل��ت��ز�م  �ملر�شحني  جميع  على  “يجب 

�لبيان و�إعطاء �لأولوية حلقوق �لإن�شان«.
و�عتمد �ملجل�س �لد�شتوري �ملوريتاين �لالئحة �لنهائية 
�ملوؤلفة من �شتة مر�شحني لالنتخابات �لرئا�شية �ملقررة 
�حلاكم  �حل��زب  مر�شح  وبينهم  حزير�ن/يونيو   22 يف 
حممد ولد �ل�شيخ حممد �أحمد، رفيق �لرئي�س حممد 

ولد عبد �لعزيز.
ح��زي��ر�ن-  20 �ىل   7 م��ن  �لنتخابية  �حلملة  وتنظم 
متوز/  6 يف  ثانية  دورة  تنظم  �ل�شرورة  وعند  يونيو. 

يوليو.
�أن ت�شمح هذه �لنتخابات �لرئا�شية بانتقال  ويفرت�س 
منتخب  رئي�س  �إىل  وليته  منتهية  رئي�س  لل�شلطة من 
يف هذ� �لبلد �ل�شحر�وي �لو�قع يف غرب �إفريقيا و�لذي 

�شهد عدد� من �لنقالبات بني 1978 و2008.

بدء حماكمة اآخر اإرهابيني فرن�سيني ببغداد
•• بغداد-وكاالت:

�شباح  �لعر�قية  �ملركزية  �جلنائية  �ملحكمة  ��شتاأنفت 
�أم�������س �لث���ن���ني، ج��ل�����ش��ات حم��اك��م��ة ف��رن�����ش��ي��ني بتهمة 
 12 �أ�شل  �لأخريين من  د�ع�س، هما  لتنظيم  �لنتماء 
�شوريا  قو�ت  من  �لعر�قية  �ل�شلطات  ت�شلمتهم  �إرهابياً 
�ملولود  ده��ل��وم   م��ر�د  وب���د�أت حماكمة  �لدميوقر�طية. 
�ل��زور )�شرق  يف �جلز�ئر و�عتقل منذ نحو عام يف دير 
عا�شر  وه���و  �لإره�����اب.  حتليل  م��رك��ز  بح�شب  ���ش��وري��ا(، 
�لعر�قية يف غ�شون  �ل�شلطات  فرن�شي حتاكمه  �إرهابي 
�أبايع  “مل  �ملحكمة،  �أم��ام  �لفرن�شي  ه��ذ�  و�أك��د  �أي���ام.   8
�أي تدريبات منذ  �أمار�س  )تنظيم د�ع�س(�لإرهابي ومل 

�أن خ�شعت �إىل عمليتني جر�حيتني يف ظهري«.
حتليل  “مركز  �لأوروب���������ي  �لأب����ح����اث  م��ع��ه��د  وي���ق���ول 
“ �إرهابي خم�شرم، �شغل من�شب  �إن دهلوم  �لإرهاب”، 
قا�س” يف حماكم �لتنظيم �ملتطرف �لتي حكمت باإنز�ل 

عقوبات ج�شدية وبت�شفيات.
بالل  هو  �ملجموعة  يف  �آخ��ر  فرن�شي  �إره��اب��ي  و�شيحاكم 
�إح���دى �شو�حي  ب��ل��دة �شري  �ل��ك��ب��اوي )32 ع��ام��اً( م��ن 
26 من  ه���وؤلء، منذ  وب���د�أت حماكمة جميع  ب��اري�����س. 
هذه  قبل  من  حماكمتهم  �إمكانية  لعدم  “�أيار”،  مايو 
دم�شق  ب��ني  �لدبلوما�شية  �ل��ع��الق��ات  و�ن��ق��ط��اع  �ل��ق��و�ت 
فرن�شا  �إىل  عودتهم  رف�شها  د�ئماً  تكرر  �لتي  وباري�س 

حيث يحتدم �جلدل حول هذ� �ملو�شوع.

•• وا�شنطن-وكاالت:

�أظهر �ل�شحايف �لرتكي �ملخ�شرم عبد�هلل بوزكورت كيف ت�شتمر تركيا بغ�س 
�لطرف عن ن�شر �لكتب �ملتطرفة �لتي �أّلفتها قياد�ت بارزة يف تنظيم �لقاعدة. 
�أّن كتب رجال �لدين �ملتطرفني يف  �أ�شار �إىل  “نورديك مونيتور”  ويف موقع 
�لقاعدة و�لتي �ألهمت عدد�ً من �لإرهابيني، تباع علناً عرب �أكرب من�شة جتارية 
�أحد  �أن11.كوم، على �لرغم من �شدور حظر من قبل  �إلكرتونية يف تركيا، 
�إعالمية ت�شتهر يف تركيا  هي من�شة  2016.”كور�شل كتاب”  �شنة  �لق�شاة 
لالإرهابي  كتاباً  ن�شرت  �ل�شياق،  هذ�  يف  و�لقاعدة.  د�ع�س  كتب  وتوزيع  بن�شر 
لدعم  طريقة   44“ عنو�ن:  حتت  �لعولقي  �أن��ور  ميني  �أ�شل  من  �لأمريكي 
�جلهاد” حيث كان �لكتاب معرو�شاً للبيع على �ملوقع نف�شه بحلول 27 مايو 

“�أيار” �ملا�شي، تاريخ �آخر ولوج �إليه ملوقع نورديك مونيتور.
�لو�قعة  �ل�شالم �جلنائية  �إح��دى حماكم  قا�س يف  قبل  �لكتاب من  مت حظر 
�شوريا  م��ع  �حل���دود  م��ن  بالقرب  �ل��ب��الد،  �شرق  جنوب  مر�شني،  حمافظة  يف 
رقم  حت��ت  �مل�شجل  �ل��ق��ا���ش��ي  �أم����ُر  ح��ظ��ر   .2016 “�شباط”  ف��رب�ي��ر   2 يف 

كل طبعاته  �ل�شرطة جمع  وفو�س  �لعولقي  كتاب  ون�شر  بيع   2016/873
من �ملكتبات. على �لرغم من �لأمر �لق�شائي، �شمح موقع �أن11.كوم ملن�شته 
ببيع �لكتاب يف حتٍد للحكم وكذلك �شمح ملوؤ�ش�شة كامبانيايل كتابالر مبو��شلة 

ن�شر وبيع �لكتاب.

املوقع مقرب من اأردوغان
��شطنبول كم�شروع  2012 يف  �شنة  �لإلكرتوين  �لتجاري  �ملوقع  تاأ�ش�س هذ� 
�لرتكي  للرئي�س  موؤيد  �أعمال  جتمع  وهي  دوغو�س،  جمموعة  بني  م�شرتك 
�أ���س ك��اي وهي  �أردوغ���ان وي��دي��ره فريد �شاهنك، وب��ني جمموعة  رج��ب طيب 
عمالق �ت�شالت كوري جنوبي. ويتعامل مع �ملوقع �أكر من 6 ماليني زبون 

وحو�يل 100 �ألف بائع حمرتف. 

اإرهابيان األهمها العولقي على الأقل
ُيعتقد �أّن �لعولقي هو رجل �لدين �لذي �ألهم �لر�ئد ن�شال مالك ح�شن مرتكب 
جرمية �إطالق �لنار على جمموعة من �جلنود �لأمريكيني يف 5 نوفمرب )ت�شرين 
�لثاين( 2009 يف قاعدة فورت هود �لع�شكرية يف تك�شا�س، مما �أدى �إىل مقتل 12 
جندياً وطبيباً. وكان عمر فاروق عبد �ملطلب، وهو �لرجل �لنيجريي �لذي حاول 
تفجري خطوط نورث و�شت �لأمريكية حني حطت يف ديرتويت ليلة عيد �مليالد 
�شنة 2009، و�حد�ً من تالميذ �لعولقي. وُقتل �لأخري بغارة جوية �شنتها طائرة 

�أمريكية من دون طيار �شنة 2011.

ع�ساق حور اجلنة
نورديك  لتحقيق  وفقاً  �أي�شاً،  �أخ��رى  جهادية  كتب  لبيع  من�شته  �ملوقع  ي�شتخدم 

كتاب  �شعر  وتخفي�س  ببيع  �لإلكرتوين  �ملوقع  �شمح  �ملثال،  �شبيل  على  مونيتور. 
دي��ن فل�شطيني  ع���ز�م، وه��و رج��ل  �ل��ذي كتبه ع��ب��د�هلل يو�شف  ع�شاق ح��ور �جلنة 
وع�شو موؤ�ش�س للقاعدة. يو�شف عز�م باأبي �جلهاد �لعاملي، وو�شل تاأثريه �إىل جيل 
�ل�شباب �لرتكي عرب �أعماله �لتي ُترجمت كما ح�شل مع هذ� �لكتاب �لذي ي�شتذكر 
وقتل  �لأفغانية.  �ل�شوفياتية  قتلو� خالل �حلرب  150 متطرفاً  �أكر من  حياة 
�إّن �لأمر �لق�شائي بحظر بيع ون�شر كتاب �لعولقي �شمل �أي�شاً  عز�م �شنة 1989. 
كتب ع�شاق �حل��ور. وبالرغم من ذلك، و�شع عدد من �لبائعني هذ� �لكتاب على 

لئحة �لبيع �شمن موقع �أن11.كوم، وعر�س ب�شعهم ح�شومات على �ل�شعر.
 .. بعك�س �لعمل �ل�شحايف

حكومة  عمدت  تركيا،  يف  بحرية  ت��وزع  �لتي  �جلهاديني  كتب  من  �لنقي�س  على 
�أعماًل  �أنتجو�  ونا�شرين  وك��ّت��اب  �شحافيني  �شد  قمع  حملة  �شّن  �إىل  �أردوغ����ان 
ق�شبان  خلف  �شحايف   200 ي��ق��ارب  م��ا  هناك  �ل��ي��وم،  حتى  تنتقدها.  م�شروعة 
�ل�شجون يف تركيا بناء على تهم مفربكة حول �لإره��اب. يف هذه �لأثناء، و�شعت 
�حلكومة يدها على �أكر من 150 من�شة �إعالمية ود�ر ن�شر ومكتبات، ��شتناد�ً 

�إىل تهم مرتبطة بانتقاد �لعمل �حلكومي.

اأكرب م�قع تركي اإلكرتوين يبيع كتبًا لقيادات القاعدة 

تاأجيل م�ساع اأممية للحد من جتارب ك�ريا ال�سمالية ال�ساروخية 
•• مونرتيال-�شول-نيويورك-رويرتز:

تاأجيل  ع��ن  ل���روي���رتز  مطلعة  م�����ش��ادر  ك�شفت 
م�����ش��اع م���ن ج���ان���ب م��ن��ظ��م��ة �ل����ط����ري�ن �مل���دين 
لكبح  �ملتحدة  ل���الأمم  �لتابعة  )�إي��ك��او(  �ل���دويل 
برنامج كوريا �ل�شمالية �ل�شاروخي عرب �إجر�ء 
�لوقت  �ملجال �جلوي ويف  �شالمة  ب�شاأن  تدقيق 
�ل�شمالية،  ل��ك��وري��ا  �مل�����ش��ار �جل���وي  �إح��ي��اء  ذ�ت���ه 
ي�شكل  �أن ذلك قد  �أمريكية من  و�شط خم��اوف 

�نتهاكا لعقوبات �لأمم �ملتحدة.
م�����ش��ار�ت غري  �ل��ط��ري�ن حاليا  رح���الت  وتتخذ 
�ل�شمالية  ب��ك��وري��ا  �مل�����رور  ل��ت��ت��ف��ادى  م��ب��ا���ش��رة 
جتربة  �إجر�ئها  �حتمال  من  �لتهديد�ت  ب�شبب 

�شاروخية مفاجئة.
�إجر�ء  تعتزم  كانت  �ملنظمة  �أن  �مل�شادر  وذك��رت 
ما  منذ  �ل�شمالية  ك��وري��ا  يف  ج��وي  تدقيق  �أول 
�ل��ع��ام �حلايل،  ���ش��ن��و�ت خ��الل  ي��زي��د على ع�شر 
لكن جرى تاأجيل �لأمر حتى �لعام �ملقبل ب�شبب 
�أن ذلك �لتدقيق  خماوف �لوليات �ملتحدة من 
رمبا يت�شمن تبادل معلومات تكنولوجية ميكن 
�ل�شمالية  كوريا  بر�مج  تطوير  يف  ��شتخد�مها 
لالأ�شلحة. وطلبت كل �مل�شادر عدم ن�شر �أ�شمائها 

نظر� حل�شا�شية �لأمر.

�لأمر  لأن  قلقون  “هم  ل��روي��رتز  م�شدر  وق��ال 
يت�شمن تكنولوجيا ميكن حتويلها ل�شتخد�مات 
�لتي  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  عك�س  على  ع�شكرية 

قد ُتعفى من �لعقوبات ب�شورة �أكر �شهولة«.
�خلارجية  وز�رة  ب��ا���ش��م  م��ت��ح��دث��ة  ورف�������ش���ت 
�لأمريكية �لتعليق لكون �ملحادثات �لتي جتريها 

�إيكاو غري معلنة.
لكن �أنتوين فيلبني �ملتحدث با�شم �إيكاو �أكد يوم 

�جلمعة تاأجيل هذ� �لأمر.
�ملتحدة  �لوليات  تو��شل  بينما  �لتاأجيل  وياأتي 
�ل�شغط على كوريا �ل�شمالية بفر�س �لعقوبات 
دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  بني  ثانية  قمة  بعد 
�أون  كيم جوجن  �ل�شمالية  كوريا  وزعيم  تر�مب 

يف فيتنام يف فرب�ير �شباط.
وقال م�شدر ثان �إن �لهدف من �إجر�ء �لتدقيق 
وتنظيم ور�شة عمل ع�شكرية ومدنية منف�شلة، 
ي��ج��ري يف �شبتمرب  �أن  �مل��ق��رر  و�ل����ذي ك���ان م��ن 
�إج���ر�ء بيوجنياجن  �ملقبل، هو �حل��د من  �أي��ل��ول 
�ملمار�شة  وه��ي  �ملفاجئة  �ل�شاروخية  لتجاربها 

�لتي تتبعها منذ �أمد بعيد.
ت��ل��ك �جل���ه���ود قوبلت  �إن  ث��ال��ث  وق����ال م�����ش��در 
�أع�شاء  ودول  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  م��ن  بالرف�س 
ب�شبب  �ل��ي��اب��ان  منها  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  يف  �أخ���رى 

�خلالف حول حتديد �ملناطق �لتي تعر�شت يف 
�ملا�شي لختبار�ت كوريا �ل�شمالية �ل�شاروخية.

قبل  �أنه  روي��رتز  عليها  �طلعت  ر�شالة  و�أظهرت 
قمة هانوي �أبلغت �إيكاو جلنة معنية بالإ�شر�ف 
�أن  �لأم���ن  ملجل�س  تابعة  �لعقوبات  تنفيذ  على 
�نتهاكا للعقوبات  �ملقررة ل ت�شكل  �لعمل  ور�شة 

�لتي فر�شتها �لأمم �ملتحدة.
لكن بعد �أيام من �نهيار قمة �لرئي�س �لأمريكي 

 12 ي��وم  يف  وحت��دي��د�  �ل�شمالية،  كوريا  وزعيم 
مار�س �آذ�ر، �أبلغت �لوليات �ملتحدة هذه �للجنة 

بعدم �تفاقها يف �لر�أي مع �ملنظمة.
�لتدريب  “هذ�  للجنة  �ملتحدة  �لوليات  وقالت 
خ��ا���ش��ع )ل��ل��ع��ق��وب��ات( لأن����ه ت���ع���اون ف��ن��ي ب�شاأن 
ولذ�  �لطري�ن  وتكنولوجيا  وهند�شة  �لطري�ن 
كل  �أ���ش��ا���س  على  مر�جعته  �للجنة  على  يتعني 

حالة على حدة«.
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قالت �خلارجية �مل�شرية �إنها تتابع ببالغ �لهتمام تطور�ت �لأو�شاع 
على �ل�شاحة �ل�شود�نية و�لأحد�ث �لأخرية وتد�عياتها، وتعرب عن 

مو��شاتها لأ�شر �ل�شحايا وتتمنى �ل�شفاء �لعاجل للجرحى. 
بالهدوء  �ل�شود�نية  �لأط����ر�ف  كافة  �ل��ت��ز�م  �أهمية  على  �أك���دت  كما 
و�شبط �لنف�س و�لعودة �إىل مائدة �ملفاو�شات و�حلو�ر بهدف حتقيق 

تطلعات �ل�شعب �ل�شود�ين.
�لدقيق من  �لظرف  لل�شود�ن يف هذ�  �لكامل  وج��ددت م�شر دعمها 
م�شتقبل  لتحقيق  �ل��ر�م��ي��ة  للجهود  �لكاملة  وم�شاندتها  تاريخه 
و�لتنمية  �ل���ش��ت��ق��ر�ر  على  ي��ق��وم  �ل�����ش��ود�ين  �ل�شعب  لأب��ن��اء  �أف�����ش��ل 

ويحقق �لرخاء و�لرفاهية. 

ك��وري��ا �جل��ن��وب��ي��ة عمليات غ��و���س جتريبية يف  ن��ف��ذ غ��و����ش��ون م��ن 
ملحاولة  ��شتعد�د�ت  �شمن  �لثنني  �أم�س  بود�ب�شت  يف  �لد�نوب  نهر 
�لو�شول �إىل حطام �شفينة �شياحية كانت تقل �شائحني معظمهم من 

كوريا �جلنوبية عندما غرقت يف حادث �لأ�شبوع �ملا�شي.
وكانت �ل�شفينة �ل�شياحية )فايكنج �شيجني( قد ��شطدمت ب�شفينة 
�شياحية �أ�شغر ��شمها )مريميد( يوم �لأربعاء �ملا�شي خالل �أمطار 
من  جمموعة  تقل  كانت  �لتي  �لأ�شغر  �ل�شفينة  و�نقلبت  غ��زي��رة. 
�لد�نوب  يف  ح��ادث  �أ�شو�أ  يف  غرقت  ثم  �جلنوبيني  �لكوريني  �ل�شياح 

منذ ما يزيد على ن�شف قرن.
ومت �إنقاذ �شبعة كوريني �أحياء و�نت�شال �شبع جثث ليلة �حلادث. وما 
ز�ل 21 �آخرون، هم 19 كوريا وجمريان، مفقودين ويفرت�س �أنهم 

يف عد�د �ملوتى.
وحال في�شان خالل �لأيام �خلم�شة �لتي �أعقبت �لكارثة دون و�شول 
�لغو��شني �إىل �حلطام �أو �نت�شال باقي �جلثث. ومل تنجح حماولت 

جمرية لإر�شال غو��شني �إىل مكان قريب من �حلطام.
زو�رق  وع��دة  كورية  بارجة  �إن  روي��رتز  من  تلفزيوين  م�شور  وق��ال 
مطاطية �شريعة حلت حمل بارجة جمرية يف وقت مبكر �شباح �ليوم 

�لثنني لالإعد�د لالختبار�ت و�لغو�س يف نهاية �ملطاف.
�ل�شاعة  �عتبار� من  )�لغو�س(  “�شيبد�أ  بيان  �لإنقاذ يف  فريق  وقال 
�إمكانية �لعمل حتت �ملاء  �لثامنة )بالتوقيت �ملحلي( �ليوم لختبار 

مبجرد ��شتكمال �ل�شتعد�د�ت«.
�ل�شفينة  ل��دخ��ول  تهدف  ل  �ل��ي��وم  �لغو�س  “مهمة  �لبيان  و�أ���ش��اف 

و�إمنا ل�شتيعاب �لو�شع �أول«.
 

�أن  �لث��ن��ني  �أم�����س  �لر�شمية  �لكورية  �ملركزية  �لأن��ب��اء  وك��ال��ة  ذك��رت 
مبعوثي  وكبري  �لكبري  �ل�شمايل  �لكوري  �مل�شوؤول  ت�شول  يوجن  كيم 
�إىل حفل  �أون  �لزعيم كيم جوجن  ر�فق  �شابقا  �لنوويني  بيوجنياجن 
فني يف �إ�شارة �إىل �أن رئي�س جهاز �ملخابر�ت �ل�شابق حي وما ز�ل ميثل 

قوة يف هيكل �ل�شلطة بكوريا �ل�شمالية.
�أن��ب��اء مت�شاربة ع��ن ت��غ��ي��ري�ت يف  وي��اأت��ي ظ��ه��ور ه��ذ� �مل�����ش��وؤول بعد 
�ملا�شي قبل  �لعام  �ملتحدة  �لوليات  �لتفاو�س مع  �لذي قاد  �لفريق 
و�لرئي�س  �ل�شمالية  �إثر ف�شل زعيم كوريا  �لنووية  �ملحادثات  �نهيار 
�لأمريكي دونالد تر�مب يف �لتو�شل �إىل �تفاق خالل قمة يف فرب�ير 

�شباط.
وذك����رت �ل��وك��ال��ة �أن ك��ي��م ي���وجن ت�����ش��ول ك���ان �ل��ع��ا���ش��ر م��ن ب��ني 12 
“م�شوؤول كبري�” ر�فقو� كيم جوجن �أون وزوجته ري �شول جو خالل 
ح�شورهما عر�شا فنيا للهو�ة من زوجات �شباط يف �جلي�س �لكوري 

�ل�شمايل يوم �لأحد.
يوم  ذك���رت  ق��د  �جلنوبية  �ل��ك��وري��ة  �إل��ب��و  ت�شو�شون  �شحيفة  وك��ان��ت 
�جلمعة نقال عن م�شدر كوري �شمايل مل حتدده �أن كيم يوجن ت�شول 
�أون و�ل��ذي ك��ان نظري وزي��ر �خلارجية  �ل��ذر�ع �ليمنى لكيم ج��وجن 
�لأمريكي مايك بومبيو قبل قمة هانوي �لفا�شلة �أحيل ملع�شكر عمل 

و�إعادة تثقيف.
مع  �ملتحدة  �لوليات  �أجرته  �ت�شال  �آخ��ر  عن  بومبيو  �شئل  وعندما 
�لرد  ع��ن  �متنع  ع��ام  بوجه  �ل�شمالية  ك��وري��ا  وم��ع  ت�شول  ي��وجن  كيم 

قائال “جنري مفاو�شاتنا ب�شكل غري معلن«.

عوا�شم

القاهرة

بوداب�ست

�سول

ك��سرن ينفي التحدث ب�ساأن ت�سريحه الأمني مع ترامب 
•• وا�شنطن-رويرتز:

نفى جاريد كو�شرن م�شت�شار �لبيت �لأبي�س و�شهر �لرئي�س دونالد تر�مب 
�أن يكون قد حتدث مع �لرئي�س ب�شاأن ت�شريحه �لأمني، وذلك وفقا ملا جاء 
�لكوجنر�س  يف  حتقيق  و�شط  �لإخبارية  �أك�شيو�س  موؤ�ش�شة  مع  مقابلة  يف 
ب�شاأن �لق�شية. وحتقق جلنة يف جمل�س �لنو�ب فيما �إذ� كان بع�س �لعاملني 
رغم  �مل�شتوى  عالية  �أمنية  ت�شاريح  على  ح�شلو�  ق��د  �لأبي�س  �لبيت  يف 
من  باأن  روي��رتز  بالكوجنر�س  م�شادر  و�أبلغت  �مل�شوؤولني.  بع�س  �عرت��س 

بني هوؤلء �لعاملني كو�شرن وزوجته �إيفانكا تر�مب.
�إذ� كان قد بحث ت�شريحه مع تر�مب فقال لأك�شيو�س  و�شئل كو�شرن عما 
�إيفانكا تر�مب، بنت �لرئي�س �جلمهوري �لكربى،  �أناق�شه معه". كانت  "مل 
باأنها  �شباط  فرب�ير  يف  مقابلة  يف  نيوز(  )�إيه.بي.�شي  تلفزيون  �أبلغت  قد 

وكو�شرن مل يح�شال على معاملة خا�شة فيما يخ�س �لت�شاريح �لأمنية.
�لقو�عد  بجميع  �ل��ت��زم  �أن��ه  نيوز  فوك�س  تلفزيون  كو�شرن  �أب��ل��غ  �أن  و�شبق 
�أعقاب  �لأبي�س يف  �لبيت  بعمله يف  ��شطالعه  �لأخالقية �حلكومية لدى 
فوز تر�مب يف �نتخابات 2016. كانت �شحيفة نيويورك تاميز قد نقلت 
يف فرب�ير �شباط عن م�شادر قولها �إن تر�مب �أمر باإعطاء كو�شرن ت�شريحا 
بع�س  مو�فقة  عدم  برغم  �ل�شرية  �شديدة  �ملعلومات  على  لالطالع  �أمنيا 
�مل�شوؤولني. ورف�س �لبيت �لأبي�س يف بادئ �لأمر �لتعاون مع �لتحقيق �لذي 
جتريه جلنة �لإ�شر�ف مبجل�س �لنو�ب يف م�شاألة �لت�شاريح �لأمنية، لكنه 
�لأبي�س  �لبيت  يف  �لأمنية  �لت�شاريح  ملكتب  �ل�شابق  للرئي�س  لحقا  �شمح 

بالإدلء ب�شهادة حمدودة �أمام حمققي �لكوجنر�س.
وقال معاون يف �لكوجنر�س �إن �مل�شوؤول، كارل كالين، �أكد �أنه خفف �لقو�عد 

�خلا�شة باإ�شد�ر �لت�شاريح برغم �عرت��س م�شوؤولني �أمنيني.

�سيا�سات اإدارته اأ�سرت ب�سكل مبا�سر بفل�سطينيني عاديني

ترامب يخفق يف ت�سخي�س ال�سراع الإ�سرائيلي الفل�سطيني 

خماوف من و�س�ل ال�س�دان اإىل «حافة الهاوية« •• عوا�شم-وكاالت:

يعي�س �ل�شود�ن حالة من �لقلق بعد �أنباء جديدة عن 
�شقوط قتلى يف ف�س �عت�شام �أمام مقر �لقيادة �لعامة 
�أم�س �لثنني،  للقو�ت �مل�شلحة يف �لعا�شمة �خلرطوم 
و�أعربت �لقوى �ل�شيا�شية �ل�شود�نية عن تخوفها من 

�نزلق �لبالد �إىل �ملجهول يف ظل ت�شاعد �لتوتر.
�أم�����س �لث���ن���ني، فاإن  ووف���ق���اً ل�شحف ع��رب��ي��ة ����ش���ادرة 
�لأزمة يف �ل�شود�ن تتعقد يف ظل �ت�شاع فجوة �خلالف 
�لتي  و�لتغيري  �حلرية  وق��وى  �لع�شكري  �ملجل�س  بني 
مع  متا�شياً  مدنية  حلكومة  �ل�شلطة  بت�شليم  تطالب 

�شوت �ل�شارع. 
�أبو  حممد  �للندنية  �لعرب  �شحيفة  يف  �لكاتب  يقول 
عن  تك�شف  �ل�شود�ن  يف  �ملوقف  “تطور�ت  �إن  �لف�شل، 
تعمد بع�س �لدو�ئر يف �لد�خل و�خلارج زيادة م�شاحة 
�ملدنية  و�ل��ق��وى  �لع�شكرية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  ب��ني  �لرت���ب���اك 
�لتالقي  �شعوبة  على  و�لتاأكيد  �ل�����ش��ارع،  يف  �ملنتع�شة 

بينهما حول جملة من �لقو��شم �مل�شرتكة«.
و�أ�شاف �أبو �لف�شل، �أن “هذه �لقوى ت�شعى �أي�شاً �إىل 
و�لتجاذبات  �خلالفات  ت�شتمر  كي  �لتناق�شات  تغذية 

وتتو��شل عملية ��شتنز�ف �لقوى �لرئي�شية«.
ذل���ك هو  �ل��رئ��ي�����ش��ي م��ن ور�ء  �ل��ه��دف  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
ب�شورة  �لإنهاك  مرحلة  يف  �ل�شيا�شية  �لقوى  “�إدخال 
لأن  مناف�شة،  دو�ئ��ر  مبطالب  �لت�شليم  تقبل  جتعلها 
وجود قوة وحيدة و�زنة يف �ل�شلطة، ع�شكرية �أو مدنية، 
متثل خطر�ً على �أطر�ف ت�شعر بعدم �لرتياح للم�شي 

نحو �ل�شتقر�ر«.
يف�شي  �ل�����ش��ود�ن،  ح��ال��ة  ويف  “�إنه  �لف�شل  �أب���و  وق���ال 
�لتجاذب و�لتناف�س يف �لروؤى �إىل عدم �للتفات لكثري 
من �مل�شكالت �لتي تع�شف بهياكل �لدولة، ويقدم فر�شة 
على طبق من ف�شة لأن�شار �لثورة �مل�شادة لل�شعي نحو 

�لفل�شطينية يف  �لبعثة  و��شنطن مقر  �أغلقت  �ملحادثات، 
�أ�شكال  من  �شكل  كل  منهجي  ب�شكل  وقو�شت  و��شنطن، 
�لدعم �لقت�شادي و�لإن�شاين للفل�شطينيني، �شو�ء خارج 

�لأر��شي �لفل�شطينية �ملحتلة �أو د�خلها. 
ومنذ �أغ�شط�س”�آب” 2018، �أوقفت �لإد�رة �لأمريكية 
ب�شكل مطرد م�شاريع م�شاعد�ت �قت�شادية مبا يزيد عن 
100 مليون دولر لل�شفة �لغربية وقطاع غزة، ف�شاًل 
عن �إنهاء م�شاركتها �ل�شنوية، حو�يل 200 مليون دولر، 

لوكالة غوث وت�شغيل �لالجئني �لفل�شطينيني. 
ويرى �لكاتب �أن �قرت�حاً مقدماً من �إد�رة �ن�شحبت كلياً 

•• وا�شنطن-وكاالت:

بعد �أكر من عامني من �لتاأجيل، �أعلنت �إد�رة �لرئي�س 
�لأمريكي تر�مب بد�ية �ل�شهر �ملا�شي، عن �أول ق�شم من 
خطتها �لتي طال �نتظارها لإطالق عملية �ل�شالم بني 
�إ�شر�ئيل و�لفل�شطينيني. ويعقد �لبيت �لأبي�س موؤمتر�ً 
دولياً يومي 25 و26 يونيو”حزير�ن” يف �ملنامة، يقال 
�إنه يهدف لت�شجيع �ل�شتثمار يف �ل�شفة �لغربية �ملحتلة 

وقطاع غزة. 
وي����رى خ��ال��د �جل���ن���دي، زم��ي��ل غ��ري م��ق��ي��م ل���دى معهد 
 -2004 بروكينغز، وم�شت�شار �لقيادة �لفل�شطينية من 
2009 حول مفاو�شات �لو�شع �لد�ئم مع �إ�شر�ئيل، �أن 
ور�شة  ��شم  �أطلق عليه  �ل��ذي  �مل��وؤمت��ر،  ذل��ك  �لهدف من 
عمل “من �ل�شالم �إىل �لزدهار”، جمع ع�شر�ت �ملليار�ت 
من �لدولر�ت يف �شورة تعهد�ت من دول عربية و�أوروبية 

و�آ�شيوية للم�شاعدة يف دعم �لقت�شاد �لفل�شطيني.
“فورين  ك��ت��ب �جل���ن���دي يف م���وق���ع  ول���ك���ن، ح�����ش��ب م���ا 
خلطة  �ل�شيا�شي  �ملكون  عن  بعد  يك�شف  مل  بولي�شي”، 
�شالم �لإد�رة – و�لتي ي�شرف عليها جاريد كو�شرن، �شهر 

تر�مب وم�شت�شاره.

ت�سكيك
بور�شة  �ل�شكوك  تثري  �أ�شباب  ع��دة  �ملقال  كاتب  ويطرح 
خطاأ  و�أولها  �لبحرين،  يف  �ملقرتحة  �لقت�شادية  �لعمل 
�شيا�شية.  روؤي��ة  عن  �لك�شف  قبل  �قت�شادية  خطة  ط��رح 
�ملحللني، ل يتوقع قدوم  �إل��ي��ه ع��دد م��ن  م��ا لفت  ووف��ق 
�أنهم ل يعرفون  م�شتثمرين ومتربعني حمتملني طاملا 

ما هو مطلوب منهم �ل�شتثمار فيه. 
ويقول �لكاتب �إن روؤ�شاء �أمريكيني �شابقني، من رونالد 

“نوعية  �أي�شاً حت�شني  �أوباما، حاولو�  ب��ار�ك  �إىل  ريغان 
مبا�شرة  �لت�شدي  دون  للفل�شطينيني  بالن�شبة  �حلياة” 
لالحتالل �لإ�شر�ئيلي. وي�شاف �إليه، مل تفلح قط فكرة 
�أفق  بدياًل عن  �لقت�شادي  �ل�شالم  ي�شمى  ما  ي�شبح  �أن 

�شيا�شي جمٍد.

�سوء ت�سخي�س
على  �لأم���ري���ك���ي���ة  �لإد�رة  ت���رك���ي���ز  يف  �ل���ك���ات���ب  وي������رى 
�لقت�شاد�ت مبثابة �شوء ت�شخي�س للم�شكلة. وكما ك�شفت 
تقارير �شادرة عن �لأمم �ملتحدة و�لبنك �لدويل و�شو�ها 
من �لهيئات، ت�شكل قيود يفر�شها �لحتالل �لإ�شر�ئيلي 
على �ل�شفة �لغربية و��شتمر�ر ح�شاره لقطاع غزة �أكرب 
�لعر�قيل �أمام منو �لقت�شاد �لفل�شطيني. ومبعنى �آخر، 
ما يفتقر �إليه �لفل�شطينيون لي�س �لتمويل بل �حلرية. 
ووفق ما ر�آه رجل �لأعمال �لأمريكي من �أ�شل فل�شطيني، 
�شام بحور”ل يتطلب �إحياء �لقت�شاد �لفل�شطيني خطة 
�إن��ه يتطلب تخفيف �حل�شار  ك��ربى، ول ور�شة عظمى. 

�لقت�شادي على �لأر��شي �لفل�شطينية«. 
وممثلني  �لفل�شطينية  �ل�شلطة  من  كل  رف�س  ظل  ويف 
عن �لقطاع �خلا�س �لفل�شطيني ح�شور ور�شة �لبحرين، 
�أج���ل م�شاعدة  ل ج���دوى م��ن ع��ق��د م��وؤمت��ر �شمم م��ن 

فل�شطينيني ولن يح�شره �أي فل�شطيني. 

�سبب رئي�س
ولكن، وح�شب �لكاتب، يرجع �ل�شبب �لرئي�شي للت�شكيك 
يف جدوى خطة �لإد�رة ل�شجلها يف هذه �لق�شية. فمنذ 
�عرت�فها بالقد�س كعا�شمة لإ�شر�ئيل يف دي�شمرب”كانون 
�لأول” 2017، مبطلة �شيا�شة �أمريكية ��شتمرت طو�ل 
70 عاماً، ورفعها ق�شية �لقد�س �ملتنازع عليها عن طاولة 

�حلرية  و”قوى  �ل�����ش��ود�ن  يف  �لن��ت��ق��ايل  �ل��ع�����ش��ك��ري 
بعدما  و�لتغيري” ينتهجان �شيا�شة “حافة �لهاوية”، 
وباتت  ذروت��ه��ا،  و�لت�شعيد  �ملتبادلة  �لت��ه��ام��ات  بلغت 
�لتو��شل ومعاودة  ت�شكل مع�شلة وتعرقل  �لثقة  �أزمة 
�ملجل�س  ت�شكيل  ب�شاأن  �خلالفات  لت�شوية  �ملفاو�شات، 
“قوى  بع�س ف�شائل  �أن  �ل�شحيفة  �ل�شيادي. وعلمت 
�حلرية و�لتغيري” عقدت م�شاور�ت �شرية مع نافذين 

توظيف عدم �لتفاهم بني �ملجل�س �لع�شكري وحتالف 
�إع��الن �حلرية و�لتغيري، لأج��ل ع��ودة مظفرة للقوى 
�لر�ف�شة يف �لد�خل لعزل �لرئي�س عمر ح�شن �لب�شري. 
ناهيك عن فتح نافذة لعودة �أ�شحاب �مل�شالح �لقابعني 
ور�ء  م��ن  م��ز�ي��ا  �خل���ارج مم��ن حققو�  و�ملرتب�شني يف 

ت�شور�ت وتوجهات وممار�شات حكم �لب�شري«.
�ملجل�س  �أن  ع���رب���ي���ة،  �ن���دب���ن���دن���ت  ���ش��ح��ي��ف��ة  و�أك�������دت 

�شيا�شات  و�تبعت  �لفل�شطينيني،  ينفع  قد  �شيء  كل  من 
�أ�شرت ب�شكل مبا�شر بفل�شطينيني عاديني، وتقود حالياً 
جهود�ً دولية لت�شجيع �ل�شتثمار يف مناطق فل�شطينية، 
�شوى  لي�س  �لفل�شطينيني،  حياة  حت�شني  على  للعمل  �أو 

نوع من �خلد�ع. 
ويقول �لكاتب �إنه فيما كان دوماً عند م�شوؤولني �أمريكيني 
و�آمال  �حتياجات  ب�شاأن  �لو��شحة  غري  �جلو�نب  بع�س 
�لفل�شطينيني، مل تظهر قط �أية �إد�رة �أمريكية مثل ذلك 
هي  كما  ولرفاهيتهم،  للفل�شطينيني  �ل�شريح  �ل��ع��د�ء 

�إد�رة تر�مب.   

ل��ت��ذوي��ب �خل���الف���ات يف �شاأن  �ل��ع�����ش��ك��ري،  �مل��ج��ل�����س  يف 
ت�شكيل �ملجل�س �ل�شيادي، وباتت قريبة من �لتفاهم مع 
�لع�شكر، و�أطلعت قياد�ت من �لتحالف باقرت�ب �إعالن 
�ملهنيني  ي���ز�ل جتمع  بينما ل  �جل��ان��ب��ني،  ب��ني  ت��و�ف��ق 
�لذي ي�شم قوى  �لوطني”،  �لإجماع  “قوى  وحتالف 
مدنية  غالبية  ع��ن  �ل��ت��ن��ازل  ب��ع��دم  يتم�شكان  �لي�شار، 

ورئا�شة �ملجل�س �ل�شيادي.
وقال �لقيادي يف “قوى �حلرية و�لتغيري” حممد �شر 
طلب  �لع�شكري  “�ملجل�س  �إن  لل�شحيفة،  وفقاً  �خلتم 
�ُتفق عليه، مبا  ب�شاأن ما  ت�شليم مذكرة  �لتحالف  من 
فيه مقرتح يت�شمن ت�شكيل �ملجل�س �ل�شيادي منا�شفة، 

بو�قع 5 لكل طرف، و�أن تكون �لرئا�شة دورية«.
ق���وى �حل��ري��ة و�ل��ت��غ��ي��ري �لدكتور  �أك���د ع�شو حت��ال��ف 
ل�شحيفة  ح���دي���ث  يف  ن�����اب�����ري،  �إ����ش���م���اع���ي���ل  ح�����ش��ني 
�ل�شيا�شي يف  �مل�شهد  �ل�شود�نية على دقة  “�لنتباهة” 
�ملجل�س  بني  �ملتعرة  “�ملفاو�شات  �إن  قائاًل  �ل�شود�ن، 
�ل��ع�����ش��ك��ري وق����وى �حل���ري���ة و�ل��ت��غ��ي��ري، ���ش��ك��ل��ت �أزم����ة 

�شيا�شية و��شحة«.
�ملوقف  �تخذت  و�لتغيري  �حلرية  ق��وى  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
ملقرتحاتها  �لع�شكري  �ملجل�س  رف�����س  ح��ي��ال  �ل�شليم 
ن�شاً  ن��اب��ري  وق���ال  بينهما.  �مل��ف��او���ش��ات  يف  �ل�شيا�شية 
�ملوقف  �ت��خ��ذت  و�ل��ت��غ��ي��ري  �حل��ري��ة  ق���وى  �أن  “�أعتقد 
ملقرتحاتها.  �لع�شكري  �ملجل�س  رف�س  حيال  �ل�شليم 
ع���ل���ى م���ك���ون���ات ق�����وى �حل����ري����ة و�ل���ت���غ���ي���ري �لل����ت����ز�م 
ت�شدر  �أن  �ملالئم  لي�س من  �أن��ه  و�أ�شاف،  مبو�قفها”. 

�لبيانات �ملخالفة من �لأحز�ب �ل�شيا�شية.
ب�شورة  �شتنعك�س  �لبيانات  ه��ذه  �أن  ن��اب��ري،  و�أو���ش��ح 
�مل�شتقبل حافل  �إن  وق��ال  �لبالد،  ��شتقر�ر  على  �شلبية 
تنزلق  �أن  �أخ���ط���ره���ا  �ل�����ش��ي��ن��اري��وه��ات،  م���ن  ب��ال��ك��ث��ري 
�ل�شود�ن �إىل �ملجهول وتتحول من �شر�ع ما ز�ل ميكن 

و�شفه بال�شلمي �إىل �قتتال دموي.

قتياًل ح�سيلة قتلى الق�سف الإ�سرائيلي ب�س�ريا  15
•• دم�شق-وكاالت:

ق�شف �جلي�س �لإ�شر�ئيلي مو�قع عدة تابعة للنظم �ل�شوري وقو�ت تقاتل �إىل جانبه يف �شوريا �أم�س 
هذه  من  عن�شر�ً   15 مبقتل  ت�شبب  ما  و�شطها،  يف  �لثنني  �أم�س  فجر  ثم  �لبالد  جنوب  يف  �لأول 
�لقو�ت. ومنذ 2011، نفذت �إ�شر�ئيل ع�شر�ت �ل�شربات �شد �لنظام �ل�شوري، و�شد مو�قع وقو�ت 

�إير�نية و�أخرى تابعة ل�”حزب �هلل” �للبناين تقاتل �إىل جانب قو�ت �لنظام.
و�أعلنت دم�شق فجر �لإثنني، �أن دفاعاتها �جلوية ت�شدت لعدو�ن �إ�شر�ئيلي ��شتهدف مطار “�لتيفور” 
�آخرين  �أولية عن مقتل جندي و�إ�شابة �ثنني  �لع�شكري يف ريف حم�س )و�شط( و�أ�شفر يف ح�شيلة 

بجروح، �إ�شافة �إىل �إ�شابة م�شتودع ذخرية و�أ�شر�ر مادية �أخرى.
ونقلت وكالة �لأنباء �لر�شمية �ل�شورية “�شانا” عن م�شدر ع�شكري قوله، �إن “و�شائط دفاعنا �جلوي 

ت�شدت لعدو�ن �إ�شر�ئيلي ودمرت �شاروخني من �ل�شو�ريخ �لتي ��شتهدفت مطار �لتيفور«.
وقال �ملر�شد �ل�شوري حلقوق �لإن�شان، �إن �شالح �جلو �لإ�شر�ئيلي �أغار على �ملطار “�لذي تتو�جد فيه 

م�شتودعات وقو�عد ع�شكرية تابعة للحر�س �لثوري �لإير�ين«.

تغريدته  يف  ي�شري  عريقات  وك��ان  للم�شتوطنني«. 
�إىل جاريد كو�شرن �شهر �لرئي�س �لأمريكي دونالد 
�ل��ب��ي��ت �لأبي�س  و�أح�����د م�����ش��م��م��ي خ��ط��ة  ت���ر�م���ب 
لل�شالم يف �ل�شرق �لأو�شط �لتي مل يك�شف عنها بعد 
�لأمريكي  �لرئي�س  مبعوث  جرينبالت  وجي�شون 
ودي��ف��ي��د فريدمان  �لأو����ش���ط  �ل�����ش��رق  ل��ل�����ش��الم يف 

�ل�شفري �لأمريكي لدى �إ�شر�ئيل.
و�أ�شاف عريقات يف تغريد�ت على تويرت باللغتني 
ل  كو�شرن  �ل�شخ�س  “هذ�  و�لإجن��ل��ي��زي��ة  �لعربية 
�أي  ع��ن  نف�شه  ع��زل  وق��د  للفل�شطينيني.  ي��ك��رتث 
دور فى عملية �ل�شالم«. وتاأتي ت�شريحات عريقات 

••  رام اهلل -رويرتز:

�لعرب  �لثنني  �أم�س  ب��ارز  فل�شطيني  م�شوؤول  دع��ا 
يعمل  �لذي  �لأمريكية  �لإد�رة  فريق  مقاطعة  �إىل 
�لفل�شطينيني  ب���ني  ل��ل�����ش��الم  خ��ط��ة  �إجن������از  ع��ل��ى 
و�لإ�����ش����ر�ئ����ي����ل����ي����ني وو�����ش����ف����ه ب�����اأن�����ه ب���ف���ري���ق من 
�شر  �أم���ني  ع��ري��ق��ات  �شائب  وق���ال  “�مل�شتوطنني«. 
�لفل�شطينية  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة 
“مرة �أخرى �أدعو �لأ�شقاء �لعرب لعدم �حلديث مع 
جرينبالت  كو�شرن،  �مل�شتوطنني  من  �لفرقة  ه��ذه 
وف����ري����دم����ان. م����ا ي���خ���ط���ط���ون ل����ه ه����و �لزده��������ار 

ُبثت  �لأبي�س  �لبيت  م�شت�شار  لكو�شرن  مقابلة  بعد 
�إن �لفل�شطينيني ي�شتحقون  يوم �لأحد وقال فيها 
تاأييد  حد  �إىل  ي�شل  مل  ولكنه  �مل�شري”،  “تقرير 
ت��اأك��ده من  ع���دم  و�أب����دى  دول���ة فل�شطينية  �إق��ام��ة 

قدرتهم على حكم �أنف�شهم.
حمطة  على  تلفزيوين  برنامج  يف  كو�شرن  و�شئل 
�أن  يعتقد  ك��ان  �إذ�  عما  �لتلفزيونية  .ب����ي.�أو  �إت�����س 
دون  �أنف�شهم  يحكمو�  �أن  �لفل�شطينيني  ب��اإم��ك��ان 
�إ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي ف��ق��ال “هذ� ���ش��وؤ�ل ج��ي��د جد�.  ت��دخ��ل 
هذ� �أمر علينا �أن ننتظر لرن�ه. �لأمل �أن ي�شبحو� 

قادرين، مبرور �لوقت، على �حلكم«.

عريقات ي�سف فريق ترامب لل�سالم بامل�ست�طنني 

اإيران اأمام خيارين.. الإذعان اأو دفع الثمن •• عوا�شم-وكاالت:

�لعربية  مكة  قمم  نتائج  ت���ز�ل  م��ا 
ور�شائلها  و�خلليجية  و�لإ�شالمية 
و�شائل  يف  و�����ش���ع���اً،  ����ش���دى  ت��ل��ق��ى 

�لإعالم �لعربية و�لدولية.
ووف�����ق ���ش��ح��ف ع��رب��ي��ة ف�����اإن قمم 
مكة �أر�شلت بر�شالة مهمة �إىل من 
�لعربية  �لأم����ة  ب���اأن  �لأم����ر،  يهمه 
�إىل  تتغري  �أن  ق��ررت  و�لإ�شالمية، 
ن��ه��ائ��ي��اً �شفحة  �لأف�����ش��ل، وت��غ��ل��ق 

�خلالفات.
عطا  �شمري  كتبه  م��ا  م��ع  �ل��ب��د�ي��ة 
�شحيفة  يف  �ل�شحفي  �لكاتب  �هلل 
�أ���ش��ار �إىل  �ل�شرق �لأو���ش��ط و�ل���ذي 
��شتفتاء  وكاأنها  ب��دت  مكة  قمم  �أن 
ما  ح��ول  �إ���ش��الم��ي،  عربي خليجي 
�لر�شالة  ه���ي  وم����ا  �لإ�����ش����الم،  ه���و 

ومعانيها �حلقيقية. 
�ختار  �ل�شعودي  �لعاهل  �أن  ور�أى 
فقط.  م���وق���ع���اً  ل  �����ش����اه����د�ً،  م���ك���ة 
�إليها  �ملنت�شبني  ��شت�شافة  و�ختار 
م��ن ح��ول �لأر�����س ���ش��ه��ود�ً على ما 
يح�شل لالإ�شالم و�خلليج و�لعرب. 
يف  �مل�شاركة  �ل���دول  �لكاتب  وق�شم 
متثله  �لأول  ف��ري��ق��ني،  �إىل  �لقمة 
و�لثاين  وح���ل���ف���اوؤه���ا،  �ل�����ش��ع��ودي��ة 

متثله �إير�ن وتركيا. 
و�أ����ش���اد �ل��ك��ات��ب ب��ال�����ش��ر�ح��ة �لتي 

ك��ان��ت ع��ل��ي��ه��ا �ل��ق��م��ة، م�����ش��ري�ً �إىل 
بيانات  تغليف  ممكناً  يعد  مل  �إن���ه 
�ل��ق��م��ة ب��ال��ك��الم �مل�����ش��ق��ول. وقال 
على  ومعلن  و����ش��ح  خطر  “هناك 
�لإ�شالم و�لعرب وخطر د�هم على 
�لر�شالة  �لكاتب  وح��دد  �خلليج”. 
من  ك��ل  �إىل  �ل��ق��م��ة  وجهتها  �ل��ت��ي 
�إي�����ر�ن وت��رك��ي��ا ب��ال��ت��ح��دي��د، قائال 
�لر�شالة  م��ا ج��اء يف ه��ذه  �أب���رز  �إن 
�لإ�شالمية  و�ل���دول  �ل�شعودية  �أن 
�لعروبة  ي���ع���ادي  ملَ����ن  ���ش��ت��ت�����ش��دى 
و�لإ����ش���الم و�ل�����ش��الم، وم��ن يحرك 
ك��ل مكان.  �مل��ع��ادي��ة يف  �ل��غ��ط��ر���ش��ة 
مكة  وثيقة  �أن  �إىل  �لكاتب  و�أ���ش��ار 
تاريخي  �إع��������الن  مب���ث���اب���ة  ك����ان����ت 
و�لثنائيات  �لزدو�ج������ي������ات  ����ش���د 

و�لوجهني. 
عر�شت  بدورها  �لريا�س  �شحيفة 
م���ا �أ���ش��م��ت��ه مب�����ش��اه��د �ل���ن���ج���اح يف 
�لقمة، وقالت �ل�شحيفة �ل�شعودية 
�إن جناح �لقمم �لعربية و�خلليجية 
و�لإ����ش���الم���ي���ة ج����اء ل��ي��ح��م��ل معه 
عنو�نها  ج���دي���دة  م�����ش��اه��د  ث��الث��ة 
خليجي  ع���رب���ي  “تو�فق  �لأب�������رز 
�إ���ش��الم��ي، ع��ل��ى ����ش���رورة جمابهة 

قوى �ل�شر �ملهددة لأمن و��شتقر�ر 
�ل�شحيفة  وق��ال��ت  �مل��ن��ط��ق��ة«.  دول 
�لثالث،  “�لقمم  �إن  �فتتاحيتها  يف 
�نعقدت يف رحاب مكة �ملكرمة، ويف 
رم�شان  �شهر  من  �لأو�خ���ر  �لع�شر 
مهمة  بر�شالة  بعث  وه��ذ�  �لكرمي، 
�لأمة  ب���اأن  �لأم�����ر،  يهمه  م��ن  �إىل 
�ل��ع��رب��ي��ة و�لإ���ش��الم��ي��ة، ق����ررت �أن 
نهائياً  وتغلق  �لأف�شل،  �إىل  تتغري 
وت�شتبدلها  �خل����الف����ات،  ���ش��ف��ح��ة 
تعزيز  عنو�نها  ج��دي��دة،  ب�شفحة 
و�لتاآخي  و�ل����ت����ع����اون  �ل��ت�����ش��ام��ن 

و�لتاآلف بني دول �ملنطقة«.
“�جلميل  �أن  �ل�شحيفة  و�أو�شحت 
�لثالث  �لقمم  �أن  يبقى،  و�ل��ر�ئ��ع 
�أع��م��ال��ه��ا، خ��رج��ت بتاأييد  يف خ��ت��ام 
���ش��ام��ل، ع��ل��ى ����ش���رورة �ل���وق���وف يف 
وجه �إير�ن، �لتي تعمل وفق �أجندة 
�لتخريب  �لأول  هدفها  �شيا�شية، 
�لفو�شى  ون�����ش��ر  �ل��ف��ت��ن��ة  و�إث��������ارة 
و�ل�شطر�بات يف دول �ملنطقة، عرب 
وع�شابات،  ميلي�شيات  يف  �لتحكم 
تلك  �أه���د�ف  تنفيذ  يف  عنها  تنوب 

�لأجندة«.
�أما �لكاتب فار�س بن حز�م فاعترب 

ل  وذل����ك  �حل��ال��ي��ة،  �ل�شيغة  ع��ل��ى 
يهم كثري�ً، فالإد�نة وقعت، وموقف 
�لرئي�س �لعر�قي موؤقت، و�شيتغري 
ب��ت��غ��ري �ل���ظ���روف و���ش��ري �لأح����د�ث 

�ل�شاخنة حالياً«. 
م�شوؤول  “�أي  �أن  �إىل  �لكاتب  ونبه 
�أن يقول غري  بالعر�ق ل ي�شتطيع 
م�شد�شات  بقيت  طاملا  حالياً،  ذلك 
�جل�������رن�ل ق���ا����ش���م ���ش��ل��ي��م��اين على 
مو�شحاً  مكاتبهم”،  ط�������اولت 
�نتهاء  ح���ال  ���ش��ت��ت��غ��ري  �لأم������ور  �أن 

�لحتالل �لإير�ين للعر�ق. 
ل�����ش��ح��ي��ف��ة عكاظ  ت���ق���ري���ر  وق�����ف 
�لإير�نية  �ملخاطر  على  �ل�شعودية 
�ل��ت��ي ت��ه��دد �مل��ن��ط��ق��ة، م�����ش��ري�ً �إىل 
�للذ�ن  �لتاريخيني،  �خلطابني  �أن 
�ألقاهما �لعاهل �ل�شعودي يف �فتتاح 
�لقمتني �خلليجية و�لعربية حدد� 
�لتعامل مع �لنظام  خارطة طريق 
و�أر�شل ر�شالة  �لإره��اب��ي،  �لإي��ر�ين 
لنظام  و�شريحة  و�شفافة  و��شحة 
قم، �أن �ململكة لن ت�شمح بعد �ليوم 
�أعمال عدو�نية  �أو  ��شتفز�ز�ت  لأي 
�لنظام  ب�����ردع  و���ش��ت��ق��وم  ����ش���ده���ا، 
�لإي��ر�ين يف حالة قيامه باأي عمل 

�أن  �حل��ي��اة  ب�شحيفة  ل��ه  م��ق��ال  يف 
�لقمة �لعربية حتديد�ً �شهدت حالة 
�لإيجابي،  �ل�شيا�شي  �حل��ر�ك  من 
م�شري� �إىل �أن بيان �إد�نة طهر�ن يف 
�لقمة م�شى مع �عرت��س حمدود 

جد�ً، وهو �أمر كان متوقعاً. 
و�ألقى �لكاتب �ل�شوء على �نعكا�س 
ه���ذه �ل��ق��م��ة ع��ل��ى �ل���ع���ر�ق، م�شري�ً 
وبقي  تال�شى  “�لت�شوي�س  �إن  �إىل 
حماية  حم��اول��ة  يف  يتيماً  �ل��ع��ر�ق 
�لرئي�س برهم �شالح  وبات  �إي��ر�ن، 
نف�شه  وج����د  �إذ  ح�����رج،  م���وق���ف  يف 

�ملعرت�س �لوحيد على �لإد�نة«.
“�عرت��س  �أن  ح����ز�م  �ب����ن  وت���اب���ع 
�شيئاً،  ي��غ��ري  �ل��ع��ر�ق��ي ل  �ل��رئ��ي�����س 
ف��ه��و �إب�����ر�ء ذم���ة ورف����ع ع��ت��ب �أمام 
�إي���������ر�ن، وح���ف���ظ م�����اء وج�����ه �أم�����ام 
ب�����غ�����د�د.  �حل����ل����ف����اء يف  ت�������ش���ك���ي���ل���ة 
�لرئي�س  ي��ع��رف  م�����ش��ارك��ت��ه،  وق��ب��ل 
و�جلميع عنو�ن �لقمة ومو�شوعها 
�مل���رج���وة م��ن��ه��ا، و�طلع  و�ل��ن��ت��ي��ج��ة 
بيانها  ن�س  على  و�ل����وزر�ء  �ل��ق��ادة 

قبل �لتفاق عليه«.
و�أ�شاف �أن “بيان �لعر�ق مل يقرتح 
بالحتجاج  و�كتفى  بديلة،  �شيغة 

ع�شكري عدو�ين. 
وقالت �ل�شحيفة �إن “�إد�نة �لدول 
لالأعمال  و�ل���ع���رب���ي���ة  �خل��ل��ي��ج��ي��ة 
�مللي�شيات �حلوثية  بها  �لتي قامت 
�لإرهابية �ملدعومة من �إير�ن جاءت 
�مل�شرية  ب��ال��ط��ائ��ر�ت  �ل��ع��ب��ور  م���ن 
د�خل  �لنفط  ل�شخ  على حمطتني 
�ل�شعودية، وما قامت به من �أعمال 
�لتجارية  �ل�شفن  طالت  تخريبية 
يف �مل����ي����اه �لإق���ل���ي���م���ي���ة ل����الإم����ار�ت 
ك��ت��اأك��ي��د ل��ل��م��وؤك��د و�ل��ت�����ش��ام��ن مع 
عليها،  ع������دو�ن  �أي  ���ش��د  �مل��م��ل��ك��ة 
و�لتن�شيق  �ل��ت��ع��اون  �شبل  وتكثيف 
�لتي  �مل��خ��اط��ر  م��و�ج��ه��ة  يف  بينها 

تنتج من ذلك. 
و��شارت �ل�شحيفة �إىل �أن “�لنظام 
�ل������ي������وم ثمن  ي�����دف�����ع  �لإي��������������ر�ين 
يف  �مل�شتمرة  �لإي��ر�ن��ي��ة  �لتدخالت 
�ل�شوؤون �لد�خلية ململكة �لبحرين، 
وم���������ش����ان����دة �لإره������������اب وت����دري����ب 
�لأ�شلحة  وت���ه���ري���ب  �لإره����اب����ي����ني 
و�مل����ت����ف����ج����ر�ت و�إث�����������ارة �ل���ن���ع���ر�ت 
و�لنظام  �لأم��ن  لزعزعة  �لطائفية 
و�ل�شتقر�ر ويتجرع �ل�شم ويتحمل 

نتائج �لأعمال �لإرهابية«. 
تقريرها  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  و�خ��ت��ت��م��ت 
�إي���ر�ن  �إىل  و����ش��ح  ���ش��وؤ�ل  بتوجيه 
دفع  �أو  �لإذع������ان  ب���ني  وت��خ��ي��ريه��ا 

�لثمن.
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عربي ودويل

�ملنظمات  ��ت  ح�����شّ  ،2011 ع���ام  �ل��ن��ز�ع  ب���دء  م��ن��ذ  “�لأكرب” 
�حلقوقية �ل�شورية وكالت �لأمم �ملتحدة و�لدول �ملانحة على 
عن  �لناجمة  �لإن�شانية  �لأزم��ة  مع  فور�ً” للتعامل  “�لتدّخل 

�لق�شف.
حمافظة  م��ن  كبري  ج��زء  على  �ل�شام  حت��ري��ر  هيئة  وت�شيطر 
�إدلب و�أجز�ء من حمافظات حماة وحلب و�لالذقية �ملجاورة، 
�أقّل  �أخرى  �إ�شالمية ومقاتلة  �ملنطقة ف�شائل  كما تتو�جد يف 

نفوذ�ً.
على  ين�س  رو�شي-تركي  لتفاق  �مل�شتهدفة  �ملنطقة  وتخ�شع 
�لنظام  ق���و�ت  ب��ني  تف�شل  �ل�����ش��الح  م��ن��زوع��ة  منطقة  �إق���ام���ة 

و�لف�شائل �جلهادية و�ملقاتلة، مل يتم ��شتكمال تنفيذه.

�مل��ن��ّظ��م��ات �ل�����ش��وء ع��ل��ى �ل�����ش��ع��وب��ات �لإن�����ش��ان��ي��ة �مل��ت��ف��اق��م��ة يف 
�ملحافظة �لو�قعة يف �شمال غرب �شوريا، قائلني �إّنه بالإ�شافة 
�إىل ع�شر�ت �لقتلى �ملدنيني، دفع �لق�شف باأكر من 300 �ألف 
�شخ�س للفر�ر من ديارهم �إىل �حلدود �لرتكية و�أّن “�أكر من 
وجود  لعدم  �لزيتون”  ب�شاتني  يف  يعي�شون  منهم  �ل��ف   200

�أماكن يف خميمات �لالجئني.
ثلثهم من �ملدنيني خالل �شهر من  950 �شخ�شاً  وقتل نحو 
يف  وحميطها  �إدل��ب  حمافظة  يف  �مل�شتمر  �لع�شكري  �لت�شعيد 
حلقوق  �ل�شوري  للمر�شد  ح�شيلة  وف��ق  �شوريا،  غ��رب  �شمال 

�لإن�شان.
وب��ع��د ت��اأك��ي��ده��م �أن م��وج��ة �ل��ن��ازح��ني �حل��ال��ي��ة يف �إدل����ب هي 

هو �لهدف منها؟ ما �لذي �شتح�شلون عليه منها؟ توقفو�!«.
وبع�س  �إدل���ب  حمافظة  ت�شهد  ن��ي�����ش��ان-�أب��ري��ل،  �أو�خ����ر  وم��ن��ذ 
�لأج��ز�ء من حمافظات حماة وحلب و�لالذقية �ملجاورة �لتي 
�شابقاً(،  �لن�شرة  )جبهة  �ل�شام  حترير  هيئة  عليها  ت�شيطر 
غار�ت مكثفة ينّفذها �لنظام وحليفته رو�شيا، وكذلك ��شتباكات 

د�مية بني �ملت�شددين و�لقو�ت �ملو�لية للرئي�س ب�شار �لأ�شد.
و�أت تغريدة تر�مب بعيد تنديد منّظمات �شورية غري حكومية 
�لع�شكري  �لت�شعيد  �إز�ء  �شاكناً  �لعامل  حتريك  بعدم  �جلمعة 
موجة من  “�أكرب”  �إدل��ب حيث حت�شل  �حلا�شل يف حمافظة 

�لنزوح منذ بدء �لنز�ع يف �شوريا.
�شّلط ممّثلون عن هذه  ��شطنبول  وخ��الل موؤمتر �شحايف يف 

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

ط��ال��ب �ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي دون���ال���د ت��ر�م��ب ك���اًل م��ن دم�شق 
�جلهّنمي”  “�لق�شف  بوقف  طهر�ن،  �أق��ّل  وبدرجة  ومو�شكو، 
معرباً  ���ش��وري��ا،  يف  للجهاديني  رئي�س  معقل  �آخ���ر  �إدل���ب،  على 
“هذه  ي��روح��ون �شحّية  �مل��دن��ي��ني  م��ن  �لكثري  لأّن  �أ���ش��ف��ه  ع��ن 

�ملذبحة«.
لندن  �إىل  و��شنطن  م��غ��ادرت��ه  قبيل  تغريدة  يف  ت��ر�م��ب  وق��ال 
ق�شفاً  ت�شّن  �إي���ر�ن،  �أق��ّل  وبدرجة  و�شوريا،  رو�شيا  �أّن  “ن�شمع 
متييز  ب��دون  وتقتل  �شوريا،  يف  �إدل���ب  حمافظة  على  جهّنمياً 
�لعديد من �ملدنيني �لأبرياء. �لعامل ير�قب هذه �ملذبحة. ما 

وا�سنطن تطالب ب�قف املذبحة يف اإدلب

ملياري دولر هذ� �لعام.

مو�سع جدل
وم����ا ي��ل��ف��ت �إل���ي���ه �ل���ك���ات���ب ه���و �أن 
ديانت، من خالل �لحتاد �لرتكي 
�لدينية  ل��ل�����ش��وؤون  �لإ���ش��الم��ي   –
تركية  ه��ي��ئ��ة   ،)DITTIB(
900 من  ر���ش��م��ي��ة �أخ�����رى، ت��دي��ر 
�أملانيا.  يف  م�شجد   2400 �أ���ش��ل 
باأنها  ن��ف�����ش��ه��ا  �ل���ه���ي���ئ���ة  وت�������ش���ف 
ل��ك��ن��ه��ا كانت  ���ش��ي��ا���ش��ي��اً،  حم���اي���دة 
ع��دة منا�شبات. ويف  مثار ج��دل يف 
�أ���ش��ارت جملة دير  �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي، 
بع�س  �أن  �إىل  �لأمل���ان���ي���ة  ���ش��ب��ي��غ��ل 
�شلو�ت  ق��ادو�   DITTIB �أئمة 
�لرتكي  �لع�شكري  �لتوغل  تدعم 
ويف  �ل�شورية.  عفرين  منطقة  يف 
2017، حققت �ل�شلطات �لرتكية 
�أنهم  �لأئ��م��ة بتهمة  م��ع ع��دد م��ن 
جت�ش�شو� على �أتباع فتح �هلل غولن، 
�إ����ش���الم���ي م��ق��ي��م يف ولية  د�ع���ي���ة 
بتدبري  �أن��ق��ره  تتهمه  بن�شلفانيا 
�أردوغان  �شد  �لنقالبية  �ملحاولة 
�لكاتب  وي�������ش���ري    .2016 يف 
�أنقره بني  �أخ��ري عقد يف  لجتماع 
رفيع يف  ماركو�س كريبر، م�شوؤول 
وز�رة �لد�خلية �لأملانية، مع رئي�س 
م�شت�شاري  وبع�س  ديانت  موؤ�ش�شة 
ق����ال كريبر  �أردوغ����������ان. وي���وم���ه���ا 
لنظر�ئه �لأتر�ك �أتر�كم هم �ليوم 
مل�س  �إن���ه  ك��ريب��ر  وق���ال  �أتر�كنا”. 

على �لفور حريتهم و�رتباكهم. 

تريليون جنيه ��شرتليني.
�أما �شوق �ل�شند�ت �لأمريكية �لتي 
وديون  �حل��ك��وم��ي��ة  �ل��دي��ون  ت�شم 
�ل�������ش���رك���ات ف��ت��زي��د ق��ي��م��ت��ه��ا على 
40.7 تريليون دولر وفقا لبنك 
�لت�شويات �لدولية يف حني �أن �شوق 
�ل�شند�ت يف بريطانيا قيمتها 5.8 

تريليون دولر.
�لدويل  �لنقد  ���ش��ن��دوق  �مل�����ش��ادر: 
ووز�رة  �لأمريكية  �ل��دف��اع  ووز�رة 
ومكتب  �ل���ربي���ط���ان���ي���ة  �ل�����دف�����اع 
وجلنة  �لوطنية  �مل��خ��اب��ر�ت  مدير 
�مل���خ���اب���ر�ت و�ل��ل��ج��ن��ة �لأم���ن���ي���ة يف 
�لربملان يف بريطانيا وكذلك بنك 

�جنلرت� وريفينيتف.

•• وا�شنطن-وكاالت:

�مل�شاجد  �آلف  �أنقره  ت�شييد  حول 
�أك�����ر م���ن م���ك���ان، ك��ت��ب جون  يف 
عمله  يف  ي����رك����ز  ���ش��ح��ف��ي  ب����ي����ك، 
�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط، يف موقع  ع��ل��ى 
�جلهود  تلك  �أن  �أتالنتيك”،  “ذ� 
�لرتكية لي�شت بريئة، و�إمنا تنفذ 
�أخ���رى.  وي�شتهل  �أه���د�ف  خلدمة 
بيك مقالته بالإ�شارة لبناء م�شجد 
�ألبانيا، �شيكون  يف تري�نا، عا�شمة 
ورغم  �لبلقان.  منطقة  يف  �لأك��رب 
�أ�شهر،  ب�شعة  قبل  يفتتح  ل��ن  �أن��ه 
فقد �شغل �مل�شجد ركناً من تري�نا، 
�لكبرية  مب�شاحته  يحجب  وب���ات 
مبنى �لربملان �ملجاور. وبد� �ملبنى 
بجدر�ن من حجارة �شفر�ء تعلوه 
قبب وماآذن، خمتلفاً عن �أية مباين 

�ن�شئت يف نف�س �ملكان. 

�سيطرة تركية
هيكل  لت�شابه  �ملقال  كاتب  وي�شري 
�لعثمانية  �ل���ع���م���ارة  م���ع  �مل�����ش��ج��د 
�ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة، ول�����ش��ب��ب وج��ي��ه، فقد 
م��ول��ت��ه ت��رك��ي��ا. وه���و ي��اأت��ي �شمن 
�لتي  �لكبرية  �مل�شاجد  من  �شل�شلة 
�لرتكي  �لرئي�س  حكومة  تبنيها 
�أردوغ��ان د�خل �لبالد  رجب طيب 
وخ���ارج���ه���ا. وق���د ���ش��ي��د �أح����د تلك 
�أك�����ر�، ع��ا���ش��م��ة غانا،  �مل�����ش��اج��د يف 
�أفريقيا.  غ����رب  يف  �لأك������رب  وه����و 
عا�شمة  بي�شكيك،  يف  �آخ���ر  وب��ن��ي 

اآمال
كورو،  �شليم  ق��ال  �ل�شياق،  ذ�ت  يف 
حملل لدى مركز �أبحاث �ل�شيا�شة 
وحزبه  �أردوغ�����ان  �إن  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
 )AKP( و�ل����ع����د�ل����ة  �حل����ري����ة 
بعالقاته �لوثيقة بجماعة �لإخو�ن 
�مل�شلمني، ياأمل باأن “ت�شبح تركيا 
�أك���ر م��ن جم���رد ب��ل��د ع����ادي، و�أن 
غالباً  وه���م  �أع���ظ���م.  ���ش��ي��ئ��اً  ت�شبح 
�لآمال”.  ت��ل��ك  ع���ن  ي���ع���ربون  م���ا 
باأنه  “�لدين قد يثبت  �أن  و�أ�شاف 
�لتو��شل  م��ن  ف��ع��ال��ي��ة  �أك����ر  �أد�ة 

�لثقايف �لتقليدي«. 
�إىل ذلك، تتحكم بامل�شاجد يف تركيا 
ديانت،  �أو  �لدينية،  �ل�شوؤون  �إد�رة 
�أئمة  بها  يعمل  ر�شمية  هيئة  وهي 
وت�شدر  �لدينية  �خل��ط��ب  وتكتب 
يف  �لهيئة  تلك  وتاأ�ش�شت  ف��ت��اوى. 
ب�����ش��رع��ة يف  ل��ك��ن��ه��ا من���ت   ،1924
ظل AKP لت�شبح هيئة �شيا�شية 

ذ�ت طموحات عاملية.
يزيد  م��ا  �لهيئة  ت��ل��ك  يف  وي��ع��م��ل   
عن 100 �ألف �شخ�س، ومبيز�نية 
تو�شعت مبعدل �أربعة �أ�شعاف منذ 
�أردوغ������ان  ف����رتة  خ����الل   ،2006
�لأوىل كرئي�س للوزر�ء، لت�شل �إىل 

�آ�شيا.  و���ش��ط  يف  �لأك���رب  قرغيزيا، 
مرييالند  يف  جت��م��ع��اً  �إن  وي���ق���ال 
�لأك��رب من نوعه يف غرب  �شيكون 
�أنقره  �ل��ك��رة �لأر����ش���ي���ة.  ومت����ول 
م�شجد   2000 ع���ن  ي��ق��ل  ل  م���ا 
�آخ����ر م��ن خم��ت��ل��ف �لأح���ج���ام، ومت 
�أخرى  م�شاجد  لبناء  �لتخطيط 
يدعم  حيث  كفنزويال،  مناطق  يف 
�أردوغان حكومة نيكول�س مادورو 
ح���ي���ث يزعم  وك����وب����ا  �مل���ح���ا����ش���رة، 
�أردوغان �أن بحارة م�شلمني و�شلو� 
�إليها قبل كري�شتوفر كولومبو�س. 
عدد  �شيبقى  بنائها،  �كتمال  وحال 
�مل�����ش��اج��د حت��ت �شيطرة  م��ن ت��ل��ك 
�أن����ق����ره، و���ش��ت��ل��ق��ى – يف ع����دد من 
�لرتكية  �جل��ال��ي��ات  ذ�ت  �مل��ن��اط��ق 
�لكبرية- نف�س �خلطب �لأ�شبوعية 
�لرتكية،  �ل��دول��ة  تفر�شها  �ل��ت��ي 
وبلدة  ك��ل مدينة  ت�شمع يف  و�ل��ت��ي 

وقرية تركية. 

موجة انتقادات
وي�شري �لكاتب لتوجيه قوى غربية 
موجة من �لنتقاد�ت �إىل �أردوغان، 
نتيجة ممار�شات غري دميقر�طية 
وغري ليرب�لية، وحيث مت تطهري 

يالحظ  ولكن  منها،  �مل�شتفيدين 
�أن  ب���ات يخ�شى م��ن  �أمل��ان��ي��ا  �أن���ه يف 
�نق�شامات  �ل��رتك��ي  �ل��ن��ف��وذ  يعمق 
يكون  �أن  �أو  ب��ه��ا،  خ��ا���ش��ة  طائفية 

و�شيلة للتج�ش�س. 

و�ع���ت���ق���ال م����ن ي���ع���ت���ربون �أع������د�ء 
جمموعات  وه��وج��م��ت  حم��ل��ي��ني، 
�شوريا  م��ن  ك��ل  ك��ردي��ة م�شلحة يف 
و�ل���ع���ر�ق،  ومت���ت خم��اط��ب��ة بنوك 
وقوى �أجنبية ب�شاأن م�شاكل مالية 

�لكاتب،  وح�شب  ب��رتك��ي��ا.   خا�شة 
حكومة  و��شلت  نف�شه،  �ل��وق��ت  يف 
�أردوغ���������ان ت���دري���ج���ي���اً ح��م��ل��ة قوة 
�أب��رز نتائجها  ناعمة دول��ي��ة، وم��ن 
بناء م�شاجد. كما تدعم �حلكومة 

�لرتكية �لتعليم �لديني، وبرنامج 
�لع�شر  م�����ن  م����ب����اين  ل����رتم����ي����م 
�جتماعية  وع��م��ل��ي��ات  �ل��ع��ث��م��اين، 
وقد  �لنطاق.  و��شعة  وم�شاعد�ت 
�مل�������ش���اع���د�ت معظم  ب��ت��ل��ك  رح�����ب 

تريليون   5.1 �ليومية  تعامالتها 
�لعمالت  ح��ج��م  وي���ف���وق  دولر. 
ب��ك��ث��ري حجم  �مل���ت���د�ول���ة يف ل��ن��دن 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  يف  �مل���ع���ام���الت 
�لأوروب��������ي  �لحت�������اد  دول  وب���ق���ي���ة 
جم����ت����م����ع����ة. وت�����و������ش�����ح ب����ي����ان����ات 
ريفينيتف �أن قيمة موؤ�شر �إ�س.�آند.

�أكرب  �أ�شهم  ي�شم  �ل��ذي  بي500 
500 �شركة �أمريكية تبلغ حو�يل 

25.7 تريليون دولر.
موؤ�شر  �أ����ش���ه���م  ف�����اإن  ول��ل��م��ق��ارن��ة 
�لأ�شهم  ل��ك��ل  ت��امي��ز  ف��اي��ن��ان�����ش��ال 
و�لذي ي�شم �أكر من 600 �شهم 
بور�ش������ة  يف  تد�وله����ا  يج�����ري 
 2.5 ح���و�يل  قيمتها  تبلغ  ل��ن��دن 

�لعامل.  �مل��ال يف  ل�شناعة  مركزين 
ويف حني �أن لندن هي �ملركز �لأكرب 
بكثري لتعامالت �ل�شرف �لأجنبي 
و�لإق��ر����س �ل��دويل ف��اإن نيويورك 
لل�شند�ت  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  �لأك������رب  ه���ي 
زي/ين  مل��وؤ���ش��ر  وطبقا  و�لأ���ش��ه��م. 
للمر�كز �ملالية �لعاملية فقد �أز�حت 
ن��ي��وي��ورك ل��ن��دن ع��ن م��ك��ان��ة �أكر 
�لعامل.  يف  جاذبية  �ملالية  �مل��ر�ك��ز 
مركز   100 �ملوؤ�شر  ه��ذ�  وي�شنف 
مايل بناء على عو�مل مثل �لبنية 
على  �حل�����ش��ول  و�شهولة  �لتحتية 

موظفني �أكفاء.
وتهيمن لندن على �أ�شو�ق �ل�شرف 
تبلغ  �ل����ت����ي  �ل���ع���امل���ي���ة  �لأج����ن����ب����ي 

•• لندن-رويرتز:

�لتي  �خل���ا����ش���ة  �ل���ع���الق���ة  ظ���ل���ت 
تربط بريطانيا بالوليات �ملتحدة 
�ل��ت��ح��ال��ف��ات يف �لقرن  �أق����وى  م��ن 

�لع�شرين..
بريطانيا  �نف�شال  م�شروع  �أن  �إل   
ورئا�شة  �لأوروب��������ي  �لحت������اد  ع���ن 
عالمات  �أث�������ار�  ت���ر�م���ب  دون����ال����د 
�����ش���ت���ف���ه���ام ح�����ول م�����ش��ت��ق��ب��ل هذه 

�لعالقة.
ثالثة  ت�شتمر  زي��ارة  تر�مب  وب��د�أ 
تقريبا  ع���ام  ب��ع��د  لربيطانيا  �أي����ام 
م��ن �إث��ارت��ه �جل���دل خ��الل زيارته 
رئي�شة  خ�شوم  ب��ام��ت��د�ح  �ل�شابقة 
و�نتقاد  م�����اي  ت����ريي����ز�  �ل����������وزر�ء 
�لأ�����ش����ل����وب �ل������ذي ت��ع��ام��ل��ت ب����ه يف 
�لحتاد  من  �لن�شحاب  مفاو�شات 

�لأوروبي.
وخالل رئا�شة تر�مب بد�أت تظهر 
�لتحالف  على  �له���رت�ء  ع��الم��ات 
رونالد  رع���اه  �ل���ذي  بريطانيا  م��ع 
ري����ج����ان وم����ارج����ري����ت ث��ات�����ش��ر يف 

�لثمانينيات.
�ل��ع��الق��ة �خلا�شة  ف��م��ا ه���ي ه���ذه 
وم���ا ه��ي �ل���ف���روق �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة بني 
وفق  وبريطانيا  �ملتحدة  �لوليات 

�ملعايري �لأ�شا�شية؟

* اقت�ساديا
�لوليات �ملتحدة هي �شاحبة �أكرب 
حجمه  يبلغ  �إذ  �لعامل  يف  �قت�شاد 
21.3 تريليون دولر �أي ما يعادل 
�ملحلي  �ل���ن���اجت  م���ن  �مل���ئ���ة  يف   24
�أم���ا بريطانيا  �ل��ع��امل��ي.  �لإج��م��ايل 
ف���ه���ي خ���ام�������س �أك������رب �ق���ت�������ش���اد يف 
�لعامل بقيمة 2.4 تريليون دولر 
�أي ثالثة يف �ملئة من �لناجت �ملحلي 

�لعاملي.
ورغ��م �أن �لحت���اد �لأوروب����ي ميثل 
�خلارجية  �ل���ت���ج���ارة  ن�����ش��ف  ن��ح��و 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  ف��اإن  لربيطانيا 
ه��ي �أك����رب ���ش��ري��ك جت����اري منفرد 
لربيطانيا بفارق كبري تليها �أملانيا 

ثم هولند� وفرن�شا و�ل�شني.
ومتثل بريطانيا من جانبها �شابع 
للوليات  جت�����اري  ���ش��ري��ك  �أك�����رب 
�مل����ت����ح����دة ب����ع����د �ل���������ش����ني وك����ن����د� 
وكوريا  و�أملانيا  و�ليابان  و�ملك�شيك 

�جلنوبية.
وت��ع��ل��ن ك��ل م��ن �ل���ولي���ات �ملتحدة 
وب���ري���ط���ان���ي���ا حت��ق��ي��ق ف���ائ�������س يف 
�ل��ت��ج��ارة م��ع �لآخ����ر �لأم����ر �لذي 
ي�شتخدمان  ل  �أن��ه��م��ا  �إىل  ي�����ش��ري 

معايري و�حدة.
و��شنطن  ظلت  عقود  م��د�ر  وعلى 
و�حدة  رغبة  يف  ت�شرتكان  ول��ن��دن 

لفتح �لأ�شو�ق �لعاملية �أمام �لتجارة 
�حلرة.

* ع�سكريا
�إنفاق  �لأمريكية  �لإد�رة  �قرتحت 
686 مليار دولر على �لدفاع هذ� 
�لوليات  �إن��ف��اق  وي��ت��ج��اوز  �ل��ع��ام. 
�لع�شكرية  �مل���و�زن���ة  ع��ل��ى  �مل��ت��ح��دة 
م����ا ت��ن��ف��ق��ه �ل�������دول �ل�����ش��ب��ع �لتي 
�ل����دول من  �أع��ل��ى  ق��ائ��م��ة  تليها يف 
�لع�شكري جمتمعة.  �لإنفاق  حيث 
ولدى �لوليات �ملتحدة ثاين �أكرب 
بعد  �لنووي��ة  �لأ�ش�����لحة  من  ع��دد 

رو�شيا.
ومت����ل����ك �ل���ب���ح���ري���ة �لأم���ري���ك���ي���ة 
14 غ��و����ش��ة نووية  �أ���ش��ط��ول م��ن 
منها  لكل  وميكن  �أوهايو  فئة  من 
حمل 20 �شاروخا متعدد �لروؤو�س 
لأهد�ف خمتلفة  �ملوجهة  �لنووية 

من طر�ز تر�يدنت 2 دي5.
�أم�������ا ب���ري���ط���ان���ي���ا ����ش���اح���ب���ة �أك����رب 
�مل��ي��ز�ن��ي��ات �ل��دف��اع��ي��ة يف �لحت���اد 
مليار جنيه   40 فتنفق  �لأوروب���ي 
دولر(  م��ل��ي��ار   53( ����ش��رتل��ي��ن��ي 
�لنوويتان  و�ل����ق����وت����ان  ����ش���ن���وي���ا. 
�أوروب�����ا ه��م��ا فرن�شا  �لأخ���ري���ان يف 
�أ�شطول  بريطانيا  ولدى  ورو�شيا. 
من �أربع غو��شات من فئة فاجنارد 

�شاروخا   16 حمل  ميكنها  �ل��ت��ي 
من طر�ز تر�يدنت 2 دي5. وهذه 
تتقا�شمه  خم��زون  م��ن  �ل�شو�ريخ 
بريطانيا مع �لبحرية �لأمريكية.

وخ�����ا������س �ل����ب����ل����د�ن م���ع���ا ح���روب���ا 
و�ل����ك����وي����ت  وك������وري������ا  �أوروب�������������ا  يف 
�ل�شابقة  ويوغو�شالفيا  و�ل��ع��ر�ق 
و�شوريا.  ول��ي��ب��ي��ا  و�أف���غ���ان�������ش���ت���ان 
�شمال  ح��ل��ف  ب��ري��ط��ان��ي��ا  وت��ع��ت��رب 
�لوليات  تتزعمه  �ل��ذي  �لأطل�شي 
وقد  عنها.  �لدفاع  �أ�شا�س  �ملتحدة 
�لغربيني  �حللفاء  ت��ر�م��ب  طالب 
نفقات  م����ن  ح�����ش�����ش��ه��م  ب�����زي�����ادة 
�لأمريكية  �لقو�ت  �حللف. وتعمل 
م��ن ع��دة ق��و�ع��د يف بريطانيا من 
وكروتون  ليكنهيث  ق��و�ع��د  بينها 

ومينويذ هيل �جلوية.

* املخابرات
�ملخابر�ت  ���ش��ع��ي��د  ع��ل��ى  �ل��ت��ع��اون 
وثيق للغاية بني �لوليات �ملتحدة 
وب���ري���ط���ان���ي���ا وه�����و م����ن �مل���ج���الت 
�أثر  فيها  يظهر  �ل��ت��ي  �لرئي�شية 
�لناحية  م���ن  و����ش��ح��ا  �ل��ت��ح��ال��ف 

�لعملية.
�لثانية  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل����رب  وخ����الل 
لتبادل  �تفاق  �إىل  �لبلد�ن  تو�شل 
نطاقه  تو�شيع  مت  �ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت 

و�أ�شرت�ليا  كند�  لي�شمل  بعد  فيما 
با�شم  ي��ع��رف  و�أ���ش��ب��ح  ونيوزيلند� 
ويحقق  �خل����م���������س«.  “�لعيون 
ه���ذ� �لت���ف���اق �جل��م��ع ب��ني و�شائل 
�حلديثة  �لتكنولوجية  �لتج�ش�س 
�لكمبيوتر  ب��اأج��ه��زة  ت��ع��م��ل  �ل��ت��ي 
يف �ل�����ولي�����ات �مل���ت���ح���دة و�أ����ش���ل���وب 
يعتمد  �ل��ذي  �لتقليدي  بريطانيا 
على �لعن�شر �لب�شري ويحقق �أد�ء 
قويا يف �لحتاد �ل�شوفيتي �ل�شابق 

و�أوروبا و�ل�شرق �لأو�شط.
�ملخابر�ت  وك����الت  ب��ني  و�ل��ت��ع��اون 
و�لأجنبية  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
على  �ل���ق���وة  ن���ق���اط  ولأن  وث���ي���ق. 
بع�شها  تكمل  �جل��غ��ر�يف  �ل�شعيد 
بع�شا فاإن �ملعلومات �لتي جتمعها 
لها  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �لتن�شت  وك��ال��ة 
ف��ائ��دة خ��ا���ش��ة ع��ن��د وك��ال��ة �لأمن 
وتبلغ  �لأم�����ري�����ك�����ي�����ة.  �ل����ق����وم����ي 
�لأمريكية  �مل���خ���اب���ر�ت  م��ي��ز�ن��ي��ة 
با�شتثناء �ملخابر�ت �لع�شكرية 60 
ميز�نية  تبلغ  بينما  دولر  مليار 
2.3 مليار  �لربيطانية  �ملخابر�ت 
مليار   2.89“ ��شرتليني  جنيه 

دولر«.

* عامل املال
ت����ع����د ل����ن����دن ون�����ي�����وي�����ورك �أك�����رب 

•• اجلزائر-وكاالت:

تاأجيل  �ل���د����ش���ت���وري يف �جل���ز�ئ���ر  �مل��ج��ل�����س  �إع�����الن  �أث�����ار 
�لنتخابات �لرئا�شية ومتديد عهدة �لرئي�س �ملوؤقت عبد 
�حلر�ك  بت�شاعد  تنذر  ق��د  فعل  ردود  �شالح،  ب��ن  �ل��ق��ادر 

�ل�شعبي وتزيد �شبابية �ملرحلة �ملقبلة.
وكان �ملجل�س �لد�شتوري �جلز�ئري “�أعلى هيئة قانونية يف 
قد �أعلن  �لأحد “��شتحالة” �إجر�ء �لنتخابات  �لبالد”، 
�لرئا�شية يف �ملوعد �ملقرر لها، يف �لر�بع من يوليو �ملقبل، 
�أهمية عقدها  تاأكيد �جلي�س على  �لرغم من  وذلك على 
يف موعدها �مل��ح��دد، م��ن �أج���ل �إخ���ر�ج �ل��ب��الد م��ن �لأزمة 

�ل�شيا�شية.
�ملالئمة  �ل���ظ���روف  “تهيئة  ����ش���رورة  �إىل  �مل��ج��ل�����س  ودع����ا 
بال�شفافية و�حلياد، لأجل  لتنظيم �لنتخابات و�إحاطتها 
�حلفاظ على �ملوؤ�ش�شات �لد�شتورية �لتي متكن من حتقيق 

تطلعات �ل�شعب �ل�شيد«.
بر�همية،  حبيب  جديد،  جيل  ح��زب  يف  �لقيادي  وو�شف 
تاأجيل �لنتخابات باأنه “�نت�شار للحر�ك �جلز�ئري، �لذي 
يرف�س �إجر�ء �لنتخابات يف �لوقت �لذي كان مقرر� لها 
يف �لر�بع من يوليو، وذلك بعد �نت�شاره �ملتمثل يف �إجبار 

�لرئي�س �ل�شابق عبد �لعزيز بوتفليقة على �لتنحي«.

�أن  �إىل  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي  مل��وق��ع  حديثه  يف  و�أ���ش��ار 
�ل�شعب  يرجوها  �لتي  �لغاية  لي�شت  �لنتخابات  “تاأجيل 
�جلز�ئري يف حر�كه �لذي �أجرب بوتفليقة على �لتنحي”، 
“حتظى  م�شتقلة  هيئة  ت�شكيل  م��ن  ب��د  ل  �أن���ه  م��ع��ت��رب� 
و�شمان  �لن���ت���خ���اب���ات،  ع��ل��ى  ل���الإ����ش���ر�ف  بامل�شد�قية” 

نز�هتها.
�ملوؤقت  �لرئي�س  �لد�شتوري، عهدة  �ملجل�س  وب�شاأن متديد 
“جيل  يف  بالإعالم  �ملكلف  �عترب   �شالح،  بن  �لقادر  عبد 
ن�س  يناق�س  كونه  د�شتوريا”،  “لي�س  �لقر�ر  �أن  جيد”، 
�مل����ادة 102 م��ن �ل��د���ش��ت��ور �جل���ز�ئ���ري، �ل���ذي ح���دد مدة 

�أق�شاها 90 يوما، حلني �إجر�ء �لنتخابات.
للبالد  موؤقت  كرئي�س  من�شبه  ت��ويل  �شالح  بن  �أن  يذكر 
يف  و�جلي�س  �ل�����ش��ارع  �شغط  حت��ت  بوتفليقة  تنحي  عقب 

مطلع �أبريل �ملا�شي.
باملاليني  �جل��ز�ئ��ري  �ل�����ش��ارع  ي��خ��رج  �أن  بر�همية  وت��وق��ع 
�لد�شتوري”،  “�لإجر�ء غري  لرف�س  �ملقبل،  يوم �جلمعة 

بتمديد عهدة بن �شالح �إىل حني �نتخاب رئي�س جديد.
�ل��ن��ا���ش��ط ����ش���ادق ط��م��ا���س يف �ت�شال  ق����ال  م���ن ج���ان���ب���ه، 
�إجر�ء  �إن تاأجيل  “�شكاي نيوز عربية”  هاتفي مع موقع 
�لنتخابات “ل يلبي مطالب �حلر�ك �جلز�ئري، بالرغم 

من د�شتوريته«.

اأئمة قادوا �سلوات تدعم التوغل الرتكي يف عفرين

تركيا تبني امل�ساجد ح�ل العامل.. لتعزيز ق�تها الناعمة 

عالمات الهرتاء على التحالف ظهرت بعهد ترامب

العالقة اخلا�سة بني بريطانيا واأمريكا حتت املجهر 

مليونية منتظرة يوم اجلمعة املقبل

تاأجيل انتخابات اجلزائر.. هل يلبي مطالب ال�سعب؟
م�س�ؤول�ن اأوباما ن�سح�ا اإيران 

بعدم ابتالع طعم ترامب 
•• وا�شنطن-وكاالت:

كتبت �ل�شحافيتان بيت�شي وودورف و�إيرين بانكو يف موقع “د�يلي بي�شت” 
�لأمريكي، �أنه بينما تر�شل �إد�رة �لرئي�س دونالد تر�مب مقاتالت وحاملة 
طائر�ت �إىل �خلليج، فاإن جمموعة �شغرية من �مل�شوؤولني يف �إد�رة �لرئي�س 
�ل�شابق بار�ك �أوباما تو��شلت مع م�شوؤولني يف �حلكومة �لإير�نية، بينهم 
وزي����ر �خل��ارج��ي��ة حم��م��د ج����و�د ظ��ري��ف، ون�����ش��ح��وه��م ب��ع��دم �ب��ت��الع طعم 
�ل�شابقني  �مل�شوؤولني  بني  �ملحادثات  �أن  وك�شفتا  �ل��ه��دوء.   و�ل��ت��ز�م  تر�مب 
يف �إد�رة �أوباما و�حلكومة �لإير�نية جارية منذ نوفمرب “ت�شرين �لثاين” 
2016 . وظريف، �لذي يزور �لوليات �ملتحدة �شنوياً حل�شور �جتماعات 
�جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف نيويورك، يجتمع عادة مع نو�ب وباحثني 

و�شحافيني وم�شوؤولني �شابقني يف �ملدينة. 
وقد �تخذت �شيا�شة �لأر�س �ملحروقة حيال �إير�ن �لتي يتبعها تر�مب بهدف 
�أر�شل �لرئي�س  عندما  “�أيار”  �شحق �لقت�شاد �لإي��ر�ين، منعطفاً يف مايو 
�لأمريكي بو�رج وقاذفات بي-52 �إىل �ملنطقة يف عر�س للقوة، وذلك بعد 
تتبع ن�شاطات �إير�نية.  و�أثار هذ� �لتحرك �خلوف من �شر�ع بني �جلانبني. 
لكن م�شوؤولني يف وكالت �ل�شتخبار�ت �أفادو� �أن هذه �خلطو�ت �لنا�شطة 
�إد�رة تر�مب مبعاقبة �أي بلد ينتهك �لعقوبات  �أتت يف �شياق قر�ر �تخذته 
�لثوري  �حلر�س  ت�شنيف  �أو  �لإي��ر�ين  �لنفط  �شر�ء  طريق  من  �لأمريكية 
�لإير�ين على �أنه منظمة �إرهابية. وبعد �أ�شابيع، �شرت �أنباء عن �أن �لبيت 
�لأبي�س يفكر يف �قرت�ح باإر�شال ما ي�شل �إىل 120 �ألف جندي �إىل �ل�شرق 

�لأو�شط. ولكن عو�س ذلك، قرر تر�مب �إر�شال 1500. 
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عربي ودويل

يتنافى  �لإذ�ع���ات  على  �ملحا�ش�شة 
من  ����ش���ي���ك���ون  و  و�ل����ل����ي����رب�ل����ي����ة، 
�لأف�شل �إنفاق �أمو�ل حتى يت�شنى 
من  م��زي��د  �إىل  �ل��و���ش��ول  لل�شباب 
�حل����ف����الت �مل���و����ش���ي���ق���ي���ة، و�إن�������ش���اء 
بر�مج تلفزيونية مو�شيقية مثرية 

لالهتمام، وهذ� غائب �ليوم«.
   و�أكدت ، �أّن فنانني مثل حممود، 
�إيطاليا  وجه  ُيظهرون  �لذين  هم 
�ملو�شيقى  �أع��ط��و�  “لقد  �ل��ر�ه��ن. 
�لإي��ط��ال��ي��ة ن��ف�����ًش��ا ج��دي��د� بف�شل 
ب�  مت�����ش��ك��ن��ا  و�إذ�  �لأنو�ع”،  م����زج 
“�ولتيمو” و�أغانيه �لتقليدية ، ملا 
باملو�شيقى  �لهو�س  هذ�  هناك  كان 
�لإي���ط���ال���ي���ة �مل�����وج�����ودة م���ن���ذ عام 
�إىل  �ل�����ش��ب��اب  ول��ت��ح��ّول   ،2015

�ملو�شيقى �لدولية«.
 ، ت��وم��ا���ش��ي��ن��و  ل��ب��ارب��ر�  بالن�شبة     
�لقانون  م�شروع  مترير  مت  ���ش��و�ء 
�أب���ًد� يف  �لر�بطة  تنجح  لن   ، �أم ل 
�ليطايل  �ل�����ش��ع��ب  ع��ل��ى  مت��ل��ي  �أن 
“�لأذو�ق  ي�شتمع.  مو�شيقى  لأي 
تتغري.  �مل���و����ش���ي���ق���ي���ة  و�لأمن����������اط 
مو�شة  هما  ‘تر�ب’  و�ل���  ‘�لر�ب’ 
�ل�شباب  �إج��ب��ار  ميكننا  ول  �ل��ي��وم، 
�لأغ���ن���ي���ات  �إىل  �ل����ش���ت���م���اع  ع���ل���ى 
�ملو�شيقى  م��ن  �مل��زي��د  �أو  �ل�شعبية 
�شفحاتهم  ف��م��ن  �لإيطالية”. 
 ، ي��وت��ي��وب  م��ن  �أو  �شبوتيفي  ع��ل��ى 
�لأحو�ل،  �ل�شباب، يف كل  لن يهتم 
�لناقدة  ت��وؤك��د  �ملحا�ش�شة،  ب��ه��ذه 

�ملو�شيقية.
   عندما �شئل على عجل، يف نهاية 
�ل��ت��وق��ي��ع، �كتفى  �إح����دى ج��ل�����ش��ات 
�مل����ط����رب �ل������ذي ي�����ش��ت��ه��دف��ه هذ� 
�لقانون بهز كتفيه و�أجاب هم�شا: 
�لقانون  ه�����ذ�  �أّن  �أعتق������د  “ل 

مفيد ... ».
 ، مل��ح��م��ود  �لأول  �لأل���ب���وم     يحتل 
جيوفينتو برو�شاتا ، �ملرتبة �لأوىل 
يف �إيطاليا. ويو�شح حممود ، �لذي 
ي�شعر بالقرف من �جلدل �ملتتايل 
حول �أ�شوله و�أغانيه، �أنه يود �لآن 
�ملو�شيقى”  “�شناعة  ل�  يتفّرغ  �أن 

فقط.
ا�ستطالع اأجرته  اأظهر   -  1
ايراون ، وهي �سركة تراقب 
البث الإذاعي، اأن 45 باملائة 

من الأغاين التي تبث على 
الإذاعات هي فعال اإيطالية.

عن �سليت الفرن�سية

�لي�شاندرو  �أو  حم��م��ود  ك���ان  �إذ�   
حم����م����ود، �����ش���م���ه �حل���ق���ي���ق���ي، قد 
�إيطالية  �أم  م���ن  م��ي��الن��و  يف  ول���د 
، ف���������اإن و�ل�����������ده م���������ش����ري. ه����ذ� 
�كُت�شف  �ل����ذي   ، �ل�����ش��اب  �مل���ط���رب 
�ك�س  يف  مب�����ش��ارك��ت��ه   2012 ع���ام 
�ملو�شيقى  �خ����رت�ع  يعيد  ف��اك��ت��ور، 
�خلا�شة.  ب��ط��ري��ق��ت��ه  �لإي��ط��ال��ي��ة 
 ، “�شولدي” )�ل��ن��ق��ود(  و�أغ��ن��ي��ت��ه 
ُيعّد �حد ملحنيها �لثالثة  و�لذي 
�مل�شرية.     �أ�شوله  من  م�شتوحاة   ،
ُعر�شت  �ل��ت��ي  �ملو�شيقية  �لقطعة 
مزيج  ه��ي  “�لوروفيزيون”،  يف 
�إيقاعات  على  و�ل���ر�ب  �ل��ب��وب  م��ن 
م���و����ش���ي���ق���ى �لل������ك������رتو ون���غ���م���ات 
نوعها  من  فريدة  �أغنية  �شرقية. 
�مل�شهد  يف  للت�شنيف  قابلة  وغ��ري 
�حل��ايل. حتى  �لإيطايل  �ملو�شيقي 
يروي  �ل��ذي   ، “�لنقود”  مو�شوع 
ع��ائ��ل��ة مزقتها  ع���ن  �أب���ي���ه  غ���ي���اب 
�مل�شاكل �ملالية، حتدث �نفجار� �أمام 
�لتقليدية  �لرومان�شية  �لق�ش�س 
�لقطعة  “�ولتيمو«.     خل�شمه 
�لكلمات  ب��ع�����س  تت�شمن  �ل��ت��ي   -
و�أ�شوله،  �لفنان  و��شم   - �لعربية 
عنيفة  نقد  موجة  جميعها  �أث��ارت 
ع��ل��ى �ل�����ش��ب��ك��ات �لج��ت��م��اع��ي��ة يف 
�إي���ط���ال���ي���ا م���ن ق��ب��ل ���ش��ري��ح��ة من 
�مل��ن��اه�����ش��ني ل��الأج��ان��ب. وق���د علق 
وزير �لد�خلية �لإيطايل و�لزعيم 
�ليميني �ملتطرف ماتيو �شالفيني، 
نهائي  ل���ي���ل���ة  يف  ت�����وي�����رت،  ع����ل����ى 
 ... ب��وف   ... “حممود  �شانرميو: 
كنت  لو  �إيطالية؟!؟  �أغنية  �أجمل 
�أنا لخرتت “�ولتيمو”، و�أنتم ، ما 
ر�أيكم؟«.    و�أو�شح �أنه كان يف�شل 
وملحني  ك��ت��اب  م��ن  “�ملزيد  روؤي���ة 
�ختيار�ت  يف  �لإيطاليني  �لأغ��اين 
حممود  دف���ع  تعليق  �شانرميو”. 
مائة  “�إيطايل  �أن��ه  ذّك��ر  للتفاعل: 
باملائة”، و�أن كلماته �لقليلة باللغة 
�لعربية لي�شت �شوى ذكرى جملة 
و�ل��ده يكررها له عندما كان  ك��ان 
طفاًل ، لأن حممود ل يتكلم �للغة 
�أغنيته  �إن  �لفنان  وب��نّي  �لعربية. 
�بر�ز  �إىل  ت�شعى  ول  ق�شة،  ت��روي 
مل  �جل��دل  �إن  �إل  �شيا�شي،  موقف 

تخّف حّدته.

الرابطة توظف اجلدل 
، مت  ف��رب�ي��ر   17 ، ويف  ب�شرعة     

�إي�����د�ع م�����ش��روع ق��ان��ون م��ن طرف 
نائب عن �لر�بطة يف رد فعل على 
م�شروع  وي��ه��دف  حم��م��ود.  �ختيار 
�إىل ف��ر���س ح�ش�س  �ل��ق��ان��ون ه��ذ� 
م���ن �مل��و���ش��ي��ق��ى �لإي���ط���ال���ي���ة على 
�لإذ�عات يف �لبالد. وقال �لربملاين 
�لذي يقف ور�ء �مل�شروع �ألي�شاندرو 
م��وري��ل��ي ، رئ��ي�����س جل��ن��ة �ل��ن��ق��ل يف 
جم��ل�����س �ل����ن����و�ب وم����دي����ر �إذ�ع������ة 
ي�شهد  حم��م��ود  ف���وز  “�إن  ���ش��اب��ق: 
و�مل�شالح  �ل��ك��ربى  �ل��ل��وب��ي��ات  ب���اأن 
�ملو�شيقى..  م��ن  �أه����ّم  �ل�شيا�شية، 
�لفنانني  م�����ش��اع��دة  �أف�����ش��ل  و�أن�����ا 

و�ملنتجني يف بالدنا ».
“يفتح هذ�  �أن  �ل��ن��ائ��ب  وي��اأم��ل     
�لإبد�ع  و��شًعا حول  نقا�ًشا  �ملقرتح 
�شبابنا”.  على  وخا�شة  �لإيطايل، 
وه���دف���ه؟ �أغ��ن��ي��ة و�ح�����دة م���ن كل 
ث��الث��ة ت��ب��ث ع��ل��ى م��وج��ات �لهو�ء 
�إيطايل.  مل��وؤل��ف  ت��ك��ون  �لإي��ط��ال��ي��ة 
من  باملائة   10 تخ�شي�س  و�شيتم 
�ل�شباب  ل��ل��ف��ن��ان��ني  �حل�����ش��ة  ه���ذه 
بالن�شبة  وهي  لهم.  ينتجون  ومن 
�ملجال  “لإف�شاح  طريقة  للنائب 
للرتويج ملو�هبنا ... يف وقت متثل 

من  و�ل��ت��ي  و�ملحلية”،  �ل��وط��ن��ي��ة 
وجهة نظره “خطاأ«.

�إّن   ، �لج���ت���م���اع  ع�����امل  وي������رى     
م���������ش����روع �ل����ق����ان����ون ه������ذ� جم���رد 
“نظام �حل�ش�س  �شعبوية.  فرقعة 
�ملو�شيقى  ع���ل���ى  �مل���ف���رو����س  ه�����ذ� 
�شيدمر معناها �لكوين من خالل 

�لنتهازية �ل�شيا�شية.
 ، ب��روم��ا  �لت�شجيالت     يف متاجر 
�لألبومات �لإيطالية �لتي تت�شدر 
توؤكد  �لإح�����ش��ائ��ي��ات،  ب��ا���ش��ت��م��ر�ر 
�لر�بطة  “ت�شتخدم  �لجت��اه.  هذ� 
�شعود نزعة حمائية حا�شرة بقوة 
يف �إيطاليا �ليوم ، لتمرير �لعديد 
�ل��ت��ي م��ن �شاأنها  م��ن �لإج������ر�ء�ت 
حماية تاريخ بلدنا، لكنها يف �لو�قع 
باربر�  ت�شيف  �شيا�شية،  ح�شابات 
توما�شينو ، �شحفية يف �لتلفزيون 

�ليطايل وناقدة مو�شيقية.
ق���دم���ت   ، �جل���������دل  ه�������ذ�  م������ن     
للربنامج  ت���ق���ري���ر�  �ل�����ش��ح��ف��ي��ة 
�لأوىل  �ل����ق����ن����اة  ع����ل����ى  �ل����ث����ق����ايف 
ر�ي1”.    “كافيترييا  �لإي��ط��ال��ي��ة 
ب��ع��د ت�����ش��وي��ر �حل�����ش��ة ، مل تخف 
فر�س  “�إّن  غ�����ش��ب��ه��ا.  �ل���ن���اق���دة 

كذلك  �شتظل  فانها  �ليوم،  �أوجها 
خالل ع�شر �شنو�ت.. �شيكون ذلك 
و�حلماية  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل،  يف  م��ف��ي��د� 
�لف�شيح  م��ك��ت��ب��ه  يف  مطلوبة”. 
يعرتف  فنانيه،  مبل�شقات  �مل��زد�ن 
ب����دون عقد:”  ب��ون��ي��ل��ي  م��ا���ش��ي��م��و 
بني و�حد يغني باللغة �لإيطالية، 
، �خرتت  و�آخ��ر يغني بالإجنليزية 
�لإيطالية..  ب��ال��ل��غ��ة  يغني  �ل���ذي 
�ل���ه���وي���ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة ���ش��������يء يجب 

�حلفاظ عليه ».
�إىل  �ل���ع���ودة  �إىل     ه���ذه �حل���اج���ة 
�ل�شكان  �لتي يعرب عنها  �لتقاليد، 
�لإي���ط���ال���ي���ون �أك�����ر ف����اأك����ر، هي 
�لجتماع  ع���امل  در�����ش���ة  م��و���ش��وع 
حالًيا  “هناك  ف��ري�روت��ي.  فر�نكو 
حركة توؤكد �حلاجة �إىل �لعرت�ف 
�لوطنية حا�شرة بقوة يف  بالهوية 
يف  ��ا  �أي�����شً تظهر  وه���ي   ، �ل�شيا�شة 

�ملو�شيقى” ، يعرتف �لباحث.
ل����الأك����ادمي����ي، هذ�  وب��ال��ن�����ش��ب��ة     
�ل�شيا�شي  �ملناخ  �جلدل منطقي يف 
يف   ، �لأخ���رية  �ل�شنو�ت  يف  �ل�شائد 
“تعزيز�  �إيطاليا  فيه  ت�شهد  وقت 
�للغات  وم��و���ش��ي��ق��ي��ا جت���اه  ث��ق��اف��ي��ا 

ركيزة  �إي��ط��ال��ي��ا  يف  �ملو�شيقى  ف��ي��ه 
مهمة لثقافتنا«.

�لر�بطة  �أع��دت��ه  ق��ان��ون     م�شروع 
“�لذي  �جل������دل  ع���ل���ى  ف���ع���ل  ك�����رد 
جلوليا  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  له”،  م��ع��ن��ى  ل 
�أغاين  ، �لناقدة �ملو�شيقية:  بابيلو 
�جلن�شية  ي��ح��م��ل  �ل����ذي  حم���م���ود، 
هذه  يف  �إدر�جها  �شيتم  �لإيطالية، 

�حل�ش�س �إذ� مت �عتماد �مل�شروع.
�أن  �مل��ف��اج��ئ��ة،  �ل��ث��ان��ي��ة     �حلقيقة 
ح�����ش��ة �أغ���ن���ي���ة ع���ل���ى ث���الث���ة �تي 
�أقل من  �لر�بطة، هي  بها  تطالب 
�لعدد �حلايل ملا يبث من �ملو�شيقى 
�لإي��ط��ال��ي��ة ع��ل��ى م��وج��ات �لأث���ري، 
�غنيتني  على  �غنية  و�لقريب من 
م��ن فرن�شا  بكثري  �أع��ل��ى  رق��م   .1
�ملماثلة  �حل�����ش�����س  جت��رب  ح��ي��ث   ،
حم��ط��ات �لإذ�ع�������ة �خل��ا���ش��ة على 
باملائة من   40 بث ما ل يقل عن 
قانون  منذ  �لفرن�شية  �ملو�شيقى 

عام 1994. 
   و�أظهر حتليل للعناوين �لع�شرة 
�لأك������ر ���ش��ع��ب��ي��ة �ل���ت���ي ت��ب��ث على 
�لبلدين،  كال  يف  �لر�ديو  حمطات 
�أن���ه مت غناء  ��ا  �أي�����شً  ،2018 ع���ام 

�أغ��ن��ي��ة ف��ق��ط ب��ال��ل��غ��ة �ل��وط��ن��ي��ة يف 
ف��رن�����ش��ا، م��ق��اب��ل خ��م�����س �أغ����اين يف 
�إي��ط��ال��ي��ا، وه���و رق���م ق��ي��ا���ش��ي. �إّن 
تاأثري نظام �حل�ش�س على �لإقبال 
يثبت  مل  �لوطنية  �ملو�شيقى  على 

بعد.

فرقعة �سعبوية
   ق��د ي��ب��دو م�����ش��روع �ل��ق��ان��ون هذ� 
�إل   ، �����ش����روري  غ���ري  وه���ل���ة  لأول 
�أن����ه ح��ظ��ي ب��رتح��ي��ب �ل��ع��دي��د من 
�ملنتجني.  م��ن  و�ل��ع��دي��د  �لفنانني 
يف  منتج   ، بونيلي  ما�شيمو  يقول 
�أكرب �شركات �ملو�شيقى  و�حدة من 

�إنها   ، �إي���ك���وم���ب���اين  �لإي���ط���ال���ي���ة، 
جيدة«. “فكرة 

�لر�بطة،  ي��دع��م  ل  �ن���ه  ورغ����م     
�أن هذه  فان رجل �لأعمال، يعتقد 
ت�شويق  ع��ل��ى  �شت�شجع  �حل�ش�س 
�إنتاج  “قبل  �لوطنيني.  �لفنانني 
كيف  د�ئ��ًم��ا  �أت�شاءل   ، جديد  فنان 
كنت  و�إذ�  ل���ه.  �ل���رتوي���ج  مي��ك��ن��ن��ي 
�أن���ه ميكنني �حل�����ش��ول على  �ع��ل��م 
�ن��ط��الق��ة �أف�����ش��ل ع���رب �لإذ�ع������ة، 

�شاأكون �أقل تردًد� بكثري«. 
�ملوؤقتة  �لطبيعة  �أخ����رى،  حجة     
“لي�س  �مل���و����ش���ي���ق���ي���ة.  ل�����الأمن�����اط 
لأن �مل��و���ش��ي��ق��ى �لإي��ط��ال��ي��ة ه��ي يف 

 رابطة �سالفيني تقرتح م�سروع قانون يحدد 
ن�سبة بث الأغاين اليطالية على اأمواج الأثري

باله�ية  العيييرتاف  اإىل  احليياجيية 
ال�طنية حا�سرة بق�ة يف ال�سيا�سة، 
امل��سيقى يف  ييا  اأييي�ييسً وتييظييهيير 

على  املفرو�س  هذا  احل�س�س  نظام 
الك�ين  معناها  �سيدمر  امل��سيقى 
ال�سيا�سية النتهازية  خييالل  من 

 ا�سم الفنان واأ�سوله امل�سرية اثارت موجة 
انتقاد عنيفة على �سفحات التوا�سل الجتماعي 

ا�سمه حممود ومن اأ�سول م�سرية:

املطرب الإيطايل الذي يزعج جناحه �سالفيني...
•• الفجر - خرية ال�شيباين

الأوروب����ي����ة  الأغ���ن���ي���ة  م�����س��اب��ق��ة  اإجن������ازه يف      
�سوهد اأكرث من ت�سعة ماليني مرة  “الوروفيزيون”، 
ا اأحمر بنقو�س ذهبية،  على يوتيوب. يرتدي قمي�سً
ب��اأدائ��ه  القاعة  حم��م��ود  الإي��ط��ايل  املر�سح  األ��ه��ب 

امل�سابقة.  فمع كل مقطع  نهاية  يف  “نقود”  لأغنية 
املغني  لدعم  الإيقاع  مع  من�سجما  اجلمهور  ي�سفق   ،
 ، الثاين  باملركز  فاز  الأخ��ري،  26 عاًما.   يف  ال�ساب، 
خلف دنكان لورن�س ، املر�سح الهولندي. ويف مواجهة 
الن�سوة التي يثريها املغني ال�ساب، من ال�سعب تخيل 
يف  اإيطاليا  بتمثيل  فوزه  كان  اأ�سهر،  ب�سعة  قبل  اأنه 

مو�سع خالف. “الوروفيزيون”، 
اأ�سول م�سرية تزعج

امل�سابقة  ال�سهري،  �سانرميو  مهرجان  نهاية  يف     
�سيغني يف  ال���ذي  الإي���ط���ايل  ال��ف��ن��ان  ال��ت��ي حت���دد 
“الوروفيزيون”، كانت البالد منق�سمة حول انت�سار 
على  املطرب ال�ساب. لقد حت�سل خ�سمه “اولتيمو”، 

ت�سويت  لكن  اجلمهور،  من  الأ�سوات  اأ�سعاف  ثالثة 
هيئة التحكيم املحرتفة، املكونة من �سحفيني، رجح 

كفة حممود اأمام ده�سة اجلميع .
املغني  �سرعية  يف  الت�سكيك  من�سوب  يف  ه��ذا  وزاد   
ال�ساب لتمثيل بلده، ا�سافة اىل اأن �سخ�سيته واأ�سلوبه 

املو�سيقي غري التقليدي، ل ير�سيان اجلميع.

حممود يف حفل توقيع

�لغاين �ليطالية �لكر مبيعا

طو�بري مل�شافحة حممود

�مل�شري �لذي يرعب �شالفيني �شالفيني.. توظيف �لفن يف �ل�شيا�شة

�ملرتبة �لثانية يف �لوروفيزيون

امل�����ط�����رب   
ال����������ذي مت 
اك��ت�����س��اف��ه 
عام 2012 ، 
يعيد اخرتاع 
امل��و���س��ي��ق��ى 
لية  يطا لإ ا
ب��ط��ري��ق��ت��ه 
اخل����ا�����س����ة

اأغ�����ن�����ي�����ة 
ف�������ري�������دة 
م����ن ن��وع��ه��ا 
قابلة  وغ��ري 

للت�سنيف 
امل�����س��ه��د  يف 
امل��و���س��ي��ق��ي 
الإي����ط����ايل 
احل�������������ايل
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املال والأعمال
وزير اخلارجية الربيطاين: ن�ستمع لراأي اأمريكا ب�ساأن ه�اوي 

تر�مب  �إد�رة  طلبت  �أمريكية،  م��ع��د�ت  ���ش��ر�ء  م��ن  ملنعها 
�جليل  ومعد�ت  تكنولوجيا  ��شتخد�م  عدم  حلفائها  من 
�أنها  ب�شبب خم��اوف من  ه��و�وي  تقدمها  �لتي  �خلام�س 
وبيانات  �ت�شالت  على  �لتج�ش�س  من  �ل�شني  متكن  قد 

ح�شا�شة.
وقال هنت “مل نتخذ قر�رنا �لنهائي لكننا �أو�شحنا �أننا 
باب  �أي كيفية �شمان عدم وجود  �لفنية،  �مل�شائل  ندر�س 
خلفي يتيح لدولة ثالثة ��شتغالل �شبكات �جليل �خلام�س 
حتى  �ل�شرت�تيجية  �مل�شائل  و�أي�شا  علينا،  �لتج�ش�س  يف 
ن�شمن عدم �لعتماد تقنيا ب�شكل مفرط على دولة ثالثة 

فيما يتعلق بهذه �لتكنولوجيا �حليوية للغاية«.

•• لندن-رويرتز:

ق��ال ج��ريمي��ي هنت وزي���ر �خل��ارج��ي��ة �ل��ربي��ط��اين �م�س 
�ملتحدة عن خماطر  �إن بالده تهتم مبا تقوله �لوليات 
�شركة  توؤ�ش�شها  �لتي  �خلام�س  �جليل  �شبكات  ��شتخد�م 
هو�وي �ل�شينية و�إنها ل ترغب يف �لعتماد ب�شكل مفرط 

على دولة ثالثة يف تقنيات تكنولوجية حمددة.
وق����ال ه��ن��ت ل���ر�دي���و ه��ي��ئ��ة �لإذ�ع������ة �ل��ربي��ط��ان��ي��ة )ب���ي.
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  تقوله  ما  كل  بعناية  “نتابع  بي.�شي( 

عن تلك �مل�شائل... و�شنن�شت بدقة ملا يقولون«.
وب��ع��د �أن ف��ر���ش��ت ع��ق��وب��ات ع��ل��ى ���ش��رك��ة ه����و�وي و�شعت 

���ش��وي��ن، �ل����ذي ك���ان ���ش��م��ن فريق 
�ملحادثات  خالل  �ملفاو�س  �ل�شني 
“�لوليات  �إن  قوله  و��شنطن  مع 
�ملتحدة ل تز�ل �شوق ت�شدير مهم 
�أهميتها  ل��ك��ن  ل��ل�����ش��ني  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

ترت�جع«.
ت��د�ع��ي��ات �حلرب  �أن  ع��ل��ى  و���ش��دد 
�ل�شني  �ق��ت�����ش��اد  ع��ل��ى  �ل��ت��ج��اري��ة 

“لن تخرج عن �ل�شيطرة«.
“يف  عنه قوله  “�شينخو�”  ونقلت 
حال �أر�دت �لوليات �ملتحدة �إجبار 
تنازلت  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  �ل�شينيني 
ع���رب )�ت����خ����اذ خ����ط����و�ت( �أح���ادي���ة 
�شديدة،  �شغوط  وفر�س  �جلانب 

فهذ� م�شتحيل«.

•• عوا�شم-وكاالت:

ز�دت �ل�شني �ل�شبت �ملا�شي �لر�شوم 
�أمريكية  ���ش��ل��ع  ع��ل��ى  �جل��م��رك��ي��ة 
بقيمة مليار�ت �لدولر�ت، يف وقت 
�شود�ء  قائمة  عن  للك�شف  ت�شتعد 
�ملوثوق  “غري  �لأجنبية  لل�شركات 
و�لتي ي�شري حمللون �إىل �أن  بها”، 
هدفها معاقبة �ل�شركات �لأمريكية 
�لإمد�د�ت  تقطع  �لتي  و�لأجنبية 
عن جمموعة �لت�شالت �لعمالقة 
ه����������و�وي. وت�������ش���ت���ه���دف �خل���ط���وة 
�ل�شينية �شلعاً �أمريكية بقيمة 60 
مليار دولر بر�شوم عقابية جديدة 
ترت�وح ن�شبتها من خم�شة �إىل 20 
%، وتاأتي للرد على رفع و��شنطن 
�لر�شوم على ب�شائع �شينية بقيمة 

.% 200 مليار دولر �إىل 25 
و��شتاأنفت و��شنطن وبكني معركة 
�لر�شوم بينهما يف وقت �شابق هذ� 
�ملحادثات  �ن��ت��ه��ت  ب��ع��دم��ا  �ل�����ش��ه��ر، 
�ملتحدة  �ل����ولي����ات  يف  �ل��ت��ج��اري��ة 
�ت���ه���ام �جلانب  �ت���ف���اق م���ع  ب�����دون 
�ل�شينيني  للمفاو�شني  �لأمريكي 

بالتن�شل من �لتز�مات �شابقة.
فر�س  �لآن  حتى  �لبلد�ن  وت��ب��ادل 
بقيمة  �شلع  على  جمركية  ر���ش��وم 

360 مليار دولر.
وخ���الل �لأ���ش��اب��ي��ع �لأخ����رية، طغى 
ه�����و�وي  �إدر�ج  و�����ش���ن���ط���ن  ق������ر�ر 
�ل�شود�ء  قائمتها  ع��ل��ى  �ل�شينية 

�أم��ن��ي��ة، يف تهديد  ج����ّر�ء خم���اوف 
على  �لعاملية  �ملجموعة  لطموحات 

حرب �لر�شوم بني �لبلدين.
ويف 16 مايو، �أدرجت وز�رة �لتجارة 
على  ه��و�وي  جمموعة  �لأمريكية 
�لكيانات”  “قائمة  ي�����ش��م��ى  م����ا 
لأ�شباب مرتبطة بالأمن �لقومي، 
وهو ما يعني منعها من �حل�شول 
على �ملكونات �أمريكية �ل�شنع �لتي 
منحتها  لكنها  ملعد�تها.  حتتاجها 
بدء  ق��ب��ل  ي��وم��اً   90 مهلة  لح��ق��اً 

تطبيق �حلظر.
�ل�شينية  �ل���ت���ج���ارة  وز�رة  وردت 
�شت�شدر  �أن��ه��ا  ب��الإع��الن،  �جلمعة 
غري  “كيانات  ق��ائ��م��ة  جهتها  م��ن 
عقودها  ت��ف�����ش��خ  بها”  م����وث����وق 
�ل���ت���ج���اري���ة وت���ت���وق���ف ع���ن �إم�����د�د 

�ل�شركات �ل�شينية.
�ملذيع كانغ هوي يف برنامج  وق��ال 
�شي  “�شي  ع��ل��ى حم��ط��ة  �إخ���ب���اري 
تي يف” �لر�شمية بثته عدة قنو�ت 
“بالن�شبة  �أخرى �جلمعة:  �شينية 
تتطابق  �مل�شادة،  �ل�شني  لتد�بري 

�أفعالنا مع �أقو�لنا«.
�لتحدث  �أردمت  “�إذ�  و�أ�����ش����اف: 
�ذ� �خرتمت(  فبابنا مفتوح. )و�أم��ا 

�لقتال، ف�شنقاتل حتى �لنهاية«.
�ل�شينية  �ل��ت��ج��ارة  وز�رة  وذك����رت 
تفا�شيل  عن  قريبا  �شتك�شف  �أنها 
�لج���������ر�ء�ت �ل���ت���ي ���ش��ت��ت��خ��ذ بحق 
�لقائمة،  على  �مل��درج��ة  �ل�����ش��رك��ات 

ع���ل���ى وج�����ه �خل�������ش���و����س م������زّودي 
�إنها  وك����و�ل����ك����وم  و�إن����ت����ل  ه�������و�وي 
�ل�شركات  �لأرج���ح  على  ت�شتهدف 
غ���ري �لأم���ري���ك���ي���ة، ب���ل �لأوروب����ي����ة 
و�لكورية �جلنوبية و�ليابانية �لتي 
قد تكون حتاول �ّتخاذ قر�ر ب�شاأن 
يف  �شتتبعها  �لتي  �ل�شر�مة  م��دى 

تطبيق �لقر�ر �لأمريكي«.
جلعل  ت�شعى  �ل�شني  �أن  و�أ���ش��اف 
�لإم���د�د�ت عن هو�وي  خيار قطع 

م�شاألة �أكر �شعوبة.
ت�شع  �أنها  “يحتمل  بولك:  وق��ال 
�ل�����ش��رك��ات يف و���ش��ع ي��ج��ربه��ا على 
�ملتحدة  �ل���ولي���ات  ب���ني  �لخ��ت��ي��ار 
و�ل�����ش��ني وه���و �أم���ر م��ن ���ش��اأن��ه �أن 

ياأتي بنتائج عك�شية عليها«.
“غلوبال تاميز”  و�أفادت �شحيفة 
�لقائمة  �أن  �ل��ر���ش��م��ي��ة،  �ل�شينية 
لت�شكيل  “ر�دعاً  �شت�شكل  �جلديدة 
حاجز يحمي �ل�شركات �ل�شينية«.

وذك������رت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة �ل��ق��وم��ي��ة يف 
“�ل�شني جاهزة خلو�س  �أن  مقال 
طويلة  وجت��اري��ة  �قت�شادية  ح��رب 

�لأمد مع �لوليات �ملتحدة«.
وحّذر م�شوؤولون �شينيون �شابقون 
�لتجارية  �حل��رب  �أن  م��ن  �جلمعة 

قد تتو��شل ل�شنو�ت.
�ل�شيني  �ل�����ش��اأن  وق���ال �خل��ب��ري يف 
فيتنام”  ف��ول��رب�ي��ت  “جامعة  يف 
كري�شتوفر بالدينغ: “من �لو��شح 
نز�عاً  ي��ع��د  مل  ه���ذ�  �أن  �لآن  ج���د�ً 

�إدر�ج  ���ش��ي��ت��م  �أن������ه  �إىل  م�������ش���رية 
�ل�����ش��رك��ات �لأج��ن��ب��ي��ة �ل��ت��ي تف�شخ 
�لعقود وتقطع �لإمد�د�ت �أو تتخذ 
�ج��������ر�ء�ت مت��ي��ي��زي��ة �أخ������رى �شد 

�ل�شركات �ل�شينية.
�لبث  ن�شرته هيئة  ر�أي،  ويف مقال 
قال  �ل�����ش��ب��ت،  �لر�شمية  �ل�شينية 
كونغ  �ل�شيني  �ل��ق��ان��وين  �خل��ب��ري 
�لكيانات  ق��ائ��م��ة  �إن  ك��ي��ن��غ��ج��ي��ان��غ 
لتلك  م�شابهة  �شتكون  �ل�شينية 

�لتي �أ�شدرتها و��شنطن.
�شركة  ت�����ش��اف  �أن  م���ا  �أن����ه  وك��ت��ب 
�أجنبية للقائمة “ف�شتحتاج جميع 
و�لتكنولوجيا  و�خل��دم��ات  �ل�شلع 
)لخت�شا�س  �خلا�شعة  و�لرب�مج 
�إىل  �ل�����ش��ي��ن��ي��ة(  �ل���ت���ج���ارة  وز�رة 
للكيان”  ب��ي��ع��ه��ا  ق���ب���ل  ت��رخ��ي�����س 

�ملدرج.
�إىل  تتحول  “قد  ك��ون��غ:  و�أ���ش��اف 
�أد�ة مفيدة يف �لتعامل مع �لكيانات 
ل�شغوط  ب�����ش��ه��ول��ة  تخ�شع  �ل��ت��ي 
�ملعادية  �لأج���ن���ب���ي���ة  �حل���ك���وم���ات 

لل�شني«.
و�أك�����د خ����رب�ء �أن ���ش��رك��اء ه���و�وي 
�لذين قطعو� �لإمد�د�ت �شيكونون 
�إىل  ت�شاف  �ل��ت��ي  �ل�����ش��رك��ات  �أوىل 

�لقائمة.
وق��������ال خ����ب����ري �لق����ت���������ش����اد ل����دى 
لالأبحاث  ت�شاينا”  “تريفيوم 
و�خل����دم����ات �ل���ش��ت�����ش��اري��ة �أن�����درو 
بولك “من �لو��شح �أنها ت�شتهدف 

و�جلي�س كبري ج��د�. لدى �ل�شني 
تقت�شي  وقو�نني  وطنية  �شيا�شات 

ت�شارك �ملعلومات«.
�ل�شعف  م��ن  ب��اأك��ر  ت��ر�م��ب  وز�د 
ع��ل��ى منتجات  �ل��ع��ق��اب��ي��ة  �ل��ر���ش��وم 
دولر  مليار   200 بقيمة  �شينية 
و�أطلق  باملئة   25 ن�شبتها  لت�شبح 
�لو�رد�ت  باقي  ت�شتهدف  �ج��ر�ء�ت 

من �لدولة �لآ�شيوية.
وردت �ل�شني بفر�س ر�شوم �ل�شبت 
و25  خم�شة  ب��ني  ن�شبتها  ت����ر�وح 

باملئة على 5410 منتجات.
�لتجميل  منتجات  �ل�شلع  وت�شمل 
و�لآلت  �ل���ري���ا����ش���ي���ة  و�مل�����ع�����د�ت 
و�لو�قيات  و�ل��ن��ب��ي��ذ  �مل��و���ش��ي��ق��ي��ة 

و�خل�شب  و�لأمل������ا�������س  �ل����ذك����ري����ة 
و�لأقم�شة و�لألعاب.

ويبدو �أن �لر�شوم �لأمريكية �أّثرت 
�ل�شينية  �لت�شنيع  �أن�����ش��ط��ة  ع��ل��ى 
�أك���ر م��ن �ملتوقع  �ل��ت��ي ت��ر�ج��ع��ت 

�ل�شهر �ملا�شي.
وب��ي��ن��م��ا ي�����ش��ر ت����ر�م����ب ع���ل���ى �أن 
باملليار�ت،  ر�شوماً  �شتدفع  �ل�شني 
�مل�شتهلكني  �أن  �إىل  خ���رب�ء  ي�شري 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  و�مل�شتوردين 
ي���ت���ح���م���ل���ون �ل����ع����بء �لأك��������رب من 
�ملنتجات  ع��ل��ى  �ل��ر���ش��وم  ت��د�ع��ي��ات 

�لتي تدخل �إىل �لبالد.
“�شينخو�”  �أن���ب���اء  وك��ال��ة  ون��ق��ل��ت 
�ل�����ش��ي��ن��ي��ة �ل���ر����ش���م���ي���ة ع����ن و�ن����غ 

جتارياً، و�شيمتد ب�شكل �أو�شع بكثري 
�قت�شادية  �ج���ر�ء�ت  �إىل  ليتحول 
فر�شها  طرف  كل  باإمكان  عقابية 

على �لآخر«.
باأن  كبري  �حتمال  “هناك  وق���ال: 

حتدث �أ�شر�ر جانبية كبرية«.
خالل  ب��ه��ا  �أدىل  ت�����ش��ري��ح��ات  ويف 
م������وؤمت������ر ل�����ل�����دف�����اع و�لأم�������������ن يف 
����ش���ن���غ���اف���ورة �ل�������ش���ب���ت، ق�����ال وزي����ر 
�لدفاع �لأمريكي بالوكالة باتريك 
�شناهان �إن هو�وي “مقربة كثري�ً” 
“�لكثري  ما يحمل  وه��و  بكني  من 

من �ملخاطر«.
“�لتكامل  �أن  �إىل  �شاناهان  و�أ���ش��ار 
�ملدنية  �ل��ت��ج��اري��ة  �لأع����م����ال  ب���ني 

حرب كالمية بعد زيادة ال�سني الر�س�م على �سلع اأمريكية

نيكي يهبط جراء خماوف تباط�ؤ عاملي 
وهو �أقل م�شتوى �إغالق منذ �لتا�شع من فرب�ير- �شباط. وخالل 
�أربعة  �أق��ل م�شتوى يف  �إىل  باملئة   1.4 �ملوؤ�شر  نزل  �ليوم  تعامالت 

�أ�شهر ون�شف �ل�شهر عند20305.74 نقطة.
�لتي  �لت�شدير  ب�شركات  �أ���ش��رت  �ملتو��شعة  �ل��ني  مكا�شب  �أن  كما 
�لعاملية.  �ل��ت��ج��اري��ة  �خل��الف��ات  ج���ر�ء  بالفعل  ل�شغوط  تتعر�س 
108.19 ين بعدما �شجل خالل  �إىل  باملئة   0.1 �ل��دولر  ون��زل 
�لتعامالت �لآ�شيوية �أقل م�شتوى منذ 14 يناير كانون �لثاين عند 

108.10 ين يف �لتعامالت �لآ�شيوية.
وفقد �شهم فانوك كورب 3.3 باملئة ونزل �شهم يا�شكاو� �إلكرتيك 
1.8 باملئة وتر�جع �شهم طوكيو �إلكرتون 2.1 باملئة وهبط �شهم 

كومات�شو 1.8 باملئة.

•• طوكيو-رويرتز:

هبط �ملوؤ�شر نيكي �لقيا�شي يف بور�شة طوكيو لالأور�ق �ملالية �م�س 
فيما ينتاب �مل�شتثمرين �لقلق �إز�ء ت�شاعد �ملخاطر �لعاملية و�لنمو 
بني  �لنطاق  وو��شعة  طويلة  جمركية  ر�شوم  ح��رب  نتيجة  �ملحلي 

�لوليات �ملتحدة و�شركاء جتاريني رئي�شيني لها.
 6.2 �ملوؤ�شر  على  �لثقل  ذ�ت  بنك  �شوفت  جمموعة  �أ�شهم  ونزلت 
باملئة بعد �أوردت �شحيفة وول �شرتيت جورنال �أن م�شاعي �لبنك 
�ُ�شتقبلت بفتور من بع�س كبار  �أمو�ل ل�شندوق ثان �شخم  جلمع 

مديري �لأمو�ل يف �لعام.
و�أغلق �ملوؤ�شر نيكي منخف�شا 0.9 باملئة �إىل 20410.88 نقطة 

�سدمة جديدة لب�ينغ.. خلل يف اأجنحة »مئات الطائرات«

ه�اوي تتخلى عن قطاع اأعمال الكابالت البحرية الفرنك ال�س�ي�سري قرب اأعلى م�ست�ى يف عامني 

الأ�سهم الأوروبية تنخف�س ب�سبب خماوف التجارة و�سفقة اإنفني�ن 
حرب �لتجارة �لتي ي�شنها �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب 
مع �ل�شني ودول �أخرى �أقنعت بع�س �مل�شتثمرين باأن �لنزلق 

نحو �لركود �أمر حمتمل خالل �لعام �ملقبل.
�لدول  معظم  يف  �مل�شانع  �ن�شطة  �أن  �ليوم  بيانات  و�أظهرت   
�لآ�شيوية �نكم�شت �ل�شهر �ملا�شي ما ي�شري �إىل �أن حرب �لر�شوم 
و�ل�شتحو�ذ،  �لدمج  لأنباء  وبالن�شبة  منها.  تنال  �جلمركية 
�تفقت �شركة �إنفنيون �لأملانية على �شر�ء نظريتها �لأمريكية 
عند  �ل�شركة  ُتقيم  �شفقة  يف  �مل��و���ش��الت  لأ���ش��ب��اه  �شيربي�س 
ت�شعة مليار�ت يورو �شاملة �لديون. وتر�جعت �أ�شهم �إنفنيون 
قطاع  وفقد   .600 �شتوك�س  �مل��وؤ���ش��ر  لتتذيل  باملئة  خم�شة 
�لتكنولوجيا، �ملنك�شف ب�شدة �أي�شا على ق�شية �لتجارة، 1.1 
و�يه.��س.�م  ميكرو�لكرتونيك�س  ����س.ت��ي  �شهما  ون��زل  باملئة 
لكل  باملئة  و�ح��د  م��ن  �أك��ر  �لرقائق  لت�شنيع  �نرتنا�شونال 

منهما.

 •• عوا�شم-رويرتز:

�ل�شني  وجهت  �أن  بعد  جديد  م��ن  �لأوروب��ي��ة  �لأ�شهم  نزلت 
حتذير� جديد� لو��شنطن ب�شاأن �لتجارة ما �أثار خماوف من 
�لأملانية  �إنفنيون  �شركة  �شفقة  �شغطت  بينما  رك��ود  ح��دوث 
ل�شناعة �لرقائق ل�شر�ء �شركة �أمريكية نظرية لها على قطاع 
�لتكنولوجيا. ونزل �ملوؤ�شر �شتوك�س 600 لالأ�شهم �لأوروبية 
جرينت�س،  ب��ت��وق��ي��ت   0720 �ل�����ش��اع��ة  ب��ح��ل��ول  ب��امل��ئ��ة   0.6
قادته  و�ل��ت��ي  �جلمعة  ي��وم  �شجلها  �ل��ت��ي  �خل�شائر  ليو��شل 

لت�شجيل �أ�شو�أ �أد�ء �شهري يف �لعام �جلاري.
 ونزل �ملوؤ�شر د�ك�س �لأملاين �لذي يتاأثر ب�شكل خا�س باملخاطر 
�لتجارية 0.7 باملئة �إىل �أقل م�شتوى يف �شهرين. وتر�جعت 
�ملوؤ�شر �شتوك�س ما  �أيار وفقد  �أ�شو�ق �لأ�شهم عامليا يف مايو- 
�لتطور�ت �جلديدة يف  �شل�شلة من  بعد  باملئة  �شتة  يزيد عن 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�لفيدر�لية  �لطري�ن  �إد�رة  ك�شفت 
�أك���ر من  �لأم��ريك��ي��ة �أن �أج��ن��ح��ة 
 ،737 ب����وي����ن����غ  ط�����ائ�����رة   300
ت��ع��اين خلال  م��اك�����س،  بينها ط���ر�ز 
�ل������ذي يوجه  �لأم�������ر  ت�����ش��ن��ي��ع��ي��ا، 
�شفعة جديدة لل�شركة �لأمريكية 
�ل�شفعة  من  بعد  ت�شتفق  مل  �لتي 
�ل�شابقة و�ملتمثلة بتحطم طائرتي 
737 ماك�س، ومنعها من �لتحليق 

يف �لكثري من �لدول.
�أم�س  م���ن  �أول  ن�����ش��ر  ب���ي���ان  ف��ف��ي 
ب�شالمة  �مل��ع��ن��ي��ة  �ل��ه��ي��ئ��ة  ق���ال���ت 
�ملتحدة،  �ل����ولي����ات  يف  �ل���ط���ري�ن 
300 ط��ائ��رة بوينغ  �أك��ر م��ن  �إن 
تعاين  جي”،  و”�إن  ماك�س   737
�لقطع  لبع�س  ت�شنيعي  خلل  من 
�أجنحتها، ومن بينها  و�لأج��ز�ء يف 
�لقطع �ملعروفة با�شم “�ل�شدفة”، 
�لتحكم  �أ�����ش����ط����ح  �إح���������دى  وه������ي 
�ملوجودة  �لهو�ئية  بالديناميكية 
باحلافة �لأمامية جلناح �لطائرة.

وطالبت �إد�رة �لطري�ن �لفيدر�لية 
�شركة بوينغ با�شتبد�ل كل �لقطع 
�شركة  ت�شنعها  �ل��ت��ي  �مل��ت�����ش��ررة، 
ل���ب���وي���ن���غ، يف كل  �أخ�������رى م�������زودة 
تلك  وج��ود  يثبت  �لتي  �ل��ط��ائ��ر�ت 

•• بكني-وكاالت:

تعتزم �شركة هو�وي �ل�شينية �لتخلي 
�لبحرية  �لكابالت  �أع��م��ال  قطاع  عن 
يف   51% �لبالغة  ح�شتها  بيع  ع��رب 
�لبحرية،  �لت�����ش��الت  ك��اب��الت  �شركة 
وفقاً مللف �لإي��د�ع �ملر�شل �إىل بور�شة 
���ش��ن��غ��ه��اي ل������الأور�ق �مل��ال��ي��ة م���ن ِقبل 
يك�شف  مل  �ل���ذي  �ل�شيني،  �مل�����ش��رتي 

عن حجم �ل�شفقة.
Hengtong Optic- وق��ال��ت 

ملنتجات  ���ش��رك��ة  وه���ي   ،Electric
ومقرها  �ل�شوئية  �لت�شالت  �شبكات 
يف  �ل�شينية،  جيانغ�شو  مقاطعة  يف 
�إن��ه��ا وقعت  �ل��ب��ور���ش��ة:  �إىل  �إي��د�ع��ه��ا 
 Huawei �شركة  مع  نو�يا  خطاب 
�لتابعة   Tech Investment
ل�شر�ء  م��اي��و   31 يف  ه����و�وي  ل�شركة 

�حل�شة.
من  �ل�شينية  �ل�شركة  خ���روج  وي��اأت��ي 
جمال كابالت �لإنرتنت �لبحرية بعد 
�لرئي�س  �إد�رة  قيام  من  قليلة  �أ�شابيع 
من  مبنعها  تر�مب  دونالد  �لأمريكي 
�شر�ء �لتكنولوجيا �لأمريكية، وفر�س 

•• لندن-رويرتز:

لأعلى  �ل�شوي�شري  �ل��ف��رن��ك  �رت��ف��ع 
ع��ام��ني مقابل  ن��ح��و  م�����ش��ت��وي��ات��ه يف 
�لرئي�س  ت�شديد  م��ع  �م�����س  �ل��ي��ورو 
ت���ر�م���ب ملوقفه  �لأم���ري���ك���ي دون���ال���د 
�ل�شني،  بخالف  دول  �إز�ء  �لتجاري 
�لتحرك  �مل�شتثمرين على  مما حفز 
ُتعترب مالذ�  �ل��ت��ي  �ل��ع��م��الت  ���ش��وب 

�آمنا.
�لهتمام  �ل��ت��ج��ارة  ت��وت��ر�ت  و�حتلت 
�لأ�شابيع  يف  للم�شتثمرين  �لرئي�شي 
�لأخرية بعد �أن رفع تر�مب �لر�شوم 
�شينية،  و�رد�ت  ع��ل��ى  �جل��م��رك��ي��ة 
و�رد�ت  �ل��ر���ش��وم على  ب��زي��ادة  وه���دد 
جتارية  م��ع��ام��ل��ة  و�أل���غ���ى  مك�شيكية 

تف�شيلية للهند.
ودفع ت�شاعد �لتوتر�ت ب�شاأن �لتجارة 
�مل�شتثمرين �إىل �لتخلي عن �لأ�شول 
�لعالية �ملخاطر مثل �لأ�شهم و�شر�ء 
�لعمالت منخف�شة �لعائد مثل �لني 
و�ل��ف��رن��ك م��ع �ق����رت�ب �لأخ����ري من 
عندها  ي��ت��دخ��ل  م��ا  ع���ادة  م�شتويات 
لإبقاء  �ل�شوي�شري  �لوطني  �لبنك 

طائرة   159 �أج���ن���ح���ة  ب��ف��ح�����س 
�أخرى من نف�س �لطر�ز.

�أجنحة  م�����ش��ك��الت يف  ح����ددت  ك��م��ا 
21 طائرة من طر�ز بوينغ 737 
 112 ���ش��ت��ف��ح�����س  ف��ي��م��ا  ج����ي،  �إن 

طائرة �أخرى من �لطر�ز نف�شه.
ي�شار �إىل �أنه مت وقف ت�شغيل طائرة 
حادثتي  بعد  ماك�س،   737 بوينغ 
يف  و�إثيوبيا  �إندوني�شيا  يف  حتطم 
غ�شون 5 �أ�شهر، �أ�شفرتا عن مقتل 

346 �شخ�شا.
عندما  �لأول،  �حل��������ادث  ووق�������ع 
 737 ب���وي���ن���غ  حت���ط���م���ت ط����ائ����رة 
“ليون  8 ت��اب��ع��ة ل��ط��ري�ن  م��اك�����س 
 13 ب���ع���د  �لإن���دون���ي�������ش���ي���ة  �إير” 
دق��ي��ق��ة م���ن �إق���الع���ه���ا م���ن مطار 
جاكرتا  يف  �ل��دويل  هاتا  �شوكارنو 
 ،2018 �أك��ت��وب��ر  يف  باإندوني�شيا، 
و�أدى �حلادث �إىل مقتل جميع من 
 189 وعددهم  متنها،  على  كانو� 
 ،2019 م��ار���س   10 ويف  ر�ك���ب���ا. 
حتطمت طائرة �أخرى من �لطر�ز 
ل��ل��خ��ط��وط �جلوية  ت��اب��ع��ة  ن��ف�����ش��ه 
6 دق����ائ����ق من  ب���ع���د  �لإث����ي����وب����ي����ة 
�لإثيوبية  �لعا�شمة  من  �إقالعها 
وقتل  كينيا.  ب��اجت��اه  �أب��اب��ا  �أدي�����س 
جميع ركابها وعددهم 149 ر�كبا 

و8 من �أفر�د �لطاقم.

خ�شو�شا  �خل��دم��ة  يف  بالطائر�ت 
فيما يتعلق بال�شدفات، لكنها �أقرت 
عن  حتدثت  عندما  �خللل  بوجود 
�كت�شافه يف ع�شر�ت �لطائر�ت من 
طر�ز 737. وقال بوينغ يف �لبيان 
�إنها متكنت من حتديد 20 طائرة 
من طر�ز 737 ماك�س تعاين من 
و�أن���ه���ا �شتقوم  ه����ذ� �خل���ل���ل،  م��ث��ل 

�خللل، بينما يرتفع عدد �لطائر�ت 
�لتي تعاين من �خللل يف �لأجنحة 
نف�شه يف �لدول �لأخرى �إىل 133 
طائرة  و179  ج����ي  �إن  ط����ائ����رة 
ب��ي��ان م��ن بوينغ جاء  م��اك�����س. ويف 
�لطري�ن  �إد�رة  ب���ي���ان  �أع���ق���اب  يف 
مل  �إن��ه  �ل�شركة  قالت  �لفيدر�لية، 
يتم �إبالغها عن �أي م�شائل تتعلق 

فيها،  �ملعطوبة  و�لأج����ز�ء  �لقطع 
وفقا  �أي����ام،   10 غ�شون  يف  وذل���ك 
�شي”  بي  �إن  “�شي  موقع  ذك��ره  ملا 

�لإخباري.
من  مت��ك��ن��ت   �إن  �لإد�رة  وق���ال���ت 
�إن  “بوينغ  ط���ائ���رة   33 حت���دي���د 
د�خل  “ماك�س”  وم��ث��ل��ه��ا  جي” 
ت��ع��اين م��ن هذ�  �ملتحدة  �ل��ولي��ات 

غالبية  على  �ل�شينية  �لتكنولوجيا 
�إد�رة  جم��ل�����س  يف  �ل��ت�����ش��وي��ت  ح��ق��وق 
يف   Huawei Marine �شركة 
�أغ�شط�س “�آب” 2018، مع �حتفاظ 
بح�شة غري   Global Marine

م�شيطرة بن�شبة 49%.
على �لرغم من �أنه ما يز�ل مرتفعا 

�لعام. بد�ية  منذ  باملئة   1.6

ِق��ب��ل �شركة  �ل��ب��ح��ري��ة �ملُ�����ش��ن��ع��ة م���ن 
هو�وي قد تكون عر�شة للتج�ش�س من 
تنفيه  ما  وهو  �ل�شينية،  �لدولة  ِقبل 

�ل�شركة.
ل�شركة  �ل�����ش��ن��وي  ل��ل��ت��ق��ري��ر  ووف����ًق����ا 
عمالقة  ح�������ش���ل���ت  ف����ق����د  ه������������و�وي، 

ومقابل �شلة من �شت عمالت رئي�شة، 
 97.71 �إىل  �ل��دولر قليال  تر�جع 

حظر�ً  �لأم���ري���ك���ي���ة  �ل���ت���ج���ارة  وز�رة 
جتارياً عليها، �لأمر �لذي يهدد ب�شكل 

كبري بتعطيل �شل�شلتها لالإمد�د.
ونقلت �شحيفة وول �شرتيت جورنال 
يف مار�س “�آذ�ر” عن م�شوؤويل �لأمن 
�لكابالت  �إن  ق��ول��ه��م:  �لأم��ري��ك��ي��ني 

�لعملة منخف�شة.
�لفرنك  ���ش��ع��د  �ل����ي����ورو،  وم���ق���اب���ل 
�إىل  ب����امل����ئ����ة   0.2 �ل�������ش���وي�������ش���ري 
�أن  ب��ع��د  ل��ل��ي��ورو  ف��رن��ك   1.1146
مايو-  يف  باملئة  �ثنني  من  �أك��ر  ز�د 
�أيار، م�شجال �أكرب مك�شب �شهري يف 

ثمانية �أ�شهر.
�لوحيدة  �لعملة  �لفرنك  يكن  ومل 
منخف�شة �لعائد �ملتاألقة، مع �رتفاع 
عامة  ب�شفة  �أي�����ش��ا  �ل��ي��اب��اين  �ل���ني 

مقابل جمموعة من �لعمالت.
�لعملة  ����ش���ج���ل���ت  �جل���م���ع���ة  وي��������وم 
�ليابانية �أكرب مك�شب يومي يف �أكر 
من عامني، مرتفعة ما يزيد قليال 
�جلل�شة.  خ����الل  ب��امل��ئ��ة   1.2 ع���ن 
مقابل  ب��امل��ئ��ة   0.2 �ل����ني  و�رت����ف����ع 
باملئة  و0.1  �ل���ش��رتل��ي��ن��ي  �جل��ن��ي��ه 

مقابل �ليورو �ليوم.
نزلت  �أن  ب���ع���د  �ل��������دولر  وت����ر�ج����ع 
�خلز�نة  ل�شند�ت  �لقيا�شية  �لعو�ئد 
�إىل  �شنو�ت  ع�شر  لأج��ل  �لأمريكية 
�أدنى  وه���و  �ل��ي��وم،  ب��امل��ئ��ة   2.121
�أيلول  �شبتمرب-  م��ن��ذ  م�شتوياتها 
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املال والأعمال

اإني��س ت�ستثمر يف جممع برتوكيماويات �سع�دي اإن�ساء املركز الرئي�سي ل�سبكة طالل اأب�غزالة لتقدمي خدمة النرتنت للبحث والتعليم
•• لندن-رويرتز:

قالت �شركة �إنيو�س �لتابعة للملياردير جيم ر�تكليف �م�س �إنها �شت�شتثمر ملياري دولر لبناء 
�ململوكة  �ل�شعودية  �أر�مكو  تطوره  للبرتوكيماويات  جممع  من  جزء�  �شتكون  م�شانع  ثالثة 
جممع  م��ن  ج��زء�  �شتكون  �إنيو�س  م�شانع  �إن  �ل�شركة  وق��ال��ت  �ململكة.  يف  وت��وت��ال  للحكومة 
برتوكيماويات تبلغ قيمته خم�شة مليار�ت دولر ُيطلق عليه ��شم م�شروع �أمري�ل، يهدف �إىل 

توريد م�شتقات وكيماويات متخ�ش�شة بقيمة تزيد عن �أربعة مليار�ت دولر.
وقال جيم ر�تكليف رئي�س جمل�س �إد�رة �إنيو�س يف بيان �لإعالن عن �ل�شفقة مع �أر�مكو وتوتال 
“�شنجلب تكنولوجيا متقدمة لأن�شطة �مل�شب مما �شي�شيف قيمة ويخلق �ملزيد من �لوظائف 
وطاقة  خام  م��و�د  على  �شتح�شل  �مل�شانع  �أن  و�لكيماويات  �لطاقة  �شركة  وذك��رت  �ململكة«.  يف 

تتمتع مبز�يا تناف�شية، ف�شال عن بنية حتتية خلدمة �لعمالء يف �ملنطقة و�آ�شيا.
و�إنيو�س من �أكرب منتجي �كريلونرتيل، وهي مادة �شائلة �شامة ُت�شتخدم يف �شناعة �لألياف 

�ل�شناعية وبوليمر�ت �أخرى. وقالت �ل�شركة �إن �أحد �مل�شانع �لثالثة �شينتج هذه �ملادة.

بوحد�ت ��شافية لتاليف �أي �نقطاع �إ�شافة �ىل تركيب هذه �لتجهيز�ت يف مكان �آمن 
)Secure Data Center( مزود باأق�شى درجات �حلماية. ويرتبط �ملركز حاليا 
�لرئي�شية  �لتو�جد  نقطة  و�لعاملية من خالل  �لإقليمية  و�لتعليم  �لبحث  �شبكات  مع 
�ل�شبكة  للمنظمة �لعربية ل�شبكات �لبحث و�لتعليم و�ملتو�جدة يف لندن بالتعاون مع 
لالحتاد  �جلزيل  �ل�شكر  �ل�شبكة  توجه   .)GEANT( و�لتعليم  للبحث  �لأوروب��ي��ة 
خالل  م��ن  و�لتعليم  للبحث  �لعربية  �ل�شبكة  لبناء  �ملتو��شل  �ل��دع��م  على  �لأوروب����ي 
يف  كبري  ب�شكل  �شاهما  و�ل��ل��ذ�ن  �لفريقي  و�ل��رب��ط  �لأورومتو�شطي  �لربط  م�شاريع 
تطوير �لبنية �لتحتية للبحث و�لتعليم يف �ملنطقة �لعربية. وقال �شعادة �لدكتور طالل 
و�لتعليم يف  �لبحث  �إىل جمتمعات  بتقدمي هذه �خلدمة  “نحن فخورون  �أبوغز�له: 
�ملنطقة �لعربية حتى يتمكنو� من �لو�شول �إىل �لبنى �لتحتية �لإلكرتونية �لإقليمية 
و�لعاملية �لتي �شتمكنهم من �لتعاون وتبادل �ملعرفة من �أجل حت�شني �لبحث �لعلمي 

و�لأن�شطة �لتعليمية يف �ملنطقة«.

•• عمان -الفجر:

�لبحث  ل�شبكات  �ل��ع��رب��ي��ة  �ملنظمة  رئ��ي�����س  �أب��وغ��ز�ل��ة،  �ل��دك��ت��ور ط���الل  ���ش��ع��ادة  �أع��ل��ن 
و�لتعليم )�آ�شرن( عن �إطالق  �ملركز �لرئي�شي ل�شبكة طالل �أبوغز�لة لتقدمي خدمة 
 Talal Abu-Ghazaleh Research and و�لتعليم  للبحث  �لنرتنت 
Education Network HUB )TAG-REN-HUB( و�لتي تعترب 
مركز�ً رئي�شياً للربط على �شبكات �لبحث و�لتعليم �ملحلية و�لإقليمية وتوفري خدمة 
�لنرتنت للبحث و�لتعليم. ومت ت�شغيل �ل�شبكة وتركيبها يف �لعا�شمة �لأردنية عمان 
لتوفري عمليات �لربط على كافة �شبكات �لبحث و�لتعليم على م�شتوى �لعامل، ويد�ر 
�ملركز من قبل �ملنظمة �لعربية ل�شبكات �لبحث و�لتعليم وبدعم من طالل �أبوغز�لة 
�لعاملية. ومت جتهيز �ملركز باأف�شل �ملعد�ت و�لتجهيز�ت �لتقنية عالية �مل�شتوى لتوفري 
�أف�شل �أد�ء، و�أعلى درجات دميومة �خلدمة وعدم �نقطاعها من خالل �أجهزة معززة 

ع�دة الكهرباء بعد انقطاعات املنطقة اجلن�بية بال�سع�دية

الذهب يبلغ اأعلى م�ست�ى يف �سهرين  

جوائز بقيمة 4 مليون درهم و6 �سيارات BMW يف ال�سحب النهائي للمهرجان 

»رم�سان ال�سارقة 2019« ي�ا�سل فعالياته ... واأ�سداء اإيجابية انعك�ست على ع�ائد ومبيعات جتار التجزئة

ه�اتف اجليل اخلام�س املت�فرة حاليًا يف الدول العربية

�ل�شهر �حلايل على �أن يتوفر يف �لأ�شو�ق �لأخرى خالل 
فرتة قريبة.

ماذ� عن هو�تف �آي فون من �أبل و�جليل �خلام�س؟
ي��ت��وج��ب عليك  ف��ق��د  �آي��ف��ون  م��ن م�شتخدمي  ك��ن��ت  �إن 
�ل�شتمتاع  من  تتمكن  �أن  قبل  طويلة  لفرتة  �لنتظار 
باجليل �خلام�س. بالن�شبة لآبل فالأمور غري و��شحة 
بعد. وفقاً لبع�س �لتقارير فاإن �آبل قد ل تطرح �جليل 
�إيقاف  هو  و�ل�شبب   2025 قبل  �خلام�س يف هو�تفها 
�ل�شركة تعاملها مع كو�لكوم )�لر�ئدة يف ت�شنيع �شر�ئح 
كما  �ل�شركتني.  بني  خالفات  ب�شبب  �خلام�س(  �جليل 
فقدت �آبل �شريكها �ملُحتمل �لآخر )�إنتل( لأن �لأخرية 
قررت �خلروج من �شوق ت�شنيع �شر�ئح �جليل �خلام�س. 
من جهة �أخرى فاإن �آبل تعمل على ت�شنيع ُمعاجلاتها 
�شر�ئح  �شنو�ت يف طرح  تتاأخر عدة  قد  لكنها  �خلا�شة 

�جليل �خلام�س �خلا�شة بها.
�أين يتوفر �جليل �خلام�س يف �لبلد�ن �لعربية؟

�شركات  عرب  �خلام�س  �جليل  �شبكة  تتوفر  �لكويت  يف 
زين و�أوريدو وفيفا مبناطق تغطية خمتلفة.

�أم���ا يف �لإم�����ار�ت يتوفر �جل��ي��ل �خل��ام�����س ع��رب �شركة 
بالتعاون  خدمتها  �أطلقت  �لتي  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ت�شالت 
 ZTE هاتف  خ��الل  من  �ل�شينية   ZTE �شركة  مع 

 .Axon 10 Pro 5G
و�شركة دو بد�أت توفري �خلدمة ب�شكل حمدود ملجموعة 
 ZTE هاتف  خالل  من  و�أي�شاً  زبائنها،  من  خمتارة 

.Axon 10 Pro 5G

•• عوا�شم-وكاالت:

�لد�عمة  �حل��دي��ث��ة  �ل��ه��و�ت��ف  ب�����د�أت 
 5G لت���������ش����ال �جل����ي����ل �خل����ام���������س
�لأ�����ش����و�ق  خم��ت��ل��ف  �إىل  ب���ال���و����ش���ول 
�لعاملية، بالرغم من �أن تغطية �جليل 
�خلام�س ما ز�لت حمدودة ن�شبياً على 

م�شتوى �لعامل. 
ل�شبكات  �لد�عمة  �حلديثة  �لهو�تف 

�جليل �خلام�س:
OPPO Reno 5G

�أول هاتف يدعم �جليل �خلام�س يتم 
�لأوروبية،  �ل�شوق  يف  جتارياً  طرحه 

طريق  ع��ن  ببيعه  �ل�����ش��رك��ة  و���ش��ت��ق��وم 
.Swisscom شركة �لت�شالت �ل�شوي�شرية�

Samsung Galaxy S10 5G
�أنه  ف���ارق  م��ع   Galaxy S10+ م��و����ش��ف��ات  بنف�س 
يدعم تردد�ت �شبكة �جليل �خلام�س �إ�شافًة �إىل فو�رق 
يف �ل�شا�شة و�لبطارية و�لكامري�ت. �لهاتف متاح حالياً 
من  لكن  �جلنوبية  وكوريا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  للبيع 

�ملتوقع �أن ي�شل �شريعاً �إىل بقية �أجز�ء �لعامل.
ZTE Axon 10 Pro 5G

و�شلت  �لتي  �خلام�س  �جليل  ه��و�ت��ف  �أول  م��ن  يعترب 
“�إت�شالت”  �شركتي  عرب  �لأو�شط  �ل�شرق  �إىل  ر�شمياً 

و”دو” يف �لإمار�ت.
OnePlus 7

خام�س  جيل  هاتف  ك���اأول  بريطانيا  يف  حالياً  متوفر 
هناك، مع �لتوقع بتوفره عاملياً خالل فرتة ق�شرية.

LG V50 ThingQ 5G
�لهاتف متوفر �لآن يف �لوليات �ملتحدة و�شيتوفر للبيع 
يف بريطانيا خالل �أيام ثم �شيتبع ذلك توفر �لهاتف يف 

�أ�شو�ق �لعامل �لأخرى. 
Mate 20X و   Huawei Mate X

ب�شعر  �جل��اري  �ل�شهر  خ��الل  للبيع  �لهاتفان  �شيتوفر 
Mate X وحو�يل  ل���  دولر   2600 ح���و�يل  ُي��ع��ادل 

.Mate 20X �1250 دولر�ً ل
Xiaomi Mi Mix 3 5G

من �ملفرت�س �أن يتوفر �جلهاز للبيع يف �أوروبا بدء�ً من 

•• الريا�س-وكاالت:

�أع����ل����ن����ت �ل���������ش����رك����ة �ل�������ش���ع���ودي���ة 
ل��ل��ك��ه��رب��اء، �أم�����س �لث���ن���ني، عودة 
للم�شرتكني  �لكهربائية  �خلدمة 
�ملتاأثرين  �جل��ن��وب��ي��ة  �مل��ن��ط��ق��ة  يف 
�لتي �شهدتها بع�س  بالنقطاعات 
�مل���ح���اف���ظ���ات و�مل������دن و�ل����ق����رى يف 
وجنر�ن  وج�����از�ن  ع�شري  م��ن��اط��ق 
و�ل���ب���اح���ة وب��ع�����س �مل��ح��اف��ظ��ات يف 
�جل�������زء �جل����ن����وب����ي �ل����غ����رب����ي من 

منطقة مكة �ملكرمة.
�ل�شعودية  �لأن���ب���اء  وك��ال��ة  وق��ال��ت 
نتيجة  ح�شلت  �لن��ق��ط��اع��ات  �إن 
�لتقلبات �جلوية و�لرياح �ل�شديدة، 
�لتي ت�شببت يف �شقوط �أبر�ج نقل 
�إحدى  ت��اله��ا خ���روج  جهد ع���ايل، 

�خلدمة مرة �أخرى.
و�أو����ش���ح���ت �ل�����ش��رك��ة، �أن����ه خالل 
�ل�شقيق  حم��ط��ة  �إع�������ادة  ع��م��ل��ي��ة 
ورب��ط��ه��ا ب��ال�����ش��ب��ك��ة، ح����دث عطل 
ف���ن���ي ع���ل���ى �أح������د �مل�����ول�����د�ت، مما 
�لأحمال  م��ن  ج��زء  بف�شل  ت�شبب 
م�شاء �أم�س، وذلك حلماية �لنظام 
�ل���ك���ه���رب���ائ���ي، وت�����ال ذل�����ك �إع������ادة 
�لأعطال،  كافة  و�إ���ش��الح  �ل�شبكة 
�أن �ل�شبكة تعمل �لآن  �إىل  م�شرية 

ب�شكل طبيعي.
للكهرباء”  “�ل�شعودية  و�أع�����ادت 
���ش��دي��د �ع���ت���ذ�ره���ا و�أ���ش��ف��ه��ا ملرور 
�جلنوبية  �ملنطقة  يف  م�شرتكيها 
�ل��ت��ج��رب��ة، موؤكدة  ب��ه��ذه  �ل��ع��زي��زة 
موثوقية  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه��ا 

�ل�شبكة و�خلدمة �ملقدمة لهم.

ع���ن �خلدمة،  �ل���ك���ربى  �مل��ح��ط��ات 
وتاأثر بع�س �ملحطات �لفرعية بها 

تباعاً لرت�بط �ل�شبكة.
وذكرت �ل�شركة �ل�شعودية للكهرباء 
مهند�شي  من  �مليد�نية  �لفرق  �أن 
ع���م���ل���ت على  �ل�������ش���رك���ة  وف���ن���ي���ي 
مبا�شرة معاجلة هذه �لنقطاعات 
من  ومتكنت  �لق�شوى،  بطاقتها 
للمناطق  تدريجيا  �إع��ادة �خلدمة 
�لنقطاعات،  ب���دء  م��ن��ذ  �مل��ت��اأث��رة 
�ليوم  �لإع�����������ادة،  �ك���ت���م���ل���ت  ح���ت���ى 

�لثنني، للم�شرتكني.
وك��ان��ت �خل��دم��ة �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة قد 
�ملا�شي،  �ل�شبت  �شباح  �أول،  ع��ادت 
ومن ثم �نقطعت �ل�شاعة �لو�حدة 
بعد �لظهر، ب�شبب عطل يف حمطة 
عن  وخروجها  �لبخارية  �ل�شقيق 

•• عوا�شم-رويرتز:

�أكر  �م�����س لأع��ل��ى م�شتوى يف  �ل��ذه��ب  �أ���ش��ع��ار  �رت��ف��ع��ت 
�لتوتر�ت  ت�شاعد  فيه  �أث��ار  �ل��ذي  �لوقت  �شهرين يف  من 
�لتجارية بني �ل�شني و�لوليات �ملتحدة وتهديد و��شنطن 
ب�شاأن  �مل��خ��اوف  �ملك�شيك  ع��ل��ى  جمركية  ر���ش��وم  ب��ف��ر���س 
�لذي  �ملعدن  �مل�شتثمرين �شوب  حدوث ركود عاملي ودفع 
بتوقيت   0627 �ل�����ش��اع��ة  وب��ح��ل��ول  �آم��ن��ا.  م���الذ�  يعترب 
جرينت�س، �رتفع �لذهب يف �ملعامالت �لفورية 0.5 باملئة 
�إىل 1311.24 دولر لالأوقية )�لأون�شة( بعد �أن لم�س 
 1312.60 عند  �آذ�ر  مار�س   27 منذ  م�شتوياته  �أعلى 
�لآجلة للذهب  �لأمريكية  �لعقود  دولر لالأوقية. وز�دت 
ونزلت  ل��الأوق��ي��ة.  دولر   1316.20 �إىل  ب��امل��ئ��ة   0.4
�ل��ع��ق��ود �لآج���ل���ة ل��الأ���ش��ه��م �لأم��ري��ك��ي��ة و�أ����ش���و�ق �لأ�شهم 
�أ�شهر يف  �لآ�شيوية و�أ�شعار �لنفط لأدنى م�شتوى يف عدة 
ظل تنامي �لتوتر�ت �لتجارية. وت�شاعدت �لتوتر�ت بني 
�لوليات �ملتحدة و�ل�شني خالل نهاية �لأ�شبوع يف �لوقت 

و�لتكنولوجيا  �لتجارة  ب�شاأن  �لبلد�ن  فيه  ��شطدم  �لذي 
و�لأمن. ويف موؤ�شر على �أن �لنز�عات �ل�شينية �لأمريكية 
ُتلقي ب�شغط كبري على �لقت�شاد �لعاملي، �أظهرت بيانات 
ر�شمية يوم �ل�شبت �أن �شادر�ت كوريا �جلنوبية �نخف�شت 
9.4 باملئة يف مايو �أيار، وهو م�شتوى �أ�شو�أ من متو�شط 
باملئة.   5.6 ق���دره  �نخفا�س  �إىل  �أ���ش��ار  �ل���ذي  �لتوقعات 
رهاناتهم  زي���ادة  على  �ملتعاملني  �لآف����اق  قتامة  ودف��ع��ت 
�ملركزي  )�لبنك  �لحت���ادي  �لحتياطي  جمل�س  �أن  على 
�لأمريكي( �شيخف�س �أ�شعار �لفائدة عاجال ولي�س �آجال. 
وجتاوزت �أ�شعار �لذهب �مل�شتوى �لرئي�شي �لبالغ 1300 
�جلمعة.  ي��وم  -ني�شان  �أب��ري��ل  منذ  �لأوىل  للمرة  دولر 
�لف�شة  �رتفعت  �لأخ����رى،  �لنفي�شة  للمعادن  وبالن�شبة 
�لبالتني  وز�د  لالأوقية،  دولر   14.59 �إىل  باملئة   0.2
�أن نزل  799.25 دولر لالأوقية، بعد  �إىل  و�ح��د� باملئة 
�لأ�شبوع �ملا�شي لأدنى م�شتوياتها منذ 15 فرب�ير �شباط 
 1.1 �لبالديوم  و�رتفع  لالأوقية.  دولر   784.42 عند 

باملئة �إىل 1338.24 دولر لالأوقية.

للمهرجان  �ل��ع��ام  �ملن�شق  م�شاعد 
�لرتويجية  �ملهرجان  فعاليات  �أن 
ور�شا �جلمهور  �هتمام  حازت على 
�لتفاعل  ذل���ك م��ن خ���الل  وجت��ّل��ى 
�ل���ي���وم���ي �حل���ا����ش���د و�ل����الف����ت مع 
نظمتها  �ل��ت��ي  �لأن�����ش��ط��ة  خم��ت��ل��ف 
�إن  �لت�شوق، وقال:  �لغرفة ومر�كز 
�أطلقت  للمهرجان  �ملنظمة  �للجنة 
م�شابقة  م����رة  ولأول  �ل���ع���ام  ه����ذ� 
لأجمل  �ل���ف���وت���وغ���ر�يف  �ل��ت�����ش��وي��ر 
لقطة من فعاليات �ملهرجان وذلك 
�لد�ئم لتقدمي كل  �إط��ار �شعيها  يف 
م��ا ه��و ج��دي��د و�ل��ع��م��ل �أي�����ش��ا على 
و�لتو��شل  �جل��م��اه��ري  ����ش��ت��ق��ط��اب 
�أن  �إىل  لف��ت��ا  �أق����رب،  ب�شكل  معهم 
بها  �ل���ش��رت�ك  يتم  �ل��ت��ي  �مل�شابقة 
�لتفاعلية  �مل��ه��رج��ان  من�شات  ع��رب 
�لجتماعي،  �ل��ت��و����ش��ل  م��و�ق��ع  يف 
ق���د لق����ت �ق���ب���ال وت���ف���اع���اًل كبري� 
حل�شابات  �مل��ت��اب��ع��ني  ج��م��ه��ور  م���ن 
حيث  �ل�شارقة،  رم�شان  مهرجان 
عن  يومياً  ب��الإع��الن  �للجنة  تقوم 
ل��ق��ط��ة، �لذين  ب��اأج��م��ل  �ل��ف��ائ��زي��ن 
�شحب  للدخول يف  تر�شيحهم   يتم 
�إل���ك���رتوين �أ���ش��ب��وع��ي ي��ح��ظ��ى فيه 
�لفائزون على جو�ئز قيمة وهد�يا 

ثمينة..
�لتنظيمية  �ل��ل��ج��ن��ة  �أن   م�شيفا   
�أع��ل��ن��ت يف وق���ت �شابق  ل��ل��م��ه��رج��ان 
�لأ�شبوعية  �جل����و�ئ����ز  زي������ادة  ع���ن 
على  ت�ش�������مل  و�ل��ت��ي  ل��ل��م��ه��رج��ان 
وق�ش�������ائم  حم���م���ول���ة،  �أج�����ه�����زة 
�آلف   10 ب��ق��ي��م��ة  م�����ش�����������������رتي��ات 
دره��������م، وذل�������ك ن��ت��ي��ج��ة �لإق����ب����ال 
�جلماهري  ق���ب���ل  م����ن  �ل��ك��ب��ي��������������������ر 
و�لتفاعل  �ل�������ش���ر�ء  ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى 
�ملتعددة،  �ل�شحوباتها  جميع  م��ع 
و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة  �أن  م���وؤك���د�ً 
�ل�شارقة حتر�س د�ئماً على توفري 
�لالزمة  و�لت�شهيالت  �لإمكانيات 
لإجن������اح �مل���ه���رج���ان وت�����ش��رف على 
�حلمالت �لرتويجية �مل�شاحبة له، 
وتطوير  دع���م  �شبل  ببحث  وت��ق��وم 
يرتبط  وم��ا  �لتجزئة  قطاع جت��ارة 
به من �أعمال وخدمات مع �ملعنيني 

ب�شوؤون �لقطاع. 

•• ال�شارقة-الفجر:

�لقطاعات  م��ن ممثلي  ع��دد  �أع���رب 
�مل�شاركني يف مهرجان  �لقت�شادية 
�لذي   2019 �ل�����ش��ارق��ة  رم�����ش��ان 
و�شناعة  جت������ارة  غ���رف���ة  ت��ن��ظ��م��ه 
رم�شان  “ّهل  �شعار  حتت  �ل�شارقة 
�شعادتهم  ع���ن  �ملفاجاآت”  وه���ّل���ت 
ب��ال��ت��اأث��ري �لإي��ج��اب��ي �ل���ذي �نعك�س 
�أعمالهم،  وح��ج��م  مبيعاتهم  ع��ل��ى 
�لأولية  �مل���وؤ����ش���ر�ت  �أظ���ه���رت  ح��ي��ث 
�أ�شد�ء  �أ�شابيع  �أربعة  �نق�شاء  بعد 
على  كبري  ب�شكل  �نعك�شت  �إيجابية 
�رتفعت  �ل��ت��ي  و�مل��ب��ي��ع��ات  �ل��ع��و�ئ��د 
�ملت�شوقني  �أع��د�د  �لزيادة يف  نتيجة 
و�ل�������ش���ي���اح. وق������ال ����ش���ع���ادة حممد 
�أحمد �أمني مدير عام غرفة جتارة 
رم�شان  م��ه��رج��ان  �إن  و���ش��ن��اع��ة: 
�إقباًل  ���ش��ه��د  �ل��ع��ام  ه���ذ�  �ل�����ش��ارق��ة 
قبل  م��ن  متميزة  وم�شاركة  ك��ب��ري�ً 
ويرجع  �لتجارية،  و�مل��ح��ال  �مل��ر�ك��ز 
ذلك ب�شبب �لقر�ر�ت �جلديدة �لتي 
و�شناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  �ت��خ��ذت��ه��ا 
وتن�شيط  دع���م  �شبيل  يف  �ل�����ش��ارق��ة 
�ملنطقة  يف  �لق��ت�����ش��ادي��ة  �حل���رك���ة 
قر�رها  �أه���م���ه���ا  وم����ن  �ل�����ش��رق��ي��ة، 
مبختلف  �لتجارية  �مل��ح��ال  باإعفاء 
�لو�شطى  �مل���ن���ط���ق���ة  يف  ف���ئ���ات���ه���ا 
�ل�شرت�ك يف  ر�شوم  و�ل�شرقية من 
�أثره  �ل��ق��ر�ر  لهذ�  وك��ان  �ملهرجان، 
و�ملحال  �مل���ر�ك���ز  �إق���ب���ال  يف  �ل��ب��ال��غ 
�لتجارية على �مل�شاركة يف �ملعر�س، 
موؤكد�ً يف هذ� �ل�شياق م�شاركة �أكر 
من 2000 مركز�ً وحماًل جتارياً 
�مل��ه��رج��ان يف خمتلف  ف��ع��ال��ي��ات  يف 
حمققني  �ل�شارقة،  ومناطق  م��دن 
بن�شبة  �مل���ح���ال  �����ش���رت�ك  يف  زي�����ادة 
�ملو��شم  ع���ن   80% �إىل  و���ش��ل��ت 

�ل�شابقة.
�أح��م��د �أمني  ���ش��ع��ادة حممد  و�أ���ش��ار 
حتر�س  �ل��ت��ج��اري��ة  �مل��ر�ك��ز  �أن  �إىل 
جاذبة  عرو�س  تقدمي  على  �شنوياً 
كافية  م���ي���ز�ن���ي���ات  وت��خ�����ش��ي�����س 
وجو�ئزها  �لرتويجية  حلمالتها 
�ل��ق��ّي��م��ة، ب��ه��دف ج���ذب �أك����رب عدد 
�ل�شارقة  د�خ��ل  من  �ملت�شوقني  من 

للمت�شوقني  مي��ك��ن  ح��ي��ث  و�رب������ح، 
�حل�����ش��ول ع��ل��ى ك��وب��ون ل��ك��ل عملة 
�شر�ئية بقيمة 200 درهم، ف�شال 
بقيمة  م�������ش���رتي���ات  ق�������ش���ائ���م  ع����ن 
50 �أل���ف دره���م م��ق��دم��ة م��ن لند 
�للجنة  م��ارك ج��روب، كما ر�شدت 
�لتنظيمية للمهرجان بالتن�شيق مع 
�أكرب �ملر�كز �لتجارية وحمال �لبيع 
ب��ال��ت��ج��زئ��ة �مل�����ش��ارك��ة ج��و�ئ��ز قيمة 
�لعرو�س  فرتة  خالل  للمت�شوقني 

على  �شحوبات  �إج����ر�ء  �أب��رزه��ا  م��ن 
15 ���ش��ي��ارة ف���اخ���رة و�ل��ع��دي��د من 
�جلو�ئز �لعينية �لقيمة، �إىل جانب 
�لتخفي�شات �لتي ت�شل ن�شبتها �إىل 
�ملهرجان  �أي���ام  ط���و�ل   75% نحو 

على خمتلف �ل�شلع و�ملنتوجات.

م�سابقة للت�سوير 
الفوتوغرايف 

من جهته �أكد جمال �شعيد بوزجنال 

�ل�شلع  ت���وف���ري  وع����رب  وخ���ارج���ه���ا، 
�لتجارية  �ل���ع���الم���ات  وم��ن��ت��ج��ات 
ب��اأ���ش��ع��ار م��غ��ري��ة مب��ا يحفز �ل���زو�ر 

على �ل�شر�ء. 

احلمالت الرتويجية حتفز 
القطاعات القت�سادية

�إبر�هيم  �شعادة  �ع��ت��رب  جانبه  م��ن 
�إد�رة  م����دي����ر  �جل�����������رو�ن  ر�������ش�����د 
و�لت�شويق  �لقت�شادية  �ل��ع��الق��ات 

زخ���م���ا �أك�������رب، خ���ا����ش���ة م����ع دخ����ول 
�لأ�شبوع �لأخري من �ل�شهر �ملبارك 
�لتي  �لفطر  عيد  عطلة  و�ق���رت�ب 
�إيجابا على رفع معدلت  �شتنعك�س 
�لإقبال وزيادة ن�شبة �ملبيعات ب�شكل 
�أكرب، و�أ�شار �إىل �أن �ملهرجان يف كل 
متيزه  ج��دي��دة  بحلة  يكت�شي  ع���ام 
عن �لعام �لذي ي�شبقه حيث ي�شهد 
�إىل  و�شلت  قّيمة  جو�ئز  �ملهرجان 
4 م��ل��ي��ون دره�����م، ب��الإ���ش��اف��ة �إىل 

�ل�شارقة،  و�شناعة  جتارة  غرفة  يف 
هذه  �أن  �مل����ه����رج����ان  ع�����ام  م��ن�����ش��ق 
ب�شكل  ت�شهم  �لرتويجية  �حلمالت 
�لقطاعات  حتفيز  يف  وموؤثر  فاعل 
�نعك�س  ك��اف��ة، ح��ي��ث  �لق��ت�����ش��ادي��ة 
يف  �ملبيعات  ن�شبة  �رتفاع  على  ذل��ك 
�لعامة  و�لأ����ش���و�ق  �لت�شوق  م��ر�ك��ز 
بن�شبة و�شلت �إىل %90، لفتا �إىل 
�أن هذه �حلمالت و�لعرو�س ت�شاهم 
يف �نعا�س جتارة �لتجزئة و�إعطاءها 

�ل�شحب �لنهائي للمهرجان على 6 
�شيار�ت BMW- x1 ، كما ر�شد 
كبرية  جم��م��وع��ة  مول”  “ميغا 
ت�شتمل على  �مل��م��ي��زة  م��ن �جل��و�ئ��ز 
وق�شائم  رجن��ل��ر،  جيب  ���ش��ي��ار�ت   7
 500 لغاية  قيمتها  ت�شل  �شر�ئية 
�ألف درهم بالإ�شافة �إىل �إقامات يف 
ف��ن��ادق 5 جن��وم و ت��ذ�ك��ر �شفر من 
طري�ن �لعربية، ف�شال عن جو�ئز 
�م�شح  كوبونات  طريق  ع��ن  ف��وري��ة 

مدير عام غرفة ال�سارقة: قرار الغرفة باإعفاء املحال التجارية من ر�سوم ال�سرتاك اأعطى دفعة قوية للمعر�س
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�ملربع  ل�شت�شافة  �ل��ربت��غ��ال  ت�شتعد 
دوري  م��ن  �لأوىل  للن�شخة  �ل��ذه��ب��ي 
�لأربعاء  من  �عتبار�  �لأوروبية  �لأمم 
كان  عما  مت��ام��ا  خمتلفة  بهالة  وه��ي 
��شت�شافت  ع���ن���دم���ا  �ل���و����ش���ع  ع��ل��ي��ه 
�لبطولة �لكربى �لأخرية على �أر�شها، 

نهائيات كاأ�س �أوروبا 2004.
تلتقي �لربتغال �لأربعاء مع �شوي�شر� 
ن�شف  �ل����دور  م��ن  �لأوىل  �مل���ب���ار�ة  يف 
�لتي  �ل���ق���اري���ة  ل��ل��ب��ط��ول��ة  �ل���ن���ه���ائ���ي 
��شتحدثت من �أجل �أن حتل بدل من 
لعب  �شفوفها  ويف  �لودية،  �ملباريات 
�لعامل  �أف�����ش��ل لع���ب يف  بلقب  م��ت��وج 
�أبطال  دوري  وب��ل��ق��ب  م����ر�ت  خ��م�����س 
ب�شخ�س  �أي�����ش��ا  م���ر�ت  خم�س  �أوروب�����ا 

قائدها كري�شتيانو رونالدو.
كان لعب يوفنتو�س �لإيطايل �حلايل 
�شابا  �ل�شابق  �لإ�شباين  مدريد  وري��ال 
يافعا عندما ��شت�شافت بالده نهائيات 
كاأ�س �أوروبا 2004 �لتي و�شلت فيها 
�ىل �ملبار�ة �لنهائية قبل �أن ت�شقط يف 
�مل��رت �لأخ���ري �أم���ام �ل��ي��ون��ان، مفرطة 
�إن  لها  �لأول  �للقب  �إحر�زها  بفر�شة 

كان على �ل�شعيد �لقاري �أو �لعاملي.
لكن �لربتغاليني تخل�شو� �أخري� من 
بتتويجهم  �لكربى  �لبطولت  عقدة 
�أب��ط��ال ل��ل��ق��ارة �ل��ع��ج��وز ع��ام 2016 
�أوروب����ا على  ك��اأ���س  ب��ف��وزه��م يف نهائي 
بعدها  ت��وج��ت  �ل��ت��ي  �مل�شيفة  فرن�شا 
بلقبها  رو���ش��ي��ا  م��ون��دي��ال  ب��ع��ام��ني يف 

�لعاملي �لثاين.

وت����دي����ن �ل���ربت���غ���ال ب��ال��ت��خ��ل�����س من 
فرناندو  م��درب��ه��ا  �ىل  �ل��ع��ق��دة  ه���ذه 
“خالل  �أن�����ه  ر�أى  �ل�����ذي  ���ش��ان��ت��و���س 
�شاركت  �لأخ����رية،  �لع�شرين  �لأع����و�م 
�لبطولت  يف  �ل����دو�م  على  �ل��ربت��غ��ال 
عام  �ملهمة  توليت  �أن  ومنذ  �لدولية، 
�لنهائية  �لأدو�ر  �ىل  و�شلنا   2014
ل��ه��ذه �ل��ب��ط��ولت. ه���ذ� �لأم����ر يقول 
و�ملدربني  �لالعبني  �لكثري عن قيمة 
�لعمل  ع��ن  �أي�����ش��ا  لكن  �لربتغاليني، 
�لذي قام به �لحتاد )�لربتغايل لكرة 

�لقدم(«.
�أن وج����ود جن���م عاملي  �ل��ب��دي��ه��ي  م���ن 
عقلية  بتغيري  ت�شبب  رون���ال���دو  م��ث��ل 
تعد  �ل��ت��ي مل  �لربتغالية  �ل��ق��دم  ك��رة 
تخفي طموحاتها، و�ىل جانب �لكر�ت 
�آر  “�شي  نالها  �لتي  �خلم�س  �لذهبية 
�أف�شل  ولدة  �لربتغال  �شهدت   ،”7
�ل�شالت  ك���رة  يف  �ل��ع��امل  يف  لع��ب��ني 
)ريكاردينو( ويف كرة �لقدم �ل�شاطئية 

)مادير(.
جتاهل  يتم  �أن  �أي�����ش��ا  �مل�شتحيل  م��ن 
�ملميز” جوزيه  “�ملدرب  وتاأثري  هالة 
�أث�����ر� و��شحا  ت����رك  �ل����ذي  م��وري��ن��ي��و 
�لأوروب�����ي�����ة، ماحيا  �لأن���دي���ة  ك���رة  يف 
للمدربني  �لنمطية  �ل�����ش��ورة  ب��ذل��ك 
كانو�  ل��ط��امل��ا  �ل���ذي���ن  �ل��ربت��غ��ال��ي��ني 
م��ه��م�����ش��ني وم���ب���ع���دي���ن ع����ن �لأن����دي����ة 

�لأوروبية �لكربى.
فاعل  برتغايل  �شخ�س  �ي�شا  وهناك 
وم����وؤث����ر ج����د� ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د �لأن���دي���ة 

�ل�شوبر”  “�لوكيل  وه��و  �لأوروب���ي���ة، 
جورج مندي�س �لذي يعترب �أهم وكيل 

لعبني يف �لعامل.
�لت�شويق  يف  لالخت�شا�شي  بالن�شبة 
�ل��ري��ا���ش��ي د�ن��ي��ال ���ش��ا ف��اإن��ه “بف�شل 
كري�شتيانو  ب��ه��ا  يتمتع  �ل��ت��ي  �مل��ك��ان��ة 
رون���ال���دو وج���وزي���ه م��وري��ن��ي��و وجورج 
حق  نلنا  �آخ����رون،  وك��ث��ريون  مندي�س 
����ش��ت�����ش��اف��ة )�مل���رب���ع �ل��ذه��ب��ي( دوري 
دول���ة  و�أ���ش��ب��ح��ن��ا  �لأوروب�����ي�����ة  �لأمم 
كرة  يخ�س  ما  يف  �لعامل  يف  مرجعية 

�لقدم«.
�لذهبي  �مل��رب��ع  �ىل  ت��اأه��ل��ت  �أن  وب��ع��د 
�مل�شتوى  يف  جم��م��وع��ت��ه��ا  ب��ت�����ش��دره��ا 
تاأمل  وب��ول��ن��د�،  �إي��ط��ال��ي��ا  �أم���ام  �لأول 

�لأربعاء  �شوي�شر�  تخطي  �ل��ربت��غ��ال 
بورتو  در�غاو” يف  “�إ�شتاديو دي  على 
�أن تكون  �أن حتظى بفر�شة  �أج��ل  من 
�لأمم  دوري  ك���اأ����س  ي���رف���ع  م���ن  �أول 
�لأوروبية �لأحد مبو�جهة �لفائز من 
مبار�ة �خلمي�س بني هولند� �ملتجددة 
و�إن��ك��ل��رت� �ل��ط��احم��ة �ىل �ل��ب��ن��اء على 
�ل��ر�ب��ع يف م��ون��دي��ال رو�شيا  م��رك��زه��ا 

.2018
�لربتغايل  �لحت���اد  لرئي�س  بالن�شبة 
جيلربتو  و2011   1996 ب����ني 
 2004 �أوروب����ا  “كاأ�س  ف��اإن  م��اد�ي��ي��ل 
�أع����ط����ت دف����ع����ة ق����وي����ة ل����ك����رة �ل���ق���دم 
عندنا”، م�شيفا لوكالة فر�ن�س بر�س 
“منذ حينها، ركزنا ب�شكل خا�س على 

ومدربينا.  لالعبينا  �ملمتاز  �لتدريب 
�ليوم، يعمل �لحتاد ب�شكل ملفت جد� 

على تعزيز ذلك«.
ويقر فرناندو �شانتو�س �أي�شا بالعمل 
من  �لأندية  طورته  �لذي  “�ملمتاز” 
ناحية �لتدريب، مو�شحا “يف �ل�شابق، 
�أن�����ش��اأت ث��الث��ة �أو �أرب��ع��ة �أن��دي��ة فقط 
موجودة  �إنها  و�ل��ي��وم  ت��دري��ب،  مر�كز 
�لتي  �لعو�مل  عند �جلميع”، ما عزز 
جعلت من �لربتغال “مرجعية عاملية 

يف كرة �لقدم«.
لكن لي�شت كل �لأم��ور وردي��ة، فنتائج 
2004 مل  �أوروب�������ا  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي��ات 
يف  �جلميع  �لإيجابية  ثمارها  ت�شمل 
م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��امل��ن�����ش��اآت و�مل���الع���ب �لتي 

�ل�شفر  م��ن  ���ش��ي��دت  �أو  حت��دي��ث��ه��ا  مت 
ل�شت�شافة �لنهائيات �لقارية.

�لكربى  �ل��ث��الث��ة  �لأن���دي���ة  با�شتثناء 
�لتي  وب����ورت����و و���ش��ب��ورت��ي��ن��غ  ب��ن��ف��ي��ك��ا 
من  ح����د  �أق�������ش���ى  �ىل  “��شتفادت 
+جتربة  لتح�شني  �جلديدة  مالعبها 
عائد�ت  م���ن  و�ل����ش���ت���ف���ادة  �مل���ت���ف���رج+ 
�شا،  د�ن��ي��ال  بح�شب  �لتذ�كر”  �شباك 
ف����اإن ت��ب��ع��ات �ل���ش��ت��ث��م��ار ك��ان��ت ثقيلة 
مثل  �لأخ��رى  لالأندية  بالن�شبة  ج��د� 
و”و�شطية”  و�أف���ي���ريو،  ول��ريي��ا  ف���ارو 
غيمار�ي�س  م��ث��ل  لأن���دي���ة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

وبر�غا وبو�في�شتا.
�ل���و����ش���ع �جليد  �ل����رغ����م م����ن  وع���ل���ى 
�شعيد  ع���ل���ى  �ل����وط����ن����ي  ل��ل��م��ن��ت��خ��ب 
�لبطولت �لدولية و�لقارية، و�لنجوم 
�لذين يتاألقون مع �لأندية �لأوروبية 
�لكربى، فاإن و�شع �لأندية �لربتغالية 
لي�س يف �أف�شل حالته و�للقب �لأخري 
م��ن �أ���ش��ل �أرب��ع��ة ت��وج��ت بها يف دوري 
 2004 �أوروب���ا، يعود �ىل عام  �أبطال 

حني �أحرزه بورتو بقيادة مورينيو.
�لكربى”  “�لثالثة  �لأن��دي��ة  وت��ب��ذل 
قتالها  يف  �ل����ط����اق����ة  م�����ن  �ل����ك����ث����ري 
باجلدل  �لغالب  �لد�خلي، متغذية يف 
�لق�شايا  �أو  �ل��ت��ح��ك��ي��م  ح���ول  �ل���د�ئ���ر 
بها،  تتعلق  �لتي  �لعديدة  �لق�شائية 
و�ل��ت��ي جتعلها ب��ع��ي��دة ك��ل �ل��ب��ع��د عن 
ي�شاحب  �ل���ذي  �ملقد�س”  “�لحتاد 
عادة ��شت�شافة �أي بلد لبطولة دولية 

كربى...

•• راأ�س اخليمة-الفجر

ر�أ�س  ن��ادي  رئي�س  �ملفتول،  ر��شد  �شامل  رف��ع 
�ل�شكر  �آي��ات  �أ�شمى  �لهمم  لأ�شحاب  �خليمة 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مقام  �إىل  و�لتقدير 
�ملجل�س  ع�شو  �ل��ق��ا���ش��م��ي،  �شقر  ب��ن  ���ش��ع��ود 
�لأع��ل��ى ح��اك��م ر�أ�����س �خل��ي��م��ة و���ش��م��و �ل�شيخ 
ر�أ�س  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شعود  ب��ن  حممد 
بالريا�شة  و�له��ت��م��ام  �ل��دع��م  على  �خليمة 
�لتي  �لأ���ش��ب��اب  جميع  وت��وف��ري  و�لريا�شيني 
�إمارة  م�شتوى  على  �لريا�شي  �لتطور  تعزز 

�إىل  م�شري�ً  �لت�شامح،  ع��ام  يف  �خليمة  ر�أ����س 
�لفرتة  �ل��ن��ادي يف  �شهده  �ل���ذي  �ل��ت��ط��ور  �أن 
�لتقدير  لهذ�  طبيعية  نتيجة  ك��ان  �ملا�شية 
يعزز  �ل��ذي  �لأم��ر  �لهمم،  لأ�شحاب  �مل�شرف 
�لو�شول  لأج����ل  وط��م��وح��ات��ه��م  ت��ط��ل��ع��ات��ه��م 
�ملناف�شات  م�شتوى  على  �مل��ر�ك��ز  �أف�شل  �إىل 

�ملختلفة.
تاأكيد  �ل��ن��ادي يف  �إىل رغ��ب��ة  �مل��ف��ت��ول  و�أ���ش��ار 
خالل  من  �ملقبل  �ملو�شم  يف  �مل�شرف  وج��وده 
�لريا�شية  �لفعاليات  مع  و�مل�شاركة  �لتفاعل 
�ملختلفة وذلك لتعزيز قدر�ته ورفع م�شتوى 

�لكفاءة �ملطلوبة لالعبيه �إثر �ملردود �لقوي 
�لذي  �لعاملي  �خلا�س  �لأوملبياد  يف  و�مل�شرف 

��شت�شافته �لدولة �أخري�ً.
�خليمة  ر�أ�������س  ن�����ادي  �إن  �مل���ف���ت���ول  و�أو�����ش����ح 
لأ���ش��ح��اب �ل��ه��م��م ح��ق��ق ق���ف���ز�ت م��ه��م��ة من 
�ملا�شية  �لفرتة  يف  �ملتميزة  �مل�شاركات  خالل 
�لتي �أ�شافت �لكثري من �جلو�نب �لإيجابية 
تاأكيد وجوده  �إىل  وت��وؤدي  �لتي تعزز مكانته 
م�شاركة  �إث��ر  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �مل�شرف 
�لأوملبياد  �لنادي يف  ولعبات من  لعبني   9
�لفعاليات  يف  وغ���ريه���م  �ل���ع���امل���ي  �خل���ا����س 

�لفعاليات  يف  �مل�شاركة  �أن  و�أو�شح  �ملختلفة. 
�لرم�شانية كانت �إيجابية من خالل بطولة 
غرفة  برعاية  �لهمم  لأ���ش��ح��اب  �ل��ق��دم  ك��رة 
جت�����ارة ر�أ������س �خل��ي��م��ة، ف�����ش��اًل ع���ن تكرمي 
�أع�����ش��اء �ل��ن��ادي م��ن �مل��ت��م��ي��زي��ن، �إىل جانب 
�ل�شود�ين  �ل���ن���ادي  ن��ظ��م��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل��ف��ع��ال��ي��ة 
بر�أ�س �خليمة لتكرمي �أ�شحاب �لهمم �لذين 
ومو�جهة  �لتحدي  من  ر�ئعة  �شورة  عك�شو� 
�لعالية  و�ل��روح  و�ملثابرة  بالعزمية  �لإع��اق��ة 
�لفرتة  يف  �مل�����ش��رف  �ل���و�ق���ع  �إىل  و�لن��ت��ق��ال 

�ملقبلة، وفعالية �لت�شامح.

••  عّمان-الفجر

خ���ا����س لع���ب���ون م���ن �لإم��������ار�ت ي�����ش��م مدربني 
تدريبية  ح�شة  �جلوجيت�شو  بريا�شة  ولع��ب��ني 
مركز  يف  للعبة  �لأردين  �ملنتخب  م��ع  م�شرتكة 

�لإعد�د �لأوملبي �لتابع للجنة �لأوملبية �لأردنية.
�لتون�شي ح�شن  �مل��درب��ني  �لإم��ار�ت��ي  �لوفد   �شم 
مو�شى و�لرب�زيلي تياغو باريتو و�لالعبني حممد 

جا�شم �ملن�شوي ومن�شور جا�شم �ملن�شوري.

�مل�شاركة  له  �شبق  �ل��ذي  �لتون�شي  �مل��درب  و�أ���ش��اد   
�أومل��ب��ي��ت��ني ب��ري��ا���ش��ة �جل�����ودو عامي  يف دورت�����ني 
�لأوملبي  �لإع�����د�د  مب��رك��ز   - 1996و2000 
�لأردنيني  ل��الع��ب��ني  ي��وف��ره��ا  �ل��ت��ي  و�خل���دم���ات 
�ملنتخب  مب�شتوى  �أ���ش��اد  كما  ع��دة،  ريا�شات  م��ن 
يف  �جلوجيت�شو  ريا�شة  �أن  �إىل  م�شري�  �لأردين، 
�لأردن حتظى ب�شمعة طيبة على م�شتوى �لعامل.

�ملنتخبات  �أف�شل  من  �لأردين  �ملنتخب  و�أ�شاف: 
�لأخرية  �لإجن����از�ت  ول��ع��ل  �ل��ع��امل  م�شتوى  على 

�رتاأينا  لذلك   ، �ل��ك��الم  ه��ذ�  دليل على  خ��ري  ه��و 
و�إق��ام��ة ح�شة تدريبية مع  �مل��ك��ان  زي���ارة ه��ذ�  يف 
�لأردين لال�شتفادة من خرب�تهم  �ملنتخب  جنوم 

ومهار�تهم.
ويو��شل �ملنتخب �لأردين تدريباته و��شتعد�د�ته 
بطولة  يف  ل���ل���م�������ش���ارك���ة  �ل���������ش����ع����ود  �أب��������و  زي�������د 
�لعا�شمة  ت�شت�شيفها  و�ل��ت��ي  �ل��ك��ربى  �جل��ائ��زة 
من  �ل��ف��رتة  خ��الل  �شلطان  ن��ور  �لكاز�خ�شتانية 

23يونيو. 20�إىل 

•• راأ�س اخليمة-الفجر

�شهد �ملقدم فهد عبد �هلل بن جمعة 
�لريا�شية  �لأن�شطة  ق�شم  رئي�س 
و�لجتماعية و�لنقيب �شيف ر��شد 
ي��ه��م��ور م��دي��ر ف���رع ن����ادي �شباط 
�ل�شرطة و�ملالزم �أول طارق حممد 
�لأن�شطة  ف����رع  م���دي���ر  �حل���م���ادي 

ب��ط��ول��ة �شرطة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة خ��ت��ام 
ر�أ�س �خليمة للرماية �شيد�ت �لتي 
و�لعالقات  �لإع��الم  �إد�رة  نظمتها 
�لريا�شية  �لأن�شطة  ق�شم  �لعامة 
�لق�شم  خطة  �شمن  و�لجتماعية 
 2019 ع�����ام  خ�����الل  �ل���د�خ���ل���ي���ة 
�ل�شرطي  ب��ال��ع��ن�����ش��ر  و�ه���ت���م���ام���اً 
رم�شان  ���ش��ه��ر  خ����الل  �ل��ن�����ش��ائ��ي 

ت��ع��زي��ز دوره����ا يف بناء  �مل���ب���ارك يف 
على  و�ملحافظة  �لبدنية  �ل��ق��در�ت 
�للياقة �لذهنية و�ل�شتعد�د �لد�ئم 
بجانب �إبر�ز �ملهار�ت �لتي يتمتعن 
بها حيث تظل ريا�شة �لرماية من 
�أه����م �ل��ري��ا���ش��ات �ل�����ش��رط��ي��ة �لتي 
وتنمي  �لعاملني  ق��در�ت  تعزز من 
فوق  ملكاتهم  وحت��ف��ز  م��ه��ار�ت��ه��م 

ما تدعمه من �لرت�بط و�لتالحم 
و�لزمالة  �لعالقة  �أو��شر  ومتتني 
�ل�شرطة  ع��ن��ا���ش��ر  ب����ني  �مل��ه��ن��ي��ة 
�ل���رت���ب ح��ي��ث �شهدت  ك���اف���ة  م���ن 
�ل���ب���ط���ول���ة م��ن��اف�����ش��ات ق���وي���ة بني 
نتائجها  �أ�شفرت  و�لتي  �ملت�شابقات 
ع��ل��ى ح�����ش��ول م���دين م��ي��ث��ة ح�شن 
�خلام�س  �مل���رك���ز  ع��ل��ى  �ل���رف���اع���ي 

وح�شلت على �ملركز �لر�بع مالزم 
�أول عبده �شعيد �ل�شحي وجاءت يف 
�شعيد  م��وزة  عريف  �لثالث  �ملركز 
�أول  �شرطي  ح�شلت  بينما  �لنقبي 
فاطمة �شعيد �لنعيمي على �ملركز 
�لبطولة  ب��ل��ق��ب  وت���وج���ت  �ل���ث���اين 
منى  �أول  م�����ش��اع��د  �لأول  و�مل���رك���ز 

نا�شر �لغافري . 

تدريبات اأردنية-اإماراتية 
م�سرتكة يف اجل�جيت�س�

ختام مميز ل�سيدات بط�لة �سرطة راأ�س 
اخليمة للرماية  

اأكد اأن نادي راأ�س اخليمة ميلك معطيات التطور

�سامل املفت�ل: دعم القيادة الر�سيدة يعزز طم�حات »اأ�سحاب الهمم«

غريزمان يق�د فرن�سا لف�ز ودي الربتغال تلتقي �س�ي�سرا بن�سف نهائي الأمم الأوروبية
على ب�ليفيا 

قاد �أنطو�ن غريزمان �لذي قرر ترك فريقه �أتلتيكو مدريد �لإ�شباين دون �أن 
�لفوز  �لعامل �ىل  �لفرن�شي بطل  �ملنتخب  �ملقبلة،  �لآن عن وجهته  يعلن حتى 
تدخل �شمن  ودي��ة  م��ب��ار�ة  وذل��ك يف  نانت،  -2�شفر يف  �لبوليفي  �شيفه  على 
�أمريكا  لكوبا  و�ل�شيوف   2020 �أوروب���ا  ك��اأ���س  لت�شفيات  ب��الده  ����ش��ت��ع��د�د�ت 

.2019
�ملدرب  لفريق  ليمار  توما  �شجله  �ل��ذي  �لأول  �ل��ه��دف  خلف  غريزمان  وك��ان 
ديدييه دي�شان بتمريرة ر�ئعة )5(، قبل �أن ي�شيف بنف�شه �لثاين �أو�خر �ل�شوط 
�لأول بعد متريرة عر�شية من بول بوغبا �أربكت �لدفاع �لبوليفي �لذي ف�شل 
�ل�شباك )42(، ر�فعا  �أمام غريزمان �لذي تابعها يف  �إبعاد �لكرة، ف�شقطت  يف 

ر�شيده �ىل29 هدفا بقمي�س “�لديوك«.
وقد تعكرت فرحة �أبطال �لعامل بهذ� �لفوز �لودي بعد ��شابة جنم باري�س �شان 
جرمان كيليان مبابي يف كاحله �لأي�شر، ما ��شطر دي�شان �ىل ��شتبد�له خالل 

��شرت�حة �ل�شوطني بو�شام بن يدر.
وتتح�شر فرن�شا لل�شفر �ىل تركيا من �أجل مو�جهتها �ل�شبت �ملقبل يف �جلولة 
�لثالثة من مناف�شات �ملجموعة �لثامنة لت�شفيات كاأ�س �أوروبا 2020، و�لتي 
يت�شدرها �أبطال �لعامل بنف�س عدد نقاط )6( م�شيفهم �لرتكي �لذي تغلب 
زكي  مهمت  �شجلهما  �ي�شا  بهدفني  �لأوزبك�شتان  نظريه  على  �لأح��د  ب��دوره 

ت�شيليك، قبل لقاء �أندور� بعدها باأربعة �أيام.
حيث  �جلنوبية  �أمريكا  ملنتخبات  �أمريكا  كوبا  خلو�س  فتتح�شر  بوليفيا،  �أما 
تفتتح �لبطولة يف 15 �ل�شهر �حلايل �شد �لرب�زيل �مل�شيفة �شمن �ملجموعة 

�لأوىل �لتي ت�شم �لبريو وفنزويال.
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الفجر الريا�صي

•• ويلز-النم�شا-الفجر

�ملركز �لأول بثالثة �ألقاب ذهبية هي 
ح�شيلة مربط دبي للخيول �لعربية 
يف بطولة ويلز جلمال �خليل �لعربية 
�لتي �شهدتها مدينة ويلز �لنم�شاوية 
و�ختتمت فعالياتها م�شاء �أول �أم�س 
�ملحلي  �لإنتاج  ��شتاأ�شد  وقد  �لأح��د. 
ملربط دبي يف مناف�شات �شر�شة تبارت 
فيها �أجمل �خليول �لتي �شاركت بها 
كوكبة من �ملر�بط �لعاملية �لكربى. 
�ملر�بط،  لكل  �جلديد  �لإن��ت��اج  وك��ان 
قوتها  ل��رتج��م��ة  ره���ان���ات���ه���ا  �أق������وى 
�لإنتاجية �لنوعية، وت�شجيل ب�شمة 
�ملهور و�ملهر�ت يف �شجالت �لبطولت 
�خلارجي  �مل��و���ش��م  خ����الل  �ل���دول���ي���ة 
�لعربي؛  �خل��ي��ل  ج��م��ال  ل��ب��ط��ولت 
�لتناف�شية  ح���ر�ت���ه  ت��رت��ف��ع  م��و���ش��م 
و�عتالء  �ل��ذه��ب  ���ش��وى  وليلطفها 

�لإنتاج  ماكينة  وك��ان  �لتتويج.  قمم 
�لأبطال  وم��ن��ت��ج  �مل��ع��ا���ش��ر  �ل��ع��امل��ي 
ر�شيم  �إل  �إي����ه  �إف  �مل��ت��م��ي��ز  �ل��ف��ح��ل 
يف  �لإنتاجي  �لتاألق  مع  موعد  على 
�لبطولت  غ���ر�ر  على  وي��ل��ز  بطولة 
�ل�شنو�ت  خ���الل  و�ل��دول��ي��ة  �ملحلية 
�لأوىل  �ملحطة  �إىل  و�شول  �لأخ��ري، 
بد�ية  �جل��دي��د  �خل��ارج��ي  �ملو�شم  يف 

من �لعا�شمة �لت�شيكية بر�غ.
�ل��ه��ات��ري��ك �ل��ذه��ب��ي مل��رب��ط دب���ي يف 
�لعربية  �خليل  جلمال  ويلز  بطولة 
حتقق على مفاتن ثالثة خيول من 
�أولها جنم  دب��ي،  �إنتاج مربط  �أجمل 

�بن  �شخاط  دي  �ملهر  �جل��اري  �لعام 
�لفحل �لأممي دي خطاف و�لفر�س 
باقتد�ر  خطف  و�ل��ذي  �شريين،  دي 
وثانيها  �ل�شنة.  بعمر  �ملهور  ذهبية 
�ملهرة دي ع�شلية �بنة �أ�شطورة �لإنتاج 
�إل  �إي���ه  �إف  �لفحل  �ملعا�شر  �ل��ع��امل��ي 
ر�شيم و�لفر�س �إيلي فالمينكا، �لتي 
�رت�شفت ذهبية �ملهر�ت بعمر �ل�شنة. 
�شينية  دي  �لبطلة  �مل��ه��رة  وث��ال��ث��ه��ا 
�بنة �لفحل �ملتميز �إف �إيه �إل ر�شيم 
�أم��رية، و�لتي  �أي�شا و�لفر�س روي��ال 
�لذهبية  ب�شمتها  توقيع  ��شتطاعت 
ب��ني �مل���ه���ر�ت �ل��ي��اف��ع��ة ب��ع��دم��ا نالت 

�ل��ل��ق��ب ب��اإج��م��اع �حل���ك���ام، مم��ا مكن 
�ل��ذه��ب مع  دب��ي م��ن تقا�شم  مربط 
و�ن��ت��ز�ع ن�شف  �مل�شاركة  �مل��ر�ب��ط  كل 
�ل��ب��ط��ول��ة، وت�����ش��دره��ا باملركز  ذه��ب 

�لأول بامتياز.
�ملحلي  ل���الإن���ت���اج  �لإجن������از �جل���دي���د 
مل���رب���ط دب�����ي ل��ل��خ��ي��ول �ل���ع���رب���ي���ة يف 
�خليل  جلمال  �ل��دول��ي��ة  ويلز  �شماء 
�ملربط  هيمنة  ليوؤكد  ج��اء  �لعربية، 
�لدولية،  �مل���ي���ادي���ن  خ��ري��ط��ة  ع��ل��ى 
�لتي  �لعاملية  �ل��ط��ف��رة  هيكل  وع��ل��ى 
�ملعا�شر  �ل��ع��امل��ي  �لإن���ت���اج  ي�����ش��ه��ده��ا 
يعترب  طفرة  وه��ي  �لعربية،  للخيل 

بامتياز  �شانعيها  �أب���رز  دب��ي  م��رب��ط 
و�لتي  �لأخ�������رية،  �ل�����ش��ن��و�ت  خ����الل 
ر�شخ فيها قوته وجربوته �جلمايل، 
خا�شة باإنتاج �لفحل �لأ�شطوري �إف 
جمال  �كت�شح  �ل���ذي  ر���ش��ي��م  �إل  �إي���ه 
كافة  ونوعا يف  كما  �لأبطال  �شناعة 
�لبطولت حمليا وعامليا. وقد كانت 
�آخر حمطات �إجناز�ت �إنتاجه بطولة 
بر�غ �لدولية قبل �أيام بثنائية ذهبية 
دي  و�ملهر  �شعلة  دي  �ملهرة  من  لكل 

�شام. 
ومن �جلدير بالذكر �أن مربط دبي 
ق��د رف��ع ب��اإجن��ازه �ل��ذه��ب��ي �لثالثي 

بطولة  �لذهبية يف  �أ�شهمه  �جلديد، 
ويلز �لدولية جلمال �خليل �لعربية، 
�أن حقق يف ن�شخة �لعام �ملا�شي  بعد 
ثنائية ذهبية وف�شية لثالثة خيول 
“؛ وه����ي على  “ ر���ش��ي��م  �أب���ن���اء  م���ن 
�لتو�يل �ملهرة دي نو��شي و�ملهر دي 
�شالل و�ملهر دي بارق، مما ج�شد قوة 
�مل�شهد �لإنتاجي �لر��شخ ملربط دبي 

يف بطولة ويلز.
�لتوحيدي: �شعد�ء بالتفوق

�لتوحيدي  حممد  �ملهند�س  �أع���رب 
�مل�������ش���رف �ل���ع���ام م���دي���ر ع����ام مربط 
�شعادته  ع��ن  �لعربية  للخيول  دب��ي 

�ل��ث��الث��ي موؤكد�  �ل��ذه��ب��ي  ب���الإجن���از 
�أن قوة �مل�شاركة �لدولية من �ملر�بط 
�لإنتاج،  ب��ج��ودة  �مل��ع��روف��ة  �ل��ك��ربى 
خا�شا  ط���ع���م���ا  �ل���ب���ط���ول���ة  م���ن���ح���ت 
وقال  �لإث����ارة.  م��ن  عاليا  وم�شتوى 
�إنتاجنا  وج���دت  لقد  �لتوحيدي:” 
�ملحلي �شالته يف قوة هذه �لبطولة، 
و�لأف�شل،  �لأج���م���ل  �أن���ه  �أك���د  ح��ي��ث 
�إل  �إي����ه  �مل��ت��م��ي��ز �إف  و�أث���ب���ت �ل��ف��ح��ل 
�أنه  تناف�شية،  منا�شبة  وككل  ر�شيم، 
قائد �لإنتاج �لعاملي �ملعا�شر بامتياز. 
ب��ط��ول��ة وي��ل��ز ك��ان��ت حم��ط��ة منرية 
�إنتاج مربط دبي  من حمطات متيز 

��شتمدت  �ل��ت��ي  �لكا�شحة  وع��الم��ت��ه 
�جليدة  �لنتائج  ت��ر�ك��م  م��ن  بريقها 
�شنو�ت،  منذ  �لقيا�شية  و�لإجن���از�ت 
�لعاملي  �مل�شهد  ذلك على  و�نعكا�شات 
�لعربية  ل��ل��خ��ي��ل  �ل��ن��وع��ي  ل��ل��ت��ط��ور 

�لأ�شيلة«.
�ملر�زيق: تاريخ جديد

�ملر�زيق  �ل��ع��زي��ز  ع��ب��د  ع���رب  ب�����دوره 
�مل��دي��ر �ل��ت��ن��ف��ي��ذي مل��رب��ط دب����ي، عن 
�شعادته بالنتائج �ملتميزة �لتي حققها 
من  باأنها  و�شفها  بطولة  يف  �ملربط 
و�أجملها.  �لدولية  �لبطولت  �أق��وى 
�ل��ث��الث��ي �حتفال  �لإجن�����از  و�ع��ت��رب 
�لإنتاج  ب��ق��وة جن���اح  ج���دي���د�  ع��امل��ي��ا 
�أن  �مل��ر�زي��ق  و�أَك���د  للمربط.  �ملحلي 
�لفحل �إف �إيه �إل ر�شيم يو��شل قيادة 
�جلودة �لعاملية لالإنتاج �جلديد من 
�خليول �لعربية، وهو ي�شنع تاريخا 

جديد� جلمالها و�أ�شالتها.

•• راأ�س اخليمة -الفجر

�أكدت �مل�شاركات يف �مللتقى �لن�شائي 
�لذي نظمه �لنادي �ل�شود�ين بر�أ�س 
�خليمة حتت �شعار “�أ�شحاب �لهمم 
و�لهتمام  �لرعاية  �أن  و�لت�شامح” 
�لهمم من  �أ���ش��ح��اب  لفئة  و�ل��دع��م 
�ل�شمو  و�أ�شحاب  �لر�شيدة  �لقيادة 
دورهم  لأد�ء  �لطريق  �ل�شيوخ مهد 
�لطبيعي يف �ملجتمع لأنهم ميثلون 
ج�����زء�ً م��ه��م��اً م��ن��ه ل ي��ن��ف�����ش��ل عن 
مكوناته يف عام �لت�شامح و�ملبادر�ت 
�ملجتمع  �أن  جانب  �إىل  �لإن�شانية، 
�لإر�دة”  “فر�شان  م���ن  ي�����ش��ت��م��د 
�ل��ت��ح��دي و�مل���ث���اب���رة و�ل���ق���درة على 
جت����اوز ك���ل �ل���ظ���روف لأج����ل و�شع 

ب�شمة مميزة
�ل���زع���اب���ي، ع�شو  وق���ال���ت ع��ائ�����ش��ة 
�جل����زي����رة  ن��������ادي  �إد�رة  جم���ل�������س 
�إن  �لغدير  رو�شة  مدير  �حل��م��ر�ء، 
ب��اأ���ش��ح��اب �لهمم  �ل���دول���ة  �ه��ت��م��ام 
�ل����ك����رمي����ة لهم  وت����وف����ري �حل����ي����اة 
ودجمهم يف �ملجتمع مثاًل يحتذى 
باإن�شانية  �ل���ع���امل  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
ر��شخة و�شع لبناتها �لأوىل �ملغفور 
له باإذن �هلل، �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 

�آل نهيان، طيب �هلل ثر�ه، مو�شحة 
لالأوملبياد  �ملتميزة  �ل�شت�شافة  �أن 
�خل��ا���س �ل��ع��امل��ي يف �ل��دول��ة �أخ���ري�ً 
مب�شاركة �أكر من 190 دولة نحو 
ريا�شي و20 �ألف متطوع  �آلف   7
�لقيم  م����ن  ل���ه���ا  م��ث��ي��ل  ل  ر����ش���ال���ة 

�لإن�شانية �جلميلة
�أنها  �ل��زع��اب��ي  و�أو����ش���ح���ت ع��ائ�����ش��ة 
�ملهمة  �لأم����ور  م��ن  �ل��ك��ث��ري  تعلمت 
�أ�شحاب  رغ���ب���ات  ت��ل��ب��ي��ة  ك��ي��ف��ي��ة  يف 
م��ع��ه��م وتوفري  و�ل��ت��ع��ام��ل  �ل��ه��م��م 
ج��م��ي��ع �مل���ع���ط���ي���ات �مل���ط���ل���وب���ة لهم 
�لبلو�شي  لطيفة  �لطفلة  ب��وج��ود 
�شمن طالب رو�شة  “ 4” �شنو�ت 

�ل���غ���دي���ر وذل������ك ب���ال���وع���ي �ل���ر�ئ���ع 
�ملرتبط  و�قعها  ملو�جهة  و�لتحدي 
ب���الإع���اق���ة م���ن خ���الل �مل�����ش��ارك��ة يف 
و�لبت�شامة  ب��احل��ي��وي��ة  �لأن�����ش��ط��ة 
لدرجة  �لعالية  و�لهمة  و�لطموح 
�أن��ه��ا �أ���ش��ب��ح��ت ق��ائ��دة ل��ل��ط��الب يف 
�لطابور  يف  �ل��وط��ن��ي  �لن�شيد  �أد�ء 

�ل�شباحي
�إعاقتها  �لبلو�شي  فاطمة  وو�شفت 
ك��ب��رية تتعلم  ب��اأن��ه��ا متثل م��در���ش��ة 
�لندماج  يف  و�لعرب  �لدرو�س  منها 
منها  وت�شتمد  �مل��ج��ت��م��ع  ف��ئ��ات  م��ع 
خ�شو�شاً  و�ملثابرة  و�ل�شرب  �لثقة 
�شيء  ك��ل  تفعل  �أن  ت�شتطيع  �أن��ه��ا 

خاللها  حم���ل  ل  ك���ب���رية  ب�����ش��ع��ادة 
تطلعاتها  ع��ل��ى  �لإع����اق����ة  ل��ت��اأث��ري 
�لتي  �لأه�����������د�ف  �إىل  ل���ل���و����ش���ول 
ت�شعى  �أن  مو�شحة  �إل��ي��ه��ا،  ت�شعى 
ل��ت��اأك��ي��د وج���وده���ا يف �مل��ج��ت��م��ع من 
�لفعاليات  ك��ل  يف  �مل�����ش��ارك��ة  خ���الل 
وتوزيع  و�ل��ري��ا���ش��ي��ة  �لج��ت��م��اع��ي��ة 

�ل�شو�رع  يف  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �ل���وج���ب���ات 
�أ�شحاب  فئات  رغبة  تعزيز  بهدف 
�ل����ه����م����م وت�������ش���ج���ي���ع���ه���م ل���ت���اأك���ي���د 

ح�شورهم �مل�شرف يف �ملجتمع.
و�أ����ش���ارت �ن��ت�����ش��ار �ل��زع��اب��ي، ع�شو 
ر�أ�����س  ف��ت��ي��ات  ن����ادي  �إد�رة  جم��ل�����س 
�مل����ر�أة  �أن  �إىل  لل�شطرجن  �خل��ي��م��ة 

�لتفاعل  يف  كبري  ب���دور  ��شطلعت 
دورهم  لأد�ء  �ل��ه��م��م  �أ���ش��ح��اب  م��ع 
خ�شو�شاً  �مل��ج��ت��م��ع  يف  �ل��ط��ب��ي��ع��ي 
على  يحملون  �ل��ه��م��م  �أ���ش��ح��اب  �أن 
�مل�شرفة  �ل�����ش��ورة  ع��ك�����س  ع��ات��ق��ه��م 
�ل���دول���ة م���ن خ����الل �حلر�س  ع���ن 
جميع  يف  �لإيجابية  �مل�شاركة  على 

�لفعاليات و�لأن�شطة.
ونوهت �ملهند�شة رمي في�شل عبا�س، 
للتعليم  م��ت��م��ي��زون  م��رك��ز  م��دي��رة 
ثقافة  �لت�شامح  �أن  �إىل  و�لتدريب 
�ل�شعب  م��ت��ج��ذرة يف ع��م��ق وج����د�ن 
د�ئماً  ���ش��ب��اق��ة  دول����ة  �لإم����ار�ت����ي يف 
�لقيم  و�إر����ش���اء  �لتميز  م��ي��ادي��ن  يف 

�ملبدعة  �ملبادر�ت  وتبني  �لإن�شانية  
و�لعطاء  �لتميز  جمال  يف  و�مللهمة 
فاطمة  �أ����ش���ارت  بينما  �لإن�������ش���اين، 
�شفر�ء  بفريق  �ل�شر  �أم��ني  يحيى، 
�لت�شامح  �أن  �إىل  �لتطوعي  �خل��ري 
قيمة ر�ئعة من مبادئ دولة �لإمار�ت 
�لتي منحت �أ�شحاب �لهمم فر�شة 
من  �مل�شرف  �لوجه  لعك�س  عظيمة 
و�ملعربة  �مل��ت��م��ي��زة  �ل�����ش��ورة  خ���الل 
�لر��شخة و�مل�شتمدة من  �لقيم  عن 
مو�شحة  �ل�شيوخ،  �ل�شمو  �أ�شحاب 
�أن �لت�شامح ر�شالة عظيمة حتت�شد 
بالقيم و�ملبادئ لكل �لعامل وتعك�س 

�إن�شانية هذه �لدولة.
ع��ب��د�هلل �خلليفي،  زي��ن��ب  و�أ����ش���ارت 
�إد�رية منتخب كرة �لقدم لل�شيد�ت 
لأ�شحاب  �خل��ي��م��ة  ر�أ������س  ن����ادي  يف 
�لتي  �ل��ك��ب��رية  �إىل �جل��ه��ود  �ل��ه��م��م 
�لأجو�ء  لتوفري  �ل��ن��ادي  بها  ي��ق��وم 
�لإيجابية �أمام �لالعبني و�لالعبات 
�ل��دور �ملميز يف خدمة هذه  لتاأكيد 
�ل��ف��ئ��ة و���ش��ط �أج������و�ء �ل��ت�����ش��ام��ح يف 
معربة  �شورة  قدمت  �لتي  �ل��دول��ة 
وز�رة  ��شتحد�ث  خالل  من  للعامل 
للت�شامح هي �لأوىل من نوعها على 

م�شتوى �لعامل.

••  املنامة-الفجر

�لعام للجنة �لأوملبية  �أ�شاد �لأمني 
�لبحرينية حممد �لن�شف مببادرة 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ن��ا���ش��ر ب��ن ح��م��د �آل 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س  خ��ل��ي��ف��ة 
 100 باإن�شاء  و�لريا�شة،  لل�شباب 
و�لتي  �ل��ب��ح��ري��ن  ب��ف��رج��ان  ملعب 
تعد �متد�د� ملبادر�ت �شموه �لر�ئدة 
�ل�شبابية  ب���احل���رك���ة  ل����الرت����ق����اء 
و�ل��ري��ا���ش��ي��ة. و�أك�����د �ل��ن�����ش��ف �أن 
من  �ملنبثقة  نا�شر  �ل�شيخ  مبادرة 
�لربنامج �لوطني لتطوير �لقطاع 

“��شتجابة”  و�لريا�شي  �ل�شبابي 
�شت�شهم يف �إحياء مالعب �لفرجان 
�أمام  �لفر�شة  و�إت��اح��ة  جديد  م��ن 
�لأطفال و�لنا�شئة ملمار�شة خمتلف 
تتنا�شب  �لتي  �لريا�شية  �لأل��ع��اب 
م���ع م��ي��ول��ه��م ورغ��ب��ات��ه��م يف بيئة 
�أهمية  �إىل  و�أ���ش��ار  و�آم��ن��ة.  مثالية 
مالعب �لفرجان على مر �لأزمنة 
و�لتاريخ يف بروز �لعديد من جنوم 
�لألعاب  وب��اق��ي  �لبحرينية  �ل��ك��رة 
ت�شكل  ك���ان���ت  ح��ي��ث  �ل���ري���ا����ش���ي���ة، 
�ملنبع �لأ�شا�شي لت�شدير  �لفرجان 
�ملتميزة.  و�خل������ام������ات  �مل�����و�ه�����ب 

و�أو�شح �لن�شف باأن �ملبادرة حتمل 
�لأه����د�ف  م��ن  �ل��ع��دي��د  يف طياتها 
ت�����ش��ب يف �شالح  و�ل���ت���ي  �مل��ت��م��ي��زة 
حيث  �لبحرينية،  �لريا�شة  تطور 
�أن توفري 100 ملعب يف �لفرجان 
نوعية  نقلة  �شت�شكل  ر�ئ���دة  ف��ك��رة 
�لبحرينية  �ل��ري��ا���ش��ة  م�����ش��رية  يف 
بيئة  م��ن  �مل��الع��ب  تلك  ت�شكله  مل��ا 
ورفد  �مل���و�ه���ب  لك��ت�����ش��اف  خ�شبة 
�لوطنية  و�مل���ن���ت���خ���ب���ات  �لأن�����دي�����ة 
ت�شهم  �أنها  �لالعبني، كما  باأف�شل 
ممار�شة  نحو  �ل�شباب  توجيه  يف 
ب�����ش��ورة عامة  �ل���ب���دين  �ل��ن�����ش��اط 

وجعل �لريا�شة �أ�شلوب حياة بهدف 
تعزيز �ل�شحة �لنف�شية و�جل�شدية 
�لأبعاد  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ل���الأف���ر�د، 
�لإجتماعية �لأخرى للمبادرة من 
و�لعالقات  �لرو�بط  تعزيز  خالل 
�لفرجان.  تلك  �أب��ن��اء  ب��ني  �ملتينة 
حياة  �ل�شيخة  �شعادة  �أ���ش��ادت  كما 
ع�شو  خليفة  �آل  عبد�لعزيز  بنت 
�لأوملبية  �ل��ل��ج��ن��ة  �إد�رة  جم��ل�����س 
�أن����ه����ا حتمل  ب����امل����ب����ادرة م���ع���ت���ربة 
�لعديد من �ملعاين و�لقيم �لنبيلة 
وبالأخ�س  �مل��ج��ت��م��ع  �أب���ن���اء  جت����اه 
من  لها  ملا  و�لنا�شئة  �لرب�عم  فئة 

�إي��ج��اب��ي��ة ع��ل��ى تطوير  �ن��ع��ك��ا���ش��ات 
�حلركة �ل�شبابية و�لريا�شية.

تفاعل كبري مع ملتقى النادي ال�س�داين لأ�سحاب الهمم

اإجناز لريا�سة اجلمباز الأردنية
•• كوبر-�شلوفينيا-الفجر

للجمباز   �لأردين  �مل��ن��ت��خ��ب  لع����ب  ح��ق��ق 
�أح��م��د �أب����و �ل�����ش��ع��ود �إجن�����از� غ��ري م�شبوق 
ل��ري��ا���ش��ة �جل��م��ب��از �لأردن���ي���ة وذل���ك خالل 
و�لتي  للتحدي  �ل��ع��امل  ك��اأ���س  يف  م�شاركته 
خالل  �ل�شلوفينية  ك��وب��ر  مدينة  يف  ج��رت 
2يونيو  �إىل  �ملا�شي  30مايو  من  �لفرتة 
�جل������اري.  ومت��ك��ن �أب����و �ل�����ش��ع��ود يف تنفيذ 

ح��رك��ة ج��دي��دة ع��ل��ى ج��ه��از �مل��ق��اب�����س، وقد 
�لبطولة  نهاية  عقب  �حل��ك��ام  جلنة  �أق���رت 

�إدر�ج هذه �حلركة با�شمه.
�لتابعة  �حلكام  جلنة  تعقد  �أن  �ملقرر  ومن 
�ج��ت��م��اع��ه��ا يف  للجمباز  �ل����دويل  ل��الحت��اد 
�أغ�شط�س �ملقبل ليتم �إدر�ج حركة �أحمد �أبو 
�ل�شعود يف �لقانون �لدويل للجمباز و�شيتم 
�لوطنية.  �لحت���اد�ت  جميع  على  تعميمها 
وكان �أحمد �أبو �ل�شعود قد تاأهل �أي�شاً �إىل 

�لنهائي على جهاز �ملقاب�س بح�شوله على 
33لعباً �شاركو� يف  �ملركز �لثاين من بني 
�ملناف�شات لكن �حلظ مل يحالفه يف �لنهائي 

للح�شول على ميد�لية.
�لأمرية   ، �مللكي  �ل�شمو  �شاحبة  وه��ن��اأت   
رحمة بنت �حل�شن ، �لالعب باإجنازه �لتي 
و���ش��ف��ت��ه ب��ال��الف��ت و�مل��م��ي��ز ، و�أع���رب���ت عن 
بهذ�  �جلمباز  �حت��اد  �أ���ش��رة  وفخر  فخرها 

�لإجناز.

يف النم�سا ثاين حمطاته اخلارجية 

مربط دبي يعانق املركز الأول بثالثية ذهبية

عائ�سة الزعابي: الطفلة لطيفة علمتنا ال�سرب واملثابرة
فاطمة البلو�سي: اإعاقتي مدر�سة اأ�ستمد منها العزمية
رمي عبا�س: الت�سامح ثقافة متجذرة واملبادرات م�سرفة

الأوملبية البحرينية تثمن مبادرة نا�سر بن حمد 
ق���ال �لحت����اد �لأوروب������ي ل��ك��رة �ل��ق��دم )ي��وي��ف��ا( �أم�س باإن�ساء 100 ملعب بفرجان البحرين

�لثنني �إنه �شي�شتعني بتقنية حكم �لفيديو �مل�شاعد يف 
نهائيات دوري �لأمم يف �لربتغال هذ� �لأ�شبوع. 

يف   2018 �لعامل  كاأ�س  يف  �لتقنية  هذه  و��شتخدمت 
رو�شيا، ويف �أدو�ر خروج �ملغلوب يف دوري �أبطال �أوروبا 

هذ� �ملو�شم.
�ملمتاز  �لإجنليزي  �ل���دوري  يف  بها  �ل�شتعانة  و�شيتم 

�عتبار�ً من �ملو�شم �ملقبل.
�لربتغال  م��درب��ي منتخبات  �ل��ق��اري  �لحت���اد  و�أط��ل��ع 
��شتخد�م  كيفية  على  وهولند�  و�شوي�شر�  و�إجن��ل��رت� 
هذه �لتقنية يف �أبريل “ني�شان” �ملا�شي، ورحب مدرب 

�إجنلرت�، غاريث �شاوثغيت، با�شتخد�مها.
وقال �شاوثغيت: “ل يوجد نظام يعمل بن�شبة مئة يف 
وو��شحة،  رئي�شة  �أخطاء  ت�شحيح  لكنه جنح يف  �ملئة، 
�إج����م����اًل �ت���خ���ذ ه����ذ� �ل���ن���ظ���ام يف �ل��ن��ه��اي��ة �ل����ق����ر�ر�ت 

�ل�شحيحة«.
و�لنتقاد �لرئي�س �لذي يوجه لهذ� �لنظام هو �لوقت 

�إ�شافة  �لذي ي�شتغرقه ملر�جعة �لقر�ر�ت �لتحكيمية، 
�إىل �أن �جلماهري �ملوجودة يف �مللعب ل تدري ما يدور 
حولها بينما ير�جع �حلكم �إعادة �لفيديو على جانبي 

�مللعب.
“هذ� �لنظام  �إن  وقال مدرب هولند�، رونالد كومان، 
لديه م�شاحة للتح�شن.. ي�شاعد حكم �لفيديو �مل�شاعد 
يف �تخاذ قر�ر�ت �أكر عد�لة وت�شحيح معظم �لأخطاء 

وهو بالطبع �أمر طيب«.
�أن  ج��م��ي��ع��اً  ن���ع���رف  “لكننا  ه���ول���ن���د�:  م�����درب  وت���اب���ع 
باأكر  �لقر�ر�ت  تف�شر  �لنا�س  يتوقف لن  لن  �جل��دل 
لت�شحيح  �لتقنية  هذه  ��شتخد�م  �أوؤي��د  طريقة..  من 
�لكبرية و�لو��شحة فقط بدًل من مر�جعة  �لأخطاء 

كل خطاأ حمتمل«.
و�شتلعب �إجنلرت� مع هولند� يف �لدور ن�شف �لنهائي 
بعد  “حزير�ن” �جل���اري،  يونيو   6 يف  �لأمم  ل���دوري 
يوم من مو�جهة �لربتغال و�شوي�شر� يف مبار�ة �لدور 

ن�شف �لنهائي �لأخرى. 

»ي�يفا« ي�ستعني بي »الفار« يف دوري الأمم
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حتت �شماء ملبدة بالغيوم ل تعك�س 
بتاتا �أجو�ء �لفرحة �لعارمة لأبناء 
�مل��دي��ن��ة، حت��ول��ت ل��ي��ف��رب��ول �لأحد 
�إىل كرنفال �أحمر �حتفال بفريقها 
�ل���ع���ائ���د م���ن م���دري���د وب����ني �أي����دي 
�أوروبا  �أب��ط��ال  دوري  ك��اأ���س  لعبيه 
ل��ك��رة �ل��ق��دم �ل��ت��ي ت��وج��و� بها على 
توتنهام،  �ملحلي  مناف�شهم  ح�شاب 
�ملبار�ة  يف  -2�شفر  عليه  ب��ال��ف��وز 

�لنهائية.
و�حت�شد ع�شر�ت �لآلف يف �ل�شو�رع 
�لكاأ�س  �إل��ق��اء نظرة على  �أج��ل  م��ن 
�لغالية �لتي �أحرزها نادي ليفربول 
ر�فعا   ،2005 منذ  �لأوىل  للمرة 
م�شابقة  �أه��م  �لإجمايل يف  ر�شيده 
ل��الأن��دي��ة ع��ل��ى �لإط����الق �ىل �شتة 

�ألقاب.
لليفربول  �لأمل�����اين  �مل�����درب  وع��ل��ق 
�شاهده  م����ا  ع���ل���ى  ك���ل���وب  ي����ورغ����ن 
�مل��دي��ن��ة، بالقول  ���ش��و�رع  �لأح���د يف 
خالل  م���ن  ت���رى  �أن  “باإمكانك 
�لأمر.  ه��ذ�  لهم  يعني  ما  �أعينهم، 
م�شيفا  ي�شدق...”،  ل  ����ش���يء 
�شيء  “�إنه  �ل����ن����ادي  ل���ت���ل���ف���زي���ون 
�أ�شفه  �أن  حقا  ميكنني  ل  جنوين. 
لأين بكيت بع�س �ل�شيء �أي�شا. ما 

يفعله �لنا�س �شعور ل يو�شف«.
عاما”   51“ بالن�شبة لتينا تايلور 
ليفربول  ق��م��ي�����س  �رت�������دت  �ل���ت���ي 
جنب  �ىل  جنبا  وو���ش��اح��ا  �لأح��م��ر 
مع زوجها و�بنها، فما حتقق “كان 
جعل  لقد  للمدينة،  بالن�شبة  ر�ئعا 

�جلميع متعا�شدين«.
وبعد دقائق معدودة، مرت �حلافلة 
�ملك�شوفة �ملزينة ب� “�أبطال �أوروبا” 
�لتي  �ل�شهرية  �لف�شية  �لكاأ�س  مع 

لعبي  �أي��دي  على  عاليا  رفعها  مت 
ليفربول �ملغتبطني، و�شط �لدخان 
�مللون  �ل���ورق  وق�شا�شات  �لأح��م��ر 

و�لهتافات �حلما�شية.
وع���اد ك��ل��وب ولع��ب��وه م��ث��ل �لنجم 
م�شجل  ����ش���الح  حم��م��د  �مل�������ش���ري 
�لهدف �لأول من ركلة جز�ء مبكرة 
مرتوبوليتانو  و�ن���د�  على  �ل�شبت 
�لإنكليزية  �ملدينة  �ىل  م��دري��د،  يف 
�ل�����ش��م��ال��ي��ة �ل����ي����وم، ح���ي���ث ب������د�أو� 
ج���ول���ت���ه���م �ل�������ش���رف���ي���ة ع���ل���ى منت 
�ل�شاعة  ق��ر�ب��ة  �ملك�شوفة  �حل��اف��ل��ة 

غرينيت�س. بتوقيت   15،00
و�أحرز �لفريق �للقب �لغايل بهديف 
مبكرة،  ج�����ز�ء  رك���ل���ة  م���ن  ����ش���الح 
و�لبديل �لبلجيكي ديفوك �أوريجي 
وحقق  �لأخ������������رية.  �ل����دق����ائ����ق  يف 
خمتلف  يف  �أل��ق��اب��ه  �أول  ل��ي��ف��رب��ول 
)كاأ�س  �أع��و�م  �شبعة  منذ  �مل�شابقات 
 ،)2012 �لإن��ك��ل��ي��زي��ة  �ل���ر�ب���ط���ة 
�أول يف عهد كلوب �لذي  ونال لقبا 
علما   ،2015 م��ن��ذ  عليه  ي�����ش��رف 
ب���اأن �لأخ����ري مت��ك��ن ع��ل��ى �مل�شتوى 
له  �أول  فوز  �ل�شخ�شي من حتقيق 
مع  نهائية  م��ب��اري��ات  �شبع  �آخ���ر  يف 
بورو�شيا  و�ل�شابق  �حل��ايل  فريقيه 

دورمتوند �لأملاين.
�مل�شجعني  �لآلف  ع�شر�ت  و�نت�شر 
يف خمتلف م�شاحات �ملدينة �لو�قعة 
يف �شمال غرب �إنكلرت�، علما باأنهم 
بالعودة �ىل  �ليوم  ب��د�أو� من ظهر 
�حتفالتهم  �شهدت  �لتي  �ل�شو�رع 
جلولة  حت�شري�  ل��ي��ال،  �ل�شاخبة 

�ل�شرف.
�لبالغ  �إي���ف���ان���ز،  ل�����ش��ت��ان  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
“يا له  ف����  ع���ام���ا،   78 �ل��ع��م��ر  م���ن 

ي���������وم... ي����ا ل���ه���ا م����ن عطلة  م����ن 
ترفعو�  �أن  تخيلو�  �أ���ش��ب��وع!  نهاية 
�حتفاله  م�شتذكر�  �لكاأ�س”،  ه��ذه 
�لتي  �ل�شابقة  �خلم�شة  ب��الأل��ق��اب 
�أح���رزه���ا ل��ي��ف��رب��ول ب����دء� م���ن عام 
بورو�شيا  على  تغلب  حني   1977

مون�شنغالدباخ �لأملاين يف روما.
“بنف�س   2019 تتويج  �أن  و�عترب 
قيمة” �لتتويج �لأول عام 1977 
“لأين مل �أعتقد باأين �شاأرى و�حد� 

)لقبا( �آخر قبل مماتي«.
م��ن ج��ه��ت��ه، ق���ال م���ارك هودجت�س 
و�بنته  �شاين  �بنه  �لذي ح�شر مع 

تذ�كر  ن�����ش��رتي  �أن  “�أردنا  ك����ري� 
هذ�  ل��ك��ن  م����دري����د،  �ىل  ل���ل���ذه���اب 
)ح�����ش��ور �لح��ت��ف��الت( ه��و �أف�شل 
متابعا  ذلك”،  ب��ع��د  مم��ك��ن  �أم�����ر 
“لقد �نتظرنا طويال. �بنتي كانت 
يف �لثانية من عمرها فقط عندما 

�أحرزنا �للقب للمرة �لأخرية«.
و�أعاد �للقب �ىل م�شجعني �آخرين 
قبل  �ل�شابقة  �لح��ت��ف��الت  ذك���رى 

عاما.  14
عاما(   23( تبتون  �ألي�شا  وق��ال��ت 
وجدها  و�لدتها  مع  ح�شرت  �لتي 
�شتكون  �مل���رة  ه��ذه  متحم�شة  “�أنا 

كنت   )2005 )يف  لأن��ن��ي  �أف�����ش��ل 
نكرتث  ل  �لعمر.  م��ن  �لتا�شعة  يف 
لالنتظار طو�ل فرتة بعد �لظهر”، 
�لأمطار  ت�شاقط  ب��دء  مع  م�شيفة 
متطر  �أن  “ميكنها  خفيف  ب�شكل 

طو�ل �ليوم. ل يهم!«.�س
جونز،  ك��ني  جل��ده��ا  بالن�شبة  �أم���ا 
فهذه   ،79 �ل���ع���م���ر  م����ن  �ل���ب���ال���غ 
�لت�شكيلة من �لالعبني بني �أف�شل 
�ل��ت�����ش��ك��ي��الت �ل���ت���ي ع���ا����ش���ره���ا يف 
ليفربول ف� “هم ر�ئعون. ل �أعتقد 
باأي �شيء  ��شتبد�لهم  �أنه بالإمكان 

�أف�شل«.

�ل�شبت  ليل  �لنهاية  وكانت �شافرة 
ليفربول  جماهري  حما�س  �أ�شعلت 

يف مدريد و�شمال �إنكلرت�.
جميعنا  عمليا  “كنا  ك��ل��وب  وق���ال 
نذرف �لدمع على �أر�س �مللعب، لأن 
�لأمر كان عاطفيا جد�، كان كبري� 
بالن�شبة  �ل��ك��ث��ري  يعني  ك���ان  ج���د�، 

�إلينا«.
مذ�ق  ك��ان  ليفربول،  �ىل  بالن�شبة 
�ملو�شم  ل��ذي��ذ� بعد �خل�����ش��ارة  �ل��ث��اأر 
�لقارية  �مل�شابقة  نهائي  يف  �ملا�شي 
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يف مدينة كييف.

ك�����ش��ف ����ش���الح �ل�����ذي ���ش��ج��ل ثاين 
�ملباريات  ت���اري���خ  يف  ه����دف  �أ����ش���رع 
�ل���ن���ه���ائ���ي���ة ل��ل��م�����ش��اب��ق��ة �ل���ق���اري���ة 
بافتتاحه �لت�شجيل من ركلة جز�ء 
بعد دقيقة و48 ثانية، �نه ��شتمد 
�لعام  �أم��ل نهائي  حافزه من خيبة 
�ملا�شي عندما ��شطر ملغادرة �مللعب 
باكيا بعد �إ�شابة يف كتفه ت�شبب بها 

�ملد�فع �شريخيو ر�مو�س.
�ىل  ن��ظ��رت  �مل����ب����ار�ة،  “قبل  وق����ال 
�����ش����ورة �ل����ع����ام �مل���ا����ش���ي )�مل����ب����ار�ة 
�لنهائية( و�شعرنا بخيبة �أمل كبرية 
“لقد  متابعا  �لنهائي”،  خل�شارتنا 
�ل�شابة،  ب��ع��د  ك��ث��ري�  �أم���ل���ي  خ���اب 
دقيقة  ثالثني  قر�بة  بعد  خرجت 
وخ�شرنا  �ل��ب��د�ي��ة(  ���ش��اف��رة  )م���ن 
�مل��ب��ار�ة. ه��ذ� �لأم���ر حفزين للفوز 
�ل���ي���وم. ع��ن��دم��ا ت��ع��رف م����اذ� يعني 
لنف�شك  ت���ق���ول  �خل�������ش���ارة،  ���ش��ع��ور 

+لنذهب ونفوز بذلك )�لكاأ�س(.
لليفربول  �ل��ق��اري  �ل��ت��ت��وي��ج  و�أت����ى 
ف�شله  من  �أ�شابيع  ثالثة  نحو  بعد 
بطولة  يف  �أول  ل��ق��ب  حت��ق��ي��ق  يف 
تكفه  مل  �ذ   ،1990 منذ  �إنكلرت� 
�لنقاط �ل�97 �لتي جمعها للتغلب 
تفوق  �ل��ذي  �شيتي  مان�ش�شرت  على 
يف �مل��رح��ل��ة �لأخ����رية ب��ف��ارق نقطة 

و�حدة فقط و�حتفظ باللقب.
تلقى يف غمرة  �أن���ه  ك��ل��وب  وك�����ش��ف 
�ح��ت��ف��الت �لأم�����س، �ت�����ش��ال تهنئة 
من مدرب �شيتي �لإ�شباين جو�شيب 
غو�رديول. و�أو�شح “وعدنا بع�شنا 
�لبع�س باأننا �شنتناف�س معا جمدد� 
“�شنعمل  م�شيفا  �ملقبل”،  �ملو�شم 
ع��ل��ى )�ل���ف���وز( ب��ك��ل ���ش��يء و�شرنى 
�م��ك��ان��ن��ا �حل�����ش��ول على  �ذ� يف  م��ا 

�شيء ما«. �لتتويج باللقب �ل�شاد�س 
يف �مل�����ش��اب��ق��ة �ل��ق��اري��ة �لأه����م )بعد 
و1981  و1978   1977
�شهية  ف��ت��ح  و2005(،  و1984 
لع����ب����ي ل���ي���ف���رب���ول ع���ل���ى �ل����ع����ودة 
وحماولة  �ملقبل  �ملو�شم  يف  جم��دد� 
�ن���ت���ز�ع �ل��ل��ق��ب �مل��ح��ل��ي �ل����ذي طال 

�نتظاره.
فريجيل  �لهولندي  �مل��د�ف��ع  وق��ال 
�أف�شل  �خ���ت���ري  �ل�����ذي  د�ي�����ك  ف����ان 
�أف�شل  ك��ان  �لنهائي، كما  لع��ب يف 
لع���ب يف �ل�����دوري �لإن��ك��ل��ي��زي، �إن 
ن�شب  �ملحلي  �للقب  ي�شع  فريقه 

عينيه يف �ملو�شم �ملقبل.
جم�����دد�  ن�����ع�����اود  “عندما  وق�������ال 
)م��ن��اف�����ش��ات �ل�������دوري( يف مت���وز-

من  �جلميع  �شيبد�أ  �ملقبل،  يوليو 
لتحقيق  �جل��م��ي��ع  وي��ع��م��ل  �ل�شفر 

�أهد�فهم«.
بقدوم  ل��ي��ف��رب��ول �ىل �حل��ي��اة  ع���اد 
كلوب �ىل مدينة “�لبيتلز”، ولكنه 
�حتاج �ىل رفع �لكاأ�س ذ�ت �لأذنني 

�لكبريتني لتكري�س ح�شوره.
“�أنا  كلوب  قال  فريقه  تطور  وعن 
�أفهم  ولكن  بالتطوير،  حقا  مهتم 
بالألقاب،  �لفوز  علينا  يتوجب  �أنه 
ت�شاأل  �أل  �لآن  �ملهم جد� بعد  ومن 
�لفوز  ب�شاأن  �ل��وق��ت  ط���و�ل  �لنا�س 

)باللقاب(«.
“�لآن فزنا ب�شيء، و�شنتابع،  وتابع 
ون���ري���د �ل���ف���وز ب����الأل����ق����اب، 100 
باملئة”، م�شيفا “�إنها لي�شت �شوى 
�ل���ب���د�ي���ة ل���ه���ذه �مل���ج���م���وع���ة، وهي 
�أمامهم   )...( ر�ئ���ع���ة  جم��م��وع��ة 
م�شريتهم  يف  �لأوق����������ات  �أف�������ش���ل 

م�شتقبال«.

للنجم  ممهد�ً  �لطريق  ك��ان  ك��ان  �ملو�شم،  نهاية  على  قليلة  �أ�شابيع  قبل 
يف  �ل�شاد�شة  �لذهبية  بالكرة  �لظفر  نحو  مي�شي  ليونيل  �لأرجنتيني 
تاريخه، لكن تتويج ليفربول �لإجنليزي بدوري �أبطال �أوروبا بعر �أور�ق 

�لرت�شيحات من جديد، وفتح �لباب �أمام تكهنات جديدة.
بعد  وبالتحديد  “�أيار” �ملا�شي،  مايو  يف  �لإ�شبانية  �ل�شحافة  و�نهالت 
مبار�ة �إياب ن�شف نهائي دوري �أبطال �أوروبا، باملديح على مي�شي، بعد �أن 
قاد فريقه للفوز باللقاء على ليفربول بنتيجة 3-0، و�أعاد �لرب�شا مرة 

�أخرى لنهائي �لبطولة �لأغلى بني �أندية �أوروبا.
وحتى تلك �ملبار�ة، كان مي�شي يقدم �أد�ء ��شتثنائياً مع بر�شلونة يف �لدوري 
�لإ�شباين ودوري �لأبطال، وبد�أ �حلديث حينها عن �قرت�ب قب�شته من 

كرة ذهبية جديدة يتفوق من خاللها على �لنجم �لربتغايل كري�شتيانو 
رونالدو، �لذي بجعبته 5 كر�ت ذهبية هو �لآخر.

ولكن مي�شي وقف مذهوًل �أمام �لعودة �لتاريخية �لتي حققها ليفربول 
�إحلاق  “�لريدز” من  �إذ متكن  �لإي��اب،  �آنفيلد مب��ار�ة  �أم��ام بر�شلونة يف 

هزمية موؤملة بالنادي �لإ�شباين، وتفوق عليه برباعية نظيفة.
��شم  �ل�شاد�شة يف تاريخه، برز  �لأبطال للمرة  وبتتويج ليفربول بدوري 
�لنجم �مل�شري حممد �شالح، كو�حد من �أبرز �ملر�شحني للح�شول على 

�جلائزة، نظر�ً للدوري �لكبري �لذي لعبه يف تتويج “�لريدز«.
�لدوري  ه���د�يف  ق��ائ��دة  ت�شدر  م��ن  متكن  “�لفرعون” �مل�����ش��ري  �أن  كما 

�لإجنليزي �ملمتاز للعام �لثاين على �لتو�يل، بعد ت�شجيله 22 هدفاً.

وياإمكان �شالح تعزيز حظوظه يف �ل�شباق على �لكرة �لذهبية، حال متكن 
من قيادة منتخب بالده للتويج ببطولة �أمم �أفريقيا لكرة �لقدم، �لتي 

تنطلق خالل �لأيام �لقليلة �ملقبل.
كما جند زميل �شالح يف ليفربول، �ملد�فع �لهولندي فرجيل فان د�يك، 
كما  �ملا�شي،  �ملو�شم  �لإجنليزي  �ل��دوري  كاأف�شل لع��ب يف  �ختري  �ل��ذي 

ح�شل على جائزة �أف�شل لعب يف نهائي دوري �أبطال �أوروبا.
وقدم فان د�يك �أد�ء مميز�ً منذ بد�ية �ملو�شم، و�شاهم يف حفاظ ليفربول 
على نظافة �شباكه يف 22 مبار�ة يف �لدوري، و6 يف دوري �أبطال �أوروبا، 

منها �لنهائي �شد توتنهام )2�0(.
ولكن �شخرة دفاع ليفربول يرى �أن مي�شي �أف�شل لعب يف �لعامل حالياً، 

وهو �لأكر ��شتحقاقاً للكرة �لذهبية هذ� �ملو�شم.
وقال �لهولندي بعد نهائي دوري �لأبطال: “�أعتقد �أن مي�شي هو �أف�شل 
�أن��ا ل  �لذهبية.. لذلك  �لكرة  �أن يفوز بجائزة  �ل��ع��امل.. يجب  لع��ب يف 
�أفكر بها.. لكن �إذ� فزت، ف�شاأخذها.. لكن �أعتقد يجب منحها ملي�شي.. �إنه 

�لأف�شل يف �لعامل، �شو�ء كان يف �لنهائي �أم ل«.
يذكر �أن مي�شي هو هد�ف دوري �لأبطال �أوروبا بر�شيد 12 هدفاً، كما 
كيليان  �لفرن�شي  �ملهاجم  ع��ن  �أه���د�ف   3 ب��ف��ارق  �لذهبي  �حل���ذ�ء  حقق 
�ملا�شي، وكذلك  �ملو�شم  �لإ�شباين يف  �ل��دوري  بلقب هد�ف  وتوج  مبابي، 
 50 يف  هدفاً   51 ت�شجيل  من  ومتكن  بر�شلونة  ناديه  مع  �للقب  حقق 

مبار�ة.

من الأقرب للتت�يج بالكرة الذهبية؟

بن�شبة كبرية من ح�شم �شفقة  ري��ال مدريد  �ق��رتب  فيما 
جنم ت�شيل�شي �إيدين هاز�رد يف فرتة �لنتقالت �ل�شيفية، 
عليه  يتحتم  �لبلجيكي  �لنجم  �أن  �شحافية  تقارير  ذكرت 
منذ  ب��ه  ��شتهر  �ل��ذي  �ملُف�شل،  قمي�شه  ع��ن  �لتنازل  �لآن 
�إيدين هاز�رد  ت�شيل�شي،  �نتقال جنم  و�أ�شبح  �شنو�ت.  عدة 
م�شاألة  �ل�شيفية  �لن��ت��ق��الت  ف��رتة  م��دري��د، يف  ري���ال  �إىل 

“�ملرينغي” زين �لدين  �إذ يريد مدرب  �إّل،  وقت لي�س 
�لبلجيكي،  بالنجم  �لكروية  كتيبته  تعزيز  زي��د�ن، 

حل  �أينما  با�شتمر�ر  �لكروي  �شحره  ين�شر  �ل��ذي 
و�رحتل.

ب�����ش��دة يف �لن��ت��ق��ال �إىل ريال  وي��رغ��ب ه����از�رد 
حمل  �أن  �لبلجيكي  �لنجم  ي��درك  �إذ  م��دري��د، 
قمي�س فريق �لعا�شمة �لإ�شبانية، قد ُي�شاعده 
�جلماعية  �لأل����ق����اب  م���ن  ب���امل���زي���د  �ل���ف���وز  يف 

و�لفردية، ومن بينها جائزة �لكرة �لذهبية.
�ملتوقع  �ل��ب��ل��ج��ي��ك��ي  �ل��ن��ج��م  �ن��ت��ق��ال  �أن  ب��ي��د 

يبدو  م��ا  على  �شيحرمه  �مل��دري��دي��ة،  �لقلعة  �إىل 
�مل�شتطيل  ف��وق  ك��ث��ري�ً  با�شمه  �رت��ب��ط  ���ش��يء  م��ن 

�لأخ�شر، �إذ �أوردت �شحيفة د�يلي �شتار �لربيطانية 
�ملف�شل رقم  ه��از�رد، لن يحمل قمي�شه  �إيدين  �أن 

مدريد. ريال  مع   10
وُيعرف هاز�رد بحبه �لكبري للقمي�س رقم 10، �إذ 
ح�شل عليه يف 2014 من زميله �ل�شابق يف فريق 
ت�شيل�شي خو�ن ماتا، كما �أن �لنجم �لبلجيكي �ملميز 
يحمل نف�س �لقمي�س منذ عدة �شنو�ت مع منتخب 

بالده.
و�أفادت د�يلي �شتار، �أن �إد�رة �لأبي�س “�مللكي” قررت 
يحمله  ك���ان  �ل����ذي   ،7 رق���م  �لقمي�س  ه�����از�رد  م��ن��ح 
قبل  وذل���ك  رون��ال��دو،  كري�شتيانو  �لفريق  �أ���ش��ط��ورة 
و�أ�شاف  �ملا�شية،  �ل�شنة  �إىل يوفنتو�س �شيف  رحيله 
ماريانو  �ل��الع��ب  م��ن   7 �ل��رق��م  �شياأخذ  ه����از�رد  �أن 
ك��ب��رية يف  �ل��ف��ري��ق بن�شبة  �ل���ذي �شريحل ع��ن  دي���از، 

“�ملريكاتو” �ل�شيفي.
ياأخذ  ل��ن  م��دري��د  ري���ال  �أن  �مل�����ش��در،  و�أو����ش���ح نف�س 
�لقمي�س رقم 10 من جنم �لفريق لوكا مودريت�س، 

�إيدين  �إىل  ذل���ك  ب��ع��د  ومي��ن��ح��ه  ح��ال��ي��اً  يحمله  �ل����ذي 
�لتنازل  �لبلجيكي  �لنجم  على  �لآن  يتحتم  �إذ   ه��از�رد، 

عن قمي�شه �ملف�شل فوق �أر�شية �مليد�ن. 

يف وقت �زد�دت فيه �لتكنهات حول م�شري �لنجم �لرب�زيلي 
بالعب  حتيط  جديدة  م�شاكل  ظهرت  �ملقبل،  �ملو�شم  نيمار 
باري�س �شان جريمان �لفرن�شي، قد تدفع �لأندية �لطامعة 

يف �شمه للرت�جع قلياًل.
ح�شم  على  �لكبرية  وقدرته  �لالفتة  موهبته  من  فبالرغم 
وريال  بر�شلونة  ن��ادي��ي  م��ن  جتعل  �أ�شباب  هناك  �مل��ب��اري��ات، 
�لتفكري  �لالعب،  �شم  يف  �لرغبني  �لإ�شبانيني،  مدريد 
مرتني قبل �شم نيمار، �إذ �أنه ومن �ملعروف عن �لالعب 

�شغبه و�إثارته للم�شاكل ب�شكل م�شتمر.
و�إ�شبانية،  فرن�شية  ل�شحف  وفقاً  م��دري��د،  ري��ال  وك��ان 
�أبدى رغبة �شديدة يف �لتعاقد مع نيمار، ل�شد �لفر�غ 
كري�شتيانو  �ل��ربت��غ��ايل  ت��رك��ه  �ل����ذي  �ل��ك��ب��ري 
رونالدو، �إذ يرى فيه �ملدرب �لفرن�شي 
�ل��دي��ن زي����د�ن ح���اًل منا�شباً  زي���ن 
�إىل  ب��ال��ف��ري��ق  ل���ل���ع���ودة 
م�������ن���������������ش�������ات 

�لتتويج.
ك�������������م�������������ا مل 
يخفي �لنادي 
نيته  �لكاتالوين 
جنمه  �����ش���ت���ع���ادة 
قاد  �ل��ذي  �ل�شابق، 
برفقة  �ل�����ف�����ري�����ق 
ليونيل مي�شي لآخر 
دوري  يف  �أل����ق����اب����ه 
�أب����ط����ال �أوروب��������ا، 
�لتهامات  ل��ك��ن 
�لتي  �لأخ����������رية 
وجهت له قد 

ت�شع حجر�ً كبري�ً �أمام ح�شول ذلك.
ووجهت فتاة بر�زيلية �تهامات بالغت�شاب �إىل نيمار، خالل 
�لفرن�شية  �لعا�شمة  يف  باري�س  �شوفيتل  فندق  يف  تو�جدها 

منت�شف مايو “�أيار” �ملا�شي.
و�أ�شارت �ل�شحية يف بالغها �إىل �أنها تعرفت على جنم باري�س 
وب��د�أت يف  �لجتماعي،  �لتو��شل  و�شائل  �شان جريمان عرب 

تبادل �لر�شائل معه.
�لعا�شمة  يف  للقاء  دعاها  نيمار  �أن  �لرب�زيلية  �لفتاة  و�ع��ت 
�لفرن�شية، حيث تو��شل �أحد م�شاعديه معها من �أجل منحها 
تذ�كر �لطري�ن، بينما �أ�شارت �إىل �أنها نزلت يف �لفندق �مل�شار 

�إليه، وو�شلت لغرفة نيمار �لذي كان يبدو يف حالة �ُشكر.
ل�شان  على  نقاًل   Globo Esporte �شحيفة  ون�شرت 
�ل�شحية: “بد�أنا يف �حلديث، وتبادلنا �ملد�عبة، ولكن نيمار 
�شار عنيفاً يف حلظة حمددة، و�أرغمني على ممار�شة �جلن�س 

معه«.
ر�شائل  بن�شر  وق��ام  نف�شه  عن  د�ف��ع  نيمار  �لرب�زيلي  �لنجم 
و���ش��ور ع��رب ح�����ش��اب��ه �إن�����ش��ت��غ��ر�م، لإث���ب���ات ب��ر�ئ��ت��ه م��ن تهم 
�لعت�شاب �لتي وجهت له من �لفتاة، و�أن �لأمر يتعلق بفخ 

�أكد �أنه وقع فيه.
ولكن حماولة نيمار لتربئة ��شمه �دخلته يف م�شاكل جديدة، 
�إذ �أكدت �ل�شرطة �أنها بد�أت حتقيقاً ب�شبب ن�شره تلك �شور�ً 

حميمية، و�لتي ت�شمنت �شور لفتاة يف مالب�شها �لد�خلية.
وبغ�س �لنظر عن حقيقة ما حدث، هذه �لتهامات �شتعقد 
م��ن م��وق��ف ن��ي��م��ار، وت��ن��ف��ر ع��م��الق��ي �إ���ش��ب��ان��ي��ا ب��ع��ي��د�ً عنه، 

خ�شو�شاً و�أن لالعب تاريخ طويل مع �إثارة �جلدل.
ب�شكل  مهتماً  نيمار  �أ�شبح  جريمان،  �شان  �إىل  رحيله  وف��ور 
ي��وم��ي ب�����ش��رد ت��ف��ا���ش��ي��ل ���ش��ه��ر�ت��ه ع��ل��ى �إن�����ش��ت��غ��ر�م برفقة 
�شو�ء  �لغنائية،  بح�شور �حلفالت  �شديقاته، وبات منغم�شاً 

يف �أوروبا �أو يف بالده �لرب�زيل.
ورف�س نيمار يف مر�ت عدة �لعتذ�ر عن منط حياته، م�شري�ً 

�إىل �أن نا يفعله خارج �مل�شتطيل �لأخ�شر يخ�شه هو فقط.
�أك��رب، هو  �أث��ار �جل��دل حول ن�شج نيمار �لكروي ب�شكل  وما 
ك��ان حينها  �إذ  �لأخ���رية،  م��ي��الده  ت�شرفه خ��الل حفلة عيد 
ي��ع��اين م��ن �إ���ش��اب��ة خ��ط��رية يف م�شط �ل��ق��دم، وب��ال��رغ��م من 
ذلك، قام �لرب�زيلي بالرق�س و�لحتفال، مع �لعلم �أنه كان 

ي�شري على عكاكيز.

اإرث رونالدو يف ريال مدريد
 يزعج هازارد

م�ساكييل نيمييار تبعييده عيين ريييال
 مدريييد وبر�سل�نيية

�سي�ارع ليفربي�ل تتحي�ل اإليى كرنفيال اأحمير 
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جمتمع االمارات

التمكني الجتماعي م�ستمرة يف عطائها لالأيتام يف »زكي« 
زكي  حملة  يف  ج��ه��وده��ا  �لج��ت��م��اع��ي  للتمكني  �ل�����ش��ارق��ة  موؤ�ش�شة  ت��و����ش��ل 
�لرم�شانية �لتي ت�شتمر طيلة �ل�شهر �لف�شيل، وقد ح�شدت تفاعل �لعديد 
�ملوؤ�ش�شة من  ت�شتثمر  ، حيث  �ملتنوعة  م�شاريعها  و�لأف��ر�د يف  من �جلهات 
�ملالية  �مل�����ش��اع��د�ت  بتقدمي  لت�شاهم   و�مل��ت��ربع��ني  �مل��زك��ني  عطايا  خاللها 
�لتمكني  �أوج��ه  يف  �لأ�شر  �حتياجات  وتغطية  و�لتعليمي  �ل�شحي  و�لدعم 
�ملقدمة ،و�لذي بدوره ير�شم ب�شمة عميقة على �أ�شر �لأيتام مبا يحقق لهم 
لتوفري  و�ل�شعي  لهم  �ملعي�شي  �لإكتفاء  و�ل�شعادة وحتقيق  و�لر�شا  �لرخاء 
ظ��روف��ا �أك���ر ����ش��ت��ق��ر�ر� وم��الءم��ة م��ا ي��ع��زز م��ن ف��ر���س متكينهم يف �شتى 

�ملجالت �ملقدمة .

  نظمت جامعة �أبوظبي و�ملدر�شة �لربيطانية �لدولية 
يف �أبوظبي معر�شاً حمل �شعار “�ل�شتد�مة، و�لهند�شة 
�لبحثي  �مل�شروع  م�شاركات  وجمع  و�ملدينة”  �ملعمارية 
و�تيحت  كامل  در��شي  ف�شل  م��دى  على  ��شتمر  �ل��ذي 
�أع��م��ال��ه��م يف  �ل��ف��ر���ش��ة للطلبة ل���ش��ت��ع��ر����س  خ��الل��ه 

�لت�شميم �حل�شري. 
و�أقيم �ملعر�س، �لذي كان مفتوحاً �أمام �جلمهور، على 
�أيام يف �حلرم �جلامعي باأبوظبي، وهدف  �أربعة  مدى 
�لتعليم  يف  �ل�شتثمار  �إىل  باحلاجة  �ل��وع��ي  رف��ع  �إىل 
و�لتالحم  �خليال  وحتفيز  و�لإب��د�ع  �جلماليات  وعلم 

�لجتماعي. 
و��شتعر�س �مل�شاركون ت�شاميمهم يف م�شروع �لتجديد 
�إع�����ادة ت�شميم  �حل�����ش��ري، �ل����ذي �خ��ت��رب �ل��ط��ل��ب��ة يف 
يت�شمن  �أبوظبي  �أحياء مدينة  منوذج حلي كبري من 
وذلك  وترفيهية،  و�جتماعية  وجتارية  �شكنية  مر�فق 
و�ملنت�شرة  �ملتوفرة  �ل�شتد�مة  خ�شائ�س  با�شتخد�م 

حالياً. 

�س�ق اأب�ظبي لالأوراق املالية ينظم �سح�را 
ل�سركائه ال�سرتاتيجيني وممثلي و�سائل الإعالم

نظم �شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية موؤخر�ً �شحوره �ل�شنوي ل�شركائه �ل�شرت�تيجيني و ممثلي و�شائل �لإعالم، و ذلك حر�شا منه على تقوية �لرو�بط بني �أ�شحاب �لعالقة و �مل�شلحة بعمل �ل�شوق. 
�أقيم �ل�شحور يف �خليمة �لرم�شانية لفندق ق�شر �لإمار�ت يف �أبوظبي، و هدف �إىل تعزيز �لتو��شل بني �ل�شوق و �شركائه �ل�شرت�تيجيني و ممثلي و�شائل �لإعالم، لتوفري بيئة عمل �إيجابية ت�شهم 

يف تر�شيخ مبدئ �لتعاون بني �ملعنني يف �ل�شوق و هوؤلء �ل�شركاء.
ح�شر حفل �ل�شحور �شعادة: خليفة �ملن�شوري، �لرئي�س �لتنفيذي ل�شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية بالإنابة، و �أع�شاء �لد�رة �لعليا بالإ�شافة �إىل روؤ�شاء �لإد�ر�ت و مديري �لأق�شام يف �شوق �أبوظبي 

لالأور�ق �ملالية. 
و يف هذ� �لإطار، علق �شعادة �ملن�شوري �أن �شهر رم�شان �ملبارك يعزز روح �مل�شاركة، �لت�شامح، و �لإح�شا�س بامل�شوؤولية �ملجتمعية. �إنه ملن دو�عي �شرورنا �أن نقيم مثل هذه �ملنا�شبات يف �ل�شهر �لف�شيل 

مع عمالئنا و�شركائنا �لذين هم مفتاح جناحنا فاإن دعمهم و م�شاهمتهم يلعب دور�ً �أ�شا�شياً يف �لو�شول �إىل �لروؤية �لتي نطمح �إليها، وحتقيق �أهد�ف �ل�شوق ككل.
و�أكد �شعادة �ملن�شوري يف حديثه حر�س �إد�رة �ل�شوق على تعزيز �لعالقة �لجتماعية مع ممثلي �ملوؤ�ش�شات، �ل�شركاء �ل�شرت�تيجيني، و ممثلي و�شائل �لإعالم، حيث تهدف هذه �للقاء�ت �إىل توفري 
بيئة ودية ت�شهم يف جودة �لعمل و �لرتقاء باخلدمات �ملقدمة، و �لتعرف عن قرب على �ملقرتحات و �لآر�ء بجانب تعزيز مفهوم �لت�شال. و �أو�شح �أن هذه �للقاء�ت �لتي تنظم ب�شكل دوري هي 
جت�شيد عملي لتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة لدولة �لإم��ار�ت �لتي توؤكد ب�شكل د�ئم �أهمية �لتعاون بني �ملوؤ�ش�شات بجميع قطاعاتها ف�شاًل عن كونها ت�شهم يف تعزيز �لرت�بط و �لتعاون فيما بني 

�لأطر�ف كافة.

فندق باب الق�سر يطلق عرو�سًا
 ح�سرية احتفاًء بعيد الفطر ال�سعيد  

بعيد  لالحتفاء  خا�شة  ح�شرية  عرو�شاً  �أبوظبي  يف  �لق�شر  ب��اب  فندق  �أطلق 
�إىل  جنباً  �لأ�شيلة،  �لعربية  �ل�شيافة  تقدمه  ما  �أرق��ى  تعك�س  �ل�شعيد  �لفطر 
جنب مع �ل�شتمتاع باإقامة فاخرة و�شط و�حة من �ملر�فق �لر�ئعة �ملرت�فقة مع 
خدمات �ل�شيافة �ملُ�شّممة خ�شي�شاً لتلبية �حتياجات جميع �ل�شيوف و�لزو�ر.

»ال�سارقة لالإذاعة والتلفزي�ن« تعي�س مع 
م�ساهديها وم�ستمعيها اأج�اء الفطر ال�سعيد 

يف  و�لتلفزيونية  �لإذ�ع���ي���ة  قنو�تها  متابعي  م�شاركة  على  منها  ح��ر���ش��اً 
لالإذ�عة  �ل�����ش��ارق��ة  ه��ي��ئ��ة  خ�ش�شت  و�لج��ت��م��اع��ي��ة،  �ل��دي��ن��ي��ة  �مل��ن��ا���ش��ب��ات 
�لفطر  عيد  �أج��و�ء  مع  تتنا�شب  �لتي  �لأعمال  من  جمموعة  و�لتلفزيون، 
�لأعمال  باقة متنوعة ومتميزة من  �لعيد  �أي��ام  �ل�شعيد، حيث تقدم طيلة 
�أفر�د  جميع  ذ�ئقة  تلبي  �لتي  و�لدينية  و�لجتماعية  �لثقافية  و�لرب�مج 
�لعائلة. ومتتاز �أجو�ء �لعيد عرب �شا�شة تلفزيون �ل�شارقة بنكهة ��شتثنائية، 
حيث ت�شارك جمهورها فرحة �لإفطار و�أجو�ء �للقاء�ت �لعائلية و�شهر�ت 
�لأحبة و�لأ�شدقاء، وتقدم �لربنامج �ملحلي “عيد �ل�شارقة”، �لذي يتطرق 
�إىل �شرد حكاية �لعيد يف �إمارة �ل�شارقة، و�لطقو�س �لتي متتاز بها يف هذه 
�ملنا�شبة، حيث يجول �لإعالمي �شلطان �ل�شام�شي على �متد�د 35 دقيقة 
�ل�شكان  ��شتعد�د�ت  تفا�شيل  �شارد�ً  �ملنا�شبة  بهذه  �لحتفاء  حكاية  لريوي 
ليقدم  �لإم����ارة،  وحم��ال  ���ش��و�رع  تغمر  �لتي  و�لبهجة  و�ملقيمني  �ملحليني 
�لذهب  وحم���ال  و�لن�شائية  �لرجالية  �خل��ي��اط��ة  حم��ال  م��ن  ح��ّي��ة  ل��ق��اء�ت 
و�ل�شوق �لقدمي بالإ�شافة �إىل �أ�شو�ق �لطيب و�لدخون وغريها، �إىل جانب 
من  جانباً  جت�شد  و�لتي  �ملت�شوقني  مع  يجريها  �لتي  �جلانبية  �لأح��ادي��ث 

��شتعد�د�ت �جلمهور للعيد.

لين�ف� تعني قائًدا جديًدا ملنطقة 
ال�سرق الأو�سط وتركيا واإفريقيا

�����ش���ت���ع���د�ًد� مل���رح���ل���ة ج����دي����دة من 
وتو�شيع  ل��ي��ن��وف��و  �أع���م���ال  ت��ن��م��ي��ة 
حمفظتها من �ملنتجات �ملتوفرة يف 
�ملنطقة، �أعلنت �ل�شركة عن تعيني 
»�شا�شانك �شارما« يف من�شب �ملدير 
لأعمالها  �لعام  و�ملدير  �لتنفيذي 
يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط وتركيا 

و�إفريقيا.
يف  �لعميقة  �شا�شانك  خ��ربة  متتد 
�مل��ع��ل��وم��ات وقطاع  ت��ق��ن��ي��ة  جم����ال 
عاًما،   23 �إىل  �لنقالة  �لأج��ه��زة 
منا�شب  يف  �ل��ع��م��ل  م��ن  �كت�شبها 
تنفيذية متعددة، كان �آخرها �ملدير 
�لتنفيذي ورئي�س جمموعة �أعمال 
موتورول  ل��دى  �لنقالة  �لأج��ه��زة 
�آ�شيا و�ملحيط  ولينوفو يف منطقة 

�لهادئ.  »رايت هيلث« تقّدم فح��سات طبية جمانية
 لي 10 اآلف عامل منذ يناير 2019

�شة   �أعلنت )ر�يت هيلث(، �أكرب موؤ�ش�شة خلدمات �لرعاية �ل�شحية �ملخ�شّ
لذوي �لدخل �ملنخف�س و�أ�شرعها منو�ً يف �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة بدعم 
من )فاوندي�شن �لقاب�شة(، عن �إجناز فحو�شات طبية جمانية لأكر من 
�أكر من  �أ�شبوع يف  �آلف عامل يف خميماتها �لطبية �لتي تقيمها كل   10
20 ع��ي��ادة م��وزع��ة يف �أن��ح��اء دول��ة �لإم����ار�ت. و�ب��ت��د�ًء م��ن يناير 2019، 
ودبي  �أب��وظ��ب��ي  يف  للعاملني  �مل��ج��ان��ي��ة  فحو�شاتها  ه��ي��ل��ث(  )ر�ي����ت  ق��دم��ت 
�إطار مبادرتها �لر�مية لتعزيز �لوعي �ل�شحي بني  و�ل�شارقة وعجمان، يف 
�أمناط حياة وعاد�ت  �ملحدود، وحتفيزهم على تبني  �لدخل  �لعاملني ذوي 

طلبة جامعة اأب�ظبي واملدر�سة الربيطانية الدولية ينظمان معر�سًا للهند�سة املعمارية 

�أودي تعقد دورة )�لتنّوع( �لتفاعلية �لتي تتمثل �أهد�فها 
يف تغيري طريقة �لتفكري �لقدمية، و�لنفتاح على لقاء�ت 
عو�مل  كاأحد  ت��اّم  بوعٍي  �لتنّوع  مع  و�لتعاي�س  ج��دي��دة، 
�ل��ن��ج��اح. وحت���ّط ه��ذه �ل����دورة رح��ال��ه��ا يف م��ق��ّر �ل�شركة 
بعد �أن كانت قد ُعقدت يف مدينة نيكار�شومل. وبالتعاون 
)ت�شّرف  �شعار  وحت��ت  �لتنّوع  لإد�رة  �شو�باخ  معهد  مع 
من  �آلف  ع��دة  توعية  على  �ودي  تعمل  طبيعتك(،  على 
على  ينطوي  باأ�شلوب  وم��در�ئ��ه��ا  وموظفيها  متدربيها 

�ملرح يف جزء منه. 
�لذي  بو�تينغ،  �ملحرتف ج��ريوم  �لقدم  وك��ان لعب كرة 
�شنو�ت،  لعدة  �لأمل���اين  ميونخ  بايرن  ن��ادي  ل�شالح  لعب 
ق��د ح�شر ه���ذه �ل�����دورة. وك��ّر���س �ل��ري��ا���ش��ي �ل��ب��ال��غ من 

لق�شايا  �شنو�ت  ع��دة  م��دى  على  نف�شه  عاماً   30 �لعمر 
ملوظفي  بو�تينغ  وو���ش��ف  �ملجتمع.  يف  و�مل�����ش��او�ة  �لتنوع 
قائمة  ومعاملة  حت��ام��ل  م��ن  ع��ان��اه  م��ا  ب�شر�حة  �أودي 
�مللعب  د�خ��ل  ك��ان  �شو�ء  بو�تينغ،  وي��وؤم��ن  �لتمييز.  على 
هذه  لك�شر  فقط  و�ح���دة  طريقة  ه��ن��اك  �أن  خ��ارج��ه،  �أو 
�حل���و�ج���ز، وق����ال: )�ق����رتب م��ن �لآخ����ر وخ���ذ وق��ت��ك يف 
رئي�س  ماثيو،  ديني�س  وق��ال  عنه(.  �آخ��ر  �نطباٍع  تكوين 
مع  جماعّي  نقا�س  ويف  �أودي،  جمموعة  يف  �لتنّوع  �إد�رة 
ملتزمون  �أودي  م��وظ��ف��ي  م��ن  �ل��ع��دي��د  )�إن  �مل��وظ��ف��ني: 
ب��ال��ت��ن��ّوع وي��ت�����ش��رف��ون ع��ل��ى ه���ذ� �لأ����ش���ا����س. �إن��ن��ا ن�شعى 
لرت�شيخ مبد�أ �حرت�م �لتنّوع يف ثقافتنا �ملوؤ�ش�شية وخلق 
قدر�ته  كامل  توظيف  ف��رد  لكل  تتيح  �لتي  �لعمل  بيئة 

اأم�سيات من الرتفيه وامل��سيقى احلّية  
ي�مي 5 و6 ي�ني� يف ب�دا-بار  بيت�س اأب�ظبي

بار    - ب���ود�  ي�شت�شيف  �ل�شعيد  �لفطر  بعيد  �ح��ت��ف��اًء   
�ل�شعديات  بيت�س، �لذي يقع يف منتجع �شانت ريجي�س 
ب��اأب��وظ��ب��ي �ل���دي جيه )�آ�����س( على م���د�ر ي��وم��ي 5 و6 
�لتي  �أجمل مقطوعاته �ملو�شيقية  يونيو، حيث �شيقدم 

��شتهر بها خالل م�شريته �لفنية.
ومن خالل رحلته �لتي بد�أها من �لقاهرة و��شتقر�ره يف 
مونرتيال، متّكن دي جيه �آ�س من دمج �أ�شو�ت �ل�شرق 
�لأو�شط �لأ�شيلة مع �لأحلان �ملحلية �لعميقة باأ�شلوب 

مّت   �لتي  )لو�شت(،  �أغنية  �شاهمت  وق��د  ُمتمّيز.  منفرد 
�إ�شد�رها يف عام 2012، يف جذب �نتباه �لعديد من �ملنتجني �إليه، وذلك ب�شبب 

مزيجها �ملعقد �لذي يجمع بني �ملو�شيقى �ل�شرق �أو�شطية و�لإلكرتونية.

وح�����ش��ر م���ن جن����وم �ل��ف��ن لبلبة 
�للبناين  و�ل��ف��ن��ان  خ��ويل  وق�شي 
�ل�شوري  و�ل��ف��ن��ان  ت��وف��ي��ق  ول��ي��د 
معت�شم �لنهار و�لنجمة �مل�شرية 
�شفية �لعمري و�لنجمة �مل�شرية 
و�لفنانة  غ�����امن  ����ش���م���ري  �إمي�������ي 
وف���اء ع��ام��ر ودي��ن��ا ح��اي��ك ورجاء 
�للبنانية  و�ل��ن��ج��م��ة  �جل�������د�وي 
لم��ي��ت��ا ف��رجن��ي��ة و�ل��ف��ن��ان��ة حياة 
�لإدري�شي و�ملطرب �للبناين عالء 
�شباح  �ل�شورية  و�لنجمة  زل��زيل 
جز�ئري و�لفنانة �أروى و�آخرون.

�شخ�شية  مئة  من  �أك��ر  بح�شور 
�أعمال  ورج���ال  دبلوما�شيني  م��ن 
و����ش���ي���د�ت جم��ت��م��ع ون���خ���ب���ة من 
جن����وم �ل���ف���ن و�لإع��������الم �أق���ام���ت 
ل�شاحبتها  ل���ش��ريي��ن  جم��م��وع��ة 
�شحور�ً  ي��ون�����س  م��رين��ا  �مل��ح��ام��ي��ة 
يف  وذل��ك  رم�شان  �شهر  مبنا�شبة 

خيمة �أ�شاطري بفندق �أتالنت�س.
وتبادل �ملدعوون �أطر�ف �حلديث 
و�شط �أجو�ء رم�شانية طغت عليها 
و�لطر�فة  و�لظر�فة  �لروحانية 

و�لبت�شامة و�ل�شحك.

يون�س  مرينا  �ملحامية  و��شتهلت 
وجمموعة  �ل�����دع�����وة  ����ش���اح���ب���ة 
وجهت  بكلمة  �حل��ف��ل  ل���ش��ريي��ن 
�ل�شيخ  ل�����ش��م��و  �ل���ت���ه���اين  ف���ي���ه���ا 
نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ��ي�����س 
�لوزر�ء حاكم دبي مبنا�شبة زفاف 
�أبنائه �لثالثة �ل�شيخ حمد�ن بن 

ويف  �ل���دول���ة.  يف  �ل��ت�����ش��ام��ح  وز�رة 
�لفنان  �أ���ش��اد  خا�شة  ت�شريحات 
ق�����ش��ي خ����ويل باحلفل  �ل�������ش���وري 
�أهمية لقاء  �إىل  و�أ���ش��ار  و�لأج���و�ء 
�لأحبة يف منا�شبة ل تتكرر �شوى 

مرة و�حدة يف �لعام.
�ل�������ش���ي���دة مرينا  خ�����ويل  و����ش���ك���ر 
وجمعها  �ل����دع����وة  ع���ل���ى  ي���ون�������س 

للقائها  ذ�ك����رت����ه����ا  يف  ���ش��ي��ح��ف��ر 
مبنا�شبة  �ل��ن��ج��وم  م���ن  ب��ال��ك��ث��ري 
روحية كهذه، م�شددة على �أهمية 
ل���ق���اء �ل���ف���ن���ان���ني و�لإع���الم���ي���ني 
بدور  �لعمل، منوهة  نطاق  خ��ارج 
ترتيب  يف  يون�س  مرينا  �ملحامية 
نفو�س  يف  �ل��ر�ح��ة  بث  لقاء  هكذ� 

كل �حلا�شرين.

مكتوم  و�ل�شيخ  مكتوم  �آل  حممد 
�آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  ب��ن حم��م��د 
و�ل�����ش��ي��خ �أح���م���د ب���ن حم��م��د بن 

ر��شد �آل مكتوم.
و�أعلنت مرينا عن هديتها للهالل 
�لأحمر �لإمار�تي وهي عبارة عن 
 6 وق��دره��ا  بقيمة  �لكعبة  ك�شوة 
منا�شبة  �أول  يف  دره����م  م��الي��ني 

ورجال  و�لإع��الم��ي��ني  للفنانني 
�مل��ج��ت��م��ع وك���ل �ل�����ش��ر�ئ��ح يف دولة 
�ملتحدة متمنيا  �لعربية  �لإمار�ت 
�لإمار�ت  ل�شعب  و�ل�شعادة  �خلري 
مبنا�شبة  �ل���ع���رب���ي���ة  و�ل�������ش���ع���وب 

�ل�شهر �لف�شيل.
�مل�شرية  �لنجمة  ق��ال��ت  ح��ني  يف 
ح�شورها  �إن  غ��امن  �شمري  �إمي���ي 

يتقبل فيها �لهالل �لأحمر هدية 
مادية، على �أن يجرى مز�د علني 
مل�شاعدة  ري���ع���ه  ي���ذه���ب  ل��ل��ك�����ش��وة 

�ملحتاجني حول �لعامل.
و�أو�شحت يون�س �أن دولة �لإمار�ت 
ت�شت�شيف �أكر من 200 جن�شية 
ت�شود بينها قيم �ملحبة و�لت�شامح 
و�ل����ت����ع����ددي����ة م���ن���وه���ة ب����اإط����الق 

 جمم�عة ل�سريين جتمع  جن�م الفن والإعالم يف �سح�رها الرم�ساين 

جريوم ب�اتينغ �سفريًا للت�سامح لدى اأودي



لع�ساق »الربغر«..
 احذروا من البكترييا القاتلة

�إذ� كنت ممن ياأكلون �للحم دون طبخه، ب�شكل كاف، فاأنت ممن يعر�شون �أنف�شهم 
ملتاعب �شحية كبرية، ولذلك، ين�شح �خلرب�ء باتباع ن�شائح دقيقة، �أثناء �إقامة 

حفالت �شو�ء يف �خلارج �أو حت�شري �شطرية �لربغر.
وبح�شب وكالة �ملعايري �لغذ�ئية يف بريطانيا، وهي مركز حكومي، فاإن حت�شري 
�لد�خل،  م��ن  نيئا  ت��رك��ه  �أم���ا  ج��ي��د�،  �لكفتة  ُق��ر���س  طهي  يتطلب  “�لربغر”، 
�إن  �خل��رب�ء،  ويقول  بالأمر��س.  �لإن�شان  ج�شم  و�إ�شابة  �لبكترييا  ببقاء  فينذر 
يف�شل  �لتي  “�ل�شتيك”  �للحم  �شطرية  كبري عن  ب�شكل  تختلف  �لربغر  كفتة 
�لعادة عن درجة �لطهي  ي�شاألون يف  �لُندل  �أن  �لبع�س عدم طهيها كثري�، حتى 
�لتي يريدها �لزبون. ويو�شح �مل�شدر، �أن “�ل�شتيك” ل ي�شر كثري�، �إذ� مل يجر 
طهيه جيد�، لأن �لبكترييا تكون على �جلهتني �خلارجيتني للحم فقط، وحني 
يتعر�س حلر�رة عالية، فاإن �لعنا�شر �ل�شارة، تزول ب�شكل كبري.  ول يح�شل هذ� 
�لأمر، يف حالة �لكفتة، لأنها تكون رخوة وتتحرك فيها �لبكترييا بكثافة �أعلى، 
وبالتايل، يجب �أن تكون مطهية �إىل درجة متقدمة. وين�شح �خلرب�ء با�شتخد�م 
و�إذ� كانت ذ�ت  �لتاأكد من �لطهي،  �لكفتة، بغر�س  �شوكة وغر�شها و�شط قر�س 
�لتعليمات  وتن�س  لال�شتهالك.  منا�شبة  �أ�شبحت  �أنها  ذلك  فمعنى  وردي،  لون 
�ل�شحية، على �شرورة تغطية �للحم، �أثناء و�شعه يف �لثالجة، ف�شال عن عدم 

�إعادة ��شتخد�م �ل�شحن �لذي ُو�شع فيه حينما كان نيئا.

»حمية املت��سط« ت�ساعد مر�سى ال�سكري
�إذ�  �ل�شكري قد تتح�شن،  �ملخ لدى مر�شى  �أن وظائف  �إىل  �أمريكية  در��شة  ت�شري 
�تبعو� حمية �لبحر �ملتو�شط �لغنية بالفو�كه و�خل�شر�و�ت و�لبقوليات و�حلبوب 
�لكاملة و�لأ�شماك و�لدهون �ل�شحية. و�رتبطت حمية �لبحر �ملتو�شط منذ فرتة 
طويلة ب�شحة �أف�شل للقلب و�ملخ، وكذلك تقليل خطر �لإ�شابة بال�شكري. وقالت 
جوزميري ماتي، كبرية �لباحثني يف �لدر��شة، وهي من كلية تي.�إت�س. ت�شان لل�شحة 
�لعامة �لتابعة جلامعة هارفارد يف بو�شطن، �إن �لأبحاث �لتي �أجريت حتى �لآن مل 
تقدم �شورة و��شحة عن �لفو�ئد �لإدر�كية لتباع مر�شى �ل�شكري، �أو غري �مل�شابني 
بهذ� �ملر�س لهذ� �لنظام �لغذ�ئي. و�أ�شافت ماتي عرب �لربيد �لإلكرتوين “حمية 
�لبحر �ملتو�شط �ل�شحية ت�شمل �أغذية غنية بالفو�كه و�خل�شر�و�ت �لتي حتتوي 
على م�شاد�ت �لأك�شدة وعلى �لأ�شماك و�لزيوت �لتي حتتوي على دهون �شحية.. 
خالل  من  �لإدر�ك��ي��ة  �لوظائف  على  �حلفاظ  يف  �لغذ�ئية  �لعنا�شر  تلك  ت�شاعد 
ت�شاعد  �لفو�ئد قد  تلك  �أن  و�أو�شحت ماتي  �ملخ«.  و�لتاأك�شد يف  �للتهابات  تقليل 
�أم ل لكن عندما يكونون م�شابني  كل �لأ�شخا�س �شو�ء كانو� م�شابني بال�شكري 
بال�شكري فاإن تناول �أغذية حتتوي على �لبقوليات و�حلبوب �لكاملة بوفرة، وهو 
ما يوجد يف حمية �لبحر �ملتو�شط �ملعروفة، قد ي�شاعد على �إبقاء معدل �ل�شكر يف 

�لدم حتت �ل�شيطرة ب�شكل جيد، ويح�شن بالتايل من �لوظائف �لإدر�كية.
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ملحمة اإن�سانية.. اأجنبت 
»اأوبر« يف �سيارة »اأوبر«

رمب���ا مل ي��ك��ن ���ش��ائ��ق ���ش��ي��ارة �أوب���ر 
�أن�������ه ه����ن����اك ر�ك����ب����ا خفيا  ي�������دري 
�شيظهر يف �ملقعد �خللفي ل�شيارته 
مع  حتركه  على  قليلة  دقائق  بعد 
ينوون  ك��ان��و�  �ل��ذي��ن  �مل�شتخدمني 
�أن  فبعد  �مل�شت�شفى.  �إىل  �لتوجه 
ك���رون���ال �شوكال،  �ل�����ش��ائ��ق  �ن��ط��ل��ق 
�أ���ش��ال م��ن ولي���ة غوجار�ت  وه���و 
�مل���ر�أة  ب��رف��ق��ة  ب�شيارته  �ل��ه��ن��د،  يف 
�آد� لوغوتري�ه مع و�لدها  �حلامل 
منطقة  م��ن  �ل�شغرى  و�شقيقتها 
�إىل م�شت�شفى  �شكنها �شرقي لندن 
�لعا�شمة  يف  ت����وم����ا�����س  ����ش���ان���ت 
لن  �مل��ر�أة  ب��اأن  �لربيطانية، فوجئ 
�إىل  تتمكن من �لنتظار للو�شول 

�مل�شت�شفى.
“�عتقدنا  نيوز  ل�شكاي  �آد�  وقالت 
�أخ�����رى  دق����ائ����ق  ب�����ش��ع  ل���دي���ن���ا  �أن 
ز�دت  �لنقبا�شات  لكن  �إ���ش��اف��ي��ة، 
م�شيفة  باخلروج”،  �جلنني  وب��د�أ 
�إىل  ��شطر  �أوب���ر  �شيارة  �شائق  �أن 
�لت�����ش��ال ب��الإ���ش��ع��اف، وك����ان على 
يف  بالطفل  مت�شك  �أن  “�شقيقتي 

�لكر�شي �خللفي لل�شيارة«.
�شيارة  و�شلت  قليلة  دق��ائ��ق  وبعد 
�لر�بع”  “�لر�كب  لكن  �لإ�شعاف، 
�لكر�شي �خللفي  كان قد و�شل يف 
من  �لبالغة  �آد�،  وق��ال��ت  لل�شيارة. 
عمره  لطفل  و�أم  عاما   34 �لعمر 
�ل�شيارة  ����ش���ائ���ق  �إن  ����ش���ن���و�ت،   4
للغاية  م��ت��ع��اون��ا  ك���ان  “�شوكال” 
ود�عما وطبيا حقا، م�شرية �إىل �أنه 

جعل كل �لأمور �شهلة عليها.

»تن�رة حمامية« تطيح قا�سيا
�أنه  تركيا  يف  �ل��ع��ام��ني  و�مل��دع��ني  �لق�شاة  جمل�س  �أع��ل��ن 
�أوقف موؤقتا عن �لعمل قا�شيا يف مدينة �إ�شطنبول، بعد 
�إدلئه بتعليقات �نتقد فيها “ق�شر تنورة” حمامية �أثناء 
جل�شة ق�شائية. وذكرت �شحيفة “حرييت” �لرتكية، �أن 
يف  �ملحامني  نقابة  �إخ��ط��ار  �أر�د  يويلو،  حممد  �لقا�شي، 
�أن �ملحامية توجي جيتني ظهرت مرتدية تنورة  �ملدينة 
ب�شورة غري لئقة. وقال يف �عرت��شه �أن �ملحامية ترتدي 
�أث��ار غ�شب  �لركبة، وه��و ما  ف��وق  15 �شم  تنورة ترتفع 
ح�شد  �جتمع  �لق�شة،  �نت�شرت  وبعدما  �ملحامية.  زمالء 
من �ملحامني �أمام قاعة ��شتماع باأحد حماكم �إ�شطنبول، 
حيث يعمل يويلو، و�حتجو� على ت�شرفه، قبل �أن يدخلو� 
وقال  منك«.  �عتذ�ر�  ينتظرن  “�لن�شاء  ويهتفو�  للقاعة 
رئي�س نقابة �ملحامني يف �إ�شطنبول للقا�شي �إنه يتوجب 
عليه تقدمي �عتذ�ر، �إل �أن �لقا�شي غادر �ملحكمة �شريعا. 
�حلميد  عبد  �لرتكي،  �لعدل  وزي��ر  �حلادثة،  على  وعّلق 
غل، قائال �إن �حلادث “غري �شار وموؤ�شف وغري قانوين«. 

يطلق عماًل مربحًا بت�سميم ت�اقيع اأنيقة
�أم��ر�ً هاماً لالأ�شخا�س  �أنيق  قد ل يكون �حل�شول على توقيع 
�لعاديني، لكن رجال �لأعمال و�ل�شخ�شيات �لعامة على ��شتعد�د 
لدفع �ملال للم�شممني، للح�شول على توقيع مميز ي�شاعد على 
بناء �لثقة بني �شركاء �لعمل.  �بتكر �إيفان كوزين “20 عاماً” 
عرب  مربحة  خدمة  رو�شيا  كر��شنويار�شك-  م��ن  طالب  وه��و 
وبات  �لأع��م��ال،  لرجال  خم�ش�شة  تو�قيع  بت�شميم  �لإن��رتن��ت، 
يجني �لكثري من �ملال من خاللها. وخطرت �لفكرة ببال كوزين 
عندما بلغ �لع�شرين من �لعمر، و��شطر �إىل تغيري جو�ز �شفره، 
و�أدرك �أنه ل يحب توقيعه، فا�شتعان ب�شديقته �أن�شتازيا زودور 
�لتي �أتقنت �خلط خالل در��شتها يف �ل�شني، و�شممت له توقيعاً 
جمياًل، فقرر �أن يغري ن�شاطه �لتجاري، و�لتحول �إىل ت�شميم 
�إيفان �شعوبة يف  �لأج��ر. ومل يجد  �لتو�قيع كخدمة مدفوعة 
ح�شاباً  و�أن�شاأ  �أن�شتازيا،  مع  بالتعاون  �خلا�شة  �شركته  �إط��الق 
 15 و�أنفق  �إن�شتغر�م،  �لجتماعي  �لتو��شل  موقع  على  خا�شاً 
“230 دولر�ً” على ن�شر �إعالنات خا�شة للخدمة  �ألف روبل 
على �لإنرتنت. ويف غ�شون 12 �شاعة، تلقى �ل�شديقان �ت�شاًل 
40، ��شطر� �إىل  من �أول عميل، وعندما و�شلت �لطلبات �إىل 
يف  �شعوبة  ت��و�ج��ه  ك��ان��ت  �أن�شتازيا  لأن  �آخ���ر،  م�شمم  توظيف 

�لتعامل مع هذ� �لكم من �لعمل.

لهذا ال�سبب ل ترتب ال�سرير عند مغادرة الفندق
�أن ميتنع  تتمنى  �أم��ر�ً  �لفنادق،  ك�شفت عاملة يف خدمة غرف 
بع�س �لنزلء عنه قبل مغادرة �لفندق.  و�أو�شحت �لعاملة، يف 
حديث لها مع موقع بيزن�س �إن�شايدر، �أن ترتيب �لنزلء �ل�شرير 
قبل مغادرة �لفندق �أمر ي�شعب مهمة عامالت �لتنظيف، لأن 
نزلئها.   مغادرة  بعد  �لغرفة  يف  �لأ�شرة  �أغطية  تغيري  عليهن 
على  غرفتهم  ت��رك  �ل��ن��زلء  بع�س  “ يحاول  �لعاملة:  وقالت 
�أح�شن ما ير�م، ويجهدون يف ترتيب �ل�شرير ب�شكل مثايل، ظناً 
منهم �أنهم يح�شنون �لت�شرف. �إل �أن هذ� �ل�شلوك ي�شيع �ملزيد 
من وقت عاملة خدمة �لغرف لأنها �شتحتاج �إىل �إز�لة �لأغطية 
�ل��ق��دمي��ة، و����ش��ت��ب��د�ل��ه��ا ب��اأخ��رى ج��دي��دة ون��ظ��ي��ف��ة« ون�شحت 
قبل  �ل�شرير  على  �لأغطية وجتميعها  باإز�لة  �لنزلء  �ملوظفة 

�ملغادرة لي�شهل على موظفي �خلدمة ��شتبد�لها. 

ملاذا ل يتذكر البع�س اأحالمهم؟
ي�شهل على �لبع�س تذكر �أحالمهم بتفا�شيلها، يف حني يجد �آخرون �شعوبة كبرية يف تذكر ما يحلمون به �أثناء 
نومهم.  ولكن ملاذ� ل ي�شتطيع بع�س �لنا�س تذكر �أحالمهم مبجرد �ل�شتيقاظ؟ تكمن �لأ�شباب يف �لطريقة �لتي 
ننام بها و�ملو�د �لكيماوية �لتي تتفاعل يف �أج�شامنا. عندما ننام، مير دماغنا باأربع حالت ذهنية خمتلفة، و�حلالة 
�لنهائية هي حركة �لعني �ل�شريعة، وهي عندما يبد�أ �ملخ يف �حللم. وخالل مرحلة حركة �لعني �ل�شريعة، تتقلب 
هذه  ويف  �لأتونيا.  با�شم  ُتعرف  �شلل  حالة  يف  �جل�شم  ويدخل  �لقلب،  �شربات  معدل  وينخف�س  ب�شرعة،  �لعينان 
�ملرحلة، تتغري م�شتويات مادتني كيماويتني يف �أدمغتنا تلعبان دور�ً كبري�ً يف �لأحالم. ويزيد �إنتاج �لأ�شتيل كولني، 
مما يوؤدي �إىل ن�شاط مكثف يف �لدماغ. ويتحكم �لأ�شتيل كولني يف مدى حيوية �أحالمنا، ويف �لوقت نف�شه، فاإن 
من  �لأدن��ى  �مل�شتويات  وت�شاعد  تتناق�س،  لدينا  و�لإجهاد  �ليقظة  تنظم  كيماوية  مادة  وهي  �لنور�إبينفرين،  مادة 
�لنور�إيبينفرين �لدماغ على معاجلة �لأحالم بدون �إجهاد، ولكن تقلل من �لقدرة على حفظ �لأحالم �أثناء �لنوم. 
وترتفع م�شتويات هاتني �ملادتني ب�شكل كبري عندما نغفو ب�شرعة �أو ن�شتيقظ على �ملنبه، مما يجعل من �ل�شعب 
على �ملخ �لحتفاظ بالأحالم. عالوة على ذلك، يف بع�س �لأحيان ل يتذكر �ملخ �لأحالم، لأنها بب�شاطة لي�شت مثرية 

مبا فيه �لكفاية، بح�شب موقع �إن دي تي يف.  
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منزل متنقل يتمدد لثالثة 
اأ�سعاف حجمه

قد يكون من �ل�شعب �لعثور على منزل متنقل يت�شع لعدد كبري من 
�ل�شعبة.   �ملعادلة  �أن يحقق هذه  �ملنزل ميكن  �لأ�شخا�س، لكن هذ� 
ويتميز �ملنزل �لذي يحمل ��شم “بيور 3 �إك�س” بقدرته على �لتمدد 
لثالثة �أ�شعاف حجمه، مما يوفر م�شاحات �إ�شافية لعدد �أكرب من 
طول  ويبلغ  �لربيطانية.  ميل  ديلي  �شحيفة  بح�شب  �لأ�شخا�س، 
�ملنزل 8 �أق��د�م وعر�شه 6 �أق��د�م، لكن ل د�ع��ي للقلق، حيث ميكن 
وهو  �لأق����ل،  على  ق��دم��اً   15 �إىل  عر�شه  لي�شل  �مل��ن��زل  يتمدد  �أن 
كافة  يبدو عليه من �خل���ارج، وي�شم  �ل��د�خ��ل مما  �أك��رب بكثري من 
وطاولة  مقعد  يوجد  �لطرفني  �أح��د  وعند  �ل��الزم��ة.  �لتجهيز�ت 
للطعام، ويف �لطرف �لآخر هناك �شرير مزدوج، ويف �لو�شط مطبخ 
وموقد حو�س للجلي وثالجة، ويف �لناحية �خللفية مرحا�س ود�س. 
ويتم توفري �لطاقة للمنزل عرب بطارية تعمل بالطاقة �ل�شم�شية، 
وياأتي بثالثة �أحجام، �لأول خم�ش�س ل�شخ�شني ويت�شاعف حجمه 
�أ�شخا�س،   3 ��شتيعاب  ل�شعفي �حلجم �لأ�شلي، و�أكربها قادر على 

ويرت�وح �ل�شعر بني 20 �ألف و44 �ألف جنيه ��شرتليني.

حتذير طبي من طعام الأرانب ال�سائع
�لأك����ر �شيوعا لهذه  �ل��ط��ع��ام  ل���الأر�ن���ب  ي��ق��دم��ون  ك��ن��ت مم��ن  �إذ� 
�حل��ي��و�ن��ات �لأل��ي��ف��ة، �خل�����س و�جل����زر، ف��اأن��ت م��دع��و لأن تتوقف 
ع��ن ه��ذه �ل��ع��ادة ب�شكل ف���وري، لأن���ك ت���وؤدي �إىل ت��زوي��ده��ا مبو�د 
خطرية. وح�شبما نقلت �شحيفة “�شن” �لربيطانية، فاإن تقدمي 
�خل�س كوجبة ل��الأر�ن��ب، ي�شبه �إم��د�ده��ا مب��ادة خم��درة من قبيل 
�لأفيون. و�أ�شاف �مل�شدر، �أن �خل�س يحتوي مادة “لكتوكاريوم” 
يف  مهم  تفاعل  �إح���د�ث  وت�شتطيع  �مل��ه��دئ،  بتاأثريها  تعرف  �لتي 
�خلرب�ء  يحذر  نف�شه،  �ملنحى  ويف  يتناولها.  �ل��ذي  �لأرن��ب  ج�شم 
�شكريات  �إم ما فيه من  �لبيطريون من تقدمي �جل��زر، ويقولون 
يوؤدي �إىل بد�نة �حليو�ن و�لإ�شر�ر باأ�شنانه. وي�شبه تناول �لأر�نب 
للجزر، �إقبال �لإن�شان على �ل�شوكولته، ولذلك، يتوجب �أن متنح 
�ل�شارة.  ل��الآث��ار  تفاديا  �لع��ت��د�ل،  م��ن  بكثري  ل��الأر�ن��ب  �مل��ادت��ان 
وتقول �شركة “بورغ�س” �ملخت�شة يف غذ�ء �حليو�نات، �أن �لنمط 
�إىل  90 باملئة من غذ�ئه،  �أن ي�شكل �لع�شب  �ل�شحي لالأرنب هو 

جانب عدد من �لنباتات مثل �لنعناع وق�شور �لتفاح.

�سقطت يف ال�سالل بعد »خطاأ �سخيف«
لقيت �مر�أة حتفها، بعدما غرقت يف �شالل �شمايل كاليفورنيا، 
�إثر �نزلقها من �أعلى �لقمة، وفق ما ذكرت �ل�شلطات، �ل�شبت.

�مل����ر�أة توفيت،  �إن  ب��ي��ان،  ت��اه��و، يف  �ل��وق��اي��ة يف  �شلطات  وق��ال��ت 
م�شرية �إىل �أن طاقم �لإنقاذ  �جلمعة، يف �شالل “�إيغل فولز”، 
�لتي  للغاية  �لباردة  “�ملياه  �أن  وتابعت  �نت�شال جثتها.  جنح يف 
يف  �لثلوج  ذوب��ان  ب�شبب  كبرية  ب�شرعة  تتحرك  �ل�شالل  تغذي 
فولز”،  “�إيغل  �شالل  ويرتفع  �ملحيطة«.  نيفاد�  �شيري�  جبال 
عن  “150 قدما”  م��رت�   45 بنحو  تاهو،  �ملطل على بحرية 
�شطح �لأر�س. ونقل موقع “�إن�شايدر” عن �شهود عيان قولهم 
�إنهم �شاهدو� �ل�شحية قريبة جد� من �حلافة، حتاول �لتقاط 
�أي حاجز  ه��ن��اك  يكن  “مل  �أن���ه  �إىل  ت��ذك��اري��ة، م�شريين  ���ش��ور 
�أي  �ل�شلطات  �إىل منطقة �خلطر«. ومل تك�شف  مينع �لو�شول 
�ل�شحايا  قائمة  �إىل  تن�شاف  �لتي  �ل�شحية،  ب�شاأن  معلومات 

�لذين لقو� م�شرعهم، خالل �لتقاطهم �ل�شور.
ديان فون فور�شتنربغ ت�شري �إىل متثال �حلرية وهي حت�شر نزهة �لغروب يف جزيرة ليربتي يف مدينة نيويورك. “� ف ب«

مت�ساح �سخم يقتحم منزل 
تفاجاأ �شكان منزل يف ولية فلوريد� 
�ملنزل  باقتحام مت�شاح  �لأمريكية، 
يف �شاعة مبكرة من �ل�شباح، �لأمر 
�ل�شرطة،  ت��دخ��ل  ����ش��ت��دع��ى  �ل���ذي 
وفقما ذكرت �شحيفة “يو �أ�س �أيه 
�مل��ن��زل على  ت����ود�ي«. وع��ر �شكان 
�قتحم  �أن  بعد  �ملطبخ  يف  �لتم�شاح 
�أر�شية تظل على �حلديقة،  نافذة 
ح�شب �ل�شرطة �لتي ن�شرت �شور� 

للتم�شاح بعد تقييده.
�إد�رة  ع���ن  ����ش���ادر  ب���ي���ان  يف  وج�����اء 
طوله  �لبالغ  �لز�حف  �أن  �ل�شرطة 
�قتحم  �شنتيميرت�  و35  �أمتار   3
�ملنزل �جلمعة، من خالل �لنو�فذ 

�ملنخف�شة �ملوجودة يف �ملطبخ.
كان  �مل����ن����زل،  �إىل  دخ����ول����ه  وق���ب���ل 
عدو�نية  بطريقة  ي�شري  �لتم�شاح 
قول  �ل�شارع، على حد  على جانب 
�ت�شلو�  �لذين  �لعيان  �شهود  �أح��د 
�قتحامه  ع��ن  للتبليغ  بال�شرطة 

�ملنزل.
تابع  ل��ل��ت��م��ا���ش��ي��ح  ومت���ك���ن ���ش��ي��اد 
�ل�������ش���ي���ط���رة على  ل��ل�����ش��رط��ة م����ن 
�حل����ي����و�ن �ل�����ش��خ��م، ف��ي��م��ا مل مل 
�إ����ش���اب���ات،  �أي  ع����ن  �لإب��������الغ  ي���ت���م 
�إىل  �شيحتاج  �مل��ن��زل  �شاحب  لكن 
�ل��ت��ي ه�شمها  �ل��ن��و�ف��ذ  ����ش��ت��ب��د�ل 
بدت  فقد  �لتم�شاح  �أم��ا  �لتم�شاح. 
من  ب�شيطة  ج����روح  ج�����ش��م��ه  ع��ل��ى 
جر�ء تك�شر �لزجاج، ومت نقله �إىل 
و�شفه  مم��ا  للتعايف  خ��ا���س  م��ك��ان 

�ل�شياد باأنه “جتربة موؤملة«.
مديرة  ليندمنوث،  �شوز�ن  وقالت 
�ل���������ش����وؤون �ل���ع���ام���ة ل����الإن����ق����اذ، �إن 
جد�”،  غ��ا���ش��ب��ا  ك����ان  “�لتم�شاح 
�ل�شيطرة  عملية  �أن  �إىل  م�شرية 
ع���ل���ى �ل��ت��م�����ش��اح ����ش��ت��غ��رق��ت 15 

دقيقة.

املراأة تقاوم �سرطان
 املعدة اأف�سل من الرجل

�ملري�شات  �إن  ب��ري��ط��ان��ي��ة  در�����ش���ة  ن��ت��ائ��ج  ق���ال���ت 
جناة  فر�شة  لديهن  �مل���ريء  �أو  �مل��ع��دة  ب�شرطاين 
�ملري�شات  ه��وؤلء  و�إن  �ل��رج��ال،  �ملر�شى  �أك��رب من 
�إ�شابتهن  م��ن  �ل��رغ��م  ع��ل��ى  �أط����ول  ف���رتة  تع�شن 
باأعر��س �لدوخة و�لقيء و�لإ�شهال مبعدل �أكرب. 
ت��وف��ر نظرة  �أن  �ل��ن��ت��ائ��ج مي��ك��ن  �أن ه���ذه  وُي��ع��ت��ق��د 
�أو�شح للمخاطر �لتي يتعّر�س لها �ملري�س ب�شبب 
و�قرتحت  �ل�شرطان.  لعالجات  �جلانبية  �لآث���ار 
باأن  لندن  �أجريت يف جامعة  �لتي  �لأبحاث  نتائج 
يعود  ل  و�ملري�شة  �ملري�س  ��شتجابة  ب��ني  �ل��ف��رق 
�لعالج  مع  منهما  كل  ج�شم  تعامل  �ختالف  �إىل 
�ل�شنو�ت  يف  و��شح  ف��ارق  فهناك  فقط،  �لكيماوي 
�لتي يعي�شها كل منهما بعد تلقي �لعالج.  و�أجريت 
�لبيانات  ع���ن ط��ري��ق حت��ل��ي��ل  �ل���در�����ش���ة  �أب���ح���اث 
ب�شرطاين  ومري�شة  مري�س   3000 ل�  �ل�شحية 
�ملعدة و�ملريء، و�أظهرت �لنتائج �أن معدل �ل�شكوى 
 10 بن�شبة  تتفاوت  و�لقيء  �لدوخة  �أعر��س  من 
ن�شاء �إىل 5 رجال، ويبلغ �لتفاوت يف �ل�شكوى من 

�لإ�شهال 9 ن�شاء و4 رجال.

�إذ� وجدت نف�شك تنفق وقتا �أقل على “في�شبوك” 
خالل �لعام �ملا�شي، فاأنت بالتاأكيد ل�شت وحدك.

فاإن  �لأم��ريك��ي،  �لتقني  “م�شابل”  ملوقع  فطبقا 
ت��ق��ري��ر� �أظ���ه���ر ت��ر�ج��ع��ا يف ح��ج��م �ل���وق���ت �لذي 
ينفقه �لأمريكيون يف موقع �لتو��شل �لجتماعي 

�لأكر �شهرة.
وت��وق��ع �ل��ت��ق��ري��ر، �ل���ذي �أع��دت��ه ���ش��رك��ة �لأبحاث 
 ،eMarketer ملتخ�ش�شة يف �لت�شويق �لرقمي�
�أن ينخف�س �لوقت �لذي ينفقه �مل�شتخدمون على 
يف  حاله  على  يظل  �لأق���ل  على  �أو  “في�شبوك”، 

�مل�شتقبل �ملنظور.
و�أو�شح �لتقرير �أن �لأمريكيني �أنفقو� ما معدله 
38 دق��ي��ق��ة ي��وم��ي��ا ع��ل��ى �مل��وق��ع يف ع���ام 2018، 
3 دقائق عن �لعام �لذي �شبقه،  بانخفا�س قدره 
�إىل  ي�شل  �ل��دق��ائ��ق  م��ع��دل  ك���ان  ح��ي��ث   ،2017
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نحو  �إىل  �لرقم  يهبط  �أن  �ل�شركة  وتوقع خرب�ء 
�أن يظل  2020، على  ع��ام  يوميا يف  دقيقة   37

�لرقم على هذ� �لنحو يف عام 2021.
وعز� �أحد حمللي �ل�شركة �لأمر �إىل �أ�شباب منها، 

�ملر�هقني،  ل��دى  “في�شبوك”  �شعبية  �نخفا�س 
و�ل��ت��غ��ي��ري�ت �ل��ت��ي �أج���ر�ه���ا �مل��وق��ع ع��ل��ى طريقة 
�لأمر  �مل�شتخدمني،  على ح�شابات  �لأخبار  تدفق 

�لذي �أدى �إىل تقليل �ملحتوى �ملعرو�س �أمامهم.
لي�شت  �أق���ل  دق��ائ��ق  حفنة  �أن  �لبع�س  يظن  وق��د 
ب���الأم���ر �مل���ه���م، ل��ك��ن��ه �أم�����ر م��ق��ل��ق ب��ال��ن�����ش��ب��ة �إىل 
�لتي  �ملتحدة،  �لوليات  يف  وخا�شة  “في�شبوك” 
ح���ال مل يجذب  �أ���ش��و�ق��ه، ويف  �أب����رز  �أح���د  تعترب 
�لتطبيق �ل�شهري �لكثري من �مل�شتخدمني، فذلك 

يعني خ�شارة �لكثري من �لإعالنات.
من  كبري  ج��زء  حتقيق  يف  حاليا  �مل��وق��ع  ويعتمد 

�إير�د�ته على تطبيقه �لرئي�شي “في�شبوك«.
�ملوقع  �لتي تالحق  �لف�شائح  ذل��ك،  �إىل  وي�شاف 
و�لق�شايا  �مل�����ش��ت��خ��دم��ني،  ب��ي��ان��ات  ت�شريب  م��ث��ل 
خ�شو�شية  �نتهاك  مز�عم  ب�شبب  يو�جهها  �لتي 

�مل�شتخدمني.
�إىل  بالن�شبة  ق��امت��ا  ك��ل��ه  لي�س  �ل��و���ش��ع  �أن  غ��ري 
�أن  �إىل  �ل��ت��ق��ري��ر  �أ����ش���ار  �إذ  �لأزرق”،  “�ملوقع 
“نقطة  �ملوقع  ميلكها  �لتي  “�إن�شتغر�م”  من�شة 

م�شيئة«.

اأنت على »في�سب�ك«.. هل لحظت فارق الدقائق؟

هذا �سعر حذاء تيل�ر �س�يفت يف اأحدث اإطاللتها
حفل  ف��ى  م�شاركتها  خ��الل  �لأج����و�ء  �شويفت   �لعاملية  تيلور  �لنجمة  �أ�شعلت 
»Wango Tango concert » لعام 2019، و�لذي �أقيم يف كاليفورنيا 
بعدة  مالب�س  مرتدية  �شويفت  تايلور  ظهرت  �لأمريكية.  �ملتحدة  بالوليات 
 Stella« ألو�ن ذ�ت ت�شميم لفت لالأنظار، بينما �ختارت حذ�ئها من جموعة�

وو�شل �شعره ل�455 جنيه ��شرتليني.  »McCartney
م�شرية  �شيا�شية  ر�شائل  حتمل  �أغنيات  يت�شمن  �لبومها  �أن  تايلور  وك�شفت 
�لنتخابات  يف  للم�شاركة  �ل�����ش��ب��اب  ت�شجع  د�ئ��م��ا  �شتبقى  �أن��ه��ا  �إىل 
�لأمريكية  �لولية  ن�شف  �نتخابات  �شابقا يف  فعلت  كما  �لأمريكية 
يف �شهر ت�شرين �لأول �ملا�شي، �إل �أنها مل تك�شف عن موعد حمدد 

لإ�شد�ره.


