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بتوجيهات رئي�س الدولة 
�إعطاء �أكرث من 407 ماليني جرعة 

تطعيم لأطفال باك�شتان �شد �شلل �لأطفال
•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ودع���م  �هلل"  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
�آل نهيان نائب  �ل�شيخ من�شور بن ز�يد  �مل�شلحة ومبتابعة من �شمو 
�مل�شاعد�ت  بتقدمي  �ل��رئ��ا���ش��ة  ���ش��وؤون  وزي���ر  �ل����وزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�لإن�شانية و�لتنموية ودعم �لقطاع �ل�شحي وتعزيز بر�جمه �لوقائية 
�لإمار�تي  �مل�شروع  �إد�رة  �أعلنت   .. �لإ�شالمية  باك�شتان  بجمهورية 
مل�شاعدة باك�شتان نتائج حملة �لإمار�ت للتطعيم �شد �شلل �لأطفال 
�لتي نفذت يف جمهورية باك�شتان �لإ�شالمية خالل �لفرتة من عام 
2014 وحتى نهاية �شهر �أبريل عام 2019 ، حيث جنحت �حلملة 
�ألفا و930  407 ماليني و440  يف نتائجها �لإجمالية يف �إعطاء 
جرعة تطعيم �شد مر�س �شلل �لأطفال لأكرث من 71 مليون طفل 

باك�شتاين.
�لإمار�ت  �إن حملة  باك�شتان  مل�شاعدة  �لإمار�تي  �مل�شروع  �إد�رة  وقالت 
للتطعيم تنفذ يف �إطار مبادرة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�آل نهيان ل�شتئ�شال مر�س �شلل �لأطفال يف �لعامل ، ومتثل ترجمة 
ميد�نية لتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة بتعزيز �جلهود �لعاملية �لر�مية 
للحد من �نت�شار �لأوبئة و�لوقاية من �لتد�عيات �ل�شحية �ل�شلبية 
�لإمار�ت  دول��ة  �لتز�م  على  دليل  وهي   ، منها  �لأطفال  يعانيها  �لتي 
�لعربية �ملتحدة بالنهج و�ملبادئ �لإن�شانية مل�شاعدة �ل�شعوب �ملحتاجة 
ب�شالمة  و�له��ت��م��ام   ، �لب�شرية  �لتنمية  ب��ر�م��ج  وتطوير  و�لفقرية 
�شحة �لإن�شان وفئة �لأطفال �ملحتاجني للرعاية �ل�شحية �لوقائية 

يف خمتلف دول �لعامل .
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رئي�س �لدولة و نائبه و حممد بن ز�يد يعزون �أمري 
�لكويت بوفاة و�لدة �ل�شيخ جابر �ملبارك �حلمد �ل�شباح

•• اأبوظبي-وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ب��ع��ث   
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
برقية  �هلل"  "حفظه  �ل����دول����ة 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  �إىل  ت���ع���زي���ة 
�لأح���م���د �جلابر  �ل�����ش��ي��خ ���ش��ب��اح 
�لك�����ويت  دول���ة  �أم�����ري  �ل�شباح 
عل����ي  و�شح����ة  �ل�ش����يدة  بوف����اة 
�شمو  و�ل��دة  �ملنري  عب���د�لرحمن 
�مل����ب����ارك �حلمد  ج���اب���ر  �ل�����ش��ي��خ 
�ل�شباح رئي�س وزر�ء دولة �لكويت 
�ل�����ش��ق��ي��ق��ة �أع�������رب خ���الل���ه���ا عن 
�لف����قيدة  يف  م����و��شات����ه  خال�س 
يتغمدها  �أن  ت��ع��اىل  �هلل  ر�ج���يا 
بو��شع رحمته و �أن ي�شكنها ف�شيح 

جناته.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
�آل مكتوم نائب  حممد بن ر��شد 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
"رعاه �هلل"  دب��ي  �ل����وزر�ء ح��اك��م 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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غار�ت �لتحالف تلحق خ�شائر فادحة  بامللي�شيات �حلوثية

لقاء رئي�س �ملجل�س �لع�شكري �ل�شود�ين  ورئي�س وزر�ء �أثيوبيا 

�جلمهوري يف حتالف جديد

�سموه هناأ العري�سني وذويهما متمنيا لهما حياة اأ�سرية �سعيدة هانئة 

حممد بن ز�يد يح�شر �أفر�ح �بن 
كردو�س �لعامري يف �أبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

�آل  ز�ي���د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ح�شر 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�أقيم مبنا�شبة  �لذي  �أم�س حفل �ل�شتقبال  �مل�شلحة 
زفاف حمد ومن�شور جنلي حممد �شامل بن كردو�س 
�ل��ع��ام��ري ع��ل��ى ك��رمي��ت��ي ح��م��د ���ش��امل ب���ن كردو�س 

�لعامري يف نادي �شباط �لقو�ت �مل�شلحة باأبوظبي.
وهناأ �شموه �لعري�شني وذويهما بهذه �ملنا�شبة متمنيا 
وتخلل  وم�شتقرة  هانئة  �شعيدة  �أ�شرية  حياة  لهما 
�ل�شيوخ  م��ن  جمع  ح�شره  �ل��ذي   ���� �ل�شتقبال  حفل 
– عرو�شا من  و�ملدعوين و�أق��ارب و�أه��ل �لعري�شني 
و�لأهازيج  و�ل��ل��وح��ات  �لإم��ار�ت��ي��ة  �ل�شعبية  �لفنون 

�لرت�ثية.

حممد بن ز�يد خالل ح�شوره �أفر�ح �بن كردو�س �لعامري )و�م(

القوات امل�سرتكة حتبط هجوما للملي�سيات يف ال�سالع

غارة للتحالف تقتل 17 حوثيا بينهم قياد�ت ميد�نية

قريبا الإعالن عن جبهة احتاد دميقراطي اجتماعي:

�ل�شابي: تدهور غري م�شبوق للمناخ �لنتخابي يف تون�س

نائب وزير اخلارجية الكازاخي يدعو مواطنيه للت�سويت وامل�ساركة يف �سنع م�ستقبل بالدهم 

ماليني �لكاز�خيني يتوجهون �ليوم �إىل �شناديق �لقرت�ع لنتخاب رئي�س جديد
•• نور �سلطان - د.�رشيف البا�سل

لالإدلء  �لكاز�خي  �ل�شعب  �أبناء  من  �ملاليني  يتوجه 
�نتخابات  يف  جديد  رئي�س  لختيار  �ليوم  باأ�شو�تهم 
كاز�خ�شتان  ت�شهد  مل  حيث  م�شبوقة،  غري  تاريخية 
م�شاركة  دون  من  �لرئا�شة  على  �قرت�عاً  تاريخها  يف 
�ل��دول��ة �حل��دي��ث��ة نور  �ل��ت��اري��خ��ي وم��وؤ���ش�����س  زعيمها 
��شتقالل  �أج��ل  م��ن  نا�شل  �ل��ذي  نز�رباييف  �شلطان 
دور�  ول��ع��ب  �ل�شابقة  �ل�شوفييتية  �جلمهورية  ه��ذه 
�أح��ل��ك �لأوق���ات  ب��ر �لأم���ان يف  �إىل  ك��ب��ري� يف قيادتها 

و�أ�شعب �لظروف.

وقد �أكدت جلنة �لنتخابات �ملركزية �أن عدد �لناخبني 
مليونا  �مل�شجلني �لذين يحق لهم �لت�شويت هو 11 
و814 �ألف ناخب موزعني على �أكرث من 10 �آلف 
�شندوق �قرت�ع يف خمتلف �أنحاء �جلمهورية.. ومن 
�ملتوقع �أن حتظى �لنتخابات �لرئا�شية �ملبكرة باإقبال 
ك��ب��ري ن��ظ��ر� ل���وج���ود ���ش��ب��ع��ة م��ر���ش��ح��ني م���ن خمتلف 
�لجتاهات مما يتيح للناخب حرية �ختيار من ير�ه 

�لأ�شلح لقيادة �لبالد يف �ملرحلة �ملقبلة. 
9 يونيو  �ل��ي��وم  �ل��ت��ي جت��ري  �لن��ت��خ��اب��ات  كما ت�شهد 
للمرة �لأوىل �مر�أة تطرح نف�شها لرئا�شة كاز�خ�شتان 

هي �ل�شيدة د�نيا �ي�شبايفا.        �لتفا�شيل )�س 6(

•• الفجر - تون�س:

عدَّ �أمني عام �حلزب �جلمهوري 
ع�شام �ل�شابي �أّن �ملناخ �لنتخابي 
يف �ل����ب����الد ���ش��ه��د ت����ده����ور� غري 
نتيجة   2011 م��ن��ذ  م�����ش��ب��وق 
�لدولة  و�أجهزة  و�شائل  ��شتعمال 
من قبل �لرئا�شات �لثالث وكتلة 

حركة �لنه�شة بالربملان.
�إذ�ع�������ي على  ت�����ش��ري��ح  ودع�����ا يف 
�ملركزية  �للجنة  �ن��ع��ق��اد  هام�س 
حتمل  �إىل  �ل�����ش��ل��ط��ة  ل���ل���ح���زب 
م�شوؤولياتها من �أجل تنقية �ملناخ 
لعب  �إىل  �لد�شتورية  و�لهيئات 
دوره�����ا م���ن �أج����ل ���ش��م��ان نز�هة 

�لعملية �لنتخابية، وفق قوله. 
�أم�س  �ل�������ش���اب���ي،  ع�������ش���ام  و�أك�������د 
"�أ�شبوع على  �أنه وخالل  �ل�شبت، 
�أق�����ش��ى ت��ق��دي��ر ���ش��ي��ت��م �لإع����الن 
�لر�شمي عن تكوين جبهة �حتاد 

دميقر�طي �جتماعي".
و�شلت  "�مل�شاور�ت  �إن  وق������ال 
لأر�����ش����ي����ة ���ش��ي��ا���ش��ي��ة و�أر����ش���ي���ة 
لإد�رة  وح����وك����م����ة  ت���ن���ظ���ي���م���ي���ة 
بني  �لتنظيم  و�إد�رة  �خل��الف��ات 

خمتلف �ملكونات".
�شتتكون  �جلبهة  ه��ذه  �أن  و�أف����اد 

م��ن �جل���زب �جل��م��ه��وري وحركة 
وح������زب  �لأم�������������ام  �إىل  ت����ون���������س 
�لدميقر�طيني  وح��رك��ة  �مل�����ش��ار 
�لج��ت��م��اع��ي��ني وم���ب���ادرة ق���ادرون 
�مل�شتقلة،  �ل�شخ�شيات  وب��ع�����س 

وفق تعبريه.
)�لتفا�شيل �س7(

غالبية  �أن  �إىل  �مل�����ش��ادر  و�أ���ش��ارت 
قتلى �ل�شربة �جلوية من قياد�ت 
وميلي�شيا �حلوثي ينحدرون من 
�ل�����ش��ام مبحافظة  �أف��ل��ح  م��دي��ري��ة 

حجة.
�لأمنية  �ل���ق���و�ت  و�أح��ب��ط��ت  ه���ذ� 
�مل�����ش��رتك��ة و�حل�������ز�م �لأم����ن����ي يف 
�ل��ي��م��ن، �ل�����ش��ب��ت، ه��ج��وم��ا نفذته 
ملي�شيات �حلوثي �ملو�لية لإير�ن، 
مري�س  جبهتي  يف  مو�قعها  على 

وغ��رب��ي حمافظة  �شمال  وب��اج��ة، 
�ل�شالع.

وقالت م�شادر ميد�نية �إن �لقو�ت 
�ملر�بطة يف جبهة ُمري�س �أحبطت 
للميلي�شيات  ت�����ش��ل��ل  حم����اول����ة 
"�لتبة  م����و�ق����ع  ع���ل���ى  �حل���وث���ي���ة 
و"ح�شن  و"�خللل"  �حلمر�ء" 

�شد�د".
ك����م����ا ������ش����ت����ب����ك����ت �ل�������ق�������و�ت مع 
جمموعات حوثية �أخرى حاولت 

•• اليمن-وكاالت:

ك�شفت م�شادر حملية عن هوية 
17 من ميلي�شيا �حلوثي، بينهم 
لقو� م�شرعهم  ميد�نية،  قياد�ت 
�شربة جوية لطري�ن حتالف  يف 
دعم �ل�شرعية يف �ليمن ��شتهدفت 
مدينة  ق��رب  لهم  �شرياً  �جتماعاً 

عب�س مبحافظة حجة.
وك���ان���ت م��ق��ات��الت �ل��ت��ح��ال��ف قد 
جتمعاً  جوية  ب�شربة  ��شتهدفت 
����ش���ري���اً مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات �حل����وث����ي يف 
ع��ق��ب ر�شدهم  ع��ب�����س،  م��دي��ري��ة 
وتتبعهم عرب عملية ��شتخبار�تية 

دقيقة.
�ل�شربة  �أن  �مل�������ش���ادر  و�أك��������دت 
�أ���ش��ف��رت ع��ن مقتل نحو  �جل��وي��ة 
م�شلحاً حوثياً بينهم قياد�ت   17

ميد�نية.
وط����ب����ق����اً مل����ا ك�����ش��ف��ت��ه �مل���������ش����ادر، 
ف���ق���د ل���ق���ي ع�����دد م����ن �ل���ق���ي���اد�ت 
م�شرعهم،  �مل��ي��د�ن��ي��ة  �حل��وث��ي��ة 
يتقدمهم حممد ح�شني مقبول، 
�أحمد  �أب�����و  �مل����ي����د�ين  و�مل�������ش���رف 
عادل  �لقا�شي  و�لقيادي  �لغيل، 

�لقا�شمي.

��شرتد�د مو�قع كانت قد خ�شرتها 
"باجة"  مبنطقة  �شابق  وق��ت  يف 

غربي حمافظة �ل�شالع.
تكبدت  ف��ق��د  �مل�������ش���ادر،  وح�����ش��ب 
خ�شائر  �حل���وث���ي���ة  �مل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
فادحة يف �لأرو�ح و�لعتاد يف هذه 

�ل�شتباكات.
مقاتالت  �شنت  ذل��ك،  غ�شون  يف 
�لتحالف �لعربي لدعم �ل�شرعية 
على  غ�����ار�ت  �شل�شلة  �ل��ي��م��ن،  يف 
للميلي�شيات  م��ت��ف��رق��ة  �أه������د�ف 
�أكرث من جبهة يف  �لنقالبية يف 

�لبالد.
وذك�������رت م�������ش���ادر م���ت���ف���رق���ة، �أن 
غ�����������ار�ت مل����ق����ات����الت �ل���ت���ح���ال���ف 
حوثية  جت���م���ع���ات  �����ش���ت���ه���دف���ت 
مبديرية �حل�ُ�شا �شمايل حمافظة 
�أخرى  حوثية  و�أه��د�ف��ا  �ل�شالع، 
مطر  وبني  �شنحان  مديريتي  يف 
مركبات  دم��رت  كما  ب�شنعاء،  يف 
باق�ِم  م��دي��ري��ة  يف  للميلي�شيات 

ب�شعدة.
�لغار�ت  �أن  �مل�����ش��ادر  و�أو���ش��ح��ت 
�أ�شفرت عن �شقوط قتلى وجرحى 
���ش��ف��وف �حل��وث��ي��ني، وتدمري  يف 

معد�ت قتالية.

�ل�شفري �لأمريكي يوؤيد �شم �أر��س بال�شفة لإ�شر�ئيل 
•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

�لدولة  �أن  �أم�س  ��شر�ئيل ديفيد فريدمان يف مقابلة  �ل�شفري �لأمريكي لدى  �أكد 
�ملحتلة،  �لغربية  �ل�شفة  �أر����ش��ي  م��ن  "جزء"  �شم  يف  "�حلق"  متلك  �لعربية 
�لأمريكية  �ل�شالم  خلطة  �لفل�شطيني  �لرف�س  تعّمق  �أن  ي��رج��ح  ت�شريحات  يف 

�ملنتظرة.
�شل�شلة  �أن  �إىل  م�شريين  عنها،  �لك�شف  قبل  حتى  �خلطة  �لفل�شطينيون  ورف�س 
�إد�رت���ه  ت��ر�م��ب تعك�س م��دى حت��ّي��ز  خ��ط��و�ت ق��ام بها �لرئي�س �لأم��ريك��ي دون��ال��د 
لآ�شر�ئيل. و�شريون على �لأرجح يف ت�شريحات فريدمان م�شمار�ً جديد�ً يف نع�س 

عملية �ل�شالم �لتي يبدو �أنها تكافح للبقاء على قيد �حلياة.
�أن  فريدمان  �عترب  تاميز" �ل�شبت،  "نيويورك  ن�شرتها �شحيفة  �لتي  �ملقابلة  ويف 
"يف ظل ظروف  �أم��ر م�شروع. وق��ال  �أر����ٍس يف �ل�شفة �لغربية بدرجة ما هو  �شم 
معّينة، �أعتقد �أن �إ�شر�ئيل متلك �حلق يف �ملحافظة على جزء من، لكن على �لأغلب 

لي�س كل، �ل�شفة �لغربية".
�أي  �أن  �عترب  �لتحرير  ملنظمة  �لتنفيذية  �للجنة  �شر  �أم��ني  عريقات  �شائب  وك��ان 
�شيا�شة من هذ� �لنوع تعك�س تو�طوؤ�ً �أمريكًيا مع خطط �إ�شر�ئيل �ل�شتعمارية، على 

حد تعبريه.

�لإخو�ن �لإرهابيون يديرون ع�شابات ب�شجون بريطانيا
•• لندن-وكاالت:

ع�شابات  �شلوع  ع��ن  لها،  تقرير  يف  �لربيطانية،  �ل��ع��دل  وز�رة  ك�شفت 
مرتبطة بتنظيم �لإخو�ن �لإرهابي، يف �أعمال عنف و�شط �ل�شجون ذ�ت 

�حلر��شة �مل�شددة، لإجبار �لنزلء على �عتناق فكر �لإخو�ن �مل�شلمني.
�لع�شابات  �أن  �إىل  "تاميز" �لربيطانية،  �شحيفة  وفق  �لتقرير،  و�أ�شار 
تن�شط حتت غطاء �لدين، وتخ�شع لهيكل تنظيمي هرمي ي�شمل قادة 

وجمندين ومنفذين و�أتباعاً. 
درجة  على  �ل�شجون  د�خ��ل  جمموعة  �لتقرير،  على  �مل�شرفون  ووج��د 
من �لأهمية و�شفت باملنظمة و�ملرتبطة بتنظيم �لإخ��و�ن، تقوم بجمع 
حياتهم  م�شار  لتغيري  كو�شيلة  �ل��دي��ن  �إىل  �ل��ت��ج��اأو�  �ل��ذي��ن  �ل�شجناء 

و�لتعامل مع ظروف �ل�شجن.
"حذرنا  جيالن:  �شتيف  �ل�شجون،  �شباط  لر�بطة  �لعام  �لأم��ني  وق��ال 
من منو ثقافة �لع�شابات منذ فرتة طويلة، �شو�ء كان ذلك يف �شفوف 

�لإخو�ن �أو غريهم من �جلماعات �مل�شابهة".
�ل�شجون  �لع�شابات د�خل  �نت�شار  �لذي يظهر  �لتقرير،  و�عترب جيالن 

ذ�ت �حلر��شة �مل�شددة، �أمر�ً مرعباً ويثري �ملزيد من �لقلق.
و�شرح تقرير وز�رة �لعدل �لربيطانية عن تفا�شيل ممار�شات �لع�شابات 
�إقامة عالقات ودية حتمل طابع �ل�شد�قة  "يكمن تكتيكها يف  بالقول: 
مع �ل�شجناء �جلدد. �إذ� مل تنجح يف مبتغاها �لرئي�شي، ف�شتبد�أ يف ن�شر 
بنقل  �ملعني  �ل�شخ�س  �تهام  �إىل حد  �لإ�شاعات  �لإ�شاعات عنهم. وت�شل 
�شورة  �لع�شابة  ت�شوه  وبذلك  �حلر��س،  �إىل  �لآخرين  �مل�شاجني  �أخبار 

�ل�شجني حتى ينبذ، ثم يبد�أ �لعتد�ء �جل�شدي عليه".
�ملمتدة على  �أن قوتهم  �لتقرير  للم�شرفني على  �لع�شابة  �أع�شاء  و�أق��ر 

عدد من �لفروع �لأخرى تن�شر �خلوف بني �مل�شاجني �لآخرين.

اعتقال قياديني من احلركة ال�سعبية لتحرير ال�سودان 
�لنتقايل �ل�شود�ين يوؤكد حر�شه على �لتفاو�س

•• اخلرطوم-وكاالت:

�ل�شود�ين،  �لنتقايل  �ملجل�س  �أعلن 
�أن����ه ي��ث��م��ن مبادرة  �ل�����ش��ب��ت،  �أم�����س 
�أحمد،  �آب���ي  �إث��ي��وب��ي��ا،  وزر�ء  رئي�س 
ل��ل��و���ش��اط��ة، م����وؤك����د�ً ح��ر���ش��ه على 
تفاهمات  �إىل  للتو�شل  �لتفاو�س 

مر�شية.
"ن�شعى  �لن��ت��ق��ايل:  �ملجل�س  وق���ال 
�إىل  �لنتقالية  باملرحلة  للو�شول 
بر �لأمان"، وفق بيان مكتب رئي�س 
عبد  رك����ن  �أول  �ل��ف��ري��ق  �مل��ج��ل�����س، 

�لفتاح �لربهان.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا، ع����رّبت �إث��ي��وب��ي��ا عن 
�لتي  �مل��ح��ادث��ات  لنتائج  �رت��ي��اح��ه��ا 
�أجر�ها رئي�س وزر�ئها مع �لفرقاء 

�ل�شود�نيني يف �خلرطوم �جلمعة.
�نتقال  �إىل  �أح�����م�����د  �آب�������ي  ودع�������ا 
�ل�شود�ن،  يف  "�شريع"  دميقر�طي 
يتحلى  �أن  "يجب  بيان:  يف  م�شري�ً 
�جلي�س و�ل�شعب و�لقوى �ل�شيا�شية 
باتخاذ  و�مل�������ش���وؤول���ي���ة  ب��ال�����ش��ج��اع��ة 
خطو�ت �شريعة نحو فرتة �نتقالية 

دميقر�طية وتو�فقية يف �لبلد".
�لحتاد  بعثة  ب��ق��اء  على  ���ش��دد  كما 
�لإف����ري����ق����ي يف خ���دم���ة �لأط�������ر�ف 
�ل�شود�نية حتى �لتو�شل �إىل �تفاق، 
�أنه �شيقوم بجولة ثانية من  معلناً 
�أ�شبوع مع كل من  �ملباحثات خالل 
ط���ريف �لأزم�����ة. وو���ش��ل �آب���ي �أحمد 
�إىل �خلرطوم �جلمعة، حيث �أجرى 
�ملجل�س  م���ع  م��ن��ف�����ش��ل��ة  حم���ادث���ات 
�إع����الن �حلرية  �ل��ع�����ش��ك��ري وق����وى 

�إىل ذلك، قال م�شدر�ن  و�لتغيري. 
�ثنني  �إن  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة  �مل��ع��ار���ش��ة  يف 
من قادة �حلركة �ل�شعبية لتحرير 
وقت  يف  �عتقال  �شمال   - �ل�����ش��ود�ن 
بعد  �ل�شبت  �م�س  �شباح  من  مبكر 
مع  عقد  �جتماع  من  وجيزة  ف��رتة 
�أحمد  �أبي  �ل��وزر�ء �لإثيوبي  رئي�س 
�ل��ذي كان ي��زور �لبالد يف حماولة 
�لنتقال  تهدد  �أزمة  للتو�شط حلل 

�لدميقر�طي.

هجمات عيد �لف�شح تطيح رئي�س ��شتخبار�ت �شريالنكا
•• عوا�سم-وكاالت:

جهاز  رئي�س  �ل�شبت،  �شريي�شينا،  مايرثيبال  �شريالنكا،  رئي�س  �أق���ال 
�أنه ل يعتزم �لتعاون مع �للجنة  �ل�شتخبار�ت �لوطنية، و�أبلغ حكومته 

�لربملانية �لتي حتقق يف �عتد�ء�ت عيد �لف�شح �لد�مية.
ودعا �لرئي�س �إىل �جتماع طارئ م�شاء �جلمعة، لإبد�ء معار�شته لهذه 
�للجنة �ملكلفة بالتحقيق يف �لعتد�ء�ت �لتي وقعت يف 21 �أبريل �ملا�شي، 
و�أ�شفرت عن مقتل 258 �شخ�شا، من بينهم نحو 45 �أجنبيا، و�إ�شابة 
على  �شي�شري� مندي�س  �ملقال  �ل�شتخبار�ت  رئي�س  و�أخذ  �آخرين.   500
�لرئي�س �أمام �للجنة، عدم عقد �جتماعات منتظمة حول �لو�شع �لأمني 

لتقييم �ملخاطر �ملحتملة �لناجمة عن متطرفني.
ومت وقف �لبث �ملبا�شر لأعمال �للجنة خالل �إفادته، باأمر من �لرئي�س، 
بح�شب م�شادر ر�شمية. ونقلت "فر�ن�س بر�س" عن م�شدر وز�ري قوله، 
�أجهزة  �أو عن�شر يف  �أو ع�شكري  �ل�شماح لأي �شرطي  �لرئي�س رف�س  �إن 

�ل�شتخبار�ت بالإدلء باإفادته �أمام �للجنة.

 40 حكم  �إنهاء  يجب  بولتون: 
�لإي��ر�ين �لإره��اب  من  عامًا 

•• عوا�سم-وكاالت:

�لقومي  �لأم��������ن  م�����ش��ت�����ش��ار  ق�����ال 
�إنفاق  �إن  بولتون،  جون  �لأمريكي، 
�لإرهاب  دع��م  �أم��و�ل��ه��ا على  �إي���ر�ن 
و�شعها  �شوء  من  �شيزيد  ومتويله، 

�لقت�شادي.
ت��غ��ري��دة على تويرت،  ج��اء ذل��ك يف 
�خلز�نة  وز�رة  ق���ر�ر  ع��ل��ى  تعقيباً 
�إ�شافية  �لأمريكية، فر�س عقوبات 
ع���ل���ى ق����ط����اع �ل���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات 

�لإير�ين.
�إي�����ر�ن  "تنفق  ب���ول���ت���ون  و�أ�����ش����اف 
�لإرهاب ومتويله،  ملمار�شة  �أمو�لها 
�قت�شادية  م�����ش��اك��ل  �إىل  ي����وؤدي  م��ا 
خطرية من �ملمكن �أن تزد�د �شوء�ً"، 
�لأمريكي  �ل��رئ��ي�����س  �أن  م��و���ش��ح��اً 
دونالد تر�مب، �أعطى �إير�ن فر�شة 
لبناء م�شتقبل �أف�شل، لكن ذلك لن 
�لنظام  "�أنهى  ح��ال  يف  �إل  يتحقق 
�لإي����ر�ين حكم �لإره����اب �ل���ذي د�م 
وزير  �أق���ر  ذل���ك،  �إىل  عاماً".   40
زنقنة،  ب��ي��ج��ان  �لإي������ر�ين،  �ل��ن��ف��ط 
على  �لأم��ريك��ي��ة  �لعقوبات  بتاأثري 
طهر�ن وق�شوتها، موؤكد� �أنه بالده 
تقليدية"  "غري  طرقا  �شت�شتخدم 
�أجل  من  �لعقوبات  على  لاللتفاف 
ي�����ش��ك��ل �مل�شدر  �ل����ذي  �ل��ن��ف��ط  ب��ي��ع 

�لرئي�شي للعمالت �ل�شعبة.

متورطني  �إرهابيني   4 مقتل 
ب���ه���ج���وم ك���م���ني ���ش��ي��ن��اء

•• القاهرة-وكاالت:

�مل�شرية،  �لد�خلية  وز�رة  �أعلنت 
من  �إره��اب��ي��ني   4 مقتل  �ل�شبت، 
�ملتورطني يف تنفيذ �لهجوم على 
كمني �أمني فجر �لأربعاء �ملا�شي، 
�لفطر،  ع��ي��د  �أي����ام  �أول  �شبيحة 

بالعري�س ب�شمال �شيناء.
�أنه  ب��ي��ان لها  �ل����وز�رة يف  وذك���رت 
"��شتمر�ر�ً جلهود مالحقة وتتبع 
مهاجمة  يف  �مل��ت��ورط��ة  �لعنا�شر، 
�أح����د �لأك���م���ن���ة �لأم���ن���ي���ة، جنوب 

�لعري�س فجر �لأربعاء.

للقو�ت  �لأع����ل����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�مل�شلحة برقيتي تعزية مماثلتني 

�ل�شيخ �شباح  �ل�شمو  �إىل �شاحب 
�لأحمد �جلابر �ل�شباح.
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اأخبـار الإمـارات

بتوجيهات رئي�س الدولة 

�إعطاء �أكرث من 407 ماليني جرعة تطعيم لأطفال باك�شتان �شد �شلل �لأطفال
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شمو  لتوجيهات �شاحب  تنفيذ�   
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
ودعم  �هلل«  »حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
�شمو  م�����ن  ومب���ت���اب���ع���ة  �مل�������ش���ل���ح���ة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
�مل�شاعد�ت  �لرئا�شة بتقدمي  �شوؤون 
�لإن�شانية و�لتنموية ودعم �لقطاع 
�لوقائية  �ل�شحي وتعزيز بر�جمه 
�لإ�شالمية  باك�شتان  بجمهورية 
�لإمار�تي  �مل�شروع  �إد�رة  �أعلنت   ..
ن��ت��ائ��ج حملة  ب��اك�����ش��ت��ان  مل�����ش��اع��دة 
�شلل  ����ش���د  ل��ل��ت��ط��ع��ي��م  �لإم�����������ار�ت 
نفذت يف جمهورية  �لتي  �لأط��ف��ال 
�لفرتة  �لإ�شالمية خالل  باك�شتان 
من عام 2014 وحتى نهاية �شهر 
، حيث جنحت   2019 عام  �أبريل 
يف  �لإجمالية  نتائجها  يف  �حلملة 
�ألفا  407 ماليني و440  �إعطاء 
و930 جرعة تطعيم �شد مر�س 
���ش��ل��ل �لأط�����ف�����ال لأك������رث م����ن 71 

مليون طفل باك�شتاين.
�لإم���ار�ت���ي  �مل�����ش��روع  �إد�رة  وق��ال��ت 
مل�شاعدة باك�شتان �إن حملة �لإمار�ت 
مبادرة  �إط�����ار  يف  ت��ن��ف��ذ  للتطعيم 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
مر�س  ل�شتئ�شال  نهيان  �آل  ز�ي��د 
، ومتثل  �ل��ع��امل  �لأط��ف��ال يف  �شلل 
ترجمة ميد�نية لتوجيهات �لقيادة 
�لعاملية  �جل��ه��ود  بتعزيز  �لر�شيدة 
�لأوبئة  �نت�شار  من  للحد  �لر�مية 
�ل�شحية  �لتد�عيات  من  و�لوقاية 
�لأطفال  ي��ع��ان��ي��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل�شلبية 
م��ن��ه��ا ، وه�����ي دل���ي���ل ع���ل���ى �ل���ت���ز�م 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول����ة 
مل�شاعدة  �لإن�شانية  و�ملبادئ  بالنهج 
�ل�������ش���ع���وب �مل���ح���ت���اج���ة و�ل���ف���ق���رية 
وتطوير بر�مج �لتنمية �لب�شرية ، 
�لإن�شان  ب�شالمة �شحة  و�لهتمام 
للرعاية  �ملحتاجني  �لأطفال  وفئة 
�لوقائية يف خمتلف دول  �ل�شحية 

�لعامل .

�لأقاليم  �أن  بالذكر  . جدير  خريه 
تنفذ  �ل��ت��ي  �لباك�شتانية  و�مل��ن��اط��ق 
للتطعيم  �لإم��������ار�ت  ح��م��ل��ة  ف��ي��ه��ا 
ت�شنف يف خطط �ملنظمات �لدولية 
يف  عالية  �أهمية  ذ�ت  مناطق  باأنها 
�شلل  للق�شاء على  �لعاملية  �جلهود 
حتت�شن  �أن��ه��ا  وبخا�شة  �لأط��ف��ال 
�مل�شجلة  �لإ����ش���اب���ة  ح�����الت  �أك�����رث 
ب��امل��ر���س يف �ل��ع��امل خ��الل �لأع���و�م 
�ملا�شية ، وقد �شاهم �لنجاح �لكبري 
�ل������ذي ح��ق��ق��ت��ه ح��م��ل��ة �لإم��������ار�ت 
للتطعيم يف هذه �ملناطق و�لأقاليم 
يف �نخفا�س ن�شبة و�أعد�د �مل�شابني 
بفريو�س �شلل �لأطفال يف باك�شتان 
ت�شجيلها  مت  ح�����الت   306 م���ن 
 54 �إىل ع��دد   2014 خ��الل ع��ام 
 2015 ع���ام  ت�شجيلها  مت  ح��ال��ة 
ت�شجيلها  مت  ح��ال��ة   20 وع����دد   ،
 8 وع������دد   ،  2016 ع�����ام  خ�����الل 
ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا خ����الل عام  ح�����الت مت 
حالت  ع��دد  و�نخف�س   ،  2017
�لإ�شابة �مل�شجلة يف باك�شتان خالل 
ح��ال��ة فقط   12 �إىل   2018 ع��ام 
ومتثل   ،  95% ب��ل��غ��ت  وب��ن�����ش��ب��ة 
موؤ�شر�ً  �لإي��ج��اب��ي��ة  �لنتيجة  ه��ذه 
�أه���د�ف  ه��ام��اً يف حتقيق  �إي��ج��اب��ي��اً 
منظمة �لأمم �ملتحدة ودول �لعامل 
ب��ال��ق�����ش��اء ن��ه��ائ��ي��اً ع��ل��ى وب����اء �شلل 

�لأطفال يف �مل�شتقبل �لقريب .
ي�شار �إىل �أن بيانات �ملوقع �لر�شمي 
ل�شرق  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة  مل��ن��ظ��م��ة 
�أن عدد حالت  �إىل  �ملتو�شط ت�شري 
�لعامل  يف  �لأطفال  ب�شلل  �لإ�شابة 
359 حالة  �نخف�س من عدد  قد 
عام  دول   9 ع���دد  يف  ت�شجيلها  مت 
مت  ح��ال��ة   33 ع���دد  �إىل   2014
2018 منها  ت�شجيلها خالل عام 
باك�شتان و 21 حالة  يف  حالة   12
�أك���د موقع  �أف��غ��ان�����ش��ت��ان ، ح��ي��ث  يف 
�شلل  �لعدوى بفريو�س  �أن  �ملنظمة 
يف  م�شتوياتها  �أدن���ى  بلغ  �لأط��ف��ال 
على  مق�شورة  و�أ�شبحت   ، �لتاريخ 
�لبلدين  �ملناطق يف  قليل من  عدد 
يتوطن  �للذين  �ملتبقيني  �لثنني 
�إقليم  يف  �لأط����ف����ال  ���ش��ل��ل  ف��ي��ه��م��ا 
�أفغان�شتان  وهما   - �ملتو�شط  �شرق 

وباك�شتان.

وكان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
2011 مبلغ  ع���ام  م��ن��ذ  ق���دم  ق���د 
�أمريكي  دولر  م��ل��ي��ون   167،8
م�شاهمة من �شموه يف دعم �جلهود 
�ل��ع��امل��ي��ة ل���ش��ت��ئ�����ش��ال م��ر���س �شلل 
�لأطفال مع �لرتكيز ب�شكل خا�س 

على باك�شتان و�أفغان�شتان.
�إطار  يف  ���ش��م��وه  م�شاهمات  وت��اأت��ي 
ل��دول��ة �لإم����ار�ت  �لنهج �لإن�����ش��اين 
يف �لتعاون مع �ملنظمات و�ملوؤ�ش�شات 
�خلدمات  بتوفري  �ملعنية  �لدولية 
للمجتمعات  و�ل�شحية  �لإن�شانية 
و�ل���������ش����ع����وب �مل���ح���ت���اج���ة وت���ق���دمي 
ودع����م �جلهود   ، ل��ه��م  �مل�����ش��اع��د�ت 
�ل��ع��امل��ي��ة ل���ش��ت��ئ�����ش��ال م��ر���س �شلل 
�لأط����ف����ال و�ل��ت��ق��ل��ي��ل م���ن ح���الت 
�لإ�شابة به بن�شبة كبرية يف �لدول 
�مل�شتهدفة باملبادرة وهي جمهورية 
وجمهورية  �لإ���ش��الم��ي��ة  باك�شتان 

�أفغان�شتان �لإ�شالمية .
و�أعلن �شعادة عبد�هلل خليفة �لغفلي 
مل�شاعدة  �لإم��ار�ت��ي  �مل�شروع  مدير 
�لتف�شيلية  �لنتائج  ع��ن  باك�شتان 
خالل  للتطعيم  �لإم����ار�ت  حلملة 
�ل�شنو�ت �خلم�س �ملا�شية .. م�شري�ً 
عام  م��ن��ذ  مت��ك��ن��ت  �حل��م��ل��ة  �أن  �إىل 
�شهر �أبريل  نهاية  ولغاية   2014
 407 �إع���ط���اء  م��ن   ،  2019 ع���ام 
ماليني و440 �ألفا و930 جرعة 

83 منطقة من  يف  تعمل ميد�نياً 
�ملناطق �ل�شعبة و�لعالية �خلطورة 
�لإ�شالمية  باك�شتان  جمهورية  يف 
�جلغر�يف  �ل��ن��ط��اق  ت�شمن  حيث   ،
منطقة   25 ع��دد  تغطية  للحملة 
ح�شل  بختونخو�  خيرب  �إقليم  يف 
مليونا   191 على  فيها  �لأط��ف��ال 
و 408 �آلف و90 جرعة تطعيم 
�ملناطق  �إقليم  يف  منطقة   13 و   ،
فيها  �لأط��ف��ال  ح�شل  فتح  �لقبلية 
�ألفا   989 و  م��ل��ي��ون��ا   37 ع��ل��ى 
 33 و   ، ت��ط��ع��ي��م  ج���رع���ة  و872 
منطقة يف �إقليم بلو�ش�شتان ح�شل 
و  مليونا   61 على  فيها  �لأط��ف��ال 
تطعيم  جرعة  و675  �آلف   10
�ل�شند  �إق��ل��ي��م  يف  م��ن��ط��ق��ة  و12   ،
 117 على  فيها  �لأط��ف��ال  ح�شل 
جرعة  و293  �أل��ف��ا   32 و  مليونا 
�جلهود  �أن  �إىل  ول��ف��ت   . ت��ط��ع��ي��م 
�لتطعيم  حمالت  لتنفيذ  �مليد�نية 
 ، �لباك�شتانية  �لأقاليم  خمتلف  يف 
�ألفا   97 �أك��رث من  متت مب�شاركة 
و�أع�شاء  و�مل��ر�ق��ب��ني  �لأط��ب��اء  م��ن 
فرق �لتطعيم ، و�أكرث من 25 �ألفا 
و�لأم���ن وفرق  �أف���ر�د �حلماية  من 

�لإد�رة و�لتن�شيق .
فقد  �لتنفيذ  لأ�شاليب  وبالن�شبة 
لإي�شال  خ���ي���اري���ن  �����ش���ت���خ���د�م  مت 
�للقاحات وتطعيم �لأطفال .. �لأول 
�لثابتة  �لتطعيم  ف��رق  خ��الل  م��ن 
، و�ل��ث��اين من  �مل��ر�ك��ز �ل�شحية  يف 

�لباك�شتاين  �جل��ي�����س  ق���ي���ادة  م���ع 
ومنظمة  �ل��ي��ون��ي�����ش��ي��ف  وم��ن��ظ��م��ة 
�ل�شحة  ووز�رة  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة 
يف  �ل�شحة  ووز�ر�ت  �لباك�شتانية 
بيل  وموؤ�ش�شة  �لأق��ال��ي��م  حكومات 
حر�شت  ح��ي��ث   ، غيت�س  وم��ل��ي��ن��د� 
جميع �جلهات �مل�شاركة على تعزيز 
جن��اح ج��ه��ود �حلملة ودع���م جهود 
فرق �لتطعيم و�لتاأمني وتخطيط 
�للقاحات  �إعطاء  عمليات  وتنظيم 
ومتابعة  �مل�����ش��ت��ه��دف��ني  ل��الأط��ف��ال 

�لتنفيذ �مليد�ين ملر�حل �حلملة .
�لإمار�تي  �مل�����ش��روع  م��دي��ر  و�أ����ش���اد 
مل�����ش��اع��دة ب��اك�����ش��ت��ان ب��ال��دع��م �لذي 
ومليند�  ب��ي��ل   « م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ق��دم��ه 
غيت�س » حلملة �لإمار�ت للتطعيم 
�ل�شرت�تيجية  وتعاونها و�شر�كتها 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  م��ب��ادرة  مع 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ل�شتئ�شال 
مر�س �شلل �لأطفال يف �لعامل من 
ن�شف  بتمويل  م�شاهمتها  خ��الل 
تكلفة �حلملة وتقدمي �مل�شاعدة يف 
بخطط  �ملتعلقة  �ملجالت  خمتلف 

�لتنفيذ �مليد�نية .
�أنه  �لغفلي  خليفة  ع��ب��د�هلل  و�أك���د 
ب��ه��ذ� �ل��ن��ج��اح ي��ربه��ن ل��ل��ع��امل �أن 
�لإن�شانية  و�مل������ب������ادر�ت  �جل����ه����ود 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 
�حلكيمة  �ل����ق����ي����ادة  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 

�لأطفال  �شلل  مر�س  �شد  تطعيم 
لأك���رث م��ن 71 م��ل��ي��ون ط��ف��ل من 
�لذين تقل  �لباك�شتانيني  �لأطفال 

�أعمارهم عن �خلم�س �شنو�ت .
��شتطاعت  �حل��م��ل��ة  �أن  و�أ�����ش����اف 
عام  خ����الل  �لأوىل  �مل��رح��ل��ة  م��ن��ذ 
�خلام�شة  �ملرحلة  وحتى   2014
 371 �إع���ط���اء  م��ن   ،  2018 ع���ام 
�ألفا و240 جرعة  مليونا و175 
�لأطفال  �شلل  مر�س  �شد  تطعيم 
، وبزيادة �جلهد وتطوير �خلطط 
و�ملتو��شل  �ملكثف  �مليد�ين  و�لعمل 
و�لتعاون و�ل�شر�كات �لإن�شانية مع 
خمتلف �جلهات و�ملنظمات �لدولية 
خالل عام 2019 جنحت �حلملة 
ويف  �ل�شاد�شة  مرحلتها  �إط���ار  ويف 
يف  �لعام  ه��ذ�  من  �أ�شهر  �أربعة  �أول 
�ألفا  و265  م��ل��ي��ون��ا   36 �إع���ط���اء 
و690 جرعة تطعيم �شد مر�س 
�شلل �لأطفال ، حيث تقدم �حلملة 
حلو�يل  �لتطعيم  ج��رع��ات  �شهرياً 
خطة  وت�شمل   ، طفل  مليون   14
�لعام  ل��ه��ذ�  �مل�شتقبلية  برناجمها 
ت��ن��ف��ي��ذ ح���م���الت �إ����ش���اف���ي���ة خالل 
�ل���ف���رتة �مل��م��ت��دة م���ن ���ش��ه��ر يونيو 
ول���غ���اي���ة ���ش��ه��ر دي�����ش��م��رب م���ن هذ� 

�لعام .
�مليد�ين  �ل��ع��م��ل  لإط����ار  وبالن�شبة 
للحملة  �جل���غ���ر�ف���ي���ة  و�ل��ت��غ��ط��ي��ة 
ع��ب��د�هلل خليفة  ���ش��ع��ادة  �أو����ش���ح   ..
�لغفلي �أن حملة �لإمار�ت للتطعيم 

�لتي  �ملتنقلة  �لتطعيم  فرق  خالل 
�ملناطق و�لقرى  خ�ش�شت لتغطية 
�لو�شول  �شكانها  ي�شتطيع  ل  �لتي 
�لرئي�شية  �ل��ت��ط��ع��ي��م  م���ر�ك���ز  �إىل 
متنقلة  م����و�ق����ع  ف���ت���ح  مت  ك���م���ا   ،
�لنازحني  خم��ي��م��ات  يف  للتطعيم 
و�ملر�كز  �لطرق  وعلى  و�لالجئني 
�ملناطق  ب��ني  �لفا�شلة  �حل���دودي���ة 

و�ملدن �لرئي�شية .
�لذي  �ل��دع��م  ومن��ط  نطاق  و�شمل 
�لإمار�تي  �مل�����ش��روع  �إد�رة  ت��ق��دم��ه 
مل���������ش����اع����دة ب����اك���������ش����ت����ان حل���م���الت 
�حلملة  م��ك��ون��ات  جميع  �لتطعيم 
�لتدريب  بر�مج  من خالل متويل 
وتكاليف  و�لتن�شيق  و�لت�����ش��الت 
�لتطعيم  ل��ف��رق  �مل���ي���د�ين  �جل��ه��د 
و�لفرق �لأمنية و�ملر�قبني، �إ�شافة 
�إىل تنفيذ خطة �لتوعية �لإعالمية 
�لجتماعية ، حيث �شهدت �حلملة 
كثيف  و�إق���ب���ال  ع��ال��ي��ة  ن�شبة جن���اح 
��شتجابة  �ملناطق  �أه���ايل  قبل  م��ن 
و�لتوعوية  �لإع��الم��ي��ة  للحمالت 
حتت  �مل�شروع  �إد�رة  �أطلقتها  �لتي 
�شعار » �ل�شحة للجميع .. م�شتقبل 
�ل�شكان  وتنبيه  لتوعوية   « �أف�شل 
ب���خ���ط���ورة وب�������اء ����ش���ل���ل �لأط����ف����ال 
�ملبادرة  على  وحثهم  وت�شجيعهم 
من  ووق��اي��ت��ه��م  �أب��ن��ائ��ه��م  بتطعيم 

�لإ�شابة ب�شلل �لأطفال .
وق���������د ن������ف������ذت ه���������ذه �حل�����م�����الت 
�مل�شرتك  و�ل����ت����ع����اون  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق 

»حفظه �هلل«و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أب���وظ���ب���ي ن���ائ���ب �ل���ق���ائ���د �لأع���ل���ى 
للقو�ت �مل�شلحة ومبتابعة من �شمو 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ 
وزير  �ل���وزر�ء  رئي�س جمل�س  نائب 
ومتميزة  فعالة   ، �لرئا�شة  ���ش��وؤون 
�لإن�شانية  �أه���د�ف���ه���ا  حت��ق��ي��ق  يف 
ت��ن��م��ي��ة �شحة  وت���ع���زي���ز  �ل��ن��ب��ي��ل��ة 
�لأمر��س  م��ن  وحمايته  �لإن�����ش��ان 
و�لأوبئة ، كما يوؤكد �لدور �لقيادي 
�أبناء  م�شاعدة  يف  �لإم���ار�ت  لدولة 
ودعم  و�ملحتاجة  �لفقرية  �ل�شعوب 
�ل���دول���ي���ة وب���ر�م���ج هيئة  �جل���ه���ود 
�ملجتمعات  لوقاية  �ملتحدة  �لأمم 
�لأم��ر����س و�لأوب��ئ��ة و�لأزمات  من 
�لكرمية  �حلياة  وتاأمني  و�لكو�رث 
مبادرة  �أهمية  وي��وؤك��د   . لالإن�شان 
بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن����ائ����ب 
�شلل  م��ر���س  ل�شتئ�شال  �مل�شلحة 
�أ�شعب و�أك��رب �ملناطق  �لأط��ف��ال يف 
�حلا�شنة له يف �لعامل ، وموؤ�شر�ت 
�لنجاح �ل�شتثنائي �لتي بد�أت منذ 
�ملرحلة �لأوىل لإطالقها تدل على 
�ل�شعب  �أبناء  وحمبة  تقدير  مدى 
�لباك�شتاين وثقتهم �لكبرية يف ما 
ت��ق��دم��ة دول���ة �لإم������ار�ت و�لأي����ادي 
�ل��ب��ي�����ش��اء ل��ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة من 
وتنموية  �إن�شانية  و�أع��م��ال  ج��ه��ود 

ل تعديل على �ل�شرعات يف طرق �إمارة عجمان
•• عجمان-وام:

 �أكدت �لقيادة �لعامة ل�شرطة عجمان عدم وجود �أي تعديالت على �شرعة 
�شبط �لر�د�ر يف طرق �لمارة. و�شدد �ملقدم �شيف عبد�هلل �لفال�شي مدير 
�د�رة �ملرور و �لرتخي�س يف ت�شريح له على �أن �ل�شرعات �ملقررة على �لطرق 
�للتز�م  �إىل  �ملقيمني  و  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  �ملجتمع  �أف���ر�د  د�ع��ي��ا  تتغري..  مل 

بال�شرعات �لقانونية حفاظا على �شالمتهم.

�إنتاج �أكرث من 37 مليار جالون من �ملياه يف �ل�شارقة خالل 2018
•• ال�سارقة-وام:

 2018 �إم��ارة �ل�شارقة خالل عام   بلغت كميات �ملياه �ملنتجة يف 
�لقطاع  ��شتحوذ  مياه  جالون  مليار   37،203.3 ما يزيد عن 
 .. �مل��ائ��ة  يف   61.82 بن�شبة  منها  �لأك���رب  �لن�شبة  على  �ل�شكني 
بينما بلغت ن�شبة �ملياه �مل�شتهلكة يف �لقطاع �لتجاري خالل �لعام 
�ملائة و��شتحوذ �لقطاع �حلكومي على ن�شبة  24،06 يف  �ملا�شي 
�ملائة  4.93 يف  ن�شبة  على  �ل�شناعي  و�لقطاع  �ملائة  يف   9.11

و�لقطاع �لزر�عي على ن�شبة 0.09 يف �ملائة.
و�أو�شحت �أحدث �إح�شائية لهيئة كهرباء ومياه �ل�شارقة �أن هذه 
�إمارة  �إطار جهود �لهيئة لتلبية متطلبات �شكان  �لنتائج تاأتي يف 
�ل�شارقة وتوفري �ملياه �لنقية مبو��شفات مطابقة ملنظمة �ل�شحة 
�لعاملية وجودة عالية. وقال �شعادة �لدكتور �ملهند�س ر��شد �لليم 
رئي�س هيئة كهرباء ومياه �ل�شارقة �إن �لهيئة تبذل جهود� كبرية 
توعيتهم  بجانب  �مل�شتهلكني  على  وتوزيعها  �ملياه  وحتلية  لإنتاج 
�لأمثل من  �ل�شتخد�م  و��شتخد�مها  �ملياه  باأهمية �حلفاظ على 

خالل �إعد�د بر�مج متخ�ش�شة.
من جانبه �أكد �لدكتور عالء �لدين حممد �حل�شن رئي�س ق�شم 
�لبحوث يف �إد�ر�ت �لدر��شات و�لبحوث حر�س �لهيئة على توفري 
يف  تقدمها  �لتي  و�خل��دم��ات  �مل�شروعات  ح��ول  �لدقيقة  �لبيانات 
�شيا�شتها  �لطبيعي �نطالقا من  �لكهرباء و�ملياه و�لغاز  جمالت 
�ل��ه��ادف��ة لأن ت��ك��ون من��وذج��ا و�إط����ار� مرجعيا م��ن خ��الل �لدعم 
�لإح�شائي للباحثني و�لد�ر�شني و�مل�شاعدة على تلبية �لحتياجات 

�لإح�شائية لتخاذ �لقر�ر�ت �لالزمة لتطوير عمل �لهيئة .

حم���م���د ب��ن 

خالل  زاي���د 

ح���������س����وره 

اأف�����راح اب��ن 

ك������ردو�������س 

يف  العامري 

اأبوظبي

)وام(
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•• ال�سارقة-وام:

 �أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة رئي�س 
جامعة �ل�شارقة �أن �جلامعة تعمل 
و�ملتخ�ش�شني  �لعلماء  تاأهيل  على 
ليتولو�  �ل���وط���ن  ه����ذ�  �أب���ن���اء  م���ن 
وب��ك��ف��اءة ع��ال��ي��ة م��و����ش��ل��ة م�شرية 
�لتقدم و�لتطور يف خمتلف بر�مج 
وخطط �لتنمية �لوطنية باأبعادها 

�ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية.
جاء ذلك خالل �لكلمة �لتي �ألقاها 
�ل�شارقة،  ح��اك��م  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان  �ل�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  ب��ح�����ش��ور 
�لقا�شمي  �شلطان  ب��ن  حم��م��د  ب��ن 
�ل�شارقة،  ح��اك��م  ون��ائ��ب  عهد  ويل 
�لدر��شات  طلبة  تخريج  حفل  يف 
و�لبالغ  �ل�����ش��ارق��ة  بجامعة  �لعليا 
�أق��ي��م �شباح  �ل��ذي   ،249 ع��دده��م 

�أم�س يف قاعة �ملدينة �جلامعية.
حاكم  �ل�������ش���م���و  �����ش����اح����ب  وق��������ال 
نهنئكم  �أن  ي�����ش��ع��دن��ا   “ �ل�����ش��ارق��ة 
و�لهيئات  وذوي���ك���م  �لأب����ن����اء  �أي���ه���ا 
ينتمي  �لتي  و�خلا�شة  �حلكومية 
�أنف�شنا  نهنئ  كما  �إل��ي��ه��ا،  بع�شكم 
بهذ� �ملوكب من حملة ر�يات �لعلم 
و�ملعرفة �لذي يتقدم �أمامنا �ليوم، 
فيج�شد �لثمار �لطيبة �لتي عملنا 
�هلل  ب���اإذن  لنحقق  عليها  و�شنعمل 
�لآمال  م��ن  �إل��ي��ه  نتطلع  م��ا  تعاىل 
�مل���رج���وة يف ف��ت��ح وب��ن��اء م��زي��د من 
�لإن�شانية  و�مل��ع��رف��ة  �ل��ع��ل��م  �آف����اق 
�لتي  �ل��وط��ن��ي��ة  �لتنمية  و����ش���روح 
تتعاىل يف �أهميتها ومتتد يوماً بعد 
يوم وبثقة وقوة و�قتد�ر يف �لآفاق 

�لعاملية«.
جامعة  �أن   “ ����ش���م���وه  و�أ�������ش������اف 
�ل���������ش����ارق����ة وه������ي حت���ت���ف���ل �ل���ي���وم 
حملة  من  جديدة  كوكبة  بتخريج 
�ل�شهاد�ت �لعلمية �لعليا �إمنا تعرب 
عن �لآمال �لد�ئمة و�لقائمة بقوة 
�ملزيد  بتاأهيل  منهجنا  يف  وو�شوح 
�لذين  و�ملتخ�ش�شني  �لعلماء  من 
على  �لعمل  عاتقهم  على  �شيكون 
��شتئناف �لتنمية �لوطنية للوطن 
�لتنمية  ب��اآف��اق ه��ذه   �� �� لي�س فقط 
و�حل�شارية  �لع�شرية  و�أه��د�ف��ه��ا 
ع��ل��ى �مل�����ش��ت��وى �ل���وط���ن���ي ب���ل ويف 
ت��ر���ش��ي��خ وت��و���ش��ي��ع ه���ذه �لآف�����اق يف 
�مليادين �لعاملية، و�لتي �شجل فيها 
و�عتز�ز  فخر  وبكل  �ل��وط��ن  �أب��ن��اء 

�لإجناز�ت �لعاملية �لكربى ».
�أن  �إىل  ك��ل��م��ت��ه  يف  ���ش��م��وه  ول���ف���ت 
حكومة  م����ن  وب����دع����م  �جل���ام���ع���ة 
�ل�������ش���ارق���ة ق����دم����ت �ل����ع����دي����د من 
للطلبة  �ملتكاملة  �ل��در����ش��ي��ة  �مل��ن��ح 
درجتي  يف  �لعليا  در��شتهم  لإكمال 

�ملاج�شتري و�لدكتور�ه.

�جل���ام���ع���ة  خ����ط����ط  �إىل  و�أ��������ش�������ار 
�أن  ي�����ش��ع��دن��ا   “ ق��ائ��اًل  �مل�شتقبلية 
بر�مج  ع�����دد  ب���ارت���ف���اع  ن��ب�����ش��رك��م 
�ل���در�����ش���ات �ل��ع��ل��ي��ا �مل��ع��ت��م��دة �لتي 
���ش��ت��ط��رح��ه��ا ج��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة يف 
بد�ية �شهر �شبتمرب �ملقبل �إىل �أكرث 
من خم�شني برناجماً، يف �لدر��شات 
و�ملاج�شتري”  “�لدكتور�ه  �لعليا 
�لطبية  �لتخ�ش�شات  خمتلف  يف 
و�لعلمية  و�لهند�شية  و�ل�شحية 
و�لإن�شانية .. وخال�شة �لقول �إننا 
�أن ميكن  ���ش��اأن��ه  ك��ل م��ا م��ن  نعمل 
جامعة �ل�شارقة من تاأهيل �لعلماء 
و�ملتخ�ش�شني من �أبناء هذ� �لوطن 
��شتئناف  عالية  وب��ك��ف��اءة  ليتولو� 
�لتقدم و�لتطور يف خمتلف بر�مج 
وخطط �لتنمية �لوطنية باأبعادها 

�ملحلية و�لإقليمية و�لعاملية«.
“ جندد  ���ش��م��وه ك��ل��م��ت��ه  و�خ���ت���ت���م 
ونبارك  بتخرجكم  �لتهنئة  ل��ك��م 
ل��ك��م ولأن��ف�����ش��ن��ا ولآل��ئ��ك��م وذويكم 

باإجناز  وج��ام��ع��ت��ك��م  و�أ���ش��ات��ذت��ك��م 
نبارك  ك���م���ا  �ل���ك���ب���ري،  ت��خ��رج��ك��م 
كل  نثق  لأننا  بكم  �لعزيز  لوطننا 
وب�شكل  �شت�شهمون  ب��اأن��ك��م  �ل��ث��ق��ة 

تقدمه  ��شتئناف  يف  وعملي  علمي 
وت���ط���وره م��ع��ت��م��دي��ن ع��ل��ى علمكم 
ووفائكم  �ل��ع��م��ل��ي��ة  وخ����رب�ت����ك����م 
�ل�شادق يف كل ما من �شاأنه �أن يعزز 

�هلل  مب�شيئة  و�لتطور  �لتقدم  هذ� 
وتعاىل  �شبحانه  �هلل  وفقنا  تعاىل، 
�شهد  وير�شى”.  يحب  مل��ا  و�إي��اك��م 
�حلفل �إىل جانب �شموهما .. �ل�شيخ 

رئي�س  �لقا�شمي  بن عبد�هلل  خالد 
و�جلمارك،  �لبحرية  �ملو�نئ  د�ئرة 
و�ل�شيخ �شقر بن حممد �لقا�شمي 
�لريا�شي،  �ل�شارقة  جمل�س  رئي�س 
عبد�لرحمن  ب���ن  ���ش��امل  و�ل�����ش��ي��خ 
�شمو  م��ك��ت��ب  رئ���ي�������س  �ل���ق���ا����ش���م���ي 
�حلاكم، و�ل�شيخ حممد بن حميد 
�لإح�شاء  د�ئ���رة  رئي�س  �لقا�شمي 

و�لتنمية �ملجتمعية.
م���ع���ايل   .. �حل�����ف�����ل  ����ش���ه���د  ك����م����ا 
�لعوي�س  حممد  ب��ن  عبد�لرحمن 
وزي����ر �ل�����ش��ح��ة ووق���اي���ة �مل��ج��ت��م��ع ، 
�أح��م��د ب��ن �ل�شيخ  و���ش��ع��ادة ر����ش��د 
و�شعادة  �لأم��ريي،  �لديو�ن  رئي�س 
رئي�س  �ل��ع��وي�����س  �شلطان  ع��ب��د�هلل 
جمل�س �إد�رة غرفة جتارة و�شناعة 
�ل�����ش��ارق��ة، و�ل����ل����و�ء ���ش��ي��ف �ل����زري 
�ل�شام�شي قائد عام �شرطة �ل�شارقة، 
�لعوي�س  حممد  ع��ب��د�هلل  و���ش��ع��ادة 
و�شعادة  �ل��ث��ق��اف��ة،  د�ئ������رة  رئ��ي�����س 
ع��ل��ي ����ش���امل �مل���دف���ع رئ��ي�����س هيئة 

�ل����دويل، و�شعادة  �ل�����ش��ارق��ة  م��ط��ار 
حممد عبيد �لزعابي رئي�س د�ئرة 
و�شعادة  و�ل�����ش��ي��اف��ة،  �ل��ت�����ش��ري��ف��ات 
�شامل يو�شف �لق�شري رئي�س هيئة 
تطوير معايري �لعمل يف �ل�شارقة، 
و�أع�شاء  �لأمناء  جمل�س  و�أع�شاء 
يف  و�لتدري�شية  �لإد�ري���ة  �لهيئتني 

جامعة �ل�شارقة.
�لتخريج  ح��ف��ل  م���ر�����ش���م  وب�������د�أت 
ب��ال�����ش��الم �ل��وط��ن��ي، وت����الوة �آي���ات 
بعدها  ليلقي  �حلكيم،  �لذكر  من 
�لنعيمي  ح��م��ي��د جم���ول  �ل��دك��ت��ور 
كلمة  �ل�������ش���ارق���ة  ج���ام���ع���ة  م���دي���ر 
و�لتربيكات  بالتهاين  فيها  تقدم 
�لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �لأع���ل���ى  �مل��ج��ل�����س 
رئي�س جامعة �ل�شارقة على تخريج 
�شهاد�ت  حملة  من  جديدة  كوكبة 

�لدر��شات �لعليا.
�أن  �إىل  �جل���ام���ع���ة  م���دي���ر  و�أ�����ش����ار 

تاأهيل  �أه���د�ف �جلامعة  �أه��م  �أح��د 
�ملرحلة  حت��ت��م��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل����ك����و�در 
لتلبية  و�مل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  �حل���ال���ي���ة 
�لوطنية  �ل���ت���ن���م���ي���ة  م���ت���ط���ل���ب���ات 
جمتمع  يف  و�حل�شارية  �لع�شرية 
و�ملجتمعات  و�ل�����دول�����ة  �لإم���������ارة 
�لإق��ل��ي��م��ي��ة �لأخ�����رى �ل��ت��ي ينتمي 
�خلريجني،  ه�����وؤلء  ب��ع�����س  �إل��ي��ه��ا 
تعزيز  يف  �شموه  �أدو�ت  �أه��م  و�أح���د 
�لعلمية  �ل�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  نه�شة 
مكانتها  تر�شيخ  على  تعمل  �ل��ت��ي 
�لنظرية  �جلامعات  ب��ني  �ملتقدمة 

يف �لآفاق �لعاملية.
�ألقتها  ك��ل��م��ة  ل��ل��خ��رج��ني  وك���ان���ت 
�شاحلة �شليمان �حل�شاين خريجة 
�لهند�شية  �لإد�رة  يف  �مل��اج�����ش��ت��ري 
ل�شاحب  ���ش��ك��ره��ا  ف��ي��ه��ا  ق���دم���ت 
دعم  على  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �ل�شمو 
�ل�شروح  وب���ن���اء  �ل��ت��ع��ل��ي��م  م�����ش��رية 
�ل�شارقة  �إم������ارة  وج��ع��ل  �ل��ع��ل��م��ي��ة 
منارة للعلم و�لثقافة.. كما قدمت 
�لإد�رية  �لهيئتني  �شكرها لأع�شاء 
و�لتدري�شية على جهودهم �ملقدرة 
وت��اأه��ي��ل طلبة  و�إع����د�د  تدري�س  يف 

�جلامعة.
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  ���ش��ل��م  ذل����ك  ب��ع��د 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
للطلبة  �ل���������ش����ه����اد�ت  �ل���ق���ا����ش���م���ي 
�إياهم  ���ش��م��وه  مهنئاً  �خل��ري��ج��ني، 

على ما حققوه من جناح و�إجناز.
ث���م غ�����ادر ���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و حاكم 
عمد�ء  ���ش��اف��ح  �أن  ب��ع��د  �ل�����ش��ارق��ة 
�ل����ك����ل����ي����ات و�أع�������������ش������اء �ل���ه���ي���ئ���ات 
�شموه  م���ث���م���ن���اً   .. �ل���ت���دري�������ش���ي���ة 
�لكوكبة  ه��ذه  تاأهيل  يف  جهودهم 

من �خلريجني.
لطلبة  �خلريجني  �إجمايل  وت��وزع 
جامعة  يف  �ل���ع���ل���ي���ا  �ل�����در�������ش�����ات 
�ل�����ش��ارق��ة، و�ل��ب��ال��غ ع��دده��م 249 
28 خريجاً وخريجة ح�شلو�  �إىل 
�ل����دك����ت����ور�ه، و221  ع��ل��ى درج�����ة 
خ��ري��ج��اً وخ��ري��ج��ة ح�����ش��ل��و� على 

درجة �ملاج�شتري.
وب��ل��غ ع��دد �خل��ري��ج��ني �حلا�شلني 
�ل�����دك�����ت�����ور�ه يف كل  ع���ل���ى درج�������ة 
و�لدر��شات  �ل�شريعة  ك��ل��ي��ات  م��ن 
�لإ�شالمية 15 خريجا، و�لهند�شة 
خ����ري����ج و�ح���������د، و�ل�����ق�����ان�����ون 12 

خريجا.
وب��ل��غ ع��دد �خل��ري��ج��ني �حلا�شلني 
�مل���اج�������ش���ت���ري يف كل  ع���ل���ى درج�������ة 
و�لدر��شات  �ل�شريعة  ك��ل��ي��ات  م��ن 
و�لآد�ب  خريجا،   25 �لإ�شالمية 
و�لجتماعية  �لإن�شانية  و�ل��ع��ل��وم 
 53 �لأع��م��ال  و�إد�رة  خريجا،   33
خريجا،   44 و�لهند�شة  خريجا، 
و�لت�شال  خريجا،   32 و�لقانون 
16خريجا،  و�لطب  خريجني،   6

وكلية �لعلوم 12 خريجا.

�شلطان �لقا�شمي ي�شهد حفل تخريج طلبة �لدر��شات �لعليا يف جامعة �ل�شارقة

حاكم ر�أ�س �خليمة يقدم و�جب 
�لعز�ء لأ�شرة من�شور �لعو�شي

•• راأ�س اخليمة- وام:

قدم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم ر�أ�س �خليمة �م�س و�جب �لعز�ء ملن�شور عبد�هلل �لعو�شي يف وفاة 

�بنيه عبد�هلل وز�يد.
و�أعرب �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س �خليمة خالل زيارته جمل�س �لعز�ء 
عن خال�س تعازيه و�شادق مو��شاته لذوي �لطفلني ..�شائال �هلل �لعلي 
�أن يتغمدهما بو��شع رحمته و�أن يجعلهما �شفيعني لو�لديهما.  �لقدير 

كما قدم و�جب �لعز�ء �ل�شيخ �شقر بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي.
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•• دبي-الفجر:

�لتوعية  ع��ل��ى  ح��ر���ش��ه��ا  �إط������ار  يف 
�إد�رة  ن���ظ���م���ت  �ل����ط����ف����ل،  ب���ح���ق���وق 
�لإد�رة  يف  و�مل������ر�أة  �ل��ط��ف��ل  ح��م��اي��ة 
�شرطة  يف  �لإن�����ش��ان  حلقوق  �لعامة 
�إنفاذ  تدريبية حول  دور�ت   4 دب��ي، 
ل�شنة   3 رق���م  �ل��ق��ان��ون �لحت�����ادي 
2016 ب�شاأن حماية حقوق �لطفل 
من   200 ����ش��ت��ه��دف��ت  “ودمية” 
�لعاملني يف هذ� �ملجال من خمتلف 
�ل�شاأن  ذ�ت  �حل��ك��وم��ي��ة  �جل���ه���ات 
هذ�  م��ع  للتعامل  تاأهيلهم  ب��ه��دف 

�لقانون �لهام.
�ملر  �هلل  عبد  حممد  �لعميد  و�أك���د 
مدير �لإد�رة �لعامة حلقوق �لإن�شان 
�لدور�ت  تنفيذ  �أن  دب��ي،  �شرطة  يف 
ياأتي يف �إطار حر�س �لقيادة �لعامة 
ل�����ش��رط��ة دب���ي ع��ل��ى �مل��ح��اف��ظ��ة على 
تاأهيل  على  و�لعمل  �لطفل،  حقوق 
�لد�خلية  �لب�شرية   �ل��ك��و�در  ك��اف��ة 
�ل�شركاء  وك������و�در  دب����ي  ���ش��رط��ة  يف 
�ل�شرت�تيجيني للتعامل مع ق�شايا 
مبيناً  ع��ال��ي��ة،  بحرفية  �لفئة  ه��ذه 
�لتاأهيلية حتتوي على  �ل��دور�ت  �أن 
�لطفل  ق��ان��ون  ح��ول  ُمف�شل  ���ش��رح 
وتف�شري�ته  ج��و�ن��ب��ه  بكافة  ودمي���ة 

من  �ملنت�شبون  ليتمكن  �لقانونية، 
�ملعلومات وتطبيقها  �حل�شول على 
يعزز  مب��ا  تخ�ش�شه،  جم��ال  يف  ك��ٌل 
م���ن حت��ق��ي��ق �أه�������د�ف �ل���ق���ان���ون يف 
�حل����ف����اظ ع���ل���ى ح����ق����وق �لأط����ف����ال 

�ملختلفة و�إ�شعادهم.
وق������ال �ل���ع���م���ي���د  حم���م���د ع���ب���د �هلل 
ت����اأت����ي يف  �ل���������دور�ت  �إن ه�����ذه  �مل������ر، 
�لإد�رة  و�خ��ت�����ش��ا���ش��ات  م��ه��ام  �إط����ار 
يف  �ملتمثلة  �لإن�شان  حلقوق  �لعامة 

�لطفل  ح��ق��وق  حماية  على  �لعمل 
مبادئ  وتر�شيخ  �ملجتمع،  و�مل��ر�أة يف 
ح����ق����وق �لإن�����������ش�����ان �ل����ت����ي حت����رتم 
وت�شمن  �ل��ف��ئ��ت��ني،  ه��ات��ني  ح��ق��وق 
يف  �حل��ق��وق  ك��اف��ة  ع��ل��ى  ح�شولهما 
وتقدمي  �ل�����ش��رط��ي��ة،  �لإج����������ر�ء�ت 
�لدعم �لجتماعي، ومتابعة ق�شايا 
و���ش��ك��اوى وت��ظ��ل��م��ات ل��ل��و���ش��ول �إىل 
ت�����ش��وي��ات ودي�����ة ت��ق��ي �لأ�����ش����رة من 
�لجتماعية  و�مل���ر�ق���ب���ة  �ل��ت��ف��ك��ك، 

و�ملر�أة  للطفل  �لالحقة  و�ل��رع��اي��ة 
وتقدمي  �لأ����ش���ري،  �ل��ع��ن��ف  �شحايا 
و�لتاأهيلية  �ل��ع��الج��ي��ة  �مل�����ش��اع��دة 
بحقوق  �ل��وع��ي  ثقافة  ون�شر  ل��ه��م، 
�ل��د�ع��م��ة للطفل و�مل����ر�أة،  �لإن�����ش��ان 
و�ملادي  �لجتماعي  �لدعم  وتقدمي 
على  �لتعاون  جانب  �إىل  و�لنف�شي، 
�مل�شتوى �ملحلي و�لإقليمي و�لدويل 
�ملحلية  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �مل��ن��ظ��م��ات  م���ع 
�ملهتمة  و�ل����دول����ي����ة  و�لإق���ل���ي���م���ي���ة 

وتعزيز  و�مل��������ر�أة،  �ل��ط��ف��ل  ب��ح��ق��وق 
�ملوؤ�ش�شات  م��ع  و�ل�����ش��ر�ك��ة  �ل��ع��الق��ة 

�لد�عمة حلقوقهما.
�أهد�ف �لدور�ت

�إن��ف��اذ قانون  �أه���د�ف دور�ت  وح��ول 
�أك����دت  “ودمية”،  �ل��ط��ف��ل  ح���ق���وق 
ق�شم  رئ���ي�������س  �ل���ب���ل���و����ش���ي  ف���اط���م���ة 
حماية  �إد�رة  يف  و�لتثقيف  �ل��وع��ي 
�لأربع  �ل���دور�ت  �أن  و�مل���ر�أة،  �لطفل 
�لعاملني  ك��اف��ة  �ط���الع  �إىل  ه��دف��ت 

دو�ئر  يف  �لخت�شا�س  �أ�شحاب  من 
�لطفل  �ملدين حول حقوق  �ملجتمع 
تطبيق  وكيفية  �لقانون  �شنها  �لتي 
�لو�قع  �أر������س  ه����ذه �حل���ق���وق ع��ل��ى 
�لفئة  على هذه  �إيجاباً  ينعك�س  مبا 
�مل��ج��ت��م��ع، و�ل��ت��ي �شتكون  �مل��ه��م��ة يف 
م�شتقباًل عماد �لتنمية و�لتطور يف 

�لوطن. 
�لدور�ت  �أن  �إىل  �لبلو�شي  و�أ���ش��ارت 
�لن�شو�س  ب��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة  ت���ت���ن���اول 
ودمية،  �لطفل  ل��ق��ان��ون  �لقانونية 
ودور  عليها،  �ملن�شو�س  و�حل��ق��وق 
يف  �لطفل  ب�شاأن  �ملعنية  �ملوؤ�ش�شات 
�إلقاء  �إىل جانب  �خل��دم��ات،  تقدمي 
ذ�ت  �لدولية  �لقو�نني  على  �ل�شوء 

�ل�شلة.
ناق�شت  �ل������دور�ت  �أن  �إىل  ون���وه���ت 
وتعزيز  ����ش���ون  يف  �ل����دول����ة  ج���ه���ود 
�لقو�نني  خ��الل  من  �لطفل  حقوق 
وكذلك  �مل��خ��ت��ل��ف��ة،  و�ل��ت�����ش��ري��ع��ات 
حقوق �لطفل على �شوء �لتفاقيات 
�جلهود  و����ش��ت��ع��ر���ش��ت  �ل����دول����ي����ة، 

�لدولية يف حماية حقوق �لطفل.
قدمها  �ل�������دور�ت  �أن  �إىل  ول��ف��ت��ت 
�مل����ح����ام����ي ح���م���ي���د ب�����ن دروي�����������س، 
للمحاماة  دروي�����������س  م���ك���ت���ب  م����ن 
و�شرح  �ل��ق��ان��ون��ي��ة،  و�ل���ش��ت�����ش��ار�ت 

�لطفل  ق��ان��ون  ُمف�شل  ب�شكل  فيها 
يت�شمنها،  �ل��ت��ي  و�حل��ق��وق  ودمي���ة 
يعي�س  و�أن  �حلياة  يف  �لطفل  كحق 
على  ي��ح�����ش��ل  و�أن  �أ����ش���رة  ك��ن��ف  يف 
حقوقه �لجتماعية كاملة وحقوقه 
�أ�شاليب  �م����ت����الك  يف  �ل���ث���ق���اف���ي���ة 
�ملعرفة، و�حلق يف �لتعليم، و�حلق يف 
�حلماية، و�أهمية �لقانون يف حماية 
دعم  �لفاعلة يف  وم�شاهمته  �لطفل 
�ملوؤ�ش�شات  حقوقه يف �ملجتمع، ودور 

يف حماية �لأطفال وم�شاندتهم. 
مهام” �لوعي و�لتثقيف«

�لدور�ت  �أن  �إىل  �لبلو�شي  ونوهت   
ق�����ش��م �لوعي  �إط�����ار ع��م��ل  ت���اأت���ي يف 
�لتوعية  ي��ت��وىل  �ل����ذي  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف 
و�مل���ر�أة،  �لطفل  بحقوق  و�لتثقيف 
من  للحد  �ل��وع��ي  ن�شر  يف  وي�شهم 
ت��ن��ت��ه��ك حقوق  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ل��وك��ي��ات 
�لطفل و�لوقاية من جر�ئم �لعنف 
مع  بال�شر�كة  �جلن�شي  و�لتحر�س 
�مل�����دين، ون�شر  �مل��ج��ت��م��ع  م��ن��ظ��م��ات 

ثقافة حترتم حقوق �لطفل و�ملر�أة 
يف �ملجتمع. 

بالتوعية  ي��ق��وم  �لق�شم  �أن  وب��ي��ن��ت 
�ملجتمع  يف  و�لطفل  �مل���ر�أة  بحقوق 
وي����ت����وىل �ل��ت��ن�����ش��ي��ق م����ع �مل����د�ر�����س 
وجمعيات �ملجتمع �ملدين للم�شاهمة 
يف �ل��ت��وع��ي��ة ب��ق�����ش��اي��ا �ل��ع��ن��ف �شد 
ن�شر  �أي�شاً  ويتوىل  و�مل���ر�أة،  �لطفل 
لبيان  �لد�خلي  للمجتمع  �لتوعية 
و�لطفل  ل��ل��م��ر�أة  �ل��ع��ام��ة  �حل��ق��وق 
�أثناء �لتعامل معهم من قبل �أجهزة 

�ل�شرطة.
كذلك  ي��ت��وىل  �لق�شم  �أن  و�أ���ش��اف��ت 
�ت����خ����اذ �لإج������������ر�ء�ت �لح����رت�زي����ة 
و�لتد�بري �مل�شبقة لوقوع �جلرمية، 
يف  و�لتثقيف  �لتوعية  على  ويعمل 
مو�شوع �لعنف من �لناحية �لدينية 
و�لتقاليد،  و�ل���ع���اد�ت  و�لأخ��الق��ي��ة 
�لإن�شان  ح��ق��وق  م��ب��د�أ  ناحية  وم��ن 
وذل������ك ب���ه���دف �حل�����د م����ن ح����الت 

�لعنف و�لعمل على تقلي�شها.

•• اأبوظبي-الفجر- رم�سان عطا

 ت�شت�شيف �لعا�شمة �أبوظبي �ملوؤمتر 
�ل�شحية  للرعاية  �ل��ث��اين  �ل�شنوي 
�ملجموعة  ت��ن��ظ��م��ه  �ل�����ذي  �لأول����ي����ة 
�لطبية  �ملتحدة للخدمات  �ل�شرقية 
�لإمار�ت  د�ن��ة  م�شت�شفى  يف  متمثلة 
مر�كز  و���ش��ب��ك��ة  و�لأط���ف���ال  للن�شاء 
هيلث بال�س �لتخ�ش�شية وم�شت�شفى 
مورفيلدز للعيون �أبوظبي وبالتعاون 
مع د�ئرة �ل�شحة يف �أبوظبي وذلك 
بتاريخ 19 يونيو 2019 يف فندق 
�شانت ريجي�س �لكورني�س ومب�شاركة 
ع�����دد م����ن �لأط�����ب�����اء �مل��خ��ت�����ش��ني يف 
�لأولية  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  جم���ال 

وطب �لأ�شرة. 
�لهاملي  حمد  حممد  �شعادة  و�أك���د 

�أبوظبي  يف  �ل�����ش��ح��ة  د�ئ�����رة  وك��ي��ل 
ع���ل���ى �أه���م���ي���ة �مل����وؤمت����ر �ل������ذي يعد 
��شتكمال  على  للعمل  مهمة  من�شة 
�إر�شاء  يف  لالإ�شهام  �ملبذولة  �جلهود 
يف  عاملي  مب�شتوى  �شحية  منظومة 
�لإم�����ارة  ق��ائ��م��ة ع��ل��ى ت��ع��زي��ز �لدور 
�ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  مل��ر�ك��ز  �مل��ح��وري 
�لأولية و�لتي تعترب �ملدخل �لرئي�س 

للخدمات �ل�شحية.
وقال �ل�شيد : حممد علي �ل�شرفاء 
�لتنفيذي  �ل���رئ���ي�������س  �حل�����م�����ادي 
�ملتحدة  �ل�������ش���رق���ي���ة  ل��ل��م��ج��م��وع��ة 
�أن  �أب��وظ��ب��ي  يف  �لطبية  ل��ل��خ��دم��ات 
�ملر�كز  يف  �لأد�ء  م�شتويات  تطوير 
�ل�شحية �لأولية من �شاأنه �أن ي�شهم 
�ملر�كز  ع��ل��ى  �ل�����ش��غ��ط  ت��خ��ف��ي��ف  يف 
وذلك  و�مل�شت�شفيات  �لتخ�ش�شية 

من خالل عالج �لن�شبة �لأكرب من 
�حلالت يف مر�كز �لرعاية �ل�شحية 
�ملتنامي  �له��ت��م��ام  �لأول���ي���ة يف ظ��ل 
�لأ���ش��رة وزي���ادة ع��دد �لأطباء  بطب 
جمال  يف  �ملتخ�ش�شني  �مل��و�ط��ن��ني 
طب �لأ�شرة. وعليه فاإن جمموعتنا 
تركز على �لرعاية �ل�شحية �لأولية 
من�شاآت  ج��م��ي��ع  يف  �لأ�����ش����رة  وط����ب 
وقمنا  ك���م���ا  �مل��خ��ت��ل��ف��ة  �مل���ج���م���وع���ة 
ل�شحة  متخ�ش�س  م��رك��ز  ب��اف��ت��ت��اح 
�لأولية  �ل�شحية  و�لرعاية  �لأ�شرة 
خليفة  مدينة  يف  �أ�شهر  ب�شعة  قبل 
لتن�شم ل�شل�شلة مر�كز هيلث بال�س 
مع  ومت��ا���ش��ي��ا  للمجموعة  �ل��ت��اب��ع��ة 
��شرت�تيجية �ملجموعة �شيتم �فتتاح 
جديدة  �أولية  �شحية  رعاية  مر�كز 

يف �ل�شنو�ت �ملقبلة. 

�أبوظبي،  �ل�شحة  د�ئرة  ومن جانب 
مدير  ك���الرك  نيل  �ل�شيد  يتحدث 
و�ل���ط���اق���ة  �ل�����ش����ت����ث����م����ار�ت  �إد�رة 
�ل���ش��ت��ي��ع��اب��ي��ة ب����الإن����اب����ة يف د�ئ�����رة 
�إم���ارة  �أب��وظ��ب��ي ع��ن رح��ل��ة  �ل�شحة 

��شرت�تيجية  تاأ�شي�س  نحو  �أبوظبي 
بينما  �لأول���ي���ة،  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 
تتحدث يف �ملوؤمتر �لدكتورة �شرينة 
�ملزروعي مدير �إد�رة �لأمر��س غري 
�أبوظبي  �ل�شحة  د�ئ��رة  يف  �ل�شارية 

عن �إد�رة �لأمر��س �ملزمنة يف مر�كز 
عالجها  جل��ه��ة  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 
لتجنب  دوري  ب�����ش��ك��ل  وم��ت��اب��ع��ت��ه��ا 
ملفي،  ج���ان���ب  وم����ن  �مل�����ش��اع��ف��ات. 
يتحدث �ل�شيد �أيرك كورنيف: نائب 
و�للتز�م  �ل��ع��ام��ة  �ل�شيا�شة  رئي�س 
�ملعلومات  تبادل  “ ملفي” نظام  يف 
نظام  وف��و�ئ��د  �أهمية  ع��ن  �ل�شحية 
�لإعالن  مت  �ل��ذي  �ملعلومات  ت��ب��ادل 
ع��ن��ه يف �إم����ارة �أب��وظ��ب��ي ب��د�ي��ة هذ� 

�لعام. 
�لذي  �مل��وؤمت��ر  برنامج  ي�شتمل  كما 
متت معادلته من د�ئرة �ل�شحة مبا 
معتمدة  تعليمية  �شاعات   7 ي�شاوي 
�ملحا�شر�ت  من  �لعديد  �إل��ق��اء  على 
على  ت���رك���ز  �ل���ت���ي  �ل���ع���م���ل  و�أور�ق 

خدمات �لرعاية �ل�شحية �لأولية. 

وتلقي �لدكتورة ثمينة �أحمد رئي�شة 
�مل����وؤمت����ر ����ش��ت�����ش��اري��ة ط���ب �لأ����ش���رة 
لالأ�شرة  ب���ال����س  ه��ي��ل��ث  م���ر�ك���ز  يف 
حما�شرة عن نظام �لرعاية �ل�شحية 
�لأولية يف �بوظبي. ويتحدث خالل 
جل�شات �ملوؤمتر �لدكتور عبد �لرز�ق 
�لقلب  �أم��ر����س  ��شت�شاري  �ل��ق��دور 
للن�شاء  �لإم���ار�ت  د�ن��ة  يف م�شت�شفى 
�أب��وظ��ب��ي ع���ن �شحة  و�لأط����ف����ال يف 
�لقلب يف �لرعاية �ل�شحية �لأولية، 
فريدريكا  �لدكتورة  تتحدث  بينما 
�لأطفال  طب  �أخ�شائية  فينجار�يل 
يف م�����ش��ت�����ش��ف��ى د�ن�����ة �لإم��������ار�ت عن 
ت�شخي�س وعالج �ل�شعلة �ملزمنة عند 
�لدكتورة فرجيني  وتلقي  �لأطفال، 
مبارك �أخ�شائية �لأمر��س �لنف�شية 
يف مركز هيلث بال�س للغدد �ل�شماء 

و�ل�����ش��ك��ري ع��ن ����ش��ط��ر�ب��ات �لأك���ل 
�يجور  �لدكتور  ويتحدث  �لنف�شية، 
�لعيون  �أم��ر����س  ��شت�شاري  ك���وز�ك 
�أبوظبي  م��ورف��ي��ل��دز  م�شت�شفى  يف 
للعيون عن �أعر��س �لعني �حلمر�ء 
وع��الج��ه��ا.  وت��ل��ق��ي �ل��دك��ت��ورة نيها 
�لن�شاء  �أم���ر�����س  �أخ�����ش��ائ��ي��ة  ج��ام��ي 
بال�س  ه��ي��ل��ث  م���رك���ز  و�ل��������ولدة يف 
�لفحو�شات  عن  حما�شرة  لالأ�شرة 
تتحدث  بينما  �مل���ر�أة،  عند  �لوقائية 
��شت�شارية  ج��ون��ز  ك��اث��ي  �ل��دك��ت��ورة 
�أمر��س �لن�شاء و�لولدة يف م�شت�شفى 
�لبويل  �ل�شل�شل  �لإم���ار�ت عن  د�ن��ة 
عند �ل�شيد�ت، وتتحدث عال مزهر 
�أخ�����ش��ائ��ي��ة ت��غ��ذي��ة يف م��ر�ك��ز هيلث 
بال�س عن دور تغيري نظام �حلياة يف 

عالج �ل�شمنة.    

•• دبي-الفجر:

�إد�رة �حلقوق  م��دي��ر  �مل��ن�����ش��وري  �أح���م���د  �ل��دك��ت��ور  �ل��ع��ق��ي��د  ق���ال 
قدم  �لجتماعي  �لتكافل  �شندوق  �إن  دب��ي،  �شرطة  يف  و�حل��ري��ات 

م�شاعد�ت بقيمة 12 مليوناً و329 �ألفا
و126 درهما خالل �ل�شنو�ت �لثالث �ملا�شية �إىل 4574 موظفا 
و�شائقة  لأزم���ات  تعر�شو�  �أ���ش��ره��م مم��ن  و�أف����ر�د  دب��ي  �شرطة  يف 
�شخ�شا   1381 �أن  �ملن�شوري  �لعقيد  �أو�شح  وتف�شيلياً،  مادية. 
��شتفاد من 4 ماليني و229 �ألفا و126 درهما يف عام 2016، 
درهم  �أل��ف  و200  ماليني   5 من  �شخ�شا   2077 ��شتفاد  فيما 

�ألف  1116 �شخ�شا من مليونني و900  2017، و��شتفاد  عام 
قدمها  �لتي  �مل�شاعد�ت  م��ن  ج��زء�  �إن  وق��ال   .2018 ع��ام  دره��م 
�ل�����ش��ن��دوق ع��ام 2017، ج���اءت ع��رب م��ب��ادرة �أب����و�ب �لأم���ل �لتي 
حيث  �ل��ع��ام،  ذل���ك  يف  �لإن�����ش��ان  حل��ق��وق  �ل��ع��ام��ة  �لإد�رة  �أطلقتها 
�ملرحوم  �أ�شرة  من  دره��م  مليون   1.5 مبلغ  �لعامة  �لإد�رة  تلقت 
عبيد �حللو دعماً للحالت �لإن�شانية، ��شتفاد منها 551 �شخ�شاً 
ممن تع�شرو� مادياً يف �لدر��شة �أو �لعالج �أو �ل�شكن. وبنّي �لعقيد 
�للو�ء  �لتكافل �لجتماعي وبرئا�شة �شعادة  �أن �شندوق  �ملن�شوري 
ٌطرح  و�أن  �شبق  دب��ي،  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري  عبد �هلل خليفة 
بت�شكيل جديد يهدف �إىل تعزيز �لتو��شل مع خمتلف �لقطاعات 

�أبرز �خلدمات �لتي  �أن �ل�شندوق يعد من  �ل�شرطية، م�شري� �إىل 
و�أ���ش��ره��م، لرت�شيخ  �ل��د�خ��ل��ي  دب���ي جل��م��ه��وره��ا  ���ش��رط��ة  تقدمها 
يعزز  �لنا�س، ومبا  بني  و�لإخ��اء  و�لرت�حم  و�لتكافل  �لعطاء  قيم 
يف  �ل�شندوق  جنح  وقد  و�لتطوعية،  �ملجتمعية  �مل�شاركة  مفاهيم 
1989 وحتى  ع��ام  منذ  �أجلها  �أن�شئ من  �لتي  �لأه���د�ف  حتقيق 
�ليوم، مبا قدمه من م�شاعد�ت ملن تعر�شت منازلهم لالحرت�ق، 
وم�����ش��اع��د�ت ل���ش��ت��ك��م��ال �ل��در����ش��ة، ول��دف��ع �لإي���ج���ار، �إىل جانب 
�أ�شحاب  من  �أبناء  لديهم  ممن  للموظفني  �ل�شندوق  تخ�شي�س 
�ب��ن من  لكل  �شنويا  دره��م  �آلف   10 وق��دره  ماليا  �لهمم، مبلغا 

�أ�شحاب �لهمم.. 

�سملت املوظفني واأفراد اأ�سرهم
»�شندوق تكافل �شرطة دبي« يقدم م�شاعد�ت باأكرث من 12 مليون درهم يف 3 �شنو�ت

خالل املوؤمتر ال�سنوي الثاين للرعاية ال�سحية الأولية 

د�ئرة �ل�شحة يف �أبوظبي ت�شلط �ل�شوء على �أهمية مر�كز �لرعاية �ل�شحية �لأولية 

•• دبي-الفجر:

�أ�شدر �شعادة �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري، �لقائد �لعامة ل�شرطة 
دبي، �أمر�ً برتقية �لعريف �أول حنان ح�شني حممد، مفت�شة يف 
ب��الإد�رة �لعامة لأمن �ملطار�ت ب�شرطة دبي،  �أمن مبنى2  �إد�رة 
ب�شجاعة  ��شتجابتها  نظري  وذل��ك  رتبتها،  تلي  �لتي  �لرتبة  �إىل 
وح�س �لأمومة حلالة ولدة غري طبيعية تعر�شت لها م�شافرة 
�لدويل،  دب��ي  مطار  �إىل  و�شولها  عند  �لهندية  �جلن�شية  م��ن 
�ل��ل��ح��ظ��ة �لأوىل لتلقي  �مل�����ش��اف��رة م��ن��ذ  ح��ي��ث ق��ام��ت مب��ر�ف��ق��ة 
�لبالغ، وقدمت مبر�فقة �مل�شعف �ل�شيد بيني�شن �شاكو، �مل�شاعدة 
 6 �لالزمة لها يف عملية ولدة �جلنني �لذي مل يتجاوز عمره 

�أ�شهر، و�إنقاذه من حالته �حلرجة.

وكرم �للو�ء عبد �هلل خليفة �ملري، يف مقر �لقيادة �لعامة ل�شرطة 
دبي، �لعريف �أول حنان ح�شني حممد، وبيني�شن �شاكو، م�شعف 
وذلك  �لإ�شعاف،  خلدمات  دبي  موؤ�ش�شة  من  ط��ارئ،  طب  وفني 
من  حنان،  �أول  �لعريف  به  قامت  ما  �أن  م��وؤك��د�ً  لهما،  تقدير�ً 
�لالزمة  �مل�شاعدة  وتقدميها  �شريعة،  و��شتجابة  ت�شرف  ح�شن 
�إمنا  �حل��رج��ة،  �حل��ال��ة  ه���ذه  �لإ���ش��ع��اف يف  ومل��وظ��ف  للم�شافرة 
يعك�س �ل�شورة �مل�شرفة ل�شرطة دبي وقيمها �ملوؤ�ش�شية، ودورها 
�لتدريب و�لتاأهيل �لذي جتلى  �لإن�شاين و�ملجتمعي، وم�شتوى 

يف �لحرت�فية و�شرعة �ل�شتجابة ملثل هذه �حلالة �لطارئة.
�ملخا�س  باغت  حيث  �ملن�شرم،  �ب��ري��ل  �شهر  �إىل  �لق�شة  وت��ع��ود 
مناطق  يف  ت��و�ج��ده��ا  �أث���ن���اء  �ل��ه��ن��دي��ة  �جلن�شية  م��ن  م�����ش��اف��رة 
�ملفت�شة  �شارعت  و  �ل���دويل،  دب��ي  مبطار   2 �ملبنى  يف  �لتفتي�س 

حنان لنقل �مل�شافرة �إىل غرفة �لتفتي�س، نظر�ً حلالتها �ل�شحية 
تقدمي  ت�شتدعي  و  �مل�شت�شفى،  �إىل  نقلها  ي�شعب  �لتي  �حلرجة 
يف  توليدها  من  بد  ل  فكان  �ل��ولدة،  لعملية  �لفورية  �مل�شاعدة 
غ��رف��ة �ل��ت��ف��ت��ي�����س، وت�����ش��اع��د م�����ش��ت��وى خ��ط��ورة �مل��وق��ف عندما 
�ل�شحية حرجة  حالته  �أي�شاً  كانت  و�ل��ذي  �لأم طفلها،  و�شعت 
خ�شو�شاً تنف�شه، حيث قامت �ملفت�شة باإجر�ء �نعا�س قلبي رئوي 
مثل  م��ع  للتعامل  عليها  ت��درب��ت  �لتي  للطريقة  وف��ق��اً  للطفل، 
هذه �حلالت، عرب ممار�شة عملية �ل�شغط لأماكن معينة لعدة 
مر�ت لإعادة تنف�شه، ومب�شاعدة من موظف �لإ�شعاف، وهو ما 
�حلالة  مع  �لتعامل  و��شتمر  حياته،  و�أنقذ  �لطفل  تنف�س  �أع��اد 
�أن مت  �إىل  ل��الأم وطفلها،  �ل��الزم��ة  �لعناية  وت��ق��دمي  �ل��ط��ارئ��ة، 

نقلهم �إىل �مل�شت�شفى.

يف اإطار احلر�س على التوعية بحقوق هذه الفئة

�شرطة دبي توؤهل �لعاملني يف جمال �إنقاذ قانون �لطفل ودمية 

اأنع�ست الطفل رئويا

ترقية عريف �أول �شاعدت م�شافرة على و�شع مولودها يف مطار دبي  
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي الفجر

كّرمت  ر�ئ��ع��ة،  �حتفالية  �أج����و�ء  يف 
����ش���ي���ت���زن �ل���ي���اب���ان���ي���ة ك���وك���ب���ة من 
�أ�شحاب  �ملُ���ل���ِه���م���ني  �لأ�����ش����خ����ا�����س 
�نعك�شت  و�لتي  �ل��رب�ق��ة  �لإجن���از�ت 
�شمن  وذل���ك  �ملجتمع  ع��ل��ى  �أث���اره���ا 
و�لتي  �لآن  ي��ب��د�أ  �لأف�����ش��ل  م��ب��ادرة 
�لر�ئدة  �ليابانية  �لعالمة  د�شنتها 

نهاية �لعام �ملا�شي. 
�لر�ئدة  �ليابانية  �ل�شركة  �أن  يذكر 
يبد�أ  �لأف���������ش����ل  م�����ب�����ادرة  �أط���ل���ق���ت 
 2018 دي�����ش��م��رب  ���ش��ه��ر  يف  �لآن 
على  ع����ام   100 م�����رور  مب��ن��ا���ش��ب��ة 
وذل����ك للبحث  �ل�����ش��رك��ة،  ت��اأ���ش��ي�����س 
�أ�شحاب  �ملُ��ل��ِه��م��ني  �لأ���ش��خ��ا���س  ع��ن 
نفعها  يعود  و�لتي  �لقّيمة  �ملبادر�ت 
ع��ل��ى �مل��ج��ت��م��ع. ت��وؤك��د �مل���ب���ادرة على 
“�لأف�شل  و�شعارها  �شيتزن  فل�شفة 

ما  تقدمي  على  �لآن” و�لعمل  يبد�أ 
و�لعامل  للمجتمع  ومفيد  ر�ئ��ع  هو 

وبالتايل تعزيز حياة �لنا�س. حر�شت 
على  تاريخها  طو�ل  �شيتزن  �شاعات 

ك��ل م��ا ه��و مبتكر وع�شري  ت��ق��دمي 
حيث �أنها �أول �شركة �شاعات بالعامل 

تطرح �شاعة تعمل بالطاقة و�أخرى 
�آخر  بني  ومن  �ل�شناعية.  بالأقمار 
�لعامل  يف  ���ش��اع��ة  �أدق  ط��روح��ات��ه��ا، 
ت��ع��م��ل ب��ال��ط��اق��ة �ل�����ش��وئ��ي��ة مبعدل 

دقة ± ثانية يف �لعام. 
ويف ت�شريح ل�: �شوبيكا كالر� �لفائزة 
ب���اجل���ائ���زة �ل���ك���ربى ق���ال���ت ف���ي���ه: “ 
 Wings of Angelz مبادرة 
تنمية  ه��ي��ئ��ة  ق���ب���ل  م����ن  م��رخ�����ش��ة 
�ل���ت���اب���ع���ة حل���ك���وم���ة دبي  �مل���ج���ت���م���ع 
ربحية  غ���ري  م��وؤ���ش�����ش��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا 
تعمل على جعل �لعامل �أكرث �شهولة 
ي�شتخدمون  ممن  �لهمم  لأ�شحاب 
�شوبيكا  تعمل  �ملتحركة.  �لكر��شي 
على ��شتخد�م تلك �لأمو�ل لتد�شني 
تطبيق �إلكرتوين يحتوي معلومات 
ع��ل��ى �لأم����اك����ن �ل���ت���ي حت���ت���اج �شلم 

خ�شبي لدخوله.« 
�ملدير  ك��ات��و  كيجي  ل���:  ت�شريح  ويف 

�أطلقتنا   “ �خلليج:  ل�شيتزن  �ل��ع��ام 
وجعلناها  �لآن  يبد�أ  �لأف�شل  حملة 
�لأعمال  �مل�شاركات  مفتوحة جلميع 
ذلك  و�ملختلفة  �ل��رب�ق��ة  �ملجتمعية 
�أن��ن��ا ن��وؤم��ن ب����اأن م�����ش��اع��دة ومتكني 
�لآخ����ري����ن ه���و ع��م��ل ج��ل��ي��ل ويجب 
تكرمي �لقائمني عليه. ومن جانبنا 

�لإيجابية  ب���ال���ردود  ���ش��ع��د�ء  ف��اإن��ن��ا 
على  �ملبادرة  تركتها  �لتي  و�لو��شعة 
�ل�شابقة حيث جاءتنا  �ل�شهور  مد�ر 
�جلن�شيات  خمتلف  م��ن  م�����ش��ارك��ات 
كثري�ً  �أ����ش���ع���دن���ا  مم����ا  و�خل���ل���ف���ي���ات 
�لق�ش�س  تلك  معظم  �أن  و�لأج��م��ل 
�شيتزن  ف���ل�������ش���ف���ة  جت�������ش���د  ك����ان����ت 

و�لتحلي  �لأف�شل  نحو  لالنطالق 
�أبهرتنا  و�مل��ب��ادرة.   �لإيجابية  ب��روح 
و�شلتنا  �ل���ت���ي  �ل��ق�����ش�����س  ك����ث����ري�ً 
و�ل���روح �لإي��ج��اب��ي��ة �ل��ت��ي حت��ل��و� بها 
�لأوفر  ك��ان��ت  �شوبيكا  ق�شة  �أن  �إل 
حظاً لذ� فلها منا وم�شروعها �أطيب 

�لأمنيات.« 

•• اأبوظبي-وام:

�لعربية  �لإم�����������ار�ت  دول������ة  ت�������ش���ارك 
�لعتماد  ن���ظ���ام  يف  مم��ث��ل��ة  �مل���ت���ح���دة 
�لإمار�ت  هيئة  �لإم��ار�ت��ي يف  �لوطني 
“مو��شفات”  و�ملقايي�س  للمو��شفات 
�لعاملي  باليوم  �لحتفال  �لعامل  دول 
من  �لتا�شع  ي�شادف  �ل��ذي  لالعتماد 
�لعام  �شنويا ويجري هذ�  يونيو  �شهر 
حتت �شعار “ �لعتماد: قيمة م�شافة 

�إىل �شال�شل �لإمد�د«.
قبل  من  �لعام  ه��ذ�  �شعار  �ختيار  ومت 
�ملخترب�ت  لعتماد  �لدولية  �ملنظمة 
و �ملنتدى �لدويل لالعتماد   ILAC
دول����ة  ف���ي���ه  ت���ق���ود  وق�����ت  يف   IAF
�لإقليمية و�لدولية  �لإمار�ت �جلهود 
�إذ  للجودة  �لتحتية  بالبنية  لالرتقاء 

بها عامليا  �أد�ة معرتفا  يوفر �لعتماد 
للم�شتهلكني  �لثقة  م��ن  حالة  حتقق 

و�جلهات �ملختلفة.
عامليا  ح�������ش���ور�  �لإم���������ار�ت  و���ش��ج��ل��ت 
�إل��ز�م��ي��ة لالعتماد  مهما يف جم��الت 
للجودة  �لتحتية  �لبنية  منظومة  يف 
وما يرتبط بها مثل منظومة �حلالل 
لفتا  �نت�شار�  �شهدت  �لتي  �لمار�تية 
وب��ل��غ عدد  �ل��ع��امل  �أن���ح���اء  يف خمتلف 
�حلالل  �ملطابقة  �شهاد�ت  منح  جهات 
دولة   26 تغطي  جهة   53 �مل�شجلة 
حول �لعامل. و �أكدت �لدكتورة رحاب 
�لعتماد  �إد�رة  مديرة  �لعامري  ف��رج 
دولة  �أن  “مو��شفات”  يف  �ل��وط��ن��ي 
قوية  حتتية  بنية  متتلك  �لإم������ار�ت 
مالئمة  ت�شريعية  ومنظومة  للجودة 
�ع����ت����م����اد وطني  ن����ظ����ام  ع����ن  ف�������ش���ال 

تعزيز  يف  ي�����ش��ارك  وم��ت��ط��ور  متكامل 
�لقت�شادي  و�ل��ن��م��و  �لأع���م���ال  ق��ط��اع 
�أه���د�ف  �ل�����ش��رك��اء يف حتقيق  وي��دع��م 

�لأجندة �لوطنية يف حماور متعددة.
و قالت �إن هذه �لتوجهات تن�شجم مع 

�إبر�م  �لإم����ار�ت  دول��ة  حكومة  خطط 
�لعامل  ب��ل��د�ن  م��ع خمتلف  �ل�����ش��رك��ات 
مل���ا ل���ذل���ك م���ن ت���اأث���ري �إي���ج���اب���ي على 
وت�شهيل  �ل��وط��ن��ي  �لق��ت�����ش��اد  تطوير 
�لإمار�ت  بني  �لبينية  �لتجارة  حركة 

و�لعامل.
�ختيار  �أن  �ل����ع����ام����ري  �ع����ت����ربت  و 
ين�شجم  للفعالية  �ل��ع��ام  ه���ذ�  ���ش��ع��ار 
م��ع م�����ش��اع��ي دول����ة �لإم������ار�ت �جل���ادة 
متطلبا  �ل���وط���ن���ي  �لع���ت���م���اد  جل��ع��ل 
�ل��ع��دي��د م��ن �جل��ه��ات �لرقابية  ل���دى 
�مل�شتوى  ع��ل��ى  �لتنظيمية  و�ل��ه��ي��ئ��ات 
�لوطني خ�شو�شا و�أنه يوفر مرجعية 
حمايدة ونزيهة تعزز �لثقة �لعامة يف 
كفاءة وجودة ن�شاطات تقييم �ملطابقة 
�ملنظومة وفق  و�أمان  و�شمان �شالمة 

�أعلى �ملعايري �لعاملية.

و ����ش���ددت ع��ل��ى �أه��م��ي��ة �لع���ت���م���اد يف 
�إذ يعمل يف جميع  خمتلف �لقطاعات 
مر�حل �شال�شل �لإم��د�د من �لرعاية 
مرور�  �ل��ط��ب��ي��ة  و�لأج���ه���زة  �ل�شحية 
و�ملالب�س  و�ل���ط���اق���ة  �ل��ب��ن��اء  ب��ق��ط��اع 
و�لإلكرتونيات  و�لألعاب  و�ملن�شوجات 
و�لت�شالت  �ملعلومات  وتكنولوجيا 
و�شول �إىل �شالمة �لأغذية و �إمد�د�ت 
�لعتماد  نظام  باأهمية  ونوهت  �ملياه. 
ت�شهيل  حيث  من  �لإم��ار�ت��ي  �لوطني 
مو�ءمة �إجر�ء�ت وممار�شات �لعتماد 
ونقل �ملعرفة و�ل�شتفادة من �خلرب�ت 
�لفنية وتقدمي خدمات �عتماد ت�شهم 
يف رف��ع ج��ودة وك��ف��اءة �خل��دم��ات �لتي 
ت��ق��دم��ه��ا ج��ه��ات ت��ق��ي��ي��م �مل��ط��اب��ق��ة يف 
تعزز  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ت��ق��ن��ي��ة  جم������الت 
ي�شب  مب��ا  ل��ل��ج��ودة  �لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة 

يف حت��ق��ي��ق ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات و�أه�����د�ف 
�لأجندة �لوطنية.

�شهد  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  �أن  �إىل  و�أ����ش���ارت 
�أربع  �لإمار�تي  �لعتماد  نظام  توقيع 
�أج���ه���زة �عتماد  م���ذك���ر�ت ت��ف��اه��م م��ع 
�ململكة  ر�ئ�����دة وه����ي م��رك��ز خ���دم���ات 
�عتماد  وم���رك���ز  ل��الع��ت��م��اد  �مل��ت��ح��دة 
�لعتماد  وم���رك���ز  �ل��ب��ي�����ش��اء  رو���ش��ي��ا 

�ملجري ومركز �لعتماد �خلليجي.
�لتعاون  ه��ذ�  �أن  �ل��ع��ام��ري  و�ع��ت��ربت 
وتعزيز  �خل��رب�ت  لتبادل  فر�شا  يتيح 
�ل����ك����ف����اءة �ل���ف���ن���ي���ة ل���ل���ع���ام���ل���ني ل���دى 
ج��ان��ب �لطالع  �إىل  ك��اف��ة  �لأط�����ر�ف 
ع��ل��ى �أح����دث �مل��م��ار���ش��ات و�لإج�����ر�ء�ت 
جهات  لع��ت��م��اد  �ملتخ�ش�شة  �ل��ف��ن��ي��ة 
ت��ق��ي��ي��م �مل��ط��اب��ق��ة وت�����ش��ه��د �لإم������ار�ت 

جناحا متتاليا يف هذ� �مللف.

•• ال�سارقة-وام:

�ل�شارقة  يف  �لثقافة  د�ئ���رة  �عتمدت   
�شعادة  ب��رئ��ا���ش��ة  �ج��ت��م��اع��ه��ا  خ����الل 
رئي�س  �ل���ع���وي�������س  حم���م���د  ع����ب����د�هلل 
�ل��������د�ئ��������رة ب����رن����اجم����ه����ا �ل�������ش���ن���وي 
�لد�ئمة  و�مل��ل��ت��ق��ي��ات  ل��ل��م��ه��رج��ان��ات 
نوعية  �نطالقة فكرية  و�ل��ذي ميثل 
�ملو�شم  ي��ب��د�أ  حيث  متميزة  وثقافية 
حتى   2019 ���ش��ب��ت��م��رب  ���ش��ه��ر  م����ن 
لدور  ��شتمر�ر�  وذلك   2020 يونيو 
�ل�������ش���ارق���ة �ل����ري����ادي و�ل��ت��ف��اع��ل��ي يف 
و�لعربي  �ملحلي  �لثقايف  �مل�شهد  رف��د 

و�لعاملي.
وي�شم �لربنامج �لعديد من �لأن�شطة 
و�ل��ف��ع��ال��ي��ات ل�����الإد�ر�ت و�لأق�����ش��ام يف 
و   “ �ل��ث��ق��اف��ي��ة  “�ل�شوؤون  �ل����د�ئ����رة 
�مل�����ش��رح و �لإع������الم و ب��ي��ت �ل�����ش��ع��ر و 
�لدر��شات  و  �لأدب���ي  �حل���رية  جمل�س 

و�لن�شر و �ملنطقة �ل�شرقية.
و قال �شعادة عبد �هلل حممد �لعوي�س 
�إن �ل��د�ئ��رة تعمل وف��ق روؤي��ة �شاحب 
بن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو 
حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
لتوجيهاته  وتنفيذ�  �ل�شارقة  حاكم 
وبناء  �ل��ث��ق��اف��ي��ة  �ل�������ش���اح���ة  رف�����د  يف 
و�لرتقاء  ب��امل��ع��ارف  �لإن�����ش��اين  �لفكر 
و�ل��ف��ك��ر مبا  و�ل��ث��ق��اف��ة  �لأدب  ب��ن��ت��اج 
�لفكرية  مكانته  ويعزز  �لفرد  ي��رثي 

و�لثقافية يف �ملجتمع .
و�أو�شح �أنها ت�شبو من خالل �لرب�مج 
�لثقايف  �مل�����ش��ه��د  مل��و�ك��ب��ة  و�لأن�����ش��ط��ة 
و�لفكري يف �ملنطقة �لعربية ومتابعة 
�لعامل من خالل  �لإن�شاين يف  �لأدب 
و�لإ�شد�ر�ت  و�لأدبي  �لفكري  �لإنتاج 
فيها  ت�شرك  �لتي  �لفاعلة  و�لأن�شطة 
مبختلف  �مل��ج��ت��م��ع  ����ش���ر�ئ���ح  ج��م��ي��ع 
�هتماماته �لثقافية “�ل�شعر و �مل�شرح 

�لفعل  لتكري�س  �لفنون”  و  �لأدب  و 
�ل��ث��ق��ايف و�ل��ت��و����ش��ل و�ل���ت���ق���ارب بني 
بالفكر  و�لرتقاء  �ملختلفة  �ملجتمعات 

و�لأفق �لثقايف لالإن�شان.
حتتفل  �ل�شارقة  �أن  �لعوي�س  و�أ�شاف 
)عا�شمة  ل��ق��ب  ب��ن��ي��ل��ه��ا  �ل���ع���ام  ه����ذ� 
�ملنا�شبة  وب����ه����ذه  ل���ل���ك���ت���اب(  ع���امل���ي���ة 
�لرب�مج  م��ن  ع���دد�  �ل��د�ئ��رة  �شتنظم 
�ل��ث��ق��اف��ي��ة �ل�����ش��ه��ري��ة و�ل�����ش��ن��وي��ة من 
ومعار�س  فنية  ودور�ت  ع��م��ل  ور����س 
و�أم�������ش���ي���ات وحم����ا�����ش����ر�ت ون������دو�ت 
وملتقيات �شعرية وعرو�س م�شرحية 
�إ�شافة للعديد من �جلو�ئز يف جميع 
ح��ق��ول �لإب�����د�ع ع��رب ب��ر�م��ج جديدة 
�ل�شر�ئح  �ق��رت�ح��ات  لدر��شة  �إ�شافة 
�ملعرفية  و�ح��ت��ي��اج��ات��ه��ا  �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
وتنفيذ� لتو�شيات و قر�ر�ت �مللتقيات 
�لتخ�ش�شية و�إقامتها يف بلد�ن عربية 
خمتلفة، للو�شول �إىل �ملثقف و�ملبدع 

�لعربي.
خ����الل  م�����ن  �ل���������ش����ارق����ة  �أن  و�أك����������د 

�ملهرجانات �لتي تقام مبعدل مهرجان 
كل �شهر يف بيوت �ل�شعر �لتي �نطلقت 
يف خم��ت��ل��ف �ل��ب��ل��د�ن �ل��ع��رب��ي��ة مثلت 
لأدو�ت  وحمركا  م�شتد�مة  منظومة 
�ل�شعر  خالل  من  �لإن�شاين  �لتفاعل 
ومناهجه  م��د�ر���ش��ه  ع��ل��ى  و�لن��ف��ت��اح 
�ل�شعرية  �ملهرجانات  �أن  �إىل  لفتا   ..
للم�شاريع  ��شتكمال  هي  �ل�شارقة  يف 
�لعام  للجهد خالل  وتتويج  �لثقافية 
وت��ك��رمي ق��ام��ات �أ���ش��ه��م��ت يف حتريك 

�ل�شاحة �ل�شعرية.
و ي���ب���د�أ ب��رن��ام��ج �مل��و���ش��م �جل���دي���د يف 
ملتقى  ب��ف��ع��ال��ي��ة   2019 ���ش��ب��ت��م��رب 
)�شعر�ء  �ل��ع��رب��ي  ل��ل�����ش��ع��ر  �ل�����ش��ارق��ة 
لل�شعر  �ل�شارقة  وملتقى  لبنان(  من 
�إىل  �ل���ع���ر�ق(  م��ن  )���ش��ع��ر�ء  �ل�شعبي 
 16 �ل���  بدورته  �ل�شرد  ملتقى  جانب 
�ل�����ذي ي��ع��ق��د ل��ل��م��رة �ل��ث��ال��ث��ة خ���ارج 
�لأردنية  �لعا�شمة  يف  �ل�شارقة  �إم��ارة 
للم�شرحيات  كلباء  ومهرجان  عمان 

�لق�شرية.

تنظم   2019 �أك��ت��وب��ر  �شهر  وخ��الل 
�لعربي(   لل�شعر  مر�ك�س  )م��ه��رج��ان 
�ملغربية  �ململكة  يف  �ل��ث��ان��ي��ة  ب��دورت��ه 
ي��ل��ي��ه ن�����ش��اط��ات م�����ش��ائ��ي��ة ث��ق��اف��ي��ة يف 
وو�دي  و�ل���ن���ح���وه  ���ش��ي�����س  م��دي��ن��ت��ي 
�ل�شارقة  ملتقى  ي��اأت��ي  بعدها  �حل��ل��و 
تون�س(  من  )�شعر�ء  �ل�شعبي  لل�شعر 
�لعربي  لل�شعر  �ملفرق  مهرجان  يليه 
�لأردن��ي��ة ومهرجان  �ملفرق  يف مدينة 
دبا �حل�شن �لثقايف وتختتم فعاليات 
�أكتوبر مبعر�س خط ملنت�شبي برنامج 

)كتاتيب(.
وتبد�أ فعاليات �شهر نوفمرب مبهرجان 
ك���ل���ب���اء �ل����ث����ق����ايف ب�����دورت�����ه �ل���ر�ب���ع���ة 
�لعربي يف  لل�شعر  �لأق�شر  ومهرجان 
مهرجان  ث��م  مب�شر  �ل��ر�ب��ع��ة  دورت����ه 
�ل�شود�ن  �خلرطوم لل�شعر �لعربي يف 
�ليوم  �حتفالت  تليها  �لثالثة  �لدورة 
�لوطني و�أم�شية �شعرية بالتز�من مع 
دي�شمرب  �شهر  ي�شهد  و  �ل�شهيد.  يوم 
لل�شعر  �ل��ق��ريو�ن  مهرجان   2019

�لر�بعة  دورت���ه  يف  تون�س  يف  �ل��ع��رب��ي 
�لذي  �لإ�شالمية  �لفنون  ومهرجان 
11 دي�شمرب  �لفرتة من  يقام خالل 
يف   2020 يناير   21 حتى   2019
�ل�شارقة  وم��ه��رج��ان   22 �ل���  ن�شخته 
للم�شرح �ل�شحر�وي �لدورة �خلام�شة 
�لعاملي  باليوم  �ل�شعر  بيت  و�حتفالية 
للغة �لعربية بجانب ملتقى �ل�شارقة 
لل�شعر �ل�شعبي )�شعر�ء من فل�شطني( 
�لت�شكيلي  للنقد  �ل�����ش��ارق��ة  ج��ائ��زة  و 
�ل�شارقة  وم��ه��رج��ان   12 �ل����  �ل����دورة 

للم�شرح �لك�شفي �لدورة �لتا�شعة.
فعالياته   2020 ع�����ام  وي�����ش��ت��ه��ل 
خالل �شهر يناير مبهرجان �ل�شارقة 
ل��ل�����ش��ع��ر �ل��ع��رب��ي �ل������دورة �ل����� 18 يف 
يناير وملتقى   10 –  5 �لفرتة من 
مليحة �لثقايف �لدورة �لثالثة بجانب 
�لدورة  �مل�شرحي  خورفكان  مهرجان 
فتبد�أ  فرب�ير  �أن�شطة  �أم��ا   . �ل�شابعة 
�ل�شعبي  لل�شعر  �ل�شارقة  مبهرجان 
�لدورة �ل� 16 يف �لفرتة من 2 – 7 

�لثقافية  فرب�ير حتت �شعار �لقو�فل 
للقيم(  تكري�س  �ل��ذ�ك��رة...  )�شفر يف 
�لعربي  لل�شعر  نو�ك�شوط  ومهرجان 
يف م��وري��ت��ان��ي��ا �ل������دورة �خل��ام�����ش��ة و 
مهرجان دبا �حل�شن للم�شرح �لثنائي 
مللتقى  �إ����ش���اف���ة  �خل���ام�������ش���ة  �ل��������دورة 

�ل�شارقة )17( للم�شرح �لعربي.
ور�شة   ت��ق��ام   2020 م��ار���س  وخ���الل 
)ف����ن �ل�����ش��ع��ر و�ل����ع����رو�����س( �ل�����دورة 
�ل�12 كما ينظم حفل تكرمي موؤلفي 
�لعا�شرة  �ل����دورة  �ل��د�ئ��رة  �إ����ش���د�ر�ت 
�ل�شعبية  لل�شلة  �حل��ل��و  و�دي  و�أي�����ام 
ملتقى  �إىل  �إ�شافة  �خلام�شة  �ل��دورة 
“�شعر�ء من  �لعربي  لل�شعر  �ل�شارقة 
لل�شعر  �ل�شارقة  وملتقى  �جلز�ئر” 
�ل�شعودية(  م���ن  )����ش���ع���ر�ء  �ل�����ش��ع��ب��ي 
لل�شعر  �ل���ع���امل���ي  �ل���ي���وم  و�ح��ت��ف��ال��ي��ة 
�لعربي  �ل�����ش��ع��ر  ور����ش���ة  ي�����ش��اح��ب��ه��ا 
�أيام  تنطلق يف مار�س  .. كما  لل�شباب 
�ل�����ش��ارق��ة �مل�����ش��رح��ي��ة �ل�����دورة �ل���� 30 
وتختتم   26 –  18 م��ن  �ل��ف��رتة  يف 
خورفكان  مبهرجان  �ل�شهر  فعاليات 

�لثقايف �لدورة �خلام�شة.
�ل�شارقة  مبلتقى  �أب��ري��ل  �شهر  وي��ب��د�أ 
للخط �لدورة �ل�تا�شعة من �لأول من 
�أبريل حتى �لأول من يونيو 2020 
جلائزة   23 �ل�����  �ل������دورة  وف��ع��ال��ي��ات 
�لإ�شد�ر  �ل��ع��رب��ي  ل��الإب��د�ع  �ل�����ش��ارق��ة 
�ملغربية  باململكة  �ل���رب���اط  يف  �لأول 
�ل�شعبي  لل�شعر  �ل�����ش��ارق��ة  ملتقى  و 
مهرجان  يليه  م�شر”  من  “�شعر�ء 
 19 م��ن  �مل��در���ش��ي  للم�شرح  �ل�شارقة 
�ل�شارقة  وج���ائ���زة  �أب���ري���ل   23 ح��ت��ى 
ل��ل��ث��ق��اف��ة �ل��ع��رب��ي��ة - �ل��ي��ون�����ش��ك��و يف 
�أم�شيات  مايو  �شهر  وي�شهد   . باري�س 
مهرجان  و  و�شعبية  ع��رب��ي��ة  �شعرية 
�ململكة  يف  �ل��ع��رب��ي  ل��ل�����ش��ع��ر  ت���ط���و�ن 

�ملغربية .

 بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س 
�لأعلى حاكم �ل�شارقة برقية تعزية �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح �لأحمد 
�أمري دولة �لكويت بوفاة �ل�شيدة و�شحة علي عبد�لرحمن  �جلابر �ل�شباح 
دولة  وزر�ء  رئي�س  �ل�شباح  �حلمد  �مل��ب��ارك  جابر  �ل�شيخ  �شمو  و�ل��دة  �ملنري 
�لكويت �ل�شقيقة �أعرب خاللها عن خال�س مو��شاته يف �لفقيدة ر�جيا �هلل 
تعاىل �أن يتغمدها بو��شع رحمته و �أن ي�شكنها ف�شيح جناته. كما بعث �شمو 
�ل�شيخ �أحمد بن �شلطان �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة و �شمو �ل�شيخ �شلطان 
بن حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب حاكم �ل�شارقة و �شمو �ل�شيخ 
�ل�شارقة برقيات تعزية  عبد�هلل بن �شامل بن �شلطان �لقا�شمي نائب حاكم 

مماثلة �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح �لأحمد �جلابر �ل�شباح.

كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن ر��شد �ملعال ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�لأحمد  �شباح  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  تعزية  برقية  �لقيوين  �أم  حاكم 
�أمري دولة �لكويت بوفاة �ل�شيدة و�شحة علي عبد�لرحمن  �جلابر �ل�شباح 
دولة  وزر�ء  رئي�س  �ل�شباح  �حلمد  �مل��ب��ارك  جابر  �ل�شيخ  �شمو  و�ل��دة  �ملنري 
�لفقيدة  يف  مو��شاته  و  عز�ئه  خال�س  عن  خاللها  �أع��رب  �ل�شقيقة  �لكويت 
ف�شيح  ي�شكنها  �أن  و  رحمته  بو��شع  يتغمدها  �أن  �لقدير  �لعلي  �هلل  د�ع��ي��ا 

جناته.
�أم �لقيوين  كما بعث �شمو �ل�شيخ ر��شد بن �شعود بن ر��شد �ملعال ويل عهد 
�جلابر  �لأح��م��د  �شباح  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  مماثلة  تعزية  برقية 

�ل�شباح.

كما بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
�لأحمد  �ل�شيخ �شباح  �ل�شمو  �إىل �شاحب  ر�أ���س �خليمة برقية تعزية  حاكم 
�أمري دولة �لكويت بوفاة �ل�شيدة و�شحة علي عبد�لرحمن  �جلابر �ل�شباح 
دولة  وزر�ء  رئي�س  �ل�شباح  �حلمد  �مل��ب��ارك  جابر  �ل�شيخ  �شمو  و�ل��دة  �ملنري 
�لكويت �ل�شقيقة �أعرب خاللها عن خال�س مو��شاته يف �لفقيدة ر�جيا �هلل 

تعاىل �أن يتغمدها بو��شع رحمته و�أن ي�شكنها ف�شيح جناته.
ر�أ�س  عهد  ويل  �لقا�شمي  �شقر  بن  �شعود  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  بعث  كما 
�خليمة برقية تعزية مماثلة �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شباح �لأحمد �جلابر 

�ل�شباح.

�حلكام يعزون �أمري �لكويت بوفاة و�لدة �ل�شيخ جابر �ملبارك �حلمد �ل�شباح

�لإمار�ت ت�شارك دول �لعامل �لحتفال باليوم �لع��املي لالعتماد �ليوم

)ثقافية �ل�شارقة( تعتمد بر�جمها ملو�شم 2020-2019

  �شيتزن تكّرم �أف�شل 10 مبادر�ت جمتمعية وتدعم 
�إحد�ها مببلغ 25 �ألف درهم    

�أخبار �ل�شاعة: �لإمار�ت قدمت منوذجا ملهما  
للدول �لعربية يف �لتنمية و�ل�شتقر�ر �ل�شامل

•• اأبوظبي-وام:

 �أكدت ن�شرة “�أخبار �ل�شاعة” �أن دولة �لإمار�ت ��شتطاعت �أن تقدم منوذجاً 
ملهماً للدول �لعربية يف �لتنمية و�لأمن و�ل�شتقر�ر �ل�شامل، وت�شعى �إىل 
على  �لعربية  �ل��دول  م�شاعدة  �أج��ل  و�إمكانياتها من  كل خرب�تها  تقدمي 
ثقافة  �إ�شاعة  على  تعمل  كما  تو�جهها،  �لتي  �ملختلفة  �لتحديات  جت��اوز 
ما حققته من  ب��اأن  توؤمن  لأنها  �لعربية،  �ل�شعوب  لدى  و�لتفاوؤل  �لأم��ل 
من  عليه  و�لبناء  تكر�ره  ميكن  �ملجالت  خمتلف  يف  و�إجن���از�ت  جناحات 

�أجل �أن ينعم �لعامل �لعربي بالأمن و�لرخاء و�ل�شتقر�ر.
وحتت عنو�ن “ روؤية �إمار�تية �شاملة لتنمية �لعامل �لعربي و��شتقر�ره” 
قرقا�س  بن حممد  �أن��ور  �لدكتور  �ألقاها معايل  �لتي  �لكلمة  �إن  قالت   ..
وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية �أمام منتدى �لأمن �لعاملي “ غلوب�شيك” 
�لإم���ار�ت  دول��ة  روؤي���ة  ع��ن  ع��ربت  �شلوفاكيا،  جمهورية  يف  حالياً  �ملنعقد 
من  تنطلق  و�لتي  و��شتقر�ره،  �لعربي  �لعامل  لتنمية  و�ل�شاملة  �لعميقة 
�لدول  �لتي تو�جه  �لت�شدي لالأزمات  لي�س فقط  عدة مرتكز�ت ت�شمن 
�لعربية  �ل�شعوب  تطلعات  حتقيق  على  م�شاعدتها  �أي�شاً  و�إمن��ا  �لعربية، 
�ل�شادرة  �لن�شرة  و�أو���ش��ح��ت  �ل�شامل.  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  و�لتنمية  �لأم���ن  يف 
�أن   .. “ “ مركز �لإم��ار�ت للدر��شات و�لبحوث �ل�شرت�تيجية  �أم�س عن 
�أول هذه �لأ�ش�س “ �شرورة توفر دعائم �ل�شتقر�ر و�لتنمية �لقت�شادية 
و�ملناخ �ل�شيا�شي �ملعافى و�لأمن �لر�دع”، حيث توؤمن دولة �لإمار�ت باأن 
هناك عالقة وثيقة �ل�شلة بني �لتنمية وحتقيق �لأمن و�ل�شتقر�ر، فال 
دون  و�لإع��م��ار  �لبناء  طريق  يف  ق��دم��اً  مت�شي  �أن  �لعربية  ل��ل��دول  ميكن 
حتقيق �لأم���ن و�ل���ش��ت��ق��ر�ر، ول��ه��ذ� ف��اإن �ل��ت��ز�م �لإم����ار�ت بدعم �جلهود 
�أمنها و��شتقر�رها يعد �أحد ثو�بت  �لتي تتخذها �لدول �لعربية ل�شمان 
�شيا�شتها �خلارجية منذ ن�شاأتها يف مطلع �شبعينيات �لقرن �ملا�شي وحتى 
و�ملبادر�ت  �مل��و�ق��ف  من  �لعديد  يف  يرتجم  �لتوجه  وه��ذ�  �ل��ر�ه��ن،  وقتنا 
تتجاوز  ك��ي  �لعربية  �ل���دول  م��ن  �لعديد  �لإم����ار�ت  خاللها  دعمت  �لتي 
�لتي  �ملدمرة  �لآث��ار  تو�جهها، وحتتوي  �لتي  �ل�شعبة  �لأمنية  �لتحديات 
خلفتها �لنز�عات على �أمن وحياة �شعوبها، لأنها تدرك �أن حتقيق �لأمن 
و�ل�شتقر�ر هو �أ�شا�س تقدم �لأوطان و�ملدخل �لأمثل لتوفري حياة كرمية 
�أن ثاين هذه �لأ�ش�س، هي دعم  �إىل  وم�شتقرة لل�شعوب �لعربية. و�أ�شارت 
جهود �لتنمية �لقت�شادية يف �لدول �لعربية �ل�شقيقة من خالل تقدمي 
�مل�شاعد�ت �لتي ت�شمن لهذه �لدول جتاوز �لأزمات �ل�شعبة �لتي تو�جه 
فالتز�م  �حلقيقية،  و�لتنمية  �لبناء  طريق  على  وت�شعها  �قت�شاد�تها، 
�لإمار�ت بتحقيق هذ� �لهدف – كما يوؤكد �لدكتور قرقا�س يف كلمته – “ 
�لعربي”،  �لعامل  و�ل�شتقر�ر يف  �لتنمية  يف عملية  �شريكاً  بو�شفها  ياأتي 
�ملنطقة  ل��دول  دولر  مليار   25 قيمتها  م�شاعد�ت  قدمت  فاإنها  ول��ه��ذ� 
ثلثي ميز�نيتها  �أك��رث من  ما ميثل  �أي  �ملا�شية،  �لأع��و�م �خلم�شة  خالل 
للم�شاعد�ت �خلارجية كما تو��شل �لإمار�ت م�شاعيها �لر�مية �إىل حتقيق 
�لتقدم �لقت�شادي و�لب�شري و�مل�شاهمة يف م�شاريع �إعادة �لتاأهيل و�لإعمار 
�لوطنية  �ملوؤ�ش�شات  متكني  �أج��ل  من  �ل�شر�عات  من  �ملت�شررة  �ل��دول  يف 
من �لقيام بدورها يف ��شتعادة �لأمن و�ل�شتقر�ر. و�أ�شافت �أن ثالث هذه 
�لأ�ش�س، دعم �جلهود �لر�مية �إىل �إيجاد ت�شوية لالأزمات و�لنز�عات �لتي 
ت�شهدها �لعديد من �لدول �لعربية، لأنها تدرك �أن ��شتمر�ر هذه �لأزمات 
ل ميثل فقط تهديد�ً للدولة �لوطنية يف عاملنا �لعربي، و�إمنا �أي�شاً لأنه 
�لقت�شادية  �ملختلفة،  ويعّمق من م�شكالتها  �لعربية،  �لقدر�ت  ي�شتنزف 
باعتبارها د�عية  و�لأمنية و�لجتماعية، ولهذ� فاإن �لإم��ار�ت تربز د�ئماً 
لل�شالم وت�شعى �إىل حتقيقه من خالل �مل�شاركة �لفاعلة يف كل جهد، مهما 
كانت طبيعته �أو �لتكلفة �لتي ينطوي عليها، وهذه �لروؤية جت�شدت بو�شوح 
– كما �أو�شح �لدكتور قرقا�س يف كلمته - يف �لتز�م �لإمار�ت بالو�شول �إىل 
حل �شلمي لل�شر�ع �لد�ئر يف �ليمن، و�إنهاء كل �ملو�جهات �مل�شلحة، على 
و�لعمل  بها،  يقومون  �لتي  و�ملمار�شات  �حلوثية  �لنتهاكات  من  �لرغم 
ب�شكل جاد مع �ملبعوث �خلا�س لالأمم �ملتحدة لتحقيق تقدم على �ل�شعيد 
�لذي  �ل�شود�ن،  يف  �ل�شلمي  �ل�شيا�شي  �لنتقال  عملية  ودع��م  �ل�شيا�شي، 

يو�زن بني �شرورة �حلفاظ على موؤ�ش�شات �لدولة و�ملطالب �ل�شعبية.
�إن ر�بع هذه �لأ�ش�س، �لعمل على ن�شر   .. وقالت �لن�شرة يف ختام مقالها 
لتحقيق  ���ش��رورة  باعتبارها  �لتطرف  ونبذ  و�لت�شامح  �لع��ت��د�ل  ثقافة 
و�لت�شدي  ناحية،  من  �لعربية  �ملجتمعات  د�خل  �ل�شلم  وتعزيز  �لتعاي�س 
�لكر�هية  خ��ط��اب  ن�شر  على  تعمل  �ل��ت��ي  و�لإره�����اب  �ل��ت��ط��رف  جل��م��اع��ات 
�جلماعات  ه��ذه  ت�شتغل  حيث  ث��ان��ي��ة،  ناحية  م��ن  �لعنف  على  وحت��ر���س 
و�لأطر�ف �لد�عمة لها يف �لرتويج لالأيديولوجيات �ملتطرفة و�لهد�مة 
على  �لعمل  ف��اإن  ولهذ�  �لعربية،  �ل�شعوب  و��شتقر�ر  �أم��ن  من  تنال  �لتي 
حممد  بن  �أن��ور  �لدكتور  يقول  كما   - لال�شتقر�ر  �ملتني  �لأ�شا�س  توفري 

قرقا�س- ميكن �أن يوؤدي �إىل ت�شييد �شرح من �لعتد�ل و�لتعاون �لبناء.

�شلطان بن ز�يد يعزي �أمري �لكويت بوفاة 
و�لدة �ل�شيخ جابر �ملبارك �حلمد �ل�شباح

•• اأبوظبي-وام:

�آل نهيان ممثل �شاحب  ز�ي��د  �ل�شيخ �شلطان بن   بعث �شمو 
�ل�شمو رئي�س �لدولة برقية تعزية �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
بوفاة  �ل��ك��وي��ت  دول���ة  �أم���ري  �ل�شباح  �جل��اب��ر  �لأح��م��د  �شباح 
�ل�شيخ  �شمو  و�ل��دة  �ملنري  عبد�لرحمن  علي  و�شحة  �ل�شيدة 
�ل�����ش��ب��اح رئ��ي�����س وزر�ء دول���ة �لكويت  �مل��ب��ارك �حل��م��د  ج��اب��ر 
�ل�شقيقة. و�أع����رب ���ش��م��وه ع��ن خ��ال�����س ع��ز�ئ��ه م��و����ش��ات��ه يف 
و�أن  رحمته  بو��شع  يتغمدها  �أن  تعاىل  �هلل  ..ر�جيا  �لفقيدة 

ي�شكنها ف�شيح جناته.
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عربي ودويل

�ل���وط���ن.  وع���ن توقعاته  خل��دم��ة 
كاليف:  ت��اجل��ات  ق��ال  للم�شتقبل 
مبرحلة  حاليا  مت��ر  ك��از�خ�����ش��ت��ان 
�ل�شيا�شي  �حل�����ر�ك  م���ن  ج���دي���دة 
�مل�شتقبل  يف  و�شت�شهد  �لإي��ج��اب��ي 
�أكرب،  �شيا�شية  م�شاركة  �لقريب 
�لتحدي  �أن  كاليف  تاجلات  ور�أى 
�ل�شتقر�ر  ه��و  �ل��ي��وم  �لأ���ش��ا���ش��ي 
مبن  تكهنه  عن  �أم��ا  �لقت�شادي، 
�أنها  �أك�����د  ب��الن��ت��خ��اب��ات  ���ش��ي��ف��وز 
و�ختيار�ته،  �لناخب  على  تعتمد 
وحتى و�شائل �لتو��شل �لجتماعي 
�أي�شا  ك��اف��ي��ة  لي�شت  حت��وي��ه  وم���ا 
�لبالد  قيادة  �شيتوىل  من  لتوقع 

يف �ملرحلة �ملقبلة.

مورات كا�سكومبايف: 
)اأمانات( ت�ساعد 
املر�سح والناخب

ك��ب��ري حت���دث �خلبري  ويف جت��م��ع 
�ملدين  �مل��رك��ز  ورئ��ي�����س  �ل�شيا�شي 
�مل����رك����ز  دور  ع������ن  )�أم����������ان����������ات( 
كمجموعة �حتدت من �أجل هدف 
�لربح  �إىل  ت���ه���دف  ول  وط����ن����ي، 
�لأ�شخا�س  م���ئ���ات  م���ن  وت��ت��ك��ون 
�ملتطوعني �لذين يعملون يف عدد 
�أن دورهم  �مل��ن��اط��ق، و�أ���ش��اف  م��ن 
��شتعد�د  م����دى  ب��ح��ث  ه���و  �لآن 
�إذ�  وم�����ا  ل���الن���ت���خ���اب���ات  �ل���ن���ا����س 
�ملعلومات،  على  يح�شلون  ك��ان��و� 
بنتائج  �ل���ت���وق���ع  مي��ك��ن��ه��م  وه�����ل 
��شتقر�ر�  لدينا  لأن  �لن��ت��خ��اب��ات 
كبري� ي�شعر به كل �ملو�طنني، وقد 
�ل��ف��رتة �لتي  �إن  �ل��ب��ع�����س:  ي��ق��ول 
كافية  لي�شت  لالنتخابات  �أتيحت 
لال�شتعد�د �ملنا�شب ولكن �حلقيقة 
�أن  وعلينا  دميقر�طية  لدينا  �أن 
ن��ن��خ��رط يف �ل��ع��م��ل، ون���ح���ن من 
ج���ان���ب���ن���ا ن�������ش���اع���د �ل���ن���اخ���ب���ني يف 
�ملر�شحني ون�شاعد  معرفة بر�مج 
�إىل  ر�شائلهم  بتو�شيل  �ملر�شحني 
�مل��ق��رتع��ني، ون���ح���اول �أي�����ش��ا بناء 
و�ملجتمع  �حل��ك��وم��ة  ب���ني  �ل��ث��ق��ة 
�لبناء  �لثقة ل ميكن  ب��دون  لأن��ه 

و�ل�شري يف طريق �مل�شتقبل. 
و�أ�شاف: )�أم��ان��ات( ت��زور خمتلف 
�لنا�س  ل��ت��دري��ب  �ل��دول��ة  م��ن��اط��ق 
م�شيفاً:  �مل��دن��ي��ة،  �مل��م��ار���ش��ة  على 
�ملر�شحني  م��ن  �أي  ن��وؤي��د  ل  نحن 
من  �ل��ت��اأك��د  ه���ي  مهمتنا  ب��ع��ي��ن��ه، 
ت�شري  �لن��ت��خ��اب��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ة  �أن 
ل��ل��م��ع��اي��ري ويف �أج������و�ء من  وف���ق���اً 

�ل�شفافية.
�نت�شار  ع��دم  ���ش��وؤ�ل عن  ورد� على 
�ل��الف��ت��ات �لن��ت��خ��اب��ي��ة ق����ال: �إن 
كانت  و�إن  �لالفتات  بع�س  هناك 
ب�شكل  �لع��ت��م��اد  لأن  ن��ظ��ر�  قليلة 
�لتو��شل  و����ش���ائ���ل  ع���ل���ى  �أك�������رب 
�ليوم  �أن  �إىل  م�شري�ً  �لجتماعي، 
هو يوم �شمت �نتخابي لكن �لأيام 
�أن�شطة  ه���ن���اك  ك���ان���ت  �ل�����ش��اب��ق��ة 
وف���ع���ال���ي���ات �ن���ت���خ���اب���ي���ة م���ث���رية، 
حديثا  ��شتقلينا  نحن  م�شيفاً: 
على  نعتد  مل  عقود  ثالثة  ومنذ 

مثل هذه �لنتخابات �لتعددية. 
وحتدث كا�شكومبايف عن �ل�شيدة 
�أنها  ل��ل��رئ��ا���ش��ة م���وؤك���د�ً  �مل��ر���ش��ح��ة 
بد�أت  فقد  �لعهد  حديثة  لي�شت 
ونحن  �شنو�ت عديدة  منذ  �لعمل 
ف���خ���ورون ب��ه��ا وب��ت��ج��رب��ت��ه��ا، فهي 
لكن  �مل�����ش��اه��ري  م��ن جن���وم  لي�شت 
ب��اع يف �لعمل وه��ي ر�غ��ب��ة يف  لها 
بقية  م��ث��ل  مثلها  وط��ن��ه��ا  خ��دم��ة 

�ملر�شحني.

كل  �لن���ت���خ���اب���ات  وي���ت���ن���اف�������س يف 
قا�شم  �مل������وؤق������ت  �ل����رئ����ي���������س  م�����ن 
�مريجان  ت���وك���اي���ي���ف،  ج����وم����ارت 
توغيل،  ���ش��ادي��ب��ي��ك  ق���و����ش���ان���وف، 
�لربملاين �أمانكيلدي تا�شبيحوف، 
جامبيل  ر�حيمبيكوف،  توليتاي 
�إىل  ب���ال����ش���اف���ة  �ح��م��ي��ت��ب��ي��ك��وف، 

�ل�شيدة د�نيا �ي�شبايفا. 
�لنتخابات  ن����ز�ه����ة  ول�������ش���م���ان 
و�شفافيتها حر�شت �حلكومة على 
�إتاحة فر�س متكافئة �أمام جميع 
عرب  بر�جمهم  لعر�س  �ملر�شحني 
خمتلف و�شائل �لإعالم، كما دعي 
ملتابعة �لقرت�ع �أكرث من 1000 
ميثلون  ن�شفهم  دويل،  م��ر�ق��ب 
�ملنظمات  م��ن  و����ش��ع��ة  جم��م��وع��ة 
�لدولية مبا فيها منظمة �لتعاون 
�شنغهاي  وم��ن��ظ��م��ة  �لإ����ش���الم���ي، 
منظمة  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة  للتعاون، 
�لأم����ن و�ل��ت��ع��اون يف �أوروب�����ا، كما 
ي�����ش��ارك يف ت��غ��ط��ي��ة �لق������رت�ع يف 
�أكرث من  �لدولة  خمتلف مناطق 
�لأنباء  ل���وك���الت  م��ر����ش��ل   100

�لدولية.
�لفر�س  �إت��اح��ة  من  �لرغم  وعلى 
�ملر�شحني  ك��اف��ة  ب���ني  �مل��ت�����ش��اوي��ة 
�ملوؤقت  �لرئي�س  �أن  �إل  للرئا�شة 
ق��ا���ش��م ج���وم���ارت ت��وك��اي��ي��ف يعد 
�لأوف��ر حظا يف ه��ذه �لنتخابات، 
ف����ه����و م������ن �ل������وج������وه �مل����ع����روف����ة 
ج���ي���د� ل��ل�����ش��ارع �ل���ك���از�خ���ي حيث 
ت���وىل م��ن��ا���ش��ب ع��ل��ي��ا م��ن��ه��ا وزير 
�خل����ارج����ي����ة، ورئ���ي�������س �ل���������وزر�ء، 
ورئ�����ي�����������س جم����ل���������س �ل���������ش����ي����وخ، 
�حلزب  مر�شح  �أن��ه  �إىل  بالإ�شافة 
باحرت�م  ي��ح��ظ��ى  �ل����ذي  �حل���اك���م 
كبري لدى �ملو�طن �لكاز�خي، لكن 
�ل�شاعات �لقليلة �لقادمة �شتك�شف 
ع���ن �ل��رئ��ي�����س �جل����دي����د، و�ل����ذي 
م�شوؤولية  ك���اه���ل���ه  ع���ل���ى  ���ش��ت��ق��ع 
مرحلة  يف  �لبالد  قيادة  يف  كبرية 
�لإجناز�ت  على  و�حلفاظ  دقيقة، 
�ل�شتقالل  م��ن��ذ  حت��ق��ق��ت  �ل���ت���ي 
�لقت�شاد  وت��ط��وي��ر  وت��ع��ظ��ي��م��ه��ا، 
�ل�شتثمار�ت  م��ن  م��زي��د  وج����ذب 
م�شتوى  رفع  وحماولة  �لأجنبية 
وتلبية  �مل�����و�ط�����ن�����ني،  م���ع���ي�������ش���ة 
خ�شو�شاً  وتطلعاتهم،  �أحالمهم 
و�أنه ياأتي بعد زعيم بقيمة وقامة 

نور �شلطان نز�رباييف.

نائب وزير اخلارجية: 
حققنا تطورا كبريا 

خالل �سنوات ال�ستقالل
)�ل��ف��ج��ر( �لإم���ار�ت���ي���ة ك��ان��ت من 
ميد�نياً  �مل��ت��اب��ع��ة  �جل��ه��ات  �شمن 
�لكاز�خ�شتانية  ل���الن���ت���خ���اب���ات 
ح���ي���ث ق���م���ن���ا ب���ر����ش���د �لأج���������و�ء 
نور  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  �لن���ت���خ���اب���ي���ة 
�ل�شحفي  �ملوؤمتر  وتابعنا  �شلطان 
وكذلك  �خل��ارج��ي��ة،  وزي���ر  لنائب 
�ل�شيا�شيني  ل���ل���خ���رب�ء  ح�������و�ر�ت 
و�لج��ت��م��اع��ي��ني ق��ب��ل ���ش��اع��ات من 

فتح �شناديق �لقرت�ع.
�أك��د روم��ان فا�شيلينكو نائب  وقد 
وزير �خلارجية �أهمية �لنتخابات 
جتري  و�ل��ت��ي  �حلالية  �لرئا�شية 
ف����رتة م��ه��م��ة ج����د� م���ن تاريخ  يف 
كاز�خ�شتان، فهي �أول �نتخابات ل 
�شلطان  نور  �لزعيم  فيها  ي�شارك 
مرة  لأول  ت�شهد  كما  نز�رباييف، 
�إم��ر�أة متثل �أو�شاط �ملال  م�شاركة 
�أن��ه��ا �شتكون  و�لأع���م���ال، م��ع��ت��رب� 

�لنتخابات �لأكرث تناف�شية.
جمهورية  كاز�خ�شتان  �أن  و�أ�شاف 
�لرئي�س  ف��ي��ه��ا  ي��ت��م��ت��ع  رئ��ا���ش��ي��ة 
فاإن  وبالتايل  و��شعة،  ب�شالحيات 
فوز �أحد �ملر�شحني �ل� 7 مبن�شب 
�لرئا�شة يعد حدثا ذ� �أهمية كبرية 
وبالتايل  و�مل����و�ط����ن����ني،  ل��ل��وط��ن 
�لكاز�خي  �ملو�طن  م�شوؤولية  ف��اإن 
يف  ب�شوته  �مل�����ش��ارك��ة  عليه  حت��ت��م 
م�شيفا  ب�����الده  م�����ش��ت��ق��ب��ل  ���ش��ن��ع 
و�ختيار  �لن��ت��خ��اب��ات  ن��ت��ائ��ج  �أن 
�شوت  �شيحدده  �جلديد  �لرئي�س 

�لناخبني.
وخالل  �ل��ي��وم  فا�شيلينكو:  وق��ال 
25 عاما على �ل�شتقالل متكنت 
دولتنا �لغنية بتاريخها من حتقيق 
�ملجالت،  خمتلف  يف  كبري  ت��ق��دم 

طريق  م�����ن  ج��������زء�  و�أ����ش���ب���ح���ن���ا 
دول��ت��ن��ا لت�شبح  وب��ن��ي��ن��ا  �حل���ري���ر، 
�ل��دول �ملتقدمة خالل  يف م�شاف 
تطوير  و��شتطعنا  قيا�شي،  وق��ت 
�قت�شادنا وتنويع م�شادره، وجذب 
من  دولر  م��ل��ي��ار   300 ح����و�يل 
�ملبا�شرة  �لأجنبية  �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت 
وتبو�أنا �ملركز 28 من بني �لدول 
كما  �ل��ع��امل،  يف  تناف�شية  �لأك����رث 
�ملو�طن  معي�شة  م�شتوى  رف��ع  مت 
ن�شيب  ك�����ان  ح���ي���ث  �ل����ك����از�خ����ي، 
�ل����ف����رد م����ن �ل����ن����اجت �ل���ق���وم���ي يف 
ب���د�ي���ة �ل��ت�����ش��ع��ي��ن��ات ل ي��زي��د عن 
من  ���ش��ن��و�ت  وب���ع���د  دولر   700
�ألف   13 �إىل  �رتفع  �جل��اد  �لعمل 
�لقت�شاد  �أزم�����ة  �أن  غ���ري  دولر 
�ل��ع��امل��ي �أث�����رت ع��ل��ى ���ش��ع��ر �شرف 
كبري،  ب�شكل  �ل��ك��از�خ��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ة 
وعلى �لرغم من ذلك فاإن ن�شيب 
�لفرد من �لناجت �لإجمايل حاليا 
يعد  وه�����و  دولر   9000 ي��ب��ل��غ 
�لعاملية  �ل��ظ��روف  �إجن����از� يف ظ��ل 
م�شري�ً  �لنفط،  �أ�شعار  و�نخفا�س 
�لتي  �ل��ك��ب��رية  �ل��ن��ه�����ش��ة  �أن  �إىل 
على  تقت�شر  مل  �ل��ب��الد  �شهدتها 
�شملت  بل  �لقت�شادية،  �مل��ج��الت 
ففي  كلها،  �ملدين  �ملجتمع  �أو�شاع 
�مل��ا���ش��ي ك��ان��ت و���ش��ائ��ل �لإع����الم يف 
كاز�خ�شتان كلها حكومية �أما �لآن 
�إعالمية  و�شيلة   3200 فلدينا 

م�شتقلة.

�ملبكرة  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة  �لن���ت���خ���اب���ات 
�حلرية  م����ن  �أج���������و�ء  يف  جت�����ري 
�لعدد  �إىل  م�����ش��ري�ً  و�ل�����ش��ف��اف��ي��ة، 
�لدوليني  �مل��ر�ق��ب��ني  م��ن  �ل��ك��ب��ري 
�لعملية  ���ش��ري  �شيتابعون  �ل��ذي��ن 
�لباكر  �ل�����ش��ب��اح  �لن��ت��خ��اب��ي��ة م��ن 
�لأولية  �ل��ن��ت��ائ��ج  �إع�����الن  وح���ت���ى 
�أنه  و�أ���ش��اف   ، �لليل  منت�شف  يف 
بنتائج  �لتكهن  �ل�شهل  م��ن  لي�س 
عملية  لأنها  �حلالية  �لنتخابات 
�لنتظار  علينا  و�شيتعني  معقدة 
ح���ت���ى ت���ع���ل���ن �ل���ل���ج���ن���ة �مل���رك���زي���ة 
عن  للك�شف  �لنتائج  لالنتخابات 

��شم �لرئي�س �جلديد. 
له  ي���ح���ق  م����ن  ع���ل���ى  �إن  وق��������ال: 
�أن مي���ار����س ح��ق��ه يف  �ل��ت�����ش��وي��ت 
��شتمر�ر  �أج��ل  من  رئي�شه  �ختيار 
ت�شهده  �ل�����ذي  و�ل���ت���ط���ور  �ل��ن��م��و 
منذ  �أن������ه  �إىل  م�������ش���ري�ً  �ل����ب����الد، 
�شابا وع��ا���ش��ر هو  ك��ان  30 ع��ام��ا 
وزم�������الوؤه و����ش���ول �ل��رئ��ي�����س نور 
�شدة  �إىل  ن���ز�رب���اي���ي���ف  ���ش��ل��ط��ان 
�ل���ب���الد نه�شة  �حل���ك���م، و���ش��ه��دت 
و�لآن  �ملجالت  �شاملة يف خمتلف 
يرى هو و�أقر�نه نز�رباييف يغادر 
�ل����ذي يرغب  �ل��وق��ت  �حل��ك��م ويف 
�ل�شتقر�ر  ��شتمر�ر  �جلميع  فيه 
�لتخلي  يف  رغ��ب��ت��ه  ن��ح��رتم  لكننا 
ع���ن �ل�����ش��ل��ط��ة، ف��ه��و �أف���ن���ى عمره 
يف خ��دم��ة �ل��ب��ل��د، وه���و ي��ري��د �أن 
ي���ع���ط���ي �ل���ف���ر����ش���ة جل���ي���ل �آخ�����ر 

�لرئي�س  �شتو�جه  �لتي  �لتحديات 
�لنقاط  م����ن  ع�����دد  يف  �جل����دي����د 
تنويع  ��شتمر�ر ومو��شلة  �أهمها: 
�لق��ت�����ش��اد، وحم��اول��ة رف���ع ن�شبة 
ومو��شلة  �لق���ت�������ش���ادي،  �ل��ن��م��و 
�ل�شكان،  معي�شة  م�شتوى  حت�شني 
�شيا�شية  �إ�����ش����الح����ات  و�إج����������ر�ء 
�ل�شباب  دور  وت���ع���زي���ز  ج����دي����دة، 
�ل���ت���وج���ه  ودع���������م  �مل����ج����ت����م����ع،  يف 
�لرب�غماتي يف مناطق كاز�خ�شتان، 
تعزيز  �ل�شيا�شي  �ل�شعيد  وع��ل��ى 
�لعالقات مع جري�ننا مثل رو�شيا 

و�ل�شني.
ويف ختام موؤمتره �أكد نائب وزير 
�خلارجية �لكاز�خي حر�س بالده 
�لدول  م��ع  عالقاتها  تعزيز  على 
تطوير  �أن  م�����ش��ي��ف��ا:  �ل���ع���رب���ي���ة 
�لعربية  �ل���ك���از�خ���ي���ة  �ل���ع���الق���ات 
ولدينا  ��شرت�تيجيتنا،  م��ن  ج��زء 
�آفاق �أو�شع للتعاون وهناك فر�س 
بالذكر  وخ�س  كثرية،  ��شتثمارية 
�لذي  بالز�”  “�أبوظبي  م�شروع 
وي�شم  �لأب�������ر�ج  �أط������ول  ���ش��ي��ك��ون 
وعدد�  ل��الأع��م��ال  وم��رك��ز�  فندقا 

من �مل�شاريع �لأخرى.

اخلبري ال�سيا�سي تاجلات 
كاليف: ل اأحد ميكنه

 التكهن مبن �سيفوز
م���ن ج��ان��ب��ه �أك����د ت���اجل���ات كاليف 
�أن  �ل�شيا�شية  �ل��ع��ل��وم  يف  �خل��ب��ري 

�حلكومة  �شيا�شة  ��شتهدفت  كما 
تعزيز �لأو�شاع يف جمايل �لتعليم 
�لع�شر  �ل�شنو�ت  و�ل�شحة وخالل 
مدر�شة،   1500 بنينا  �لأخ����رية 
ون��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ع��ل��ى ب���ن���اء 200 
�ل�شنو�ت  خ���الل  �أخ����رى  م��در���ش��ة 
وبالإ�شافة  �ل���ق���ادم���ة،  �ل��ث��الث��ة 
�حل��ك��وم��ة منحا  ت��ق��دم  ذل���ك  �إىل 
�أرق��������ى �جل���ام���ع���ات  ل���ل���ط���الب يف 
�ل��ع��امل��ي��ة، ون���ود �ل��ت��اأك��ي��د هنا على 
من  ����ش��ت��ف��ادو�  �ل��ط��الب  �آلف  �أن 
برنامج )بول�شاق( �لذي �قرتحه 
لإر�شال  ن��ز�رب��اي��ي��ف  �شلطان  ن��ور 
�أج���ل  �إىل �خل������ارج م���ن  �ل���ط���الب 
�ل��ن��ه��و���س ب��و�ق��ع �ل��ب��الد و�أو�ئ����ل 
م��ن ت��خ��رج��و� م��ن ه��ذ� �لربنامج 
ب��ل��غ��و� ���ش��ن �لأرب���ع���ني ح��ال��ي��ا وهم 
هيئات  يف  قيادية  م��ر�ك��ز  يتولون 
�لدولة بعد �أن نهلو� �لعلم وعادو� 
م�شتقبلهم  وبناء  بالدهم  خلدمة 

يف وطنهم.
 ك��م��ا ح��اف��ظ��ت ك��از�خ�����ش��ت��ان على 
�شيا�شة خارجية متو�زنة ومتعددة 
�لجت��اه��ات و�أق��ام��ت ع��الق��ات مع 
ك��اف��ة �ل�����دول ����ش���و�ء �ل��ق��ري��ب��ة �أو 
متميزة  عالقات  ولدينا  �لبعيدة، 
�ل�شاحة  على  �لكبار  �ل�شركاء  مع 
و�ل�شني  رو���ش��ي��ا  م��ث��ل  �ل���دول���ي���ة 
�لأمريكية  �مل��ت��ح��دة  و�ل����ولي����ات 
ونتيجة  �لأوروب������������ي،  و�لحت���������اد 
كاز�خ�شتان  متكنت  �ل��ن��ه��ج  ل��ه��ذ� 

م���ن حت�����ش��ني م��وؤ���ش��ر�ت��ه��ا كدولة 
حم��ب��ة ل��ل�����ش��الم خ�����ش��و���ش��اً بعد 
عن  �إر�دت���ن���ا  مبح�س  ت��ن��ازل��ن��ا  �أن 
على  �ل��ث��ال��ث��ة  �ل��ن��ووي��ة  تر�شانتنا 
م�شتوى �لعامل وكانت ت�شم �أكرث 
وعدد�ً  ن��ووي��ة  ر�أ����س   1000 م��ن 
�لعابرة  �ل�������ش���و�ري���خ  م���ن  ه���ائ���ال 
للقار�ت، و�أغلقنا ميد�ن �لتجارب 
�لنووية ، حتى تر�أ�شت كاز�خ�شتان 
منظمة �لأمن و�لتعاون يف �أوروبا 
كما  �لأوىل  قمتها  و����ش��ت�����ش��اف��ت 
بع�س  ح����ل  يف  دول���ت���ن���ا  ���ش��اه��م��ت 
�لأزمات �لعاملية، ومنها ��شت�شافة 
�أمريكا و�أوروبا و�إير�ن  �جتماعات 
حل���ل ق�����ش��ي��ة �ل����ن����ووي �لي�����ر�ين 
جولة   12 ����ش��ت�����ش��ف��ن��ا  وك���ذل���ك 
�أ�شتانا( حلل  م��ن ج��ولت )ح���و�ر 
�إىل  �أدى  مم���ا  �ل�����ش��وري��ة  �لأزم������ة 

خف�س �لتوتر يف �شوريا. 

املر�سحون جميعا
 مع ال�ستقرار

وحول نتائج �لنتخابات �لرئا�شية 
ت�شهده  �ل��ذي قد  �لتغيري  وم��دى 
�لبالد عقب �نتخاب رئي�س جديد 
�أكد نائب وزير �خلارجية �أنه قر�أ 
ووجد  �ل�شبعة  �ملر�شحني  ب��ر�م��ج 
�أنهم جميعا ل يدعون �إىل تغيري�ت 
و�شيا�شاتها  �لدولة  نهج  يف  كربى 
�خل��ارج��ي��ة، وه���م جم��م��ع��ون على 
مع  �لبناء  �لتعاون  يف  �ل�شتمر�ر 

�ل��دول �جل��ارة وكافة �ل��دول �لتي 
�أقمنا معها عالقات خالل �شنو�ت 

�ل�شتقالل. 
�أي�شا  �لق���ت�������ش���ادي  �مل���ج���ال  ويف 
للحفاظ  ك���از�خ�������ش���ت���ان  ت�����ش��ع��ى 
ع��ل��ى ن�����ش��ب �ل��ن��م��و �ل��ت��ي حتققت 
تنويع  وكذلك  زيادتها  وحم��اول��ة 
�لعتماد  وع����دم  �ل��دخ��ل  م�����ش��ادر 
م�شري�ً  و�ل��غ��از  �لنفط  على  كليا 
 500 �أق����ام����ت  �ل����دول����ة  �أن  �إىل 
�ل�شنو�ت  خ���الل  ج��دي��د  م�����ش��روع 
�مل���ا����ش���ي���ة يف جم����الت  �لأرب������ع������ة 
�ل�شناعات  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  م��ت��ن��وع��ة، 
�ل�شناعية،  و�لأق���م���ار  �لف�شائية 
ك��م��ا �أن�������ش���اأت �مل���رك���ز �مل�����ايل على 
�أر��شي معر�س �إك�شبو �ملا�شي، ويف 
على  �لعمل  جار  �ل�شياحي  �ملجال 
خ��ل��ق �ل���ظ���روف �مل��الئ��م��ة جلذب 
�ل�شياح �لأجانب ومت تطبيق نظام 
مل��ع��ظ��م �لدول  �ل��ت��اأ���ش��ري�ت  �إل���غ���اء 
من  وبع�شها  �ل��ع��امل  يف  �ملتقدمة 
�ل�شابق،  �ل�شوفييتي  �لحت��اد  دول 
مناطق   6 حتديد  �إىل  بال�شافة 
من بينها �لعا�شمة �شوف ت�شتقبل 
و�ل�شياحة  �لأع������م������ال  ����ش���ي���اح���ة 
م�شت�شفيات  لدينا  حيث  �لطبية، 

على �أعلى م�شتوى.

التحديات التي
 �ستواجه الرئي�س اجلديد

فا�شيلينكو  روم����������ان  وخل���������س 

اخلرباء ال�سيا�سيون يوؤكدون اأهمية احلفاظ على ال�ستقرار.. والناجح يف النتخابات هو الوطن

نائب وزير اخلارجية الكازاخي يدعو مواطنيه للت�سويت وامل�ساركة يف �سنع م�ستقبل بالدهم 
ماليني �لكاز�خيني يتوجهون �ليوم �إىل �شناديق �لقرت�ع لنتخاب رئي�س جديد

•• نور �سلطان - د.�رشيف البا�سل

الكازاخي  ال�سعب  اأب��ن��اء  م��ن  امل��الي��ني  يتوجه 
لالإدلء باأ�سواتهم اليوم لختيار رئي�س جديد يف 
انتخابات تاريخية غري م�سبوقة، حيث مل ت�سهد 
كازاخ�ستان يف تاريخها اقرتاعًا على الرئا�سة من 

الدولة  وموؤ�س�س  التاريخي  زعيمها  م�ساركة  دون 
نا�سل  ال��ذي  نزارباييف  �سلطان  ن��ور  احلديثة 
ال�سوفييتية  اجلمهورية  هذه  ا�ستقالل  اأجل  من 
بر  اإىل  قيادتها  يف  كبريا  دورا  ولعب  ال�سابقة 

الأمان يف اأحلك الأوقات واأ�سعب الظروف.
عدد  اأن  املركزية  النتخابات  جلنة  اأكدت  وقد 

الناخبني امل�سجلني الذين يحق لهم الت�سويت هو 
اأكرث  على  موزعني  ناخب  األف  و814  مليونا   11
اأنحاء  خمتلف  يف  اق��رتاع  �سندوق  اآلف   10 من 

اجلمهورية.. 
الرئا�سية  النتخابات  حتظى  اأن  املتوقع  وم��ن 
املبكرة باإقبال كبري نظرا لوجود �سبعة مر�سحني 

للناخب حرية  يتيح  من خمتلف الجتاهات مما 
اختيار من يراه الأ�سلح لقيادة البالد يف املرحلة 

املقبلة. 
 9 ال��ي��وم  جت��ري  ال��ت��ي  الن��ت��خ��اب��ات  ت�سهد  كما 
لرئا�سة  نف�سها  تطرح  امراأة  الأوىل  للمرة  يونيو 

كازاخ�ستان هي ال�سيدة دانيا اي�سبايفا.  

نائب وزير �خلارجية يتحدث �إىل و�شائل �لإعالم �لعاملية

�خلبري �ل�شيا�شي مور�ت كا�شكومبايف يوؤكد م�شاعدة )�مانات( للمر�شحني و�لناخبني

�خلبري �ل�شيا�شي تاجلات كاليف ي�شتعر�س ظروف و�أجو�ء �لنتخابات
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�لرو�شي  �ل�شتق�شائي  �ل�شحايف  �أم�����س  �لرو�شية  �ل�شرطة  �تهمت 
تهريب  مبحاولة  �جلمعة،  �أوق���ف  �ل��ذي  غولونوف  �ي��ف��ان  �مل��ع��روف 

كما �أعلن حماميه �ل�شبت. “كمية كبرية من �ملخدر�ت”، 
“�يفان  �إّن  ت��ل��ي��غ��ر�م  تطبيق  ع��ل��ى  ���ش��ي��ك��وف  ب��اف��ي��ل  �مل��ح��ام��ي  وق����ال 

غولونوف وجهت �إليه تهمة حماولة �لجتار مبخدر�ت«.
و�عتقل غولونوف، �ل�شحايف يف موقع ميدوز� �للكرتوين �لإخباري 
�مل�شتقل، �خلمي�س حليازته خم�شة حزم من عقار ميفيدرون، على ما 
�أعلنت �شرطة مو�شكو �لتي �أ�شافت �أنها عرثت على عقار �لكوكايني 

�أي�شا يف �شقته.
عمله  على  ملعاقبته  ملفقة  �لتهم  �إن  ق��ال��و�  �ل�شحايف  �أن�����ش��ار  لكن 

�ل�شحايف على ق�شايا ف�شاد و�ختال�س �أمو�ل.
ون�شر �شيكوف، وهو حمام حقوقي، وثيقة لل�شرطة تظهر �أن �لتهم 
�لكوكايني  م��ن  كبرية”  “كميات  ح��ي��ازة  تت�شمن  غ��ول��ون��وف  �شد 
و�مليفيدرون وهو ما يعني �أنه قد يو�جه عقوبة �ل�شجن لفرتة طويلة 

�إذ� مت �إد�نته.
ومن �ملقرر �أن ميثل غولونوف �ل�شبت يف جل�شة ��شتماع �أمام قا�شي 
�لتحقيق �لذي �شيقرر ما �إذ� كان �شي�شعه قيد �حلب�س �لحتياطي �و 

يف �لإقامة �جلربية �أو يفرج عنه.

“�أ�شو  �لإيطالية  �لإم���د�د�ت  ل�شفينة  �لإيطالية  �ل�شلطات  �شمحت 
فنتيت�شنكوه” بالر�شو يف ميناء بوت�شالو بجزيرة �شقلية وعلى متنها 

62 مهاجر�.
وجرى �إنقاذ �ملهاجرين من على منت قارب يف �ملياه �لإقليمية ملالطا 
وز�رة  و�أم���رت  حزير�ن”.  يونيو  �أم�س”6  �أول  �أول  �خلمي�س  ي��وم 
ميناء  �إىل  �ل�شفينة  بتوجه  �أم�����س   �أول  �شباح  �لإيطالية  �لد�خلية 

بوت�شالو و�ل�شماح ملن على متنها بالنزول.
وهذه �أول مرة ت�شمح فيها �إيطاليا بر�شو �شفينة جتارية، على متنها 
ي��ز�ل يثري  �أم��ن��ي ل  ق��ان��ون  ب��اأح��د مو�نئها منذ �شريان  م��ه��اج��رون، 

خالفا.
وقال طبيب يدعى فين�شين�شو موريل �إن حالة �ملهاجرين جيدة رغم 

عدم تناولهم للطعام و�ل�شر�ب منذ �أكرث من يومني.
ومعظم �ملهاجرين من دول منطقة �أفريقيا جنوب �ل�شحر�ء.

وو�شل �إىل �إيطاليا على منت �لقو�رب نحو 650 �ألفا من �ملهاجرين 
منذ عام 2014.

 

�ملعار�شة  زعيم  حليفها  ب��ق��ر�ر  �ع��رت�ف��ه��ا  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �أعلنت 
مو�طنيه  �شفر  ب��ج��و�ز�ت  �لعمل  متديد  غ��و�ي��دو  خ��و�ن  �لفنزويلية 
�مل��ن��ت��ه��ي��ة ���ش��الح��ي��ت��ه��ا، م�����ش��ت��ج��ي��ب��ة ب���ذل���ك ل��ط��ل��ب �ل���ع���دي���د من 
�لفنزويليني �ملقيمني على �أر��شيها و�لذين مل يعد باإمكانهم جتديد 
و��شنطن  �لدبلوما�شية بني  �لعالقات  �شفرهم منذ قطعت  ج��و�ز�ت 

وكر�كا�س.
جتتاز  و�لذين  �ملتحدة  �لوليات  يف  �ملقيمون  �لفنزويليون  ويو�جه 
تفاقمت  م�شاكل  م�شبوقة،  غ��ري  و�شيا�شية  �إن�شانية  �أزم���ة  ب��الده��م 
حّدتها منذ �أغلقت كر�كا�س بعثاتها �لدبلوما�شية يف �لوليات �ملتحدة 
قبل �أ�شهر، �لأمر �لذي منه هوؤلء من جتديد جو�ز�ت �شفرهم عند 

�نتهاء �شالحيتها.
كانون  نف�شه يف  غ��و�ي��دو  خ���و�ن  �ل��وط��ن��ي��ة  رئ��ي�����س �جلمعية  و�أع��ل��ن 
يف  دول��ة   50 نحو  ذل��ك  يف  و�أّي��دت��ه  بالوكالة،  رئي�شاً  �لثاين/يناير 
مقّدمها �لوليات �ملّتحدة. وتقول �ملعار�شة �إّن �لنتخابات �لرئا�شية 
�لتي جرت يف �أيار-مايو 2018 و�شمحت للرئي�س نيكول�س مادورو 

بالبقاء يف �ل�شلطة، مزّورة.
ويف 21 �أيار-مايو �أ�شدر غو�يدو مر�شوماً ميّدد ب�شورة تلقائية وملدة 

خم�س �شنو�ت �شالحية جو�ز�ت �ل�شفر �لفنزويلية �ملنتهية مدتها.
�ملتحدة  "�لوليات  �إّن  �لأمريكية  �خلارجية  وز�رة  قالت  و�جلمعة 
تعرتف بهذ� �لتمديد ل�شالحية جو�ز�ت �ل�شفر لإ�شد�ر �لتاأ�شري�ت 

وغريها من �لأعمال �لقن�شلية".
وتلحق �لوليات �ملتحدة بهذ� �لقر�ر ب�11 دولة يف �أمريكا �لالتينية 
�لفنزويلية  �ل�����ش��ف��ر  ج�����و�ز�ت  ب�����ش��الح��ي��ة  �لع�����رت�ف  �إىل  �شبقتها 

�ملنتهية.

عوا�سم

مو�سكو

روما

وا�سنطن

قريبا الإعالن عن جبهة احتاد دميقراطي اجتماعي:

�ل�شابي: تدهور غري م�شبوق للمناخ �لنتخابي يف تون�س

تردد ا�سم الدبلوما�سي الأملاين كوبلر كخليفة حمتمل لغريفيث

�ملجتمع �لدويل يتجه لفر�س »و�شاية كاملة« على �مللف �ليمني
•• لندن-وكاالت:

م�شاعي  ��شتمر�ر  �ليمنية،  �حلكومة  يف  م�شادر  �أك��دت 
ب��ه��ا دوليا  �مل��ع��رتف  �مل��ت��ح��دة لإق���ن���اع �حل��ك��وم��ة  �لأمم 
�ليمن  �إىل  �لأمم���ي  �مل��ب��ع��وث  م��ع  �ل��ت��و����ش��ل  با�شتئناف 
مارتن غريفيث، و�شط �أنباء عن رف�س �لرئي�س عبدربه 
�أو ��شتقباله خالل زيار�ته  من�شور هادي �لتعامل معه 

�لأخرية للريا�س.
�إن �حلكومة  �للندنية،  وقالت �مل�شادر ل�شحيفة �لعرب 
�لر�شالة  �أع���ق���اب  يف  غ��ري��ف��ي��ث  م��ع  �ت�����ش��ال  �أي  قطعت 
�إىل  �ليمني  �ل��رئ��ي�����س  ب��ه��ا  ب��ع��ث  �ل��ت��ي  �للهجة  ���ش��دي��دة 
�لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أنطونيو غوتريي�س، �لذي 
د�فع عن مبعوثه �خلا�س �إىل �ليمن ووعد يف رّده على 
ر�شالة هادي بالعمل على تغيري �لنهج �لأممي يف �ليمن 

و�لذي ت�شفه �حلكومة �ل�شرعية باملنحاز للحوثيني.
تر�فقت  لل�شحيفة،  حتدثت  دبلوما�شية  م�شادر  ووفق 
باحلكومة  عالقاتها  ترميم  �ملتحدة  �لأمم  حم���اولت 
عن  �لدولية  �ملنظمة  كو�لي�س  يف  �لبحث  م��ع  �ليمنية 
تردد  �إىل  �مل�شادر  و�أ���ش��ارت  لغريفيث،  �ملحتمل  �لبديل 
��شم �لدبلوما�شي �لأملاين مارتن كوبلر كخليفة حمتمل 

له.
كما ك�شفت م�شادر قريبة من �لأمم �ملتحدة، عن تكليف 
�مل��ت��ح��دة م�شت�شاَره �خل��ا���س ملنع  ل���الأمم  �ل��ع��ام  �لأم���ني 
�أد�ما ديينغ، مبهام خا�شة  �لإبادة �جلماعية، �ل�شنغايل 
�إعفاء  يف �مللف �ليمني، �لأمر �لذي يعزز من فر�شيات 

غريفيث من مهام عمله يف �ليمن.
مو�جهات  �حل��دي��دة  �شهدت  �مل��ي��د�ين،  �ل�شعيد  وع��ل��ى 
عنيفة بني قو�ت �ملقاومة �مل�شرتكة من جهة و�مليلي�شيات 

•• الفجر - تون�س

�ملناخ �لنتخابي يف  �أّن  �ل�شابي  �أم��ني ع��ام �حل��زب �جلمهوري ع�شام     ع��دَّ 
و�شائل  ��شتعمال  نتيجة   2011 منذ  م�شبوق  غري  ت��ده��ور�  �شهد  �لبالد 
و�أجهزة �لدولة من قبل �لرئا�شات �لثالث وكتلة حركة �لنه�شة بالربملان.

   ودعا يف ت�شريح �إذ�عي على هام�س �نعقاد �للجنة �ملركزية للحزب �ل�شلطة 
�إىل حتمل م�شوؤولياتها من �أجل تنقية �ملناخ و�لهيئات �لد�شتورية �إىل لعب 

دورها من �أجل �شمان نز�هة �لعملية �لنتخابية، وفق قوله. 
   و�أكد ع�شام �ل�شابي، �أم�س �ل�شبت، �أنه وخالل  “�أ�شبوع على �أق�شى تقدير  

�شيتم �لإعالن �لر�شمي عن  تكوين جبهة �حتاد دميقر�طي �جتماعي«.
   وقال �إن “�مل�شاور�ت و�شلت لأر�شية �شيا�شية و�أر�شية  تنظيمية وحوكمة 

لإد�رة �خلالفات و�إد�رة �لتنظيم بني خمتلف �ملكونات«.
   و�أفاد �أن هذه �جلبهة �شتتكون من �جلزب �جلمهوري وحركة تون�س �إىل 
�لأمام وحزب �مل�شار وحركة �لدميقر�طيني �لجتماعيني ومبادرة قادرون 

وبع�س �ل�شخ�شيات �مل�شتقلة، وفق تعبريه.
و�لرئا�شية،  �لت�شريعية  لالنتخابات  �شتتقدم  �جلبهة  هذه  �أن  �إىل  و�أ�شار    
لالنتخابات  مر�شحا  لديهم  لي�س  �جل��م��ه��وري  �حل���زب  يف  �أن��ه��م  م�شيفا 

�لرئا�شية.

ومناطق  �مل��دي��ن��ة  يف  �مل�����ش��ل��ح،  �ل��ت��ح��رك  من�شوب  رف��ع��ت 
جنوب �ملحافظة، يف غ�شون �إخر�ج م�شرحية �لن�شحاب 

�لثانية من �ملو�نئ �لثالثة.
ومبعوثها  �ملتحدة  �لأمم  متاهي  �أن  �لغرباين  و�عترب 
على  �للتفاف  خطة  م��ع  غريفيث،  م��ارت��ن  �ليمن  �إىل 
�تفاق �ل�شويد، و�جلزء �خلا�س برتتيب ملف �حلديدة 
برمته،  �لتفاق  لن�شف  �حلوثيني  �شهية  فتح  حتديد�، 

و�لذهاب يف �لت�شعيد �لع�شكري �إىل �أبعد مدى.

بق�شف  �حلوثيني  قيام  �إث��ر  �أخ��رى  جهة  من  �حلوثية 
�ملناطق  �حل��دي��دة يف  و���ش��رق  ج��ن��وب  �شكنية يف  م��و�ق��ع 

�ملحررة.
�حلوثيني  ��شتمر�ر  لل�شحيفة،  حملية  م�شادر  وذك��رت 
يف ح�شد �ملزيد من �لتعزيز�ت �لع�شكرية، يف موؤ�شر على 
�مل�شار  يف  �لف�شل  نتيجة  �لع�شكرية  �ملو�جهات  ��شتئناف 
�ليمني  �ل�شحايف  ق��ال  خا�س،  ت�شريح  ويف  �ل�شيا�شي. 
�حلوثي  ميلي�شيا  �إن  �حل��دي��دة  م��ن  �ل��غ��رب��اين  ���ش��ي��اف 

�أنه يف �لأيام �لقليلة �ملا�شية، �شهدت مدينة  �إىل  و�أ�شار 
م�شلحاً  ت�شعيد�ً  �جل��ن��وب��ي،  ريفها  ومناطق  �حل��دي��دة 
�خلروقات،  مربع  جت��اوز  �حلوثيني،  جانب  من  كبري�ً 
��شتعر��س  �إج���ر�ء  مع  بالتو�زي  �ل�شاملة،  �ملعركة  �إىل 
�أممية،  �شيار�ت  فيه  ��شتخدمو�  �ملدينة،  د�خل  ع�شكري 
و����ش��ت��ق��دم��و� م��ق��ات��ل��ني م���ن حم��اف��ظ��ات رمي����ة وحجة 
تلجاأ  �أن  �ملتوقع  من  �أن��ه  �ل�شحيفة  وذك��رت  و�ملحويت. 
�لأم���ن،  جمل�س  �إىل  �ليمني  �مل��ل��ف  يف  �ل��ف��اع��ل��ة  �ل����دول 
ل�شتباق �أي خطو�ت ت�شعيدية قد يقدم عليها �لفرقاء 

�ليمنيون.
وك�شفت م�شادر �إعالمية، عن تبني بريطانيا وعدد من 
ز�ل حمل  ما  �لأم��ن ملقرتح  �لفاعلة يف جمل�س  �ل��دول 
�إمكانية  ح��ول  ي��دور  �ملتحدة،  �لأمم  كو�لي�س  يف  نقا�س 
�لقادمة  �لأم��ن يف جل�شته  ق��ر�ر من جمل�س  ��شت�شد�ر 
�ملخ�ش�شة لليمن يف �ل�شابع ع�شر من يونيو “حزير�ن” 

لإر�شال قو�ت حفظ �شالم �إىل �حلديدة.
�إىل جتاوز  �ل���دويل  �مل��وق��ف  �لت�شعيد يف  ه��ذ�  وي��ه��دف 
�ليمنية  �حلكومة  متتلكها  ز�ل��ت  ما  �لتي  �ل�شالحيات 
ك�شلطة �شرعية و�حلوثيني ك�شلطة �أمر و�قع يف مناطق 
�لدويل  �ملجتمع  يعتربه  ما  على  و�حلفاظ  �شيطرتهم، 
و�لقر�ر�ت  �ل�����ش��وي��د  �ت��ف��اق��ي��ات  فر�شتها  ��شتحقاقات 
�ل�������ش���ادرة ع���ن جم��ل�����س �لأم�����ن �ل�����دويل حت���ت �لف�شل 

�ل�شابع.
ولفت مر�قبون، بح�شب �ل�شحيفة، �إىل �أن �ملقرتح �لذي 
�لدولية  �لو�شاية  حتت  �ليمن  �شي�شع  لندن  له  ت��روج 
�إق���ر�ره، و�شي�شب يف �جت��اه تكري�س �لو�شع  يف ح��ال مت 
�حلايل �لذي ترف�س �حلكومة �ل�شرعية �لر�شوخ له �أو 

�لقبول بنتائجه.

كو�شيلة لتغيري م�شار حياتهم و�لتعامل مع ظروف �ل�شجن.
�شتيف  �ل�شجون،  �شباط  لر�بطة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  وق��ال  الع�سابات..  ثقافة 
جيالن: “حذرنا من منو ثقافة �لع�شابات منذ فرتة طويلة، �شو�ء كان ذلك يف 

�شفوف �لإخو�ن �أو غريهم من �جلماعات �مل�شابهة«.
ذ�ت  �ل�شجون  د�خ���ل  �لع�شابات  �نت�شار  يظهر  �ل���ذي  �ل��ت��ق��ري��ر،  ج��ي��الن  وع���ّد 

�حلر��شة �مل�شددة، �أمر�ً مرعباً ويثري �ملزيد من �لقلق.
�لع�شابات  مم��ار���ش��ات  تفا�شيل  ع��ن  �لربيطانية  �ل��ع��دل  وز�رة  تقرير  و���ش��رح 
مع  �ل�شد�قة  طابع  حتمل  ودي��ة  عالقات  �إق��ام��ة  يف  تكتيكها  “يكمن  بالقول: 
�ل�شجناء �جلدد. �إذ� مل تنجح يف مبتغاها �لرئي�شي، ف�شتبد�أ يف ن�شر �لإ�شاعات 
�مل�شاجني  �أخبار  بنقل  �ملعني  �ل�شخ�س  �تهام  حد  �إىل  �لإ�شاعات  وت�شل  عنهم. 
�لآخرين �إىل �حلر��س، وبذلك ت�شوه �لع�شابة �شورة �ل�شجني حتى ينبذ، ثم 
يبد�أ �لعتد�ء �جل�شدي عليه«. و�أقر �أع�شاء �لع�شابة للم�شرفني على �لتقرير 

•• لندن-وكاالت:

لها، عن �شلوع ع�شابات مرتبطة  تقرير  �لربيطانية، يف  �لعدل  وز�رة  ك�شفت 
�حلر��شة  ذ�ت  �ل�شجون  و���ش��ط  عنف  �أع��م��ال  يف  �لإره���اب���ي،  �لإخ����و�ن  بتنظيم 

�مل�شددة، لإجبار �لنزلء على �عتناق فكر �لإخو�ن �مل�شلمني.
و�أ�شار �لتقرير، وفق �شحيفة “تاميز” �لربيطانية، �إىل �أن �لع�شابات تن�شط 
وجمندين  ق��ادة  ي�شمل  هرمي  تنظيمي  لهيكل  وتخ�شع  �ل��دي��ن،  غطاء  حتت 
ومنفذين و�أتباعاً.  وي�شتند �لتقرير �إىل مقابالت �أجريت مع 83 �شجيناً و73 
موظفاً يف �شلك �ل�شجون. وتنتمي �ملجموعات �مل�شتجوبة �إىل ثالثة من �ل�شجون 
�لثمانية �لأكرث ت�شدد�ً يف �إجر�ء�تها �لأمنية يف �إنكلرت�. ووجد �مل�شرفون على 
باملنظمة  و�شفت  �لأهمية  من  درج��ة  على  �ل�شجون  د�خ��ل  جمموعة  �لتقرير، 
�لدين  �إىل  �لتجاأو�  �لذين  �ل�شجناء  بجمع  تقوم  �لإخ��و�ن،  بتنظيم  و�ملرتبطة 

�مل�شاجني  �لفروع �لأخ��رى تن�شر �خل��وف بني  �ملمتدة على عدد من  �أن قوتهم 
�لذين  “�مل�شاجني  �إن  �لع�شابات،  ه��ذه  �إىل  �ملن�شوين  �أح��د  وق��ال  �لآخ��ري��ن. 
يرف�شون �لتعامل معهم يعلمون �أنهم ل ي�شتطيعون �لتحول �شوى �إىل ثالثة 

�شجون �أخرى. ويعلمون كذلك �أن �لإخوة ينتظرونهم هناك لطعنهم«.
�أدو�ر�ً  �لإره��اب��ي��ون  ي�شغل  م��ا  اخلوف..وغالبا  ون�سر  القواعد..  فر�س 
مهمة يف �لع�شابات، ويفر�شون قو�عد مثل �رتد�ء مالب�س د�خلية يف �حلمام 
��ل �ل��ع�����ش��اب��ات �ل�����ش��ج��ن��اء �لذين  وي��ح��ظ��رون �ل��ط��ه��ي بلحم �خل��ن��زي��ر. وت��ف�����شّ
�لقر�آن  من  مقاطع  يحفظون  �لذين  �أو  �لعربية  باللغة  �لتحدث  ي�شتطيعون 
�لآخرين لإجبارهم  �مل�شاجني  على  بينما تعتدي �شرباً  عالية،  رتباً  ومتنحهم 

على �عتناق �لإ�شالم و�لن�شمام �إليهم.
ورجح �لتقرير �أن يكون قادة �لع�شابات هم �ملحر�شون على جل �أعمال �لعنف 
�أنف�شهم بعيد�ً عن �لأ�شو�ء من خالل  �أبقو�  �مل�شجلة يف تلك �ل�شجون، لكنهم 

�إ�شد�ر �أو�مرهم للمنفذين �لذين ل يرتددون يف طاعتهم.
�ملمنوعات  تهريب  على  �مل�شيطرون  ه��م  �لع�شابة  �أع�شاء  �أن  كذلك  ويعتقد 
خالل  من  �أمو�لهم  يجنون  �إنهم  ويقال  و�مل��خ��در�ت.  �ملحمولة  �لهو�تف  مثل 

“�لإتاو�ت” �ملفرو�شة على �لنزلء.
عواقب وخيمة..وو�جه �ل�شجناء �لذين حاولو� ترك �لع�شابات تهماً عوقبو� 
عليها، وكان �أخطرها �لتهام بالرّدة وترك �لإ�شالم. وقال �أحد �ل�شجناء “�إذ� 
�أك��ون م�شلماً، ف�شاأحتاج �إىل �لعي�س يف حذر د�ئم وخوف  �أن  �أري��د  �إنني ل  قلت 
من �أن يطعنني �أحدهم«. و�شجلت �إح�شائية �شملت �شجون �إنكلرت� وويلز وجود 
�أي حو�يل 15%  13008 �شجناء م�شلمني حتى نهاية �شهر مار�س”�آذ�ر”، 
من �إجمايل عدد �ل�شجناء. وقبع 175 �شجيناً م�شلماً يف �ل�شجون �لربيطانية 
بالتطرف  مرتبطة  �إره��اب��ي��ة  ج��ر�ئ��م  �رت��ك��اب  بتهمة   ،2018 ع��ام  نهاية  يف 

�لإ�شالمي.

تقرير ر�شمي: �لإخو�ن يديرون ع�شابات د�خل �شجون بريطانيا

�إمام �أوغلو: هكذ� فزت �أول مرة وبهذ� �شاأفوز ثانية يف ��شطنبول
•• وا�سنطن-وكاالت:

�أك�����رم �إم�����ام �أوغ���ل���و، رئي�س  ك��ت��ب 
مقاًل  �ملنتخب،  ��شطنبول  بلدية 
بو�شت”  “و��شنطن  �شحيفة  يف 
حت������دث ف���ي���ه ع�����ن �لن���ت���خ���اب���ات 
خالل  �ملدينة  يف  �لثانية  �لبلدية 
ثالثة �أ�شهر، و�لتي �شتجرى بعد 

�إلغاء فوزه.
وقال: “يف يوم 31 مار�س -�آذ�ر، 
��شطنبول  �شكان  باختيار  ت�شرفت 
�شاحة  رغم  لبلديتهم،  رئي�شاً  يل 
�شدنا.  ب�شدة  �ن��ح��ازت  �نتخابية 
�لرئي�س رجب  �عرت�س حزب  ثم 
�لنتيجة،  ع��ل��ى  �أردوغ��������ان  ط��ي��ب 
�لنتخاب.  �إع�������ادة  �آل���ي���ة  ���ل  وف���عَّ
�ملقامرة  ه���ذه  ك��ان��ت  �إن  و���ش��رى 

�شتنفع �لرئي�س وحلفاءه«. 
ولفت �إىل �أنه، خالل �ل�شنو�ت �ل� 
��شطنبول  حكمت  �لأخ���رية،   25
ق���وى ���ش��ي��ا���ش��ي��ة م���ن ن��ف�����س قالب 
حزب �أردوغان، �لعد�لة و�لتنمية، 
وعندما �قتحم �ل�شباق �لنتخابي، 
خربة  ذ�  �شيا�شياً  خ�����ش��م��اً  و�ج���ه 
ومعروفاً على نطاق و��شع، بف�شل 
وزعيم  كوزير،  �ل�شابقة  منا�شبه 

للربملان ورئي�س للوزر�ء.
ويتابع كاتب �ملقال �أنه، رغم ذلك، 

هند�شية  مب�������ش���اري���ع  �له���ت���م���ام 
��شرت�تيجيات  �أو  �لنطاق،  و��شعة 

��شتثمارية كبرية. 
وعو�شاً عنه، يرى �لكاتب وجوب 
�ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى �ل��ف��ق��ر و�ل��ظ��ل��م يف 
�ملدن، وعلى �أطفال لي�شت لديهم 
فر�س تعليمية كافية، وعلى �شباب 
وفتيات يعانون من �لبطالة وعدم 
م�شاو�ة يف �لأجور، وجميع �لفئات 
ي�شاركون  �ل��ذي��ن  م��ن  �مل��ح��روم��ة 

بالكاد يف �حلياة �حل�شرية. 
�أوغ����ل����و، حتتاج  �إم������ام  وب��اع��ت��ق��اد 
�أك�����رث  ع����م����دة  �إىل  �����ش���ط���ن���ب���ول 
للم�شاءلة.  وخ�����ش��وع��اً  ��شتجابة 
ويقول �إنه فاز يف �نتخابات �ملدينة 
بعدما تغلب على عقبات ل ح�شر 
لها و�شعها حزب �أردوغان �حلاكم 
تلك  حتقيق  م��ن  ملنعه  ت��رك��ي��ا  يف 
ع�شر  �شبعة  بعد  ولكن  �لنتيجة. 
�لنتخابي  �ملجل�س  �أل��غ��ى  ي��وم��اً، 
بها  طعن  بعدما  �لنتائج  �لأع��ل��ى 

�حلزب.
بالتاأكيد  مقالته  �لكاتب  ويختم 
�لناخبون  ع��رب  ح��ال  �أن���ه يف  على 
�إر�دتهم بحرية  ��شطنبول عن  يف 
حكم  يف  ت���دخ���ل  ودون  ون����ز�ه����ة، 
�لقانون، ف�شوف يوؤكدون �إمكانية 
�لوقوف يف وجه �شلطة م�شتبدة.  

�أنه �شوف يفوز يف  �نطلق معتقد�ً 
�لتو��شل  خ��الل  من  �لنتخابات 
بع�س  �ل��ن��ا���س،  م��ع  مبا�شر  ب�شكل 
لأن  �إيديولوجياتهم،  عن  �لنظر 
�لتنوع ميثل ق��وة، ل  �إظهار ذل��ك 

�شعفاً. 
�أن ك��ل م��ن يقرر  وي���رى �ل��ك��ات��ب 
ر���ش��م��ي يف  �إىل م���وق���ع  �ل���رت����ش���ح 
ي��و�ج��ه ج��و�ً من  �أن  ب��د  تركيا، ل 
�ل���ش��ت��ق��ط��اب �حل����اد. و�أ����ش���ار �إىل 
�لتحدي  ذل���ك  ق����ر�ره مب��و�ج��ه��ة 
مبا�شرة  ن���ف�������ش���ه  ت����ق����دمي  ع�����رب 
– وه����و حت����ّد �شعب  ل��ل��ن��اخ��ب��ني 
مليون   15 ي�����ش��ك��ن��ه��ا  م��دي��ن��ة  يف 

�شخ�س.
لكنه قرر �مل�شي يف خطته، مظهر�ً 

ما  غالباً  �ل��ت��ي  �ل��ف��ي��دي��و�ت،  تلك 
بثت على �لهو�ء مبا�شرة، �هتماماً 
للتو��شل  فر�شة  و�أعطته  �شعبياً 
م��ع �ل��ن��اخ��ب��ني، ع��ل��ى �ل��رغ��م من 
�ل��ب��ي��ئ��ة �لإع���الم���ي���ة �مل��غ��ر���ش��ة يف 

تركيا. 

حقيقة الو�سع
وي��ل��ف��ت ك��ات��ب �مل��ق��ال �إىل �أن���ه ما 
تركي  ���ش��ي��ا���ش��ي  �أي  ي�����ش��ت��م��ع  �إن 
يرى  ع��ادي��ني،  لأ�شخا�س  ب�شدق 
ين�شت  ول�����ن  �ل���و����ش���ع.  ح��ق��ي��ق��ة 
يبحث  �شيا�شي ما مل  �لنا�س لأي 
�شعوبات  على  �لتغلب  كيفية  يف 
�جتماعية.  وم��ظ��امل  �ق��ت�����ش��ادي��ة 
ول��ي�����س ل���دى �لأت�����ر�ك �ل��وق��ت �أو 

حبه و�حرت�مه ل�شكان ��شطنبول 
حلملته،  �أ���ش��ا���ش��اً  منهما  وج��اع��اًل 
لأنه ��شتنتج �أن عالج �ل�شتقطاب 
و�ل�شتبد�د �ل�شعبوي ل يعالج �إل 

عرب ذلك �لنهج. 

هيمنة
لهيمنة حزب  �أوغلو  �إم��ام  وي�شري 
�مل�شهد  ع���ل���ى  �حل����اك����م   AKP
�لإعالمي يف تركيا، ما يجعل من 
�ل�شعوبة مبكان على �أي معار�س 
�إليه.  ي��ه��دف  م��ا  حتقيق  للحزب 
�ل��ب��ي��ئ��ة ت�شويب  ت��ل��ك  وت��ق��ت�����ش��ي 
بد�أ  ول���ذ�  �ل�شعب،  نحو  �لأن��ظ��ار 
�للتقاء  عرب  �لنتخابية  حملته 
ب���اأك���رب ع���دد م���ن �ل��ن��اخ��ب��ني، من 
�ل�شيا�شية  �خل���ل���ف���ي���ات  ج���م���ي���ع 
يجري  وم�������ش���ى  و�ل����ث����ق����اف����ي����ة. 
�ل�����ش��ك��ان، وحولت  م���ع  ح�������و�ر�ت 
�لدرد�شات �حلقيقية  تلك  حملته 
�إىل كليبات م�شورة �نت�شرت عرب 
�لجتماعي.  �ل��ت��و����ش��ل  و���ش��ائ��ل 
ومن خالل ذلك، �أر�د �إمام �أوغلو 
�لدميقر�طية،  ق��ن��اع��ات��ه  �خ��ت��ب��ار 
تغيري  ي�شتطيع  ل  �أن��ه  ر�أى  لأن��ه 
����ش��ط��ن��ب��ول ن��ح��و �لأف�����ش��ل �شوى 
لالآخرين  �ل���ش��ت��م��اع  خ���الل  م��ن 
��شتقطبت  وق���د  ���ش��وي��اً.  و�ل��ع��م��ل 

تركيا تعلن حتييد 
43 مقاتال كرديا 

 •• ا�سطنبول-رويرتز:

�أعلنت وز�رة �لدفاع �لرتكية �أم�س 
حزب  �أف������ر�د  م���ن   43 "حتييد" 
�ل��ع��م��ال �ل��ك��رد���ش��ت��اين �مل��ح��ظ��ور يف 
�إط�����ار ع��م��ل��ي��ة �أط��ل��ق��ت��ه��ا �أن���ق���رة يف 

�شمال �لعر�ق قبل 13 يوما.
و�شن �جلي�س �لرتكي �لعملية �لتي 
يف  �ملخلب"  "عملية  عليها  �أط��ل��ق 
�لعر�ق  �شمال  يف  هاكورك  منطقة 
با�شتخد�م  -�أي�����ار  م��اي��و   27 ي���وم 
�أعقبها  وج��وي��ة  مدفعية  ���ش��رب��ات 
عمليات نفذتها فرق قو�ت خا�شة.

ويتمركز حزب �لعمال �لكرد�شتاين 
�ل������ع������ر�ق خ����ا�����ش����ة يف  �����ش����م����ال  يف 
جنوبي  �ل��و�ق��ع��ة  ق��ن��دي��ل  منطقة 
هاكورك. وقالت �أنقرة �إن �لعملية 
ل��ت��دم��ري م��الج��ئ وكهوف  ت��ه��دف 
و"حتييد"  �حل�����زب  ي�����ش��ت��خ��دم��ه��ا 

�أفر�ده.
لالإ�شارة  حتييد  لفظ  وي�شتخدم 
�أو  �لإ���ش��اب��ة  �أو  �لقتل  ح���الت  �إىل 

�لأ�شر.
وقالت �لوز�رة يف بيان "مت حتييد 
�ملخلب  عملية  خ��الل  �إرهابيا   43
مدى  على  بنجاح  تو��شلت  �ل��ت��ي 
ي��وم��ا يف منطقة ه��اك��ورك يف   13

�شمال �لعر�ق".

�جلمهوري يف حتالف جديد

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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عربي ودويل

�ملركزي. وت�شرر �قت�شاد ليبرييا ب�شدة ب�شبب تف�شي 
�لإيبول بني عامي 2014 و2016 مما �أ�شفر عن 
�أ�شعار �ل�شادر�ت  �إىل �نخفا�س  �إ�شافة  مقتل �لآلف 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة م��ث��ل خ����ام �حل���دي���د و�مل���ط���اط وتر�جع 
�مل�شاعد�ت �لأجنبية. وكان �لكثريون يف ليربيا يرون 
�أن ويا، �لذي ن�شاأ يف حي فقري يف مونروفيا قبل �أن 
ي�شبح مهاجما معروفا يف بع�س �أهم فرق كرة �لقدم 
�لأوروبية، �شيجلب ع�شر� جديد� للبالد. لكنه بدل 
من ذلك يو�جه نف�س �لنتقاد�ت ب�شبب �لف�شاد �لتي 

لحقت �شلفه �يلني جون�شون �شريليف.
�جلمعة  �أم�������س  ع��ري�����ش��ة  �لح��ت��ج��اج  م��ن��ظ��م��و  ووزع 
�تهمو� فيها �حلكومة ب�شوء ��شتغالل �لأمو�ل �لعامة 
و�نتهاك حريات �ل�شحافة و�لف�شل يف متويل �ل�شحة 

وبر�مج �لتعليم على نحو مالئم.
�ملنازل  "ع�شر�ت  ببناء  نف�شه  وي��ا  �لعري�شة  وتتهم 

�لفاخرة" بعدما �متنع عن �لإف�شاح عن ممتلكاته.

•• مونروفيا-رويرتز:

�لعا�شمة  �����ش����و�رع  �إىل  ل��ي��ب��ريي��ا  يف  �لآلف  خ����رج 

مونروفيا للم�شاركة يف �حتجاج على �لف�شاد و�لتدهور 
على  مب�شوؤوليته  �لكثريون  يلقي  �ل��ذي  �لقت�شادي 
�لرئي�س ولعب كرة �لقدم �ل�شابق �لذي كان يحظى 

ب�شعبية و��شعة جورج ويا.
ويف تناق�س �شارخ مع �لحتفالت �لعارمة بفوز ويا 
ح�شود  حملت   2017 عام  يف  �لرئا�شة  �نتخابات  يف 
من �ملحتجني �لذين رددو� هتافات لفتات و�شفت ويا 

باأنه "خائن" وجتمعت بالقرب من مقر �لرئا�شة.
ومن �أهم �أ�شباب �لحتجاجات ركود �لقت�شاد حيث ل 
يز�ل معظم �ل�شكان يعي�شون يف فقر مدقع وف�شيحة 
يف �ل��ع��ام �مل��ا���ش��ي ف��ق��دت �ل��ب��الد فيها �أور�ق����ا نقدية 
100 مليون دولر خ�ش�شت للبنك  جديدة قيمتها 

�شحافية حتدث فيها عن مليون �أرمني ماتو� يف �حلرب. وقالت �إن �ملناخ 
بات �أكرث ظلمة مع �ل�شتبد�د �لز�حف وعدم �لت�شامح �ملتز�يد مع رجب 
�مل�شهد  على  ي�شيطر  �ل��ذي  �ملحافظ  �لرتكي  �لرئي�س  �أردوغ���ان،  طيب 
�ل�شيا�شي يف �لبالد منذ عام 2002. ويعمد �ملو�لون للحكومة �إىل �شن 
م�شتهدفني  �ملوؤلفني،  �شد  �لرئي�شة  �لإع��الم  و�شائل  يف  ب�شعة  هجمات 
و�إ�شاءة معاملة  �جلن�شية  �لعتد�ء�ت  يكتبون عن  �لذين  �أولئك  �أخ��ري�ً 
قب�س لبع�س �لوقت على �لرو�ئي عبد�هلل  “�أيار”  �لأطفال. ويف مايو 
وهو  طفل.  على  جن�شي  �ع��ت��د�ء  مل�شهد  رو�ئ��ي��اً  ت�شويره  ب�شبب  �شفكي 
يخ�شع �لآن للتحقيق. وتقول �شافاق �إن “�لأدب يخلق �لتعاطف ويربط 
و�أحاول  �ل�شحايا من خالل عيونهم  �أ�شرد ق�ش�س  �لنا�س. ويف عملي، 
�لإعد�م  هو  �ليوم  �ملوؤلفون  عليه  يح�شل  ما  �إن  �شوتاً.  �لعاجزين  منح 

�جتماعياً«. 

�ل��دف��اع عن  �ل��رتك��ي  “حماميها  ك��ان على  �إن���ه  ق��ال��ت يل  �لق�شية  ع��ن 
ولي�س هناك بعد ما ي�شري  �ل�شخ�شيات �لأرمنية �ملتخيلة يف �لرو�ية”. 
�إىل �أن رو�يتها �لأخرية �شتو�جه حتقيقاً ر�شمياً- على �لأقل حتى �لآن. 
تتعر�س للهجوم  لكن” 10 دقائق و38 ثانية يف هذ� �لعامل �لغريب”، 
�لكاتبة  تتهم  �لجتماعي  �لتو��شل  و�شائل  على  �لر�شائل  وكل  بالفعل. 
تركيا.  “كتابة �خليال �شعبة يف  �إن  �شافاق  وتقول  و�لفح�س.  بالفجور 
�لقو�نني غري  �له�شترييا جديد لأنه مزيج من  �مل�شتوى من  لكن هذ� 

�لدميقر�طية و�جلانب �ملظلم لو�شائل �لتو��شل �لجتماعي«. 
ولحظت خلف �أن ق�شية �شافاق فريدة من نوعها بكل �ملعايري. ومعلوم 
منذ  �خل��ي��ال  كتاب  هاجمو�  لطاملو�  �ليمينيني  �لقوميني  �لأت���ر�ك  �أن 
�لرو�ئي  ب��ام��وك،  �أوره���ان  �لكاتب  ��شتهدفو�   ،2006 ع��ام  ويف  ع��ق��ود. 
مقابلة  يف  �لرتكية”  “باإهانة  �ت��ه��م��وه  وق��د  ت��رك��ي��ا.  يف  �شهرة  �لأك���رث 

كتابات  م��ن  �لكثري  غ���ر�ر  وع��ل��ى  با�شطنبول.  للنفايات  مكب  يف  ميتة 
�لفيلم  ق�شة  ف��اإن  ج��ائ��زة،  على  �حل��ائ��زة  �لرتكية  �لربيطانية  �ملوؤلفة 
عدم  وه��ي  للموؤلف،  �ملتعددة  �ملو��شيع  يف  �حلديثة  تركيا  كفاح  جت�شد 
�لكتاب  تقر�أ  كانت  وبينما  �جلن�شي.   و�لتحر�س  �جلن�شني  بني  �مل�شاو�ة 
يف عطلة نهاية �لأ�شبوع، علمت خلف �أن �ل�شيدة �شافاق تخ�شع للتحقيق 
ق�شة  “�لنظرة”،  �شابقة،  رو�ي��ة  يف  �جلن�شي  �لعنف  عن  �لكتابة  بتهمة 
حب غريبة بني �مر�أة بدينة وقزم. ويف عام 2006، مثلت �شافاق �أمام 
�لتي تطرقت  �ملحكمة ب�شبب رو�يتها �لأكرث مبيعاً، “نذل ��شطنبول”، 
نفت  وط��امل��ا  �لأوىل.   �لعاملية  �حل��رب  يف  ل��الأرم��ن  �جلماعي  �لقتل  �إىل 
تركيا �أن تكون �أعمال �لقتل �لتي �رتكبتها عبارة عن �إبادة جماعية. وقد 
�إليه  ��شتندت  �لذي  �لعقوبات  قانون  تعديل  “وقد جرى  متت تربئتها 
وعندما �ت�شلت بها خلف ل�شوؤ�لها  �لق�شية و�إن مل يكن بالقدر �لكايف”. 

•• عوا�سم-وكاالت:

بحق  �أردوغ���ان  رج��ب طيب  �لرتكي  �لرئي�س  �ل��ذي ميار�شه  �لقمع  عن 
“فاينن�شال  �شحيفة  يف  خلف  رىل  كتبت  �ل���ر�أي،  وح��ري��ة  �ل�شحافيني 
لعائلة  متخيلة  وفتاة  رو�ي��ة،  يف  �شخ�شية  هي  ليلى  تكيال  �أن  تاميز”، 
حمافظة يف �شرق تركيا فرت من طغيان عائلتها لتجد نف�شها متار�س 
�لدعارة يف �ملجتمع �لدينء لإ�شطنبول.  ولفتت �إىل �أنه لن يكون مفاجئاً 
�إذ� ما ُنفخت �حلياة يف ليلى، كي حتاكمها �ل�شلطات �لرتكية، فالهجوم 
على حرية �لأفكار، يف �خليال ميكن �أن يتجاوز يف �أحيان كثرية �أية نتائج 
�أليف �شافاق  �أن تكيال ليلى هي �لبطلة يف رو�ي��ة  �شرييالية.  و�أ�شافت 
وهي ق�شة  �لأخرية،” 10 دقائق و38 ثانية يف هذ� �لعامل �لغريب”، 
عليها  عرث  لعاهرة  و�ل�شد�قة  �حلب  وعن  �حلياة،  عن  وح�شا�شة  غنية 

ه�شترييا يف تركيا .. �أبطال �لرو�يات �خليالية �أمام �ملحاكم 

و�شقوط  �مل��دن��ي��ني  �إىل  �ل�شلطة 
�ملجل�س �لع�شكري.

�لتي  �لح���ت���ج���اج  ح���رك���ة  �أن  �إل 
�حلكومة  ق�����ر�ر  ع��ق��ب  �ن��ط��ل��ق��ت 
�أ�شعاف،  ثالثة  �خلبز  �شعر  رف��ع 
حركتها.  ����ش��ت��ن��ه��ا���س  يف  ت���اأم���ل 
مو��شلة  �إىل  ق��ادت��ه��ا  دع����ا  وق����د 
�ملدين”  و”�لع�شيان  “�لثورة” 

و”�لتجمعات �ل�شلمية«.
�أن هناك خطر  م��ر�ق��ب��ون  وي��رى 
حقيقي من �أن ينزلق �لو�شع �إىل 

حرب �أهلية.
ع���ل���ى ف�ّس  �أي���������ام  ث����الث����ة  ب���ع���د 
�ملحال  بع�س  �أع����ادت  �لع��ت�����ش��ام، 
�ل����ت����ج����اري����ة ف����ت����ح �أب������و�ب������ه������ا يف 
�ل�شود�نيون  ووق����ف  �خل���رط���وم. 
من جديد يف طو�بري �أمام �ملر�كز 
�لتجارية يف بلد يعاين من نق�س 
يف كل �ملو�د ومن �قت�شاد �شعيف 
ومعّدل ت�شخم متز�يد. و�جلمعة، 
عادت بع�س �ل�شيار�ت �إىل �حلركة 
يف �ل�شو�رع �لرئي�شة من �لعا�شمة 
�ل�شود�نية �لتي كانت تخرج ببطء 
م���ن �ل�����ش��ب��ات �ل����ذي غ��رق��ت فيه 

جر�ء �أعمال �لعنف.

�ل������وزر�ء �لإث���ي���وب���ي. و�أ����ش���اف �أن 
ت�شكيل جمل�س  �ق��رتح  �أحمد  �أب��ي 
�نتقايل مكون من ثمانية مدنيني 
تكون  �أن  على  ع�شكريني  و�شبعة 

رئا�شته دورية.

�لعثور على مقربة جماعية قرب �شار�ييفو 
 

�شار�ييفو-�أ ف ب:
�أخرجت رفات 12 بو�شنيا م�شلما من �شحايا �حلرب يف �لبو�شنة “1992-

من حفرة جماعية عرث عليها يف جبل �إيغمان قرب �شار�ييفو،   ،”1995
ح�شبما ذكرت وكالة �لأنباء �لبو�شنية “فينا” �أم�س.

�أن  ف�شليت�س  �إمي��ز�  �ملفقودين  معهد  با�شم  �ملتحدثة  عن  �لوكالة  ونقلت 
�إىل  �لو�شول  حماولتهم  �أثناء  قتلو�  �ل�شحايا  �أن  تفيد  �ملكت�شفة  �لقر�ئن 

�لأر��شي �لتي كان ي�شيطر عليها جي�س �لبو�شنة يف �شيف 1992.
و�أو�شحت �أن �جلثث نقلت �إىل �شار�ييفو حيث يفرت�س �أن تتيح �ختبار�ت 
�حلم�س �لنووي �لتعرف �ىل هوياتها. وقالت �ملتحدثة �إن معلومات حول 

هذ� �ملو�شوع �شتكون متاحة يف �لأ�شابيع �ل�شتة �أو �لثمانية �ملقبلة.
ت�شتهدف  ز�ل��ت  ما  �لبحث  عمليات  �ن  للمفقودين،  لبو�شني  �ملعهد  و�علن 
�لنز�ع  ��شفر  �لبو�شنة، حيث  �شخ�س يف  �آلف  �شبعة  �أك��رث من  �لعثور على 

“1992-1995” عن �شقوط مئة �ألف قتيل.
�ملفقودين.  ع��د�د  �ألفا و500 �شخ�س يف   31 ك��ان  �ل��ن��ز�ع،  ه��ذ�  نهاية  ويف 
ومنذ ذلك �حلني، ��شتخرج رفات حو�ىل 25 �ألف �شحية من مئات �ملقابر 

�جلماعية.

•• اخلرطوم-اأ ف ب:

�أم�����ام مقّر  �ل��رئ��ي�����س  �ل�������ش���ارع  يف 
�ل����ق����ي����ادة �ل����ع����ام����ة ل��ل��ج��ي�����س يف 
�آلف  �خل���رط���وم ح��ي��ث �ع��ت�����ش��م 
�شهرين،  م��دى  على  �ملتظاهرين 
خيام هابطة �أر�شاً بع�شها متفّحم 
و�أمل  مرتوكة  مبعرثة  و�أغر��س 
دميوقر�طي  �ن��ت��ق��ال  حت��ق��ي��ق  يف 
�أحبطته  �ل�����ش��ود�ن،  يف  لل�شلطة 

�لثنني حملة قمع د�مية.
ع�شية عيد �لفطر، قام عدد كبري 
م����ن �مل�����ش��ل��ح��ني ي����رت����دون ب����ز�ت 
بتفريق  �ل��ف��ج��ر  ع��ن��د  ع�����ش��ك��ري��ة، 
لعت�شام تقيمه حركة �لحتجاج 

منذ �ل�شاد�س من ني�شان-�أبريل.
ك���ان �مل��ت��ظ��اه��رون ق��د جن��ح��و� يف 
�إنهاء دكتاتورية م�شّرعني �شقوط 
�لرئي�س عمر �لب�شري �لذي �أقاله 
�جلي�س يف 11 ني�شان/�أبريل بعد 
ثالثني عاماً يف �حلكم. وو��شلو� 
مطالبني  �ع��ت�����ش��ام��ه��م  ب���ع���ده���ا 
�إىل  �ل�شلطة  بت�شليم  �لع�شكريني 

�ملدنيني.
وب��ع��د �أن �ن��ت��ه��ج��ت ق����و�ت �لأم���ن 

•• اخلرطوم -رويرتز:

�مل���ع���ار����ش���ة  م�����������ش�����در�ن يف  ق�������ال 
�ث���ن���ني م���ن ق���ادة  �إن  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة 
لتحرير  �ل�������ش���ع���ب���ي���ة  �حل������رك������ة 
وقت  �عتقال يف  �شمال   - �ل�شود�ن 
بعد فرتة  �أم�����س  �شباح  م��ن  مبكر 
وج����ي����زة م����ن �ج���ت���م���اع ع���ق���د مع 
رئي�س �لوزر�ء �لإثيوبي �أبي �أحمد 
�لذي كان يزور �لبالد يف حماولة 
للتو�شط حلل �أزمة تهدد �لنتقال 
�أب���ي �أحمد  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي. وح���ث 
�لع�شكريني  �حلكام  �جلمعة  �أم�س 
و�ملعار�شة �ملدنية يف �ل�شود�ن على 
�لتحلي “بال�شجاعة” يف حماولة 
�لنتقال  خ���ط���و�ت  ع��ل��ى  �لت���ف���اق 
�أكرب  �شقوط  بعد  للدميقر�طية 
�لإطاحة  م��ن��ذ  �ل��ق��ت��ل��ى  م���ن  ع���دد 
�أبريل  يف  �لب�شري  عمر  بالرئي�س 

ني�شان.
وتاأتي �لزيارة بعد �أيام من �قتحام 
ق����و�ت �لأم�����ن �ل�����ش��ود�ن��ي��ة خميم 

�لدفاع  وز�رة  مقر  خ��ارج  �عت�شام 
يطالب  �خل��رط��وم حيث  و�شط  يف 
وقتل  م���دين.  بحكم  �مل��ت��ظ��اه��رون 
ع�����ش��ر�ت �لأ���ش��خ��ا���س ه��ن��اك منذ 
ي���وم �لث���ن���ني. وع��ل��ى �ل���رغ���م من 
�نفر�جة  �أي  حتقيق  �إع���الن  ع��دم 
�أح��م��د �لتي  �أب���ي  م��ع نهاية زي���ارة 
و�ح��د� فقد �شرح  ��شتغرقت يوما 
�لإثيوبي  �ل��وزر�ء  لرئي�س  م�شاعد 
ب��اأن �مل��ح��ادث��ات ���ش��ارت ب�شكل جيد 
�شيعود  �أح��م��د  �أب��ي  �أن  �إىل  م�شري� 

لل�شود�ن قريبا.
�لع�شكري  �مل���ج���ل�������س  و�أ��������ش�������در 
�ليوم  ب��ي��ان��ا  �حل���اك���م  �لن���ت���ق���ايل 
لإثيوبيا  �ل�شكر  فيه  وج��ه  �ل�شبت 

على جهود �لو�شاطة.
وجاء يف �لبيان �لذي ن�شرته وكالة 
�ل�شود�ن لالأنباء “يتوجه �ملجل�س 
بال�شكر  �لن���ت���ق���ايل  �ل��ع�����ش��ك��ري 
جمهورية  حل��ك��وم��ة  و�ل���ت���ق���دي���ر 
�لكرمية  مبادرتها  على  �أثيوبيا... 
ت��ق��ري��ب وجهات  ع��ل��ى  وح��ر���ش��ه��ا 

�ل�شيا�شية  �لأط�����ر�ف  ب��ني  �ل��ن��ظ��ر 
�لبيان  و�أ�����ش����اف  �ل���������ش����ود�ن«.  يف 
هذه  يثمن  �إذ  �لع�شكري  “�ملجل�س 
�ن��ف��ت��اح��ه وحر�شه  ي��وؤك��د  �مل���ب���ادرة 
ع���ل���ى �ل���ت���ف���او����س ل���ل���و����ش���ول �إىل 
�إىل  ت����ق����ود  ت���ف���اه���م���ات م���ر����ش���ي���ة 
و�لعبور  �لوطني  �لتو�فق  حتقيق 
�لأمان  بر  �إىل  �لنتقالية  بالفرتة 
للتحول  ل��ل��ت��اأ���ش��ي�����س  ي��ف�����ش��ي  مب���ا 
�ل���دمي���ق���ر�ط���ي �ل������ذي ه����و هدف 
�لتغيري و�لتد�ول �ل�شلمي لل�شلطة 

يف �لبالد«.
كانا  �ملعار�شة  يف  م�شدرين  لكن 
�أم�س  ع��ق��د  �ل�����ذي  �لج���ت���م���اع  يف 
�جل��م��ع��ة م���ع �أب����ي �أح���م���د ق���ال �إن 
�لأمني  ج��الب  �إ�شماعيل  �ع��ت��ق��ال 
لتحرير  �ل�شعبية  للحركة  �ل��ع��ام 
با�شم  و�ملتحدث  �شمال   - �ل�شود�ن 
بعد  مت  �أردول  م���ب���ارك  �حل���رك���ة 
���ش��اع��ات قليلة م��ن �لج��ت��م��اع مع 

�أبي �أحمد.
وعر�س �أبي �أحمد �لتو�شط يف حل 

�ملحادثات  �أ�شيبت  �أن  بعد  �لأزم��ة 
�لتي يجريها �إعالن قوى �حلرية 
�ملجل�س  م���ع  �مل��ع��ار���س  و�ل��ت��غ��ي��ري 
باجلمود  �لن���ت���ق���ايل  �ل��ع�����ش��ك��ري 
�قتحام  بعد  بالكامل  �ن��ه��ارت  ث��م 

�لعت�شام.
ويقول م�شعفون تابعون للمعار�شة 
�إن 113 �شخ�شا قتلو� خالل ف�س 
حملة  ويف  �لثنني  ي��وم  �لعت�شام 
وتقول  ذل��ك.  �أعقبت  �أو�شع  �أمنية 
 61 �ل��ق��ت��ل��ى  ع����دد  �إن  �حل���ك���وم���ة 

بينهم ثالثة من قو�ت �لأمن.
لتحرير  �ل�شعبية  �حلركة  وقالت 
�إن  �لأربعاء  يوم  �شمال   - �ل�شود�ن 
�لقب�س على  �أل��ق��ت  �لأم���ن  ق���و�ت 
يا�شر  للحركة  �لعام  �لأم��ني  نائب 
�خلرطوم.  يف  منزله  م��ن  ع��رم��ان 
وع�������اد ع����رم����ان م����ن �مل���ن���ف���ى بعد 
�إطاحة �جلي�س بالب�شري عقب 30 
عاما ق�شاها يف �حلكم �لذي توله 

بعد �نقالب �شلمي.
عليه  حم�����ك�����وم  ع�����رم�����ان  وك���������ان 

�لنف�س  �شبط  �شيا�شة  �ل�شود�نية 
�إىل حّد كبري، نّفذت �أخري�ً كلمات 
�لدكتاتور �ملخلوع �لذي دعا عند 
ن�شاأت  �ل��ت��ي  �لح��ت��ج��اج��ات  ب����دء 
�لأول-دي�شمرب،  ك��ان��ون   19 يف 
“�لفئر�ن �إىل �لعودة جلحورها«.

و�أظهرت مقاطع م�شّورة �نت�شرت 
على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي 
�لفر�ر،  ي���ح���اول���ون  م��ت��ظ��اه��ري��ن 
بع�شهم يحمل م�شابني باأذرعهم 

�أو على �أ�شّرة متنقلة.
�ل�شود�ن  �أط��ب��اء  جل��ن��ة  و�أح�����ش��ت 
حركة  يف  �مل�������ش���ارك���ة  �مل����رك����زي����ة 
�أ�شخا�س   113 �لحتجاج، مقتل 
�آخرين،   500 من  �أكرث  و�إ�شابة 
 61 عن  �ل�شلطات  حتّدثت  فيما 

قتياًل.
�نُت�شلت  �ل��ل��ج��ن��ة،  ه���ذه  وبح�شب 

�أرب������ع������ون ج���ث���ة م�����ن م����ي����اه نهر 
�ملهنيني  “جتمع  ون�����دد  �ل��ن��ي��ل. 
مكونات  �أب������رز  �ل�شود�نيني”، 
�لذي  و�لتغيري  �حل��ري��ة  حت��ال��ف 
�لحتجاجية،  �حل����رك����ة  ي����ق����ود 

ب�”جمزرة دموية«.
لي�س  ل��ل��م��ح��ت��ج��ني،  وب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�مل�شوؤول  �أن  يف  ���ش��ّك  �أدن���ى  ه��ن��اك 
ع����ن ه�����ذ� �ل���ق���م���ع �ل�����دم�����وي هم 
�ل�شريع”  �لدعم  “قو�ت  عنا�شر 
عن  منبثقة  �أن��ه��ا  يعتربون  �ل��ت��ي 
�ملتهمة  �جل���ن���ج���وي���د  م��ي��ل��ي�����ش��ي��ا 
ب���ارت���ك���اب ف��ظ��ائ��ع خ����الل �حلرب 

�لأهلية يف �إقليم د�رفور )غرب(.
�مل�شلحة،  �ل�����ق�����و�ت  ه�����ذه  ي���ق���ود 
�ح�����د رج���ل���ني �أ����ش���ب���ح���ا �لأق������وى 
يف �ل��ب��الد م���وؤخ���ر�ً: �ل��ف��ري��ق �أول 
�ملعروف  دق���ل���و  ح���م���د�ن  حم��م��د 

�شابق  ق��ائ��د  وه��و  ب�”حميدتي”، 
�إقليم  يف  �ل��رع��ب  ب��ّث��ت  مليلي�شات 
رئي�س  ن���ائ���ب  و�أ����ش���ب���ح  د�رف��������ور 
منذ  �حل��اك��م  �لع�شكري  �ملجل�س 

�لإطاحة بالب�شري.
�لع�شكري  �مل���ج���ل�������س  وي�����رت�أ������س 
عبد  ركن  �أّول  �لفريق  �لنتقايل، 
�لفتاح �لربهان وهو ع�شكري غري 
معروف �إىل حني و�شوله �إىل ر�أ�س 
�لبالد. وقبل �أيام قليلة من ف�ّس 
م�شر  �ل���ربه���ان  ز�ر  �لع��ت�����ش��ام، 

و�لإمار�ت وكذلك �ل�شعودية.
�ل��دول �لثالث  ر�شميا دع��ت ه��ذه 
�لد�عمة للمجل�س �لع�شكري، �إىل 
�ملحتجني  لكن  �حل��و�ر.  ��شتئناف 
قادتها  ب��اأن  ي�شتبهون  و�ملر�قبني 
�إىل  ب���ري���ب���ة  ي����ن����ظ����رون  �ل�����ذي�����ن 
يعملون  �ل�شعبية،  �لن��ت��ف��ا���ش��ات 

�لحتجاجات �أي حو�ر مع �ملجل�س 
�لنا�س”.  “يقتل  �لذي  �لع�شكري 
وكانت �ملفاو�شات بني �لع�شكريني 
وق������ادة �لح���ت���ج���اج���ات ُع���ّل���ق���ت يف 
�إن  �إذ  �أي���ار/م���اي���و  م��ن  �لع�شرين 
�لطرفني مل يتمكنا من �لتو�شل 
وت�شكيلة  رئا�شة  ب�شاأن  �تفاق  �إىل 
ُيفرت�س  �ل��ذي  �ل�شيادي  �ملجل�س 
على  �لنتقالية  �ملرحلة  يدير  �أن 

مدى ثالث �شنو�ت.
�أعلن  �لثيوبية،  �لو�شاطة  وبعد 
�حلرية  �إع�����الن  “قوى  حت���ال���ف 
جديدة  حمادثات  �أن  و�لتغيري” 
م����ع ق������ادة �جل���ي�������س ل����ن ت���ت���م �إل 
�����ش����روط  ������ش����ت����وف����ي����ت  ح��������ال  يف 
ب����وزر  “�لعرت�ف  ه����ي  م��ع��ي��ن��ة 
�جلرمية” �لتي �رتكبت يف �شاحة 
�ملعتقلني  وحت����ري����ر  �لع���ت�������ش���ام 

من  �لع�شكرية  �ملظاهر  و”�شحب 
�لطرقات«.

منذ ف�ّس �لعت�شام، بقيت �شو�رع 
عدد  وق��ال  خالية  �شبه  �خلرطوم 
من �ل�شكان �إنهم يعي�شون “حالة 
�لأخ�������رية،  �لأي��������ام  ويف  رعب”. 
�نت�شر عنا�شر من “قو�ت �لدعم 
�لع�شكرية  ب��ب��ز�ت��ه��م  �ل�شريع” 
�شو�رع  يف  �ل��ث��ق��ي��ل��ة  و�أ���ش��ل��ح��ت��ه��م 
وجتّولو�  �ل�����ش��ود�ن��ي��ة  �ل��ع��ا���ش��م��ة 

على منت �شاحناتهم �ل�شغرية.
موقع  �إىل  �ل���و����ش���ول  مي��ك��ن  ول 
ملر�قبة  يخ�شع  وه���و  �لع��ت�����ش��ام 
�جل�����ي�����������س و”ق�����������������و�ت �ل�����دع�����م 
�ملتاري�س  �أزي��ل��ت  وق��د  �ل�شريع”. 
�ملتظاهرون  �أقامها  �لتي  �ملوقتة 
�لعبور،  م���ن  �ل��ن��ظ��ام  ق����و�ت  مل��ن��ع 
وك���ذل���ك لف���ت���ات م��ط��ال��ب��ة بنقل 

على �إبقاء �لنظام �لقائم.
ح����ال����ي����اً، ي����و�ج����ه �جل���������ر�لت يف 
�ملجتمع  �ل�شود�ن �شغطاً ميار�شه 
�ل�������دويل ل��ل��ت��خ��ل��ي ب�����ش��رع��ة عن 
رئي�س  ز�ر  و�جل���م���ع���ة،  �حل����ك����م. 
�ل�����وزر�ء �لإث��ي��وب��ي �خل���رط���وم يف 
حماولة حلّل �لأزمة و�أطلق دعوة 

�إىل �حلو�ر.
وك��ان �لحت��اد �لإفريقي يف �ليوم 
�ل�شود�ن  ع�شوية  ع��ّل��ق  �ل�����ش��اب��ق، 
مدينة  �شلطة  �إق��ام��ة  ح��ني  “�إىل 
ورّحب  فعلي”.  ب�شكل  �نتقالية 
�ملبادرة.  بهذه  �لأوروب����ي  �لحت���اد 
وو��شنطن  �ملتحدة  �لأمم  وكانت 
بحملة  ن�����ددت  وف��رن�����ش��ا  ول���ن���دن 
��شتئناف  �إىل  ودع�������ت  �ل���ق���م���ع 

�حلو�ر.
قادة  رف�س  �لعنف،  �أع��م��ال  وبعد 

وفد  �أع�����ش��اء  �أح��د  ع�شمت  ملحمد 
�ملعار�شة بعد لقائه باأبي �أحمد.

ومل ي�شدر تعليق بعد من �ملجل�س 
�أنباء  ع��ل��ى  �لن��ت��ق��ايل  �ل��ع�����ش��ك��ري 
�لع���ت���ق���الت. وق�����ال خ���ال���د عمر، 

�ملعار�شة،  ب��ت��ح��ال��ف  ق��ي��ادي  وه���و 
�إن  ع�شمت  �عتقال  بعد  ل��روي��رتز 
فعليا  رف�شا  متثل  �خل��ط��وة  ه��ذه 
�ل��ع�����ش��ك��ري جلهود  �مل��ج��ل�����س  م���ن 
�ل��و���ش��اط��ة �ل��ت��ي ي��ق��وم ب��ه��ا رئي�س 

يف  دوره  ب�شبب  غيابيا  ب���الإع���د�م 
مترد �شد حكومة �لب�شري بد�أ من 

ولية �لنيل �لأزرق يف 2011.
بعد  و�أردول  جالب  �عتقال  وياأتي 
�لأمن  ق��و�ت  �حتجاز  م��ن  �شاعات 

املحتجون يحملون م�سوؤولية القمع الدامي مللي�سيا اجلنجويد

هل تبدد �أمل �لنتقال �لدميوقر�طي لل�شلطة يف �ل�شود�ن؟ 

�عتقال قياديني من �حلركة �ل�شعبية لتحرير �ل�شود�ن 

�لآلف ينظمون �حتجاجا يف ليبرييا 
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فا�شل   6 �ل�شني  يف  �لإجمايل  �ملحلي 
6 باملائة فقط، وهي ن�شبة قد ي�شعب 
�إل��ي��ه��ا ه��ذ� �ل��ع��ام، و�شعيفة  �ل��و���ش��ول 

بالن�شبة لقت�شاد ي�شتمر يف �لتطور.
�مل�شروع  ف����اإن  �أخ������رى،  ن��اح��ي��ة  م���ن     
�لتجاري طرق �حلرير، و�لذي يطمح 
من خالله �ل�شينيون للتاألق يف �أوروبا 
ت��رف�����س عديد  �إذ  ي��ت��ع��رث  و�إف��ري��ق��ي��ا، 
ت�شبح  �أن  خ�شية  �لن���خ���ر�ط  �ل����دول 
ومع  متنا�شبة.  غ��ري  لل�شني  دي��ون��ه��ا 
�حل���ري���ر �شرورية  ط����رق  ف����اإن  ذل����ك، 
�ل�شينية  �ل�������ش���رك���ات  ن�����ش��اط  ل���دع���م 
وت��ع��وي�����س �ل��ت��ب��اط��وؤ �لق��ت�����ش��ادي يف 
مارتن:  كلود  يقول  نف�شها.    �ل�شني 
�قت�شادًيا،  ح��ال��ًي��ا  �شعيفة  “�ل�شني 
�إظهار  ت��ري��د  �أن���ه���ا ل  �ل��و����ش��ح  وم���ن 
ذلك، لكن هذ� �ل�شعف يجرب �لزعماء 
بقوة  و�ل���رد  �ل�شمود  على  �ل�شينيني 
�أكرب على �ل�شربات �لتي ت�شددها لهم 
�ملتحدة  �لوليات   . �ملتحدة.  �لوليات 
�لتي يتمتع �قت�شادها ب�شحة جيدة ».

   يعرف دونالد تر�مب متام �ملعرفة �أن 
�أف�شل حالته  �شي جني بينغ لي�س يف 
عام  منذ  �ل�شيني.  �ل��ع��ام  �ل���ر�أي  عند 
�لقت�شادية  �لنخب  تفهم  مل  م�شى، 
و�لأكادميية ،ومل ت�شت�شغ، �أّن �شكرتري 
�حل���زب �ل�����ش��ي��وع��ي ه���ذ� ق���رر م��ك��ن �أن 
ي�شغل من�شبه �ملدة �لتي يريد، يف حني 
عليه ف�شح �ملجال لغريه عام 2022. 
يف �ملوؤمتر �لأخري للحزب �ل�شيوعي يف 
نوفمرب 2017 ، �أعلن نف�س �شي جني 
ومهابة  حم��رتم��ة  “�ل�شني  �أن  بينغ 
�ح����رت�م  �أن  �ل���و�����ش���ح  وم����ن  �لآن”، 

دونالد تر�مب لل�شني حمدود.
   على �ل�شبكات �لجتماعية �ل�شينية 
�مل���و�ق���ف م��ت��ع��ددة وم��ت��ب��اي��ن��ة. بع�س   ،
م�����ش��ت��خ��دم��ي �لإن������رتن������ت، م����ن ذوي 
�لقومية، يهاجمون دونالد  �لتوجهات 
تر�مب وي�شيدون بوجه خا�س برئي�س 
ه�������و�وي م����ن خ�����الل ت�����ش��ج��ي��ع��ه على 
“�ل�شمود يف وجه �لأمريكيني”. بينما 
ب���اأّن هذ�  �لكتابة  �آخ���رون يف  ي��رتدد  ل 
“م�شاعدة  ميكنه  �لأمريكي  �لرئي�س 

�ل�شني على �إجر�ء �إ�شالحات«.
   �إّن �ل�شني منخرطة يف �إ�شرت�تيجية 
تد�رك قرنني من �لتخلف. و�أن ت�شبح 
للوليات  مم���اث���ل���ة  �ق���ت�������ش���ادي���ة  ق�����وة 
�مل���ت���ح���دة ث����م ت���ت���ج���اوزه���ا، ه����و هدف 
 2025 يتجّلى ب�شكل خا�س يف خطة 
�ل�شينية قبل  �لتي و�شعتها �حلكومة 

ثالث �شنو�ت.
   وبالتاأكيد هذ� هو �لطموح �ل�شيني 
دونالد  �ج��ه��ا���ش��ه  �إىل  ي�����ش��ع��ى  �ل����ذي 
�إنه  ، �لذي قال م��ر�ًر� وتكر�ًر�  تر�مب 
يعتزم “فعل ما كان يجب على �أ�شالفه 
يقول  �أن  ي�شتطيع  �أح���د  ل  فعله”.. 
�لتقدم  عرقلة  يف  �شينجح  ك��ان  �إذ�  م��ا 

�ل�شيني.

�أع�شاء  �إد�ن����ة  مت   ،  1953 ع���ام  ويف   
�للجنة  قبل  من  بجدية  ديك�شي  بعثة 
�أن�شاأها �ل�شناتور مكارثي لتعقب  �لتي 
�لوليات  �ل�شيوعية يف  �ملتعاطفني مع 

�ملتحدة.
    من جانبه ، �عترب ماو ت�شي تونغ، 
�لوليات �ملتحدة ونظامها �لر�أ�شمايل، 
و�أ�شبحت  لل�شني،  �لرئي�شي  �ل��ع��دو 
عام  ثابتة.  لأمريكا  �ملعادية  �لدعاية 
بكني،  يف  �ل���رق���اب���ة،  م��ن��ع��ت   ،1969
�ل�شينية  �لإع���الم  و�شائل  يف  �لتلميح 
�لأمريكيني  �لف�شاء  رو�د  رح��ل��ة  �إىل 

على �شطح �لقمر.

جمعهما الحتاد ال�سوفياتي
تطورت  �ل�����ع�����ام،  ن���ف�������س  يف  ول����ك����ن     
خ���������ش����وم����ة �ل�����������ش�����ني م�������ع �لحت���������اد 
 .1960 ع��ام  ب��د�أت  �لتي  �ل�شوفياتي، 
ووق���ع���ت ح�����و�دث ع�����ش��ك��ري��ة ع��ل��ى نهر 
�أو�����ش����وري، ع��ل��ى �حل����دود ب��ني �ل�شني 
�أق��ن��ع��ت قادة  و�لحت������اد �ل�����ش��وف��ي��ات��ي، 
بكني باأن مو�شكو ت�شتعد لهجوم و��شع 
�ل��ن��ط��اق ���ش��د �ل�����ش��ني. ول��ل��ت��وّق��ي من 
ه��ذ� �خل��ط��ر، �أج���رت �ت�����ش��الت �شرية 
م��ع �ل���ولي���ات �مل���ت���ح���دة.    ق���ام هري 
نيك�شون  �لرئي�س  م�شت�شار   ، كي�شنجر 
وقال  ب��ك��ني.  �إىل  �شرّيتني  برحلتني   ،
�أع��ج��ب بتحليالت  �إن���ه  يف وق��ت لح��ق 
�لدولية  للعالقات  �ل�شينيني  �ل��ق��ادة 
�لتي ��شُتبعدو� منها. يف �أبريل 1971 
، مت���ت دع����وة ف��ري��ق م���ن لع��ب��ي كرة 
�ل��ط��اول��ة �لأم��ري��ك��ي��ة �إىل ب��ك��ني ، ويف 
�لأمريكي  �لرئي�س  قام   1972 يناير 
�إىل  تاريخية  بزيارة  نيك�شون  ريت�شارد 
ماو  بالزعيم  خاللها  �لتقى  �ل�شني، 
ت�شي تونغ، ورئي�س وزر�ئه �شو �إن لي.

�ل�شني  ب���ني  �مل�����ش��احل��ة  ت��ك��ّر���ش��ت      
تاأكيدها  و�شيتم  �مل��ت��ح��دة،  و�ل���ولي���ات 
جيمي  �لرئي�س  قبل  من  وت�شخيمها 
 ، �لتاريخ  ذلك  1979. يف  عام  كارتر 
ك��ان م��او ق��د م��ات قبل ث��الث �شنو�ت، 
وق����رر رج���ل ق���وي ج��دي��د ، دن���غ �شياو 
بينغ ، و�شع �ل�شني يف طريق �لتنمية 
�لق��ت�����ش��ادي��ة.    �شهدت �ل��ع��الق��ة بني 
�لوليات �ملتحدة و�ل�شني تطور�ً كبري�ً 
طو�ل �لثمانينات، و�لهدف من �لنفتاح 
�لذي �أكدته �ل�شلطة يف بكني، هو تعلم 
ون�����ش��خ �أك����رب ق���در مم��ك��ن مم���ا ي��ت��م يف 
�ملتحدة.     �لوليات  �خل��ارج، وخا�شة يف 
�إن فهم كيفية �شري �لقت�شاد و�ملجتمع 
 ،  1979 �أول��وي��ة. عام  �لأمريكي كان 
قام دنغ �شياو بينغ برحلة �إىل �لوليات 
�ملتحدة حيث مل يرتدد يف و�شع قبعة 
ق��ادة جي�س  كبار  و�لتحق  �لبقر،  رع��اة 
�لتحرير �ل�شعبي برتب�شات يف جامعة 
 ، وخ��ا���ش��ة  �لع�شكرية.  بوينت  وي�شت 
�ل�شينيني  �لطالب  من  للعديد  �ُشمح 

بالدر��شة يف �جلامعات �لأمريكية.
   ع��ل��ى �جل���ان���ب �لأم����ري����ك����ي، حت���ّول 
، كما  �إىل ج��ن��ون  ب��ال�����ش��ني  �له��ت��م��ام 
، �ل�شفري �ل�شابق  يخربنا كلود مارتن 
 ”1993-1990“ �ل�����ش��ني  ل����دى 
لي�شت  “�لدبلوما�شية  كتاب  وم��وؤل��ف 
�أو�ئ��ل �لثمانينات،  ماأدبة ع�شاء«.    يف 
�ل�شفارة  يف  �ل�����ث�����اين  �ل�����رج�����ل  ك������ان 
�ل��ف��رن�����ش��ي��ة يف ب���ك���ني، وي���ت���ذك���ر �أن����ه 
�ل�شينيون  يظهر  �مل���ج���الت،  ك��ل  “يف 
ل��ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة ك�����ش��رك��اء: وك���ان ل 
وم�شاعدتهم  ب��ه��م  �لع��ت��ن��اء  م���ن  ب���د 
وقد  �ل��الزم��ة.  �مل�شاعدة  كل  ومنحهم 
�ل�شني  ب��اأن  �لعتقاد  يف  �ل��وه��م  متثل 
يف طريقها �إىل �أن ت�شبح دميقر�طية، 
يف حني مل تكن هذه �لأخ��رية �إل على 

طريق �لإ�شالح.

تيان اآن من، اأزمة 
حتولت اإىل فر�سة

�ل�شيني  �ل����ت����ق����ارب  ه�����ذ�  ت���وق���ف      

 :1989 ي��ون��ي��و  �لأم��ري��ك��ي ف��ج��اأة يف 
�لطالبية  ل��ل��ح��رك��ة  �ل��وح�����ش��ي  �ل��ق��م��ع 
جعل  بكني،  يف  من  �آن  تيان  ميد�ن  يف 
�ل�����ش��ل��ط��ة �ل�����ش��ي��ن��ي��ة م���ن���ب���وذة. فقد 
�شيا�شية  بحريات  �ملتظاهرون  طالب 
م�����ش��ت��وح��اة م��ن �ل��ن��ظ��ام �ل��غ��رب��ي، ومل 
�ل�شيوعي  بينغ  �شياو  دن��غ  نظام  يقبل 
ب���ذل���ك. يف رو����ش���ي���ا، ل ي����ز�ل �لحت����اد 
�ل�شوفياتي موجوًد�، ولن ي�شقط �شور 

برلني �إل بعد خم�شة �أ�شهر.
   رد فعل �حلكومة �ل�شينية، �ملعزولة 
�لغربية  �ل���ق���وى  ِق���ب���ل  م���ن  و�مل����د�ن����ة 
�لعظمى، متّثل يف �لقيام بحركة و��شعة 
من �لتحديث يف �لبالد. عام 1992 ، 
خالل جولة تفقدية يف جنوب �لبالد، 
�ل�شيني  �ل�شعب  بينغ  �شياو  دن��غ  منح 
ح��ق��ه يف �لإث������ر�ء �ل�����ش��خ�����ش��ي، وق���ال: 
�لإيجابية  �لعنا�شر  ناأخذ  �أن  “يجب 
على  �ل���ش��رت�ك��ي��ة  لبناء  للر�أ�شمالية 

�لطريقة �ل�شينية«.
   مت فهم ه��ذه �ل�����ش��ع��ار�ت مت��اًم��ا من 
قبل �ل�شعب، وخالل خم�شة وع�شرين 
عاًما، �شت�شهد �ل�شني تنمية �قت�شادية 
ك���ب���رية، �ن��ط��ل��ق��ت ب��اإن��ت��اج �ل��ك��ث��ري من 
�ملنتجات �لأ�شا�شية، مما ي�شمح لها ببدء 
 ، وتدريجيا  �ل��ع��امل.  م�شنع  دور  لعب 
�ل�شني  �نتقلت   ،  2010 ب��د�ي��ة  منذ 

�إىل �إنتاجات �أكرث تطور�ً.

و�أدو�ت  �لتجميل،  م�شتح�شر�ت  م��ن 
�ملطبخ مثل �أفر�ن ميكروويف �أو �آلت 
�لقهوة ، وكذلك م�شارب تن�س �لري�شة 
�ملو�شيقية  و�لآلت  �ل���ق���دم،  وك������ر�ت 
و�لعازل �لذكري.    ��شتغرق �لأمر عدة 
�ل�شينيون  �ل��ق��ادة  ي��ب��د�أ  حتى  �أ�شابيع 
دونالد  ع��ل��ى  ملمو�س  ب�شكل  �ل���رد  يف 
�لأجهزة  عمل  �شفافية  وع��دم  تر�مب. 
�حل��اك��م��ة يف ب��ك��ني، ي��ح��ول مت��اًم��ا دون 
معرفة كيفية ت�شّكل رّد بكني. ول �شك 
�ل�شروري �حل�شول على  �أنه كان من 
للحزب  �ل�شيا�شي  �ملكتب  د�خ��ل  �إجماع 
�ل�شيوعي.     ويف كل �لأح���و�ل، قررت 
�لقيادة �ل�شينية ��شتخد�م لغة �شديدة 
ي��ون��ي��و، خ���الل منتدى   2 �حل����زم. يف 
دفاع  وزر�ء  �شم    ، �شنغافورة  يف  �أمني 
�ل��ع��دي��د م���ن �ل������دول، �ت��ه��م �جل����ر�ل 
�ل�شيني وي فنغ خه �لوليات �ملتحدة 
�لتجارية  �أطلق �خلالفات  “من  باأنها 
كانو�  “�إذ�  م�����ش��ي��ف��ا:  �لأخرية”،  
ي���ري���دون �حل�����و�ر، ف��اإن��ن��ا ُن��ب��ق��ي �لباب 
 ، مفتوحا.. و�إذ� كانو� يريدون �لقتال 

ف�شنقاتل حتى �لنهاية ».

بكني يف و�سع �سعب
   ي����و�ج����ه ح���ك���ام �ل�������ش���ني يف �لآون������ة 
عليهم  �أخ�������رى  ����ش���ع���وب���ات  �لأخ��������رية 
�لناجت  2018، كان منو  �إد�رتها. عام 

، ناهيك عن �شناعات �لأ�شلحة.
�لنادرة  �ل���رتب���ة  ه���ذه  �أن  ولإث���ب���ات     
مي��ك��ن �أن ت�����ش��ب��ح و���ش��ي��ل��ة ل��ل�����ش��غ��ط ، 
ك�����ش��ف��ت �ل�����ش��ح��اف��ة �ل�����ش��ي��ن��ي��ة يف 21 
 ، ز�ر  بينغ  �شي جني  �لرئي�س  �أن  مايو 
 ، يف مقاطعة جيانغ�شي ب�شرق �ل�شني 
�ملحاجر  و��شتغالل  للتعدين  م�شنعا 
جاء  بينما  �ل��ن��ادرة.  �ل��رتب��ة  ومعاجلة 
�ل�شعب  �شحيفة  �فتتاحية  مقالة  يف 
ل  �مل���ت���ح���دة،  “�لوليات  �ل���ي���وم���ي���ة: 

تبخ�شي قدرة �ل�شني على �لرّد«.
   وو��شلت �ل�شلطات �ل�شينية بتحديد  
ق��ائ��م��ة ل��ل�����ش��رك��ات �لأم��ري��ك��ي��ة “غري 
فيدك�س،   ، بينها  م��ن  بها”،  �مل��وث��وق 
هو�وي  ه��و�ت��ف  بت�شليم  تقم  مل  �لتي 
�ملتحدة.  �ل���ولي���ات  يف  �شحيح  ب�شكل 
ب��ك��ني كتابا  ن�����ش��رت  2 ي��ون��ي��و،  ث���م، يف 
�أن  �إىل  21 �شفحة، ي�شري  �أبي�شا من 
“�حلرب �لتجارية �لتي �أطلقها دونالد 
عظمتها”،  لأمريكا  تعيد  لن  تر�مب 
 5400 ق��ب��ل ت���ق���دمي ق��ائ��م��ة ت�����ش��م 
منتج مل يعد بالإمكان ��شتري�دها �إىل 
�إ�شافية  �شر�ئب  بفر�س  �إّل  �ل�شني 
 25 �إىل   10 م����ن  ت��������رت�وح  ع��ل��ي��ه��ا 
�لعديد  �ل��ق��ر�ر  ه���ذ�  وي�شمل  ب��امل��ائ��ة. 

�لأمريكية،  لل�شركات  بالن�شبة  �أم��ا     
تعامل  �ل��ت�����ش��ع��ي��ن��ات،  ن���ه���اي���ة  ف��م��ن��ذ 
ع���دد م��ت��ز�ي��د م��ن��ه��ا م��ع ه���ذه �ل�شني 
�مل��ت��ن��ام��ي��ة، �ل��ت��ي ت��ب��دو وك��اأن��ه��ا �أر����س 
 ،  2001 ع��ام  �لقت�شادية.  �لفر�س 
�لتجارة  منظمة  يف  �ل�شني  ق��ب��ول  مت 
كلينتون  بيل  �لرئي�س  وح��ّي��ا  �لعاملية، 
م��ا ي��ل��وح وك��اأن��ه �ن�����ش��م��ام �ل�����ش��ني �إىل 
�لليرب�لية �لقت�شادية �لعاملية بقوله: 
متنح   ، ح����دوده����ا  ف���ت���ح  خ�����الل  “من 
و�ملوظفني  للمز�رعني  فر�شا  �ل�شني 
ميكنهم  حيث  �لأمريكية،  و�ل�شركات 
بنجاح،  �ل�شينية  �ل�شوق  دخ���ول  �لآن 
�ل�����رخ�����اء  و�مل���������ش����اه����م����ة يف حت����ق����ي����ق 

لل�شينيني«.

ال�سعود ال�سيني،
 والقلق الأمريكي

   طيلة ع�شر �شنو�ت، �شتعرف �ل�شني 
عام  لكن  باملئة.   12 و   10 ب��ني  من��و� 
2005 ، و�شف �لرئي�س جورج دبليو 
�لأمريكية  �ل�شينية  �ل��ع��الق��ات  بو�س 
على  �ل�شني  وحث  “رجر�جة”،  باأنها 
�إن  قائاًل  �لدميقر�طية،  �إىل  �لتحول 
ميكن  ل  �لإن�����ش��ان  حقوق  يف  “�لتقدم 

ف�شله عن �لتقدم �لقت�شادي«.
�أ�شبح   ، �أوب��ام��ا  ب���ار�ك     حت��ت رئا�شة 
ن���وًع���ا م���ن �ل��ق��ل��ق �أك����رث و����ش���وًح���ا مع 
�لوليات  دفع  ما  وهو  �ل�شني.  �شعود 
�ت�����ش��الت��ه��ا مع  �مل��ت��ح��دة �إىل ت��ط��وي��ر 
�لأخ����رى، مبا  �آ�شيا  ���ش��رق  دول ج��ن��وب 
يف ذلك �لعدو �ل�شابق، فيتنام.    لكن 
�إىل  ت��وؤدي  مل  �لأمريكية  �لتحذير�ت 
وبحلول  �ل�شني.  م��ع  �ل��ت��ج��ارة  ت���و�زن 
�أو�ئل عام 2000، كانت �ل�شني ت�شّدر 
بكثري  �أك�����رث  �مل��ت��ح��دة  �ل����ولي����ات  �إىل 
�لأمريكية،  �مل��ن��ت��ج��ات  م��ن  ت����وّرد  مّم���ا 
�لتوّجه ينمو ب�شكل مطرد،  وظل هذ� 
خا�شة �أن �لعديد من �شناعات �ل�شلع 
�أن�شاأت  ق��د  �لأم��ري��ك��ي��ة  �ل�شتهالكية 
���ش��رك��ات ت��اب��ع��ة ل��ه��ا يف �ل�����ش��ني تبيع 
م��ن��ت��ج��ات��ه��ا �ل��رخ��ي�����ش��ة يف �ل���ولي���ات 
�مل��ت��ح��دة.    ب��ات �خللل �ل��ت��ج��اري على 
ومل  ك��ب��ري�،  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ح�شاب 
�أوباما  ب��ار�ك  ول  بو�س  ج��ورج  ير�جع 
�لبلدين.     بني  �لتجاري  �لتبادل  �شري 
عند �نتخاب دونالد تر�مب ، ُيرّجح �ن 
�شي جني بينغ و�ملحيطني به، �عتقدو� 
�لذي  �مل��وق��ف  نف�س  على  �شيكون  �أن���ه 
بالعمل  ا هدد  �أي�شً �أ�شالفه: هو  �تبعه 
قبل  لل�شني  �ل�شاروخي  �ل�شعود  �شد 
�أن يعترب �أنه ل ي�شتطيع منع ��شتمر�ر 
�شعودها. ويف كل �لأحو�ل، فاإن �إجر�ء 
�تخذته �ل�شني من باب �حلذر طماأن 
 ، ع��ام��اً  ع�شر  خم�شة  منذ  بكني:  ق��ادة 
�إير�د�ت فائ�شها  ��شتفادت �ل�شني من 
�ل����ت����ج����اري ل�������ش���ر�ء دي������ون �ل����ولي����ات 
�لبنك  ي��ح��ت��ف��ظ  و�ل�����ي�����وم  �مل����ت����ح����دة، 
�ملركزي �ل�شيني مببلغ 1120 مليار 

دولر من �شند�ت �خلز�نة �لأمريكية.

عامل ترامب
�أن هذ� �لرتهان �ملايل  �لو��شح     من 
�لأمريكي لل�شني مل يرث خوف دونالد 
�ل�شركات  فيه  ت��وؤّث��ر  مل  كما  ت��ر�م��ب، 
�لأم���ري���ك���ي���ة �ل����ك����ربى، م���ث���ل �ب�����ل �أو 
غوغل ، �لتي تعدُّ �ل�شني ملعبا مهّما 
ل��ت��ط��وره��ا.     م��ن منت�شف �أغ�شط�س 
�لأمريكي  �لرئي�س  ب��د�أ   ،  2018 عام 
�لهجوم، وبد�أت معه حمادثات جتارية 

بني �ل�شني و�لوليات �ملتحدة. معترب� 
�أنها تتقدم ببطء ، �أعلن دونالد تر�مب 
�لأمريكية  �ل�شر�ئب  �أن  مايو   5 ي��وم 
�ملنتجات  250 مليار دولر  من  على 
�إىل   10 م��ن  رف��ع��ه��ا  �شيتم  �ل�شينية 
�أعلن:   ، ذل��ك  �إىل  �إ�شافة  باملائة.   25
“325 مليار دولر من �لب�شائع �لتي 
غري  تظل  �ل�شني  �إىل  ب�شحنها  نقوم 
�شتخ�شع  ولكنها  لل�شريبة،  خا�شعة 
وكان  باملائة”..   25 مبعدل  ب�شرعة 
�ل��ف�����ش��ل ع���ن���و�ن �مل��رح��ل��ة �ل��ت��ال��ي��ة من 

�ملفاو�شات �ل�شينية �لأمريكية.
   يعرف دونالد تر�مب ، �أن �ملودة جتاه 
�ل�����ش��ني يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة مل تعد 
�حلمائية  �ل��ن��زع��ة  بف�شل  ك��ان��ت  ك��م��ا 
ل��ل��ج��م��ه��وري��ني و�أي�����ش��اً ل�����ش��ري��ح��ة من 
�لناخبني �لدميقر�طيني. ويرى كلود 
مارتن �أن “ لدى �لر�أي �لعام �لأمريكي 
�نطباع باأن �ل�شينيني مل يلعبو� ب�شكل 
عادل ، ومل يقومو� بالإ�شالحات �لتي 
ويعطون  �لأم���ري���ك���ان،  ينتظرها  ك���ان 
�لنفتاح  ��شتخدمو�  باأنهم  �لنطباع 
و�ل�شعي  و�ل�شرقة  للنهب  �لأم��ري��ك��ي 
ل��ل��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى �أم����ري����ك����ا.    م��ن��ذ ع���ام، 
�شد  تد�بري  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  ح��ددت 
مر�شوم  منع   ، م��اي��و   15 يف  �ل�����ش��ني. 
مع  �لتعاون  من  �لأمريكية  �ل�شركات 
�لهو�تف بنجاح يف  �لتي تبيع  ه��و�وي، 
جميع �أنحاء �لعامل. وت�شتبه و��شنطن 
�ل�شيني  ق��ي��ام ع��م��الق �لت�����ش��الت  يف 
�ليوم  يتهددها  و��شحي  بالتج�ش�س، 
خطر �حلرمان من �لرقائق �لأمريكية 
�جليل  تقنية  لتطوير  حتتاجها  �لتي 

�خلام�س.

اجلمهورية تعك�س الهجوم
�ل����ق����ر�ر  ه�����ذ�  ع���ل���ى  �ل�������ش���ني  رّدت     
ت�شدير  تقرر حظر  قد  �أنها  باإعالنها 
�ملعادن  تلك  �ل��ن��ادرة.  �ل��رتب��ة  عنا�شر 
�لالنثانوم   ، �لإيرتيوم   ، �شكانديوم   -
��شتخر�جها  يتم  �لتي   - �ل�شرييوم   ،
بن�شبة 80 باملئة يف �ل�شني وت�شتخدم 
�أو  �لكهربائية  �ل�شيار�ت  بطاريات  يف 
�شا�شات  �أو  �ل��ذك��ي��ة  �ل��ه��و�ت��ف  رق��ائ��ق 
�لنووية  �ملفاعالت  �أو حتى  �لكمبيوتر 

اأ�سبح اخللل التجاري كبريا، ومل يراجع 
بو�س ول اأوباما �سري التبادل بني البلدين

حظر ت�سدير عنا�سر الرتبة النادرة، 
�سالح ال�سني الفّتاك يف املعركة التجارية

�سهدت تطورًا كبريًا طوال الثمانينات:

بكني - و��شنطن: 75 عاما من �لعالقات �ملعقدة...
•• الفجر - ريت�سارد اأرزت - ترجمة خرية ال�سيباين

   من الوا�سح اأن احلد من القوة القت�سادية ال�سينية 
املتنامية من حماور واأولويات �سيا�سة دونالد ترامب. 
لهذا ، فهو مل يرتدد يف اإ�ساءة معاملة ال�سني، واأ�سا�سا 
امل�ستوردة  ال�سينية  املنتجات  على  ال�سرائب  بزيادة 

رئي�س  اأي  يت�سرف  مل  امل��ت��ح��دة.      ال��ولي��ات  اإىل 
اأمريكي قبل دونالد ترامب بهذه الطريقة، مما اأجرب 
الع�سرين،  القرن  يف  ذلك،  ومع  التكّيف.  على  ال�سني 
توافق  مراحل  وال�سني،  املتحدة  الوليات  بني  كانت 
جيدة تلتها فرتات من التوتر ال�سديد.    عام 1944 
ال�سينيون  القوميون  ك��ان  اليابانيني،  الغزاة  �سد   ،

الوليات  من  املدعومون  ت�سيك  كاي  ت�سيانغ  بقيادة 
ت�سي  ماو  بقيادة  ال�سيوعيني  مع  حتالف  يف  املتحدة، 
مقر  يزورون  اأمريكيون،  ع�سكريون  م�ست�سارون  تونغ. 
ا�ستخل�ست  البالد. وقد  ، و�سط  يانان  هذا الأخري يف 
، بقيادة العقيد ديفيد باريت،  هذه  “مهمة ديك�سي” 
اأنه - على عك�س املناطق القومية - توجد ديناميكية 

اقرتحت  لذا  غائب.  الف�ساد  واأن  امل��اوي،  اجلي�س  يف 
البعثة اأن تقرتب الوليات املتحدة من اجلي�س املاوي.    
ولكن، بعد خم�س �سنوات، يف عام 1949 ، عندما توىل 
ماو ال�سلطة، بداأت احلرب الباردة. مل يعد للحكومة 
الأمريكية اأي جمال للتوا�سل مع هذه القوة ال�سينية 

اجلديدة املتحالفة مع الحتاد ال�سوفيتي.

�شر�ع مفتوح على كل �لحتمالت

�شنو�ت كارتر هي �لجمل

�وباما.. قلق دون مو�جهة

مل تلعب �ل�شني ب�شكل عادل مع �لمريكان

احلد من القوة القت�سادية ال�سينية اأولوية ترامب ال�سيا�سية

هدف بكني من �لنفتاح هو تعلم  ون�شخ 
ما يتم يف �خلارج، وخا�شة يف �لوليات �ملتحدة

�لأمريكان  يرى 
�ل�شينيني  �أن 
ي��ل��ع��ب��و�  مل 
ع��ادل،  ب�شكل 
و����ش��ت��خ��دم��و� 
�لن����ف����ت����اح 
�لأم����ري����ك����ي 
عليهم ليتفوقو� 

هو�وي يف عني �لع�شار

ت���وق���ي���ا م��ن 
�شوفياتي  هجوم 
�أجرت  حمتمل، 
�أوىل  �ل�����ش��ني 
�ت�����ش��الت��ه��ا 
مع  �ل�����ش��ري��ة 
�ل������ولي������ات 
�مل�����ت�����ح�����دة
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•• كولومبو-اأ ف ب:

�أعلن رئي�س �شريالنكا مايرثيبال �شريي�شينا �إقالة رئي�س جهاز �ل�شتخبار�ت 
�لتي  �لربملانية  �للجنة  مع  �لتعاون  يعتزم  ل  �أن��ه  حكومته  و�أبلغ  �لوطنية 

حتقق يف �عتد�ء�ت عيد �لف�شح �لنتحارية، على ما �أفاد م�شوؤولون �أم�س.
ودعا �لرئي�س �إىل �جتماع طارئ م�شاء �جلمعة لإبد�ء معار�شته لهذه �للجنة 
21 ني�شان-�أبريل و�أ�شفرت  �ملكلفة �لتحقيق يف �لعتد�ء�ت �لتي وقعت يف 

عن 258 قتيال من بينهم نحو 45 �أجنبيا وحو�ىل 500 جريح
�ل�شتخبار�ت  جهاز  رئي�س  مندي�س  �شي�شري�  �ل�شريالنكي  �لرئي�س  و�أق��ال 

�لذي قال �لأ�شبوع �لفائت �إن �لهجمات �لد�مية كان ميكن جتنبها.
منتظمة  �جتماعات  عقد  ع��دم  �للجنة  �أم��ام  �لرئي�س  على  مندي�س  و�أخ��ذ 
�إ�شالميني  ع��ن  �لناجمة  �ملحتملة  �ملخاطر  لتقييم  �لأم��ن��ي  �لو�شع  ح��ول 

باأمر  �إف��ادت��ه  خ��الل  �للجنة  لأع��م��ال  �ملبا�شر  �ل��ب��ث  وق��ف  ومت  متطرفني. 
فر�ن�س  لوكالة  وز�ري  وقال م�شدر  ر�شمية.  �لرئي�س، بح�شب م�شادر  من 
بر�س �إن �لرئي�س رف�س �ل�شماح لأي �شرطي �أو ع�شكري �أو عن�شر يف �أجهزة 

�ل�شتخبار�ت بالإدلء باإفادته �أمام �للجنة.
نتيجة  ب��دون  "�نتهى  �لجتماع  �أن  ��شمه  ك�شف  ع��دم  طالبا  �مل�شدر  وتابع 

و��شحة" م�شيفا �أن "�حلكومة �أي�شا مل تتو�فق على تعليق �للجنة".
كذلك �أملح وزير �لدفاع وقائد �ل�شرطة �إىل �أن �لرئي�س �لذي يتوىل �أي�شا 
مهام وزير �لدفاع و�لد�خلية، مل يتبع �لقو�عد �ملعمول بها يف �لتعامل مع 
تقارير �ل�شتخبار�ت، مبا يف ذلك �لتحذير�ت �لو�ردة يف ما يتعلق باعتد�ء�ت 

عيد �لف�شح.
غري �أن �لرئي�س نفى با�شتمر�ر �أن يكون تلقى �أي حتذير من خطر جهادي 

�آين.
 21 �ملحلية وتنظيم د�ع�س �عتد�ء�ت  "جماعة �لتوحيد �لوطنية"  وتبنت 
ني�شان-�أبريل �لتي ��شتهدفت فنادق فخمة وكنائ�س �أثناء �إقامة قد��س عيد 

�لف�شح.
وفر�شت �ل�شلطات حال �لطو�رئ منذ �عتد�ء�ت عيد �لف�شح ومت ن�شر قو�ت 
�جلي�س و�ل�شرطة لعتقال �مل�شتبه ب�شلوعهم يف �لهجمات �لد�مية. و�قرت 

�حلكومة �ل�شريالنكية بحدوث ق�شور �أمني قبل �لعتد�ء�ت �لد�مية.
ويف �عقاب �لعتد�ء�ت غري �مل�شبوقة، �أقال �لرئي�س قائد �ل�شرطة بوجيت 

جايا�شوند�ر� وم�شت�شاره �لدفاعي هيما�شريي فريند�ندو.
هذه  وق��وع  منع  ع��ن  لعجزها  �لن��ت��ق��اد�ت  م��ن  ل�شيل  �شريالنكا  وتعر�شت 
هذ�  ��شتخبار�تية حم��ددة يف  معلومات  م�شبقا  تلقت  �لع��ت��د�ء�ت يف حني 

�خل�شو�س.
وقبل ع�شرة �أيام من �لعتد�ء�ت حذر جايا�شوند�ر� من �أن "جماعة �لتوحيد 
�جر�ء  �أي  يتخذ  لكن مل  �أخ��رى.  و�أماكن  كنائ�س  ت�شتهدف  قد  �لوطنية" 
��شتجوبت  �لتي  �لهند  ��شافية من  تلقت �حلكومة معلومات  �أمني عندما 

جهاديا كانت تعتقله بح�شب م�شادر ر�شمية.

مادورو ياأمر باإعادة فتح �حلدود مع كولومبيا 
يف  بالبقاء  م��ادورو  نيكول�س  للرئي�س  و�شمحت   2018 �أيار-مايو  يف 
�ل�شلطة، مزّورة. ونّظم غو�يدو يف 23 �شباط-فرب�ير عملية �إن�شانية 
من �أجل �إدخال �أطنان من �مل�شاعد�ت �لغذ�ئية و�لطبية �إىل فنزويال، 
�أمر  �أّن �لرئي�س �ل�شرت�كي  قّدمتها �لوليات �ملتحدة وحلفاوؤها. غري 
باإغالق ج�شور ت�شل فنزويال باإد�رة �شانتاندير �لكولومبية �لتي تريد 
�ملعار�شة �إدخال �مل�شاعد�ت منها. ومنع �لنظام �لفنزويلي مرور مو�كب، 
و�أ�شفر عن ذلك ��شتباكات عنيفة قتل فيها �شخ�شان على �لأقل و�أ�شيب 
ماليني   3 م��ن  �أك���رث  غ���ادر  �مل��ت��ح��دة،  �لأمم  وبح�شب  �شخ�س.   300
فنزويلي بلدهم هرباً من �لأزمة �لقت�شادية �لأ�شو�أ بتاريخ هذ� �لبلد 
فنزويلي،  مهاجر  مليون   1،3 كولومبيا  و��شتقبلت  بالنفط.  �لغني 

وطلبت م�شاعدة دولية ملو�جهة هذ� �لتدفق �لب�شري.

�جلي�س �جلز�ئري يجدد مت�شكه بالد�شتور  
•• اجلزائر-اأ ف ب:

جّدد �جلي�س �جلز�ئري مت�شكه بالد�شتور ليجاد حل لالزمة �ل�شيا�شية مع ��شتبعاد �أي “مرحلة �نتقالية”، 
يف ظل رف�س �حلركة �لحتجاجية لعرو�س �حلو�ر �لتي �أطلقها كل من رئي�س �لأركان و�لرئي�س �لنتقايل، 
يف  �لع�شكرية،  �ملوؤ�ش�شة  با�شم  �لناطقة  “�جلي�س”  جملة  وكتبت  �جلمعة.  تظاهرة  يف  ذلك  عن  عربت  كما 
“ حل �لأزمة ميّر حتما عرب ترجيح �ل�شرعية �لد�شتورية �لتي تتيح  �أن  �فتتاحية عددها حلزير�ن-يونيو 
�لوطن  “م�شلحة  �أن  و�أ�شافت  ممكن«.  وق��ت  �أق��رب  يف  جمهورية  رئي�س  �نتخاب  يف  حقه  ممار�شة  لل�شعب 
�إيجاد �حللول  �أ�شلوب �حلو�ر �جلاد و�ملثمر و�لبناء لال�شر�ع يف  تقت�شي يف مثل هذه �لأزمة �ملعقدة �نتهاج 
�ملالئمة �لتي جتنب بالدنا �لدخول يف متاهات من �شاأنها �ن تزيد �لو�شع تعقيد� وتقطع �لطريق نهائيا 
�أن تفرز و�شعا ي�شعب �لتحكم فيه«. وذكرت �لفتتاحية بعر�س �حلو�ر  �إل  �أمام مرحلة �نتقالية ل ميكن 
�لذي قدمه قبل ع�شرة �أيام رئي�س �أركان �جلي�س و�لرجل �لقوي يف �لدولة �لفريق  مع “تنازلت متبادلة”، 

�أحمد قايد �شالح باعتباره “�ملخرج �لوحيد لالأزمة«.

•• كراكا�س-اأ ف ب:

مع  �حل���دود  فتح  ب��اإع��ادة  م����ادورو  نيكول�س  �لفنزويلي  �لرئي�س  �أم���ر 
كولومبيا يف ولية تا�شري� �لو�قعة يف غرب �لبالد و�لتي تتكّد�س على 
�ملجتمع  �أر�شلها  �لتي  �لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  م��ن  �أط��ن��ان  منها  مقربة 
�إدخ��ال��ه��ا. وق���ال م����ادورو يف  ل��ك��ّن حكومته رف�شت  ب���الده  �ل���دويل �إىل 
تغريدة على تويرت �إّنه "يف �إطار ممار�شتنا �لتاّمة ل�شيادتنا �أمرت بفتح 

�ملعابر �حلدودية مع كولومبيا يف ولية تا�شري� �عتبار�ً من �ل�شبت".
كانون  يف  نف�شه  �أع��ل��ن  غ��و�ي��دو  خ��و�ن  �لوطنية  �جلمعية  رئي�س  وك��ان 
�لثاين-يناير رئي�شاً بالوكالة، و�أّيدته يف ذلك نحو 50 دولة يف مقّدمها 
�لوليات �ملّتحدة. وتقول �ملعار�شة �إّن �لنتخابات �لرئا�شية �لتي جرت 

ومبوجب �لتفاق، و�فقت �ملك�شيك 
�لقا�شية  �شيا�شتها  تو�شعة  على 
�ملتحدرين  �ملهاجرين  با�شتعادة 
م����ن غ���و�ت���ي���م���ال و�ل���ه���ن���دور�����س 
و�ل�شلفادور فيما تدر�س �لوليات 

�ملتحدة طلباتهم للجوء.
عر�شا  مك�شيكو  ت��ف��ادت  وب��ذل��ك 
ل��ط��امل��ا رف�����ش��ت��ه ب����اأن ي��ت��م �لنظر 
على�أر�شها  �ملهاجرين  ملفات  يف 
�إىل  �ل��و���ش��ول  ي��ح��اول��و�  �أن  ق��ب��ل 

�لوليات �ملتحدة.
طالبت  ت����ر�م����ب  �إد�رة  وك����ان����ت 
خطو�ت  باتخاذ  م���ر�ر�ً  مك�شيكو 
�آلف  مئات  تدفق  لوقف  �شارمة 
�مل��ه��اج��ري��ن �ل��ق��ادم��ني م���ن دول 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  �أعلن 
�ملّتحدة  �ل����ولي����ات  �أّن  ت���ر�م���ب 
�ملك�شيك  م��ع  �ت��ف��اق  �إىل  لت  تو�شّ
ب�������ش���اأن �ل���ه���ج���رة وب���ال���ت���ايل ف����اإّن 
�لتي  �مل�شددة  �جلمركية  �لر�شوم 
كان يهّدد بفر�شها على مك�شيكو 
غري  �أج�������ل  �إىل  ت��ع��ل��ي��ق��ه��ا  "مّت 

م�شّمى".
�إع��الن تر�مب فر�س ر�شوم  ومع 
كافة  ع��ل��ى  ب��امل��ئ��ة  خم�شة  بن�شبة 
بدء�  �مل�شتوردة  �ملك�شيكية  �ل�شلع 
م�شوؤولو  ت��و���ش��ل  �لث���ن���ني،  م���ن 
ب��ع��د ثالثة  �ت��ف��اق  �إىل  �ل��ب��ل��دي��ن 
�أي����ام م��ن �مل��ف��او���ش��ات �مل��ك��ث��ف��ة يف 

وز�رة �خلارجية �لأمريكية.
ت����غ����ري����دة  يف  ت������ر�م������ب  وك�����ت�����ب 
"ي�شعدين �أن �أبلغكم باأّن �لوليات 
لت �إىل �تفاق موّقع  �ملتحدة تو�شّ
�جلمركية  �لر�شوم  �ملك�شيك.  مع 
�لتي كان مقّرر�ً فر�شها من قبل 
�لإثنني  ي���وم  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات 
�شّد �ملك�شيك، مّت بالتايل تعليقها 

�إىل �أجل غري م�شمى".
و�فقت  "�ملك�شيك  �أّن  و�أ�����ش����اف 
قوية  تد�بري  �ّتخاذ  على  بدورها 
ل���وق���ف ت���دّف���ق �مل���ه���اج���ري���ن عرب 
�ملك�شيك �إىل حدودنا �جلنوبية".

و�أو�شح �أن هذه �لتد�بري �شتوؤّدي 
�إىل "خف�س كبري �أو �لق�شاء على 
�لقادمة  �لقانونية  غري  �لهجرة 
�ل�����ولي�����ات  �إىل  �مل���ك�������ش���ي���ك  م�����ن 
"تفا�شيل  �أن  م�شيفا  �ملتحدة"، 
وز�رة  قريباً  �شتن�شرها  �لتفاقية 

�خلارجية".

�لحتالل يعتقل فتاة فل�شطينية �شمال �لقد�س
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

�عتقلت قو�ت �لحتالل �لإ�شر�ئيلي، �أم�س �ل�شبت، فتاة على حاجز قلنديا 
�لع�شكري �شمال مدينة �لقد�س �ملحتلة، بزعم حيازتها �شكيناً لتنفيذ عملية 
�أن  طعن. و�أكد م�شادر حملية، بح�شب وكالة �لأنباء �لفل�شطينية “وفا”، 
قو�ت �لحتالل �أوقفت فتاة من مدينة جنني، على حاجز قلنديا �لع�شكري، 
�عتقلت  �أخ���رى،  جهة  م��ن  طعن.  عملية  تنفيذ  نيتها  ب��دع��وى  و�عتقلتها 
قو�ت �لحتالل �لإ�شر�ئيلي، �ل�شبت، 5 فل�شطينيني �آخرين بينهم فتاة من 
منازلهم بحي جبل �ملكرب جنوب �شرق �لقد�س. و�أفاد مركز معلومات و�دي 
حلوة، باأن قو�ت �لحتالل �قتحمت �شارع �ملد�ر�س يف جبل �ملكرب، و�أطلقت 
�لر�شا�س �ملعدين �ملغلف باملطاط �ملطاط و�لقنابل �ل�شوتية، ما �أدى �إىل 

حدوث مو�جهات مع �لفل�شطينيني.

�إعادة فتح تلفزيون و�إذ�عة 
للمعار�شة يف نيجرييا 

•• ابوجا-اأ ف ب:

�أعيد فتح �ذ�عة خا�شة و�شبكة تلفزيون متلكهما �إحدى �شخ�شيات �ملعار�شة، 
يف نيجرييا بناء على �أمر ق�شائي، كما ذكر مر��شل وكالة فر�ن�س بر�س.

وقد �أ�شدرت �ملحكمة �لفيدر�لية �لعليا يف �أبوجا م�شاء �جلمعة �أمر� موقتا 
يق�شي باإعادة فتحهما، يف �نتظار عقد �جلل�شة و�لت�شوية �لنهائية للنز�ع، 

بعدما تقدمت �لو�شيلتان �لعالميتان بطلب ��شتئناف.
�لإفريقي  �لتلفزيون  �أم�س تر�خي�س  �لوطنية علقت  �لإذ�ع��ة  وكانت هيئة 

�مل�شتقل ور�يباور �ف.�م "لنهما �نتهكا قو�عد �لبث".
�لو�شيلتني  "هاتني  �إن  ب��ال��ق��ول  ق��ر�ره��ا  �ل��وط��ن��ي��ة  �لذ�ع����ة  هيئة  وب����ررت 
وتعار�س  �ل��ب��الد،  تق�شيم  �إىل  متيل  خ��ط��رية،  دع��اي��ة  خطب  ت�شتخدمان 
"بدورها �لتنظيمي يف �شناعة  �أنها ت�شطلع فقط  م�شرية �ىل  �حلكومة"، 
�لأعمال  قطب  �لإعالميتني  �لو�شيلتني  وميلك  نيجرييا".  يف  �لإع���الم 
ر�ميوند دوكبي�شي، وهو �أي�شا ع�شو ��شا�شي يف حزب �ل�شعب �لدميقر�طي 
"معار�س". وعقد دوكبي�شي موؤمتر� �شحافيا �خلمي�س لت�شليط �ل�شوء على 
�ل�شغط على و�شائل �لإعالم، و�لتي يقول �إنها تاأتي مبا�شرة من �لرئا�شة. 
و�أعرب دوكبي�شي عن �أ�شفه بالقول "ندخل يف طريق نعرفه جيد�"، م�شري� 
�ل�شيا�شية يف نيجرييا  �شهدتها �حلياة  �لتي  �لع�شكرية  �لديكتاتوريات  �ىل 
حتى 1999. وقد ��ش�س "ر�ي باور �ف �م" �أول �إذ�عة خا�شة يف �لبالد يف 
1994، و"�يه �آي تي" يف 1998. وكان حممد بخاري، �جلر�ل �ل�شابق 
�لذي حكم �لبالد للمرة �لأوىل 1983 يف ظل �لأنظمة �لع�شكرية، �نُتخب 
رف�شته  �ق��رت�ع  يف  �ملا�شي،  �شباط-فرب�ير  يف  �نتخابه  و�أع��ي��د   2015 يف 

�ملعار�شة.

�لأر��شي  ع��رب  �لو�شطى  �أم��ريك��ا 
�ملتحدة،  �لوليات  �إىل  �ملك�شيكية 
تغلق  �أن  ����ش���رورة  ع��ل��ى  م�����ش��ّرة 
�جلنوبية  ح����دوده����ا  �مل��ك�����ش��ي��ك 
ت����و�ف����ق  و�أن  غ����و�ت����ي����م����ال  م�����ع 
�للجوء  ل��ط��ال��ب��ي  �ل�����ش��م��اح  ع��ل��ى 
بت�شجيل طلباتهم د�خل �لأر��شي 

�ملك�شيكية.
�ندري�س  �ملك�شيكي  �لرئي�س  وقال 
مانويل لوبيز �وبر�دور �لذي كان 
يعتزم �ل�شفر �ل�شبت ملدينة تيغو�نا 
�حلدودية لإظهار �لت�شامن قبل 
دخ���ول �ل��ر���ش��وم �لأم��ريك��ي��ة حيز 
�لتنفيذ، �إّن رحلته �شتكون عو�شا 

"لالحتفال".

ت�شدر  �ل��ت��ي  مك�شيكو  ��شتجابة 
ب�شائع بقيمة 350 مليار دولر 
�ملتحدة،  �ل����ولي����ات  �إىل  ���ش��ن��وي��ا 
مل��ط��ال��ب و����ش��ن��ط��ن ب�����ش��اأن �شبط 

حركة �لهجرة.
�ل���ر����ش���وم يف حال  ه�����ذه  وك����ان����ت 
بالقت�شاد  ���ش��ت�����ش��ر  ف���ر����ش���ه���ا 
�قت�شادي  مع  �ملرت�بط  �ملك�شيكي 
مبوجب  وكند�  �ملتحدة  �لوليات 
لأمريكا  �حل��رة  �لتجارة  �تفاقية 
حذر  وق���د  "نافتا"،  �ل�����ش��م��ال��ي��ة 
�قت�شادي  �نكما�س  م��ن  �خل���رب�ء 
فيت�س  وك������ال������ة  ق�����ام�����ت  ف���ي���م���ا 
�لئتماين  �لت�شنيف  بتخفي�س 

لهذ� �لبلد.

وكتب لوبيز �وبر�دور �لذي ي�شعى 
�إىل  و�شوله  منذ  تر�مب  مل��ر�ع��اة 
�ل�شلطة �لعام �لفائت، يف تغريدة 
�ملك�شيكيني،  ك���ل  دع����م  "بف�شل 
على  �لر�شوم  جتنب  بو�شعنا  ب��ات 
�إىل  �مل�شدرة  �ملك�شيكية  �ملنتجات 
وهّدد تر�مب  �لوليات �ملتحدة". 
�لأ���ش��ب��وع �مل��ا���ش��ي ب��ف��ر���س ر�شوم 
باملئة  ب��ن�����ش��ب��ة خ��م�����ش��ة  ج��م��رك��ي��ة 
�ع��ت��ب��ار�ً م��ن �لإث��ن��ني على جميع 
بالده،  �إىل  �ملك�شيكية  �ل�شادر�ت 
�شرتتفع  �أنالن�شبة  �إىل  م�����ش��ري� 
كل  مئوية  ن��ق��اط  خم�س  مب��ع��دل 
باملئة،   25 �إىل  و�����ش����وًل  ���ش��ه��ر 
و�شتبقى عند هذ� �حلد �إىل حني 

لكن �لر�شوم �جلمركية �لتي هدد 
�أث��ارت معار�شة قوية  بها تر�مب 
�أن�شار  م��ن  م��ع��ت��اد  غ��ري  �شكل  يف 
وخا�شة  �جل��م��ه��وري��ني،  ت��ر�م��ب 
ن��و�ب �ل��ولي��ات �ل��زر�ع��ي��ة �لذين 
فقد�ن  من  خ�شيتهم  عن  �أعربو� 

ثاين �أكرب �شوق دويل لهم.
�ملك�شيك  خ��ارج��ي��ة  وزي�����ر  وق�����ال 
مار�شيلو �إيرب�رد �لذي توجه على 
هناك  وظ��ل  و��شنطن  �إىل  عجل 
تويرت  على  ت��ر�م��ب  تهديد  منذ 
ر�شوم  بفر�س  �أي��ار-م��اي��و   30 يف 
�جلانبني  �أن  يعتقد  �إن��ه  جديدة، 

تو�شال �إىل حل و�شط.
�أثناء مغادرته  وقال لل�شحافيني 
�لأمريكية  �خلارجية  وز�رة  مقر 
�ملحادثات  م���ن  �أخ�����ري  ي����وم  ب��ع��د 
��شتمر نحو 12 �شاعة "�أعتقد �أن 
هذ� كان تو�زنا عادل لأن لديهم 
�إجر�ء�ت ومقرتحات �أكرث �شدة"، 
�إىل نقطة  "لقد تو�شلنا  م�شيفا 
وزير  �أ���ش��اد  جهته،  م��ن  و�شط". 
�شتيفن  �لأم������ريك������ي  �خل�����ز�ن�����ة 
م��ن��وت�����ش��ن ب���الت���ف���اق �لأم���ريك���ي 
�ملك�شيكي وو�شفه باأنه "مهم جد� 

جد�".
وق������ال م��ن��ت��و���ش��ن م��ت��ح��دث��ا �إىل 
�ل�شحافيني على هام�س �جتماع 
�مل�شارف  وح���ك���ام  �مل��ال��ي��ة  وز�رة 
�مل������رك������زي������ة ل�����������دول جم���م���وع���ة 
�لع�شرين يف �ليابان "�إننا يف غاية 
تو�شلنا  �ل��ذي  لالتفاق  �لرت��ي��اح 
و�فق  "بالتايل،  م�شيفا  �إليه" 
�ل��رئ��ي�����س ع��ل��ى �أن���ن���ا ل���ن من�شي 
�جلمركية"  �ل���ر����ش���وم  يف  ق���دم���ا 

على �ملك�شيك.

تر�مب يعلن �لتو�شل لتفاق مع �ملك�شيك ب�شاأن �لهجرة  

رئي�س �شريالنكا يقيل رئي�س �ل�شتخبار�ت 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 9 يونيو  2019 العدد 12651 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد 9 يونيو  2019 العدد 12651 

العدد 12651 بتاريخ 2019/6/9   
يف الق�صية رقم  2019/1952 جتاري جزئي 

�مل��رف��وع��ة م��ن م�����ش��رف ع��ج��م��ان / ���س م ع - ب��وك��ال��ة : �ل�����ش��وي��دي وم�شاركوه 
�ىل  بال�شارة  ر�ماناثان   : فينوجوبال  �لقانونية �شد  و�ل�شت�شار�ت  للمحاماة 
كتاب حمكمة دبي �لبتد�ئية �ملوؤرخ يف 2019/5/30 و�ملت�شمن تكليفي خبري� يف 
�لق�شية �ملذكورة �عاله نحيطكم علما بانه تقرر عقد �جتماع خربة يف �لق�شية 
على  وذل��ك  �شباحا   11.00 �ل�شاعة   2019/6/17 �ملو�فق  �لثنني  ي��وم  �مل��ذك��ورة 
�لعنو�ن �لتايل : مكتب �خلبري : �حمد ماجد لوتاه- �لهالل كابيتال - �لطابق 
�شيتي  دي��رة  مقابل  للتامني-   �لوطنية  دب��ي  بناية    302 رق��م  - مكتب  �لثالث 
�شنرت- بور�شعيد هاتف 2999000-04 لذ� ندعوكم للح�شور يف �ملوعد �ملذكور 

وتقدمي كافة مالديكم من م�شتند�ت ومذكر�ت.
اخلبري/ احمد ماجد لوتاه- رقم قيد )111(

الهالل كابيتال
   اعالن ن�صر اجتماع خربة

العدد 12651 بتاريخ 2019/6/9   
انذار عديل بالن�صر
رقم )2019/4105 (

�ملنذرة / بوليفارد ريتيل - �س ذ م م
�ملنذر �ليها / فور �يفر للمنا�شبات - رخ�شة مهنية رقم 612113 

مبوجب عقد �يجار رقم )2B - 04/08/2018( و�لوؤرخ 2018/11/11 ��شتاأجرت �ملنذر �ليها من �ملنذرة حمل 
رقم G04 رقم خارطة �لبلدية 9449-343 �لكائن على قطعة �لر�س رقم )1263( مبنطقة �لو�شل - �إمارة 

دبي - دبي ملدة �ربعة �شنو�ت بح�شب �ل�شروط �ملبينة بعقد �ليجار مو�شوع �لإنذ�ر. 
�لعقد  �حكام  بجميع  �للتز�م  ب�شرورة  �ليها  �ملنذر  تنذر  �ملنذرة  فان  �لعقد  ب�شروط  تلتزم  مل  �ليها  �ملنذر  �ن  وحيث 
�لعقد  بنود  لتنفيذ�  �ملنذرة  ومر�جعة  �ملقاول  وتعيني  و�لت�شميم  �لتجهيز  �عمال  من  �لنتهاء  و���ش��رورة  به  �ملبينة 
و�شرورة �فتتاح �لعني �ملوؤجرة للت�شغيل و�شد�د كافة �ملتاأخر�ت �ليجارية وذلك خالل ثالثون يوما من تاريخ ��شتالم 
�لنذ�ر و�ل �شت�شطر �ملنذرة �ىل �للجوء للجنة �لق�شائية �خلا�شة باملنازعات بني �ملوؤجرين و�مل�شتاأجرين باإمارة دبي 
بغر�س �لز�م �ملنذر �ليهما باخالء �لعني �ملوؤجرة و�شد�د متاأخر�ت �ليجار و�لر�شوم و�شريبة �لقيمة �مل�شافة �ملرتتبة 
�ملاء و�لكهرباء  ��شتهالك  �لذمة من  �لعقد وب��ر�ءة  �ملتفق عليها مبوجب هذ�  �ملالية  �لغر�مات  عليها وكذلك تطبيق 

و�لت�شالت مع �لز�مها �لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة مع حفظ كافة حقوق �ملنذرة �لخرى. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12651 بتاريخ 2019/6/9   
  مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�صر 

 يف  الدعوى 2019/1992 جتاري جزئي 
�ن  �لق��ام��ة مب��ا  كا�شتيلو جمهول حم��ل  بوينو  �شيال  ع��ل��ي��ه/1-  �مل��دع��ي  �ىل 
ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   - ع  م  ���س   - عجمان  �ملدعي/م�شرف 
�ملطالبة بالز�م �ملدعي عليه مببلغ وقدره )71813 درهم( و�لر�شوم و�مل�شاريف 
و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة 12% من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و �شمول 
�ملو�فق  �لرب��ع��اء  ي��وم  جل�شة  لها  وح��ددت  كفالة.  بال  �ملعجل  بالنفاذ  �حلكم 
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.12 بالقاعة  ���س   8.30 �ل�شاعة   2019/6/12
�و  لديك من مذكر�ت  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  �أو من ميثلك  باحل�شور 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12651 بتاريخ 2019/6/9   

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
 يف الدعوى رقم 2019/90 تنفيذ عقاري 

�ىل �ملنفذ �شده/1- �دمري�ل ملقاولت �لبناء - �س ذ م م جمهول حمل �لقامة مبا �ن 
طالب �لتنفيذ/يوجي�س كومار ر�جميت  قد �قام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�عاله و�لز�مك بتنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم 844/2014 عقاري كلي ، بدفع 
�ملبلغ �ملنفذ به وقدره )1462619.72( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة.  2- 
�نف�شاخ عقد �شر�ء �لوحدة �لعقارية رقم 1710 باملجمع �ل�شكني )بي 3( باأبر�ج �أرماد� 
يف  �لتد�عي  حمل  عليها  و�ملدعي  �ملدعيني  بني  و�ملربمة   ، �جلمري�  بحري�ت  باأبر�ج 
�لدعوى �لر�هنة. وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة 

عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12651 بتاريخ 2019/6/9   
اإعالن باحل�صور اإىل مكتب اخلبري احل�صابي 

  الدعوى  رقم 2019/641 جتاري جزئي - حمكمة دبي 
�ىل �ملدعي عليها / جر�غ للمقاولت - �س ذ م م وميثلها مديرها / مهي�س مهتاين 
- جمهويل حمل �لإقامة - مبا �أن �ملدعية / د�نوب ملو�د �لبناء - �س م ح قد �قامت 
�شدكم �لدعوى �مل�شار �ليها �أعاله ، وحكمت �ملحكمة �ملوقرة بتعيني �خلبري �حل�شابي 
�شاحب �لدور للنظر يف �أمر �لدعوى، وحيث �أنكم مل حت�شرو� جل�شة �لنطق باحلكم.  
يتوجب عليكم �حل�شور �ىل مكتب �خلبري �حل�شابي / ر�شا دروي�س �آل رحمه ، على 
عنو�نه �لتايل : دبي ، منطقة �خلليج �لتجاري ، برج �وبال ، تقاطع �شارع برج خليفة 
و�شارع مر��شي در�يف ، �لدور �لعا�شر مكتب رقم 1005 ، هاتف 3287778-04 ، فاك�س 
   ، : 3284449-04 وذلك يوم �لإثنني �ملو�فق 2019/6/10 �ل�شاعة �لثانية ع�شر ظهر� 

وتقدمي كافة �لوثائق و�مل�شتند�ت �لتي توؤيد موقفكم يف �لدعوى.
اخلبري احل�صابي / د. ر�صا دروي�س اآل رحمه  

اإجتمـــــــاع خبـــــــرة

العدد 12651 بتاريخ 2019/6/9   
اعالن حكم بالن�صر

   يف  الدعوى رقم 2019/300 جتاري جزئي                                                
�ىل �ملحكوم عليه/1- �شركة �لإحتاد للبناء و�ل�شتثمار - ذ م م جمهول حمل �لقامة 
نعلنكم بان �ملحكمة حكمت بجل�شتها �ملنعقدة بتاريخ 2019/4/16 يف �لدعوى �ملذكورة 
بن  �شهيل  بن  �حمد  وميثلها   - م  م  ذ  �س   - �ل�شيار�ت  لتاأجري  ل�شالح/�تورنت  �ع��اله 
�شامل �ملخينى بهو�ن بالز�م �ملدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ ت�شعة وثالثني �لف 
وت�شعمائة و�ثنني و�ربعني درهم وخم�شة و�شبعني فل�شا و�لفائدة �لقانونية بو�قع %9 
من تاريخ �ملطالبة �لق�شائية يف 2018/8/28 وحتى متام �ل�شد�د و�لزمتها بامل�شروفات 
ومببلغ �لف درهم مقابل �تعاب �ملحاماة.  حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
با�شم �شاحب  �لتايل لن�شر هذ� �لع��الن �شدر  �ليوم  �عتبار� من  خالل ثالثني يوما 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

�لعدد 12651 بتاريخ 2019/06/09
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املال والأعمال
تر�مب يعلق �لر�شوم �جلمركية على �ملك�شيك 

وذك����ر �لإع�����الن �لأم���ري���ك���ي �مل��ك�����ش��ي��ك��ي �مل�����ش��رتك �ل����ذي ���ش��در يف 
�ملهاجرين  من  مزيد  ��شتقبال  عل  و�فقت  �ملك�شيك  �أن  و��شنطن  
بينما  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  يف  �ل�شيا�شي  �ل��ل��ج��وء  يطلبون  �ل��ذي��ن 
ينتظرون �شدور حكم ق�شائي ب�شاأن حالتهم، وو�فقت كذلك على 

زيادة �لقيود على �لهجرة غري �ل�شرعية.
و��شنطن  يف  �إي����رب�رد  مار�شيلو  �ملك�شيكي  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 

“�أعتقد �أنه تو�زن عادل«.
بقبول  رئي�شيا  �أم��ري��ك��ي��ا  مطلبا  ي��ب��دو  ف��ي��م��ا  �لت���ف���اق  ي��ل��ب  ومل 
على  �شيجربها  كان  �ل��ذي  �آمنة”  ثالثة  “دولة  ت�شنيف  �ملك�شيك 
�أن ت�شمح ب�ش�����كل د�ئ������م بدخ���ول معظم طالبي �للجوء من �أمريكا 

�لو�شطى.

•• وا�سنطن-رويرتز:

ن�شوب  �تفاق يحول دون  �إىل  و�ملك�شيك  �ملتحدة  �لوليات  تو�شلت 
حرب جتارية بني �لبلدين وذلك بعد �أن تعهدت �ملك�شيك باتخاذ 
�أمريكا  م��ن  معظمهم  �أ���ش��خ��ا���س،  ه��ج��رة  ملنع  قوية”  “�إجر�ء�ت 

�لو�شطى، �إىل �لوليات �ملتحدة عرب �حلدود بني �لبلدين.
وكان تر�مب، �لذي ي�ش������ن هجوم���������ا متو��شال على �لهجرة غري 
ن�شبتها  ر�ش�������وم  بفر�س  هدد  قد  مر�شحا،  كان  �أن  منذ  �ل�شرعية 
�إىل  تت�شاعد  �ملقب������ل  �لثنني  ي��وم  من  �عتب��������ار�  �ملئة  يف  خم�شة 
على  �لرقابة  لت�ش�������ديد  �ملزيد  �ملك�ش�����يك  تفعل  مل  ما  باملئة   25

حدودها.

�إير�ن ل تعتزم �لن�شحاب من �أوبك 
•• جنيف-رويرتز:

قال وزير �لنفط �لإير�ين بيجن زنغنه يف مقابلة ن�شرها �ملوقع �لإلكرتوين لوكالة �أنباء جمل�س �ل�شورى 
�لإير�نية �أم�س �إن �إير�ن ل تعتزم �لن�شحاب من منظمة �لبلد�ن �مل�شدرة للبرتول “�أوبك«.

�أوب��ك حولو� �ملنظمة  �أع�شاء  �أوب��ك... وتاأ�شف لأن بع�س  �إي��ر�ن �لن�شحاب من  “ل تعتزم  وقال زنغنه 
“وهناك  و�أ���ش��اف  وفنزويال«.  �إي��ر�ن  هما  �ملوؤ�ش�شني  �لأع�شاء  من  �ثنني  ملو�جهة  �شيا�شي  حمفل  �إىل 
بلد�ن يف �ملنطقة يبديان عد�ء نحونا يف هذه �ملنظمة. نحن ل�شنا عدو� لهما لكنهما يبديان عد�ء لنا... 
�لبلدين.  ��شم  زنغنه  يذكر  ومل  و�ل��ع��امل«.  �لعاملية  �ل�شوق  يف  �شدنا  ك�شالح  �لنفط  و”ي�شتخدمان” 
�ل��ع��ام �حل��ايل بعدما  و�ل�شعودية و�لإم����ار�ت م��ن جهة يف  �إي���ر�ن م��ن جهة  ب��ني  �ل��ت��وت��ر�ت  وت�شاعدت 
�لعقوبات  �ل�شوق بفعل  �لإي��ر�ين عن  �لنفط لتعوي�س غياب �خلام  �إنتاج  �شيزيد�ن  �إنهما  �لبلد�ن  قال 
�إير�نية للبرتوكيماويات لقائمة �لعقوبات  �أكرب �شركة قاب�شة  �لأمريكية. و�أدرجت �لإد�رة �لأمريكية 
�خلا�شة بها حيث �تهمتها بدعم �حلر�س �لثوري على نحو غري مبا�شر. وقالت و��شنطن �إن تلك �خلطوة 

تهدف لتجفيف �إير�د�ت �حلر�س �لثوري لكن حمللني و�شفو� �لقر�ر باأنه رمزي �إىل حد كبري.

برعاية حديد الإمارات ولأول مرة يف منطقة ال�سرق الأو�سط

دبي ت�ش�شيف موؤمتر كون�شرت�كت �شتيل 2019 يف 18 يونيو 

اأول مبنى يح�سل على ال�سهادة يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا

مر�آب �شيار�ت »�ملبنى �مل�شتد�م« �لتابع لهيئة كهرباء ومياه دبي يح�شل على �شهادة “�ملر�آب 

حرب �لتجارة و�لر�شوم تهدد وحدة زعماء مالية جمموعة �لع�شرين 
�ملركزي”  “�لبنك  �ل�شيني  �ل�شعب  بنك  مبحافظ 
جمموعة  �جتماع  هام�س  على  فوكوكا  يف  ق��ان��غ  ي��ي 
مع  �أي�شا  حمادثات  منوت�شني  و�شيجري  �لع�شرين. 

وزير �ملالية �لياباين تارو �آ�شو.
ت��ت��ده��ور �ل��ع��الق��ات ب��ني �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة و�ل�شني 
منذ �أن �تهم �لرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب بكني 
ب�شاأن  �لتز�ماتها  عن  بالرت�جع  �أي��ار  مايو  مطلع  يف 

تغيري ممار�شتها �لتجارية مع بقية �لعامل.
ر���ش��وم��ا جمركية على  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  وف��ر���ش��ت 
جديدة،  ر���ش��وم  بفر�س  وه���ددت  �ل�شينية  �ل����و�رد�ت 
�لأمريكية. وهز ذلك  �لإج��ر�ء�ت  �ل�شني على  وردت 
فقد�ن  يف  وت�شبب  �ل��ع��امل��ي��ة  �مل���ال  �أ����ش���و�ق  �لت�شعيد 
 1.5 ت��ت��ج��اوز قيمتها  �ل��ع��امل  �أن��ح��اء  ����ش��ت��ث��م��ار�ت يف 

تريليون دولر مما �أجج �ملخاوف من تر�جع عاملي.
وقال تر�مب يوم �خلمي�س �إنه �شيلتقي بالرئي�س �شي 
هذ�  �لع�شرين  جمموعة  زع��م��اء  قمة  يف  بينغ  ج��ني 
�ل�شهر و�شيقرر بعد ذلك ما �إذ� كان �شيفر�س ر�شوما 

�أخرى على بكني.
وبينما ل تز�ل قطاعات كثرية من �لقت�شاد �لعاملي 
�ملالية �لعاملية قبل ع�شر �شنو�ت،  تتعافى من �لأزمة 
فاإن �لرتكيز يتحول �إىل حجم �لحتياطيات �لنقدية 

�لتي خلفتها �لبنوك �ملركزية للرت�جع �لتايل.
�لحتادي  �لحتياطي  مبجل�س  �ل�شيا�شة  �شناع  و�أملح 
�شيكونون  �أن��ه��م  �إىل  �لأمريكي”  �مل��رك��زي  “�لبنك 
م�����ش��ت��ع��دي��ن خل��ف�����س �أ���ش��ع��ار �ل��ف��ائ��دة وف��ت��ح �لبنك 
�ملركزي �لأوروبي يوم �خلمي�س �لباب �أمام مزيد من 

�حلو�فز �إذ� لزم �لأمر.
وك��ان �شندوق �لنقد �ل��دويل ح��ذر ي��وم �لأرب��ع��اء من 
و�ل�شني  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  تبادلت  �لتي  �لر�شوم  �أن 
فر�شها وتلك �لتي تهدد�ن بفر�شها قد تقل�س �لناجت 

�لقت�شادي �لعاملي ن�شفا باملئة يف 2020.
رويرتز  لج��ارد  كري�شتني  �ل�شندوق  مديرة  و�أبلغت 
ب��اأن��ه ل ي��وج��د ف��ي��ه ت��ه��دي��د و���ش��ي��ك م��ن رك���ود عاملي 
و�حلروب  �ل��ر���ش��وم  ه��ذه  مثل  بفر�س  �لتهديد  لكن 

�لتجارية “جروح ذ�تية” لبد من تفاديها.

•• فوكوكا -رويرتز:

جتارية  حل��رب  �لت�شاع  يف  �لآخ���ذة  �لتد�عيات  متثل 
بني �لوليات �ملتحدة و�ل�شني و�لتهديد�ت �ملت�شاعدة 
مالية  زع��م��اء  لعزم  �ختبار�  جمركية  ر���ش��وم  بفر�س 
هذ�  موحدة  جبهة  �إظ��ه��ار  على  �لع�شرين  جمموعة 
�لأ�شبوع مع قلق �مل�شتثمرين مما �إذ� كان مبقدورهم 
جتنب ركود عاملي من خالل و�شائل �شيا�شية �آخذة يف 

�لتناق�س.
وت��ق��ول �ل��ي��اب��ان، �ل��ت��ي ت��ر�أ���س �ج��ت��م��اع��ات جمموعة 
�لع�شرين هذ� �لعام، �إن �جتماع زعماء �ملالية لن ي�شع 
�أعماله  �لتجارة يف موقع متقدم على جدول  ق�شايا 
ولن ي�شعى للتو�شط بغية تهدئة �لتوتر�ت �لتجارية 

�لثنائية.
ل��ك��ن �لآث������ار �ل�����ش��ل��ب��ي��ة �مل��ت�����ش��اع��دة �ل�����ش��دة للحرب 
مالية  وزر�ء  ع��ل��ى  �ل�شعب  م��ن  �شتجعل  �ل��ت��ج��اري��ة 
�لع�شرين  جمموعة  يف  �ملركزية  �لبنوك  وحمافظي 
يومني  مدى  على  يجتمعون  عندما  �لق�شية  جتنب 
بجنوب  فوكوكا  مدينة  يف  �ل�شبت  �ليوم  من  �ب��ت��د�ء 

�ليابان.
وق���ال م�����ش��وؤول كبري ب���وز�رة �خل��ز�ن��ة �لأم��ري��ك��ي��ة �إن 
�شيتناولها  �ل��ت��ي  �مل��و���ش��وع��ات  م��ن  �شتكون  �ل��ت��ج��ارة 
�لج���ت���م���اع يف �إط�����ار ك���ل م���ن ك��ي��ف��ي��ة ت���اأث���ريه���ا على 
�ملمار�شات  بع�س  “خف�س  وكيفية  �لعاملي  �لقت�شاد 

�لتجارية غري �لعادلة �لتي قد تكون موجودة«.
وق���د ي��زي��د �ل��ت��وت��ر ب�����ش��اأن �ل��ت��ج��ارة �ل��ت��ح��دي��ات �أمام 
�أر�شية  �إىل  زعماء مالية جمموعة �لع�شرين لل�شعي 
�لبيان  يف  �لق�شية  �شياغة  كيفية  ب�����ش��اأن  م�شرتكة 

�خلتامي �ملتوقع �أن ي�شدر عقب �لجتماع.
وقال �مل�شوؤول �لأمريكي لل�شحفيني �لأ�شبوع �ملا�شي 
ب�شاأن  �مل��ه��م��ة  �مل��ح��ادث��ات  بع�س  جن���ري  �أن  “�أتوقع 

�لتجارة وق�شايا �أخرى.
 و�أتوقع �أن ن�شدر بيانا ختاميا على �لأرجح، لكن ل 

�أحد يعلم ذلك يقينا«.
و�شيلتقي وزير �خلز�نة �لأمريكي �شتيفن منوت�شني 

حيث ت�شهد �شوق �حلديد و�ل�شلب يف �لوقت �لر�هن تباطوؤ�ً 
�إ�شر�قات  م��ن  ت�شهده  م��ا  رغ��م  �ل��ع��امل��ي  �لطلب  م�شتويات  يف 
و�لهند.  كاآ�شيا  �لنامية  �لبلد�ن  يف  خا�شًة  �لنمو،  يف  ب�شيطة 
�لعاملية  �ل�شوق  يف  �لوقائية  �لإج���ر�ء�ت  �تخاذ  ��شتمر�ر  وم��ع 
مل�شتقبل  ���ش��ارم  تقييم  �إج���ر�ء  علينا  يتعنّي  �ل�شلب،  لتجارة 
�لقادم،  �لعقد  نهاية  يف  عليه  �شيكون  �ل��ذي  و�ل�شكل  �لقطاع 
�لو�شع  وتقييم  ذل��ك  ملناق�شة  مميزة  فر�شة  �مل��وؤمت��ر  ويعترب 

�حلايل و�مل�شتقبلي للقطاع«
�ل�شلب  �أن م�شتقبل  �إل  �لتحديات  “بالرغم من هذه  وتابع: 
��شتهالك  برت�شيد  قمنا  حيث  للغاية،  �إيجابياً  يبدو  �لعاملي 
%60 على  بنحو  �خل��ام  �ل�شلب  �إنتاج  لكل طن من  �لطاقة 
على  �أك��رث  �لعتماد  ومّت  �ملا�شية،  �خلم�شني  �ل�شنو�ت  م��دى 
ثاين  غ��از  �نبعاثات  بتجّنب  �شمح  ما  �لتكنولوجية،  �لو�شائل 

مدير عام منظمة �حلديد و�ل�شلب �لعاملية �لذي 
غمر�ن  �شعيد  �ملهند�س  جانب  �إىل  �ملوؤمتر،  فعاليات  �شيفتتح 
و�لذي  �لإم���ار�ت  حديد  ل�شركة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لرميثي 

�شيلقي �لكلمة �لرئي�شية. 
ورعايتنا  م�شاركتنا  “تاأتي  �ل��رم��ي��ث��ي:  ق��ال  �ل�����ش��دد،  وب��ه��ذ� 
�ل�شرق  يف  �لأوىل  للمرة  �شيعقد  �ل���ذي  للموؤمتر  �لرئي�شية 
�أكرب منتجي �حلديد  �لأو�شط �نطالقاً من مكانتنا بو�شفنا 
لتبادل  فر�شة   �ملوؤمتر  �شي�شكل  حيث  �ملنطقة،  م�شتوى  على 
�لآر�ء و�لأف��ك��ار مع �خل��رب�ء و�لأط���ر�ف �ملعنية على م�شتوى 
تو�جه  �لتي  و�لتحديات  �لفر�س  مناق�شة  جانب  �إىل  �لعامل، 

منّو �لقطاع يف �مل�شتقبل«.
و�أ�شاف: “�إن �لبحث يف �شكل �لقطاع وتطوره خالل �لأعو�م 
�ل�شلة بو�شعه �حلايل،  وثيق  �أم��ر�ً  ُيعّد  �لقادمة  �لأح��د ع�شر 

�أوك�شيد �لكربون خالل عمليات �لت�شنيع، 
ومعاجلة  �ل��ك��رب��ون  ت��خ��زي��ن  وب��ال��ت��ايل 
لذلك،  ف���ّع���ال���ة.  ب��ط��ري��ق��ة  �ل���ن���ف���اي���ات 
�لتكنولوجيا  خ��الل  م��ن  ن��اأم��ل  فنحن 
�لتوّجه ويتعّزز طو�ل  �أن ي�شتمر هذ� 

�لعقد �لقادم«.
وت��ع��ك�����س م�����ش��ارك��ة ح��دي��د �لإم�����ار�ت 
بتعزيز  �لتز�مها  للموؤمتر  ورعايتها 
من���و ق��ط��اع �حل���دي���د و�ل�����ش��ل��ب، مع 
منطقة  يف  �لقطاع  ه��ذ�  م�شتقبل  على  خا�س  ب�شكل  �لرتكيز 
�لتنفيذي،  رئي�شها  ت��ويّل  �أع��ق��اب  وت��اأت��ي يف  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق 
�ملهند�س �شعيد غمر�ن �لرميثي، رئا�شة �للجنة �لقت�شادية يف 

منظمة �حلديد و�ل�شلب �لعاملية.
منظمة  تنظمه  �ل��ذي  �شتيل”  “كون�شرت�كت  م��وؤمت��ر  وُي��ع��ّد 
�قت�شادية  فعالية  �شتيل”  “ورلد  �لعاملية  و�ل�شلب  �حلديد 
و�لتو��شل  �لقطاع فر�شة �لجتماع  �أمام خرب�ء  تتيح  �شنوية 
�مل�شتقبلية،  �آفاقها  �ل�شناعة ور�شم  �شبل تطوير هذه  ملناق�شة 
حيث جتمع �لفعالية حتت مظلتها 100 م�شارك من خمتلف 
�جلهات مبا فيهم �لروؤ�شاء �لتنفيذيون وممثلو� �لإد�ر�ت �لعليا 
يف �جلهات �ملخت�شة يف قطاع �حلديد و�ل�شلب، وعقد �ملوؤمتر 

خالل �ل�شنو�ت �ملا�شية يف مدينتي لندن ودو�شلدورف.

•• اأبوظبي-الفجر: 

�لعربية  �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  للحديد  متكامل  م�شّنع  �أك��رب  �لإمار�ت”،  “حديد  �شركة  �أعلنت 
�ملتحدة و�لتابعة لل�شركة �لقاب�شة �لعامة )�شناعات(، عن رعايتها وم�شاركتها يف فعاليات موؤمتر 

“كون�شرت�كت �شتيل” 2019، �لذي تنظمه منظمة �حلديد و�ل�شلب �لعاملية “ورلد �شتيل” يف 
�إمارة دبي يوم 18 يونيو �جلاري، وذلك لأول مرة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط. 

وتهدف حديد �لإمار�ت من خالل �لرعاية و�مل�شاركة يف �ملوؤمتر �إىل مناق�شة م�شتقبل قطاع �حلديد 
و�ل�شلب و�مل�شاهمة يف تطوير �لقطاع ب�شكل �أكرب على �مل�شتوى �لإقليمي. 
�حلديد  قطاع  يف  و�خل��رب�ء  �مل�شنعني  كبار  من   100 �ملوؤمتر  و�شيجمع 
يف  �حلالية  و�لتحديات  �لفر�س  ملناق�شة  وذل��ك  �ل��ع��امل،  ح��ول  و�ل�شلب 
من   2030 ع��ام  حتى  �لقطاع  م�شتقبل  ��شت�شر�ف  جانب  �إىل  �ل�شوق، 
يف  �ملطّورين  �أب��رز  مع  �مل�شتقبلية  �ل�شوق  توجهات  فهم  حماولة  خ��الل 
�إليه  و�شلت  م��ا  �أح���دث  على  خا�س  ب�شكل  و�لرتكيز  �لإن�����ش��اء�ت،  قطاع 

�لتكنولوجيا �لذكية.
�لطاقة  وز�رة  وك��ي��ل  �ل��ن��ي��ادي  ح��ام��د  م��ط��ر  �ل��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  و�شيلقي 

�شيتحدث  و�ل����ذي  ل��ل��م��وؤمت��ر،  �لف��ت��ت��اح��ي��ة  �لكلمة  و�ل�����ش��ن��اع��ة 
ع��ن روؤي��ت��ه لقطاع �لإن�����ش��اء�ت يف دول���ة �لإم���ار�ت 
�لذ�تي  �لك��ت��ف��اء  ت��ط��وي��ر  و�أه��م��ي��ة   2030 ع���ام 
كلمات  �شي�شهد  كما  �لقطاع،  �شمن  و�ل�شتد�مة 
مل��ت��ح��دث��ني ب���ارزي���ن، م���ن ب��ي��ن��ه��م �أدوي�����ن با�شون 

بقدرة  �ل�شم�شية  للطاقة  حمطة 
�ملبنى.  �شطح  على  كيلوو�ت   660
يف  �مل�شتخدمة  �لأنظمة  ت�شهم  كما 
 48% تر�شيد  يف  �مل�شتد�م  �ملبنى 
ويتم  �مل�شتهلكة،  �مل��ي��اه  ك��م��ي��ة  م��ن 
ل�شتخد�مها  �مل��ي��اه  ت��دوي��ر  �إع�����ادة 
�ملبنى  ويت�شمن  �ل��ري،  �أغر��س  يف 
لإعادة  �ملياه  ملعاجلة  وح��دة  كذلك 
تدوير %100 من �ملياه �لعادمة. 
ت�شييد  على  حالياً  �لهيئة  وتعمل 
م��ب��ن��اه��ا �ل��رئ��ي�����س �جل��دي��د و�ل���ذي 
و�شيكون  “�ل�شر�ع”،  ����ش��م  يحمل 
�أط��ول و�أك��رب و�أذك��ى مبنى حكومي 

�شفري �لطاقة يف �لعامل.

•• دبي-الفجر:

�ملبنى  �����ش����ي����ار�ت  م��������ر�آب  ح�������ش���ل   
�مل�شتد�م �لتابع لهيئة كهرباء ومياه 
�شهادة  على  �ل��ق��وز  منطقة  يف  دب��ي 
�شمارت”  “بارك  �لذكي”  “�ملر�آب 
�لأخ�شر  �لع��ت��م��اد  “موؤ�ش�شة  م��ن 
�لتابعة   »GBCI»»لالأعمال
لالأبنية  �لأم����ري����ك����ي  ل��ل��م��ج��ل�����س 
لي�شبح   ،»USGBC« �خل�شر�ء 
بذلك �أول مبنى يف منطقة �ل�شرق 
يح�شل  �إفريقيا  و�شمال  �لأو���ش��ط 
�ل���رو�د  �ل�����ش��ه��ادة يف فئة  على ه��ذه 
“بارك  �أعلى فئة �شمن نظام  وهي 
على  �ل��وح��ي��د  �ل��ن��ظ��ام  �شمارت”، 
ل��ت��ق��ي��ي��م مو�قف  �ل���ع���امل  م�����ش��ت��وى 
و�مل�شتد�مة  �ل���ذك���ي���ة  �ل�������ش���ي���ار�ت 
�لعتماد  “موؤ�ش�شة  عليه  وت�شرف 
وهي موؤ�ش�شة  �لأخ�شر لالأعمال”، 

�مل��ي��اه و�ل��ه��ن��د���ش��ة �مل��دن��ي��ة يف هيئة 
�شهادة  �أن  �إىل  دب��ي،  ومياه  كهرباء 
منحها  ي���ت���م  �شمارت”  “بارك 
ب��ع��د ت��ق��ي��ي��م م������ر�آب �ل�������ش���ي���ار�ت يف 
و�لت�شغيل  �ل��ت�����ش��م��ي��م  م���ع���اي���ري 
�لتقنيات  ����ش��ت��خ��د�م  يف  و�لب��ت��ك��ار 
وتقليل  �لطاقة،  ��شتهالك  وكفاءة 
�لكفاءة  �إىل  �إ�شافة  �لبيئي،  �لأث��ر 
�ل��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة وج��������ودة �ل����رب�م����ج. 
�ملبنى  ���ش��ي��ار�ت  م����ر�آب  وق���د ح�شل 
�مل�شتد�م على 102 نقاط، يف حني 
“�لرو�د”  فئة  يف  �ل�شهادة  تتطلب 
ي�شار  ن��ق��ط��ة.   90 ع��ل��ى  �حل�����ش��ول 
يعد  �مل�شتد�م  �لهيئة  مبنى  �أن  �إىل 
م�����ش��ت��د�م يف  ح��ك��وم��ي  م��ب��ن��ى  �أول 
�ملتحدة،  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
�لعامل  يف  ح��ك��وم��ي  م��ب��ن��ى  و�أك������رب 
�لبالتيني  �لت�شنيف  على  يح�شل 
حمققاً  �خل�شر�ء  باملباين  �خلا�س 

جمل�س  مقيا�س  وف���ق  ن��ق��ط��ة،   98
�مل����ب����اين �خل���������ش����ر�ء يف �ل����ولي����ات 
للتقييم   )LEED( �مل���ت���ح���دة 
نقطة.   110 على  ي�شتمل  و�ل��ذي 
ومت بناء �ملبنى وفق معايري �ملباين 
�خل�شر�ء، حيث �إن %36 من مو�د 
بناء �ملبنى م�شنوعة من مو�د معاد 
تر�شيد  �ملبنى يف  وي�شهم  تدويرها. 
�لطاقة  %66 م��ن  ي��زي��د ع��ن  م��ا 
و�جلدر�ن  �لأ�شقف  ت��زوي��د  بف�شل 
�إ���ش��اف��ي��ة وت��رك��ي��ب زجاج  ب���ع���و�زل 
للحر�رة،  ع��ال��ي��ة  مب��ق��اوم��ة  يتميز 
عالية  �مل��ي��اه  م����ربد�ت  تعمل  بينما 
��شتهالك  تخفي�س  على  �ل��ك��ف��اءة 
�أنظمة  �ملبنى  وي�شتخدم  �ل��ط��اق��ة. 
عن  ف�شاًل  للطاقة،  موفرة  �إ�شاءة 
�أجهزة ��شت�شعار للحركة للتحكم يف 
�لإ�شاءة. كما يعتمد �ملبنى �مل�شتد�م 
ع��ل��ى �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة م��ن خالل 

يف  �لتميز  لتقييم  م�شتقلة  عاملية 
لالأعمال  �خل�������ش���ر�ء  �مل���م���ار����ش���ات 
ومتتد �أعمالها يف 160 دولة حول 
�شعيد  �شعادة:”  و�أع�����رب  �ل���ع���امل. 
�ملنتدب  �ل��ع�����ش��و  �ل��ط��اي��ر،  حم��م��د 
كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س 
بتحقيق  �شعادته  ع��ن  دب���ي،  وم��ي��اه 
ه��ذ� �لإجن���از يف جم��ال �ل�شتد�مة 
و�أ�شاف:  �لذكي  و�لتحول  �لبيئية 
م�شروعاتنا  ج��م��ي��ع  يف  “نحر�س 
باأعلى  �لل���ت���ز�م  ع��ل��ى  وم��ب��ادر�ت��ن��ا 
معايري �ل�شتد�مة و�لكفاءة، ويوؤكد 
ح�شول مر�آب �شيار�ت �ملبنى �مل�شتد�م 
على �شهادة “بارك �شمارت”، جهود 
�لهيئة يف جمال �ل�شتد�مة و�حلد 
وحماية  �لكربونية  �لنبعاثات  من 
�لإبد�ع و�لبتكار،  �لبيئة، وت�شجيع 
�ن�شجاماً مع مبادرة “دبي �لذكية” 
دبي  ت���ك���ون  �أن  �إىل  ت���ه���دف  �ل���ت���ي 

�لأق��ل يف  �ملدينة  دب��ي  �أن تكون  �إىل 
�ل��ب�����ش��م��ة �ل��ك��رب��ون��ي��ة ب��ح��ل��ول عام 
كموؤ�ش�شة  �لهيئة  وروؤي���ة   ،2050

�مل��دي��ن��ة �لأذك����ى و�لأك����رث ���ش��ع��ادة يف 
للطاقة  دبي  و��شرت�تيجية  �لعامل، 
تهدف  �ل���ت���ي   2050 �ل��ن��ظ��ي��ف��ة 

ر�ئدة عاملياً م�شتد�مة ومبتكرة«.
�مل��ه��ن��د���س ع��ب��دهلل عبيدهلل،  و�أ����ش���ار 
لقطاع  للرئي�س  �لتنفيذي  �لنائب 

و��شنطن ترتك �لباب مفتوحا ملفاو�شات جتارية مع �ل�شني  
 •• فوكوكا-اأ ف ب:

�لأمريكي  �خل���ز�ن���ة  وزي����ر  �أع���ل���ن 
و��شنطن  �أن  منوت�شني  �شتيفن 
م��زي��د من  �إج�����ر�ء  ع��ل��ى  منفتحة 
�ل�������ش���ني حول  �مل����ف����او�����ش����ات م����ع 

وح��ك��ام �مل�����ش��ارف �مل��رك��زي��ة لدول 
�ليابان،  يف  �لع�شرين  جم��م��وع��ة 
�ل�شغط  �شتو��شل  ب��الده  �أّن  م��ن 
عرب �لر�شوم �جلمركية �إذ� مل يتم 

�لتو�شل �إىل �تفاق.
�إب����ر�م  “نحن ع��ل��ى ط��ري��ق  وق����ال 

لكنه  �جل��اري��ة  �لتجارية  حربهما 
ي���ربم قبل  ل��ن  �ت��ف��اق  �أي  �أن  �أك���د 
�ل��ب��ل��دي��ن يف نهاية  ل��ق��اء رئ��ي�����ش��ي 

�ل�شهر �جلاري.
وحّذر منوت�شني �أمام �ل�شحافيني 
�ملالية  وز�رة  �جتماع  هام�س  على 

�ليابان،  غ��رب  يف  فوكوكا  مدينة 
لكنه �أكد �أنها لن تكون “�جتماعا 
بعمل  “قمنا  و�أ���ش��اف  تفاو�شيا«. 
�شاق على ما ميكن �ن يكون �تفاقا 
يكون  قد  �شيء  للبلدين،  تاريخيا 
لنا ولل�شني  �قت�شاديا  مهما جد� 

ولبقية �لعامل«.
�لعالقة  �أن  ع���ل���ى  �أ�����ش����ر  ل���ك���ّن���ه 
�ل���ت���ج���اري���ة �حل���ال���ي���ة ب����ني �أك����رب 
ت���ز�ل  �ل���ع���امل ل  �ق��ت�����ش��ادي��ن يف 
�أن  و�أ�����ش����اف  متو�زنة”.  “غري 
لهم  بالكامل  مفتوحة  “�أ�شو�قنا 
مفتوحة  تكن  مل  �أ���ش��و�ق��ه��م  لكن 

لنا«.
و��شنطن  �أن  م��ن��وت�����ش��ني  وت���اب���ع 
باملئة”   90“ �جن����زت����ا  وب����ك����ني 
تنهار  �ن  �ت��ف��اق جت���اري قبل  م��ن 
�مل��ف��او���ش��ات، ل��ك��ن��ه ���ش��ّدد ع��ل��ى �أن 
“نتيجة  ج�����اء  �ل����ر�ه����ن  �مل����وق����ف 
عن  “�ل�شينيني”  ل��رت�ج��ع��ه��م 

�لتز�مات مهمة«.
�خلمي�س  �أع����ل����ن  ت����ر�م����ب  وك������ان 
�أن����ه ���ش��ي��ق��رر ب��ع��د ق��م��ة جمموعة 
�شينفذ  ك����ان  �إذ�  م���ا  �ل��ع�����ش��ري��ن 

�لعودة  �أر�دو�  �إذ�  تاريخي.  �تفاق 
�لتفاق  و�إجن�������از  �ل���ط���اول���ة  �إىل 
بال�شروط �لتي نو��شل �لتفاو�س 
و�إذ�  ر�ئ��ع��ا.  ه��ذ�  ف�شيكون  عليها، 
وكما  ذلك”،  يف  “يرغبو�  مل 
فر�س  ف�شنو��شل  �ل��رئ��ي�����س  ق���ال 

�لر�شوم«.
ويلتقي �لرئي�س �لأمريكي دونالد 
ن���ظ���ريه �ل�����ش��ي��ن��ي �شي  ت����ر�م����ب 
جمموعة  ق��م��ة  خ���الل  جينبينغ 
�ليابان يف  �و�شاكا يف  �لع�شرين يف 
28 و29 حزير�ن-يونيو. وتوقع 
منوت�شني �أن يتم �لإعالن عن �أي 
�ملفاو�شات  يف  حم��ت��م��ل  �خ�����رت�ق 

حينها على �لأرجح.
�لتقدم  يتحقق  �أن  “�أتوقع  وق��ال 
�لرئي�شني  بني  �للقاء  يف  �لرئي�س 
خ��������الل ق����م����ة ق����������ادة جم���م���وع���ة 

�لع�شرين«.
�شيعقد  �أن����ه  م��ن��وت�����ش��ني  و�أو����ش���ح 
رئي�س  م�����ع  م���ب���اح���ث���ات  ج���ل�������ش���ة 
�مل�������ش���رف �مل����رك����زي �ل�����ش��ي��ن��ي يي 
وز�رة  �ج��ت��م��اع  هام�س  على  غ��ان��غ 
م��ال��ي��ة جم��م��وع��ة �ل��ع�����ش��ري��ن يف 

جمركية  ر���ش��وم  بفر�س  ت��ه��دي��ده 
م�������ش���ددة ع���ل���ى ك���ام���ل �ل��������و�رد�ت 
�لقادمة من �ل�شني �لبالغة 325 

مليار دولر.
“�لجتماع  �إّن  م��ن��وت�����ش��ني  وق����ال 

�حلا�شم �شيكون بني �لرئي�شني«.
�إد�رة تر�مب �لتي تخو�س  وكانت 
ح��رب��ا جت��اري��ة وت��ك��ن��ول��وج��ي��ة مع 
ب���ك���ني، ف��ر���ش��ت يف �آذ�ر-م�����ار������س 
م�شددة  جمركية  ر�شوما   2018
على �ل�شلب و�لأملنيوم �ل�شينيني، 
ر�شوما  م��ر�ح��ل  على  فر�شت  ث��م 
على   25% ب��ق��ي��م��ة  ج���م���رك���ي���ة 
�لب�شائع  م��ن  دولر  مليار   250
�لإ�شافية �لقادمة من �ل�شني �إىل 

�لوليات �ملتحدة.
و��شنطن  م�����ش��اع��ي  ت��ق��ت�����ش��ر  ول 
�لتجاري  عجزها  م��ن  �حل��د  على 
�ل��ه��ائ��ل جت���اه �ل�����ش��ني، ب���ل تريد 
تعهد�ت  على  بكني  من  �حل�شول 
�لفكرية  �مل��ل��ك��ي��ة  �ح�����رت�م  ب�����ش��اأن 
�لتكنولوجيا  نقل  عمليات  ووق��ف 
ع���ن دعمها  و�ل��ت��خ��ل��ي  �ل��ق�����ش��ري��ة 

ملوؤ�ش�شات �لدولة.

�لق�شاء يعلق بناء 
�ملطار �جلديد يف مك�شيكو 

 •• مك�سيكو-اأ ف ب:
�لرئي�س  �أر�ده  �ل��ذي  �جلديد  �ملطار  بناء  بتعليق  مك�شيكية  حمكمة  �أم��رت 
�أندري�س مانويل لوبيز �أوبر�دو بالقرب من مك�شيكو، لعدم تو�فر �لت�شاريح 

�لبيئية، كما �أعلنت �جلمعة هيئة �ملو�طنني �لتي طالبت بهذ� �لتعليق.
تتو�فر  مل  ط��امل��ا  �شتجمد  �لأع���م���ال  �إن  ب��ي��ان  يف  �مل��و�ط��ن��ني  هيئة  وق��ال��ت 
�ىل  ي�شيء  لن  �ملذكور  �مل�شروع  �أن  ت�شمن  �لتي  �ل�شرورية  “�لرت�خي�س 
�أن  �ل��ذي من �ملخطط  �ل��رت�ث �لثقايف يف �ملوقع  �لبيئة ولن مي�س �شالمة 

يبنى” �ملطار.
يف  �لع�شكرية  �جلوية  لو�شيا  �شانتا  قاعدة  حتويل  �أوب���ر�دور  لوبيز  ويريد 
�ل�شاحية �ل�شمالية ملك�شيكو، �إىل مطار ثان للعا�شمة، للتخفيف عن مطار 

بينيتو خو�ريز �لذي بلغ طاقته �لق�شوى.
وقد و�شف �لرئي�س �لي�شاري مطار �شانتا لو�شيا �لذي �شيبنيه �جلي�س، باأنه 
�ألغي  �آخر  مب�شروع  مقارنة  و�ل�شارمة”  “�لعقالنية  �ل�شيا�شة  على  مثال 

وو�شفه باأنه “باهظ �لتكلفة” و “فا�شد«.
مقابل  دولر،  مليار�ت  باأربعة  لو�شيا  �شانتا  مطار  تكلفة  �حلكومة  وتقدر 
13 مليار دولر ل”م�شروع تيك�شكوكو” �لذي ولد ميتا، و�أطلقه �لرئي�س 

�ل�شابق �إنريكي بينيا نييتو “2018-2012«.
�إنه يريد بدء �مل�شروع  �أوب��ر�دور يقول  ويف نهاية ني�شان-�أبريل، كان لوبيز 
عندما تتو�فر �لت�شاريح �لبيئية، ملرحلة �أوىل من �لبناء تنجز يف 2021.

و�أثار �إلغاء “م�شروع تيك�شكوكو” �لذي تقرر بعد ��شتفتاء �أجري من دون 
��شر�ف �ل�شلطات �لنتخابية، ��شتياء �ل�شركات �ملحلية وهز �أ�شو�ق �ملال. كما 
بعد  للم�شتثمرين  تعوي�شات  دولر  مليار   1،8 دف��ع  على  �حلكومة  �أج��رب 

مفاو�شات �شعبة.
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ي�سيف 120 غرفة لقطاع ال�سياحة يف الإمارات 

�فتتاح فندق »�شيتي ماك�س �لرب�شاء«

عن موزعني جدد ل�شوق �خلليج يف 
�أوتوميكانيكا  لهم يف  �أول م�شاركة 

دبي«. 
وقال بينامني �شانتو�س من �شركة 
�ل�شركة  »ت���ط���ل���ق   :Indasa
 WorkstationPro نظام 
تخزين  ن����ظ����ام  وه������و  �جل������دي������د، 
ب��ال��ك��ام��ل لإع�����ادة تدوير  حم��م��ول 
و�لأدو�ت  �ل���ش��ت��ه��الك��ي��ة  �مل�������و�د 
�لنقل  �شهولة  يوفر  و�ملعد�ت، مما 
نعتزم  �لعمل.  مكان  م�شتوى  على 
�ل�شيار�ت  �شوق  يف  عالمتنا  تعزيز 
عرو�س  لدينا  �شيكون  �لإقليمي. 
منتجاتنا  �أد�ء  لإظهار  تو�شيحية 
�ل�شتهالكية  �مل���و�د  )�إع���ادة ط��الء 

و�لأدو�ت و�ملعد�ت(«.
�شيكون ق�شم قطاع قطع �لدر�جات 
كفاءة  مل����ب����ادرة  م�����ش��اب��ًه��ا  �ل���ن���اري���ة 
ي�شم  حيث  �ل�شهرية،  �ل�شاحنات 
�لغيار،  قطع  يعر�شون  ع��ار���ش��ني 
�لأدو�ت  �لإط������������ار�ت،  �مل����ك����ون����ات، 
و�مل����ع����د�ت �خل���ا����ش���ة ب���ال���در�ج���ات 

�لبخارية.
�أوتوميكانيكا  م���ع���ر����س  ي����ع����ود 
مي�شي  �شركة  تنظمه  �ل���ذي  دب���ي، 
ف���ر�ن���ك���ف���ورت �ل�������ش���رق �لأو�����ش����ط، 
مب����ن����ط����ق����ة �لإب�������������������د�ع، ف���ع���ال���ي���ة 
�أر���س �ملعر�س  خم�ش�شة يف و�شط 
تقدم عرو�شاً تو�شيحية وعرو�س 
منتجات ت�شكل م�شار �شوق خدمات 

�ملركبات �لإقليمي و�لعاملي. 
�أوتوميكانيكا  �أكادميية  تعود  كما 
– �لتي تت�شمن عرو�شاً تقدميية 
رئ���ي�������ش���ي���ة م����ث����ل �لإع�������������الن عن 
ح��ج��م جت����ارة دب����ي يف ق��ط��ع غيار 
 ،2018 يف  �ل�شيارة  و�ك�ش�شو�ر�ت 
��شتطالع  ن���ت���ائ���ج  �إىل  �إ�����ش����اف����ة 
“�إك�شبلوري«  ����ش���رك���ة  �أج�����رت�����ه 
لالأبحاث  �ل��ع��امل��ي��ة   Explori
�شناعة  يف  �لإب��������د�ع��������ات  ح�������ول 
�لأو�شط. كما  �ل�شرق  �ل�شيار�ت يف 
�أوتوميكانيكا  �أك��ادمي��ي��ة  تت�شمن 
�لتي  �جلل�شات  م��ن  �شل�شلة  �أي�شا 
تقدمها �شركة Tiqani وكذلك 
 ،AfriConnect ions
�لو�عدة  �لفر�س  ت�شتعر�س  و�لتي 
�ل���������ش����ي����ار�ت  خ�����دم�����ات  ������ش�����وق  يف 

�لأفريقي. 

•• دبي-الفجر:

 تنطلق �شباح يوم “�لثنني �ملو�فق 
يونيو”   10 –تعاىل-  ب�����اإذن�����ه 
للموؤمتر�ت  �ل����دويل  دب���ي  مب��رك��ز 
لأكرب  �ل�17  �ل����دورة  و�مل��ع��ار���س، 
منطقة  يف  دويل  جت���اري  م��ع��ر���س 
�ل�����ش��رق �لأو����ش���ط، �أف��ري��ق��ي��ا و�شبه 
�ل����ق����ارة �ل��ه��ن��دي��ة م��ت��خ�����ش�����س يف 
�ل�شيار�ت  و�ك�ش�شو�ر�ت  قطع غيار 
�ملركبات  �شيانة  و�أدو�ت  وخدمات 
 ،”2019 دب���ي  �أوت��وم��ي��ك��ان��ي��ك��ا   “
�ل�شيار�ت  �شناعة  رو�د  مب�شاركة 
و�لإقليمية  �لعاملية  �ل�شركات  من 
�لتجاري  ل���ل���ت���و�����ش���ل  و�مل���ح���ل���ي���ة 
�ل�شناعة  ج��دي��د  ع��ل��ى  و�ل��ت��ع��رف 
لل�شارين �لتجاريني يف هذ� �ل�شوق 
ُي��ق��ام �مل��ع��ر���س يف �لفرتة  �ل��ك��ب��ري. 
�ملمتدة من 10 وحتى 12 يونيو.

ه��������ذ� �ل�������ع�������ام، ي����ح����ظ����ى �ل����������زو�ر 
هذ�  يف  و�مل�����وزع�����ون  �ل���ت���ج���اري���ون 
و�لتطور،  �ل��ن��م��و  ���ش��ري��ع  �ل�����ش��وق 
مليار   61 ح��ج��م��ه  ب���ل���غ  و�ل�������ذي 
دولر يف عام 2018، بفر�س �أكرب 
حيث  �ل�شفقات،  وعقد  للتو��شل 
يو�شع �أكرب حدث لتجارة خلدمات 
�لعامل  م��ن  �جل���زء  ه��ذ�  �ملكبات يف 
فئات  �أرب��ع  يف  وخدماته  منتجاته 

و�أق�شام فرعية جديدة. 
ي�شهد �ملعر�س هذ� �لعام تخ�شي�س 
�أرب����ع ف��ئ��ات ف��رع��ي��ة ج��دي��دة هي: 
�لقطع و�ملعد�ت �لزر�عية، �لزيوت 
ومو�د �لت�شحيم، �جل�شم و�لطالء 
تن�شم  �لنارية.  �ل��در�ج��ات  وقطع 
هذه �لأق�شام �لفرعية �إىل �لأق�شام 
و�ملكونات،  �ل��ق��ط��ع  وه���ي  �حل��ال��ي��ة 
�لل������ك������رتون������ي������ات و�لأن������ظ������م������ة، 
و�لتخ�شي�س،  �لك�������ش�������ش���و�ر�ت 
غ�شيل  و�ل�������ش���ي���ان���ة،  �لإ�������ش������الح 
و�لتجديد؛  �ل��ع��ن��اي��ة  �ل�����ش��ي��ار�ت، 

و�لإطار�ت و�لبطاريات.
حت��ت��وي �لأق�������ش���ام �جل���دي���دة على 
ن�شبة كبرية من �لعار�شني �لذين 
ي���ق���دم���ون �مل��ن��ت��ج��ات و�خل����دم����ات، 
يزيد  �لذين  �لعار�شني  بني  فمن 
معر�س  يف   1،880 ع��ن  ع��دده��م 
هناك   ،2019 دبي  �أوتوميكانيكا 
يقدمون  ا  عار�شً  180 م��ن  �أك��رث 

يتو��شل منو �لطلب على منتجات 
�لت�شحيم  ومو�د  �لزيوت  وخدمات 
�لأو�شط،  �ل�شرق  يف  ثابتة  بوترية 
ومو�د  �لزيوت  ق�شم  يف  و�شي�شارك 
�لعديد  �مل��ت��خ�����ش�����س  �ل��ت�����ش��ح��ي��م 
م����ن �ل���ع���الم���ات �ل�����ب�����ارزة �أم���ث���ال 
 ،  Ramoil  ،  CEPSA
 Nexus  ،  EXN Lube
 Atak  ،  Gulf Oil

وغريها �لكثري.   Oiland
 Kixx ��������ش�������رك�������ة  ت�����������������ش��������ارك 
كوريا  م����ن    Lubricants
بت�شكيلة  �أقد�مها  تثبيت  �أمل  على 
�ل��ت�����ش��ح��ي��م �خل��ا���ش��ة بهم،  زي�����وت 
تكوين  �إىل  �ل�شركة  تتطلع  حيث 
�ت���������ش����الت م���ب���ي���ع���ات ج����دي����دة يف 
�لإم�������ار�ت و�مل��ن��ط��ق��ة. ق���ال �شمري 
لقطع  �أرو�ين  �شركة  م��ن  �أرو�ين، 
غ��ي��ار �ل�����ش��ي��ار�ت، �مل���وزع �حل�شري 
يف    Kixx Lubricants ل��� 
�شوق  فر�س  �إن  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق 
�لعام  ك��ان��ت م��ت��ن��ام��ي��ة  �ل��ت�����ش��دي��ر 

�ملا�شي �أو نحو ذلك.
ومن ناحية �أخرى فاإن  فئة �جل�شم 
ل�شناعة  خم�����ش�����ش��ة  و�ل�����ط�����الء 
�إ����ش���الح �ل��ت�����ش��ادم، و�ل���ت���ي تعمل 
با�شتمر�ر على �حلد من �لتكاليف 
�شوف  �لإنتاجية.  ورفع  �لت�شغيلية 
�ملنتجات  ع��ل��ى  ه���ذ� �جل����زء  ي��رك��ز 
و�حللول �خلا�شة باأعمال �لطالء، 
طالء  �إع���ادة  �لتاآكل،  من  �حلماية 
مو�د  �لكا�شطة،  �مل���و�د  �ل�����ش��ي��ار�ت، 
�لدهانات  �ل�����ش��ن��ف��رة،  �ل�����ش��ق��ل، 
وغ��ريه��ا �ل��ك��ث��ري مل�����ش��اع��دت��ك على 
�لذين  �ل��ع��ار���ش��ون  ذل���ك.  حتقيق 
هم  �لق�شم  يف  للم�شاركة  �شجلو� 
 Avatar،  HB Body
 National  ،Refinish
 ،Paints Smirdex
 Alps Coating  ،Rupes

و Troton وغريهم.
من   Indasa ����ش���رك���ة  ت�����اأم�����ل 
�أول مميز يف  �ل��ربت��غ��ال يف ظ��ه��ور 
�ل�شركة  تبحث  حيث  �لق�شم،  ه��ذ� 

�شمن  ب��ال��زر�ع��ة  خا�شة  منتجات 
حمفظة منتجاتهم، و 87 يف ق�شم 
�لزيوت ومو�د �لت�شحيم، و 86 يف 
ق�شم مكونات �لدر�جات �لنارية، و 

31 يف ق�شم �جل�شم و�لطالء.
بيليكوزن،  غ����ازي  حم��م��ود  وق����ال 
دبي:  �أوتوميكانيكا  معر�س  مدير 
دبي  �أوت��وم��ي��ك��ان��ي��ك��ا  ك����ان  “لقد 
�حلدث �لوحيد للتو��شل �لتجاري 
و�لتعرف على جديد قطاع خدمات 
�ملنطقة وم��ا ور�ءه���ا،  �مل��رك��ب��ات يف 
نظر�ً لكونه �خليار �لأول لعالمات 
خدمات �ملركبات �لعاملية و�ل�شارين 
�ملنطقة  ه������ذه  م����ن  �ل���ت���ج���اري���ني 
�لفئات  ح��ظ��ي��ت  ل��ق��د  �ل�����ش��ا���ش��ع��ة. 
مبردود  �جلديدة  �لأرب��ع  �لفرعية 
من  �لآلف  على  و�شت�شهل  طيب، 
�ل�����ش��اري��ن �ل��ت��ج��اري��ني �ل��ت��ج��ول يف 
متطلباتهم  ع��ل��ى  ب���ن���اًء  �مل��ع��ر���س 

�ملحددة«. 
���ش��ي��ك��ون ق�����ش��م �ل��ق��ط��ع و�مل���ع���د�ت 
�جلديدة،  �لفئات  �أك���رب  �ل��زر�ع��ي��ة 

خا�شة �لتي قد يكون من �ل�شعب 
عليهم �لو�شول �إليها.

�ملركبات  مل��ع��د�ت  �شانعاً  »ب�شفتنا 
�ل���ت���ق���ل���ي���دي���ة، ف��������اإن ه����دف����ن����ا هو 
�لرتكيز على عنا�شر �لتكنولوجيا 
للمركبات  �مل���ط���ل���وب���ة  �جل����دي����دة 
على  ين�شب  وت��رك��ي��زن��ا  �حل��دي��ث��ة 
�ملركبات �ملتد�ولة من عام 2000 
ف�شاعد�. نورد حالياً �إىل عدد من 
يف  �لتربيد  مكونات  �شانعي  �أب���رز 
باجلودة  ي�شتهر  و����ش��م��ن��ا  �ل��ع��امل 

و�ملوثوقية«. 
زر�عية  “بت�شكيلة  ماكغري:  وقال 
حمدودة فقط ب�شبب قلة �لنت�شار 
�ل�شر�ء،  وم�شوؤويل  �لأ���ش��و�ق  لدى 
موثوق  مل��ورد  هائلة  فر�شة  هناك 
ملنتجات �لتربيد �لزر�عية لأعمال 
ونود  �ل��زر�ع��ي��ة،  �ملركبات  خ��دم��ات 

�أن نتناف�س يف هذ� �لقطاع«.
وقال لويزو�س لوكا، �ملدير �لإد�ري 
 600 م���ن  �أك����رث  “مع  ل��ل�����ش��رك��ة: 
�لزر�عي،  ل��ل��ق��ط��اع  خم��ت��ل��ف  ج���زء 

و��شعة  جمموعة  ي�شتعر�س  حيث 
�ملخ�ش�شة  و�مل���ع���د�ت  �ل��ق��ط��ع  م��ن 
ل��ل�����ش��ن��اع��ة �ل���زر�ع���ي���ة، �ل���ت���ي متر 
منطقة  يف  ت����و�����ش����ع  مب����رح����ل����ة 
حت���ر����س ف��ي��ه��ا �حل���ك���وم���ات على 
�ملنتجات  ومن  �قت�شاد�تها.  تنويع 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة �ل���ت���ي ي��ق��دم��ه��ا هذ� 
�لتاج،  �لرتو�س،  �لفالتر،  �لق�شم: 
�لعجالت، �أنظمة �ملحرك و�لقيادة، 
�لبطاريات،  �لأم��ام��ي��ة،  �مل�شابيح 
حو�قن وقود �لديزل و�لكثري غري 

ذلك.
للمنتجات   �إي��ع  �آر  ت��ي  ت�شارك  كما 
معر�س  بقوة  �ملتحدة  �ململكة  من 
�أوتوميكانيكا دبي 2019 مبكونات 
ت��ن��ا���ش��ب �ل��ق��ط��اع �ل���زر�ع���ي. وقال 
يف  �ملبيعات  مدير  م��اك��غ��ري،  بيرت 
�ل�شركة: “بو�شفنا �أحد �ل�شانعني 
جديدة،  بعالمة  لكن  �لر��شخني، 
�ملوزعني  م��ق��اب��ل��ة  ع��ل��ى  ن��ح��ر���س 
�ل��ذي��ن رمب���ا يرغبون  �ل��زر�ع��ي��ني 
وقو�لب  تاأمني منتجات تربيد  يف 

من  فلرتز”  “�آلكو  �شركة  ت��اأم��ل  
وقوية  موؤثرة  م�شاركة  يف  قرب�س 
يف �لق�شم �لفرعي �جلديد. قطعنا 
ولها  �ل��زر�ع��ي  للقطاع  خم�ش�شة 
من 3،500 تطبيق على م�شتوى 
�لزر�عية  �ملاكينات  �شانعي  �شهر 
 Allis  ،AGCO م������ث������ل 
 CAT ، Case ،Chalmers
 ،  Deutz-Fahr  ،  Class  ،
 Kubota  ،  JCB  ،  Fendt
 Massey-Ferguson  ،
على   ،  New Holland  ،

�شبيل �ملثال ل �حل�شر«.
جًد�  م��ه��م  �ل���زر�ع���ي  �ل��ق��ط��اع  »�إن 
فلرتز،  �آل���ك���و  ل�����ش��رك��ة  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�أعمالنا  م��ن   %  18 ميثل  حيث 
�أعمالنا  باملائة من  وت�شعة  �لعاملية 
يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
�إفريقيا. نقدم با�شتمر�ر �ملزيد من 
ونغطي  �لقطاع  ه���ذ�   يف  �لفالتر 
على  ب��ن��اء  �لتطبيقات  م��ن  م��زي��د�ً 

طلبات عمالئنا. »

الدورة ال�سابعة ع�سرة ملعر�س قطع غيار واك�س�سوارات ال�سيارات »اأوتوميكانيكا 2019« تنطلق غدا بدبي

�أوتوميكانيكا دبي تك�شف عن �أحدث �بد�عات و�بتكار�ت �شناعة �ل�شيار�ت

�حتياجات  ك��اف��ة  لتلبية  وم��الئ��م  ف��ري��د  مب��وق��ع  �جل��دي��د  �ل��ف��ن��دق  ي�شتاأثر 
�مل�شافرين من رجال �لأعمال �أذ يقع فندق ’�شيتي ماك�س �لرب�شاء‘ يف قلب 
منطقة �لرب�شاء ومول �لمار�ت ومرتو دبي. يحت�شن �لفندق 120 غرفة 
�حتياجات  كافة  تلبي  �لتي  �لد�خلية  �مل��ر�ف��ق  من  مبجموعة  جتهيزها  مت 
�مل�شافرين من رجال �لأعمال؛ مثل من�شات �لعمل �ملزودة مبقاب�س كهربائية 
ذ�ت مقايي�س عاملية مع جهاز للو�شائط �ملتعددة مزود بتقنية �لبلوتوث لبث 
مثمرة  عمل  جتربة  للعمالء  ي�شمن  مم��ا  �لتلفاز،  ع��رب  ل�شلكياً  �ل�شوت 
ل�  تت�شع  �لفندق  �جتماعات يف  �إىل غرفة  بالإ�شافة  وناجحة من غرفتهم، 
8-10 �أ�شخا�س. ويف معر�س تعليقها على �لفتتاح، �شّرحت جو�ن ويليامز، 

•• اأبوظبي - الفجر- رم�سان عطا

�ملتو�شطة  �لفئة  م��ن  �لفندقية  �ل��ع��الم��ة  ماك�س‘،  ’�شيتي  ف��ن��ادق  �أع��ل��ن��ت 
’�شيتي  لفندق  �لر�شمي  �لفتتاح  ع��ن  �جل��و�ئ��ز،  م��ن  �لعديد  على  �حل��ائ��زة 
�ملجموعة  حمفظة  �إىل  �لأح���دث  �لإ�شافة  ي�شكل  �ل��ذي  �لرب�شاء‘،  ماك�س 
ماك�س  ’�شيتي  لفندق  �لناجح  �لفتتاح  �لفتتاح عقب  وياأتي هذ�  �ملتنامية، 
خم�شة  �إىل  �لعالمة  حمفظة  ليرثي   ،2018 نوفمرب  يف  �خليمة‘  ر�أ���س 
فنادق يف منطقة �خلليج �لعربي، بالإ�شافة �إىل فندق �لعالمة �ل�شاد�س يف 

مدينة �أ�شو�ن �مل�شرية.

“ي�شكل �فتتاح فندق ’�شيتي  �ملديرة �لعامة لفندق ’�شيتي ماك�س �لرب�شاء‘: 
وم�شهد  ماك�س‘  ’�شيتي  ب��ارزة يف م�شرية عالمة  حمطة  �لرب�شاء‘  ماك�س 
�ل�شيافة يف �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، و�شنعمل من مكانتنا كفندق موجه 
وكافة  �لر�حة  و�شائل  �أق�شى  توفري  على  �مل�شافرين  من  خا�شة  ل�شريحة 
و�لفريد  �لد�فئ  �لطابع  تعزيز  مع  �لأعمال،  رو�د  من  �شيوفنا  �حتياجات 
ل��ف��ن��ادق �ل��ب��وت��ي��ك يف �ل��وق��ت ذ�ت����ه. ون��ح��ن ع��ل��ى ث��ق��ة ب���اأن فندقنا �جلديد 
�شي�شبح وجهة �إقامة مثالية ت�شتقطب �مل�شافرين �ملحليني و�لعامليني على 
حد �شو�ء، كما �شريتقي بعرو�س �ل�شيافة من �لفئة �ملتو�شطة �إىل معايري 

غري م�شبوقة«.

عززت �سراكتها باإعالنها الراعي الذهبي للحدث

غرفة �ل�شارقة ت�شارك يف موؤمتر �لحتاد �لعاملي لغرف �لتجارة بالرب�زيل
فرن�شا م�شتعدة خلف�س ح�شتها يف 
رينو لتعزيز �لعالقات مع ني�شان  

 •• فوكوكا-اأ ف ب:

خلف�س  م�شتعدة  �لدولة  �أن  لومري  برونو  �لفرن�شي  �لقت�شاد  وزي��ر  �أك��د 
15 باملئة ل�شالح تعزيز حتالف �شركة  �لبالغة  ر�أ�س مال رينو  ح�شتها يف 

ت�شنيع �ل�شيار�ت مع �شريكتها �ليابانية ني�شان.
وقال لومري يف مقابلة مع وكالة فر�ن�س بر�س على هام�س �جتماع وزر�ء 
مالية دول جمموعة �لع�شرين يف �ليابان �إن على رينو وني�شان �لعمل على 
تعزيز �لعالقات بينهما قبل �لنظر يف �حتمالت �إبر�م عقود �ندماج �أخرى. 
وتاأتي ت�شريحات لومري بعد �أيام فقط من �شحب جمموعة فيات كر�ي�شلر 
�لإيطالية �لأمريكية �خلمي�س عر�شها لالندماج مع رينو، م�شرية �إىل �أن 
�ملفاو�شات �أ�شبحت “غري منطقية” ب�شبب �لظروف �ل�شيا�شية يف باري�س.

يف  �لدولة  ح�شة  خف�س  “باإمكاننا  بر�س  لفر�ن�س  �لفرن�شي  �لوزير  وق��ال 
ر�أ�س مال رينو. هذه لي�شت م�شكلة طاملا �أنه �شيكون لدينا يف نهاية �ملطاف 
ت�شنيع  �شركتي  ب��ني  �أك��رث �شالبة  �أك��رث �شالبة وحت��ال��ًف��ا  ���ش��ي��ار�ت  قطاع 

�شيار�ت عظيمتني هما ني�شان ورينو«.
ويف 27 �أيار-مايو، فاجاأت فيات كر�ي�شلر عامل �شناعة �ل�شيار�ت بعر�شها 
�إن�شاء  �ملت�شاوية” مع رينو ميكن �أن يوؤدي �إىل  “بني �ل�شركات”  “�ندماج 
-- مع �شريكتي رينو �ليابانيتني ني�شان وميت�شوبي�شي موتورز -- جمموعة 

عمالقة لل�شيار�ت على �شعيد �لعامل.
يبلغ  مبيعات  مع  �لعامل،  يف  �لكربى  �شت�شبح  �مل�شرتكة  �ملجموعة  وكانت 
“فولك�شفاغن”  م��ن  ب��ك��ل  م��ق��ارن��ة  ���ش��ي��ارة  م��ل��ي��ون   15 ن��ح��و  جم��م��وع��ه��ا 
و”تويوتا” �للتني تبيع كل منهما نحو 10،6 ماليني مركبة. لكن �لتفاق 

�نهار فجاأة �خلمي�س وحّملت فيات كر�ي�شلر باري�س �مل�شوؤولية.
و�أفادت فيات كر�ي�شلر يف بيان “بات من �لو��شح �أن �لظروف �ل�شيا�شية يف 
فرن�شا ل ت�شمح يف �لوقت �حلايل لندماج من هذ� �لنوع باأن مي�شي قدًما 

بنجاح«.

•• ال�سارقة-الفجر:

و�شناعة  جت����ارة  غ��رف��ة  ت�����ش��ت��ع��د 
�ل�شارقة مل�شاركتها �ل�شاد�شة على 
�لتو�يل يف موؤمتر �لحتاد �لعاملي 
�ل��ت��اب��ع لغرفة  �ل���ت���ج���ارة،  ل��غ��رف 
�شُينظم  �لدولية، و�لذي  �لتجارة 
يف ن�شخته �حلادية ع�شرة مبدينة 
ريو دي جانريو بالرب�زيل خالل 
�جلاري  يونيو   14-12 �لفرتة 
م�شاركاً   1،200 مب�������ش���ارك���ة 
م��ن �أك���رث م��ن 100 دول���ة حول 
�لعامل. وقد عززت غرفة �ل�شارقة 
�لعاملي  �لحت������اد  م���ع  ���ش��ر�ك��ت��ه��ا 
�لر�عي  باإعالنها  �لتجارة  لغرف 
�لذهبي للموؤمتر �لذي يقام حتت 
“خلق م�شتقبل م�شرتك”،  �شعار 
حيث �شيكون للغرفة جناح خا�س 
لتعريف  �مل��وؤمت��ر  معر�س  خ��الل 
�مل�شاركني باخلدمات و�لت�شهيالت 
�لغرفة  تقدمها  �لتي  و�مل��ب��ادر�ت 
ملجتمع �لأعمال، وعر�س �لفر�س 
خمتلف  يف  �ملتوفرة  �ل�شتثمارية 
�إمارة  يف  �لقت�شادية  �لقطاعات 
ت�شليط  �إىل  بالإ�شافة  �ل�شارقة، 
�ل�����ش��وء ع��ل��ى ب��ي��ئ��ة �لأع����م����ال يف 

�ل�����ش��ارق��ة ك��الع��ب رئي�س  �إم�����ارة 
�لدولية،  �ل��ت��ج��اري��ة  �حل��رك��ة  يف 
يف  �لغرفة  م�شاركة  �أن  مو�شحا 
جتهيز  �إىل  �أي�����ش��ا  متتد  �مل��وؤمت��ر 
من�شة عر�س تعريفية وترويجية 
ع���ن �إم������ارة �ل�����ش��ارق��ة م���ن حيث 
وخدمات  وم��ع��امل��ه��ا  م�شروعاتها 
دو�ئ����ره����ا �مل��ح��ل��ي��ة، �إ����ش���اف���ة �إىل 
�أن�شطة وخدمات ومبادر�ت  �إبر�ز 
�ل���غ���رف���ة جت����اه ق���ط���اع �لأع���م���ال 

�خلا�س و�حلكومي.
ول��ف��ت حم��م��د �أح���م���د �أم����ني �إىل 
�لدور �لفاعل �لذي تلعبه �لغرفة 
يف دعم جمتمعات �لأعمال �ملحلية 
و�لتز�مها  و�لعاملية،  و�لإقليمية 
�لعاملية،  يف تعزيز حركة �لتجارة 
�لتجارية  �ل��غ��رف  �أد�ء  وت��ط��وي��ر 
حول �لعامل، وتر�شيخ دور �لقطاع 
�لتنمية  حت���ف���ي���ز  يف  �خل�����ا������س 
�إمارة  دور  يعك�س  مبا  �مل�شتد�مة 

�إح��دى جل�شات  �إىل م�شاركتها يف 
�إىل جانب  ب��ورق��ة ع��م��ل  �مل��وؤمت��ر 
م���ا ي���زي���د ع���ن 80 م��ت��ح��دث��اً يف 
حو�يل 25 جل�شة نقا�س تفاعلية 
�ملو��شيع  متنوعة  عمل  وور���ش��ة 
�ل���دول���ي���ة وعمل  �ل���ت���ج���ارة  ت��ه��م 
لتبادل  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  غ���رف 
�خل���������رب�ت، وم���ن���اق�������ش���ة �لأم�������ور 
�مل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ق��ط��اع �لأع����م����ال، يعد 
تعزيز  يف  �لغرفة  لر�شالة  جناحاً 
�لقت�شادية  �ملحافل  يف  مكانتها 
�لعاملية وبناء ج�شور �لتعارف مع 
�لقت�شادية  �ل��ق��ط��اع��ات  ممثلي 
من خمتلف دول �لعامل، ملا لذلك 
خدمة  يف  وبناء  �إيجابي  �أث��ر  من 
جمتمع  من  �ملنت�شبني  �أع�شائها 
�مل�شاركة  �أن  م�شيفا  �لأع���م���ال، 
فيه يعترب ترجمة لروؤية �لغرفة 
نحو �لإنطالق مبجتمع �لأعمال 
دور  وتر�شيخ  �لعاملية،  �إىل  �ملحلي 

نو�حي  م����ن  خم��ت��ل��ف��ة  ج����و�ن����ب 
و�لعمر�نية  �حل�����ش��اري��ة  �حل��ي��اة 
و�لتعليمة  و�لإن�شانية  و�لثقافية 
و�لقت�شادية و�ل�شياحية يف �إمارة 
�ل�شارقة، كونها تعد من �لوجهات 
للثقافة  ت�����ويل  �ل���ت���ي  �ل���دول���ي���ة 
و�لتعليم خ�شو�شية بالغة، وهذ� 
م��ا ي���وؤك���ده �خ��ت��ي��اره��ا ه���ذ� �لعام 
عا�شمة عاملية للكتاب، ف�شال عن 
متكاملة  جامعية  مدينة  وج���ود 
حتت�شن جامعات وكليات ملختلف 

�لعلوم و�لتخ�ش�شات.

من�سة ترويجية
 وتعريفية عن ال�سارقة

�أمني  �أحمد  حممد  �شعادة  وق��ال 
و�شناعة  عام غرفة جتارة  مدير 
يف  �لغرفة  م�شاركة  �إن  �ل�شارقة: 
لهذ�  ذهبي  ر�ع  ب�شفتها  �مل��وؤمت��ر 
�حلدث �لعاملي �لكبري، بالإ�شافة 

�لإم�������ارة، و�ل�����دور �ل���ر�ئ���د �لذي 
حركة  ت�شهيل  يف  �ل��غ��رف��ة  تلعبه 

�لتجارة �لعاملية.
ولأول  �ل�شارقة  غ��رف��ة  وت�����ش��ارك 
ب��وف��د ي�شم ع���دد م��ن كبار  م���ره 
�مل�����ش��وؤول��ني و�مل��وظ��ف��ني م��ن عدة 
�شمن  وذل����ك  ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  �إد�ر�ت 
تاأهيل  نحو  �لغرفة  ��شرت�تيجيه 
وتدريب كو�درها و�طالعهم على 
�شتكون  حيث  �ملمار�شات،  �أف�شل 
ه���ن���ال���ك ل�����ق�����اء�ت و�ج���ت���م���اع���ات 
م���ت���ع���ددة م����ع ك���ب���ار ق������ادة غرف 
�لقر�ر  و���ش��ن��اع  �لعاملية  �ل��ت��ج��ارة 

حول �لعامل.
و�����ش����ت���������ش����ل����ط �ل�����غ�����رف�����ة خ�����الل 
�ل�شوء  �مل���وؤمت���ر  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
غرف  جهود  ت�شافر  �أهمية  على 
�لتجارة �لعاملية ملناق�شة جمموعة 
و��شعة من �لتحديات �لتي تو�جه 
�شتعر�س  ك��م��ا  �لأع�����م�����ال،  ب��ي��ئ��ة 

منظومة  يف  �حل���ي���وي  �ل�����ش��ارق��ة 
�لتكامل �لقت�شادي �لعاملي.

ويوفر �ملوؤمتر من�شة ل�شتعر��س 
�أف�شل �ملمار�شات، وتبادل �لأفكار 
�لنوعية �لتي تلهم �أمناط �لتفكري 
�مل�شائل  �أه������م  ح�����ول  �لإب�����د�ع�����ي 
بدء�ً  �ليوم  �لعامل  يف  توؤثر  �لتي 
�لعادلة  ل��الأ���ش��و�ق  �ل��رتوي��ج  م��ن 
و�لتجارة،  �لتعليم  �إىل  و�ل�شفافة 
فعالياته  خ����الل  م���ن  وي��ن��اق�����س 
�ملختلفة  وور������ش�����ه  وج���ل�������ش���ات���ه 
مو��شيع �ل�شاعة ومنها بناء �ملدن 
�ل��ذك��ي��ة، ودور غ��رف �ل��ت��ج��ارة يف 
�شفافة، و�لدور  �لو�شول لأ�شو�ق 
�ملتنامي لرو�د �لأعمال يف �لبتكار 
وقيادة �لتحول، و�أهد�ف �لتنمية 
�ملناخي  و�ل���ت���غ���ري  �مل�������ش���ت���د�م���ة 
�ملتجدد  �لتعليم  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
لقت�شاد  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  و�مل����ه����ار�ت 

�مل�شتقبل. 
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••  العني-الفجر:

بطولة  ك��اأ���س  ز�ملي”  “باكثنخاو�  ف��ري��ق  �ن��ت��زع 
 »T20 2019« للكريكيت  �لرم�شانية  �لعني 
�ملبار�ة  “برزر غاز” يف  تغلبه على مناف�شه  بعد 
للكريكيت  �ل��ع��ني  ن���ادي  نظمها  �ل��ت��ي  �لنهائية 
و�لرماية  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  �ل���ع���ني  ل���ن���ادي  �ل���ت���اب���ع 
�أيام  �أول  م��ن  مناف�شاتها  و��شتمرت  و�جل��ول��ف 
�لأ�شبوع  منت�شف  و�ختتمت  �لف�شيل  �ل�شهر 
لعباً   88 �لن�شخة  ه���ذه  يف  و����ش���ارك  �مل��ا���ش��ي. 
ميثلون ثمانية �أندية من مدينة �لعني و�لعا�شمة 
�ملباريات  و�أق��ي��م��ت  و�ل�����ش��ارق��ة  ودب����ي  �أب��وظ��ب��ي 
ع�شبية.  مالعب  وعلى  �لكا�شفة  �لأ���ش��و�ء  حتت 
قوياً  و�أد�ًء  م��ث��ري�ً  ���ش��ر�ع��اً  �ملناف�شات  و���ش��ه��دت 
تابعها جمهور  و�لتي  �لآخ��رية  �لأي��ام  خا�شة يف 

كبري من حمبي وع�شاق ريا�شة �لكريكيت. كما 
�شهد توم بوكانان مدير �لعمليات يف نادي �لعني 
للفرو�شية و�لرماية و�جلولف �ملبار�ة �خلتامية 
وقام بتتويج �لبطل وتوزيع �جلو�ئز على طريف 
�ل��ن��ه��ائ��ي وق����د ك����ان م��ن��ده�����ش��اً مل�����ش��اه��دة فريق 
“باكثنخاو� ز�ملي” يتفوق يف �للحظات �لآخرية 

من �ملبار�ة �لنهائية ويرفع كاأ�س �لبطولة.
�أن �ل��الع��ب خ��ال��د خيل قد  جت��در �لإ���ش��ارة �إىل 
�أد�ٍء فني  بعد  �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  ن��ال جائزة رج��ل 
“باكثنخاو�  فريقه  �شاعد  مم��ا  �مل�شتوى  ع��ايل 
ز�ملي” على �لتفوق على مناف�شه “برزر غاز” يف 
و�لفوز  �لفريقني  ل��ق��اء  م��ن  �لآخ����رية  �ل��دق��ائ��ق 
�أي�شاً  �لالعب خالد  ون��ال   ، �لنهائية  �مل��ب��ار�ة  يف 
. كما  �لبطولة  �أف�����ش��ل لع��ب يف  ول��ق��ب  ج��ائ��زة 
ح�شل �لالعب �أر�شالن جافيد من فريق “برزر 

غاز” على جائزة �أف�شل قاذف للكرة  و�لالعب 
“باكثنخاو� ز�ملي”  �لذي  نافيد خان من فريق 
على  ح�شوله  بامتان” بعد  “�أف�شل  جائزة  نال 

�أكرث �لنقاط يف �لبطولة. 
ويف ت�شريح له قال توم بوكانان مدير �لعمليات 
يف نادي �لعني للفرو�شية و�لرماية و�جلولف:” 
ب�شر�حة لقد كانت ليلة ر�ئعة يف ختام �لبطولة 
ريا�شة  ع��ل��ى  �إق���ب���ال  ه��ن��ال��ك  �أن  وق���د لح��ظ��ت 
�لكريكيت من �مل�شاركني و�جلمهور و�أن �لعديد 
�لإم�������ار�ت �ملختلفة  �ل���ق���ادم���ة م���ن  �ل���ف���رق  م���ن 
�لبطولت  ك��ل  يف  �مل�شاركة  على  د�ئ��م��اً  حت��ر���س 
يف  ملتزمون  ون��ح��ن  �ل��ن��ادي.  ي�شت�شيفها  �ل��ت��ي 
ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة و�ل���رم���اي���ة و�جلولف  �ل��ع��ني  ن����ادي 
عالية  �ل��ك��ري��ك��ي��ت  دور�ت  م���ن  �مل���زي���د  ب��ت��ق��دمي 

�جلودة يف �ملو�شم �ملقبل

حققت �إ�شبانيا فوزها �لثالث تو�ليا 
فارو  ج��زر  م�شيفتها  ح�شاب  على 
�ملجموعة  مناف�شات  �شمن   1-4
�ملوؤهلة  �لت�شفيات  م��ن  �ل�شاد�شة 
�ىل نهائيات كاأ�س �أوروبا 2020 يف 
كرة �لقدم، فيما �كت�شحت �أوكر�نيا 
بي�شاء  بخما�شية  �شربي  �شيفتها 

يف �ملجموعة �لثانية.
قائد  �ف���ت���ت���ح  �لأوىل  �مل�����ب�����ار�ة  يف 
�ملنتخب �لإ�شباين �شريخيو ر�مو�س 
�لت�شجيل من �شربة ر�أ�س �ثر ركلة 
خي�شو�س  و������ش����اف   ،)5( رك��ن��ي��ة 
نافا�س �لثاين مبتابعة ناجحة لكرة 

و�شلته من ياغو �أ�شبا�س )19(.
وقل�شت جزر فارو �لفارق يف غفلة 
ومتابعة  ركنية  بعد  �لإ���ش��ب��ان  م��ن 
من �أودمار فايرو �أكملها كالمينت 
�أول�������ش���ن ب��ي�����ش��ر�ه وه����ي ط���ائ���رة يف 
�ل����ز�وي����ة �ل��ي�����ش��رى �ل��ب��ع��ي��دة عن 
ك��ي��ب��ا )30(،  �حل���ار����س �لإ���ش��ب��اين 
لكن �شرعان ما �أعادتها �إ�شبانيا �ىل 

���ش��اب��ق ع��ه��ده ب��ه��دي��ة وه���دف ثالث 
بت�شجيله  جي�شت�شون  ت��ي��ت��ور  م��ن 

خطاأ يف مرماه )33(.
ويف �ل�شوط �لثاين، �أ�شاف خو�شيه 
غ��اي��ا �ل���ر�ب���ع م��ن �ن���ف���ر�د �ث���ر كرة 
من ماركو �أ�شن�شيو رفعها من فوق 
حار�س جزر فارو �شاقطة يف �شباكه 

.)71(
على  تغلبت  ذ�ت��ه��ا  �مل��ج��م��وع��ة  ويف 
فيما  -3�شفر،  م��ال��ط��ا  �شيفتها 
ف��رط��ت �ل����روج ب��ف��وز ك��ان��ت �أقرب 
�ل���ي���ه ل��ت��خ��رج ب��ت��ع��ادل خم��ي��ب مع 
تقدمت  �أن  بعد  روم��ان��ي��ا  �شيفتها 

بهدفني نظيفني.
�شبع  �ىل  ر�شيدها  �ل�شويد  ورفعت 
ن��ق��اط يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين م��ق��اب��ل 4 

لرومانيا و�ثنتني فقط للروج.
حافظت  �ل��ر�ب��ع��ة،  �مل��ج��م��وع��ة  ويف 
�إيرلند� على �ل�شد�رة بتعادلها مع 
م�شيفتها �لدمنارك بهدف ل�شاين 
د�يف )85( مقابل هدف لبيار �إميل 

هويبريغ )76(.
نقاط  �شبع  �إي��رل��ن��د�  ر�شيد  و���ش��ار 
فيما  ل��ل��دمن��ارك،  نقطتني  مقابل 
�لأول  ف�����وزه�����ا  ج����ورج����ي����ا  ح����ق����ق 

ع��ل��ى ح�����ش��اب ج��ب��ل ط���ارق بثالثية 
نظيفة.

وحققت بولند� �لأهم يف �ملجموعة 
م�شيفتها  ع��ل��ى  ب��ف��وزه��ا  �ل�����ش��اب��ع��ة 

لكري�شتوف  يتيم  بهدف  مقدونيا 
�لثالث تو�ليا  بيونتيك )47(، هو 

�أي�شا.
وفازت ت�شيكيا على �شيفتها بلغاريا 

وهو  �لأوىل  �مل��ج��م��وع��ة  يف   1-2
�شقوطها  ب��ع��د  ل��ه��ا  �لأول  �ل���ف���وز 
�ملت�شدر  �ن��ك��ل��رت�  �أم�����ام  �شفر5- 

ب�شت نقاط من فوزين.

بعد  بهدف  تخلفها  ت�شيكيا  وقلبت 
�لبد�ية  �شافرة  م��ن  دق��ائ��ق  ث��الث 
�ىل فوز ثمني بف�شل لعبها �ل�شاب 

باتريك �شيك.
و�فتتح �ملنتخب �لبلغاري �لت�شجيل 
باكر� بر�أ�شية من �شاحب �ل�شول 
�لرتكية عي�شى ��شماعيل يف مبار�ته 
مت���ري���رة  ب���ع���د  �لأوىل  �ل����دول����ي����ة 

عر�شية من �إفلني بوبوف.
وعادلت ت�شيكيا بف�شل �شيك �لذي 
����ش��ت��ف��اد م��ن درب��ك��ة د�خ���ل منطقة 
�جلز�ء �لبلغارية ومن جمهود من 
كرة  لي�شدد  جانكتو  جاكوب  زميله 
مرت بني قدمي �حلار�س نيكولي 
ميخايلوف )19(. قبل �أن ي�شيف 
�لثاين  �ل��ه��دف  �ل��ث��اين  �ل�شوط  يف 
لفريقه و�ل�شخ�شي له بعدما خدع 
فا�شيل  �مل��د�ف��ع  قدمه  بكعب  بلعبة 
و�شط  ك����رة يف  و����ش���دد  ب���وزي���ك���وف 
�مل��رم��ى عجز �حل��ار���س ع��ن �شدها 

.)50(

�ىل  ر�شيده  ت�شيكيا  منتخب  ورفع 
بعدما  مبار�تني،  من  نقاط  ثالث 
�مام  �لوىل  م���ب���ار�ت���ه  خ�����ش��ر  ك����ان 

�نكلرت� بخما�شية نظيفة.
يف �ملجموعة �لثانية، �أكرم منتخب 
���ش��ي��ف��ه منتخب  وف�����ادة  �أوك���ر�ن���ي���ا 
نظيفة  بخما�شية  و�شحقه  �شربيا 
فيكتور  ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا  ع���ل���ى  ت����ن����اوب 
ويفغن  و28(   26( ت�شيخانكوف 
ورومان  و75(   46( كونوبليانكا 

يارم�شوك )59(.
وح���ق���ق م��ن��ت��خ��ب �أوك����ر�ن����ي����ا ف���وزه 
�لثاين تو�ليا بعدما كان قد تغلب 
�ملرحلة  يف   1-2 لوك�شمبورغ  على 
�لثانية، علما �أن مبار�ته �لول مع 

�لربتغال �نتهت بالتعادل �ل�شلبي.
ورفعت �أوكر�نيا ر�شيدها �ىل �شبع 
ن��ق��اط يف ����ش���د�رة �مل��ج��م��وع��ة من 
�شربيا  تقبع  فيما  وتعادل.  فوزين 
يف قاع �لرتتيب بر�شيد نقطة من 

تعادل وخ�شارة.

�أيام قليلة وتتجه �أنظار �ملاليني من 
كل  من  �مل�شتديرة  �ل�شاحرة  ع�شاق 
�أنحاء �لعامل �شوب �لقارة �لأفريقية 
مل��ت��اب��ع��ة ف��ع��ال��ي��ات و�ح�����دة م���ن �أهم 
و�أك��رثه��ا جذباً  �لقدم  ك��رة  بطولت 
لالأنظار، �إذ ت�شت�شيف م�شر �لن�شخة 
�لثانية و�لثالثني من بطولة كاأ�س 
�لأمم �لأفريقية، خالل �لفرتة من 
�إىل  �حلايل  )حزير�ن(  يونيو   21

�ملقبل. )متوز(  يوليو   19
وعلى مد�ر �أكرث من �شتة عقود منذ 
�نطالق �لبطولة �لأوىل يف �ل�شود�ن 
�لبطولة  ����ش���ه���دت   ،1957 ع�����ام 
و�لتحولت  �ل��ت��غ��ري�ت  م��ن  �ل��ع��دي��د 
بطولت  ب��ني  جعلتها  �ل��ت��ي  �مل��ه��م��ة 
�ل��ث��ان��ي��ة م��ب��ا���ش��رة يف عامل  �ل��ف��ئ��ة 
ب��ع��د بطولة  �مل�����ش��ت��دي��رة  �ل�����ش��اح��رة 
كاأ�س �لعامل، �إذ تقرتب يف قوتها من 
بطولتي كاأ�س �أمم �أوروبا وكاأ�س �أمم 

�أمريكا �جلنوبية )كوبا �أمريكا(.
ن�شختها  يف  �ل��ب��ط��ول��ة  وت�����ش��ت��ح��وذ 
�هتمام  ع��ل��ى  و�ل���ث���الث���ني  �ل��ث��ان��ي��ة 
�لتي  �لأوىل  �لن�شخة  لكونها  كبري، 
ت��ق��ام يف ف�����ش��ل �ل�����ش��ي��ف �لأوروب�����ي 
م���ن ن��اح��ي��ة، �إ���ش��اف��ة لرت���ف���اع عدد 
�ملنتخبات �مل�شاركة يف �لنهائيات �إىل 
24 منتخباً للمرة �لأوىل يف تاريخ 

�لبطولة.
�لبطولة  �أه��م��ي��ة  م��ن  ي�شاعف  كما 
�إىل  �لكبرية  �ملنتخبات  معظم  تاأهل 
ك��م��ا ح��ج��زت منتخبات  �ل��ن��ه��ائ��ي��ات، 
�أو  �خل����ربة  �أو  ب��ال�����ش��ه��رة  ل حت��ظ��ى 

�لتاريخ مكانها يف هذه �لبطولة.
�لت�شفيات  يف  �ملفاجاآت  �أب��رز  وكانت 
�لفائز  �لز�مبي  �ملنتخب  خ��روج  هي 

ويف   ،2012 يف  �ل��ب��ط��ول��ة  ب��ل��ق��ب 
هذه  �لنهائيات  يف  ي�شارك  �مل��ق��اب��ل، 
�مل�������رة ث����الث����ة وج�������وه ج����دي����دة هي 
وموريتانيا  م��دغ�����ش��ق��ر  م��ن��ت��خ��ب��ات 

وبوروندي.
�لأمم  ك������اأ�������س  ب������ط������ولت  وم���������رت 
�ملحطات  م����ن  ب���ع���دد  �لأف���ري���ق���ي���ة 
�ل��رئ��ي�����ش��ي��ة ع��ل��ى م����د�ر ���ش��ت��ة عقود 

وهذه �ملحطات هي:
بد�ية هادئة وجناح م�شري

)�شباط(  ف���رب�ي���ر  م���ن  �ل��ع��ا���ش��ر  يف 
حيث  �لبد�ية،  ركلة  كانت   ،1957
�فتتح رئي�س وزر�ء �ل�شود�ن �ل�شابق 
�شيد �إ�شماعيل �لأزهري �أول بطولة 
�أفريقية للمنتخبات يف ح�شور �أكرث 

من 30 �ألف متفرج بالإ�شتاد.
و�أد�ر �ملبار�ة �لفتتاحية يف �لبطولة، 
م�شر  منتخبات  فيها  �شاركت  �لتي 

و�إثيويبا و�ل�شود�ن، �حلكم �لإثيوبي 
م�شر  فيها  وف����ازت  دوب���ي  جيبيهو 
هديف  و�شجل   ،1-2 �ل�����ش��ود�ن  على 
ر�أف��������ت عطية  �مل�������ش���ري  �مل���ن���ت���خ���ب 
يف  )�لديبة(  �لعطار  دي��اب  وحممد 
ح���ني ���ش��ج��ل ���ش��دي��ق م���ن���زول هدف 

�ل�شود�ن �لوحيد.
و�أق��ي��م��ت �مل���ب���ار�ة �ل��ن��ه��ائ��ي��ة يف 15 
و�أد�ره�����ا �حلكم  �ل�����ش��ه��ر،  نف�س  م��ن 
�ل�����ش��ود�ين ي��و���ش��ف حم��م��د، وف���ازت 
باأربعة  �إث��ي��وب��ي��ا  ع��ل��ى  م�����ش��ر  ف��ي��ه��ا 

�أهد�ف �شجلها �لديبة.
و���ش��ل��م �مل�����ش��ري ع��ب��د �ل��ع��زي��ز عبد 
��شمه  �لتي حملت  �لكاأ�س  �هلل �شامل 
�إىل ق��ائ��د �مل��ن��ت��خ��ب �مل�����ش��ري ر�أف���ت 
عطية ليتوج �ملنتخب �مل�شري بلقب 

�لبطولة �لأوىل.
�لثانية  �ل���ب���ط���ول���ة  ت��ن��ظ��ي��م  وك������ان 

م����ن ن�����ش��ي��ب م�����ش��ر م���ق���ر �لحت�����اد 
�لأفريقي، وجرت فعالياتها من 22 
�إىل 29 مايو )�أي��ار( باإ�شتاد �لنادي 
نف�س  مب�شاركة  �لقاهرة،  يف  �لأهلي 

�ملنتخبات �لثالثة.
و�فتتح �ملنتخب �مل�شري رحلة �لدفاع 
�إثيوبيا  على  �شاحق  بفوز  لقبه  عن 
�لر�حل  منها  �شجل  �أه���د�ف  باأربعة 
حم��م��ود �جل���وه���ري ث��الث��ة �أه���د�ف 
�ل�شربيني  م��ي��م��ي  ث���م  )ه���ات���ري���ك( 
�لر�بع، يف حني فازت م�شر  �لهدف 
بهدفني  �ل�����ش��ود�ن  على  �لنهائي  يف 
هدف  مقابل  بهيج  ع�شام  �شجلهما 
ل�شديق منزول �أي�شا ليتوج �ملنتخب 

�مل�شري باللقب �لثاين له.
و�أقيمت �لبطولة �لثالثة بالعا�شمة 
�لإثيوبية �أدي�س �أبابا مب�شاركة �أربعة 
منتخبات هي �إثيوبيا وم�شر وتون�س 

و�أوغند�، وفازت �إثيوبيا باللقب بعد 
مبار�ة  يف   2-4 م�����ش��ر  ه��زم��ت  �أن 
و�شلم  �إ�شافياً،  وقتاً  تطلبت  مثرية 
�لإمرب�طور هايلي �شيال�شي �لكاأ�س 
�إىل قائد �لفريق �لإثيوبي لوت�شيانو 

فا�شالو.

هيمنة غانية ولقب �شود�ين
�لبطولة  ل��ت��ن��ظ��ي��م  غ���ان���ا  �خ���ت���ريت 
وو�شلت   ،1963 ع���ام  يف  �ل��ر�ب��ع��ة 
ل���ل���ب���ط���ول���ة بعد  ����ش���ت���ة م���ن���ت���خ���ب���ات 
ونيجرييا  تون�س  وه��ي  �لت�شفيات 

و�ل�شود�ن وم�شر وغانا و�إثيوبيا.
ويف �ل��ن��ه��ائ��ي �ل����ذي �أق��ي��م يف �أك����ر�، 
ت���غ���ل���ب���ت غ�����ان�����ا ب����ق����ي����ادة م���درب���ه���ا 
�إثيوبيا  على  جيامفي  �لأ���ش��ط��وري 
3-0، وفازت بالكاأ�س للمرة �لأوىل. 
بلقب  �ل�شاذيل  ح�شن  �مل�شري  وف��از 

�شتة  ب���ر����ش���ي���د  �ل���ب���ط���ول���ة  ه�������د�ف 
�أهد�ف.

ويف �لبطولة �خلام�شة عام 1965 
�لدفاع عن  بتون�س، جنحت غانا يف 
منتخب  ع��ل��ى   1-3 ب��ف��وزه��ا  لقبها 
�إ�شايف  وق���ت  ب��ع��د  �مل�شيفة  �ل��دول��ة 
�لفائز  �ل���ف���ري���ق  و����ش���م  ل���ل���م���ب���ار�ة 
لع��ب��ني �ث��ن��ني فقط مم��ن ف���ازو� يف 

م�شابقة عام 1963.
�لبطولة  وت�شاوى يف �شد�رة هد�يف 
ك����ل م����ن ك�����ويف و�أ�����ش����ي����م ب���ون���غ من 
م��ن��ت��خ��ب غ���ان���ا وم���ان���غ���ل م���ن كوت 

ديفو�ر ولكل منهم ثالثة �أهد�ف.
�لبطولة  �أقيمت   ،1968 ع��ام  ويف 
�ل�����ش��اد���ش��ة ب��اإث��ي��وب��ي��ا و�رت���ف���ع عدد 

�مل�شاركني �إىل ثمانية منتخبات.
كين�شا�شا  �لكونغو  �أو  ز�ئري  وو�شلت 
حالياً(  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة  )�ل��ك��ون��غ��و 
للمبار�ة �لنهائية �أمام غانا، �إذ �أحرز 
�ملبار�ة  ه��دف  ك���الل  بيري  �ل��الع��ب 

�لوحيد.
و�أح��رز �لإي��ف��و�ري ل��ور�ن بوكو �شتة 
�أهد�ف �أي �أقل بهدفني عن �لبطولة 
�لرقم  ���ش��اح��ب  ل��ي�����ش��ب��ح  �ل��ت��ال��ي��ة 
�لتي  �لأه�������د�ف  ع����دد  �ل��ق��ي��ا���ش��ي يف 

ي�شجلها لعب يف تاريخ �لبطولة.
��شت�شافت   ،1970 ع�������ام  ويف 
وو�شلت  �ل�شابعة  �لبطولة  �ل�شود�ن 
للمرة  �ل��ن��ه��ائ��ي��ة  ل���ل���م���ب���ار�ة  غ���ان���ا 
�لر�بعة على �لتو�يل ولكنها خ�شرت 
�لكاأ�س  �أح���رزت  �لتي  �ل�شود�ن  �أم��ام 

�لوحيدة يف تاريخها.
ونال �لإيفو�ري بوكو للمرة �لثانية 
�لبطولة  ه��د�ف  لقب  �ل��ت��و�يل  على 

بر�شيد ثمانية �أهد�ف.

فوز ثالث لإ�شبانيا و�أوكر�نيا تكت�شح �شربيا 

بر�شلونة يدر�س �لتعاقد مع 
بديل �شو�ريز 

�إد�رة  �أن  �إ����ش���ب���ان���ي���ة  ���ش��ح��اف��ي��ة  ت���ق���اري���ر  ذك������رت 
�ملهاجم  م���ع  �ل��ت��ع��اق��د  ت��ف��ك��ر يف  ب��ر���ش��ل��ون��ة  ن�����ادي 
فرتة  خ��الل  ���ش��ت��و�ين،  كري�شتيان  �لأوروغ���و�ي���اين 

�لنتقالت �ل�شيفية.
وبح�شب ما نقلته �شحيفة موندو ديبورتيفو، فاإن 
كري�شتيان  �لأوروغ���و�ي���اين  �شم  ي��در���س  بر�شلونة 

�ملهاجم  دور  للعب  ج��ريون��ا،  �شفوف  م��ن  �شتو�ين 
�لبديل ملو�طنه لوي�س �شو�ريز.

تتم مقابل  قد  �ل�شفقة  �أن  �إىل  �ل�شحيفة  و�أ�شارت 
�شتو�ين تخطى  عمر  �أن  ب�شبب  ي��ورو،  ماليني   6
�ل�32 عاماً، بالإ�شافة �إىل هبوط جريونا للدرجة 

�لثانية.

يف  �أن��ه  �إذ  مميز،  تهديفي  مبعدل  �شتو�ين  ويتمتع 
�آخر مو�شمني �أحرز 21 و19 هدفاً على �لرتتيب، 

وهو ما �أثار �إعجاب م�شوؤويل “�لرب�شا«.
و�أفادت �ل�شحيفة �أن بر�شلونة لن يتحرك نحو �شم 
�أتلتيكو  �إنهاء �شفقة مهاجم  يتم  �أن  قبل  �شتو�ين، 
مدريد، �لفرن�شي �أنطو�ن غريزمان، ب�شكل ر�شمي. 

على مالعب »العني للفرو�سية« ومب�ساركة 88 لعبًا

»باكثنخاو� ز�ملي« يح�شد كاأ�س بطولة �لعني �لرم�شانية للكريكيت

حمطات مثرية يف بطولة �أمم �أفريقيا

�جلديدة  �لتعديالت  �عتماده  “فيفا”،  �لقدم  لكرة  �ل��دويل  �لحت��اد  �أعلن 
�شهر  من  �عتبار�ً  �لبطولت  جميع  يف  تطبق  �أن  على  �للعبة،  قو�نني  على 

يونيو )حزير�ن( �جلاري.
 ويف ما يلي �لتعديالت �لتي �أقرها “فيفا«:

�إيقاف �لكرة د�خل منطقة �جلز�ء فاإن �لإ�شقاط �شيكون حلار�س  �إذ� مت   -
�شيكون  �لإ�شقاط  فاإن  �إيقافها خارج منطقة �جل��ز�ء  و�إذ� مت  �ملرمى فقط، 

لآخر لعب مل�س �لكرة.
- لن ي�شمح لالعبي �لفريق بالوقوف بحائط �شد �ملناف�س عند  �لأخطاء، 

و�إذ� وقف بجانهم وُنفذ �خلطاأ فيعترب خطاأ معاك�س.
- �لعقوبة �لتي ت�شدر من �حلكم بعد �لحتفال غري �لقانوين )مثل نزع 

�لقمي�س( ومت �إلغاء �لهدف، تبقى �لعقوبة ول ُتز�ل.
د�خل  �لالعب  ك��ان  و�إن  حتى  لزميله،  �لكرة  بتمرير  للحار�س  �ل�شماح   -

منطقة �جلز�ء. 
�أو  �لبد�ية  ركلة  لعب  �ختيار  يف  �حل��ق  له  بالقرعة  يفوز  �ل��ذي  �لفريق   -

�ملرمى �لذي ُيهاجم عليه )�شابقاً كان يختار �ملرمى فقط(.
- عندما يتم تغيري لعب فعليه مغادرة �مللعب من �أقرب خط خروج، بدًل 

من �لتوجه �إىل منت�شف �مللعب. 
- ميكن ملنفذ ركلة �جلز�ء �حل�شول على عالج �أو تقييم �شريع من �لطاقم 

�لطبي قبل �لتنفيذ.
ركالت  تنفيذ  عند  �ل�شباك  �أو  �لعار�شة  مل�س  �مل��رم��ى  حل��ار���س  ي�شمح  ل   -

�جلز�ء، ويجب �أن ي�شع قدم و�حدة على خط �ملرمى.
- �أي مل�شة يد يعترب خطاأ حتى و�إن مل تكن متعمدة.

- يحق للحكم �إعطاء �لأف�شلية للفريق �ملهاجم، حتى و�إن قرر منح بطاقة 
حمر�ء لأحد لعبي �لفريق �ملناف�س، على �أن ي�شهرها بعد ��شتكمال �لهجمة 

)�شابقاً �إذ� قرر �إ�شهار بطاقة حمر�ء �حلكم ُيوقف �ملبار�ة(. 

»فيفا« يعتمد �لتعديالت �جلديدة 
على قو�نني كرة �لقدم
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�شجل لوي�س �شو�ريز �لعائد من ��شابة هدفا ر�ئعا 
من �شربة حرة و�شاهم يف فوز �لوروغ���و�ي على 
“�شنتيناريو”يف  ملعب  على  ودي��ا  -3�شفر  بنما 
بطولة  قبل  �لخ���رية  مبار�تها  يف  مونتيفيديو، 

كوبا �مريكا �ملقررة �ل�شبوع �ملقبل يف �لرب�زيل.
خ�شع  �ل��ذي  �ل�شباين  بر�شلونة  مهاجم  وجل�س 
مع  بديال  �ملا�شي  مايو  �أي���ار  يف  بركبته  جل��ر�ح��ة 
ودخل  �مل��ب��ار�ة،  ب��د�ي��ة  ك��اف��اين يف  �دين�شون  زميله 
غوميز  ماك�شي  �فتتح  �أن  بعد  �لثاين  �ل�شوط  يف 

�لت�شجيل لفريقه )19(.
وبعد خم�س دقائق من نزوله، �أطلق �شو�ريز )32 
�لمين  �ملق�س  �شكنت  جميلة  ح��رة  �شربة  ع��ام��ا( 
بالده  م��ع  �لقيا�شي  ر���ش��ي��ده  ر�ف��ع��ا  بنما  حل��ار���س 
فيديريكو  ي�شيف  �أن  قبل   ،)69( 56 هدفا  �ىل 
فالفريدي )20 عاما(، لعب و�شط ريال مدريد 
بعيدة  طائرة  ت�شديدة  من  ر�ئ��ع  هدفا  �ل�شباين، 

.)79(
ق���ال ���ش��و�ري��ز ب��ع��د �مل���ب���ار�ة “من �جل��ي��د �ن مننح 

من  ت��اأك��دت  لنني  �شعيد  �ن��ا  جميال.  وقتا  �لنا�س 
بحالة  بانني  �أ�شعر  �جل���اد.  �لعمل  بعد  �ل��و���ش��ول 

جيدة بدنيا«.
 2011 ب���الده بن�شخة  �مل��ت��وج م��ع  �ل��الع��ب  ت��اب��ع 
بني �ملر�شحني.. �حللم هو �لفوز بالكاأ�س«. “نحن 

وت�شتهل �لوروغو�ي، حاملة �للقب 15 مرة )رقم 
قيا�شي( و�لتي قودها �ملدرب “�ملاي�شرتو” �أو�شكار 
تاباريز، م�شو�رها يف كوبا �مريكا �شد �لكو�دور يف 

حزير�ن/يونيو. بيلو هوريزونتي يف 16 

�شو�ريز �لعائد ي�شجل يف فوز �لأوروغو�ي 

فريقه  لينارد  كو�هي  �لنجم  و�شع 
تورونتو ر�ب��ت��ورز على بعد ف��وز من 
كرة  دوري  يف  �لأول  ل��ق��ب��ه  �ح�����ر�ز 
�ل�شلة �لمريكي للمحرتفني، بفوزه 
على م�شيفه غولدن �شتايت ووريرز 
وتقدمه   92-105 �للقب  ح��ام��ل 

�لنهائي. �لدور  �شل�شلة  يف   1-3
وكعادته يف �لدو�ر �لق�شائية، قدم 
لينارد )27 عاما( �د�ء ر�ئعا وحمل 
�لثالث،  �لربع  يف  خ�شو�شا  فريقه، 
متابعة  و12  نقطة   36 لي�شجل 
وي���ق���رتب م���ن �ح�����ر�ز ل��ق��ب��ه �لثاين 
بعد �لأول مع �شان �أنتونو �شبريز يف 
2014 عندما كان �أف�شل لعب يف 

�لدور �لنهائي.
متقاربة،  �لنتيجة  ك��ان��ت  وق��ت  ويف 
�أخ��ذ لينارد �لم��ور على عاتقه من 
جنمي غولدن �شتايت �شتيفن كوري 
وكالي طوم�شون �لعائد من ��شابة، 
�لربع  ه���ذ�  يف  ن��ق��ط��ة   17 ف�����ش��ج��ل 
لوحده و�مطر تورونتو �شلة خ�شمه 

ب� 37 نقطة مقابل 21 للم�شيف.
���ش��رح ل��ي��ن��ارد )5 ث��الث��ي��ات م���ن 9 
فريقه  ف�����وز  �أ�����ش����ب����اب  حم���������اولت( 
�لدفاعي ب�شكل  �للعب  كان  “�ملفتاح 

بد�أنا  �ل���ث���اين  �ل�����ش��وط  يف  رئ��ي�����س. 
وحافظنا  �ل�شالت  بع�س  بت�شجيل 

على بقائنا يف �ملبار�ة«.
لتورونتو  �شانحة  �لفر�شة  و�شتكون 
�لذي تاأ�ش�س قبل 24 �شنة فقط كي 
�لثنني،  �أر�شه  على  �ل�شل�شلة  ينهي 
�خلام�شة  �ملبار�ة  ي�شت�شيف  عندما 
مباريات  �شبع  ��شل  م��ن  �شل�شلة  يف 

حمتملة.
ق����ال ن��ي��ك ن���ور����س م�����درب ر�ب���ت���ورز 
�ل�����ذي �����ش���اف ل���ه لع����ب �لرت���ك���از 
نقطة   20 �يباكا  �شريج  �ل���ش��ب��اين 
�شياكام  ب���ا����ش���ك���ال  و�ل����ك����ام����ريوين 
هناك  �ىل  “�شنعود  ن��ق��ط��ة   19
مل  جم���ن���ون���ا.  �د�ء  و����ش���ي���ق���دم���ون 
ونعلم  �ل�شل�شلة  نتيجة  نتحدث عن 
�ن هذ� �لفريق ر�ئع، ونعرف كم من 

�ل�شعب �أن تغلب عليهم«.
“يجب  ه��دوئ��ه  على  لينارد  حافظ 
ن��ك��ون ���ش��ب��وري��ن. �لأم����ر ل يهم  �أن 
�ل��ر�ب��ع. يجب  ف��وزك  �إذ� حققت  �إل 
�أن نبقى و�ثقني بانف�شنا، �شبورين، 
ت�شري  ك���ي���ف  ون������رى  ن�����ش��ت��ع��ج��ل  ل 

�لأمور«.
ويتعني على ووريرز �لفوز يف ثالث 

مباريات متتالية، �ثنتان منها خارج 
تو�ليا  �لثالث  لقبه  لح��ر�ز  ملعبه، 

و�لر�بع يف �آخر خم�س �شنو�ت.
كوري  �شتيفن  وم��وزع��ه  جنمه  ق��ال 
�لأم�����ور  ت��ن��ت��ه  “مل  ن��ق��ط��ة(   27(
بعد. ل زلنا نقاتل ونحاول تخطي 
�مل���رح���ل���ة �حل����رج����ة. ل زل���ن���ا منلك 

فر�شة �لفوز«.
جنح  منا�شبة،   34 يف  و�ح���دة  م��رة 
ليحرز   3-1 تخلفه  قلب  يف  فريق 
جيم�س  ليربون  قاد  عندما  �للقب، 
ف��ري��ق��ه ك��ل��ي��ف��الن��د ك��اف��ال��ي��ريز �ىل 
بالذ�ت  �شتايت  غ��ول��دن  على  �ل��ف��وز 

.3-4

ق����ال م�����درب ووري�������رز ���ش��ت��ي��ف كري 
�أعتقد �ن �لم��ر مرعب. ننظر  “ل 
يجب  �ل��ت��ح��دي.  مبثابة  �لم���ر  �ىل 
خ�شارة  �لليلة،  جر�حنا  ن�شمد  �أن 
���ش��ع��ب��ة، ل��ك��ن �مل���ب���ار�ة �ل��ت��ال��ي��ة بعد 
يكفي  ما  لدينا  �شيكون  قليلة.  �أي��ام 
جاهزين  و����ش���ن���ك���ون  �ل���ط���اق���ة  م����ن 

لالنطالق«.
وم�����رة ج���دي���دة غ����اب ع���ن ووري�����رز 
هد�ف  �أف�شل  دور�ت،  كيفن  هد�فه 
يف �لأدو�ر �لإق�شائية “بالي �أوف” 
لهذ� �ملو�شم مبعدل 34.2 نقطة يف 
�ملبار�ة، ل�شابته منذ قر�بة �شهر يف 

ربلة �ل�شاق.

در�ميوند  ووري�����رز  لع���ب  و�م���ت���دح 
�أن  “يجب  ل��ي��ن��ارد  خ�����ش��م��ه  غ��ري��ن 
م�شيئته  ف��ر���س  �ل��ر���ش��ي��د.  متنحه 
حلقو�  �ل�شبان  وجميع  �ملبار�ة  على 

به«.
وعلى غر�ره، قال كوري �لذي �شجل 
47 نقطة يف �ملبار�ة �ل�شابقة “لعب 
ب�شكل ر�ئع. �شجل كل رمية كبرية. 
�لزخم  ف��ري��ق��ه  م��ن��ح��ت  ت�����ش��دي��د�ت 
�حتفظو�  ث����م  �ل���ث���ال���ث،  �ل����رب����ع  يف 

بالفارق«.
�نعك�شت  �ل��ه��ادئ��ة  ل��ي��ن��ارد  �شخ�شية 
كايل  �مل���وزع  فقال  رف��اق��ه،  �آر�ء  على 
مترير�ت  و7  ن��ق��اط   10( لوري 
على  ���ش��ل��وك��ه  “�ن�شحب  ح��ا���ش��م��ة(: 
باقي �أع�شاء �لفريق. منلك لعبني 
�أقد�منا  ل��ك��ن  وم�شاك�شني  ن��اري��ني 
�شتبقى على �لأر�س. بالطبع �أ�شاف 

كو�هي �لكثري لهذه �لناحية«.
�ل��ذي خرج  فليت  ف��ان  فريد  زميله 
�ن  ر�أى  ع��ي��ن��ه،  يف  ب���ج���رح  م�����ش��اب��ا 
�يقاف  ي��ك��ن مب���ق���دوره  ووري�����رز مل 
�أو خطط  دف����اع  ي��وج��د  “ل  ل��ي��ن��ارد 
متتاليتني  ثالثيتني  �شجل  لذلك. 
بعد �ل�شرت�حة. كان مبثابة �ملوؤ�شر 

وباقي  �لثالث  �لربع  يف  ينتظرنا  ملا 
ذل����ك يف موقع  و���ش��ع��ن��ا  �ل�������ش���وط. 

جيد«.
وعندما حاول لعبو ووريرز �يقاف 
لعب  �أم����ام  �مل��ه��م��ة  �شهلت  ل��ي��ن��ارد، 
�لرت���ك���از �ي��ب��اك��ا �ل����ذي ���ش��ج��ل 20 

نقطة بعد نزوله بديال.
قال �لالعب �لكونغويل �لذي حمل 
�شابقا  ���ش��ي��ت��ي  �وك���اله���وم���ا  �ل������و�ن 
�يقاف  �شيحاولون  �ن��ه��م  “عرفنا 
��شتفيد من  �ن  لذ� حاولت  كو�هي، 

�مل�شاحات«.
حت���دث م��درب��ه ن��ور���س ع��ن مز�ياه 
ب�شد  ي���ب���د�أ  ع��ن��دم��ا  ر�ئ���ع���ا.  “كان 
و�لهجمات  �ملتابعات  ت��اأت��ي  �ل��ك��ر�ت، 

وحتى ت�شديد�ته �لطائرة«.
2014 ينجح  �أول مرة منذ  وه��ذه 
�شتايت  غ���ول���دن  ����ش��ق��اط  ف��ري��ق يف 
“�أور�كل  ملعبه  على  تو�ليا  مرتني 
�لبالي  �شمن  �أوك��الن��د  يف  �أرينا” 
�مل���ب���ار�ة �لخ���رية  �وف. وق���د ت��ك��ون 
هام  �فتتح  �ل���ذي  �مللعب  ه��ذ�  ل��ه يف 
1966، لنه �شينتقل �ملو�شم �ملقبل 
�شان  ق��ل��ب  يف  �حل��دي��ث  ملعبه  �ىل 

فر�ن�شيكو.

م��ون��ت��ي��ن��ي��غ��رو لكرة  �أق������ال �حت�����اد 
ليوبي�شا  �ل�����ش��رب��ي  م��درب��ه  �ل��ق��دم 
على  ��شر�فه  لعدم  تومباكوفيت�س 
فريقه يف مو�جهة كو�شوفو �شمن 

ت�شفيات كاأ�س �أوروبا 2020.
�قالة  “بالجماع  �لحت�����اد  وق����رر 
لقر�ره  تومباكوفيت�س  ليوبي�شا 
ع�������دم �ل��������ش�������ر�ف ع����ل����ى �ل���ف���ري���ق 
ما  كو�شوفو(  )�شد  �مل��ب��ار�ة  خ��الل 

و�نتهاكا  �شارة  غري  مفاجاأة  ميثل 
للتز�ماته �ملهنية«.

على  ت��وم��ب��اك��وف��ي��ت�����س  وي�������ش���رف 
�شباط/ منذ  مونتينيغرو  منتخب 

فرب�ير 2016.
“��شفه  وع���رب �لحت����اد �ي�����ش��ا ع��ن 
�أ�شول  �لكبري” لغياب لعبني من 
وفيليب  فانيت�س  مريكو  �شربية، 
م�شرية  �ملبار�ة  عن  �شتويكوفيت�س، 

�ىل تعر�شهما “ل�شغوط«.
و�ق����ي����م����ت �مل�������ب�������ار�ة �جل����م����ع����ة يف 
بودغوريت�شا على �ر�س مونتينيغرو 
1-1 م��ن دون  ب��ال��ت��ع��ادل  و�ن��ت��ه��ت 

ح�شور �ملدرب و�لالعبني.
مونتينيغرو  ت�����ع�����رتف  وف����ي����م����ا 
 ،2008 منذ  �مل�شتقلة  بكو�شوفو 
�لخ����رية  ت��ع��ار���س  ���ش��رب��ي��ا  �ن  �ل 
�ل�شاحة  ب�شدة وحتاول عزلها على 

�لدولية.
بعيدة  “�أمور  �ىل  �لحت����اد  و����ش��ار 
ع���ن �ل��ري��ا���ش��ة، ت��ف��وق��ت ع��ل��ى كرة 

�لقدم و�لريا�شة«.
و�ق���ي���م���ت �مل������ب������ار�ة د�خ�������ل �ب������و�ب 
مونتينيغرو  ل��ع��ق��وب��ة  م���و����ش���دة، 
م��ن قبل �لحت���اد �لوروب���ي ب�شبب 
�لعن�شرية  م�����ش��ج��ع��ي��ه  ���ش��ي��ح��ات 

حالل مبار�ة �شد �نكلرت�.

يف  للم�شاركة  �أن��غ��ول  منتخب  ي��ع��ود 
كاأ�س �أمم �أفريقيا، بعدما غاب �لفريق 
عن ن�شختي 2017 و2015، وذلك 
ن�شخة  م��ن��اف�����ش��ات  ي��خ��و���س  ع��ن��دم��ا 

يف م�شر.   2019
وي�شارك �ملنتخب �مللقب ب� “�لظبيان” 
للمرة �لثامنة يف تاريخه يف �لبطولة 
�ل��ق��اري��ة، �إذ ك��ان��ت �أب���رز �إجن��از�ت��ه يف 
بلوغ  هي  �ل�شابقة  �ل�شبعة  م�شاركته 

ربع �لنهائي مرتني.
�لأن����غ����ويل �شمن  �مل��ن��ت��خ��ب  وي��ل��ع��ب 
�مل���ج���م���وع���ة �خل���ام�������ش���ة م����ع ك����ل من 
ومايل،  وموريتانيا  تون�س  منتخبات 
مايل  م���ع  “�لظبيان”  ي��ت��ن��اف�����س  �إذ 
بينما  �ل��ث��اين،  �مل��رك��ز  ع��ل��ى  منطقياً 
“ن�شور قرطاج” �ملر�شح �لأبرز  يبدو 

للح�شول على �شد�رة �ملجموعة.
يعو�س  �أن  �أن���غ���ول  منتخب  وي���اأم���ل 
غ��ي��اب��ه ع��ن �ل��ب��ط��ولت �ل��ق��اري��ة منذ 
م�شاركته يف ن�شخة 2013 يف جنوب 
�أفريقيا، حيث جاءت �مل�شاركة خميبة 
ل���الآم���ال، ب���خ���روج �ل��ف��ري��ق م���ن دور 
�ملجموعة  ت��ذي��ل  بعدما  �مل��ج��م��وع��ات 
ح�شل  و�ح��دة  نقطة  بر�شيد  �لأوىل 
ع���ل���ي���ه���ا م�����ن �ل����ت����ع����ادل م�����ع �مل���غ���رب 
و�خل�شارة من جنوب �أفريقيا و�لر�أ�س 
�لأخ�شر، بينما غاب “�لظبيان” عن 
�مل�شاركة يف ن�شختي 2015 يف غينيا 

�ل�شتو�ئية، و2017 يف �لغابون.
�ملنتخب  تاأهل فيها  �آخ��ر مرة  وكانت 
�لأنغويل �إىل ربع �لنهائي يف �لن�شخة 
 ،2010 يف  �أنغول  ��شت�شافتها  �لتي 

�أمام  �لثمانية  دور  يخ�شر يف  �أن  قبل 
�لتي  �لأوىل  �مل��رة  كانت  بينما  غ��ان��ا، 
ربع  �إىل  “�لظبيان”  ف��ي��ه��ا  ي��ت��اأه��ل 
 ،2008 غ���ان���ا  ن�����ش��خ��ة  يف  �ل��ن��ه��ائ��ي 

وخ�شر حينها �أمام م�شر.
وتاأ�ش�س �حتاد كرة �لقدم �لأنغويل يف 
�ن�شم �لحتاد �لأنغويل �إىل   1979
�لحت��اد �ل��دويل لكرة �لقدم “فيفا” 

يف 1980.
�أمم  ك���اأ����س  يف  “�لظبيان”  وي���ق���ود 
�ل��ك��رو�ت��ي �شرديان  �مل���درب  �أف��ري��ق��ي��ا 
مع  رحلته  ب��د�أ  و�ل��ذي  فا�شيليفيت�س 
ع���امل �ل��ت��دري��ب م��ن��ذ ق���ر�ب���ة �ل�13 

عاماً.
وكان �ملنتخب �لأنغويل قد ظهر بقوة 
خالل �لت�شفيات �ملوؤهلة لكاأ�س �لأمم 

�لتا�شعة  �مل��ج��م��وع��ة  يف  ن��اف�����س  ح��ي��ث 
وبوركينا  م��وري��ت��ان��ي��ا  م���ن  ك���ل  م���ع 
“�لظبيان”  وجنح  وبوت�شو�نا،  فا�شو 
يف ج��م��ع 12 ن��ق��ط��ة ك��ام��ل��ة م���ن 4 
�نت�شار�ت وخ�شارتني ليحتل �لفريق 

�شد�رة �ملجموعة.
وي��ع��ت��م��د �مل��ن��ت��خ��ب �لأن�����غ�����ويل على 
جمموعة مميزة للغاية من �لالعبني 
يف �لوقت �حلايل قد يكونو� هم �أمل 
�ألقابهم  �أول  ح�شد  يف  “�لظبيان” 
فايكانو  ر�ي����و  وه���م لع���ب  �ل��ق��اري��ة 
جونكالفي�س  م��ان��وت�����ش��و  �لإ���ش��ب��اين، 
ولع���ب �ألن��ي��ا���ش��ب��ور �ل��رتك��ي، دغاملا 
�لدوري  جن��وم  ج��ان��ب  �إىل  كامبو�س 
�ملحلي و�أبرزهم حار�س مرمى بيرتو 

�أتلتيكو جو�و لوي�س مامونا.

لينارد ي�شع ر�بتورز على بعد فوز من �للقب �حللم 

�إقالة مدرب مونتينيغرو لعدم 
ح�شوره مو�جهة كو�شوفو 

كاأ�س �أمم �أفريقيا.. ماذ� تعرف 
عن منتخب �أنغول؟ 

ك�شفت تقارير �شحفية بريطانية، �أن نادي ت�شل�شي �لإجنليزي �شمح ملدربه 
ماوري�شيو �شاري بالعودة �إىل �إيطاليا وتدريب فريق يوفنتو�س.

�لإجنليزي، �قرتب  ت�شل�شي  لفريق  �لإيطايل  �ملدرب  باأن  �لتقارير  و�أف��ادت 
من �لن�شمام �إىل يوفنتو�س بعقد مدته 3 �شنو�ت، بعد �أن مت تاأمني رحيله 

من �لنادي �لإجنليزي.
جاء ذلك بعد �أن �لتقى وكيل �ملدرب �لإيطايل فايل ر�ماد�ين مع م�شوؤولني 
�شاري  ماوري�شيو  للمدرب  يتيح  مبا  معهم  و�لتفاق  �جلمعة،  ت�شل�شي،  يف 
حرية �لن�شمام لنادي يوفنتو�س، بعد رحيل مدربه ما�شيميليانو �أليغري، 
�ل���ذي �أم�����ش��ى 5 ���ش��ن��و�ت م��ع �ل��ن��ادي �لإي���ط���ايل، وف��ق م��ا ذك���رت �شحيفة 

“غارديان” �لربيطانية.
وكان ت�شل�شي قد تعاقد مع �شاري يف �ل�شيف �ملا�شي بعقد ميتد ملو�شمني، 
ومتكن من قيادته �إىل �إنهاء �ملو�شم يف �ملركز �لثالث يف �لربميريليغ، و�شمن 
�مل�شاركة يف دوري �أبطال �أوروبا يف �ملو�شم �ملقبل، قبل �أن يتوج �لأربعاء بلقب 
“يوروبا ليغ” على ح�شاب �لغرمي �للندين �أر�شنال 4-1 يف �لنهائي �لذي 

��شت�شافته مدينة باكو.
ورغم �أنه بقي من عقده مع ت�شل�شي عام، مع خيار �لتمديد لعام ثالث، فاإن 
�شاري مل ي�شعر بالر�حة للعي�س و�لعمل يف �إجنلرت�، كما �أنه �شعر بالإحباط 
كما  �لإجنليزي،  �لفريق  يف  �لقر�ر  �شانعي  مع  وثيقة  عالقة  وج��ود  لعدم 

�أفادت “�شكاي �شبورت�س«.
�أما �لنادي �لإجنليزي، فبح�شب م�شادر، فاإنه مل تكن لديه �لنية يف ف�شل 
ل  ب�شخ�س  �لحتفاظ  يف  يرغب  “ل  لكنه  �ل�شيف،  ه��ذ�  عمله  من  �شاري 

ي�شعر بال�شرور د�خل �لنادي«.

�أعرب قائد منتخب �إ�شبانيا لكرة �لقدم، �شرجيو ر�مو�س عن فخره �ل�شديد 
�لدولية مع منتخب بالده،  باملباريات  ف��وز�ً  �لأك��رث  �لالعب  �أ�شبح  بعدما 
لكاأ�س  �ملوؤهلة  �لت�شفيات  4-1 يف  �لفارو  روخا” على جزر  “ل  فوز  عقب 

�لأمم �لأوروبية 2020.
 وقال مد�فع وقائد ريال مدريد �لذي تفوق بذلك على �حلار�س �لإ�شباين 
“�إنه ل�شرف  �إيكر كا�شيا�س كاأكرث لعب فاز مبباريات مع منتخب بالده، 

عظيم �أن �أمتكن من حتطيم رقم قيا�شي عاملي«.
)ق5(،  �لفارو  جزر  �أم��ام  لإ�شبانيا  �لت�شجيل  �فتتح  �لذي  ر�مو�س  و�أ�شاف 
�أن “حتقيق رقم قيا�شي عاملي من �لنت�شار�ت ميثل فرحة كبرية متنحك 
ذلك  �شيكون  �ل��ف��وز،  نو��شل  �أن  �أمت��ن��ى  �لعمل..  مو��شلة  على  �لت�شجيع 

مبثابة �إ�شارة جيدة«.
وعن �أقرب �لنت�شار�ت �لتي حققها مع �ملنتخب لقلبه، قال �ملد�فع �لدويل: 
“�شيكون من �ل�شعب جد�ً �ختيار �نت�شار بعينه، لكن �ملونديال وبطولتي 
�إ�شبانيا  �إ���ش��ارة لفوز منتخب  م��ذ�ق خا�س”، يف  لها  ك��ان  �أوروب���ا  �أمم  كاأ�س 

بكاأ�س �لعامل يف 2010 بجنوب �أفريقيا ويورو 2008 و2012.
ريي�س  �أنطونيو  خو�شيه  �لإ�شباين  �لالعب  خا�شة  بكلمات  ر�مو�س  وتذكر 

�لذي لقي م�شرعه يف حادث �شري قبل �أ�شبوع.
وقال قائد �ملنتخب: “عقب ماأ�شاة �شديقنا ريي�س، ل يوجد طريقة �أف�شل 
لتكرمي ذكر�ه من ت�شجيل رقم قيا�شي بهدف من ر�أ�شية، ما يعني �لكثري 

بالن�شبة يل، �أهدي هذ� �لهدف لكل �أ�شرته ولذكر�ه، فلريقد يف �شالم«. 

تعليق ر�مو�س بعد ك�شره لرقم �شاري على �أعتاب يوفنتو�س
كا�شيا�س �لقيا�شي
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يف ب��ل��د ���ش��غ��وف ب���ك���رة �ل���ق���دم مثل 
��شت�شافة  ت���ك���ون  ق����د  �ل�����رب�زي�����ل، 
بطولة كوبا �أمريكا 2019 م�شدر 
�ملنتخب  �أن�����ش��ار  ل��دى  ت��ف��اوؤل كبري 
�للقب  �إح���ر�ز  باإمكانية  �ل��رب�زي��ل��ي، 
تاريخ  �ل��ت��ا���ش��ع��ة يف  ل��ل��م��رة  �ل���غ���ايل 

�لفريق.
�لرب�زيلي يف عبور  �ملنتخب  وف�شل   
�ملجموعات(  )دور  �لأول  �ل������دور 
�لتي  �مل����ئ����وي����ة،  �ل���ن�������ش���خ���ة  خ������الل 
يف  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  ��شت�شافتها 
و�لتي   ،2016 )ح���زي���ر�ن(  ي��ون��ي��و 
قارة  خ���ارج  ت��ق��ام  ن�شخة  �أول  ك��ان��ت 
�أمريكا �جلنوبية، حيث �أقيمت هذه 
�لن�شخة �ل�شتثنائية �حتفاًل مبرور 
�حت���اد  ت��اأ���ش��ي�����س  ع��ل��ى  ع����ام   100
�جلنوبية  �أم���ري���ك���ا  يف  �ل���ق���دم  ك����رة 
)كومنيبول( وبد�ية �إقامة بطولت 

كوبا �أمريكا.
�أح�شان  �إىل  �ل��ب��ط��ول��ة  ع����ودة  وم���ع 
كرة  بلد  �ل��رب�زي��ل  �شيكون  �ل��ق��ارة، 
�لقدم حري�شاً على �أل تفلت �لكاأ�س 
“ر�ق�شو  �أي��������دي  م����ن  �مل�������رة  ه�����ذه 

�ل�شامبا«.
�ملمتد  �لبطولة  ت��اري��خ  م��د�ر  وعلى 
ثمانية  ت�����وج�����ت   ،1916 م������ن 
�أمريكا و�أحرز  منتخبات بلقب كوبا 
�ثنان منها �للقب مرة و�حدة فقط 
وجاء تتويج كل من هذين �ملنتخبني 
بطولة  خ���الل  م��ن  �ل��وح��ي��د  بلقبه 
��شت�شافتها بالده كما توج منتخب 
كانت  �لأوىل  م��رت��ني  باللقب  ب��ريو 
وزعت  عندما  و�لثانية  �أر���ش��ه،  على 
�ل��ب��ط��ول��ة ع��ل��ى خمتلف  م���ب���اري���ات 

�لبلد�ن �مل�شاركة.

و�لأكرث من هذ�، كان �للقب يف �أكرث 
من ن�شف �لن�شخ �ل�45 �ملا�شية من 

ن�شيب �أ�شحاب �لأر�س.
�لتي   ،2015 ن�������ش���خ���ة  و�أك����������دت 
����ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا ت�����ش��ي��ل��ي، ع��ل��ى مدى 
�أهمية عامل �لأر�س و�جلماهري يف 
تغلب  حيث  �ملناف�شة،  على  �ل��ق��درة 
ع���ل���ى نظريه  �ل��ت�����ش��ي��ل��ي  �مل��ن��ت��خ��ب 
�لأرج��ن��ت��ي��ن��ي ب��رك��الت �ل��رتج��ي��ح يف 
�ملبار�ة �لنهائية ليكون �للقب �لأول 
له  م�شاركة   38 يف  ت�شيلي  ملنتخب 

بالبطولة على مد�ر تاريخها.
ملنتخبات  �ل�������ش���يء  ن��ف�����س  وح������دث 
 2001 ن�������ش���خ���ة  يف  ك���ول���وم���ب���ي���ا 
يف  وب������ريو   1963 يف  وب���ول���ي���ف���ي���ا 

.1939
وك����ان �لخ���ت���الف �ل��وح��ي��د ه��و فوز 
منتخب بريو بلقب ثان له يف ن�شخة 
�لبطولة  �أقيمت  عندما   ،1975
ب���ت���وزي���ع �مل����ب����اري����ات، ل��ي��خ��و���س كل 

دون  ملعبه  على  مبارياته  منتخب 
م�شيف  بلد  �لن�شخ  لهذه  يكون  �أن 

حمدد.
�متالكه  �لبريويف  �ملنتخب  و��شتغل 
�ملتميزين  �ل��الع��ب��ني  م��ن  ملجموعة 
كوبيا�س  تيوفيلو  �لأ���ش��ط��ورة  مثل 
وخ�����������و�ن ك�����ارل�����و������س �أوب����ت����ي����ال�����س 
و�أوزو�ل�����دو ر�م��ريي��ز وت���وج �لفريق 

بلقبه �لثاين يف �لبطولة.
وخالل 42 ن�شخة كانت �ل�شت�شافة 
ف��ق��ط، كان  ك��ل منها لبلد و�ح���د  يف 
�أ�شحاب  ن�شيب  من  باللقب  �لفوز 

�لأر�س يف 21 منها.
وجن����ح����ت م���ن���ت���خ���ب���ات �أوروغ�����������و�ي 
�لفوز  يف  و�ل����رب�زي����ل  و�لأرج���ن���ت���ني 
ب��ال��ل��ق��ب خ�����ارج �أر����ش���ه���ا ك��م��ا جنح 
ذل����ك مرة  ب�����ار�غ�����و�ي يف  م��ن��ت��خ��ب 
�لن�شخة  يف  وك���ان���ت  ف��ق��ط،  و�ح�����دة 
 1953 ��شت�شافتها بريو عام  �لتي 
م��ن��ت��خ��ب ت�شيلي يف  ك����رره  م���ا  وه���و 

 2016 ع�����ام  �مل���ا����ش���ي���ة  �ل��ن�����ش��خ��ة 
بالوليات �ملتحدة.

�لتي  �لأخ����رى  �ل��ث��الث  �لن�شخ  ويف 
كانت فيها مباريات �لبطولة موزعة 
م�شيف  دون  خم��ت��ل��ف��ة  ب���ل���د�ن  ب���ني 
حمدد، كان �للقب من ن�شيب بريو 
 1979 يف  وب���ار�غ���و�ي   1975 يف 

و�أوروغو�ي 1983.
�لأكرث  �ملنتخب  ك��ون��ه  ج��ان��ب  و�إىل 
عن  غ��اب  �إذ  �ل��ب��ط��ول��ة،  يف  م�شاركة 
�لرقم  يحمل  كما  ف��ق��ط،  ن�شختني 
بلقب  �ل��ف��وز  م���ر�ت  ل��ع��دد  �لقيا�شي 
كان  ل���ق���ب���اً(،   15( �أم���ري���ك���ا  ك���وب���ا 
م��ن��ت��خ��ب �أوروغ������������و�ي ه����و �لأك�����رث 
�أر���ش��ه م��ن بني  باللقب ع��ل��ى  ف����وز�ً 
�أمريكا،�إذ  ك��وب��ا  م��ن��ت��خ��ب��ات  ج��م��ي��ع 
�أر�شه �شبع مر�ت  �للقب على  �أح��رز 
وذلك يف �شبع مر�ت ��شت�شاف فيها 

�لبطولة على مد�ر تاريخها.
�ملنتخب  م����ع����ه  ي����ت���������ش����اوى  ك����م����ا 

�لرب�زيلي يف �لن�شبة �ملئوية للنجاح 
توج  �إذ   ،)100%( �أر�����ش����ه  ع��ل��ى 
كل  يف  باللقب  �ل�شامبا”  “ر�ق�شو 
فيها  ��شت�شافت  �لتي  �لأرب��ع  �مل��ر�ت 

�لرب�زيل فعاليات �لبطولة.
�ملناف�س  �أوروغ������و�ي  منتخب  و�أك����د 
�لعنيد للمنتخب �لأرجنتيني �لفائز 
بعد  �لأق����وى  �أن���ه  م��رة   14 باللقب 
�لبطولت  يف  �لتانغو”  “ر�ق�شو 
�ل��ت��ي ����ش��ت�����ش��اف��ت��ه��ا �لأرج���ن���ت���ني، �إذ 
�أح�������رز �ل���ل���ق���ب ث�����الث م������ر�ت على 
�ل���ت���ي توجت  م���الع���ب �لأرج���ن���ت���ني 
يف  �أر���ش��ه��ا  على  م���ر�ت  �شت  باللقب 
ت�شع مر�ت ��شت�شافت فيها �لبطولة 
باللقب  �آخ��ر  منتخب  �أي  يتوج  ومل 

على �أر�س “�لتانغو.
وج����اء ت��ت��وي��ج م��ن��ت��خ��ب �أوروغ�������و�ي 
ب��ال��ل��ق��ب ع��ل��ى �أر�����س �لأرج��ن��ت��ني يف 
يف  ثم   1916 ع��ام  �لأوىل  �لن�شخة 

ن�شختي 1987 و2011.

�ملنتخب  ي��ن��ج��ح  مل  �مل���ق���اب���ل،  ويف 
�آخ����ر يف  ف��ري��ق  �أي  �أو  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي 
�أر�س منتخب  باللقب على  �لتتويج 
�أوروغو�ي �أو على مالعب �لرب�زيل، 
قدر�ً  “�ل�شيلي�شاو”  مينح  م��ا  وه��و 
ك���ب���ري�ً م���ن �ل���ت���ف���اوؤل ق��ب��ل خو�س 
�ل��ن�����ش��خ��ة �جل����دي����دة ع���ل���ى �أر�����ش����ه، 
�ل�شجل  ه���ذ�  ����ش��ت��م��ر�ر  يف  ي��اأم��ل  �إذ 
�لتي تقام على  �جليد يف �لبطولت 

مالعبه.
�أرب���ع مر�ت  وب��خ��الف ف��وزه باللقب 
على ملعبه، توج �ملنتخب �لرب�زيلي 

باللقب �أربع مر�ت خارج ملعبه.
�ملنتخب  ي���ت���م���ي���ز  �مل�����ق�����اب�����ل،  ويف 
�لأرج��ن��ت��ي��ن��ي، �ل���ذي غ���اب ع��ن �أربع 
�لفريق  ب��اأن��ه  �أم��ري��ك��ا،  ل��ك��وب��ا  ن�شخ 
�شاحب �ملركز �لثاين يف قائمة �أكرث 
�أنه  كما  لقباً،   14 بر�شيد  �لألقاب 
بالألقاب خ��ارج ملعبه  ف��وز�ً  �لأك��رث 
�أربعة  منها  �أل��ق��اب  ثمانية  بر�شيد 
بريو  يف  ول��ق��ب��ني  ت�شيلي  يف  �أل��ق��اب 

ومثلهما يف �لإكو�دور.
و�ملثري للده�شة �أنه حتى 1997، مل 
يكن �ملنتخب �لرب�زيلي فاز باللقب 
خارج ملعبه، �إذ كانت �لأربعة �ألقاب 
عك�س  ع��ل��ى  ملعبه  ع��ل��ى  ل��ه  �لأوىل 
م�شريته يف بطولت كاأ�س �لعامل، �إذ 

توج باخلم�شة �ألقاب خارج ملعبه.
بوليفيا  يف   1997 ن�شخة  و�شهدت 
�ل��رب�زي��ل يف كوبا  ملنتخب  �أول لقب 
تكرر  ما  وه��و  ملعبه،  خ��ارج  �أمريكا 
�لتالية  �لأخ���رى  �لثالثة  �ألقابه  يف 
ب��ال��ب��ط��ول��ة و�ل���ت���ي �أح����رزه����ا �أع����و�م 
يف  و2004  ب��ار�غ��و�ي  يف   1999

بريو و2007 بفنزويال. 

ب��ع��د ف�����ش��ل جت���رب���ة �ل����رب�زي����ل ف��ي��ل��ي��ب��ي ك��وت��ي��ن��ي��و مع 
ب��ر���ش��ل��ون��ة، و�لن���ت���ق���اد�ت �ل���الذع���ة �ل��ت��ي ت��ل��ق��اه��ا مع 
جماهري �لفريق خالل �ملو�شم، بات رحيله عن كامب 
�شتكون وجهة لعب  �أي��ن  لكن  فقط،  وق��ت  م�شاألة  نو 

“�ل�شامبا”؟.
ليفربول  م���ن  ق���ادم���اً  ب��ر���ش��ل��ون��ة  �إىل  �ن��ت��ق��ال��ه  وم��ن��ذ 
�لإجنليزي، يف �أغلى �شفقة بتاريخ �لنادي �لكاتالوين، 
�مل��و����ش��م يف م�شريته،  �أ���ش��و�أ  م��ن  ق��دم كوتينيو و�ح���د�ً 

وحتول �إىل وجه لالأزمة يف بر�شلونة.
�لالعب  �أن  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  ���ش��ن  ذ�  ���ش��ح��ي��ف��ة  وك�����ش��ف 

�لرب�زيلي طلب ر�شمياً من �إد�رة بر�شلونة �لرحيل عن 
�لفريق يف �ملريكاتو �ل�شيفي �حلايل.

ن��ادي بر�شلونة ما ل يقل عن  �أن يطلب  �ملنتظر  ومن 
�لتخلي عن كوتينيو، وهذ�  يورو مقابل  100 مليون 
يف  �لأن���دي���ة، خ�شو�شاً  م��ن  �ل��ع��دي��د  م��ت��ن��اول  �ملبلغ يف 
�لالعب  تاألق  �شهد  �ل��ذي  �ملمتاز،  �لإجنليزي  �ل��دوري 

�لرب�زيلي ب�شكل كبري مع ليفربول.
�أن ت�شيل�شي  وكانت تقارير �شحفية �شابقة قد ك�شفت 
�إيدين  رحيل  تعوي�س  �أج��ل  م��ن  كوتينيو،  �شم  يريد 
�للندين  �ل���ن���ادي  ي���رى  �إذ  م���دري���د،  ري���ال  �إىل  ه�����از�رد 

�لإ�شافة  �إع���ط���اء  ع��ل��ى  ق����ادر  �ل���رب�زي���ل���ي  �ل�����دويل  �أن 
يف  كافية  ك��ب��رية  خ��ربة  ميلك  و�أن���ه  ل�شيما  للفريق، 

“�لربميريليغ«.
فيما �أبرزت تقارير �أخرى �هتمام باري�س �شان جريمان 
�لعا�شمة  ن����ادي  ���ش��ي��ح��اول  �إذ  ب��ال��الع��ب،  �ل��ف��رن�����ش��ي 
نيمار  �لتي جتمع بني  �لقوية  �لعالقة  �ل�شتفادة من 
�إىل  ب��الن��ت��ق��ال  �إق��ن��اع ه��ذ� �لأخ���ري  ب��ه��دف  وكوتينيو، 

�لفريق.
مدرب  �أه����د�ف  قائمة  يف  ك��ذل��ك  كوتينيو  ي��ده��ل  كما 

مان�ش�شرت يونايتد جويل �أونار �شول�شار.

كوتينيو يعتزم �لرحيل.. لكن �إىل �أين؟

�ل�شوط  يف  م��درب��ه  يريحه  �أن  قبل  هدفني  مي�شي  ليونيل  �لنجم  �شجل 
�لثاين وقاد �لرجنتني �ىل فوز ودي كبري على نيكار�غو� �ملتو��شعة 1-5، 
يف �شان خو�ن ��شتعد�د� لبطولة كوبا �مريكا �ملقررة يف �لرب�زيل �ل�شبوع 

�ملقبل.
وجاءت بد�ية �ملبار�ة �لإعد�دية �لوحيدة لالرجنتني قبل �مل�شابقة �لقارية 
خميبة، حتى ن�شج جنم بر�شلونة �ل�شباين جملة فردية جميلة وتالعب 

بت�شديدة  �لت�شجيل  مفتتحا  �خل�شم  مب��د�ف��ع��ي 
�ملنطقة )37(،  �ر���ش��ي��ة م��ن د�خ���ل  ي�����ش��ارة 
ت��اب��ع ت�شديدة  ب��ع��دم��ا  �ل���ث���اين  ث���م ح�����ش��د 

ل�شريخيو �غويرو بعد 96 ثانية.
وم��الأ �مل��درج��ات نحو 25 �أل��ف متفرج 

دل  خ�����و�ن  “�شان  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 
و�شط  يف  بي�شنتيناريو” 

غرب �لبالد.
�لعامل خم�س  �أف�شل لعب يف  �شكالوين  ليونيل  �مل��درب  �ر�ح  �لثاين،  ويف 
مر�ت و�غويرو �ملتوج مع مان�ش�شرت �شيتي بلقب بطولة �نكلرت�، مل�شلحة 
يف  ��شهمه  عاما(   21( مارتينيز  وع��زز  مارتينيز.  ولوت��ارو  ديبال  باولو 
خو�س �ملبار�ة �لوىل �شد كولومبيا يف 15 حزير�ن/يونيو، �إذ جنح لعب 
�لبديل  ي�شيف  �أن  قبل  و73(،   63( هدفني  بت�شجيل  �لي��ط��ايل  �ن��رت 
ب��ريي��ر� �خلام�س )81(. ويف  روب��رت��و  �لنكليزي  و�ت��ف��ورد  �لآخ���ر لع��ب 
�مل�شنفة  لنيكار�غو�  �شرفيا  هدفا  ب��اري��ر�  خ��و�ن  �شجل  �لخ��رية  �ل��ث��و�ين 
�لو�شطى  �أمريكا  �لذهبية يف  �لكاأ�س  خلو�س  ت�شتعد  و�لتي  عامليا   129
�ل�شهر �جل��اري، من ركلة جز�ء قوية بعد مل�شة يد على �ملد�فع نيكول�س 
تلعب  �ن  �جلميل  “من  �ملبار�ة  بعد  مارتينيز  قال   .)1+90( �أوتامندي 
يف �لرجنتني مع جماهريك. فتحو� لنا �لبو�ب ورحبو� بنا ب�شكل جيد. 

بحر�رة جماهرينا«.نحب �أن ن�شعر 
“لعبت  �ل����ف����وز  ع���ل���ى  ����ش���ك���ال���وين  وع����ل����ق 
مبار�ة  ق��دم��و�  كبري.  بحما�س  نيكار�غو� 
��شتحوذو�  �لح��ي��ان  بع�س  يف  حم��رتم��ة. 
ليجاد  قليال  �لنتظار  ف�شلنا  لأننا  �لكرة 

�مل�شاحات«.
بدوره، قال �غويرو “باقي �ملنتخبات حترتمنا كثري�. يجب 

�ن نبني فريقا قويا وجمموعة جيدة ملحاربة �جلميع«.
�شامباويل  �شكالوين بدل من خورخي  ��شتقدمت  �لرجنتني  وكانت 
بعد م�شاركة خميبة يف مونديال رو�شيا 2018، وهو ي�شعى لبناء فريق 
�شاب ليحرز لقبه �لقاري �لول يف 26 عاما. وحدهم مي�شي و�أغويرو 
و�نخل دي ماريا �شمدو� من �لت�شكيلة �لتي خ�شرت �أمام �ملانيا يف نهائي 
�شنو�ت. ويبحث مي�شي )31 عاما( عن لقب  �لعامل قبل خم�س  كاأ�س 
 2007( م��ر�ت  ث��الث  و�شيفا  حلوله  بعد  �مل�شابقة  يف  ب��الده  م��ع  �أول 
1993 عندما  �شيلي�شتي” منذ  ل�”�ألبي  و�لول  و2016(،  و2015 
كان �ملهاجم �لر�ئع بعمر �ل�شاد�شة، علما �نه عاد عن �عتز�له بعد خ�شارة 

�لن�شخة �لخرية �مام ت�شيلي بركالت �لرتجيح.
وقدم مي�شي مو�شما جيد� مع بر�شلونة ف�شجل له 36 هدفا يف �لدوري 
بيد  �لوروب���ي،  �لذهبي  �حل��ذ�ء  جائزة  ليحرز  �مل�شابقات  جميع  يف  و51 
�ه��در تقدمه على  �نه تعر�س ل�شفعة يف موؤملة يف دوري �لبطال عندما 

ليفربول �لنكليزي -3�شفر يف ن�شف �لنهائي وخ�شر �يابا �شفر4-.
ويف ظل ��شابة �ملهاجم �لرب�زيلي نيمار، تعد �لرجنتني من �برز �ملر�شحني 

لحر�ز �للقب.
وبعد مو�جهة كولومبيا، تلعب بطلة �لعامل مرتني )1978 و1986( 
���ش��د �ل���ب���ار�غ���و�ي وق��ط��ر ب��ط��ل��ة �آ���ش��ي��ا و�مل�����ش��ارك��ة ب��ب��ط��اق��ة دع����وة. وعن 
جمموعته يف �لدور �لول، قال �شكالوين “جمموعتنا معقدة جد� ونعرف 

ذلك جيد�«.

مي�شي يقود �لأرجنتني �إىل فوز 
كبري على نيكار�غو� 

كوبا �أمريكا.. �لتاريخ يدعم �أ�شحاب �لأر�س

كان �لنم�شوي دومينيك تييم على بعد �شوطني من حتقيق �ملفاجاأة و�ق�شاء 
بطولة  نهائي  ن�شف  من  عامليا  �أول  �مل�شنف  ديوكوفيت�س  نوفاك  �ل�شربي 
�ن  �مل�شرب، قبل  ك��رة  �لكربى يف  �لأرب��ع  �لبطولت  ثانية  غ��ارو���س،  رولن 

ترجاأ �لمطار مبار�تهما �ل�شبت.
ر�بعا  �مل�شنف  تييم  ك��ان  عندما  �جلمعة  �لوىل  للمرة  �مل��ب��ار�ة  وت��وق��ف��ت 
وو�شيف �لن�شخة �ملا�شية يتقدم 6-2 و3-6 و3-1، وبعد ��شتئنافها ظهر 
يف  ديوكوفيت�س  ي��رد  �أن  قبل   ،5-7 �لثالثة  �ملجموعة  تييم  ح�شم  �ل�شبت 

�لر�بعة 5-7.
لكن �لنم�شوي �ل�شاعد بقوة تقدم 4-1 وكان يف طريقه نحو ح�شم �ملبار�ة 

قبل �ن تهطل �لمطار جمدد� على �ملالعب �لباري�شية.
بلغ  و�ل��ذي  دورة كربى   15 ديوكوفيت�س )32 عاما(، حامل لقب  وياأمل 
غارو�س  رولن  يف  يكرر  �أن  يف   ،2016 منذ  �لأوىل  للمرة  �لأخ���ري  �مل��رب��ع 
2019 ما حققه يف �لبطولة ذ�تها عام 2016، حني �أكمل رباعية �ألقاب 
�لغر�ند �شالم )وميبلدون وفال�شينغ ميدوز وملبورن(. وبحال متكن من 
�لأرب��ع��ة مرتني يف  �لأل��ق��اب  �لتاريخ يجمع  ث��اين لع��ب يف  ذل��ك، �شي�شبح 

م�شريته بعد �لأ�شرت�يل رود ليفر يف 1962 و1969.

تقدم تييم على ديوكوفيت�س 
تعكره �لأمطار 

كري�شتيانو  �خل����ارق  جنمها  ع��ل��ى  �ل��ربت��غ��ال  ت��ع��ّول 
رون����ال����دو مل��و�ج��ه��ة م��ن��ت��خ��ب ه��ول��ن��دي ب�����د�أ يذكر 
مب�����ش��ت��وي��ات��ه �جل��م��ي��ل��ة �ل�����ش��اب��ق��ة، �ل���ي���وم �لح����د يف 
بورتو �شمن نهائي �لن�شخة �لوىل من دوري �لأمم 

�لأوروبية يف كرة �لقدم.
من  �لوىل  �لدو�ر  عن  عاما(  غاب رونالدو )34 
�مل�����ش��اب��ق��ة �ل��ول��ي��دة ل��ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى م��و���ش��م��ه �لول 
مدريد  ري���ال  جن��م  لكن  �لإي���ط���ايل،  يوفنتو�س  م��ع 
و�شجل  �ملنا�شب،  �ل��وق��ت  يف  ع��اد  �ل�شابق  �ل���ش��ب��اين 
�شوي�شر�  على  �ل��ف��وز  ب��الده  منحت  جميلة  ثالثية 
�شوي�شر�  حظيت  �لربعاء.  �لنهائي  ن�شف  يف   1-3
بفر�س حل�شم �ملبار�ة، بيد �ن �ف�شل لعب يف �لعامل 
خم�س مر�ت فتك بدفاعها و�شجل �لهاتريك �ل�53 
مل��وق��ع �لحتاد  ق��ال رون��ال��دو  �ل��ر�ئ��ع��ة.  يف م�شريته 
�لوروبي )ويفا( “هذ� هو �لتح�شري - قانون عملي. 

�أ�شعر باين جيد برغم بلوغي �لر�بعة و�لثالثني«.
باحلافز  ت�����ش��ع��ر  ك���ي  �ل��ت��ف��ك��ري،  ه���و  “�لأهم  ت���اب���ع 
�أ�شعر  لأين  كالعب  م�شو�ري  وملو��شلة  و�ل�شعادة، 
�مل���زي���د«. م�����ش��و�ر �لربتغال  ب��ق��درت��ي ع��ل��ى ت��ق��دمي 
�لناجح بدون هد�فها كان مب�شر� باخلري، فظهرت 
مو�هب برناردو �شيلفا، جو�و فيليك�س )19 عاما(، 
روب����ني ن��ي��ف��ني وب���رون���و ف��رن��ان��دي�����س، ل��ك��ن عندما 
يح�شر “�لدون” تختلف �حل�شابات لدى �لربتغال 
وخ�شومها يف �آن. قال مدرب هولند� رونالد كومان 
جيد�  ت��د�ف��ع  �ن  �مل�شتحيل  م��ن  �حيانا  �ن��ه  “نعرف 
�ن  “�عتقد  ت��اب��ع  رون���ال���دو«.   كري�شتيانو  وج���ه  يف 
بالكرة،  �لحتفاظ  هو  به  �لقيام  ميكننا  ما  �ف�شل 
�شيء  ب���اأي  �ل��ق��ي��ام  ميكنه  ل  ن�شتحوذ  ع��ن��دم��ا  لن���ه 
يف  تر�جعها  تعوي�س  ه��ول��ن��د�  وت��اب��ع��ت  ه��ج��وم��ي��ا«. 
�ىل  �ل��ت��اأه��ل  ع��ن  ع��ج��زت  �لخ���رية عندما  �ل�شنو�ت 
كاأ�س �لعامل 2018 وكاأ�س �أوروبا 2016. وبرغم 
�لفتتاحية  مبار�ته  “�لطو�حني”  منتخب  خ�شارة 
�أوروبا  ك��اأ���س  ت�شفيات  يف   3-2 �ملانيا  �شد  �مل��ث��رية 
قريبا  لعودته  مطمئنة  جماهريه  �ن  �إل   ،2020
�ملدرب كومان  و�أثبت رجال  �مل�شابقات �لكربى.  �ىل 
دور  يف  و�ملانيا  �لعامل  بطلة  فرن�شا  على  فوزهم  �ن 
تاألق  كما  �ل�شدفة،  �شبيل  على  يكن  مل  �ملجموعات 
جنوم نادي �أياك�س �م�شرتد�م �ل�شبان �لذين فاجاأو� 
�ملتابعني ببلوغهم ن�شف نهائي دوري �بطال �وروبا 
ه���ذ� �مل��و���ش��م ب��ع��د �ق�����ش��اء ري����ال م��دري��د �ل�شباين 
حظ  وحل�شن  �لي��ط��ايل.  ويوفنتو�س  �للقب  حامل 
رونالدو  لبقاء  �ملنا�شب  �لرجل  ميلك  فانه  كومان 
بعيد� عن �شباك مرماه، �إذ يعول على فريجيل فان 
د�يك عمالق ليفربول �لنكليزي �ملتّوج بلقب دوري 
�أبطال �أوروب��ا �ل�شبوع �ملا�شي. بّرر �أغلى مد�فع يف 
 75 مقابل  �ل�”ُحمر”  �ىل  �نتقاله  �شفقة  �ل��ع��امل 
منذ  دولر(،  مليون   95( ��شرتليني  جنيه  مليون 

18�شهر�.  قبل  �لنكليزي  �شاوثمبتون  من  قدومه 
بو�شلته  �شيدير  ليفربول،  دف��اع  �د�وؤه  ح��ّول  بعدما 
تتويجها  م��ن��ذ  �لول  �ل���ق���اري  لقبها  ه��ول��ن��د�  مل��ن��ح 
بكاأ�س �أوروبا 1988 عندما كان كومان مد�فعا يف 
خوليت  ورود  با�شنت  فان  ملاركو  �لذهبية  �لت�شكيلة 
وفر�نك ريكارد. ويف مو�جهتني بني رونالدو )88 
هدفا يف 157 مبار�ة دولية( وفان د�يك، فاز �لول 
�رتكب  ع��ن��دم��ا   2018 �لب���ط���ال  دوري  ن��ه��ائ��ي  يف 
خطاأين  كاريو�س  لوري�س  �لمل��اين  ليفربول  حار�س 
ر�ئعا،  هدفا  بايل  غاريث  �لويلزي  و�شجل  فادحني 
ف���وز هولند�  د�ي���ك خ���الل  ف���ان  �ل��ث��ان��ي��ة �شجل  ويف 

�آذ�ر/مار�س  يف  -3�شفر  �لربتغال  على  وديا 
�ف�شل  بامتالكه  �ملا�شي. فاخر كومان 

ث��ن��ائ��ي دف���اع���ي �وروب������ي مع 
جن���������م �ل�����ربمي�����ريل�����ي�����غ 
عاما(   27( د�ي�����ك  ف����ان 
و�ل���������ش����اب م���ات���ي���ا����س دي 

�ملطارد  عاما(  ليخت )19 
من �ب��رز �لن��دي��ة �لوروب��ي��ة، فيما 

يونغ،  دي  فرنكي  �ل�شاب  �لو�شط  لع��ب  ق��دم 
�ملنتقل �ىل بر�شلونة ب�شفقة كبرية، �د�ء لفتا 

�شد �نكلرت� ورك�س يف كل �لجتاهات موؤكد� 
�شو�بية تعاقد �لفريق �لكاتالوين.

�رت����ك����ب دي ل���ي���خ���ت خ����ط����اأ ف����ادح����ا يف 
ن�����ش��ف �ل��ن��ه��ائ��ي �م����ام �ن��ك��ل��رت�، لكن 

�م�����ش��رتد�م عّو�شه  �ي��اك�����س  م��د�ف��ع 
ي�شتفيد  �ن  قبل  �ل��ت��ع��ادل،  بهدف 

�خ����ط����اء  م�����ن  “�لربتقايل” 
ويح�شمو�  �لثالثة”  “�ل�شود 

�لتمديد.  بعد   1-3 �مل��ب��ار�ة 
�شيحاول دي ليخت م�شاعدة 
ف��ان د�ي��ك يف �ي��ق��اف قاطرة 

رون����ال����دو �ل��ب��اح��ث ب����دوره 
�لالعب  م���ن  �ل����ث����اأر  ع���ن 
�ل�������ش���اب �ل������ذي ���ش��ج��ل يف 
مرمى يوفنتو�س و�شاهم 

دوري  م���ن  ب��اق�����ش��ائ��ه 
�شمن  �لب���������ط���������ال، 

�مل�������������ش������و�ر �ل�����ر�ئ�����ع 
لي����اك���������س و�ل�������ذي 
�لنف�س  ب�شق  �نتهى 

توتنهام  �م�����ام 

�ملغرم  رون��ال��دو،  لكن  �لنهائي.  ن�شف  يف  �لنكليزي 
بتحقيق �للقاب، يقف على بعد مبار�ة من ��شافة 
�أوروبا  كا�س  ب��الده يف  �لتتويج مع  بعد  لقب جديد 
�شد  م�شابا  �ل��ن��ه��ائ��ي  م��ن  خ���رج  ع��ن��دم��ا   2016
�أوروبا  كاأ�س  نهائي  خل�شارة  �لثاأر  ويحاول  فرن�شا، 
�أم���ام جماهري  �للعب جم���دد�  خ��الل  م��ن   2004

�نكلرت� ب��������������الده.  تلتقي  �مل��ب��ار�ة،  وقبل 
مبار�ة  يف  ���ش��وي�����ش��ر�  م��ع 
�لثالث،  �مل��رك��ز  حتديد 
�جلديدة  �مل�����ش��اب��ق��ة  يف 
مكان  جزئيا  حلت  �لتي 
�ملباريات �لودية يف �لقارة 

�لعجوز.

�لربتغال تت�شلح برونالدو �أمام »�لطو�حني« �لهولندية



منظمات تقدم للفقر�ء حلوما مغ�شو�شة 
قالت هيئة ملكافحة �لغ�س يف فرن�شا: �إن منظمات خريية يف مناطق 
خمتلفة من �لبالد تقدم للفقر�ء حلوما حتتوي على ن�شب مرتفعة 
جد� من �لدهون وفول �ل�شويا و�لن�شا بحيث ل ميكن ت�شنيفها 
كلحوم. و�أظهر حتقيق �أجرته �لهيئة �أن عينات من 1500 طن من 
�للحوم مت ت�شليمها �ل�شيف �ملا�شي �حتوت على ن�شبة قليلة جد� 

من �للحم بحيث ي�شتحيل �أن ت�شنف �شمن �للحوم.
يف  خمزنة  ز�ل��ت  ما  �لكمية  ه��ذه  ن�شف  نحو  �أن  �لهيئة  و�أ�شافت 

مربد�ت �ملنظمات �خلريية.
�أن  ملالحظة  ب�شدة  م�����ش��دوم��ون  "نحن  باملنظمة  م�����ش��وؤول  وق���ال 
تقدم  �لتي  �ملنتجات  على  �لرقابية  �إج��ر�ء�ت��ن��ا  �أن  ظ��ن  م��ا  م���ورد� 
�أن هذه �ملنتجات تعد  �أ�شعف". وعلى �لرغم من  للفقر�ء �شتكون 
�شاحلة لال�شتهالك �لآدمي �إل �أن �لغ�س �ملحتمل ميثل جرمية يف 
فرن�شا. وقد يو�جه �ل�شالعون يف �لأمر عقوبة ت�شل �إىل �ل�شجن 
�مل�شوؤول  ي��ورو. وق��ال  1.5 مليون  �إىل  ملدة عامني وغر�مات ت�شل 

بالهيئة �إن نتائج �لتحقيق �شت�شلم لالدعاء �لفرن�شي.

فيتامني »د« يطيل ُعمر مر�شى �ل�شرطان
قالت نتائج در��شة جديدة �إن تناول مكمالت فيتامني "د" قد يطيل 
ُعمر �مل�شابني بال�شرطان. ووجد فريق �لبحث �أن خماطر �لوفاة 
ب�شبب �ل�شرطان تقل بن�شبة 13 باملئة لدى �ملر�شى �لذين تناولو� 
�إليه  "د". وتت�شق هذه �لنتئجة مع ما تو�شلت  مكمالت فيتامني 
�خلبيثة. �لأور�م  من  در��شة �شابقة عن دور فيتامني "د" �لوقائي 
مكمالت  �أن  ميت�شغان  جامعة  يف  �أجريت  �لتي  �لدر��شة  و�أظهرت 
�شنو�ت   3 مبعدل  بال�شرطان  �مل�شابني  ُعمر  "د" تطيل  فيتامني 

�أكرث مقارنة باملر�شى �لذين مل يكن �لفيتامني �شمن عالجهم.
�جلمعية  موؤمتر  �أع��م��ال  �شمن  م��وؤخ��ر�ً  �لدر��شة  نتائج  وُعر�شت 
�لأمريكية لل�شرطان �لذي �نعقد يف �شيكاغو، وُن�شرت يف "جورنال 
�أوف كلينيكال �أونكولوجي". وتفيد تقارير منظمة �ل�شحة �لعاملية 
حول   2018 ع��ام  بال�شرطان  �أ�شيبو�  �شخ�س  مليون   18.1 ب��اأن 

�لعامل، و�أن 9.6 مليون �شخ�س فقو� حياتهم ب�شبب هذ� �ملر�س.

�ل�شد�ع منت�شر بني �لفتيات يف �أملانيا
بني  و����ش��ع  نطاق  على  �مل��زم��ن  �ل�����ش��د�ع  �آلم  م��ن  �ل�شكوى  تنت�شر 
�لفتيان على  �أكرث من  �لفتيات  و�لتي ت�شيب  �أملانيا،  �لتالميذ يف 

نحو و��شح.
و�أظ��ه��رت در����ش��ة �أج��ر�ه��ا �ملركز �لأمل���اين ملعاجلة �آلم �لأط��ف��ال يف 
% من بني �أكرث من  م�شت�شفى د�تلن لالأطفال و�ملر�هقني �أن 40 
�ألفي مر�هق من مناطق ح�شرية بولية �شمال �لر�ين-وي�شتفاليا 
للتعريف  وفقاً  تعني  و�لتي  مزمنة،  ب��اآلم  م�شابون  �أنهم  ذك��رو� 
�ملتد�ول �ل�شعور باآلم مرة و�حدة على �لأقل يف �ل�شهر منذ ثالثة 

�أ�شهر كحد �أدنى.
ب��اآلم مرة و�حدة  �أنهم ي�شعرون  % من �لتالميذ   33 وذك��ر نحو 

على �لأقل �أ�شبوعياً. وتتعلق معظم هذه �لآلم ب�شد�ع متكرر.
 27 ي�شكو  �ليوم �جلمعة،  نتائجها  ُن�شرت  �لتي  �لدر��شة،  وبح�شب 
% من �لتالميذ من �شد�ع مزمن. وبلغت ن�شبة �لفتيات يف ذلك 

% بني �لفتيان. % مقابل 18   35
وق��ال��ت �مل�����ش��رف��ة ع��ل��ى �ل��در����ش��ة ي��ول��ي��ا ف��اج��ر �إن ه��ن��اك عو�مل 
عو�مل  جانب  �إىل  �حلي�س،  مثل  ذل��ك  يف  دور�ً  تلعب  بيولوجية 

نف�شية و�شعورية.
ومن �لتالميذ �لذين يعانون من �شد�ع مزمن، ي�شعر ن�شبة 80 % 

بال�شد�ع مرة و�حدة على �لأقل �أ�شبوعياً.
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برنامج ذكي لتحديد �شبب بكاء �لر�شيع
طور باحثون �أمريكيون و�شينيون نظاماً فريد�ً من نوعه قائم على �لذكاء �ل�شطناعي من �شاأنه حتديد �شبب بكاء 
�لر�شيع �لذي ي�شعب على �لكثري من حديثات �لأمومة فهم �شبب �شر�خ �أو بكاء �أطفالهن حديثي �لولدة وينتابهن 

�لقلق و�حلرية لعدم قدرتهن على تف�شريه ب�شكل �شحيح لال�شتجابة له على نحو �شليم.
�ل�شينية  و�لر�بطة   "IEEE" �ملتحدة  �لوليات  �لكهرباء و�لإلكرتونيات يف  �لباحثون يف معهد مهند�شي  و�أو�شح 
لالأمتتة �أن �لربنامج قادر على �لتعرف على �أنو�ع �شر�خ وبكاء �لأطفال و�لتفرقة بني �أ�شكاله، لي�شهل على �لأم �أو 

�لأب معرفة ما �إذ� كان �لر�شيع يبكي لأنه ي�شعر باجلوع �أو يعاين من �أمل �أو يرغب يف تغيري �حلفا�س.
و�أ�شار �لباحثون �إىل �أن هذ� �لربنامج قد يقلب �ملو�زيني �شو�ء د�خل �ملنازل �أو يف �مل�شت�شفيات، ففي حني �أن كل طفل 
له �شرخة مميزة، �إل �أنه توجد �شمات م�شرتكة و�شائعة لأنو�ع �لبكاء، ميكن �لتمييز بينها، بح�شب ما ورد يف موقع 

مريور �لربيطاين.
ت�شتطيع  طوروها  �لتي  �خلو�رزمية  �أن  �إىل  م�شريين  معينة"،  �إ���ش��ار�ت  �شرخة  لكل  �للغة،  "مثل  �لباحثون  وق��ال 
متييز �لختالفات بني �لإ�شار�ت �ل�شوتية للبكاء �أو �ل�شر�خ، وحتديد ما �إذ� كانت طبيعية �أم غري طبيعية و�شببها، 

حتى يف �لبيئات �ل�شاخبة.
�أيدي  �أد�ة قوية يف  �لو�لدين فح�شب، بل قد تكون مبثابة  �أن �خلو�رزمية لن ي�شتفيد منها فقط  �لباحثون  و�أكد 

�لأطباء لفهم  �شر�خ �لأطفال �ملر�شى.
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�لن�شاطات �لإبد�عية تعزز �ل�شحة �لعقلية
على مر �ل�شنني، ك�شفت �لعديد من �لدر��شات، وجود عالقة وثيقة تربط 

بني ممار�شة خمتلف �لن�شاطات �لإبد�عية، وبني �ل�شحة �لعقلية. 
فعلى �شبيل �ملثال، وجدت �إحدى �لدر��شات �لتي ن�شرت يف 2016 يف جملة 
يف  �لأ�شخا�س  يق�شيه  �ل��ذي  �لوقت  ز�د  كلما  �أن��ه  �لإي��ج��اب��ي،  �لنف�س  علم 
�لفرح  مثل  �إيجابي  مب��ز�ج  حتّلو�  كلما  �ليوم،  خالل  �لإبد�عية  �ملمار�شات 
و�ليقظة و�لهتمام.  كما خل�شت در��شة �أخرى، ُن�شرت يف 2013 يف �ملجلة 
فن  ميار�شون  �شخ�س   35000 على  و�أجريت  �ملهني،  للعالج  �لربيطانية 
ب��ني ممار�شة  �إىل وج���ود ع��الق��ة مهمة  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  �حل��ي��اك��ة يف جميع 
در��شة  وج��دت  للحو�مل،  وبالن�شبة  و�ل�شعادة.   �لهدوء  وم�شاعر  �حلياكة 
ن�شرت �لعام �ملا�شي يف �ملجلة �لربيطانية للطب �لنف�شي �أن �لأمهات �جلدد 
�أعر��س  من  تعافني  و�ملو�شيقى،  �لغناء  جمموعات  من  ج��زء�ً  كّن  �للو�تي 
�ل�شحة  �أخ�شائيي  �لكثري من  وب��ات  �أ�شرع.   ب�شكل  �ل��ولدة  �كتئاب ما بعد 
و�لرق�س  و�ل��در�م��ا  و�ملو�شيقى  �لفن  مثل  �أن�شطة  ي�شتخدمون  �لعقلية 
�أح��ي��ان��اً مل�����ش��اع��دة �مل��ر���ش��ى ع��ل��ى �ل��ت��ع��ام��ل م��ع �ل��ت��وت��ر و�لك��ت��ئ��اب و�حلزن 
لعو�طف  كمنفذ  يعمل  �أن  �لإب���د�ع���ي  للتعبري  ميكن  حيث  و�ل�����ش��دم��ات، 
يف  مهار�تهم  ويح�شن  م�شاعرهم،  مع  �لتو��شل  على  وي�شاعدهم  �ملر�شى، 

حل �مل�شكالت و�لتو��شل، �إ�شافة �إىل �أنه يعزز �لوعي �لذ�تي. 

عالجات منزلية للبو��شري 
�لبو��شري �أوعية دموية توجد يف نهايات �ل�شرج، وعند توّرمها يحدث نزيف 
�أثناء �لإخر�ج ي�شاحبه �أمل. وتتوّرم �لبو��شري ب�شبب �ل�شغط �لز�ئد عليها 
نتيجة �لإم�شاك، �أو مع �لتقّدم يف �لُعمر. وتوجد عالجات من دون و�شفة 
تكر�ر  ي��وؤدي  �أحياناً  لكن  �لبو��شري،  �لتهاب  من  �خلفيفة  للدرجة  طبية 

��شتعمال كرميات �لبو��شري �إىل معاودة �للتهاب مرة ثانية.
�إليك  حا�شم  ب�شكل  �ملتو�شطة  �أو  �خلفيفة  �ل��درج��ة  م��ن  �لبو��شري  لعالج 

جمموعة من �لعالجات �ملنزلية �لتي �أيدتها �لأدلة �لعلمية:
* هالم �ل�شّبار )�لألوفري�( من �لعنا�شر �لطبيعية �لتي تعالج �للتهابات، 
��شتخد�مها  وميكن  �ل�شّبار  ه��الم  على  حتتوي  ع��دي��دة  منتجات  وت��وج��د 

لعالج �لبو��شري.
* �جلل�شرين عالج فّعال لتخفيف �حلكة وجفاف �لبو��شري �لذي يوؤدي �إىل 

�لنزيف.
�ل��ذي يحدث بعد �لإخ���ر�ج ��شتخدم ملح  * لتخفيف �لأمل وع��الج �جل��رح 

�إب�شوم مع �ملاء �لد�فئ و�جل�س يف حو�س �ل�شتحمام ملدة 15 دقيقة.
* ميكنك �أي�شاً تخفيف �لأمل با�شتخد�م كّماد�ت �لثلج.

يا�شمني �شربي يف 
�إجازة بني لندن ودبي

يف  ل����ن����دن  �إىل  ط�������ارت  �أن  ب���ع���د 
�لكرمي  رم�������ش���ان  ���ش��ه��ر  ن���ه���اي���ة 
�شربي  يا�شمني  �ل��ف��ن��ان��ة  ق���ررت 
دبي  يف  �ملقبلة  �لفرتة  تق�شي  �أن 
وذلك لق�شاء عطلتها هناك بعد 
�ملجهود �لذي بذلته يف م�شل�شلها 
بطولة  �أول  وه����و  "حكايتي" 
و�شتعود  �ل��در�م��ا  يف  لها  مطلقة 
نهاية  يف  م�����ش��ر  �إىل  ي��ا���ش��م��ني 
�ل�����ش��ه��ر �حل����ايل وذل����ك ل��ت��ب��د�أ يف 
و�خلريي  �لفني  ن�شاطها  متابعة 

�ي�شا .
�لفرتة  ي��ا���ش��م��ني ط����و�ل  وك���ان���ت 
�ملا�شية حري�شة على متابعة ردود 
"حكايتي"  م�شل�شل  ح��ول  �لفعل 
و�لذي عر�س يف رم�شان و�شارك 
و�أحمد  ب��دي��ر  �أح��م��د  بطولته  يف 
للمخرج  وه�����و  ح�����ش��ن��ي  ����ش���الح 
�أحمد �شمري فرج وتاأليف حممد 

عبد �ملعطي.

هاري وميجان يح�شر�ن عر�شا ع�شكريا 
�لأم��ري �لربيطاين ه��اري وزوج��ت��ه ميجان مع   ح�شر 
�مللكية عر�شا ع�شكريا �شنويا  �لعائلة  �آخرين من  �أفر�د 
�أول  يف  �إل��ي��ز�ب��ي��ث  للملكة  ت��ك��رمي��ا  �ل�شبت  �أم�����س  �أق��ي��م 
ملولودها  و�شعها  منذ  مليجان  ملكي  ح��دث  يف  م�شاركة 

�لأول �آرت�شي.
و�لعر�س �لع�شكري �لذي يعرف با�شم )تروبينج �أوف ذ� 
كالر( يقام �حتفال بعيد �مليالد �لر�شمي ملن يجل�س على 
�لعر�س �لربيطاين وهو تقليد متبع منذ �أكرث من 260 
عاما. و�شارك يف �لعر�س هذ� �لعام نحو 1400 جندي 

و400 مو�شيقي و300 ح�شان تقريبا.
وينتهي �لعر�س بتحليق لطائر�ت من �شالح �جلو �مللكي 

�لربيطاين.
تزوجت  �أمريكية  ممثلة  وهي  ماركل،  ميجان  وو�شعت 
�لأمري هاري يف 2018 يف قلعة وند�شور وح�شلت بذلك 
يف  �آرت�����ش��ي  �لأول  م��ول��وده��ا  �شا�شك�س،  دوق���ة  لقب  على 

�ل�شاد�س من مايو- �أيار.
�لذين  �مللكية  �لعائلة  �أف���ر�د  بني  من  ميجان  تكن  ومل 
�لتقو� بالرئي�س �لأمريكي دونالد تر�مب خالل زيارته 

�لر�شمية لربيطانيا �لأ�شبوع �ملا�شي.

ولدة منر �أ�شود نادر 
�أعلنت �إد�رة حديقة حيو�ن كولياكان بغرب �ملك�شيك ولدة 
�أ�شود، مما يفتح نافذة من �لأم��ل يف �ملحافظة على  منر 

هذه �لف�شيلة �لنادرة من �لنمور.
�لإعالم  �إد�رة حديقة �حليو�ن كولياكان لو�شائل  وقالت 
وهو  �أ�شابيع،  خم�شة  نحو  عمره  يبلغ  �جلديد  �لنمر  �إن 

�بن للنمرين �لأ�شودين �شومرب� وماكاريو.
وقال دييجو جار�شيا، مدير �حلديقة، "هذه �لولدة مهمة 
للغاية، فهي حتمل �أثر� �إيجابيا يف حماية هذ� �لنوع. �إنها 
مهمة تتطلب �لكثري من �جلهد و�لعمل، وكما قلت فهي 
مهمة يومية. �إنه نوع يو�جه خطر �لنقر��س، وتعدُّ هذه 
�لولدة �إجناز� ر�ئعا بالن�شبة حلديقة حيو�ن كولياكان".

�أعد�د  �أن جهود زيادة  �إىل  �لر�شمية  وت�شري �لإح�شائيات 
�لنمور يف �ملك�شيك حققت جناحا بارتفاعها بن�شبة بلغت 
20 يف �ملئة عام 2018. وتوؤوي �حلياة �لربية يف �ملك�شيك 
4 �آلف منر، تتهددها ب�شكل رئي�شي هناك عمليات  نحو 

�ل�شيد وتدمري بيئاتها �لطبيعية.

�لعثور على رفات ممثل يف ميكي ماو�س كلوب 
ق��ال��ت �أ���ش��رة �مل��م��ث��ل �ل�����ش��اب��ق دن��ي�����س د�ي، �ل���ذي ك���ان �أحد 
�مل�شاركني يف �لربنامج �لتلفزيوين �ل�شهري يف �خلم�شينات 
�إن����ه مت  ك���ل���وب(،  م��او���س  )م��ي��ك��ي  ماو�س"  م��ي��ك��ي  "نادي 
�لإبالغ  بعد نحو عام من  �أوري��ج��ون  رفاته يف  �لعثور على 
�إن��ه مت  بيان على في�شبوك  �لأ�شرة يف  عن فقد�نه. وقالت 
�لتعرف على د�ي من رفات ُعرث عليها يف �أبريل- ني�شان يف 

فينك�س باأوريجون مبنزل كان يعي�س فيه مع �شريكه.
وقال �لبيان �إنه مت �لتعرف على �لرفات على �أنها "ل�شقيقنا 
وعمنا �ملحبوب دني�س د�ي... وحتقق �شرطة ولية �أوريجون 
�أنه  عن  �أبلغ  قد  د�ي  �شريك  وك��ان  �لوفاة".  �شبب  ملعرفة 
مفقود يف يوليو- متوز عام 2018. وظهر د�ي يف برنامج 
1957 ثم �عتزل  1956 وعام  عام  ماو�س"  ميكي  "نادي 
ماو�س" �لذي  ميكي  "نادي  وبرنامج  كمحرتف.  �لتمثيل 
ب��د�أه و�ل��ت دي��زين كان يقدم جمموعة من �لعرو�س �لتي 

�شارك فيها مر�هقون يوؤدون �أغاين ورق�شات.

مر�شح حكومي يعرتف بتعاطي �لكوكايني 
ق���ال م��اي��ك��ل ج����وف، وه���و م��ر���ش��ح ب����ارز خل��الف��ة رئي�شة 
�لكوكايني  تعاطى  �إنه  �لربيطانية ترييز� ماي،  �ل��وزر�ء 

وي�شعر "باأ�شف �شديد" لتعاطيه يف عدة منا�شبات.
قوله  يوم �جلمعة عن جوف  ديلي ميل  ونقلت �شحيفة 
�إنه تعاطى هذ� �ملخدر يف جتمعات �جتماعية عندما كان 
�لور�ء  �إىل  �أنظر  خطاأ.  ذل��ك  "كان  وق��ال  �شابا.  �شحفيا 
�أف��ع��ل ذل��ك. ك��ان ذل��ك منذ  و�أعتقد باأنني �أمت��ن��ى ل��و مل 
20 عاما وبالفعل كان خطاأً. لكنني ل �أعتقد باأن �أخطاء 

�ملا�شي تفقد �ملرء �لأهلية".
على  �ل�شباق  فيه  يت�شارع  وق��ت  يف  �لك�شف  ه��ذ�  وي��اأت��ي 
�ل�شو�ب و�خلطاأ  �أوجه  �ملر�شحني  خالفة ماي مع بحث 
ف��ي��م��ا ي�شمى خ����روج ب��ري��ط��ان��ي��ا م��ن �لحت����اد �لأوروب�����ي 
حزب  زعيمة  من�شب  م��ن  م��اي  و��شتقالت  �ت��ف��اق.  دون 
�ملحافظني �حلاكم يوم �جلمعة مما �أ�شعل ر�شميا مناف�شة 
على خالفتها قد جتعل حزبها يتبنى موقفا �أكرث ت�شدد� 

�إز�ء خروج بريطانيا من �لحتاد �لأوروبي.
الأمري وليام وزوجته كاثرين ، دوقة كامربيدج، واأولدهم الأمري جورج ، الأمرية �سارلوت والأمري لوي�س،

 يتابعون عر�سا ع�سكريا �سنويا اأقيم اأم�س ال�سبت تكرميا للملكة اإليزابيث يف لندن . )رويرتز(

تر�مب ينتقد هدف نا�شا 
�إر�شال رو�د �إىل �لقمر 

دونالد  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  �نتقد 
تر�مب يوم �جلمعة �إد�رة �لطري�ن 
و�لف�شاء �لأمريكية )نا�شا( ب�شبب 
ف�شاء  رو�د  �إر�شال  معاودة  هدفها 
 2024 ع����ام  ب��ح��ل��ول  �ل��ق��م��ر  �إىل 
بدل  �لرتكيز  على  �لوكالة  وح��ث 
"�أكرب  م����ب����ادر�ت  ذل����ك ع��ل��ى  م���ن 
�ملريخ  �إىل  �ل��ذه��اب  م��ث��ل  بكثري" 
�ل�شابق  دع���م���ه  م���ن  ي��ق��ل�����س  مم���ا 

للمبادرة �خلا�شة بالقمر.
"يجب  �لرئي�س على تويرت  وكتب 
�أن ل تتحدث نا�شا عن �لذهاب �إىل 
 50 قبل  ذل��ك  فعلنا  لقد   - �لقمر 
عاما.. يجب �أن تركز على �لأ�شياء 
�لأكرب بكثري �لتي نقوم بها مبا يف 
ذلك "�لذهاب �إىل" �ملريخ و�لدفاع 

و�لعلم!"
وب���د� �إع����الن ت��ر�م��ب �ل���ذي ن�شره 
طائرة  م��نت  على  م��ن  تويرت  على 
�أوروبا  م��ن  ع��ودت��ه  �أث��ن��اء  �لرئا�شة 
حديث  م�����ش��ع��ى  م����ع  م��ت��ن��اق�����ش��ا 
�لقمر  �إىل  �لب�شر  لإع���ادة  لإد�رت���ه 
و�شيلة  "باأي   2024 ع���ام  ب��ح��ل��ول 
�شنو�ت  خم�س  قبل  �أي  �شرورية"، 
يف  �ل�شابق  �مل�شتهدف  �مل��وع��د  م��ن 

.2028
وتخطط نا�شا لبناء موقع ف�شائي 
يف مد�ر قمري ميكن �أن ينقل رو�د 
بحلول  �ل��ق��م��ر  ���ش��ط��ح  �إىل  ف�����ش��اء 
�أو�شع  2024 يف �ط��ار م��ب��ادرة  ع��ام 
�لقمر قاعدة لنطالق  ل�شتخد�م 
بعثات يف نهاية �ملطاف �إىل �ملريخ. 
وقال جيم بريدن�شتاين مدير نا�شا 
�إن تر�مب يعيد فقط �لتاأكيد على 

خطة نا�شا �خلا�شة بالف�شاء.

ر�قبي تاأثري هذه �لأطعمة �أثناء �لر�شاعة �لطبيعية
�لتي ينبغي على  �لأطعمة  مت تقلي�س قائمة 
�لأم جتّنبها �أثناء �لر�شاعة �لطبيعية موؤخر�ً، 
و�أ�شبحت تنق�شم �إىل ق�شمني: �أطعمة عليك 
تاأثريها.  مر�قبة  عليك  و�لأخ���رى  تفاديها، 
وهناك عالمات معينة ت�شاعدك على �لتعّرف 
وب�شكل عام،  �مل��ن��ا���ش��ب��ة.  غ��ري  �لأط��ع��م��ة  ع��ل��ى 
�ل��غ��ذ�ئ��ي وك���رثة �ل�شو�ئل  �ل���ت���و�زن و�ل��ت��ن��وع 
هي ما ي�شاعدك على �ل�شتمر�ر يف �لر�شاعة 

�أدنى. كحد  �أ�شهر  �لطبيعية ملدة 6 
ر�قبي هذه �لأطعمة:

�أوميغا3  ل��ده��ون  �لأ���ش��م��اك م�����ش��در ر�ئ���ع   *
�أك��رث من  و�ل��ربوت��ني، لكن ل ينبغي تناولها 
�لر�شاعة  مرحلة  خ��الل  �لأ�شبوع  يف  مرتني 
قليلة  �لأن�����و�ع  ب��اخ��ت��ي��ار  وُي��ن�����ش��ح  �لطبيعية، 

�لزئبق، مثل: �لبلطي و�ل�شلمون.
فو�ئد  ذ�ت  �أع�����ش��اب  و�ل��ن��ع��ن��اع  *�ل��ب��ق��دون�����س 

ر�ئعة، لكن كرثة تناولها له تاأثري �شلبي على 
تناولها  ينبغي  ل��ذل��ك  �ل��ث��دي.  حليب  �إدر�ر 
ب��اع��ت��د�ل، وم��ر�ق��ب��ة ت��اأث��ريه��ا على �إم����د�د�ت 

حليب �لثدي.
* ي���ح���ت���وي ك�����وب �ل���ق���ه���وة ع���ل���ى ك��م��ي��ة من 
�أك��و�ب من   3 �لتي حتتويها  تعادل  �لكافيني 
�لكافيني  �ل�شاي. لذلك عليك مر�قبة كمية 
حليب  �إىل  ت�شل  لأن��ه��ا  ج�شمك  تدخل  �لتي 
�ل��ث��دي، ول ت��ت��ج��اوزي م��ق��د�ر ف��ن��ج��ان قهوة 

و�حد يف �ليوم.
�لطفل،  �أمعاء  على  ملنّي  تاأثري  لل�شوكول   *
كبرية  كمية  �ملر�شعة  �لأم  تناول  عند  لذلك 
بالإ�شهال.  �ل�شغري  ي�����ش��اب  �ل�����ش��وك��ول  م��ن 
�ل�شوكول خا�شة  �أك��ل  �لع��ت��د�ل ���ش��روري يف 
�أنها حتتوي على �شكر ل ي�شاعد على �لتخّل�س 

من وزن �حلمل، وكافيني.

�أجنيلينا جويل تزور لجئني 
على حدود فنزويال 

�ل�شامية  للمفو�شية  �خلا�شة  �ملبعوثة  بو�شفها  ج��ويل،  �أجنيلينا  �لأمريكية  �ملمثلة  ز�رت 
لالأمم �ملتحدة ل�شوؤون �لالجئني، خميمات �لالجئني على �حلدود بني كولومبيا وفنزويال 
�أربعة ماليني لجئ ومهاجر فنزويلي فرو�  �أن  �إعالن �لأمم �ملتحدة  �لزيارة مع  . وتز�منت 
�إح�شاء�ت، ت�شدرت كولومبيا  من �لأزمة �لقت�شادية و�لإن�شانية يف بالدهم. ووفقا لأحدث 
�لدول �مل�شت�شيفة �إذ و�شلها نحو 1.3 مليون منهم تليها بريو وت�شيلي و�لإكو�دور و�لرب�زيل 
و�لأرجنتني. وحتدثت جويل �حلائزة على جائزة �أو�شكار مع �لالجئني و��شتمعت �إىل رو�ياتهم. 

و�أعلن �لرئي�س �لفنزويلي نيكول�س مادورو  فتحا جزئيا حلدود بالده مع كولومبيا. وكانت 
حكومته �أمرت باإغالق �حلدود يف فرب�ير �شباط لعرقلة جهود من �ملعار�شة 

وقتها لإدخال م�شاعد�ت للبالد. وت�شبب �لإغالق يف م�شكالت �قت�شادية 
للبلد�ت �لو�قعة يف �ملنطقة �حلدودية و�لتي �شارت تعتمد بالأ�شا�س على 

�ملدن �لكولومبية يف �شد �حتياجاتها من �ل�شلع �لأ�شا�شية و�خلدمات.


