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الأمم املتحدة: ظروف مروعة للمهاجرين املحتجزين يف ليبيا 
تدمري طائرة تركية ثانية 

م�سرية يف مطار معيتيقة
•• عوا�صم-وكاالت:

الليبي، فجر  الوطني  التابعة للجي�ش  الإعللام احلربي  قالت �شعبة 
الليل  عند منت�شف  ودمللرت  ا�شتهدفت  اجلللو  �شاح  قللوات  اإن  ام�ش، 
طيارة تركية م�شرية بالق�شم الع�شكري مبطار معيتيقة وهي الثانية 
خال يومني.واأو�شحت �شعبة الإعام احلربي اأن �شاح اجلو الليبي 
اأغار على الق�شم الع�شكري بقاعدة معيتيقة ودمرت الطائرة الرتكية 
بالقرب من الُد�شم الع�شكرية.وتعد هذه الواقعة هي الثانية، خال 
اأقل من 24 �شاعة داخل مطار معيتيقة يف طرابل�ش.واأعلن اجلي�ش 
له،  تابعة  قلللوات  على  اإغللارتللهللا  بعد  تركية  الللطللائللرة  تللدمللري  الليبي 
وحماولتها الهبوط مبدرج قاعدة معيتيقة الع�شكري الذي انطلقت 

منه.
من جانبها، اأكدت غرفة املاحة مبطار معيتيقة الدويل اأن الق�شف 
الت�شغيل  عملية  واأن  املللدنلليللة،  الللطللائللرات  مهبط  عللن  بعيد  اجللللوي 
ت�شري ب�شكل طبيعي. اإىل ذلك، نّددت الأمم املتحدة ام�ش بالظروف 
ع�شرات  وفللاة  مع  ليبيا،  يف  املهاجرين  احتجاز  مراكز  يف  "املروعة" 
قلة  ب�شبب  اجلللوع  من  مئات  ومعاناة  بال�شّل  اإ�شابتهم  جللراء  منهم 

ح�ش�ش الطعام بينما فقد اآخرون على ما يبدو.
وقال املتحدث با�شم مفو�شية الأمم املتحدة لاجئني روبرت كولفيل 
"ن�شعر بقلق بالغ حيال الظروف املروعة التي يحتجز فيها املهاجرون 
املتحدة، ل يزال هناك  الأمم  بيانات  ليبيا". وح�شب  والاجئون يف 
ت�شهد  التي  طرابل�ش،  يف  حمتجزين  ومهاجر  لجللئ   3400 نحو 

معارك م�شتمرة منذ بداية ني�شان ابريل الفائت.
ورغم العنف وانعدام الأمان، متكنت قوات خفر ال�شواحل الليبية من 
انت�شال 2300 �شخ�ش قبالة �شواحل الباد ونقلتهم ملراكز احتجاز 

يف البلد العربي الذي متزقه احلرب.
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بحثا عالقات البلدين وعددا من الق�شايا وامل�شتجدات التي ت�شهدها املنطقة 

حممد بن زايد ي�ستقبل رئي�س 
جمل�س النواب العراقي

•• اأبوظبي-وام:

اآل  زايلللد  بللن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات  نهيان ويل عهد 
معايل   - ال�شاطئ  ق�شر  جمل�ش  يف   - اأملل�للش  امل�شلحة 
يف  الللنللواب  جمل�ش  رئي�ش  احللبو�شي  ريللكللان  حممد 

جمهورية العراق ال�شقيقة.
ورحب �شموه برئي�ش جمل�ش النواب العراقي وتبادل 

معه التهاين مبنا�شبة عيد الفطر املبارك.. داعيني اهلل 
البلدين  املباركة على  املنا�شبة  اأن يعيد هذه  عز وجل 

و�شعبيهما ال�شقيقني باخلري والأمن والزدهار.
البلدين  اللللللقللاء علللاقلللات  وبللحللث اجللللانلللبلللان خللللال 
املجالت  يف  خللا�للشللة  وتنميتها  تللطللويللرهللا  واإمللكللانللات 
الربملانية..اإ�شافة اإىل عدد من الق�شايا وامل�شتجدات 

التي ت�شهدها املنطقة وتبادل وجهات النظر ب�شاأنها.
)التفا�شيل �ش2(
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حممد بن زايد خال ا�شتقباله رئي�ش جمل�ش النواب العراقي 

 عبد الفتاح الربهان رئي�ش املجل�ش الع�شكري ال�شوداين املوؤقت  خال ا�شتقباله رئي�ش الوزراء الأثيوبي    

جانب من املواجهات الدامية يف  اإدلب

اإتيان ت�شي�شيكيدي .. عائد من بروك�شل

اأكدت اأن الهجمات نفذتها جهة فاعلة تتمتع بقدرات ت�شغيلية عالية 
الإمارات وال�سعودية والرنويج تطلع جمل�س الأمن 
على التخطيط ذي الطابع املعقد لهجمات الفجرية

مقتل 8 اإرهابيني يف مداهمة بالعري�س

•• نيويورك-وام:

العربية  الإملللارات  لدولة  الدائمون  املندوبون  قللدم 
املتحدة و اململكة العربية ال�شعودية و مملكة الرنويج 
لدى الأمم املتحدة اإحاطة اإىل اأع�شاء جمل�ش الأمن 
التابع لاأمم املتحدة حول النتائج الأولية للتحقيق 
نفط  ناقات  اأربللع  التي طالت  املن�شقة  الهجمات  يف 
�شباح يوم الثاين ع�شر من مايو 2019 قبالة ميناء 

الفجرية.
الإقليمية  امللليللاه  داخلللل  الهجمات  هللذه  وقللعللت  قللد  و 
تقل  م�شافة  مللن  املتحدة  العربية  الإمللللارات  لللدولللة 
الإمللللارات..  دوللللة  �شاحل  مللن  بحريا  12 ميا  عللن 
التحقيقات  قلليللادة  الإمللاراتلليللة  ال�شلطات  تولت  كما 

بالتن�شيق مع عدة �شركاء دوليني.
الهجمات  هلللذه  اأن  علللللى  املللتلل�للشللررة  الللللدول  اأكللللدت  و 
اإمدادات  اأمللن  و  الدولية  التجارية  املاحة  عر�شت 
لل�شلم  العاملية للخطر ف�شا عن تهديدها  الطاقة 
اأع�شاء  اإىل  ال�شكر  ووجللهللت   .. الللدوللليللني  والأمللللن 
جمل�ش الأمن الذين قدموا دعمهم بالفعل للتحقيق 
املجل�ش  اأع�شاء  كما دعت جميع  الهجمات..  يف هذه 
ال�شلطات  عليها  ح�شلت  التي  الأدلللة  على  لاطاع 
اململكة  الإمللللارات و  التزمت دوللللة  الإمللاراتلليللة. وقللد 
املجل�ش  اأع�شاء  باإبقاء  ال�شعودية و الرنويج  العربية 
التحقيق  اإليها  يتو�شل  اأخللرى  نتائج  بللاأي  علم  على 
احلايل وطلبوا اأن تظل هذه امل�شاألة قيد نظر جمل�ش 

الأمن.                                        التفا�شيل )�ش2(

•• القاهرة-وكاالت:

 8 مقتل  املل�للش،  امل�شرية،  الداخلية  وزارة  اأعلنت 
عللنللا�للشللر اإرهلللابللليلللة خلللال مللداهللمللة قللللوات الأملللن 
ال�شحراوي  بالظهري  الللزيللتللون،  مللللزارع  لإحللللدى 

ملنطقة العبور جنوب العري�ش، يف �شمال �شيناء.
وقالت الداخلية: "معلومات توافرت حول اختباء 
املزرعة،  داخللل  الإرهللابلليللة  العنا�شر  من  جمموعة 
واأثناء حما�شرتهم قاموا باإطاق النريان ب�شورة 
مكثفة جتاه القوات، فتم التعامل معهم، مما اأ�شفر 

عن م�شرع 8 منهم".
اأن  ر�شمي،  بيان  يف  امل�شرية  الداخلية  واأو�للشللحللت 
القوات الأمنية عرثت بحوزتهم على 5 بنادق اآلية، 

وعبوة متفجرة، وحزامني نا�شفني.
العنا�شر  وتللتللبللع  مللاحللقللة  اإطلللللار  يف  ذلللللك  يلللاأتلللي 
اللللذي ا�شتهدف  الللهللجللوم  املللتللورطللة يف  الإرهللابلليللة 
حاجزا اأمنيا غربي مدينة العري�ش، الأربعاء، مما 
من  و5  م�شريني،  ع�شكريني   7 مقتل  اإىل  اأدى 
الداخلية  وزارة  بيان  بح�شب  الإرهابية،  العنا�شر 

امل�شرية.

رئي�س الوزراء الإثيوبي يف ال�شودان للو�شاطة

احلرية والتغيري ترف�س التفاو�س مع الع�سكري ال�سوداين
اأ�شباح املا�شي تق�س م�شاجع احلا�شر:

من اأنغول اإىل الكونغو كين�سا�سا، زمن العائدين...

قتياًل مبعارك بني قوات النظام واملعار�سة ال�سورية  83
•• دم�صق-وكاالت:

قوات  بني  معارك  خللال  املا�شية  الل24  ال�شاعات  يف  �شخ�شاً   83 قتل 
الللنللظللام اللل�للشللوري وفلل�للشللائللل جللهللاديللة ومللعللار�للشللة قلللرب حمللافللظللة اإدلب 
ب�شمال غرب �شوريا، وفق ما ذكر املر�شد ال�شوري حلقوق الإن�شان، ام�ش 

اجلمعة.
وقال املر�شد اإنه منذ اخلمي�ش، قتل 44 من قوات النظام و39 مقاتًا 
من اجلهاديني، يف تلك املعارك التي �شهدت �شربات جوية نفذتها قوات 

النظام اأو حليفتها رو�شيا، بح�شب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرن�شية.
للجي�ش  تابعة  حربية  طائرة  اأ�شقطت  اأنها  املعار�شة  ف�شائل  واأعلنت 
على  �شفحات  وبثت  اجلمعة.  اللليللوم  ال�شمايل  حماة  ريللف  يف  اللل�للشللوري 
مواقع التوا�شل الجتماعي التابعة للمعار�شة ال�شورية �شوراً لطائرة 
حترير  هيئة  مقاتلي  قبل  مللن  بلل�للشللاروخ  "اأ�شقطت  اإنللهللا  تللقللول  حربية 
يتم  احلكومية  للقوات  تابعة  حربية  طائرة  اأول  هذه  وتعترب  ال�شام". 
ا�شقاطها منذ اأكرث من عام. ومل يت�شن احل�شول على رد من احلكومة 
القوات  الأ�شد، بدعم من  ب�شار  ال�شوري  الرئي�ش  بداأت قوات  ال�شورية. 
املعار�شة يف حماة  النطاق �شد ف�شائل  الرو�شية، حملة وا�شعة  اجلوية 

واإدلب، اآخر معاقل املعار�شة الرئي�شية يف �شوريا.
وت�شبب الت�شعيد الأخري يف �شوريا التي مزقتها احلرب يف نزوح الآلف 
يف  تقريباً  اأ�شهر   8 انهيار هدنة مدتها  واأثللار خمللاوف من  النا�ش  من 

موريتانيا تطلق حمالت النتخابات 
الرئا�سي الق�سر  نحو  ال�سباق  يف 

•• نواك�صوط-وكاالت:

انطاق  علللن  مللوريللتللانلليللا  اأعلللللللن يف 
ال�شباق  يف  النللتللخللابلليللة  احلللمللات 
نحو الق�شر الرئا�شي والتي جتري 
يف يونيو من هذا العام. ويتناف�ش يف 
املوريتانية  الرئا�شة  انتخابات  هذه 
التي جتري اجلولة الأوىل منها  يف 
22 يونيو اجلاري، �شتة مر�شحني، 
اأحمد  حممد  ال�شيخ  حممد  وهللم 
حممد  و�شيدي  الللغللزواين،  ال�شيخ 
بوبكر بو�شالف، وبورام الداه الداه 
مولود،  �للشلليللدي  وحملللملللد  اأعلللبللليلللد، 
وحملللملللد الأمللللللني امللللرجتلللي الللللوايف 
وكلللان حللاملليللدو بللابللا. ويللعللد مر�شح 
ال�شيخ حممد  ولللد  احلللزب احلاكم 
مناف�شه  اأنلله  اإل  الأقلللوى  هو  اأحمد 
اللللرئللليللل�لللشلللي هلللللو رئللليللل�لللش اللللللللللوزراء 
النللتللقللايل الأ�للشللبللق �للشلليللدي حممد 
  ،)2007-2005( بللوبللكللر  وللللد 
وهو مدعوم من ائتاف ي�شم حزب 
تللوا�للشللل اللللذي يعترب اأهلللم اأحلللزاب 
ت�شكيات  اىل  اإ�للشللافللة  املللعللار�للشللة، 
ب�شبب  كللان مت حلها  اخللرى  �شيا�شية 
�شعف نتائجها النتخابية. وبح�شب 
الر�شمية يف موريتانيا  الأنباء  وكالة 
فلللقلللد �لللشلللهلللدت ملللللقلللللرات احللللملللات 
بالعا�شمة  للللللمللر�للشللحللني  امللللركلللزيلللة 
وخمتلف الوليات جتمعات انتخابية 
برامج  لتقدمي  خ�ش�شت  و�للشللهللرات 
اجل  مللن  يقدمونه  ومللا  املرت�شحني 

ا�شتمالة الناخب املوريتاين.

 •• الفجر - خرية ال�صيباين
املقابر  ب�شام  نوؤمن  اأن  يجب  هل 
والف�شائل  الأ�للللشللللرحللللة  و�لللشلللحلللر 
الأول  يف  لللاأقللبلليللة؟  التعوي�شية 
مللن يللونلليللو، علللللى بللعللد األللللف ميل، 
مت اإعادة �شخ�شيتني اأ�شطوريتني، 
طويل،  نفي  بعد  الم  الوطن  اإىل 
الأنغويل  اأر�شهما:  تللراب  للليللواروا 
يونيتا  زعيم   ، �شافيمبي  جونا�ش 
ومللر�للشللدهللا اللللراحلللل، وهلللي حركة 
اأو  وا�شنطن  تدعمها  كللانللت  متللرد 
العن�شري يف جنوب  الف�شل  نظام 
اإتيان  واللللكلللونلللغلللويل  ؛  اإفلللريلللقللليلللا 
لل  الأ�شلي  النموذج  ت�شي�شيكيدي، 
للرئي�ش   ، التاريخي"  "املعار�ش 
املار�شال موبوتو - ورئي�ش وزرائه 
 ، ا - ثم لأ�شرة كابيا  اأي�شً العابر 

تللويف بربوك�شل يف فرباير  والللذي 
تطلب  احللللاللللتلللني،  يف   .2017
ال�شتبدادي  قب�شة  ارتخاء  الأمللر 
دو�ش  اإدواردو  خو�شيه   - احلللاكللم 

وجوزيف   ، للللوانلللدا  يف  �للشللانللتللو�للش 
كللابلليللا يف كلليللنلل�للشللا�للشللا - لللتللدق يف 
الأبدية  اللللراحلللة  �للشللاعللة  الللنللهللايللة 

املفرت�شة.    )التفا�شيل �ش8(

•• اخلرطوم-وكاالت:

قللللال اللللقللليلللادي يف قللللوى اإعللللان 
عبا�ش،  مدين  والتغيري،  احلرية 
"�شكاي  مللع  مقابلة  يف  اجلللمللعللة، 
التفاو�ش  اإن مبداأ  نيوز عربية"، 
النتقايل  الع�شكري  املجل�ش  مع 
احلللاكللم غللري مللطللروح حللاللليللا، يف 
مللوقللف يللبللدو مللتلل�للشللددا ملللع بدء 

و�شاطة اإثيوبيا املجاورة.
زيارة  تعليقا على  واأ�شاف عبا�ش 
رئلليلل�للش الللللللوزراء الإثللليلللوبلللي، اآبي 
"نتفهم  اخللللرطلللوم  اإىل  اأحلللملللد، 
�شامة  الإثلليللوبللي على  احلللر�للش 
جارة  فهي  وا�شتقراره،  ال�شودان 
ال�شودان  يف  يللحللدث  مللا  قللريللبللة، 
يوؤثر وتتاأثر به كل دول الإقليم، 

ويف مقدمتها اإثيوبيا".
اأحمد و�شل يف وقللت �شابق  وكللان 
ال�شودانية،  العا�شمة  اإىل  اللليللوم 
و�للشللاطللة بني  جللهللود  يبا�شر  لللكللي 
املللجللللل�للش الللعلل�للشللكللري احللللاكلللم يف 
الرئي�ش  عللللللزل  ملللنلللذ  اللللللبلللللاد، 
"احلرية  وقلللللوى  الللبلل�للشللري  عللمللر 

اإىل  النتقال  لعملية  روؤيتنا  هللو 
�شلطة مدنية".

واأ�شاف مدين عبا�ش اأنه ل ميكن 
الع�شكري(  )املللجللللل�للش  يللكللون  اأن 
جللللزءا مللن مللعللادلللة احللللل لأزملللة 
اختاقها هو"، يف اإ�شارة اإىل ف�ش 
العت�شام اأمام مقر قيادة اجلي�ش 

قبل اأيام.
اإعان  الللقلليللادي يف قلللوى  و�للشللدد 
احلرية والتغيري على اأن "الدور 
يلعبه  اأن  ميللكللن  الللللذي  الللوحلليللد 
الفرتة  يف  الللعلل�للشللكللري  املللجللللل�للش 
اإىل  ال�شلطة  ت�شليم  هللو  املقبلة 

املدنيني".
ولفت اإىل اأن انزلق ال�شودان نحو 
العنف، لن يكون من طرف قوى 
املعار�شة فهي جهة غري م�شلحة، 

وتتبنى ال�شلمية.
اأ�شا�شية  �شروطا  "هناك  اإن  وقال 
مللللن اأجللللللل ا�لللشلللتلللقلللرار احللللليللللاة يف 
التفاو�ش،  اأجللل  من  ل  ال�شودان، 
املجتمع  مللتللطلللللبللات  مللللع  تللتللفللق 
اإىل  ال�شلطة  نقل  وهللي  اللللدويل، 

املدنيني".

العاقة  تللدهللور  اإثللر  والتغيري"، 
اتهمت  بللعللدمللا  اللللطلللرفلللني،  بلللني 
الأخلللللرية املللجللللل�للش بللفلل�للش عنيف 
قيادة  ملللقلللر  اأملللللللام  للللاعلللتللل�لللشلللام 

اجلي�ش، الثنني املا�شي.
التي يلتقي  اأحمد  وت�شتمر زيارة 

الطرفني  عللن  خللالللهللا ممللثلللللني 
ملدة يوم واحد فقط.

وتابع عبا�ش اأن زيارة اآبي "متثل 
"احلرية  لقوى  بالن�شبة  فر�شة 
قلللادة  يلل�للشللتللمللع  لللكللي  والتغيري" 
حدث  ملللا  �شحيح  ب�شكل  الإقللللليللم 

يف ال�شودان، خا�شة ف�ش اعت�شام 
اأمام قيادة اجلي�ش".

وقال اإن العودة اإىل التفاو�ش غري 
لقوى  بالن�شبة  حاليا  مطروحة 
ما  لللكللن  والتغيري"،  "احلرية 
الإقليم  لللدول  نو�شحه  اأن  ميكن 
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�إيطاليا: قوة حركة 5 جنوم 
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�ملو�قع �لأمريكية تربز فوز 

فيكتوري يف ثانية جولت �لعامل

�لفجر �لريا�سي

قرقا�س: ل حل لأزمة قطر بالأ�ساليب التقليدية
•• اأبوظبي-الفجر:

قال معايل وزير الدولة لل�شوؤون اخلارجية يف الإمارات، اأنور قرقا�ش، اأم�ش اجلمعة، 
الأمنية  العللتللبللارات  مللن  ملجموعة  ال�شيا�شي  قللرارهللا  يف  مرتهنة  اأ�شبحت  قطر  اإن 

والقت�شادية، موؤكدا اأنه "ل حل لأزمة الدوحة بالأ�شاليب التقليدية".
الثانية  الذكرى  حلول  "مع  فيها:  قال  "تويرت"،  موقع  على  تغريدة  معاليه  ون�شر 
ملقاطعة قطر، من الوا�شح اأن الدوحة مل تتمكن من فك اأزمتها بل عمقتها نتيجة 
ل�شيا�شة �شلبية بحثت عن املواجهات، توجه تنق�شه احلكمة وجاءت تداعياته �شلبية 

عليها. دور الدوحة الفاعل ت�شرر نتيجة للمقاطعة وحلت املظلومية حمله".
واأ�شاف: "ولعل ال�شيادة التي طاملا ت�شدقت بها الدوحة كانت ال�شحية الأكرب خال 
العامني، فاأ�شبحت قطر مرتهنة يف قرارها ال�شيا�شي ملجموعة من العتبارات الأمنية 

والقت�شادية، واأ�شبح ترددها �شعار مرحلة انقطاعها عن حميطها".
واعترب معايل وزير الدولة الإماراتي، اأن الأزمة "ك�شفت �شعف الدوحة مقارنة بني 
"كما تبني من القمة اخلليجية الأخرية فا  واقعها وطموحها". وا�شتطرد قائا: 
حل لأزمة الدوحة بالأ�شاليب التقليدية ودون مراجعة �شريحة لل�شيا�شات التي قادها 
ال�شيخ متيم مراجعة �شريحة  العقل واملنطق يفر�ش على  ال�شيخ حمد بن خليفة. 

وتبني توجه جديد ينهي اأزمة باده ويعيدها اإىل حميطها اخلليجي والعربي".

ق�شف عنيف للملي�شيات احلوثية على املحافظة 

اأع�ساء مبجل�س الأمن يبحثون اإر�سال مراقبني دوليني للحديدة
•• اليمن-وكاالت:

الأمن  اأع�شاء يف جمل�ش  بللداأ عدة 
اإر�شال  اإمكانية  يف  جللديللاً  يفكرون 
اإىل  م�شلحني  دولللليلللني  مللراقللبللني 
احلللديللدة مللن اأجلللل مللراقللبللة وقف 

اإطاق النار واإعادة النت�شار.
املراقبني  تللفللويلل�للش  اأن  واأو�للللشللللح 
�شينتهي  الللليلللملللن  يف  الللللدوللللليللللني 
بحلول نهاية هذا ال�شهر )يونيو(، 
وبلللاللللتلللايل �للشلليللتللوجللب علللللى الأمم 
حيث  التفوي�ش،  جتديد  املتحدة 
�شيتم ذلك يف الغالب خال جل�شة 
املبعوث  اإحللللاطللللة  اىل  ال�لللشلللتلللملللاع 
الأممي مارتن غريفث�ش يف ال�شابع 
كثريين  ولللكللن  ال�شهر،  مللن  ع�شر 
ملللن اأعلل�للشللاء جمللللل�للش الأملللللن، ويف 
مقدمتهم بريطانيا، بداأوا يفكرون 
جدياً يف اإر�شال مراقبني م�شلحني 
م�شلحة(  �شام  حفظ  قللوات  )اأي 
اإطاق  وقلللف  ملللراقللبللة  اللليللمللن  اإىل 

النار وتن�شيق اإعادة النت�شار.
الأمم  اأن  اإىل  اأ�للللشللللار  ذللللللك،  اإىل 
املتحدة تتحدث ب�شورة مكثفة اإىل 

وفق م�شادر حملية.
لألوية  الإعللللامللللي  امللللركلللز  واأفللللللاد 
�شنوا  "احلوثيني  بللللاأن  الللعللمللالللقللة 
ا�شتخدموا  عنيفاً  مدفعياً  ق�شفاً 
خاله قذائف مدفعية الهاون عيار 
على مواقع األوية العمالقة   120
كثيف".  ب�شكل  التحيتا  مدينة  يف 
احلوثيني  قللليلللام  اإىل  اأ�للللشللللار  كللمللا 
بعمليات ا�شتهداف مكثفة واإطاق 
الر�شا�شة  الأ�شلحة  من  وا�شعة  نار 
املتو�شطة عيار 14.5 على مواقع 
العمالقة يف  األللويللة  قلللوات  متللركللز 

املنطقة ذاتها".
تزامناً  الق�شف  هذا  ق�شف  وياأتي 
بتعزيزات  النللقللابلليللني  دفلللع  ملللع 
كبرية نحو منطقة اجلبلية التابعة 

ملديرية التحيتا، وفق املركز.
ومللنللذ بلللدء الللهللدنللة الأممللليلللة، قام 
بعدة  املللركللز،  بح�شب  احلللوثلليللون، 
باءت  واخلللرتاق  للت�شلل  حمللاولت 
�شعيهم  اإطللار  يف  بالف�شل،  جميعها 
املديرية،  على  ال�شيطرة  ل�شتعادة 
اإثر  �شابق  وقللت  يف  فقدوها  والتي 

مواجهات مع اجلي�ش اليمني.

التعاون،  اإىل  لدفعهم  احلللوثلليللني 
هذا  يف  عمان  و�شاطة  طلبت  وقللد 
اأكد  كما  عليهم.  لل�شغط  اللل�للشللاأن 
ترف�ش  احللللوثلللي  ملليللللليلل�للشلليللات  اأن 
الدخول  تاأ�شريات  ي�شمى  ما  منح 
توؤهلهم  الللدوللليللني،  املراقبني  اإىل 
املناطق التي ت�شيطر  اإىل  الدخول 
عليها، مو�شحاً اأن "هناك 15 فقط 
منحوا  مرقباً   75 جمموعه  مما 
اليمن".  اإىل  بالتوجه  التفوي�ش 
احلوثي  ميلي�شيات  وكللثللفللت  هلللذا 

من ق�شفها الع�شوائي على الأحياء 
ال�شكنية ومواقع اجلي�ش اليمني يف 
حمافظة احلديدة، �شمن ا�شتمرار 
خروقاتها املتكررة للهدنة الأممية 
كانون   18 يف  �شريانها  بللدء  منذ 
و�شقطت  املا�شي.  الأول/دي�شمرب 
عللل�لللشلللرات الللللقللللذائللللف، اأملللل�للللش على 
ومدينة  ال�شكنية مديرية  الأحياء 
التحيتا جنوب احلديدة، ما خلف 
حالة من الهلع والذعر يف اأو�شاط 
والأطفال،  الن�شاء  ال�شكان، خا�شة 

تظاهرات جزائرية رف�سا 
ال�سابق النظام  لرموز 

•• اجلزائر-وكاالت:

اآلف  تلل�للشللم  مللل�لللشلللريات  انللطلللللقللت 
امللللتلللظلللاهلللريلللن بلللعلللد النلللتلللهلللاء من 
اجلمعة  يف  وذللللللك  اأملللل�للللش،  �لللشلللاة 
اللل�للشللاد�للشللة علل�للشللرة علللللى اللللتلللوايل، 
للمطالبة با�شتقالة الرئي�ش املوؤقت 
عللبللدالللقللادر بللن �للشللالللح وتللنللحللي ما 
تبقى من رموز النظام ال�شابق. ويف 
اأول جمعة بعد عيد الفطر، احت�شد 
اجلزائريني  املللتللظللاهللريللن  اآلف 
اأنحاء  يف  عللدة  ومللدن  العا�شمة  يف 
الباد، تعبرياً عن رف�شهم خلارطة 
ال�شلطات  اقرتحتها  التي  الطريق 
النتقالية، وللمطالبة برحيل من 

تبقى من رموز النظام ال�شابق.
القادر  عبد  املللوؤقللت  الرئي�ش  وكللان 
اأمللل�لللش اخلمي�ش،  دعلللا  �للشللالللح،  بلللن 
الطبقة ال�شيا�شية واملجتمع املدين 
الو�شول  اأجللللللل  مللللن  "حوار  اإىل 
انتخابات  تنظيم  على  تللوافللق  اإىل 
وذلك  الآجال"،  اأقلللرب  يف  رئا�شية 
الد�شتوري  املللجللللل�للش  اإعلللللان  بللعللد 
ا�للشللتللحللالللة اإجللللللراء النللتللخللابللات يف 
الرابع من يوليو القادم، واأعلن عن 
انتخاب  ا�شتمراره يف من�شبه حتى 

رئي�ش جديد.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان : الفجر

ووفقاً  املجتمعية  امل�شوؤولية  اإطللار  يف 
مللللا تلللهلللدف لللله املللوؤ�للشلل�للشللة وجتلللديلللداً 
قدمت   ، �شائق”  “اإ�شعاد  مللللبلللادرات 
اإدارة المتياز وت�شاريح النقل هدايا 
ات�شال  بللطللاقللات  عللن  عللبللارة  عينية 
على �شائقي مركبات الأجللرة و ذلك 
تعزيزا  لأوا�شر العاقات الأ�شرية و 

ت�شهيا لتوا�شلهم مع اأهاليهم .
مللثللل هذه  اأن  للللوتلللاه  عللمللر  اأ�لللشلللار  و 
املبادرات تهدف اإىل توفري بيئة عمل 
�شعادة  اأكللرث  جعلهم  و  لهم  منا�شبة 
املقدمة  اخلللدمللة  على  ينعك�ش  ممللا 
املوؤ�ش�شة  حلر�ش  ذلك  و   ، للجمهور 
على جعل اخلدمة متكاملة من كافة 

اجلوانب. 
�شائق  اإ�شعاد  مبادرة  اأن  لوتاه  اأكللد  و 
جلللللللاءت �لللشلللملللن اأجلللللنلللللدة امللللللبلللللادرات 
املخ�ش�شة  والجتماعية  الإن�شانية 

ل�شائقي مركبات الأجرة التي تهدف 
�للشللمللات دوللللللة الإمللللللارات  اإىل عللكلل�للش 
والتكافل  اللللتلللعلللاون  روح  وتلللظلللهلللر 
كللمللا تللغللر�للش الللقلليللم وامللللبلللادئ وتن�شر 
اأفللراد املجتمع  الت�شامح واملحبة بني 
املجتمعية  املللل�لللشلللوؤولللليلللة  تللعللكلل�للش  و 

للموؤ�ش�شة ككل.
مركبات  �للشللائللقللي  اأن  لللوتللاه  اأ�لللشلللار  و 
الأمامية  الللواجللهللة  ون  يللعللدُّ الأجللللرة 
يكونون  اللللذيلللن  وهللللم  للللللمللوؤ�للشلل�للشللة 
ومن  للموؤ�ش�شة  الللذهللنلليللة  اللل�للشللورة 
واجبنا الهتمام بهم و توفري راحتهم 

يف  الوظيفي  ر�شاهم  ينعك�ش  حتى 
للجمهور.  يقدمونها  التي  اخلدمة 
واأعرب ال�شائقون عن امتنانهم بهذه 
اإيجابية  دفعة  تعطيهم  التي  املبادرة 
الوظيفي  للتميز  ال�شعي  و  للعمل 

والتفاين يف العمل .

•• دبي-الفجر:

قطاعها  اإىل  دبللي  ل�شرطة  الللعللامللة  الللقلليللادة  يف  اإ�للشللعللاد  جلنة  �شّمت 
التعليمي، كلية و�شتفورد اجلامعية يف دبي، موفرة بذلك خ�شومات 
الدبلوم  برامج  %30 على جميع  اإىل  ت�شل  اإ�شعاد  بطاقة  حلاملي 
العليا  الدرا�شات  برامج  على   20% وخ�شم  التخ�ش�شات،  كافة  يف 

“املاج�شتري«.
اللجنة  اإن  اإ�شعاد،  العامري رئي�ش جلنة بطاقة  ال�شيدة منى  وقالت 
يف  عللرو�للش  واأكلللرب  اأهللم  ل�شتقدام  وفعالية  بحر�ش  عملها  توا�شل 
حاملي  لكافة  ال�شعادة  يحقق  مبا  ع�شر،  الثني  القطاعات  خمتلف 

اإ�شعاد من موظفي �شرطة دبي وموظفي اجلهات احلكومية  بطاقة 
التي ان�شمت اإلينا، حر�شا منا على تر�شيخ القيم املوؤ�ش�شية اجلوهرية 
عدد  اللليللوم  البطاقة  احللتللواء  اإىل  م�شرية  العمل،  بيئات  خمتلف  يف 
من  بينها  الختيار  البطاقة  حلاملي  ميكن  تعليميا  خياراً   110

كليات وجامعات ومدار�ش وريا�ش اأطفال.
واأو�شحت العامري اأن موقع بطاقة اإ�شعاد اللكرتوين يتيح حلاملي 
التي تقدمها  واملزايا  العرو�ش  اإمكانية الطاع على كافة  البطاقة 
البطاقة يف كل من قطاع ال�شحة، التعليم، املطاعم، الأ�شرة، الرتفيه، 
ال�شيارات،  ال�شكن،  الللتللمللويللن،  الللتللجللاريللة،  املجمعات  لللعللام،  الللقللطللاع 

اأ�شحاب الهمم، ال�شياحة وال�شفر والفنادق.

•• اأبوظبي- وام:

اإىل غائم جزئيا  اأن يكون الطق�ش اليوم �شحوا  توقع املركز الوطني لاأر�شاد 
بوجه عام ومغربا اأحيانا مع احتمال تكون ال�شحب الركامية على بع�ش املناطق 
والرياح  الأمطار  بع�ش  �شقوط  ي�شاحبها  قد  الظهر  بعد  واجلنوبية  ال�شرقية 
خفيفة اإىل معتدلة ال�شرعة بوجه عام تن�شط اأحيانا على بع�ش املناطق الداخلية 

وتكون مثرية للغبار والأتربة.
حركة الرياح جنوبية غربية - �شمالية غربية 18– 30 كم �ش ت�شل اإىل 42 
كم �ش اأحيانا. املوج يف اخلليج العربي يكون خفيفا اإىل متو�شط .. ويحدث املد 
ال�شاعة  الأول عند  04:10 واجلللزر  الثاين  واملد   17:45 ال�شاعة  الأول عند 
يف بحر عمان يكون املوج  اأما   .  21:58 ال�شاعة  عند  الثاين  واجلزر   10:41

خفيفا اإىل متو�شط .. ويحدث املد الأول عند 13:44 واملد الثاين عند ال�شاعة 
الول عند ال�شاعة 52: 19 واجلزر الثاين 07:48 . واجلزر   01  :08

وفيما يلي بيان بدرجات احلرارة ون�شب الرطوبة العظمى وال�شغرى املتوقعة 
بالدولة غدا..

املدينة احلرارة العظمى احلرارة ال�شغرى الرطوبة العظمى الرطوبة ال�شغرى 
 15  55  26  44 15 ال�شارقة   60  30  45 15 دبي   55  31  45 اأبوظبي 
عجمان 43 27 55 15 اأم القيوين 43 27 60 20 راأ�ش اخليمة 45 31 
55 15 الفجرية 41 31 80 20 العني 45 32 45 15 ليوا 46 29 40 
25 ال�شلع 42 28 60 25 دملا 38 29 75 30   65  28  42 الروي�ش   10
اأبو مو�شى   45  80  29  37 45 طنب ال�شغرى   80  29  37 طنب الكربى 

.  50  85  28  37

طق�س �سحو اإىل غائم جزئيا اليوم�سرطة دبي ت�سم كلية و�ستفورد اإىل عرو�س بطاقة اإ�سعاد

•• اأبوظبي-وام:

زايد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتقبل   
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل 
للقوات امل�شلحة اأم�ش - يف جمل�ش ق�شر ال�شاطئ 

- معايل حممد ريكان احللبو�شي رئي�ش جمل�ش 
النواب يف جمهورية العراق ال�شقيقة.

العراقي  الللنللواب  جمل�ش  برئي�ش  �شموه  ورحلللب 
وتبادل معه التهاين مبنا�شبة عيد الفطر املبارك.. 
داعيني اهلل عز وجل اأن يعيد هذه املنا�شبة املباركة 

علللللى الللبلللللديللن و�للشللعللبلليللهللمللا اللل�للشللقلليللقللني باخلري 
والأمن والزدهار.

البلدين  عاقات  اللقاء  خللال  اجلانبان  وبحث 
املجالت  وتنميتها خا�شة يف  واإمكانات تطويرها 
الق�شايا  مللللن  علللللدد  اإىل  اللللربمللللانللليلللة..اإ�لللشلللافلللة 

وامل�شتجدات التي ت�شهدها املنطقة وتبادل وجهات 
النظر ب�شاأنها.

تعزيز  يف  الللربملللانللات  دور  اأهمية  اإىل  تطرقا  كما 
التي  الق�شايا  ودعللم  واإبللللراز  الثنائية  الللعللاقللات 
تهم ال�شعوب العربية خا�شة فيما يتعلق بالتنمية 

التقدم والزدهللار وال�شام  وحتقيق تطلعاتها يف 
تعزيز  اإىل  امللحة  احلاجة  بجانب  وال�شتقرار.. 
التي  الللراهللنللة  املرحلة  خللال  العربي  الت�شامن 
متر بها املنطقة العربية وما تواجهه من حتديات 

واأزمات تهدد ا�شتقرارها واأمنها.

اآل  زايلللد  بللن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر 
بن  علي  ومعايل  الوطني  الأمللن  م�شت�شار  نهيان 
للمجل�ش  الللعللام  الأمللللني  نللائللب  ال�شام�شي  حللمللاد 
مبارك  و�للشللعللادة حممد  الوطني  لللاأمللن  الأعلللللى 

املزروعي وكيل ديوان ويل عهد اأبوظبي.

•• نيويورك-وام:

العربية  الإملللارات  لدولة  الدائمون  املندوبون  قللدم 
اللل�للشللعللوديللة و مملكة  الللعللربلليللة  املللملللللكللة  املللتللحللدة و 
اأع�شاء  اإىل  اإحللاطللة   املتحدة  الأمم  لللدى  الللرنويللج 
النتائج  املتحدة حللول  لللاأمم  التابع  الأمللن  جمل�ش 
طالت  التي  املن�شقة  الهجمات  يف  للتحقيق  الأولية 
اأربع ناقات نفط �شباح يوم الثاين ع�شر من مايو 

الفجرية. ميناء  قبالة   2019
الإقليمية  امللليللاه  داخللل  الهجمات  هللذه  وقعت  قللد  و 
تقل  م�شافة  مللن  املتحدة  العربية  الإمللللارات  لللدولللة 
الإمللللارات..  دولللة  �شاحل  مللن  12 ميا بحريا  عللن 

التحقيقات  قلليللادة  الإمللاراتلليللة  ال�شلطات  تولت  كما 
بالتن�شيق مع عدة �شركاء دوليني.

اأن هلللذه الهجمات  املللتلل�للشللررة علللللى  الللللدول  اأكللللدت  و 
اإمدادات  اأمللن  و  الدولية  التجارية  املاحة  عر�شت 
علللن تهديدها  فلل�للشللا  للللللخللطللر  الللعللامللليللة  اللللطلللاقلللة 
اإىل  ال�شكر  ووجللهللت   .. الللدوللليللني  والأمللللن  لل�شلم 
اأع�شاء جمل�ش الأمن الذين قدموا دعمهم بالفعل 
للتحقيق يف هذه الهجمات.. كما دعت جميع اأع�شاء 
عليها  ح�شلت  التي  الأدللللة  على  لللاطللاع  املجل�ش 

ال�شلطات الإماراتية.
املللملللللكللة العربية  الللتللزمللت دولللللة الإمللللللارات و  قللد  و 
على  املجل�ش  اأعلل�للشللاء  بللاإبللقللاء  الللرنويللج  و  ال�شعودية 

علم باأي نتائج اأخرى يتو�شل اإليها التحقيق احلايل 
وطلللللبللوا اأن تللظللل هلللذه امللل�للشللاألللة قلليللد نللظللر جمل�ش 
اأ�شفر تقييم ال�شرر الذي تعر�شت له  الأمن . وقد 
الناقات الأربع والتحليل الكيميائي لقطع احلطام 
التي مت العثور عليها عن اأنه من املحتمل جدا اأنه مت 
األغام ل�شقة يف الهجمات التي متت �شد  ا�شتخدام 

هذه الناقات بتاريخ 12 مايو 2019 .
و بناء على تقييم بيانات الرادار وق�شر مدة انتظار 
املر�شى  امل�شتهدفة يف  الناقات  ناقلة من  اأكللرث من 
قللبللل وقلللوع الللهللجللمللات يت�شح اأنللله علللللى الأرجللللح مت 
اإل�شاق الألغام بهذه الناقات عن طريق غوا�شني مت 
ن�شرهم عرب قوارب �شريعة ويف حني اأن التحقيقات 

موؤ�شرات  تعد  هللذه احلقائق  اأن  اإل  زالللت جارية  ما 
الهجمات هللي جللزء مللن عملية  اأن هللذه  قللويللة على 
بقدرات  تتمتع  فاعلة  نفذتها جهة  ومن�شقة  معقدة 
فاعلة  جهة  تكون  اأن  املللرجللح  ومللن  عالية  ت�شغيلية 
اللللذي تدعمه احلقائق  مللن قبل دوللللة و هللو الأملللر 
التالية.. - تطلبت هذه الهجمات قدرات ا�شتخبارية 
لاختيار املتعمد لأربع ناقات نفط من بني 200 
تر�شو  كانت  التي  ال�شفن  اأنللواع  �شفينة من خمتلف 
اإحدى  وكانت  الهجمات  وقوع  وقت  الفجرية  قبالة 
الناقات امل�شتهدفة يف اجلهة الأخرى من منطقة 
الإر�للشللاء مللن الللنللاقللات الأخلللرى ممللا ي�شري اإىل اأن 
و  لها  التخطيط  كانت متعمدة ومت  الهجمات  هذه 

مل تكن اأهدافا مت اختيارها ب�شكل ع�شوائي.
العنا�شر  مللن  تطلبت  الهجمات  اأن  املحتمل  مللن   -
الأهداف  تاأكيد هوية  الهجمات  بتنفيذ  قامت  التي 

التي مت حتديدها م�شبقا.
مدربني  بغوا�شني  ال�شتعانة  الهجمات  تطلبت   -
عالية  بدقة  امل�شتهدفة  بالناقات  الألغام  اإل�شاق  و 
حتلللت �للشللطللح املللللاء بللحلليللث جتللعللل الللنللاقللات عاجزة 
مما  حمولتها  تفجري  اأو  اإغراقها  دون  احلركة  عن 
الناقات  بت�شاميم  الللدقلليللقللة  املللعللرفللة  علللللى  يلللدل 

امل�شتهدفة.
بني  التن�شيق  من  عالية  درجللة  الهجمات  تطلبت   -
عللدة فللرق على الأرجللح مبا يف ذلللك التن�شيق ب�شاأن 

متتابعة  و  متزامنة  ب�شورة  الأربعة  الألغام  تفجري 
خال فرتة تقل عن �شاعة.

- تتطلب العملية اخلربة املاحية العالية يف جمال 
بجغرافية  دراية  وعلى  ال�شريعة  القوارب  ا�شتخدام 
الإقليمية  امللليللاه  دخللول  مللن  متكنوا  بحيث  املنطقة 
الت�شلل  من  العنا�شر  ومن متكني  الإملللارات  لدولة 

بعد النتهاء من عملية تفجري الألغام.
- و تعتزم دولة الإمللارات العربية املتحدة و اململكة 
العربية ال�شعودية و مملكة الرنويج اطاع املنظمة 
البحرية الدولية و مقرها لندن على هذه النتائج.. 
كما �شتقوم دولة الإمارات باإباغ املنظمة و اأع�شائها 

بالتدابري الوقائية ل�شامة و اأمن النقل البحري.

بحثا عالقات البلدين وعددا من الق�شايا وامل�شتجدات التي ت�شهدها املنطقة 

حممد بن زايد ي�ستقبل رئي�س جمل�س النواب العراقي

اأكدت اأن الهجمات نفذتها جهة فاعلة تتمتع بقدرات ت�شغيلية عالية 

الإمارات و ال�سعودية و الرنويج تطلع جمل�س الأمن على التخطيط ذي الطابع املعقد لهجمات الفجرية

•• العني- وام:

اآل نهيان  ال�شيخ طحنون بن حممد  ح�شر �شمو 
ممثل احلاكم يف منطقة العني م�شاء اأم�ش حفل 
حممد  املللرحللوم  عائلة  اأقامته  الللذي  ال�شتقبال 
جنلها  زفللاف  مبنا�شبة  اخلييلي  عف�شان  بالويع 

مبارك  �شيف  املللرحللوم  كللرميللة  اإىل  “من�شور” 
عف�شان اخلييلي وذلك يف جمل�ش زاخر مبدينة 

العني.
نهيان  اآل  حممد  بن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  وهناأ 
وبارك  ال�شعيدة  املنا�شبة  بهذه  وذويللله  العري�ش 
هانئة  اأ�شرية  حياة  لهم  متمنيا  اأفراحهم..  لهم 

وم�شتقرة. ح�شر احلفل اإىل جانب �شموه ال�شيخ 
بن  خليفة  وال�شيخ  نهيان  اآل  طحنون  بللن  ذيللاب 
�شوؤون  مكتب  تنفيذي  مدير  نهيان  اآل  طحنون 
اأبوظبي وال�شيخ  ال�شهداء بديوان ويل عهد  اأ�شر 
ممثل  مكتب  مدير  نهيان  اآل  طحنون  بللن  زايللد 

احلاكم يف منطقة العني.

طحنون بن حممد يح�سر اأفراح اخلييلي بالعني

موا�سالت عجمان تقدم هدايا عينية ل�سائقي مركبات 
الأجرة يف عجمان مبنا�سبة عيد الفطر املبارك
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اأخبـار الإمـارات

•• �صانت بطر�صبورغ-وام:

اآل  زايللد  بللن  ال�شيخ حامد  قللام �شمو   
نهيان رئي�ش ديوان ويل عهد اأبوظبي 
املخطوطات  ملللعلللهلللد  اإىل  بلللللزيلللللارة 
ال�شرقية يف مدينة �شانت بطر�شبورغ 

الرو�شية.
وكان يف ا�شتقبال �شموه لدى و�شوله 
مع�شد  �لللشلللعلللادة  امللللعلللهلللد  ملللقلللر  اىل 
الدولة  �شفري  اخلييلي  مغري  حللارب 
للللدى جللمللهللوريللة رو�للشلليللا الإحتلللاديلللة 
مديرة  بللوبللوفللا  ايلينا  والللربفلل�للشللورة 

املعهد وعدد من امل�شوؤولني.
زايد  بن  حامد  ال�شيخ  �شمو  وا�شتمع 
اآل نهيان اإىل �شرح عام حول مقتنيات 
التاريخية  املللخللطللوطللات  مللن  املللعللهللد 
والآ�شيوية  العربية  للمنطقة  النادرة 
تاأ�ش�ش  اللللذي   - املعهد  ميتلك  حيث 

من  هلللائلللللللة  ثللللللروة   -  1818 �للشللنللة 
والإ�شامية  الللعللربلليللة  املللخللطللوطللات 
تغطي  النادرة  واملوؤلفات  املراجع  من 
ع�شورا تاريخية خمتلفة حيث ي�شم 

املعهد اأكرث من 10 اآلف خمطوطة 
عربية.

مقتنيات  اأهلللللم  علللللى  �للشللمللوه  واطلللللللع 
الإ�شامية  املللخللطللوطللات  مللن  املعهد 

القرن  اىل  تللاريللخللهللا  يلللرجلللع  اللللتلللي 
الثالث الهجري وت�شمنت ن�شخا من 
الع�شور  الكرمي من خمتلف  القراآن 
الإ�شامية ون�شخا اأخرى من �شحيح 

املقامات  يف  وجملللللللللدات  اللللبلللخلللاري 
والأدب والفلك.

كما زار �شمو ال�شيخ حامد بن زايد اآل 
يعد  الللذي  هريميتاج  متحف  نهيان 

واحلللدا مللن اأكلللرب املللتللاحللف يف العامل 
ويلللحلللوي ملللا يلللقلللارب ثللاثللة مايني 

حتفة فنية.
وا�للشللتللمللع �للشللمللوه خلللال اجلللولللة اإىل 

�لللشلللرح حلللللول اأهللللللم امللللعلللرو�لللشلللات من 
الأثرية  والللقللطللع  والأدوات  الللتللحللف 
املتعددة  الللللقللللاعللللات  تلل�للشللمللهللا  اللللتلللي 
هريميتاج  متحف  وي�شم  للمتحف. 

للللعلللر�لللش حللل�لللشلللارات وحقب  قللللاعللللات 
تللللاريللللخلللليللللة خملللتلللللللفلللة مللللثللللل قلللاعلللة 
وح�شارات  اللللبلللدائللليلللة  احلللل�لللشلللارات 
واأخلللللرى حل�شارات  الللقللدمي  الللعللامل 
والبابلية  الفرعونية  ت�شم  اللل�للشللرق 
وال�شينية  والللهللنللديللة  والإ�للشللاملليللة 
الأوروبية  للفنون  قاعات  اىل  اإ�شافة 
والرومانية  اليونانية  واحللل�للشللارات 
الأ�شلحة  لتطوير  وقاعة  والرو�شية 
قاعدة  ت�شمل  حيث  التاريخ  مر  على 
الت�شليح مقتنيات نادرة من الأ�شلحة 
العربية  اجلللللزيللللرة  يف  امللل�للشللتللخللدمللة 

و�شرق اآ�شيا.
ال�شيخ   .. �شموه خال اجلولة  رافللق 
اآل نهيان  بللن زايللللد  بللن حللامللد  زايللللد 
و�شعادة مع�شد حارب مغري اخلييلي 
رو�شيا  الدولة لدى جمهورية  �شفري 

الإحتادية.

حامد بن زايد يزور معهد املخطوطات ال�سرقية ومتحف هريميتاج يف مدينة �سانت بطر�سبورغ

•• ال�صارقة –الفجر:

والرحمانية  بللخللورفللكللان  ال�شبيحية  �شاحيتا  ا�شتقبلت 
بال�شارقة التابعتان ملجال�ش �شواحي اإمارة ال�شارقة  التابعة 
يف  ال�شارقة  بحكومة  والللقللرى  ال�شواحي  �للشللوؤون  لللدائللرة 
مقراتها ومبنا�شبة حلول اأيام عيد الفطر الأ�شر والأهايل 
توزيع  بجانب  مللن  للح�شور  العيد  فللوالللة  تقدمي  وجللرى 
العيديات على الأطفال. ياأتي ذلك يف اأعقاب فتح جمال�ش 
اللل�للشللواحللي مللقللاراتللهللا يف خمللتلللللف ملللدن ومللنللاطللق اإمللللارة 

اللل�للشللارقللة ل�للشللتللقللبللال  الللعلل�للشللرات مللن املللواطللنللني واأبنائهم 
وبناتهم طوال اأيام عيد الفطر خال الفرتتني ال�شباحية 
وامل�شائية وتقدمي فوالة العيد وتنظيم عدد من الفعاليات 
واملبادرات من خال ا�شتقبال الأهايل والأطفال يف مقرات 
وقام  بتجمعهم.  واأ�شعدتهم  تقاربهم  وحققت  ال�شواحي 
اأع�شاء جمال�ش �شواحي الرحمانية وال�شبيحية با�شتقبال 
على  ال�شواحي  حر�ش  ظل  يف  املهنئني  وتبادل  املواطنني 
والتقاليد  الللعللادات  اإحللدى  من  العيد  فوالة  مبادرة  اإحياء 
التي حر�شت جمال�ش ال�شواحي على اإحيائها من منطلق 

ل�شيما  الأ�شر  بني  التقارب  تعزيز  يف  الجتماعي  اأدوارهلللا 
الجتماعي  الللرتابللط  لتعزيز  على  والعمل  الأعلليللاد  خللال 
خال اأيام العيد واإك�شاب الأ�شر واأطفالها العادات الإماراتية 
التوا�شل  تنمية عرى  الفطر ف�شا عن  عيد  ا�شتقبال  يف 
والتاقي بني اجلميع لن�شر مظاهر العيد ال�شعيد واأجوائه 
ال�شواحي  واأعلل�للشللاء جمال�ش  روؤ�للشللاء  وقلللام  الجللتللمللاعلليللة. 
با�شتقبال املواطنني وتبادل التهاين بقدوم العيد واجللو�ش 
معهم بجانب توزيع العيديات والألعاب على كافة الأطفال 

احل�شور الذين توافدوا على مقرات ال�شواحي.

واأكدت �شاحية ال�شبيحية و�شاحية الرحمانية  على اأهمية 
قيامهما باأدوارهما خال اأيام عيد الفطر املبارك من خال 
وال�شر  املواطنني  با�شتقبال  املجال�ش  واأع�شاء  روؤ�شاء  قيام 
واأطفالهم واإقامة العديد من الفعاليات ف�شا عن توزيع 
العيديات والألعاب على الأطفال يف اأجواء احتفالية جميله 
ورائعة ولفتوا اإىل اأن تلك الفعاليات تتاقى واأهداف دائرة 
الجتماعي  الرتابط  تعزيز  يف  والقرى  ال�شواحي  �شوؤون 
الأعياد  اأيللام  اإىل بع�ش ل�شيما خللال  اأقللرب  ال�شر  وجعل 

واإدخال ال�شعادة يف قلوب الأطفال.  

تفتح اأبوابها لالأ�شر لتبادل التهاين 

�ساحيتا ال�سبيحية بخورفكان والرحمانية بال�سارقة ت�ستقبالن 
الأهايل يف العيد للتهاين وتقدمان الهدايا لالأطفال 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

بلغ عدد مرتادي جامع ال�شيخ زايد 
املبارك  رم�شان  �شهر  خال  الكبري 
و273  األلللفلللا  و436  مللللليللون  نللحللو 
م�شليا  و64  األلللفلللا   369 بلليللنللهللم 
و175  مفطراً  و860  األفا   891
األفا و349 زائرا، مت ا�شتقبالهم يف 
ظل التنوع الثقايف والرثاء الروحي 
�شمن منظومة من القيم الإن�شانية 
والت�شامح  كلللاللللتلللعلللايللل�لللش  الللنللبلليلللللة 

واحرتام الآخر. 
الذين  امل�شلني  عللدد  بلغ  وتف�شيا، 
اأحللليلللوا للليللايل �للشللهللر رملل�للشللان خلف 
اأبكر  اإدريلل�للش  ال�شيخ  اجلامع  اإمامي 
واللل�للشلليللخ يحيى علليلل�للشللان، وعلللدد من 
نحو  الللدولللة،  رئي�ش  �شيوف  الأئمة 
�شاتي  يف  م�شل  و49  األفا   129
األفا  و114  واللللللرتاويلللللح  الللعلل�للشللاء 
التهجد  �لللشلللاة  يف  ملل�للشللل  و684 
�شاة  يف  م�شل   331 األفا  و125 
واملغرب؛  والع�شر  والظهر  “الفجر 
من  وطماأنينة  وخ�شوع  راحللة  و�شط 
قبل  قلوبهم  تلهج  الللذيللن  امل�شلني، 
ال�شرح  ملوؤ�ش�ش  بللالللدعللاء  األ�شنتهم 

الكبري. 
وبلللللغ اإجللمللايل �للشلليللوف الللرحللمللن يف 
ليلة ال�شابع والع�شرين من رم�شان 
وم�شلًيا،  مفطًرا  و705  األفا   82
مفطًرا،  و900  األلللفلللا   35 مللنللهللم 
�شاة  يف  ملل�للشللل  و43  األلللفلللا  و11 
األفا و762 م�شل  الللرتاويللح، و35 

يف �شاة التهجد. 
امل�شلني  عللللللللدد  يللللخلللل�للللش  وفلللليللللمللللا 
واملللفللطللريللن يف جللامللع اللل�للشلليللخ زايد 
باإمارة الفجرية خال �شهر رم�شان 
امل�شلني  اإجلللللملللللايل  بلللللللغ  املللللللبللللللارك، 
و376،  األفا  واملفطرين نحو 113 
م�شليا،  و105  األلللللف   98 مللنللهللم 

و15 األف و271 مفطرا.
امل�شلني  اإقلللللللبلللللللال  تللللللزايللللللد  ومللللللللع 
ت�شافرت  اجلامع  على  وال�شائمني 
ال�شيخ زايد  اجلهود يف مركز جامع 
اجلامع  �لللشللليلللوف  خللللدملللة  اللللكلللبلللري 
الف�شيل،  ال�شهر  اأيللام وليايل  طللوال 
وا�شرتاتيجية  وا�للشللحللة  روؤيللللة  وفلللق 
م�شتويات  اأعلللللللى  لللتللحللقلليللق  تلللرملللي 
على  اجلللللامللللع  رواد  للللللدى  اللللر�لللشلللا 
ن�شبة  بلغت  حيث  فئاتهم،  اختاف 
ر�شا امل�شلني خال  ال�شهر الف�شيل 
من  وذللللللللللك   ،96% ملللللن  اأكلللللللللرث 
خلللال قلليللا�للش املللركللز مللل�للشللتللوى ر�شا 
�شعيا  يلللوملللي  بلل�للشللكللل  اجللللاملللع  رواد 
لارتقاء مب�شتوى اخلدمات ب�شورة 

م�شتمرة.
هللللذا واأ�لللشلللبلللح جلللاملللع اللل�للشلليللخ زايلللد 
وامل�شلني  لل�شائمني  قبلة  الللكللبللري 
اجلن�شيات  خمللتلللللف  ملللن  والللللللللزوار 
والللثللقللافللات واللللديلللانلللات والأعلللملللار، 
وحر�ش املركز على الدوام يف تطوير 
اخلدمات املقدمة ل�شيوف الرحمن 
وفق معايري عاملية عالية، من خال 
وم�شاريع  خلللطلللط  وتللنللفلليللذ  و�لللشلللع 
القيادة  روؤى  تلللواكلللب  وملللللبلللللادرات 
الر�شيدة بجعل الإمارات اإحدى اأهم 
ال�شلمي،  والتعاي�ش  للت�شامح  منارة 
كقيمة  اجللللللاملللللع  حللل�لللشلللور  ودعللللللللم 

وثللقللافلليللة ووطللنلليللة وجمالية  ديللنلليللة 
وح�شارية تعرب عن املفاهيم والقيم 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  ر�شخها  التي 
بلللن �للشلللللطللان اآل نللهلليللان -طلليللب اهلل 
للهوية  امتدادا  ت�شكل  والتي  ثللراه- 

الوطنية.

ال�شيخ  جلللللاملللللع  ملللللركلللللز  وتللللللعللللللاون 
ال�شركاء  علللللدد  مللللع  اللللكلللبلللري  زايللللللد 
موؤ�ش�شات  مللللن  ال�لللشلللرتاتللليلللجللليلللني 
حكومية وخا�شة،  منها فندق ونادي 
ال�شريك   - امل�شلحة  القوات  �شباط 
ال�للشللرتاتلليللجللي للللللمللركللز - والللللذي 
“�شيوفنا  مل�شروع  رئي�شا  داعما  يعد 
املركز  يللقلليللملله  الللللذي  ال�شائمني” 
مدى  علللللى  الف�شيل  ال�شهر  خلللال 
اأعلللللوام مللتللتللاللليللة، وذلللللك ملللن خال 
اإعللللداد مللا يللقللارب 600 األلللف وجبة 

اإفطار طوال �شهر رم�شان املبارك.
ال�شركاء:  ملللن  غللللريه  جلللانلللب  اإىل 
امل�شلحة  للللللقللوات  الللعللامللة  كللالللقلليللادة 
العامة  والللقلليللادة  الللداخللللليللة  ووزارة 
العامة  اأبللوظللبللي والللهلليللئللة  للل�للشللرطللة 
لللللللل�لللشلللوؤون الإ�لللشلللامللليلللة والأوقلللللللاف 
ودائرة النقل ودائرة الطاقة و�شركة 
للللاإعلللام وهلليللئللة الهال  اأبللوظللبللي 
اأبوظبي  و�شركة  الإمللاراتللي  الأحمر 
“�شحة”  الللل�لللشلللحللليلللة  للللللللخلللدملللات 
املللللدين  للللللللدفلللاع  اللللعلللاملللة  والإدارة 
اإدارة النفايات ومركز النقل  ومركز 
املتكامل، بالإ�شافة اإىل �شركة �شاعد 
�شناعات  و�شركة  املرورية  لاأنظمة 
اإن  وم�شت�شفى  اأغذية-،  –جمموعة 
اأب�شر للتطوع وفريق  ام �شي وفريق 

يا�ش التطوعي.
ت�شارع وترية العمل

وقللللد تلل�للشللارعللت وتللللرية الللعللمللل قبل 
وخال  الف�شيل  ال�شهر  مللن  اأ�شهر 
العمل  فللرق  بتق�شيم  املباركة  اأيللاملله 
اللللرحلللملللن �شمن  �للشلليللوف  خللللدملللة 
و”�شيوفنا  رملللل�للللشللللان،  ملللل�للللشللللروع 
الفرق  تللتللنللاوب  حيث  ال�شائمون”، 
اإللليللهللا على  املللوكلللللة  املللهللام  اأداء  علللللى 
لتلبية  وم�شائية؛  �شباحية  فللرتات 
احتياجات رواد اجلامع من م�شلني 
اليوم،  ملللدار  على  وزوار  و�شائمني 
امللللركلللز يف عللمللللله خال  فلللا يللقللف 
بل  وح�شب،  الف�شيل  ال�شهر  ليايل 
ويف الفرتة ال�شباحية ت�شتقبل فرق 
اجلامع  زوار  املللوظللفللني  مللن  العمل 
اأبواب  لهم  تفتح  الللذيللن  و�للشلليللوفلله، 
الزيارة من يوم ال�شبت اإىل اخلمي�ش 
حتى  �شباحا   09:00 ال�شاعة  من 
ل�شيما  ظلللهلللرا،   03:00 اللل�للشللاعللة 
بللعللد متللديللد اأوقلللللات اللللزيلللارة خال 
ال�شابقة،  الأعللوام  �شهر رم�شان عن 
اللوج�شتية  املتابعة  جانب  اإىل  ذلك 
واإعلللللللللللللداد الللللتللللجللللهلللليللللزات الللللازمللللة 
واملفطرين،  امللل�للشلللللني  ل�للشللتللقللبللال 
بللللاأعللللداد كبرية  يلللتلللوافلللدون  اللللذيلللن 
الع�شر  �لللشلللاة  بللعللد  علللللى اجللللاملللع 
اليوم  �للشللبللاح  حللتللى  الللعللمللل  لي�شتمر 
التايل، وبذلك فاإن املركز يعمل مبا 
يقارب 24 �شاعة يومًيا خال �شهر 

رم�شان. 
مدير  ال�شحي،  �شعيد  ال�شيد  واأ�شار 
اإىل  واللللزوار  امل�شلني  خللدمللات  اإدارة 

يقدم  مللا  “اإن  قللائللا:  اجلللهللود  تلك 
املللركللز مللن خللدمللات لللهللذا احل�شور 
اختاف  على  مللرتللاديلله  مللن  الكبري 
يعك�ش  اإمنللا  وثقافاتهم؛  جن�شياتهم 
جوهر العقيدة الإ�شامية ال�شمحة، 
وملللا يللحللث عليه ديلللن الإ�لللشلللام من 
تلل�للشللامللح ومللللا عللهللدت عللللليلله اإملللللارات 
اإطار  يف  للجميع  احتواء  من  اخلري 
وما  النبيلة،  الإن�شانية  القيم  مللن 
زايللللد يف ميادين  اأبلللنلللاء  راأيلللنلللاه مللن 

العطاء مدعاة للفخز والعتزاز«. 
موظفو  “عمل  اللل�للشللحللي:  واأ�لللشلللاف 
ومناوبات  �للشللريللعللة  بلللوتلللرية  امللللركلللز 
ملل�للشللتللمللرة، يف ملليللاديللن رملل�للشللان يف 
ال�شائمون”  “�شيوفنا  ملل�للشللروعللي 
واأ�شرفوا  رم�شانية”،  و”م�شابيح 
فرق  وتوزيع  اليومية  الأعمال  على 
العمل بجانب عددا من املتطوعني، 
وخطط  متكاملة  منظومة  �شمن 
مدرو�شة لتوفري جميع �شبل الراحة 
ل�شيوف اجلامع، بدءاً من ا�شتقبال 
مواقف  عللنللد  وامللل�للشلللللني  ال�شائمني 
الأماكن  اإىل  وتوجيههم  ال�شيارات، 
اإىل  دخللولللهللم  وتنظيم  ال�شحيحة، 
ال�شاة،  وقلللاعلللات  الإفللللطللللار  خللليلللام 
والن�شاء  الللل�لللشلللن  كلللبلللار  ومللل�لللشلللاعلللدة 
تقدمي  جانب  اإىل  الهمم،  واأ�شحاب 
خدمة النقل بال�شيارات الكهربائية، 
ال�شباب،  هللللللللوؤلء  يللللقللللودهللللا  الللللتللللي 
بالإ�شافة اإىل توزيع وجبات ال�شحور 
ال�شهر  مللللن  الأواخللللللللللر  اللللعللل�لللشلللر  يف 
الأمر  اجلامع،  يف  بقي  ملن  الف�شيل 
اإحياء  الرحمن  يتيح ل�شيوف  الذي 
اأيام وليايل ال�شهر الكرمي بالعبادات 

يف جو من ال�شكينة والطماأنينة«.

وقد �شهد اجلامع مبادرات وفعاليات 
�شرائح  كلللافلللة  ملللن  وا�للشللعللا  واإقللللبللللال 
املجتمع، وذلك انطاقا من مكانته 
واملقيمني  املللللواطللللنللللني  نلللفلللو�لللش  يف 
ملئات  مق�شدا  جعلته  التي  والللللزوار 
ال�شهر  خللال  املرتادين  من  الآلف 

الف�شيل. 
 وفيما يخ�ش املبادرات التي قدمها 
مللركللز جللامللع اللل�للشلليللخ زايللللد الكبري 
اأ�شارت  املبارك،  �شهر رم�شان  خال 
اإدارة  مدير  بامطرف،  اأمللل  ال�شيدة 
اللللتلللوا�لللشلللل احلللل�لللشلللاري يف امللللركلللز، 
�شهد  قللد  الللفلل�للشلليللل  اللل�للشللهللر  اأن  اإىل 

منظومة من املبادرات التي توافقت 
الت�شامح  “عام  يف جوهرها مع قيم 
اأبرزها:  املحاور  من  عدد  �شمن   “
للجامع  اللللديلللنلللي  اللللللللدور  تللر�للشلليللخ 
واإعاء قيمة العمل التطوعي ودعم 
التوا�شل احل�شاري والإن�شاين  قيم 
وترجمة القيم الأ�شيلة التي ر�شخها 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نفو�ش  ثراه” يف  اهلل  “طيب  نهيان 
واحرتام  كالتعاي�ش  الإملللارات  اأبللنللاء 
برنامج  اأبرزها  والتي جاءت  الآخللر، 
الثقافات”،  ملللللتللقللى   - “ج�شور 
للقطاعني  الللتللطللوعللي  واللللربنلللاملللج 

احلكومي واخلا�ش«.

عام  يف  العطاء  �شهر  م��ب��ادرات 
الت�شامح   

كبرية  جللهللودا  اجلللامللع  اإدارة  بللذلللت 
خال  امللللبلللادرات  مللن  علللددا  لتنفيذ 
املوؤ�ش�ش  الوالد  قيم  اأبللرزت  رم�شان 
وملللاملللح جمللتللمللع الإملللللللللارات ..يف 
اإطار الت�شامح الذي تنتهجه الدولة 
الأوىل،  اجلامع  ر�شالة  يعد  والللذي 

ومنها:
لتحقق  متللتللد  الللتلل�للشللامللح  »ج�شور” 

التقارب بني الثقافات واحل�شارات 
املركز  نفذ  الرائدة  مبادراته  �شمن 
برنامج  �شل�شلة  مللن  حلقات  خم�ش 
لل”عام  مواكبة  اأتللت  “ج�شور” التي 
دعوة  يف  يتمثل  واللللذي  الت�شامح”، 
خمتلف  ملللللن  واللللللللللللزوار  امللللقللليلللملللني 
يوم  لق�شاء  واحللل�للشللارات  الثقافات 
رمللل�لللشلللاين يللعلليلل�للشللون تللفللا�للشلليللللله يف 
الكبري،  زايلللد  ال�شيخ  جللامللع  رحلللاب 
اختاف  علللللللى  الللللوجللللوه  لللتللجللتللمللع 
اإن�شانية  لللوحللة  م�شكلة  مللاحمللهللا 
اإطللارهللا قيم الإخلللاء يف رحاب  رائعة 
�شرح الت�شامح، حيث ي�شكل اجلميع 
امل�شرتكة  الإنلل�للشللانلليللة  الللقللوا�للشللم  مللن 
بها  يتخطون  ج�شورا  احللللوار  ولغة 
جميع اأ�شكال الختاف، اإذ بلغ عدد 
حلقاته  يف  بللالللربنللامللج  امللللللتللحللقللني 
ملتحًقا   300 مللن  اأكللللرث  اخلللملل�للش 
ميثلون عددا من الثقافات املختلفة، 
امل�شاركني يف  اأبلللرز  مللن �شمن  وكللان 
الف�شيل:  اللل�للشللهللر  خللللال  املللللبللللادرة 
وفلللللد مللللن الللل�لللشلللفلللارة الأ�لللشلللرتالللليلللة 
برئا�شة ال�شفري الأ�شرتايل ونائبته، 
النيوزلندية  اللل�للشللفللارة  ملللن  ووفللللد 

ال�شفارة  ال�شفري، ووفد من  برئا�شة 
ال�شفري  نائبة  برئا�شة  الربيطانية 
با�شم  واملللللتللللحللللدثللللة  اللللللربيلللللطلللللاين  
باملنطقة،  الللربيللطللانلليللة  احلللكللومللة 
من  العامليني  امل�شممني  من  وعللددا 
�للشللمللن وفلللد مللوؤ�للشلل�للشللة �للشللامللة بنت 

حمدان اآل نهيان.
ال�شفارة  قللامللت  ذاتلللله  اللل�للشلليللاق  ويف 
الللللدولللللة ممثلة  للللللدى  املللكلل�للشلليللكلليللة 
الفيتنامية  واللل�للشللفللارة  بللاللل�للشللفللرية 
بال�شفري  مملللثلللللللة  اللللللدوللللللة  لللللللدى 
الفيتنامي وحرمه، مب�شاهدة مدفع 
الإفلللطلللار علللن كللثللب والللتللعللرف على 
بال�شهر  وارتباطه  التاريخ  امللللوروث 
الفر�شة  لهم  كللانللت  كما  الف�شيل، 
مبلل�للشللاركللة �للشلليللوف الللرحللمللن تناول 
“�شيوفنا  ملل�للشللروع  �شمن  الإفللطللار 
املخ�ش�شة  اخللليللام  يف  ال�شائمون” 

لذلك.
التي  الفريدة  املبادرة  هذه  وانبثقت 
ال�شهر  خللال  فعالياتها  تنفيذ  يتم 
ا�للشللرتاتلليللجلليللة دولة  الللفلل�للشلليللل ملللن 
لروؤية  جت�شيدا  اأتللت  التي  الإملللارات 
ال�شيخ  املللوؤ�للشلل�للش  اللللواللللد  لللهللا  اأراد 
-طيب  نهيان  اآل  �شلطان  بللن  زايلللد 
يف  ثابتة  ركيزة  تكون  اأن  ثللراه-  اهلل 
دولة تعي�ش على اأر�شها جاليات من 
خمتلف الثقافات يف �شام واحرتام. 

ال���ت���ط���وع ق��ي��م��ة اإن�����ش��ان��ي��ة 
وم�شوؤولية جمتمعية 

التطوعي  العمل  قيمة  املللركللز  عللزز 
ومللفللاهلليللم الللعللمللل الإنللل�لللشلللاين، لدى 
يعملون  الللللذيللللن  املللللركللللز  ملللوظلللفلللي 
يومي،  وبلل�للشللكللل  �للشللريللعللة  بللللوتللللرية 
ال�شتعدادات  وي�شرفون على تنظيم 
“�شيوفنا  ملل�للشللروع  �شمن  اليومية 
خالها  للليللعللكلل�للشللوا  ال�شائمون”. 
لوحة اإن�شانية رائعة تعرب عن معاين 
العطاء كاأحد املبادئ التي تربى ون�شاأ 
عليها اأبناء الإمارات قيمها الإخاء يف 

رحاب �شرح الت�شامح.
 كللمللا اأتللللاح املللركللز الللفللر�للشللة ملوظفي 
القطاعي  يف  واملللوؤ�للشلل�للشللات  اجلللهللات 
جتربة  خو�ش  واخلا�ش؛  احلكومي 
امل�شروع  �للشللمللن  الللتللطللوعللي  الللعللمللل 
بلللللللغ عدد  اأيلللللللام حملللللللددة، حللليلللث  يف 
500 متطوع  من  اأكللرث  املتطوعني 
من جهات وموؤ�ش�شات خمتلفة منها: 

اأدنوك ودائرة الق�شاء ودائرة الطاقة 
اآل  حللمللدان  بنت  �شامة  وموؤ�ش�شة 
وهيئة  العليا  زايللد  وموؤ�ش�شة  نهيان 
ومركز  خليفة  م�شت�شفى   - �شحة 
وفندق  للمعار�ش  الوطني  اأبوظبي 
من  لعدد  اأتيح  كما  ال�شاطئ،  روتانا 
يف  امل�شاركة  فر�شة  الدولة  �شفارات 
الللتللطللوع، حلليللث �للشللاهللمللت كلللا من: 
وال�شفارة  الأ�لللشلللرتالللليلللة  الللل�لللشلللفلللارة 
النيوزلندية  وال�شفارة  الربيطانية 
التطوعي.  العمل  يف  الللدولللة،  لللدى 
ا�شتح�شان  امللللللبلللللادرة  لقلللللت  حللليلللث 
بالعمل  �للشللغللفللهللم  واأثلللللللارت  اجلللملليللع 

الإن�شاين.  
هيئة  مللتللطللوعللي  جللانللب  اإىل  ذلللللك   
الللهللال الأحللمللر الإملللاراتلللي وفريق 
يا�ش  وفلللللريلللللق  اللللتلللطلللوعلللي  اأبلللل�للللشللللر 
م�شاركتهم  كانت  الذين  التطوعي، 
اإيللجللابلليللة وعللملللللوا بللجللانللب موظفي 
املركز م�شكلني مًعا ن�شيًجا متكاما 
الأمر  اجلللامللع؛  واأروقللللة  �شاحات  يف 
القيم  يللر�للشللخ  اأن  �للشللاأنلله  ملللن  الللللذي 
حيث  املجتمع،  يف  النبيلة  الإن�شانية 
بلغ عدد اأفراد فرق العمل اأكرث من 
املركز  موظفي  مللن  �شخ�ش   200
التطوعية،  اجلللللهللللات  وملللتلللطلللوعلللي 
متكاملة  مللنللظللومللة  �للشللمللن  عللملللللوا 
وخللطللط ملللدرو�لللشلللة لللتللوفللري جميع 

�شبل الراحة ل�شيوف اجلامع.

رواق “ منك نتعّلم” ، ومبادرات 
الإن�شاين« للعمل  زايد  “يوم 

وعلللللللى هللاملل�للش فللعللاللليللات يللللوم زايد 
احت�شنها  الللتللي  الإنللل�لللشلللاين  للللللعللمللل 
عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  اطلع  اجلامع، 
رواٍق نظمه  على  نهيان  اآل  زايللد  بن 
مركز جامع ال�شيخ زايد الكبري حتت 
“منك نتعلم”، انطاقا من  عنوان 
لتخليد  الداعية  احل�شارية  ر�شالته 
اآل  �شلطان  بللن  زايلللد  ال�شيخ  �للشللرية 
وماآثره  ثراه”  اهلل  “طيب  نللهلليللان 
وت�شمن  النبيلة،  الإن�شانية  وقيمه 
الللللللرواق جلللداريلللة �للشللمللت عللللددا من 
الوالد  حلليللاة  امللللللهللمللة يف  الللقلل�للشلل�للش 
املوؤ�ش�ش، و�شردت وفق اخلط الزمني 
لل�شرية  اإحلليللاء  التاريخي  ملحتواها 
الللعللطللرة لللللل�للشلليللخ زايلللللد، ملللن خال 
لأكرب  تتيح  فنية  بلل�للشللورة  عر�شها 
عللدد مللن مللرتللادي اجلللامللع الطاع 

على م�شاهد ملهمة ومواقف موؤثرة 
املعر�ش  اأهللداف  وتتوافق  حياته،  يف 
وملل�للشللمللونلله ملللع اأهللللللداف امللللركلللز يف 
املوؤ�ش�ش  الللللوالللللد  ملللللللوروث  اإحلللليللللاء 

وتخليد �شريته العطرة. 
بالتعاون مع  ومت ت�شميم اجلدارية 
الدكتورة فاطمة  الإماراتية  الكاتبة 
الق�ش�ش  اقتب�شت  الللتللي  امللللزروعلللي، 
زايد”،  ال�شيخ  “ثاثية  �شل�شلة  من 
ور�شومات الفنانة فاطمة الب�شتاين.
زايد  “يوم  يف  املللركللز  اإدارة  وعكفت 
توزيع  علللللللى  الإن�شاين”  للللللعللمللل 
جميع  علللللللى  الللل�لللشلللوتلللي  املللل�لللشلللحلللف 
امل�شلني يف اجلامع، والذي �شم عدداً 
التي متت  الكرمي  الللقللراآن  �شور  من 
قراءتها خال �شهر رم�شان املبارك 
لعام 1439هل، ب�شوت اإمامي جامع 
اللل�للشلليللخ زايللللد الللكللبللري اإدريللل�لللش اأبكر 
تنظيم  اإىل  اإ�شافة  عي�شان،  ويحيى 
براعم  من  عللدداً  ا�شت�شاف  برنامج 
بزيارة  قاموا  الأحمر،  الهال  اأيتام 
بن  زايلللد  ال�شيخ  للله  املللغللفللور  �شريح 
ثراه،  اهلل  طيب  نهيان،  اآل  �شلطان 

والدعاء له بالرحمة واملغفرة.

امل�����ش��ل��م��ون اجل�����دد، يف رح���اب 
اجلامع الكبري 

نللظللم امللللركلللز لللللل�للشللنللة الللثللانلليللة على 
اللللتلللوايل وبلللاللللتلللعلللاون ملللع دار زايلللد 
للثقافة الإ�شامية مبادرة ا�شتقبال 
وفللللود ملللن امللل�للشلللللمللني اجلللللدد طوال 
�لللشلللهلللر رملللل�للللشللللان املللللللبللللللارك، وذللللللك 
يللبللداأ بجولة  بللرنللامللج خللا�للش  �شمن 
للللللتللعللرف على  اجلللللامللللع  رحللللللاب  يف 
للتعاي�ش  الللداعلليللة  اجلللامللع  ر�للشللالللة 
ماآثر  ملللن  واملللنللبللثللقللة  واللللتللل�لللشلللاملللح، 
تعرفوا  كما  املوؤ�ش�ش،  الللوالللد  وقيم 
جللمللاللليللات اجللللاملللع الللتللي جتلللللت يف 
اأتيحت  ثم  الإ�شامية ومن  عمارته 
لهم فر�شة م�شاهدة مدفع الإفطار، 
وم�شاركة اإخوانهم ال�شائمني تناول 
“�شيوفنا  ملل�للشللروع  �شمن  الإفللطللار 
روح  عللن  يللقللام  اللللذي  ال�شائمني”؛ 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان -طيب اهلل ثراه- الأمر الذي 
كامل  رم�شاين  يوم  جتربة  منحهم 
ونفحاته  الف�شيل  ال�شهر  اأجللواء  يف 

الإميانية يف اجلامع.

اأ����ش���ح���اب ال���ه���م���م، ج����زء من 
منظومة العطاء

واإمياًنا بهم كجزء فاعل يف املجتمع، 
تعاون املركز مع موؤ�ش�شة زايد العليا 
اأ�شحاب  من  وفللد  ا�شتقبال  لتنظيم 
الرحمن  �للشلليللوف  مللل�للشللاركللة  الللهللمللم 
الأفطار �شمن  تناول  مع عائاتهم 
ال�شائمون”  “�شيوفنا  مللل�لللشلللروع 
املغفور  روح  عللن  �شنويا  يللقللام  اللللذي 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 

ثراه«. اهلل  “طيب 
بالدم، والفحو�شات  التربع  حمات 

الطبية، �شورة للعطاء الإن�شاين 
وامل�شوؤولية  التطوع  لثقافة  وتعزيزا 
املجتمع  اأفللللللللراد  للللللدى  املللجللتللمللعلليللة 
وجميع الثقافات يف “عام الت�شامح” 
و�للشللمللن ملللبلللادرات �شهر رملل�للشللان يف 
مللركللز جللامللع اللل�للشلليللخ زايللللد الكبري 

للتربع  حلللملللات   4 اجللللاملللع  نللظللم 
بلللللاللللللدم، لقلللللت اإقلللللبلللللال كلللبلللريا من 
جللمللوع امللل�للشلللللني واملللفللطللريللن وذلك 
التابع  الدم”  “بنك  مللع  بللالللتللعللاون 
ال�شحية  للخدمات  اأبوظبي  ل�شركة 
�شاحنة  “�شحة”، من خال توفري 
كما  بللالللدم،  للتربع  املتنقلة  العيادة 
اجللراء فحو�شات لل�شائمني يف  ومت 
خيام الإفطار بالتعاون مع م�شت�شفى 

اإن ام �شي.

الدور الديني واحل�شاري 
وتر�شيخا لدوره الديني واحل�شاري 
من  عللددا  اجلامع  قاعات  احت�شنت 
املحا�شرات األقاها اأ�شحاب الف�شيلة 
ال�شمو  �للشللاحللب  �للشلليللوف  الللعلللللمللاء 
نهيان  اآل  زايللللد  بللن  خليفة  اللل�للشلليللخ 
رئي�ش الدولة -حفظه اهلل- ح�شرها 
جلللملللع ملللللن �لللشللليلللوف اجللللللاملللللع من 
خمتلف فئات املجتمع، حيث تناولت 
املو�شوعات  مللن  علللددا  املللحللا�للشللرات 
من  وغريها  والجتماعية  الدينية 
املجتمع  حللاجللة  تلبي  الللتللي  املللحللاور 
وتعمل على ن�شر الوعي بني اأفراده.

ت�شهيالت وخدمات
املتوا�شل  امللللركلللز  �للشللعللي  اإطللللللار  ويف 
ملرتاديه  اخلللدمللات  اأفلل�للشللل  لتقدمي 
ل�لللشللليلللملللا خلللللال اللللعللل�لللشلللر الأواخلللللللر 
ملللن اللل�للشللهللر، تلللعلللاون ملللركلللز جامع 
“دائرة  ملللع  الللكللبللري  زايلللللد  اللل�للشلليللخ 
وذلك من خال  النقل” باأبوظبي، 
امل�شلني  لنقل  حللافللات  تخ�شي�ش 
اإىل جامع ال�شيخ زايد الكبري ومنه، 
ت�شهيًا لو�شولهم اإىل اجلامع لأداء 
�شاة التهجد، خال الع�شر الأواخر 
املواقف  ملللن  وذللللللك  رمللل�لللشلللان،  ملللن 
الإ�شافية بجانب واحة الكرامة اإىل 
حافات  الللدائللرة  تخ�شي�ش  جانب 
مواقف  من  امل�شلني  لنقل  اإ�شافية 
اإىل اجلامع،  الريا�شية  زايد  مدينة 
ليلة ال�شابع والع�شرين من رم�شان، 
اإىل جانب نقل ال�شيدات باحلافات 
ال�شرق مول و�شالة  بوابة  اأمللام  من 
الأفراح بال�شهامة يف ذات الليلة، هذا 
وقد وفر املركز يف اإطار هذه املبادرة 
تعزيزا  للم�شليات،  ال�شحور  وجبات 
الوجه  علللللى  لللراحللتللهللم وخللدمللتللهللم 
مواقف  تخ�شي�ش  مت  فيما  الأمثل، 
اإ�شافية للم�شلني على امتداد �شارع 
اجلللامللع الللكللبللري، ل�للشللتلليللعللاب جموع 

امل�شلني.
زايد  ال�شيخ  جللامللع  مللركللز  اأن  يللذكللر 
الكبري التابع لوزارة �شوؤون الرئا�شة 
�شمو  مللن  ومتابعة  بللرعللايللة  يحظى 
نهيان  اآل  زايلللد  بللن  من�شور  ال�شيخ 
وزير  الللللوزراء  جمل�ش  رئي�ش  نللائللب 
�شوؤون الرئا�شة وتاأ�ش�ش املركز ليكون 
والفكرية  الللثللقللافلليللة  للللللحللركللة  نللللواة 
التي تتمحور حول القيمة الثقافية 
اجلامع  ميللثلللللهللا  اللللتلللي  واللللوطلللنللليلللة 
املللفللاهلليللم والقيم  تللعللرب علللن  واللللتلللي 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  ر�شخها  التي 
واملتاأ�شلة  نللهلليللان  اآل  �للشلللللطللان  بلللن 
يف الللوجللدان والللوعللي والللتللي ت�شكل 
امل�شتلهمة  الوطنية  للهوية  امتدادا 

من تعاليم ديننا احلنيف.

جامع ال�شيخ زايد الكبري ي�شتقبل اأكرث من مليون واأربعمئة األف م�شل وزائر خالل �شهر رم�شان املبارك

�سد الت�سامح ثل اإرث زايد اخلري وتجُ منظومة عمل خلدمة �سيوف الرحمن ومبادرات طوال ال�سهر الف�سيل، تجُ

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

يبلغ  تلللواأم  بللوفللاة طفلني  راأ�لللش اخليمة  فجعت 
يف  غللرقللا  والللنلل�للشللف  الللثللانلليللة  ال�شنة  عمريهما 

م�شبح منزل براأ�ش اخليمة .
ال�شرهان  حممد  طللارق  الرائد  قال  وتف�شيا 
راأ�ش  ب�شرطة  والإنللقللاذ  الإ�للشللعللاف  ق�شم  رئي�ش 
اخليمة ، اأن باغا ورد اإىل غرفة العمليات يف 
متام ال�شاعة 10:10 م�شاء عن فقدان طفلني 

تواأم يبلغان من العمر �شنتان ون�شف ال�شنة يف 
بحث  عملية  وبعد  اخليمة  راأ�لللش  مناطق  اأحللد 
الطفلني  �شكن  منطقة  يف  اللل�للشللاعللة  ا�للشللتللمللرت 
و�شل باغ جديد لغرفة العمليات عند ال�شاعة 
الطفلني  على  بالعثور  يفيد  م�شاء   11:33
حترك  وعللللليلله  امللللنلللازل  اأحلللد  م�شبح  يف  جثتني 
الإ�للشللعللاف والإنللقللاذ والإ�للشللعللاف الوطني  فريق 
اإىل مكان الباغ حيث مت انت�شالهما من امل�شبح 
واإجراء الفحو�شات الطبية وعمليات الإنعا�ش 

الللتللي اأكللللدت وفللاتللهللمللا، ومت نللقللل اجلللثللتللني اإىل 
لإمتام  لذويها  لت�شليمهما  متهيداً  امل�شت�شفى 
كما   ، املتبعة  الأ�للشللول  ح�شب  الللدفللن  مللرا�للشللم 
مت حتويل ملف احلادثة اإىل اجلهات املخت�شة 

ل�شتكمال الإجراءات القانونية . 
احلميدي  �شعيد  حممد  الدكتور  العميد  دعللا 
راأ�ش  ب�شرطة  املللركللزيللة  العمليات  علللام  مللديللر 
الهللتللمللام جيداً  اإىل  الأملللللور  اأولللليلللاء  اخللليللمللة 
باأطفالهم وعدم تركهم مبفردهم حفاظاً على 

مراقبتهم  �للشللرورة  عللرب  وحمايتهم  حياتهم 
وحذرهم  بقربهم  التواجد  دون  تركهم  وعللدم 
احلميدي  ونا�شد   ، الأبناء  اإهمال  خطورة  من 
اأفلللللللراد اجللللملللهلللور �للللشللللرورة النلللتلللبلللاه واحلللللذر 
واإغاق الأبواب املوؤدية لربك املاء وو�شع �شياج 
حول برك ال�شباحة واتخاذ جميع الحتياطات 
حادثة  لوقوع  اأ�شفه  بالغ  عن  معرباً  املطلوبة 
غلللرق طللفلللللني تللللواأم مللعللرباً �للشللعللادتلله عللن اأحر 

التعازي و�شادق املوا�شاة لعائلتهما .

   حادث موؤ�شف 

وفاة طفلني تواأم غرقا يف م�سبح منزل براأ�س اخليمة 
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

القا�شم  عي�شى  في�شل  العقيد  �شهد 
مدير اإدارة الإعام الأمني يف �شرطة 
الذات”  “تطوير  دورة  خللتللام  دبللللي، 
لإ�شعاد  العامة  الإدارة  نظمتها  التي 
اللللدكلللتلللور ر�شا  وقلللدملللهلللا  امللللجلللتلللملللع، 
النف�ش،  علللللم  ا�للشللتلل�للشللاري  امللل�للشللعللودي 
وذلك يف اإطار حر�ش �شرطة دبي على 
رفع م�شتوى كفاءة موظفيها وتنمية 

قدراتهم املهنية واملعرفية.

وقال العقيد في�شل القا�شم، اإن الدورة 
الداخلية  الللتللدريللب  جلللزء مللن خللطللة 
املجتمع،  لإ�لللشلللعلللاد  الللعللامللة  للللللللاإدارة 
موؤكداً انتهاج �شرطة دبي يف �شيا�شتها 
تطوير م�شتوى اأداء كوادرها الب�شرية 
املختلفة،  والربامج  والعلوم  باملعرفة 
انطاقاً من كونهم املحرك لتحقيق 
دبي  �شرطة  وا�شرتاتيجيات  اأهلللداف 
ا�شرتاتيجية  اأيللل�لللشلللا  تلللواكلللب  اللللتلللي 
بالكوادر  املللوؤ�للشلل�للشللات  رفلللد  الللدولللة يف 
ومعرفتها  بعلمها  املوؤهلة  الإماراتية 

ليكونوا اأع�شاء فاعلني يف دفع عجلة 
الريادة والتقدم يف الدولة.

الللللدكللللتللللور ر�شا  قللللللال  مللللن جللللانللللبلللله، 
الللذات جزء من  اإن تطوير  امل�شعودي 
الفرد  لتنمية  الب�شرية  التنمية  علوم 
واتخاذ  م�شكاته،  حل  من  ومتكينه 
تغريات  لإحلللداث  ال�شائبة  الللقللرارات 
الإنتاجية  كفاءته  من  ترفع  اإيجابية 
الع�شر  اأن  مللوؤكللداً  فعاليتها،  وتللزيللد 
احللللديلللث يلل�للشللهللد وتللللرية �للشللريللعللة من 
بال�شرورة  املللرء  ُتلزم  التي  املتغريات 

ذاته  بتطوير  التغريات  هللذه  ملواكبة 
واكللتلل�للشللاب مهارات  مللعللرفللتلله  واإثللللللراء 
ح�شب  ملللفللليلللدة  ومللللعلللللللللوم  جلللللديلللللدة 

اخت�شا�شه.
وتللطللّرق الللدكللتللور امللل�للشللعللودي يف دورة 
اأيام   3 ا�شتمرت  التي  اللللذات  تطوير 
اإىل مفهوم تطوير الذات، كيفية بناء 
عادات اإيجابية والتخل�ش من العادات 
الناجحني،  عللادات  وماهية  ال�شلبية، 
و�للشللع اخلطط،  الأهللللللللداف،  حتللديللد 
حتمل  بللفللعللاللليللة،  اللللعلللاقلللات  اإدارة 

اتخاذ  بلللللالإرادة،  التحلي  امللل�للشللوؤوللليللة، 
حديثة،  علمية  اأ�ش�ش  وفللق  الللقللرارات 

تنمية  فلللعلللال،  بلل�للشللكللل  اللللوقلللت  اإدارة 
امل�شاركني  ومتللكللني  التفكري  مللهللارات 

من الت�شدي للم�شكات واخلافات، 
الللذات، وتنمية  ورفللع م�شتوى تقدير 

اللل�للشللعللور بللامللل�للشللوؤوللليللة الللذاتلليللة جتاه 
النجاح باحلياة.

•• دبي-الفجر:

انطاقا من املبداأ ال�شابع الذي اأطلقه 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد 
رئي�ش  الدولة  رئي�ش  نائب  مكتوم  اآل 
جمل�ش الللوزراء حاكم دبي رعللاه اهلل، 
من  وحر�شا  الثمانية،  املبادئ  �شمن 
القيادة العامة ل�شرطة دبي على جعل 
للمتفوقني  قبلة  الأمللنلليللة  املللوؤ�للشلل�للشللة 
الأفكار  تبني  خلللال  مللن  واملللبللدعللني 
الإبداعية وامل�شاريع املبتكرة من طلبة 
قدراتهم  من  وال�شتفادة  اجلامعات، 
ال�شرطية  القطاعات  يف دعم خمتلف 
اأطلقت  الأمني،  امل�شتقبل  وا�شت�شراف 
الب�شرية  للللللللملللوارد  الللعللامللة  الإدارة 
املتعاونني”،  بنظام  “العمل  مللبللادرة 
الطلبة  ا�لللشلللتلللقلللطلللاب  اإىل  اللللللهلللللادف 
اجلن�شيات  خمتلف  مللن  اجلللامللعلليللني 
بنظام  للعمل  التعليمية  واملوؤ�ش�شات 

املكافاأة.
مراد  �للشللالللح  الللدكللتللور  العميد  وقلللال 
للللللللملللوارد  الللللعللللامللللة  الإدارة  مللللديللللر 

بنظام  “العمل  مللبللادرة  اإن  الب�شرية، 
روؤية  دعللم  اإطللار  يف  املتعاونني” تاأتي 
الإمارات 2071، وروؤية دبي 2021، 
ال�شرتاتيجية  للتوجهات  وتللنللفلليللذا 
دبي  �شرطة  اأن  مللوؤكللدا  دبللي،  ل�شرطة 
اللل�للشللبللاب، ومتتعهم  بلللقلللدرات  تلللوؤملللن 
تغيريات  لإحلللللللللداث  بلللالإملللكلللانللليلللات 

امل�شتقبل  وا�لللشلللتللل�لللشلللراف  حللقلليللقلليللة، 
وملللواجلللهلللة حتلللديلللاتللله بلللاأفلللكلللار غري 
بتغيريات  املجتمع  ورفلللد  م�شبوقة، 
م�شيفا  اأفلللللللق،  يلللحلللدهلللا  ل  جللللذريللللة 
ال�شباب  علللللى  تللعللّول  دبلللي  �للشللرطللة  اأن 
ال�شرتاتيجية  اأهلللدافلللهلللا  لللتللحللقلليللق 
املتمثلة يف البتكار وخلق مدينة اآمنة 

وجمتمع �شعيد.
والتي  املبادرة  اأن  العميد �شالح  واأكد 
�شعادة  تللوجلليللهللات  علللللى  بللنللاء  جللللاءت 
القائد  املللري  خليفة  اهلل  عبد  اللللللواء 
ا�شتثمارا  متللّثللل  دبلللي،  ل�شرطة  الللعللام 
م�شتداما لطاقات ال�شباب ومواهبهم 
م�شتمر  تلللوظللليلللف  مللللن  حتللقللقلله  مبللللا 

وتخ�ش�شاتهم  الللطلللللبللة  لإمللكللانلليللات 
خلدمة  ملللنلللهلللا  اللللنلللوعللليلللة  ل�لللشللليلللملللا 
وامل�شاهمة  ال�شرطي  العمل  منظومة 
يف ا�لللشلللتللل�لللشلللراف امللل�للشللتللقللبللل الأمللللنللللي، 
قبلة  تعد  دبللي  �شرطة  اأن  اإىل  م�شريا 
للمتفوقني، وبيئة حا�شنة للمواهب، 
والأفكار  الللعللقللول  وداعللمللة لأ�للشللحللاب 

حتقيقا للريادة يف خمتلف املجالت.
بلللدوره، قللال املللقللدم الللدكللتللور من�شور 
البعثات  اإدارة  مدير  البلو�شي،  ح�شن 
خطت  دبللي  �شرطة  اإن  وال�شتقطاب، 
ال�شباب،  متكني  نحو  مهمة  خطوات 
انللطللاقللا مللن حللر�للشللهللا علللللى تفجري 
والعلمية  الإبلللللداعللللليلللللة  طلللاقلللاتلللهلللم 
للوقوف  املجال لهم  واإتاحة  الكامنة، 
واملللعللوقللات وتذليل  الللتللحللديللات  علللللى 
فاعلني  �لللشلللركلللاء  للليللكللونللوا  الللعللقللبللات 
والنه�شوية  الللتللنللمللويللة  امللل�للشللرية  يف 
ا�شتثمار  اأعللظللم  اأن  ملللوؤكلللدا  للللللبللاد، 
واملوؤ�ش�شات  واملنظمات  للللللدول  ميكن 
اأن تقوم به هو ال�شتثمار يف العن�شر 
الب�شري، ومن هنا جاءت فكرة املبادرة 

من  الطلبة  مع  التوا�شل  تعزز  التي 
كافة اجلامعات وخمتلف اجلن�شيات، 
لإتللللاحللللة الللفللر�للشللة اأملللاملللهلللم لإبلللللراز 
اأفكارهم  م�شاريعهم الإبداعية وتبني 
اإن  البلو�شي  املللقللدم  واأ�للشللح  املبتكرة. 
الب�شرية  للللللللملللوارد  الللعللامللة  الإدارة 
جمموعة  ا�شتقطبت  واأن  لللهللا  �شبق 
ملللن الللطلللللبللة واللللبلللاللللغ علللددهلللم 15 
طالبة وطالبة من خمتلف اجلامعات 
املبادرة،  �شمن  الللدولللة  يف  والللكللللليللات 
وقللللد نلللفلللذوا ملل�للشللاريللع ملل�للشللرتكللة يف 
ومتنوعة  خملللتلللللللفلللة  تلللخللل�لللشللل�لللشلللات 
الكليات،  وعللمللداء  اأ�للشللاتللذة  بللاإ�للشللراف 

فرتة  انلللتلللهلللاء  بلللعلللد  تلللكلللرميلللهلللم  ومت 
�شرطة  ا�شتفادة  اإىل  تعاونهم، م�شريا 
الت�شويق  يف  الطلبة  هلللوؤلء  مللن  دبللي 
والتلل�للشللال املللرئللي والإعللللام الرقمي 
والت�شميم  اجلللرافلليللكللي  والت�شميم 
الداخلي والو�شائط املتعددة، م�شيفا 
اأن هذا الأمر �شاهم يف توفري ميزانية 
مالية لأكرث من الن�شف اإذا ما كانت 
ال�شرطة قد ا�شتعانت بجهات خارجية. 
ق�شم  رئي�ش  اجلناحي،  �شيخة  وقالت 
البعثات  بلللاإدارة  والللربامللج  التخطيط 
ا�شتقطاب  مللبللادرة  اأن  وال�شتقطاب، 
تللبللداأ بتحديد  الللطللابلليللة،  الللكللفللاءات 

يف  العامة  الإدارات  مللن  الحتياجات 
�شرطة دبي، ور�شدها وتقييمها، ومن 
لرت�شيح  اجلامعات  مع  التوا�شل  ثم 
اأفلل�للشللل اللللكلللفلللاءات الللطللابلليللة، ويتم 
مقابلتهم وفقاً ملعايري معينة تتنا�شب 
مع امل�شروع املخ�ش�ش لهم من �شمنها 
تقييم اأعمالهم التي اأجنزوها �شابقاً، 
التوقيع  يتم  املقابلة  اجتيازهم  وبعد 
ال�شاعات  وحتديد  التعاون  عقد  على 
دبي  �شرطة  اأن  مو�شحة  واملللكللافللاآت، 
تلل�للشللتللقللبللل كللافللة ال�للشللتللفلل�للشللارات على 
Efaad@ اللللللكللللرتوين  اللللربيلللد 

 .dubaipolice.gov.ae

•• دبي-الفجر:

نظمت اإدارة ال�شوؤون الإدارية يف الإدارة العامة 

لإ�شعاد املجتمع يف �شرطة دبي، مبادرة “ اأ�شعد 
نف�شك” الهادفة اإىل اإ�شعاد املوظفني العاملني 
على  �شحوبات  خللال  مللن  العامة  الإدارة  يف 
جوائز متنوعة يف �شندوق ال�شعادة، وذلك يف 

اإطار حتقيق توجهات القيادة العامة ل�شرطة 
دبي يف العمل على اإ�شعاد جمتمعها الداخلي. 
مدير  الفا�شي  بو�شقر  عللارف  العقيد  واأكللد 
اإدارة ال�شوؤون الإدارية، اأن هذه املبادرة تهدف 

اإجللراء �شحب  اإ�شعاد املوظفني من خال  اإىل 
علللللى بللطللاقللات حتللتللوي علللللى جللوائللز متنوعة 
مللنللهللا كلللوبلللونلللات، مللكللافللاآت مللاللليللة، واإجلللللازات 
املبادرة  اأن  اإىل  واأ�للشللار  �شفر.  وتللذاكللر  اإداريللللة 

عللبللارة عن  وهللي  الللعللام،  نهاية  �شت�شتمر حتى 
�شندوق يحتوي على بطاقات متنوعة، ويقوم 
ال�شندوق  علللللى  �شحب  بلللاإجلللراء  مللوظللف  كللل 
تن�شر  وعبارات  اإيجابية  عبارات  يحوي  الذي 

حولك،  مللن  كاأ�شعد  املللوظللفللني  بللني  ال�شعادة 
اإىل  غريك،  واأ�شعد  ابت�شامتك،  على  وحافظ 
جانب بطاقات حتتوي على عبارات ت�شجيعية 
وتفاعل  زمائهم.  اأمام  للتحدث  للموظفني 

يف  الللفللرعلليللة  الإدارات  خمتلف  يف  املللوظللفللون 
املبادرة،  مللع  املجتمع  لإ�شعاد  العامة  الإدارة 
حيث مت نقل ال�شندوق اإىل كل اإدارة واإجراء 
ال�شحوبات و�شط اأجواء من ال�شعادة وتفاعل 

بهج موظفيها ب�سندوق ال�سعادة  �سرطة دبي تجُ

•• دبي-الفجر:

نظم جمل�ش ال�شعادة والإيجابية يف �شرطة دبي �شل�شة من املحا�شرات يف ال�شعادة 
العربية،  باللغة  الناطقني  غري  ال�شرطة  يف  العاملني  للموظفني  والإيجابية، 
اجلن�شيات  املوظفني من خمتلف  كافة  بني  ال�شعادة  ثقافة  ن�شر  بهدف  وذلك 
واللغات، ورفع م�شتوى الوعي يف هذا اجلانب. وا�شتهدفت املحا�شرات الثاث 
دبي،  ل�شرطة  العامة  القيادة  قاعة حمدان بن حممد يف مقر  اأقيمت يف  التي 
فئات خمتلفة من املوظفني، من خمتلف التخ�ش�شات والأعمال، كالعاملني يف 
املركز ال�شحي يف جمال التمري�ش، واملرا�شلني، والعمال من خمتلف الإدارات 
العامة، ومت تق�شيمهم اإىل جمموعات ح�شب اللغات، منها اللغة “الإجنليزية” 

و “الأوردو”، وقدم املحا�شرات اأ�شاتذة متمكنني يف جمال ال�شعادة والإيجابية 
وتطوير الذات من مراكز تدريب خارجية متخ�ش�شة.

وا�شتعر�ش املحا�شرون العديد من املحاور، منها مفهوم ال�شعادة والإيجابية، 
واأهمية ال�شعادة كاأ�شلوب وثقافة للحياة، ومدى اأهمية اأن يكون املوظف �شعيداً 
واأ�شاليب  و�شخ�شيته،  اخلا�شة  حياته  على  ذلك  وانعكا�ش  عمله،  يف  واإيجابياً 
وطرق  العمل،  حتديات  مع  التعامل  وكيفية  ال�شلبية،  الأفللكللار  من  التخل�ش 
واإنتاجيته،  املوظف  ب�شعادة  ذلللك  وارتللبللاط  والللروؤ�للشللاء،  الللزمللاء  مع  التعامل 
دولة  يف  الت�شامح”  “عام  عللن  تعريفيه  نللبللذه  املللحللا�للشللرات  ت�شمنت  وكللذلللك 
الت�شامح  تعزيز  يف  املللبللادرة  هللذه  اأهللملليللة  وملللدى  املللتللحللدة،  العربية  الإملللللارات 

والتعاي�ش بني اأفراد املجتمع. 

�سرطة دبي تنظم حما�سرات لغري الناطقني باللغة العربية 

•• دبي-الفجر:

يف  ممثلة  دبللي  ل�شرطة  العامة  الللقلليللادة  ح�شدت 
الإدارة العامة للذكاء ال�شطناعي جائزة التميز 
وذلك  التعليم”،  “تقنيات  فئة  عللن  املمار�شة  يف 
خلللال احلللفللل اللل�للشللنللوي للللللجللائللزة الللتللي تنظمها 
العا�شمة  يف   »ATD« املللواهللب  تنمية  جمعية 
الأمريكية وا�شنطن، وامل�شاحب للموؤمتر الدويل 
املواهب  تنمية  جلمعية  واملللعللار�للش  للللللمللوؤمتللرات 
 13،000 مللن  اأكلللرث  وبح�شور  2019م،  لللعللام 

م�شارك من 90 دولة، واأكرث من 400 متحدث 
يف 300 جل�شة يف 15 حمور.

من�شور  الللدكللتللور  العقيد  اجلللائللزة،  درع  وت�شلم 
التكنولوجيا  ملللركلللز  ملللديلللر  الللللرزوقللللي،  نللا�للشللر 
امللل�للشللاركللة مبمار�شة  علللن  وذلللللك  الفلللرتا�لللشللليلللة، 
الفرق  تاأهيل  جمال  يف  الفرتا�شية  التطبيقات 

اخلا�شة.
ا�شتنادا  واجلللهللات  للمنظمات  اجلللائللزة  ومتللنللح   
التعليم  حلللللللول  خللللال  ملللن  املللحللقللقللة  للللللنللتللائللج 
التي  للمنظمات  اجلللائللزة  تقدم  كما  والتطوير، 

وقابلة  م�شتدامة  نتائج  حققت  ممار�شات  لديها 
للللللقلليللا�للش. وتلللوجللله الللعللقلليللد مللنلل�للشللور اللللرزوقلللي، 
املري،  خليفة  عبداهلل  اللواء  �شعادة  اإىل  بال�شكر 
القائد العام ل�شرطة دبي، وقيادات ال�شرطة كافة، 
للدعم الذي يقدمونه، وحر�شهم على خلق بيئة 
عمل  فريق  بجهود  م�شيدا  للموظفني،  ابتكارية 
مللركللز الللتللكللنللولللوجلليللا الفلللرتا�لللشللليلللة، الللللذي قام 
املجالت  يف  الفرتا�شي  التدريب  فكرة  بتعميم 
الأمنية املختلفة، ومنها برامج افرتا�شية للفرق 

اخلا�شة والتدخل ال�شريع.

عن فئة تقنيات التعليم

ATD سرطة دبي تفوز بجائزة املنظمة الدولية لتنمية املواهب�

ا�شتثمار م�شتدام مل�شاريع ال�شباب ومواهبهم

�سرطة دبي ت�ستقطب الطلبة اجلامعيني مببادرة »العمل بنظام املتعاونني«

�سرطة دبي توجه موظفيها نحو اآليات 
تطوير الذات والتنمية املعرفية
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عربي ودويل

البحرية  مللرفللاأ  عند  ال�شفن  ينتظرون  وهللم  ال�شينية 
موري�شون  �شكوت  الللوزراء  رئي�ش  وقللال  البحارة.  لتحية 
هذا  �للشللولللومللون  جللزر  عا�شمة  هللونلليللارا  يف  لل�شحفيني 
بها �شفن  زيللارة قامت  ردا على  “الزيارة جاءت  الأ�شبوع 

من البحرية الأ�شرتالية لل�شني«.
واأ�شاف “قد تبدو مفاجئة لاآخرين لكنها لي�شت كذلك 

قطعا بالن�شبة للحكومة«.
وتوترت العاقة بني البلدين العام املا�شي حينما اأقرت 
اأ�شرتاليا قوانني تهدف اإىل منع ال�شني من التدخل يف 
تاأكيد  بكني  حمللاولت  ب�شبب  واأي�شا  الداخلية  �شوؤونها 

�شيادتها على بحر ال�شني اجلنوبي املتنازع عليه.

اأثار الكثري من الغ�شب«. واأ�شاف “و�شلت هذه ال�شفن 
اإىل املياه الواقعة قبالة �شاحية دارلينج بوينت واأماكن 
النا�ش  يعرف  اأن  دون  �شيدين  ميناء  يف  اأخلللرى  �شهرية 
على  والبحارة  امل�شلحني  اجلنود  م�شهد  وبللدا  م�شبقا... 

ظهر ال�شفن عدوانيا اإىل حد ما«.
اللل�للشللني ظهر  اإىل  اأ�للشللرتاللليللا متجهة  اللل�للشللفللن  وغلللللادرت 

اليوم.
القمع  حلملة  الثاثني  الذكرى  ع�شية  ال�شفن  وو�شلت 
منادين  حمتجني  مللع  ال�شني  بها  قامت  التي  الدامية 
بالدميقراطية يف ميدان تيانامنني يف الرابع من يونيو 
اأفللللراد مللن اجلالية  1989. واأظلللهلللرت �للشللور  حللزيللران 

•• �صيدين-رويرتز:

بعد  املل�للش  �شيدين  �شينية  حربية  �شفن  ثللاث  غلللادرت 
زيارة مل يعلن عنها جاءت و�شط �شراع على النفوذ بني 

اأ�شرتاليا وال�شني يف املحيط الهادي.
وكانت زيارة ال�شفن الثاث، وهي فرقاطة و�شفينة اإمداد 
تعلن  مل  لكن  �شلفا  خمططة  برمائية،  حربية  و�شفينة 

عنها اأ�شرتاليا قط.
اأ�للشللتللاذ درا�للشللات الأملللن الدويل  وقلللال جللون باك�شاند 
وال�لللشلللتلللخلللبلللارات بللاجلللامللعللة الللوطللنلليللة الأ�لللشلللرتالللليلللة يف 
“هذا  اليوم اجلمعة  الأ�شرتالية  الإذاعللة  لهيئة  كانبريا 

�سفن حربية �سينية تغادر �سيدين 

*اإىل اأي مدى ميكن
 اأن يذهب �شالفيني؟

- ل ميكن اإنكار جناحه، لكنه لي�ش 
اأظهر  كما  م�شتداًما،  بللاللل�للشللرورة 

ذلك �شابقا ماتيو رينزي.
احلكومة  رئللليللل�لللش  حللل�لللشلللل  فلللقلللد   
اليلللطلللالللليلللة الللل�لللشلللابلللق علللللللى اأكللللرث 
بلللامللللائلللة مللللن الأ�للللشللللوات   41 مللللن 
مايو  الأوروبلللليللللة  النللتللخللابللات  يف 
2014 ، قبل اأن يرتك ال�شلطة ، 

بعد �شنة ون�شف ...
ذكي  �شالفيني  الراهن،  الوقت   يف 
�شيا�شته  اإدارة  طللريللقلله  يف  جلللللًدا 

الت�شالية.
البحث عن  اأّن طريقته يف  ل �شك 
الرئي�شي  اللل�للشللبللب  هلللي  امللللخلللاوف 
زمن  هللللو  زملللنلللنلللا  لأن  للللنلللجلللاحللله، 
اخلللوف. وكللل يللوم ، عليه اأن يعرث 
علللللى خللللوف جلللديلللد ، وللللكلللن هذه 
على  تلللنلللطلللوي  الإ�لللشلللرتاتللليلللجللليلللة 
خطر: ال�شجر والتعب.. ل ميكن 
اقرتاح اخلوف للمواطنني ك�شبب 

للحياة .
عن لك�شربي�س

*كيف تف�شر ال�شقوط
 املذهل حلركة 5 جنوم؟

حركة  قلللللللوة  اأ�للللشللللبللللحللللت  لللللقللللد   -
نلللللقلللللاط �لللشلللعلللفلللهلللا. يف  5 جنلللللللوم 
يف  جللرت  التي  العامة  النتخابات 
احلركة  جنللحللت   ،2018 مللار�للش 
وطني  بلللعلللد  علللللللى  احلللل�لللشلللول  يف 
كلللللان يللتللملليللز حلليللنللهللا بلللغللليلللاب تام 
لانق�شامات والنتماءات اجلهوية 
والفئوية. وهذا الفتقار اإىل اأ�ش�ش 
اإذ مل  اأيديولوجية، انقلب �شدها. 
العامل  على  احلللفللاظ  مللن  تتمكن 
جتديد  يف  ف�شلت  لأنللهللا  اجلللامللع، 

“عر�شها ال�شيا�شي«.
بللالللتللاأكلليللد، تللبللقللى حللركللة 5 جنوم 
الباد،  جللنللوب  يف  الأول  احلللللزب 
وملللع ذللللك، حللتللى يف تلللللك املناطق 
فاإنها  عليها،  املح�شوبة  الللفللقللرية، 
فمقارنة  حلللللادا.  تللراجللعللا  تلل�للشللّجللل 
بالعام املا�شي ، خ�شرت 17 نقطة 
يف  باملائة  و18  امللليللتللزوجللورنللو،  يف 

�شقلية وبوليا.
ال�شبب؟ 

يلل�للشللعللر اللللنلللاخلللبلللون بللخلليللبللة اأمللللل. 

و�للّشللعللت الللرابللطللة حلللدودهلللا ب�شكل 
كلللبلللري، وهلللللي ُتللللديللللر اللللليللللوم  76 
اإنها  مللقللاطللعللة. ملللع خلل�للشللو�للشلليللة: 
هلللللذا، هي  الأطلللللللللراف. ويف  حللللزب 
الوطني  التجمع  مللن  جللدا  قريبة 

يف فرن�شا بزعامة مارين لوبان. 
يف الللواقللع ، تللوؤكللد الللرابللطللة ذاتها 
امللللللدن  وحلللل�للللشللللورهللللا، خلللا�لللشلللة يف 
ال�شناعية ال�شغرية، مدن ال�شركات 

اللل�للشللغللرى واملللتللو�للشللطللة، وهلللي اأقل 
ومل  الفقرية،  املناطق  يف  ح�شوراً 
تتمكن من النت�شاب يف قلب املدن 
تورينو  اأو  رومللللا  مللثللل   ، اللللكلللربى 
للا احلللللزب  ، حللليلللث جنللللد خلل�للشللو�للشً
الدميقراطي، الذي ا�شتعاد بريقه 
حتللت قلليللادة �للشللكللرتللريه اجلللديللد ، 

نيكول زينغاريتي.

فاحلركة وهي يف ال�شلطة منذ عام 
، مل تقنع. مثال:

 دخللللللللللللللللللللل امللللواطلللنلللة، اأحلللللد حملللاور 
كانت  الللرئلليلل�للشلللللللللللللللللللليللة،  حللملللللتللهللا 
من  بكثيللللللللر  اأقلللللللللللللللللللللللل  نللتللائللجلللللللللللللله 
الرحلة  ب�شبب  خا�شة  التوقعلللللات، 
اللللبلللريوقلللراطللليلللة الللطللويلللللة جللللًدا، 
بللال�للشللتللفللادة مللن هذا  الللتللي ت�شمح 

الإجراء.

*هل ان زعيم الرابطة ماتيو 
�شالفيني حجب حركة 5 
جنوم يف اأقل من عام...؟

كان  مللنللطللقلليللا،   ،2018 عللللام   -  
ال�شيق  تللاأطللري  5 جنلللوم  بللاإمللكللان 
للناخبني،  وال�شيا�شي  القت�شادي 
هوية  للللهلللا  لللليللل�لللش  احلللللركللللة  لأن 
للجميع  ميكن  وبللالللتللايل  خللا�للشللة، 
اأن يرى نف�شه فيها. ففي اإيطاليا ، 

غالًبا ما يتج�شد املع�شكر ال�شيا�شي 
“حزب  علللن  نللتللحللدث  يف زعلليللملله: 
 ... برل�شكوين  وحللزب   ، رينزي” 
“حزب لويجي  اأحللد يذكر  الآن ل 
جنوم   5 تلليللار  زعلليللم  مايو”،  دي 
الخري  هلللذا  يللجللد  واأن  حلللالللليلللا... 
نف�شه يف ال�شلطة اإىل جانب زعيم 
�شالفيني،  مللاتلليللو  مللثللل  كللاريللزمللي 
ي�شعب  كلللبلللري.  حلللد  اإىل  اأ�للشللعللفلله 

على حزب ل �شخ�شية جت�ّشده، اأن 
يوجد بجوار �شالفيني ...

*هل اأ�شبحت
 الرابطة اأقوى؟

اخلريطة  اإىل  نلللظلللرنلللا  اإذا   -  
النق�شامات  اأن  ندرك  النتخابية، 
املحلية  واخل�شو�شيات  الإقليمية 
اللل�للشللابللقللة بلل�للشللدد الحلللتلللفلللاء. لقد 

ال�شريك الروماين:

اإيطاليا: قوة حركة 5 جنوم ت�سبح نقاط �سعفها...

 ي�سعر الناخبون بخيبة اأمل يف احلركة 
التي مل تقنع وهي يف ال�سلطة منذ عام 

تبقى حركة 5 جنوم احلزب الأول
 يف جنوب البالد، رغم تراجعها احلاد 

طريقة �شالفيني يف زرع اخلوف
 هي ال�شبب الرئي�شي لنجاحه

�شالفيني..  خطة ات�شالية ذكيةخيبة اأمل يف حركة 5 جنوم

لويجي دي مايو..  5 جنوم يف افول ماتيو رينزي..  من القمة اإىل الهاوية

 يف اإيطاليا، غالًبا ما يتج�سد املع�سكر ال�سيا�سي يف زعيمه وهذا هو ال�سرط الغائب يف 5 جنوم

النق�شامات الإقليمية واخل�شو�شيات املحلية ال�شابقة تختفي، والرابطة توا�شل تو�شيع حدودها 

•• الفجر - خرية ال�صيباين

يف روم���ا ، اأع���ادت الن��ت��خ��اب��ات الأوروب��ي��ة 
كيف  ال�شيا�شية.  الأوراق  خلط  الأخ���رية 
تف�شر خيبة حركة 5 جنوم؟ وهل اأّن انت�شار 
�شعفا  ُيخفي  اأن���ه  اأم  م�شتدام؟  ال��راب��ط��ة 

هيكليا؟ 
ال�شيا�شية  العلوم  اأ�شتاذ   ، ديامانتي  اإلفو 
 ، مارك لزار  مع   ، وموؤلف   ، اأوربينو  بجامعة 
من جامعة بوبليكراتي: حتول دميقراطياتنا 
ال�شيا�شة  اجتاهات  يحلل   ، غاليمارد(  دار   (

الإيطالية يف احلوار التايل:

كيف ا�ستغل اأردوغان بريك�ست لتحقيق مكا�سب؟ •• لندن-وكاالت:

اإىل  �شيا�شية،  كتب  وموؤلفة  تركية  كاتبة عمود  بويرازلر،  اإجلني  اأ�شارت 
ا�شتغال الرئي�ش الرتكي، رجب طيب اأردوغان، ق�شية خروج بريطانيا 
اأجل مترير �شيا�شاته يف الداخل  من الحتاد الأوروبللي) بريك�شت(، من 

الرتكي. 
وكتبت �شمن �شحيفة “ذا غارديان” الربيطانية، عما جرى يف ال�شاعات 
لوك�شمبورغ  مدينة  يف   ،2005 الأول(،  اأكتوبر)ت�شرين   4 من  الأوىل 
عندما �شارك جاك �شرتو، وزير اخلارجية الربيطانية و نظريه الرتكي، 

عبد اهلل غول، يف موؤمتر �شحفي.
يومها، افتتح الحتاد الأوروبي، مباحثات الع�شوية مع اأنقره، فيما بدا 
يفرت�ش  كللان  اإذا  مللا  ب�شاأن  ال�شنني  مئات  اإىل  يعود  �للشللوؤال  علي  كاإجابة 
من  جللزءاً  اليوم  “نحن  غللول:  و�شرح  ذراعيه لرتكيا.  يفتح  اأن  بالغرب 

اأوروبا«. 
عما  العامل خمتلفاً متاماً  كان  عندما  14 عاماً  اللقاء قبل  جرى ذلك 
هو عليه الآن. فاليوم، مت�شي بريطانيا يف طريقها للخروج من الحتاد 
الأوروبي، وتبدو تركيا �شائرة على نف�ش الطريق، لأنها لن جتد و�شيلة 

لدخول الحتاد. 

ظاهرة اأو�شع
الحتاد  من  بريطانيا  خللروج  م�شاألة  اإىل  النظر  الكاتبة،  بللراأي  وميكن، 

عرب  القا�شمة  ال�شربة  جلللاءت  ثللم  املللطللاف.  نهاية  يف  اأنللقللره،  لن�شمام 
موؤيدون  �شا�شة  �شعى  عندما   ،2016 يف  الحتللاد  من  اخلللروج  ا�شتفتاء 
للخروج لتخويف الناخبني الربيطانيني من خال اأكاذيب حول تركيا. 
وقبل اأ�شبوع من ال�شتفتاء، نفى بوري�ش جون�شون، الذي قد ي�شري رئي�شاً 
لوزراء بريطانيا، اأنه من اأ�شل تركي واقرتح زوراً اإن “الطريقة الوحيدة 
طريق  عللن  تتحقق  تللركلليللا،  مللع  م�شرتكة  حلللدود  لللنللا  تللكللون  اأن  لتجنب 

الت�شويت للخروج وا�شتعادة ال�شيطرة«.
اإن بريطانيا ل ت�شتطيع  الدفاع احلللايل،  مللوردونللوت، وزيللر  بيني  وقللال 
الكذبة، حتى بعدما  وكللرر نف�ش  اإىل الحتللاد،  منع تركيا من الن�شمام 
قال ديفيد كامريون، رئي�ش الوزراء ال�شابق، اإن ذلك “لي�ش �شحيحاً”. 
واأ�شاليل  �شيا�شات  املتحدة  اململكة  اإىل  بريك�شت  جلبت  اأخللرى،  وبعبارة 

�شعبوية �شقطت تركيا بالفعل �شحية لها. 

حلظات من احلقيقة
وتقول الكاتبة اإن كا البلدين يواجه اليوم حلظات من احلقيقة. فمع 
EU دون �شفقة، تواجه  اأكتوبر من   31 تهديد جون�شون باخلروج يف 
الأوروبللي مما  دراماتيكية عن الحتللاد  اأكللرث  انف�شال  بريطانيا احتمال 

املبادئ  عللن  اأعلل�للشللاء  دول  فيها  تت�شاءل  اأو�للشللع  ظللاهللرة  مللن  جللزء  مبثابة 
يف  لأوروبلللا  �شاملة  وروؤيلللة  الأفلللراد  تنقل  حرية  مثل  لللاحتللاد،  املوؤ�ش�شة 
العامل. ولكن بريك�شت تخاطر اأي�شاً بجعل الأمور اأ�شواأ و ب�شكل مبا�شر 
حال  بالتاأكيد  هللو  كما   ، الللعللامل  مللن  اأخلللرى  ملناطق  بالن�شبة  وملمو�ش 

تركيا.
واأنقره،  ا�شطنبول  ملدينتي  الأخلللرية  زيارتها  اأثللنللاء  اإنلله  الكاتبة  وتللقللول 
اأن  “كنا نظن  اأتللراك:  �شمعت نف�ش التعليقات مللرات ومللرات، حيث قال 
هذا  يفعلون  ومللللاذا  باأنف�شهم؟  هللذا  يفعلون  ملللاذا  عللقللاء.  الربيطانيني 

بنا؟«.
وترى كاتبة املقال اأنه فيما ميَّع �شا�شة اأوروبيون، مثل اأنغيا مريكل، من 
التزام الحتاد الأوروبللي حيال تركيا، قّو�ش رجب طيب اأردوغللان، الذي 
الأوربي،  التزام تركيا مبعايري الحتللاد   ،2003 الباد منذ عام  يحكم 

ك�شيادة القانون وحرية ال�شحافة واحلقوق الأ�شا�شية. 
م�شلحة  يف  اأوروبللللا  يف  لرتكيا  املللعللادي  املللوقللف  �للشللبَّ  الكاتبة،  وباعتقاد 
اأردوغان، الذي ا�شتثمره لل�شروع يف �شعيه حل�شد قدر اأكرب من ال�شلطة 

ال�شخ�شية. 
الحتاد  دول  بني  حما�شاً  الأكللرث  الربيطاين  املوقف  يف  ال�شتثناء  وكللان 

فكر به اأي كان قبل ثاث �شنوات. 
ويف تركيا، ل تزال الأمور حمفوفة مبخاطر اأكرب. فقد �شجلت املعار�شة 
وفازت  �شنني،  مند  لها  اإجنلللاز  اأكللرب  املحلية  ملللار�لللش)اآذار(  انتخابات  يف 
بال�شلطة يف اأكرب املدن الرتكية. لكن اأردوغان مل يحرتم ك�شب املعار�شة 
اأكرب جائزة، بلدية ا�شطنبول. وعو�شاً عنه اأمر باإعادة النتخاب يف 23 

يونيو)حزيران(.
على  نهائياً  موؤ�شراً  ذلللك  يعترب  فقد  اأردوغلللان،  فللاز  اإذا  الكاتبة،  وح�شب 
انف�شاًل عن  ي�شكل  اأنلله قد  – لدرجة  الدميقراطية  تركيا عن  افللرتاق 

اأوروبا اأكرب مما ت�شعى اإليه بريطانيا. 
وحتلللاول الللقللوى الللدميللقللراطلليللة يف تركيا جللر الللبللاد بللعلليللداً عللن م�شار 
اإىل  ينظر  تركيا،  ويف  الأوروبلللي.  باحللم  وتتم�شك  الت�شلطي،  اأردوغلللان 

اأوروبا كو�شيلة للهروب من ال�شتبداد. 
ب�شبب  �شعوبة  اأكلللرث  �شتكون  مهمتهم  اأن  جلليللداً  يللدركللون  هللللوؤلء  لللكللن 
بريطانيا �شاعية للخروج من الحتاد الأوروبي وبريطانيا اأقل وداً جتاه 

اأوروبا.
كما ميثل خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي �شرراً اقت�شادياً لرتكيا. 
فاإن غادرت بريطانيا الحتاد دون التو�شل اإىل �شفقة، �شوف تفقد تركيا 
ثاين اأكرب �شوق ت�شدير لها نظراً لأن القت�شادين مرتبطان عرب احتاد 

اأنقره اجلمركي مع الحتاد الأوروبي. 
�شيلحقه  الللذي  ال�شرر  مللدى  تركي  ديبلوما�شي  مللوؤخللراً  اأكللد  ذلللك،  اإىل 

بريك�شت بكا البلدين من الناحيتني القت�شادية والأمنية.

املانيا حتاكم متطرفني كانا يح�سران »قنبلة بيولوجية« 
 •• دو�صلدورف -اأ ف ب:

بداأ الق�شاء الأملاين ام�ش يف دو�شلدورف حماكمة متطرفني كانا يخططان ل�شن اعتداء بل”قنبلة بيولوجية” يف 
املانيا، يف ق�شية غري م�شبوقة يف هذا البلد الذي ما زال معر�شا لتهديد الهجمات اجلهادية. وتتهم النيابة الأملانية 
ملكافحة الرهاب التون�شي �شيف اهلل هل. )30 عاما(، و�شديقته الأملانية يا�شمني هل. )43 عاما(، بل “�شنع �شاح 

بيولوجي خطري عن �شابق ت�شور وت�شميم” بهدف “التح�شري لعمل خطري يعر�ش الدولة خلطر عنيف«.
وكان قائد ال�شرطة اجلنائية الأملانية هولغر مون�ش �شرح اأن توقيفهما يف حزيران يونيو 2018 �شمح على الأرجح 
اأعدته نيابة مكافحة  اأملانيا. واأفللاد حم�شر التهام الذي  اأول هجوم بيولوجي يف  بتجنب ح�شول ما كان �شُيعترب 
الرهاب اأنهما “قررا يف خريف 2017 �شن هجوم طابعه اإ�شامي يف اأملانيا وتفجري عبوة نا�شفة و�شط ح�شد كبري 
من النا�ش. واأرادا بذلك قتل وا�شابة اأكرب عدد ممكن من الأ�شخا�ش«. ويواجه الزوجان اللذان بايعا تنظيم داع�ش 
عقوبة بال�شجن ت�شل اإىل 15 عاما. وكان �شيف اهلل هل. حاول مرتني يف اآب اأغ�شط�ش واأيلول �شبتمرب 2017، من 
دون حتقيق اي جناح، الو�شول اإىل �شوريا عرب تركيا لاإلتحاق مبقاتلي داع�ش الذين كان على ات�شال دائم بهم، كما 

ذكرت النيابة العامة. وقد �شاعدته زوجته من خال �شراء التذاكر واإجراء حتويات م�شرفية.
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قال الرئي�ش الرو�شي فادميري بوتني اجلمعة اإن م�شاعي الوليات 
و�شفة  تعد  الللدول  بقية  على  هيمنتها  لفر�ش  الأمريكية  املتحدة 

للحروب التجارية واحلروب احلقيقية.
 واحتج بوتني، خال منتدى اقت�شادي يف �شان بطر�شربج، على ما 

اأ�شماها باملناف�شة غري العادلة واحلماية التجارية.
يحارب  حيث  قواعد  بللدون  معركة  يعزز  الأمريكي  النهج  اإن  وقللال 

اجلميع بع�شهم البع�ش.
�شركة  لإجبار  و�شفها مبحاولت  ما  اإزاء  بالقلق  ي�شعر  اأنه  واأ�شاف 
ال�شوق  من  اخلللروج  على  هللواوي  العماقة  ال�شينية  التكنولوجيا 

العاملية.
ال�شيني  الرئي�ش  يح�شره  الللذي  القت�شادي،  املنتدى  بوتني  واأبلغ 
�شي جني بينغ، اأن الوليات املتحدة ت�شعى لفر�ش �شلطتها القانونية 

يف اأنحاء العامل.
 

بوري�ش  رفعت على  ام�ش دعوى  بريطانيا  عليا يف  ا�شقطت حمكمة 
جللونلل�للشللون املللر�للشللح الأوفللللللر حللظللا للل�للشللغللل مللنلل�للشللب رئلليلل�للش اللللللوزراء 
الربيطاين، بتهمة �شوء ال�شلوك وتعمده الكذب اثناء حملة ا�شتفتاء 

بريك�شت يف العام 2016.
وقال القا�شي مايكل �شوبر�شتون “نلغي قرار قا�شي املنطقة باإ�شدار 

ال�شتدعاء” يف هذه املحاكمة بحق جون�شون.
اأنه يتعني على  اأعلنت قا�شية بريطانية  اأيار مايو الفائت،   29 ويف 
جون�شون املثول اأمام حمكمة للرد على معلومات حول تعمده الكذب 

اثناء حملة ا�شتفتاء بريك�شت.
بول متعلقة  الأعمال ماركو�ش  التي رفعها حمامو رجل  والق�شية، 
بت�شريحات جون�شون باأن بريطانيا تدفع 350 مليون جنيه )440 

مليون دولر( ا�شبوعيا لاحتاد الوروبي.
وكان املبلغ املحدد الذي تدفعه بريطانيا اإىل الحتاد الأوروبي واحدا 

من اأكرب الق�شايا يف ا�شتفتاء 2016.
من�شب  �شغل  اثللنللاء  ال�شلوك  �للشللوء  تهمة  على  الق�شوى  والعقوبة 
ر�شمي هي ال�شجن املوؤبد. وطالب ادريان دربي�شري حمامي جون�شون 
وقال  �شيا�شية.  الدعوى  اأندوافع  معتربا  املحاكمة،  باإلغاء  املحكمة 
للق�شاة اإّن “ال�شتنتاج العقاين الوحيد الذي ميكن التو�شل اإليه 

اأن هذه املحاكمة يحركها دوافع �شيا�شية وبالتايل هي باطلة«.
اإن  رافللريتللي  اآن  القا�شية  وقللالللت  املحكمة.  قا�شيا  اأيلللده  مللا  وهلللذا 

“ا�شتنتاج املحكمة جاء بعد اقتناعنا مبرافعة دربي�شري«.
وجاء يف طلب ا�شتدعاء جون�شون الذي قدمه حمامو بول انه “كذب 
مللرارا و�شلل الربيطانيني حول تكلفة ع�شوية بادهم يف الحتاد 

الأوروبي )...( وكان يعلم اأن ت�شريحاته كاذبة اأو م�شللة«.
عامة  ثقة  يقو�ش  دولية  اأو  وطنية  من�شة  يف  “الكذب  اأن  واأ�للشللاف 

النا�ش يف ال�شيا�شة«.
يتناف�شون على  11 مر�شحا  الأوفللر حظا من بني  يعترب جون�شون 
رئللا�للشللة حللزب املحافظني وبللالللتللايل رئا�شة  تللرييللزا مللاي يف  خللافللة 

احلكومة الربيطانية.
خلو�ش  الثنني  الرقمية  حملته  جون�شون  اأطلق  الفائت،  والثنني 

املناف�شة من اأجل تويل قيادة احلزب املحافظني.
ووعد جون�شون الناخبني باإخراج بريطانيا من الحتاد الأوروبي يف 
31 ت�شرين الثاين اأكتوبر “باتفاق اأو بدون اتفاق” اإذا اأ�شبح رئي�ًشا 

للوزراء عرب انتخابه زعيًما للحزب املحافظ.

لها  اأهدتها  �شفينة  لتد�شني  مرا�شم  ال�شريانكية  ال�شلطات  اأقامت 
الوليات املتحدة.

وح�شر رئي�ش �شريانكا مايرثيبال �شريي�شينا املنا�شبة التي قدمت 
خالها فرقة الرق�ش البحرية الر�شمية عر�ش رق�ش تقليديا.

وو�شلت ال�شفينة الع�شكرية، التي من املفرت�ش اأن ت�شبح الأكرب يف 
اأ�شطول البحرية ال�شريانكي، ح�شبما ذكرت و�شائل الإعام املحلية، 

يف مايو اأيار وخ�شعت لأعمال جتديد قبل تد�شينها ر�شميا.

عوا�صم

مو�سكو

لندن

و��سنطن

الكويت تدعو اإىل المتناع عن 
ا�ستخدام »الفيتو« يف امل�سائل الن�سانية

•• نيويورك-وام:

امل�شائل  يف  “الفيتو”  النق�ش  حللق  ا�للشللتللخللدام  عللن  المللتللنللاع  اإىل  الللكللويللت  دعلللت 
من  ملحتاجيها  العاجلة  الإن�شانية  امل�شاعدات  بو�شول  ال�شماح  مثل  الإن�شانية 
الكويت  الإن�شانية. جاء ذلك يف كلمة  الهدنة  املدنيني والإجللاء الطبي وفر�ش 
الدائم  الكويت  مندوب  العتيبي  من�شور  ال�شفري  الأول  اأم�ش  م�شاء  األقاها  التي 
لدى الأمم املتحدة يف املناق�شة املفتوحة حول اأ�شاليب عمل جمل�ش الأمن والتي 
نظمتها الكويت �شمن جهودها خال ع�شويتها احلالية ملجل�ش الأمن لتح�شني 
عن  الكويتية  الأنللبللاء  وكالة  ونقلت  و�شفافية.  كفاءة  اأكللرث  وجعله  املجل�ش  عمل 
ال�شلوك  مدونة  على  املوقعة  الللدول  �شمن  من  تعترب  الكويت  اإن  قوله  العتيبي 
والتي تتعهد فيها الدول الأع�شاء يف جمل�ش الأمن بعدم العرتا�ش على م�شاريع 
وجرائم  اجلماعية  والإبلللللادة  الإنلل�للشللانلليللة  �شد  جلللرائللم  تت�شدى  الللتللي  اللللقلللرارات 
بالمتناع  تطالب  الللتللي  املك�شيكية   - الفرن�شية  املللبللادرة  اإىل  بللالإ�للشللافللة  احللللرب 
الإن�شانية. وترتاأ�ش  يف اجلرائم �شد  “الفيتو”  ا�شتخدام حق  ب�شكل طوعي عن 
الكويت خال ع�شويتها احلالية مبجل�ش الأمن الفريق العامل املعني بالوثائق 
وامل�شائل الإجرائية الأخرى ملجل�ش الأمن والذي يخت�ش باأ�شاليب عمل املجل�ش 
الأمللن منذ  ان�شمامها كع�شو يف جمل�ش  الكويت منذ  تراأ�شه  الذي  الفريق  وهو 
التوا�شل بني املجل�ش والدول غري الأع�شاء  اأن  العتيبي  واأو�شح   .2018 يناير 
والتوا�شل بني املجل�ش واأجهزة الأمم املتحدة الأخرى كاجلمعية العامة وان�شياب 
املعلومات من واإىل املجل�ش والزيادة امللحوظة يف عقد اجلل�شات الر�شمية وغريها 
من اجلل�شات والجتماعات التي ت�شارك فيها املنظمات غري احلكومية ومنظمات 

املجتمع املدين هي حت�شينات ل ميكن جتاهلها اأو التقليل من �شاأنها .

دعوات وقف اإطالق النار غري فعالة

تقرير: امليلي�سيات الليبية تتقاتل على ال�سالح الرتكي

رئي�س وزراء اإثيوبيا يف ال�سودان ملحاولة حّل الأزمة 
•• اخلرطوم-اأ ف ب:

ام�ش  اخلرطوم  اإىل  اأحمد  اآبللي  اإثيوبيا  وزراء  رئي�ش  و�شل 
واملجل�ش  الحتجاجية  احلللركللة  قللادة  بللني  بو�شاطة  للقيام 
بعد  عليه  اللللدويل  ال�شغط  ازداد  الللذي  احلللاكللم  الع�شكري 

القمع الدامي للتظاهرات هذا الأ�شبوع.
خالية  �شبه  اخلرطوم  �شوارع  بقيت  الأ�شبوع،  بداية  ومنذ 
اإذ حتّدث عدد من ال�شكان عن حالة “رعب” ب�شبب وجود 
التجارية  املحال  بع�ش  وحدها  ال�شريع”.  الدعم  “قوات 

فتحت اأبوابها اجلمعة يف حني كانت حركة ال�شري خفيفة.
املجل�ش  قللادة  اأحمد  اآبللي  يلتقي  اأن  ُيتوقع  الإطلللار،  هللذا  ويف 
ني�شان   11 الإطللاحللة يف  تللوىل احلكم بعد  الللذي  الع�شكري 
احتجاج  حركة  �شغط  حتت  الب�شري  عمر  بالرئي�ش  اأبريل 

غري م�شبوقة بداأت يف كانون الأول دي�شمرب.
وُيفرت�ش اأن يلتقي بعدها قادة احلركة الحتجاجية الذين 
اإىل  ال�شلطة  نقل  على  احل�شول  على  م�شممني  يزالون  ل 
الدقري  الحتجاجات عمر  قللادة  اأبللرز  اأحللد  وقللال  املدنيني. 
الإثيوبية  ال�شفارة  من  دعوة  “تلقينا  بر�ش  فران�ش  لوكالة 
للللللقللاء رئلليلل�للش الللللللوزراء الإثللليلللوبلللي عللنللد اللل�للشللاعللة 11،00 
)09،00 ت غ( و�شنلبي الدعوة«. وبعد ف�شل املحادثات بني 
اجلرنالت وقادة الحتجاجات، فّرقت قوات الأمن الثنني 
اأبريل  ني�شان  من  ال�شاد�ش  منذ  م�شتمراً  اعت�شاماً  بالقوة 
اأمام مقّر القيادة العامة للقوات امل�شلحة يف اخلرطوم. واأدت 
اأعمال القمع اإىل مقتل 113 �شخ�شاً على الأقل، معظمهم 
كانوا ي�شاركون يف العت�شام، بح�شب ح�شيلة اأخرية ن�شرتها 
“اإعان  امل�شاركة يف حتالف  املركزية  ال�شودان  اأطباء  جلنة 

اإطاحة التفاق على يد القوى الإ�شاموية يف حكومة 
الوفاق. 

�شرط اأي حمادثات ناجحة
الإخواين  الفرع  اأجللرى  ليبية،  اإعامية  لتقارير  وفقاً 
ال�شادق  املفتي  ح�شره  وقد  قطر  يف  اجتماعاً  ليبيا  يف 
الغرياين ورجل الدين علي ال�شابي وقادة اإ�شامويون 
اآخرون ملناق�شة الو�شع يف ليبيا ولانتهاء من �شياغة 

اقرتاح كي يو�شع اأمام املوؤمتر الوطني.
 يللتلل�للشللمللن القللللللرتاح اللللللذي اأعلللللللن عللنلله مللللوؤخللللراً للللواء 

•• عوا�صم-وكاالت:

جيم  الأمنية”  اللللدرا�لللشلللات  “جمموعة  رئلليلل�للش  كللتللب 
الوفاق  بحكومة  مرتبطة  عدة  ميلي�شيات  اأّن  هان�شون 
الوطني يف طرابل�ش دخلت يف اقتتال بني بع�شها البع�ش 
اأخرياً  تركيا  اأر�شلتها  التي  الع�شكرية  التجهيزات  حول 
املا�شية  الأيلللام  خللال  املللواجللهللات  وانللدلللعللت  ليبيا.  اإىل 
املا�شي بعدما احتجز عن�شران مواليان للحكومة من 
اآل �شرك�ش واحدة من املركبات الرتكية احلديثة وفقاً ملا 

قاله �شهود. وت�شببت املواجهات مبقتل الرجلني.
ومت ت�شليم �شحنة الأ�شلحة الرتكية اإىل حكومة الوفاق 
خرقاً  �شكلت  خللطللوة  يف  �شهر  حلللوايل  منذ  طللرابلل�للش  يف 
اأّنه  الباد، رغم  املفرو�ش على  ال�شاح الأممللي  حلظر 
حكومة  بحق  اأو  تركيا  بحق  اإجلللراء  اأي  اتللخللاذ  يتم  مل 
تركيا  تزويد  اأّن  على  هان�شون  و�شدد  الوطني.  الوفاق 
املقاتلني  هللوؤلء  املتحدة،  للوليات  اأطل�شي  وهي حليف 
بتجهيزات ع�شكرية ت�شم على الأرجح مكّونات اأمريكية 
اأمر  هللو  وا�شنطن،  مللن  خللا�للش  اإذن  دون  ومللن  ال�شنع، 

مثري للقلق. 

و�شع خطري
قلللال الللنللاطللق بللا�للشللم حللكللومللة الللوفللاق حمللمللد يللونلل�للش يف 
تركيا  اإّن  املا�شي  )اأيلللار(  مايو  يف  مرا�شلني  اإىل  حديث 
واإن�شانية.  ع�شكرية  م�شاعدات  �شت�شلم  اأخلللرى  ودوًل 
قللامللت حللكللومللة اللللوفلللاق بللقلليللادة فللايللز اللل�للشللراج ب�شحب 
الليبي  املللركللزي  البنك  الأملللوال من  كميات كبرية من 
كي تدفعها اإىل حليفاتها من امليلي�شيات املتطرفة ومن 
م�شوؤولة  كانت  التي  ال�شريعة  واأن�شار  القاعدة  �شمنها 
وي�شكل  �شتيفنز.  كري�ش  الأمريكي  ال�شفري  مقتل  عن 

امليلي�شيات الإ�شاموية على كميات كبرية من  ح�شول 
ال�شيولة وجتهيزات ع�شكرية من الطراز الرفيع و�شعاً 
خطرياً. وخال انخراطه يف القتال اإىل جانب حكومة 
كان  بنغازي  �للشللورى  جمل�ش  مللن  ع�شو  ُقتل  طرابل�ش، 

مطلوباً مل�شاركته يف قتل ال�شفري �شتيفنز.
لقد ا�شتخدمت امليلي�شيات املتطرفة والإرهابية التابعة 
فلللعلللاًل للل�للشلليللا�للشللات احلكومة  حلللكللومللة اللللوفلللاق نللقلل�للشللاً 
خال  منه  طائل  ل  مفاو�شاً  �شريكاً  وجعلتها  نف�شها 
لن  املللفللاو�للشللات.  يف  قللدمللاً  للم�شي  و�شيلة  عللن  البحث 
توافق امليلي�شيات باأي �شكل من الأ�شكال على اأي اتفاق 
التي  النفطية  العائدات  على  ح�شولها  اإمكانية  يوقف 
اإليها.  املدفوعات  لتحويل  ال�شراج  حكومة  ت�شتخدمها 
اإّن الدعوات اإىل وقف اإطاق النار بني اجلي�ش الوطني 
طرابل�ش  وحكومة  حفرت  خليفة  امل�شري  بقيادة  الليبي 
اأي  ممار�شة  ت�شتطيع  ل  الأخللرية  لأّن  فعالة،  غري  هي 
لإطاق  وقفاً  اإّن  وبالتايل  ميلي�شياتها.  على  �شيطرة 

النار �شيكون مطبقاً على جانب واحد فقط.

نق�س التفاق يف طرابل�س
بعد املحادثات الأخرية التي جرت بني حفرت وال�شراج 
يف اأبو ظبي، مت الإعان عن اتفاق على اإجراء انتخابات 
وطنية والت�شارك يف ال�شلطة. ويف تغريدة على تويرت، 
الرجلني  اأن  اإىل  ليبيا  يف  املتحدة  الأمم  بعثة  اأ�للشللارت 
يف  النتقالية  املللراحللل  اإنللهللاء  اإىل  “احلاجة  على  وافقا 

ليبيا عرب اإجراء انتخابات عامة”.
 واأ�شافت البعثة: “لقد وافقا اأي�شاً على �شبل للحفاظ 
لكن  موؤ�ش�شاتها”.  وتوحيد  الباد  يف  ال�شتقرار  على 
بعد مغادرة الجتماع، عاد ال�شراج اإىل طرابل�ش واأجرى 
متت  بعدها،  امل�شلمني.  الإخلللوان  �شركائه  مع  نقا�شات 

ال�شوداين الذي �شهد نزاعاً دامياً على مدى �شنوات.
الدعم  “قوات  مللن  عللنللا�للشللر  انللتلل�للشللر  الأخلللللرية،  الأيلللللام  ويف 
الللثللقلليلللللة يف  واأ�للشلللللحللتللهللم  الللعلل�للشللكللريللة  بللبللزاتللهللم  ال�شريع” 
�شاحناتهم  منت  على  وجتّولوا  ال�شودانية  العا�شمة  �شوارع 
تعليق  غللداة  اإثيوبيا  وزراء  رئي�ش  زيلللارة  وتللاأتللي  ال�شغرية. 
اإقامة  “اإىل حللني  الإفللريللقللي  اللل�للشللودان يف الحّتلللاد  ع�شوية 
�شلطة مدينة انتقالية ب�شكل فعلي«. وقال الرئي�ش احلايل 

الللتللظللاهللرات. من  يللقللود  الللللذي  قلللوى احلللريللة والتغيري” 
 61 بلغت  ح�شيلة  عن  ال�شودانية  ال�شلطات  اأفللادت  جهتها 
ال�شريع”  الللدعللم  “قوات  الحتجاجات  قللادة  اتهم  قتيًا. 
بتنفيذ  النافذ،  الوطني  واملخابرات  الأمن  بجهاز  املرتبطة 
و�شّبه  واإر�شاء مناخ من اخلوف يف اخلرطوم.  القمع  حملة 
ال�شريع”  الللدعللم  “قوات  حكومية  غللري  ومنظمات  خللرباء 
دارفور  اإقليم  يف  فظائع  بارتكاب  املتهمة  اجلنجويد  بقوات 

احللبو�ش يف مدينة م�شراتة الغربية التي ت�شكل مقراً 
الللقللرارات التي  اأّن  اأهمها  لللاإخللوان، ع�شر نقاط. وكللان 
التي  القرارات  تلغي  اأن  يجب  الوطني  املوؤمتر  يتبناها 
اتخذتها ال�شلطات احلالية. يعني هذا �شمناً اأّن املوؤمتر 

�شيحل حمل الربملان.
ويوؤكد هان�شون اأّنه حتى يتم اإلغاء امليلي�شيات املتطرفة 
اأن  املفاو�شات  باإمكان  يكون  لن  منها،  ال�شاح  و�شحب 
توؤدي اإىل ال�شتقرار اأو النتخابات اأو ال�شام يف ليبيا. 
حمادثات  لأي  �شرطاً  الأهللللداف  هللذه  تكون  اأن  ويجب 

حول م�شار يوؤدي اإىل ليبيا اأكرث اأماناً.

كابوا  باتريك  الإفريقي  الحتللاد  يف  والأمللن  ال�شلم  ملجل�ش 
الأفراد  على  عقابية  اجلللراءات  اآليا  �شيفر�ش  “املجل�ش  اإن 
والكيانات التي منعت اإر�شاء �شلطة مدنية«. ورّحب الحتاد 
بل”وقف  اأي�شاً  الأوروبللي مبوقف الحتاد الإفريقي وطالب 
الأحداث  �شاأن  يف  موثوق  حتقيق  و)اإجللللراء(  للعنف  فللوري 
“يجب  اأنلله  وراأى الحتللاد  الأخرية”.  الأّيللام  الإجرامّية يف 
بهدف  والتغيري  احلللريللة  حتالف  مللع  املفاو�شات  ا�شتئناف 
الوليات  اأ�شادت  املدنيون«.  يديرها  انتقالية  �شلطة  اإقامة 
املتحدة بل”الر�شالة القوية” التي وّجهها الحتاد الإفريقي 
اإىل “قوات الأمن يف ال�شودان لقتل مدنيني اأبرياء ولطلبه 
نللقللل اللل�للشلللللطللة اإىل حللكللومللة يللديللرهللا مللدنلليللون«. وبللعللد اأن 
وا�شل  اأبريل،  ني�شان   11 يف  واأوقفه  الب�شري  اجلي�ش  اأقللال 
للجي�ش،  العامة  القيادة  مقر  اأمللام  اعت�شامهم  املحتجون 
املدنيني.  اإىل  ال�شلطة  وبنقل  اجلللرنالت  برحيل  مطالبني 
اإل اأن املفاو�شات بني الع�شكريني وقادة الحتجاجات ُعّلقت 
اإن كل طرف يرف�ش التنازل  اإذ  اأيار مايو  يف الع�شرين من 
التي  النتقالية  الب�شري  بعد  مللا  مرحلة  اإدارة  عللن  لللاآخللر 
ُيفرت�ش اأن ت�شتمر ثاث �شنوات. وبعد حملة القمع، اأعلن 
قللادة الحتجاجات قطع كل ات�شال مع اجلللرنالت ورف�ش 
اأي حوار مع املجل�ش الع�شكري الذي “يقتل النا�ش”. ودعوا 
“اإ�شقاط  حتى  مدين”  و”ع�شيان  مفتوح”  “اإ�شراب  اإىل 
اأنه  البداية  يف  الع�شكري  املجل�ش  اأعلن  اأن  وبعد  النظام«. 
يريد وقف املحادثات، اأكد يف وقت لحق اأنه “منفتح” على 
املفاو�شات. ومل تدن الدول الداعمة للع�شكريني احلاكمني، 
وهي ال�شعودية والإمارات وم�شر ب�شكل علني اأعمال العنف، 

غري اأنها دعت اإىل “احلوار” بني الطرفني.
 

ا�شطر  ال�لللشلللطلللدام،  “لتجنب  اللللرو�لللشلللي  اجللليلل�للش  واو�لللشلللح 
طارئة”.  مبناورة  القيام  اإىل  فينوغرادوف  الأدمللريال  طاقم 
�شد  احتجاج  مذكرة  اإ�شدار  مت  اإنلله  الرو�شي  اجلي�ش  واو�شح 
الطراد الأمريكي، م�شريا اىل “الطابع غري املقبول ملثل هذه 
باتهام  بيان  يف  ال�شابع  الأمللريكللي  الأ�للشللطللول  ورد  الأعللمللال«. 
“غري  و  خطرية”  “مناورة  ب  بللالللقلليللام  الللرو�للشلليللة  ال�شفينة 
احرتافية«. وا�شاف البيان ان “ت�شان�شيلورزفيل كانت ت�شتعيد 
الرو�شية  ال�شفينة  قامت  عندما  م�شتقرة  ب�شرعة  مروحيتها 
اأجرب  اخلللطللري  العمل  “هذا  ان  الللبلليللان  واو�للشللح  مبناورة”. 

ت�شان�شيلورزفيل على الرتاجع واملناورة.«
يتبادلن  اللذين  البلدين  �شفن  بني  با�شتمرار  حللوادث  وتقع 

 •• مو�صكو-اأ ف ب:

البع�ش  بع�شهما  من  رو�شية  ومدمرة  اأمريكي  طللراد  اقللرتب 
ب�شكل خطري ام�ش يف بحر ال�شني، كما ذكر اجلي�شان الرو�شي 
م�شوؤولية  الآخللللر  علللللى  منهما  كللل  يلقي  اللللللذان  والأملللريكلللي 
احللللللادث. وذكللللر اجللللهلللاز اللل�للشللحللايف لللاأ�للشللطللول الللرو�للشللي يف 
“يف  الرو�شية،  النباء  وكللالت  نقلته  بيان  يف  الهادئ،  املحيط 
ا�ش  يللو  ال�شفينة  غللريت  ال�شرقي  ال�شني  بحر  �للشللرق  جللنللوب 
املدمرة  طريق  وقطعت  م�شارها،  فللجللاأة  ت�شان�شلورزفيل  ا�للش 
50 مرتا فقط  بعد  الأدمللريال فينوغرادوف على  الرو�شية  

من ال�شفينة«.

التهامات بالقيام مبناورات خطرية، لكن يف اأغلب الأحيان يف 
بحر البلطيق اأو البحر الأبي�ش املتو�شط.

2016، وقع حادثان الواحد تلو الآخللر يف البحر  ويف �شيف 
الأبي�ش املتو�شط: فقد تبادل الرو�ش والأمريكيون التهامات، 
اجلي�ش  اتهم  باأ�شبوعني،  ذلللك  وبعد  خطرية،  مبللنللاورات  اأوًل 
الأملللريكلللي فللرقللاطللة رو�للشلليللة بلللالقلللرتاب كللثللريا مللن طلللراد يف 

البحر الأبي�ش املتو�شط.
من  كثريا  تقرتب  طللائللرات  اأي�شا  املنتظمة  احللللوادث  وت�شمل 
املجال اجلوي لاآخر. ويف ايار/مايو املا�شي، رافقت مطاردات 
عن  ا�شرتاتيجية  قاذفات  منها  رو�شية  طائرات  �شت  امريكية 

بعد من األ�شكا.

حادث بني �سفن امريكية ورو�سية يف بحر ال�سني 

اجلامعة العربية تدعو الأطراف ال�سودانية اإىل �سبط النف�س   
••  القاهرة-اأ ف ب:

دعلللا الأمللللني الللعللام جلللامللعللة اللللدول 
الللعللربلليللة اأحلللملللد اأبللللو الللغلليللط ام�ش 
“�شبط  اإىل  اللل�للشللودانلليللة  الأطلللللراف 
عن  “اجلنوح  وجتلللنلللب  النف�ش” 
انتقال  بللل�لللشلللاأن  ال�شلمي”  اللللنلللهلللج 
ال�شلطة يف الباد بعد اأحداث دامية 
بالع�شرات  اأودت  اخلرطوم  �شهدتها 

من ال�شودانيني.
وجلللاء يف بلليللان �للشللادر عللن اجلامعة 
“كافة  دعللا  الغيط  اأبلللو  اأن  العربية 
اإعمال  اإىل  اللل�للشللودانلليللة  الأطلللللللراف 
ت�شرفات  اأي  وجتنب  النف�ش  �شبط 
من �شاأنها اأن ت�شهم يف تاأجيج املوقف 
اجلنوح  اإىل  تلللللوؤدي  اأو  وتلل�للشللعلليللده 
عملية  لمتلللام  ال�شلمي  الللنللهللج  عللن 

النتقال ال�شيا�شي يف الباد«.
واهتمام  بقلق  يتابع  “اأنه  واأ�للشللاف 
بللالللغللني اللللتلللطلللورات الأخللللللرية التي 
�للشللهللدهللا الللل�لللشلللودان، وبلل�للشللكللل خا�ش 
�شقوط ع�شرات القتلى وامل�شابني يف 
الثالث  التي وقعت يف  العنف  اأعمال 

ني�شان اأبريل. و�شكل اجلي�ش جمل�شا 
ع�شكريا انتقاليا يحكم مذاك.

واأدى ف�ّش العت�شام اإىل مقتل اأكرث 
من مئة �شخ�ش، بح�شب جلنة اأطباء 
ال�شودان املركزية امل�شاركة يف حتالف 
والتغيري”  احلللريللة  قلللوى  “اإعان 

الذي يقود التظاهرات.
ال�شلطات  اأفللللللللللادت  جللهللتللهللا  ومللللللن 
 61 بلغت  ح�شيلة  عللن  اللل�للشللودانلليللة 

قتيًا.
املتحدة  للللاأمم  الللعللام  الأملللني  ودان 
والحتلللللللللللاد الإفلللللريلللللقلللللي والحتللللللللاد 
اأعمال  املتحدة  والللوليللات  الأوروبلللي 

العنف هذه.
واأعلللللن قلللادة الحللتللجللاجللات رف�شهم 

لأي مفاو�شات مع الع�شكريني.
بل”بذل  بيانه  يف  الغيط  اأبللو  وطالب 
العمل علي تقريب  اأجل  اجلهد من 
املواقف والروؤى الإقليمية والدولية 
ال�شودانية  للللللاأطلللللراف  املللل�لللشلللانلللدة 
لتمكينها من ا�شتكمال واإجناح م�شار 
اأي  دون  اللللدميلللوقلللراطلللي  النللتللقللال 

تدخل اأو �شغط خارجي«.

الع�شكري النتقايل بت�شليم ال�شلطة 
للمدنيني.

لاطاحة  اجلي�ش  العت�شام  ودفللع 
 11 الللبلل�للشللري يف  بلللاللللرئللليللل�لللش علللملللر 

اخلرطوم،  العا�شمة  يف  يونيو  مللن 
واأدت ايل توقف احلوار بني املجل�ش 
اإعان  وحركة  النتقايل  الع�شكري 

قوى احلرية والتغيري«.

ومت الثنني ف�ش اعت�شام كان ينظم 
منذ ال�شاد�ش من ني�شان اأبريل اأمام 
مقّر القيادة العامة للقوات امل�شلحة 
املجل�ش  ملطالبة  اخلرطوم  و�شط  يف 

 اإ�سرائيل ت�سغط 
لعرقلة حل الدولتني
•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأن  الأمريكي  “اأك�شيو�ش”  اأفاد موقع 
ال�شيوخ  جمل�ش  منع  حتاول  اإ�شرائيل 
للحزبني  قللانللون  م�شروع  مللن متللريللر 
يللللدعللللم حلللللل الللللدولللللتللللني يف الللللنللللزاع 
اأن  وميكن  الفل�شطيني-الإ�شرائيلي، 
الأبي�ش  الللبلليللت  علللللى  �للشللغللطللاً  ي�شكل 
ا�للشللتللعللداداتلله لإطللللاق �شفقة  خلللال 

القرن.
ون�شب املوقع اإىل م�شاعدين يف جمل�ش 
و�شعه  اللللقلللرار  ملل�للشللروع  اأن  اللل�للشلليللوخ 
ليند�شي  اجللللملللهلللوري  الللل�لللشلللنلللاتلللوران 
غللراهللام والللدميللقللراطللي كللريلل�للش فان 
هللولللن. وقلللال ملل�للشللوؤول اإ�للشللرائلليلللللي اإن 
قريباً،  للت�شويت  يطرح  قد  امل�شروع 
الأرجلللح  علللللى  بللغللاللليللة  �شيحظى  واأنلللله 
اجللراء اقرتحه احلزبان ودعمه  كونه 

�شناتور مقرب من ترامب.
واأ�شاف املوقع اأن ال�شفري الإ�شرائيلي 
وم�شوؤولني  ديللرمللر  رون  وا�شنطن  يف 
اآخرين يف ال�شفارة يحاولون ال�شغط 
على غراهام وفان هولن حلذف عبارة 

“حل الدولتني” من الن�ش.
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عربي ودويل

اجلنازة  عنللللللللد  فيليك�ش  الوريث 
الذي حارب طيلة عامني  هلللللللو   ،
مللن اجلللل علللودة رفلللاة والللللده اإىل 

الباد. 
ومع ذلك ، تبقى مفارقة متفردة 
خلللّيلللملللت علللللللى ملللرا�لللشلللم اللللدفلللن: 
تلل�للشلليلل�للشلليللكلليللدي جلللونللليلللور، اللللذي 
الللللدولللللة مبوجب  رئلللا�لللشلللة  تللللوىل 
التللفللاق امللللربم مللع كللابلليللا ، قاد 
 ، اللللذي  اإىل مللثللواه الأخلللري الأب 
تفّوق، دون   ،  2011 يف نوفمرب 
كللابلليللا هذا  علللللى نف�ش  جللللدوى، 
يف �شناديق القللرتاع، حيث خرج 

الخري فائزا بالتزوير.
اأعللظللم وهللو ميت، منه وهو  »انلله 
ال�شاة  نلل�للشللتللحلل�للشللر  حي”.. 
امللللخلللتلللزللللة اللللتلللي األلللقلللاهلللا هرني 
دو  دوك  جللثللمللان  اأمللللللام  اللللثلللاللللث 
اأمللللللللر  غيز ، وقللللللد كلللللللان هو من 
باغتياله. وهكذا، من �شاة قلعة 
الكونغو:  نللهللر  �للشللفللاف  اإىل  بلللللوا 
بعد الوفاة، تطارد اأ�شباح الأعداء 
اللللراحلللللللني لللليلللايل اللللطلللغلللاة دون 

هوادة.
عن لك�شربي�س

الأنلللغلللويل جللونللا�للش �للشللافلليللمللبللي ، 
الراحل،  ومر�شدها  يونيتا  زعيم 
تدعمها  كانت  وهللي حركة متللرد 
الف�شل  نللللظللللام  اأو  وا�لللشلللنلللطلللن 
؛  اإفللريللقلليللا  جللنللوب  يف  العن�شري 
ت�شي�شيكيدي،  اإتيان  والكونغويل 
“املعار�ش  لللل  الأ�للشلللللي  الللنللمللوذج 
املار�شال  للرئي�ش   ، التاريخي” 
العابر  وزرائلله  ورئي�ش   - موبوتو 
لللا - ثللللم لأ�للللشللللرة كلللابللليلللا ،  اأيللل�لللشً
والذي تويف بربوك�شل يف فرباير 

.2017
يف احلالتني، تطلب الأمر ارتخاء 
قللبلل�للشللة ال�لللشلللتلللبلللدادي احللللاكلللم - 
�شانتو�ش  دو�للش  اإدواردو  خو�شيه 
يف لللوانللدا ، وجللوزيللف كللابلليللا يف 
كين�شا�شا - لتدق يف النهاية �شاعة 

الراحة الأبدية املفرت�شة.
بالن�شبة لكليهما، اأدت املفاو�شات 
عدم  ب�شبب   ، واملللتللاأخللرة  ال�شاقة 
عودة  تللاأخللري  اإىل  متكل�شة،  ثللقللة 

الرفات.
ف�شحة  اإنلللهلللا  احلللللللال،  بللطللبلليللعللة   
والطقو�ش  املوت  فقد�شية  هدنة، 
احل�شابات  حمل  حتل  اجلنائزية 

اأنها  نللعللرف  لكننا  اللل�للشلليللا�للشلليللة.. 
هدنة ل تدوم.

الوفاة،  بللعللد  امللل�للشللري  ملل�للشللاألللة  يف 
اأّي ت�شبيه �شيكون خماطرة.  فاإّن 
اإذا  بينهما،  امل�شرتك  القا�شم  ما 
القامة،  وق�شر  البدانة  ا�شتثنينا 
و�شجاعة ل ميكن اإنكارها، وهالة 
، بني ت�شي�شيكيدي الأب  ل تنازع 
، املللوؤ�للشلل�للش امللل�للشللارك عللام 1982 
الدميقراطية  اأجللل  من  لاحتاد 
واملقاوم   ، الجللتللمللاعللي  والللتللقللدم 
اليمني  ، معبود  �شافيمبي  امل�شلح 
الليربايل الفرن�شي اجلديد؟ بني 

بدء   - الللغللائللبللة  واللل�للشللخلل�للشلليللات 
بللالللروانللدي بللول كللاغللامللي - اإىل 
ابن  ت�شي�شكيدي،  فيليك�ش  جانب 
كابيا  “جو”  وخللللليللفللة  ايللتلليللان 
اللللللللذي تلللخلللّللللف  رغلللللم الإعلللللللان 
 ، عللن حلل�للشللوره ، ومللارتللن فيولو 
املعار�ش الذي كان، على الأرجح، 
النتخابات  يف  احلقيقي  الللفللائللز 
دي�شمرب   30 يف  اللللرئلللا�لللشللليلللة 
2018، وهو م�شتاء لعدم دعوته 

ر�شمًيا.
ي�شلللكك  اأن  ي�شللللللتطيع  اأحلللد  ل 
انتابللللللللت  التلللللللللي  امل�شللللللللاعر  يف 

لللللل�للشللريللح الذي  يللللورو -  مللللليللون 
معاقل  مللللن   ، نلل�للشلليلللللي  يف  بلللنلللي 
بع�ش  خفف  قد  موبوتو،  اأن�شار 

احلما�ش.
 وباملثل، ل �شك اأن البعد ال�شيا�شي 
�شّوه  قد  للجنازة  الدبلوما�شي   -
موقر،  زعلليللم  لتكرمي  احلما�شة 
كان قادرا ب�شعار، على رمي مئات 

الآلف من الأتباع يف ال�شوارع.
يف ملعب ال�شهداء، حيث عر�شت 
رفاته فرتة طويلة، قام املحللون 
بللفللحلل�للش مللنلل�للشللة كلللبلللار اللللقلللوم ، 
ال�شعادة  اأ�شحاب  اإح�شاء  ملجرد 

اإحالة   - ليميتي”  الللهللول  “اأبو 
و”الديك   ،  - الكيني  معقله  اإىل 

الأ�شود”؟
ول  الللواقللع.  تقريبا، يف  �للشلليء  ل 
امل�شرح:  علللللى  الأزيلللللللللللللللللللللللللللللاء  حللتللى 
قمي�ش ر�شني وقبعللللللة ال�شتينات 
املقاوم  وبلللللّزة  لللللللاأول،  بللالللنلل�للشللبللة 
وملل�للشللللللللللللللللللللد�للش على  اخللللل�للللشللللراء، 
بالن�شبة  منحوت،  وعّكاز  الللورك، 

للثاين.
�شانتو�ش  لللدو�للش  اللللللدود  الللعللدو 
املللللحللللمللللي مللللللن الحتلللللللاد  ، هلللللللذا 
كان  كوبا،  وكا�شرتو  ال�شوفياتي 

اأبطال  اآخللللر  اأحللللد  “جونا�ش”، 
احلللرب الللبللاردة اإىل حللد مللا التي 
ال�شوفياتية  الكتلتان  خا�شتها 
اإّن   . اإفلللريلللقللليلللا.  يف  واللللغلللربللليلللة 
فرباير   22 يف  وقللللع  ا�للشللتللبللاًكللا 
2002 بللالللقللرب مللن لللويللنللا )يف 
الو�شط(، اأثناء فراره اإىل زامبيا، 

كان قاتًا.
ملللقللتللللله، دفنه  اللللتلللايل  الللليلللوم   يف 
�شراع  انتهى  وهكذا  �شراً.  رجاله 
جرى على ف�شول، وكّلف  خال 
األلللف   500 اأرواح   ، قللللرن  ربللللع 

اأنغويل.
 اذن، بعد مرور �شبعة ع�شر عاًما، 
التحقت جثته، التي مت حتديدها 
النووي،  احلللملل�للش  اخللتللبللار  بللعللد 
لوبيتانغا،  العائلية  قللريللتلله  اإىل 
وبالن�شب ال�شدا�شي ال�شكل الذي 

ر�شمه اأحد اأبنائه.

ويف قربه ، يحمل الديك الأ�شود  
وانحرافاته  امللللدّملللرة  كللاريللزمللاه 
العظمة  بللدًء من جنون  املظلمة، 
الإجرامية  النوبات  اإىل  اجلامح 
ف�شافيمبي  جللنلل�للشللي.  مللللفلللرت�لللش 
الغرية  بلل�للشللبللب  يللقللتللل  اأن  ميللكللن 
يف  بالنار،  يحرق  واأن  احلللقللد،  اأو 
الائي  الن�شاء   ، العامة  الأماكن 

رف�شن ال�شت�شام له.
التي  التقّلبات،  من  العديد  بعد 
تعك�ش ازدواجية الرئي�ش ال�شابق 
، غللللادرت رفات  جللوزيللف كللابلليللا 
مايو   30 يف  ت�شي�شيكيدي  اإتيان 
بروك�شل  يف  اجللللنلللائلللزي  املللبللنللى 
لت�شل اإىل “كني”. نظمت ثاثة 
اأقل  كللانللت  “املرا�شم”  مللن  اأيللللام 

اإثارة من املتوّقع.
قد  البوؤ�ش،  ينه�شها  قللارة  بلد  يف 
املللللقللللدرة -2.2  الللتللكلللللفللة  تلللكلللون 

الأنغويل جونا�ش �شافيمبي

اإتيان ت�شي�شيكيدي  عائد من بروك�شل

املئات يف موكب اعادة دفن الديك ال�شود يف باده

عودة رفاة �شافيمبي اىل باده 

و�شول رفاة اإتيان ت�شي�شيكيدي اىل ملعب ال�شهداء

تكرمي بعد فوات الوان

اأ�شباح املا�شي تق�س م�شاجع احلا�شر:

من اأنغول اإىل الكونغو كين�سا�سا، زمن  العائدين...

قد�سية املوت والطقو�س اجلنائزية حّلت حمّل احل�سابات ال�سيا�سية.. لكنها جمرد هدنة ل تدوم  الرئي�س ت�سي�سيكيدي جونيور، قاد اإىل مثواه الأخري اأباه الذي �سقط انتخابيا على يد كابيال بالتزوير

•• الفجر - خرية ال�صيباين
ب�شالم  ن��وؤم��ن  اأن  يجب  ه��ل 
الأ�شرحة  و�شحر  املقابر 
التعوي�شية  وال��ف�����ش��ائ��ل 

لالأقبية؟ 
على  ي��ون��ي��و،  م��ن  الأول  يف 
اإع���ادة  مت  م��ي��ل،  األ���ف  بعد 
اأ�شطوريتني،  �شخ�شيتني 
نفي  بعد  الم  ال��وط��ن  اإىل 
ط����وي����ل،ل����ي����واروا ت����راب 

اأر�شهما:

عودة تنهي �شراعا جرى على ف�شول،
 وكّلف يف ربع قرن، اأرواح 500 األف اأنغويل

 يف قربه، يحمل الديك الأ�شود 
كاريزماه املدّمرة وانحرافاته 

�سينجيانغ تخ�سر م�ساجدها يف اإطار �سيا�سة ال�سني  
مكافحة الإرهاب والنزعة الإنف�شالية. ويف هذا الإطار دمرت ع�شرات 
امل�شاجد. كتب �شعار “تثقيف اجلماهري” هذا باخلط العري�ش وباللون 
اخل�شوع  تاميذها  على  فر�ش  ابتدائية  مدر�شة  جللدار  على  الأحللمللر 
لت�شوير وجوههم على اأجهزة م�شح قبل اأن يعربوا �شياجا من الأ�شاك 

ال�شائكة. وقال تاجر كان يف ال�شوق املجاورة اإن امل�شجد “كان رائعا«.
فران�ش  وكالة  وحللتها  ال�شطناعية  بالأقمار  التقطت  �شور  ك�شفت 
منذ  اختفى  م�شجدا  ثاثني  اأن  األين�ش”  “اإيرثرايز  ومللبللادرة  بر�ش 
2017 يف �شينجيانغ ومل تعد �شتة م�شاجد اأخرى ت�شتخدم اإذ اإن قبة 
ومئذنة كل منها مل تعودا موجودتني. زار �شحافيون من وكالة فران�ش 
اأماكن عامة،  اإىل  اأن بع�شها حتول  �شتة مواقع ولحظوا  بر�ش حواىل 
مثل حديقة اأقيمت يف خوتان. قال عمر قانات مدير م�شروع الأويغور 

 •• خوتان-اأ ف ب:

اأعمال  اأثر  ال�شلطات على  اتخذتها  التي  ال�شارمة  الإجللراءات  اإطللار  يف 
خوتان  مدينة  يف  الللواقللع  غللا  عيد  م�شجد  ينج  مل  واعلللتلللداءات،  �شغب 
ومئذنته  قبته  حمللل  وحللل  التدمري،  مللن  ال�شيني  �شينجيانغ  باإقليم 
موقف لل�شيارات كتب وراءه �شعار “تثقيف اجلماهري من اأجل احلزب 
ال�شيوعي«. ي�شهد الإقليم الواقع يف جنوب غرب ال�شني ويتمتع بحكم 
ذاتي، توترا بني ال�شينيي الأ�شل اأو “الهان” والأويغور امل�شلمني الذين 

ي�شكلون غالبية ال�شكان وناطقني بلغة م�شتقة من الرتكية.
وبعد اأعمال ال�شغب والعتداءات، فر�شت بكني اإجراءات مراقبة �شارمة 
با�شم  الللديللانللة  على  ال�شيني”  الللطللابللع  “لفر�ش  عملية  وبللللداأت  جللدا 

حلقوق الإن�شان، حركة الأويغور املنفيني يف الوليات املتحدة، با�شتياء 
اأن  متهما  واأ�للشللاف  اأجدادهم”.  “اإرث  امل�شاجد  يعتربون  الأويللغللور  اإن 
اأويغور وكل ما هو خمتلف  “احلكومة ال�شينية تريد حمو كل ما هو 
على  الللرد  املحلية يف خوتان  ورف�شت احلكومة  ال�شينيني«.  الهان  عن 
اأخرى، ل ميكن  اأماكن  �شوؤال لفران�ش بر�ش ب�شاأن تدمري امل�شاجد. يف 
دخول امل�شاجد اإل عرب بوابات اأمنية ويف الداخل تبدو كامريات املراقبة 

موزعة يف كل مكان.
وقال رجل من هذه الإتنية رف�ش ك�شف ا�شمه خوفا من عقوبات “مل 
واأ�شاف “ا�شعر باخلوف«. وتتحدث منظمات  اأعد اأذهب اإىل امل�شجد”. 
يف  م�شلم حمتجزين  مليون  اأكللرث من  الإن�شان عن  للدفاع عن حقوق 
لأ�شباب  اأحلليللانللا  ال�شيا�شي،  التثقيف  لإعلللادة  مع�شكرات  يف  �شينجيانغ 

اأو اإطاق اللحى للرجال. وخال  عقيمة مثل ارتداء احلجاب للن�شاء 
قلة  �شوى  بر�ش  فران�ش  فريق  يلتق  مل  �شينجيانغ،  يف  اأم�شاه  اأ�شبوع 
من الرجال امللتحني والن�شاء املحجبات. يف ق�شقار وعلى بعد نحو مئة 
املللوؤذن يف  كيلومرت عن احلللدود مع قرغيز�شتان، مل يعد ي�شمع �شوت 
هذه الواحة التي كان تقع على طريق احلرير القدمي. وردا على �شوؤال 
املعتقد  تدافع عن حرية  اأنها  �شينجيانغ  اأكدت حكومة  بر�ش،  لفران�ش 
القوانني«.  حللدود  “يف  ديانتهم  �شعائر  ميار�شون  ال�شكان  واأن  الديني 
اإن املدينة ت�شم  اإمللام م�شجد عيد غا يف ق�شقار جمعة ماميايتي  وقال 
اأكرث من 150 م�شجدا. واأ�شاف يف مقابلة ح�شرتها ال�شلطات املحلية 
امل�شاجد  اأي جامع هنا. احلكومة تقوم بحمابة بع�ش  “مل يتم تدمري 

املهمة«.
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 57 اعللتللقللد   ،  1945 ملللايلللو  يف 
اأن  اللللفلللرنللل�لللشللليلللني،  بللللاملللللائللللة مللللن 
يف  الأول  امل�شاهم  كللانللت  مو�شكو 
املجهود احلربي. وبعد �شتة عقود 
تقريًبا ، يف عام 2004 ، عندما 
مّثل بوتني باده للمرة الأوىل يف 
ي�شع  احتفالت “يوم الإنزال” ، 
ال�شعب  ملللن  فللقللط  بلللامللللائلللة   20
يف  ال�شوفياتي  الحتللاد  الفرن�شي 
باملائة   58 لل  وبالن�شبة  املقدمة. 
الوليات  اإىل  الف�شل  كل  يعود   ،
امللللتلللحلللدة، اللللتلللي خللل�لللشلللرت 400 
األلللف رجلللل يف املللعللارك يف اأوروبللللا 

واملحيط الهادئ.

الغرب يقاطع 9 مايو
“احلرب  تلللبلللقلللى   ، رو�للللشلللليللللا  يف   
ال�شم   ، الكربى”  اللللوطلللنللليلللة 
املللمللنللوح يف رو�للشلليللا للللللحللرب بني 
الحتلللللللاد الللل�لللشلللوفللليلللاتلللي واأمللللانللليلللا 
الللنللازيللة ، ملل�للشللدر فللخللر كللبللري يف 
الللللبللللاد.  رملللللزا للللللللتلللوتلللرات بني 
اللللرو�لللش واللللغلللرب، قللاطللع معظم 
العر�ش   2015 عام  الأوروبيني 
الذكرى  9 مايو يف  الع�شكري يف 
اأملانيا  على  لانت�شار  ال�شبعني 
النازية ، على خلفية التوتر جراء 

ال�شراع يف اأوكرانيا.
كللللللان بوتني  بلللللعلللللام،  ذلللللللك  قلللبلللل 
الذكرى  يف  فللرنلل�للشللا  يف  حللا�للشللراً 
اللل�للشللبللعللني للليللوم الإنلللللللزال. وكان 
غري  لجللتللمللاع  منا�شبة  حلل�للشللوره 
م�شبوق، اأطلق عليه ا�شم “تن�شيق 
نورماندي” باللغة الدبلوما�شية 
، بني فادميري بوتني وفران�شوا 
وبيرتو  واأجنيا مريكل  هولند 
لإيجاد  حملللاوللللة  يف  بللورو�للشللنللكللو 
“لقد  للللللنللزاع الأوكلللللللللراين.  حلللل 
للدبلوما�شية  كبرًيا  جناًحا  كللان 
دي  جلللللان  يلللقلللول  الفرن�شية”، 

غلن�شتي
تغريت   ، �لللشلللنلللوات  خللملل�للش  بلللعلللد 

املوازين اجليو�شيا�شية.
عن لوفيغارو

�شي يلتقي بوتني يف رو�شيا
جان  يقول  مفهوم”،  غللري  »هللذا 
الفرن�شي  ال�شفري   ، غلن�شتي  دي 
 -  2009( رو�شيا  لللدى  ال�شابق 
2013( واملتخ�ش�ش يف الق�شايا 
العاقات  مللعللهللد  يف  اللللرو�لللشللليلللة 
الللدوللليللة والإ�للشللرتاتلليللجلليللة، ردا 
علللللى �لللشلللوؤال لللو فلليللغللارو. بلليللد اأن 
اأنللله  اإىل  يلل�للشللري  اللللدبلللللللوملللا�لللشلللي، 
ي�شتقبل   ، اللللتلللوقللليلللت  نللفلل�للش  يف 
فللللللادميللللللري بلللللوتلللللني اللللرئللليللل�لللش 
ال�شيني �شي جني بينغ ، يف زيارة 
 5 ر�شمية لرو�شيا يف الفرتة من 
و�للشللي جللني بينغ،  يللونلليللو.   7 اإىل 
هو �شيف ال�شرف يف منتدى �شان 
الذي  القلللتللل�لللشلللادي،  بللطللر�للشللربغ 
حرب  و�شط  يونيو   8 و   6 يعقد 
والوليات  اللل�للشللني  بللني  جتللاريللة 
رمللللزيللللة  هللللللللذا  ويف  املللللللتللللللحللللللدة. 
غلن�شتي:  دي  جللان  يعلق  كاملة، 
التوجه غرًبا لاحتفال  “عو�ش 
�شيهتّم  النازية،  على  بالنت�شار 
ثم  بال�شينيني يف مو�شكو  بوتني 

يف �شان بطر�شربغ«.
فللللادميللللري  اخللللتلللليللللار  اأّن  فللللهللللل 
ال�شني  اإىل  الللللتللللوجلللله  بللللوتللللني 
لأوروبلللا  ظللهللره  واإدارة  واللل�للشللرق، 
والللدميللقللراطلليللات الللغللربلليللة، هو 
�شبب ا�شتبعاده من حدث، هو يف 
الواقع ، يركز بو�شوح على فرن�شا 

، واإجنلرتا، والوليات املتحدة؟

»زعزعة التوازن العاملي«
املللوؤرخ العاملي ديني�ش ب�شان�شكي،   
يذهب اأي�شا يف هذا الجتاه، ويرى 
انه “مل تتم دعوة بوتني لأ�شباب 
ق�شد  لهجماته  نللظللًرا  �شيا�شية: 
الدميقراطيات  ا�شتقرار  زعزعة 
الأوروبية والأمريكية  من خال 
اللللللعللب علللللى النلللتلللخلللابلللات، اإىل 
جانب زعزعة ا�شتقرار التوازنات 

العاملية«.
»لقد ف�شلوا ثاث حلظات: يوم 
اإجنليزي يف اخلام�ش من يونيو، 

ويلللوم اللل�للشللاد�للش مللن يللونلليللو، يوم 
يت�شمن  اذ   ، خمللتلللللط  فللرنلل�للشللي 
ملللوكلللب املللللقللللربة الأملللريلللكللليلللة يف 
كللولللفلليللل �لللشلللور مللللري ، ومللللاأدبللللة 
غلللداء بللني مللاكللرون و تللرامللب يف 
الرتكيز على مذبحة  ، مع  كاين 
كيفر  وكللومللنللدو�للش  كللايللن  �شجن 
بي�شان�شكي.  ديني�ش  ياحظ   ،“
امللللوؤرخ  ، يحلل  الللطللريللقللة  وبللهللذه 
التاأكيد  هلللو  الللرئلليلل�للش  “هدف   ،
الفرن�شية  اللللبلللنلللّوة  هلللللذه  علللللللى 
الللبللطللوللليللة. ملللن جللهللة اأخلللللرى، 
“الثنائية”  بللاإبللراز  الأمللر  يتعلق 

ا�شتطاع  اأن  اإىل  الللرو�للشلليللة  امللللدن 
امل�شاد.   الهجوم  اإطللاق  �شتالني 
ال�شوفياتية  اللللهلللجلللملللات  هلللللذه 
الأملانية  الع�شكرية  القوة  �شغلت 
، باإبقاء مايني اجلنود النازيني 
على هذه اجلبهة ، اأي بعيًدا عن 

اجلبهة الغربية يف يوم الإنزال.
منذ  الرو�شية،  ال�شلطات  وتدين 
نلل�للشلليللان الغرب  �للشللنللوات علللديلللدة، 
ال�شوفيات  27 مليون من  مقتل 
الثانية.  الللعللامللليللة  احللللرب  خلللال 
وكالة  اأجللرتلله  ا�شتطاع  وح�شب 
القتال  انتهاء  بعد  بر�ش،  فران�ش 

الللتللحللرك اإىل  دون قللدرتللهللا علللللى 
الغرب«.

هجوم �شوفياتي حا�شم
انلللللتلللللهلللللى التلللللللللفلللللللللاق الأمللللللللللللللاين 
اأو اتفاق مولوتوف- ال�شوفياتي، 
با�شم  ر�شميا  ُتللعللرف  ريللبللنللرتوب، 
مللللعللللاهللللدة عللللللدم العللللللتللللللداء بني 
لعام  ال�شوفيتي  والحتلللاد  اأملللانلليللا 
عام  مللفللاجللئ  بلل�للشللكللل   ،  1939
غزو  هتلر  قلللرر  عللنللدمللا   1941
الحتلللللللاد الللل�لللشلللوفللليلللاتلللي، واأطلللللللق 
وحما�شرة  �شر�ش،  لقتال  العنان 

العاملية الأوىل،  القوة  بني رئي�ش 
اأّن هذا  يللبللقللى،  اأوروبللللللا.  ورئلليلل�للش 
املتعمد، يثري عدم فهم  الختيار 
واملوؤرخني.  الدبلوما�شيني  لدى 
“م�شاهمة  مللو�للشللكللو:  وغلل�للشللب 
احللفاء يف النت�شار على الرايخ 
ينبغي  ل  ولكن  وا�شحة،  الثالث 
وبالتايل  تللقللديللرهللا  يف  املللبللالللغللة 
تقوي�ش اأهمية اجلهود العماقة 
والتي   ، اللل�للشللوفلليللاتللي  للللاحتلللاد 
النت�شاران  لهذا  كان  ما  بدونها 
به  �للشللرحللت  ملللا  هللللذا  يتحقق”، 
لل�شحافة، الأربعاء، الدبلوما�شية 

الرو�شية، ماريا زاخاروفا.

»اإعادة كتابة التاريخ«
و�شجبت ماريا زاخاروفا “الإعادة 
الكارثية لكتابة التاريخ”، خا�شًة 
ال�شحفية،  واملللقللالت  الأفلللام  يف 
املتحدة  الللللوليللللات  متللنللح  اللللتلللي 
وحلفائها دوًرا رئي�شًيا يف الهزمية 
نظرها،  وجللهللة  وملللن  الأمللللانللليلللة. 
“مل يكن لإنزال نورماندي تاأثري 
حا�شم على نتائج احلرب العاملية 
اأن  �للشللبللق  اللللتلللي   )...( اللللثلللانللليلللة 
الأحمر،  انت�شار اجلي�ش  ح�شمها 

�شتالينغراد،  يف  �للشلليء،  كللل  قللبللل 
وكور�شك«.

قوية  ا�لللشلللارة  اللللدعلللوة  “عدم  اإّن 
التاريخي،  الللواقللع  مللع  تتعار�ش 
بي�شان�شكي.  ديللنلليلل�للش  يلل�للشلليللف 
الرو�شية  لللللل�للشللعللوب  اإهلللانلللة  اإنلللهلللا 
نظًرا  اللل�للشللابللقللة،  واللل�للشللوفلليللاتلليللة 
م�شاهمة  وقللوة  املعاناة  ل�شخامة 
يونيو  يف  اللل�للشللوفلليللاتلليللة  اللللقلللوات 
1944 ، على اجلبهة ال�شرقية، 
بيارو�شيا  يف  انطلق  هجوم  مللع 
بلللعلللد اأيللللللللام مللللن يللللللوم الإنللللللللللزال، 
اللللقلللوات الأمللللانللليلللة، وحال  جلللّملللد 

اختيار اآثار حرية الدبلوما�شيني واملوؤرخني:

ملاذا مت تغييب بوتني عن احتفالت يوم الإنزال...؟
•• الفجر - خرية ال�صيباين

اجتمع قادة خم�شة ع�شر دولة الأربعاء يف بورت�شموث 
من  ال�شاد�س  يف  نورماندي  يف  الإن��زال  ليوم  احياء   ،
روؤ�شاء  امل�شورين،  عد�شة  اأمام  وقف   .1944 يونيو 
الثانية:  العاملية  احل��رب  يف  حتالفت  التي  ال��دول 

دونالد  اإجنلرتا،  عن  الثانية  واإليزابيث  ماي  ترييزا 
ترامب عن الوليات املتحدة ، واإميانويل ماكرون عن 
فرن�شا و ... ل اأحد عن الحتاد ال�شوفياتي. مل تتم 
دعوة الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتني ل يف اإجنلرتا 
يف  الحتفال  مرا�شم  توا�شلت  حيث  فرن�شا،  يف  ول 
ونحن  كهذا،  غيابا  نف�ّشر  كيف  يونيو.  من  ال�شاد�س 

يف  رئي�شًيا  دوًرا  لعب  ال�شوفياتي  الحت��اد  اأّن  ندرك 
الرو�شي  الرئي�س  جتاهل  اآث��ار  احللفاء؟   انت�شار 
بوتني  فالدميري  اأّن  خا�شًة  الأ�شئلة،  وعديد  حرية 
�شّجل ح�شوره يف فرن�شا، خالل الذكرى ال�شبعني ليوم 
الإنزال ، عام 2014. “اإنه خيار مت اتخاذه، وكانت 
الكربى  والحتفالت  املنا�شبات  من  العديد  هناك 

ب�شعة  قبل  اأو�شح  نوفمرب”،   11 مثل   ، واجلميلة 
اأيام الليزيه.  �شبب اآخر مّت تقدميه: يراأ�س رئي�س 
 6 يف  الدويل  اخلتامي  احلفل  فيليب  ادوارد  الوزراء 
2019 ، ولي�س الرئي�س اإميانويل ماكرون ...  يونيو 
اأخرًيا، يبدو انه ل تتم دعوة الرئي�س الرو�شي اإّل يف 

املنا�شبات الع�شرية ...

عادت الذكرى مع تغريات جيو�شيا�شية

بوتني.. الجتاه �شرقا

ثنائي يريد احتكار النت�شار على النازية

لول الرو�ش ملا كان النزال

وكاأّن الغرب وحده من قاتل النازية

قدامى املحاربني وعائاتهم يف الحتفالية

كانت م�شاركة بوتني يف الذكرى ال�شبعني جناًحا دبلوما�شيا فرن�شيا، بعد خم�س �شنوات تغريت املوازين اجليو�شيا�شية

اأ�شباب �شيا�شية وراء عدم الدعوة منها زعزعة ا�شتقرار الدميقراطيات الأوروبية والأمريكية والتوازنات العاملية

تدين ال�سلطات الرو�سية ن�سيان الغرب مقتل 
ماليني ال�سوفيات خالل احلرب العاملية الثانية

اإ�سارة قوية تتعار�س مع الواقع التاريخي، 
واإهانة لل�سعوب الرو�سية وال�سوفياتية ال�سابقة
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عربي ودويل
حزب بريك�ست يف�سل يف احل�سول على اأول مقعد برملاين  

املركز الثاين مع قرابة 29 باملئة من ال�شوات، خلف مر�شحة 
العمال ليزا فورب�ش.

 21 على  بح�شوله  الثالثة  املرتبة  يف  املحافظني  حللزب  وحللل 
باملئة من الأ�شوات، يليه الليرباليون الدميوقراطيون مع 12 

باملئة.
اأ�ش�شه  الللذي  بريك�شت  حلللزب  انتكا�شة  النتيجة  هللذه  وتعترب 
فاراج امل�شكك بالحتاد الأوروبي قبل ب�شعة اأ�شهر والذي ت�شدر 
النتخابات الأوروبية يف اأيار مايو، مع 31،6 باملئة من اأ�شوات 

املقرتعني.
و�شعى احلزب لا�شتفادة من ذلك الزخم ومن ا�شتياء الناخبني 
من احلزبني الرئي�شيني، املحافظني والعمال، اللذين ت�شاركا 

•• بيرتبورو-اأ ف ب:

ف�شل حزب بريك�شت املناه�ش لاحتاد الأوروبي والذي اأ�ش�شه 
نايجل فاراج يف الفوز باأول مقعد له يف الربملان الربيطاين اإثر 
هزميته اأمام حزب العمال، اأكرب اأحزاب املعار�شة، يف انتخابات 

فرعية حا�شمة كما اأظهرت النتائج اجلمعة.
وجاء القرتاع يف مدينة بيرتبورو ب�شرق انكلرتا بعد اأن �شغر 
مقعد النائبة فيونا اونا�شانيا، التي عزلها الناخبون، يف اأعقاب 
�شجنها على خلفية الكذب ب�شاأن خمالفة جتاوز ال�شرعة اأثناء 

القيادة.
وجاء مر�شح حزب بريك�شت، مايك غرين وهو مقاول حملي، يف 

تاريخيا مقعد بيرتبورو.
حلزب  كرئي�شة  من�شبها  مللاي  ترييزا  اللللوزراء  رئي�شة  وتللغللادر 
واإثر  مرتني  بريك�شت  تنفيذ  اإرجلللاء  بعد  اجلمعة  املحافظني 

اإخفاقها يف مترير اتفاق بريك�شت يف الربملان.
الأوروبية  الكتلة  من  بريطانيا  خللروج  اإىل  دعللا  الللذي  وفلللاراج 
النتخابية  حملته  اأثناء  املا�شي  ال�شبوع  قال  اتفاق،  دون  من 
اإنه يعترب النتخابات الفرعية “فر�شة للف�شل التايل يف هذه 

الق�شة العظيمة«.
اأنه  “تظهر  النتيجة  اإن  كوربن  جريميي  العمال  زعيم  وقللال 
رغم النق�شامات والزمة ب�شاأن بريك�شت، فعندما يتعلق الأمر 
العمال  دعوة  فاإن  النا�ش،  حياة  على  مبا�شرة  توؤثر  بانتخابات 

وكانت  الللبللاد«.  اأنللحللاء  يف  قللوي  دعللم  لها  حقيقي  تغيري  اإىل 
الرتجيحات ت�شري ب�شكل كبري اإىل فوز بريك�شت باملقعد املوؤيد 
للخروج. لكن رغم خ�شارته، فاإن اأداءه مع ذلك �شيكون م�شدر 

قلق بالن�شبة للحزبني الرئي�شيني.
مقارنة  باملئة   17 بن�شبة  للعمال  املقرتعني  ن�شبة  وتراجعت 
يف  حلللزب  الللفللوز  ت�شمن  ن�شبة  اأدنلللى  لتكون   ،2017 بنتيجة 
انتخابات فرعية، فيما تراجعت ن�شبة املقرتعني للمحافظني 

25 باملئة.
وقال الباحث جون كورتي�ش، وهو اأكرب منظمي ال�شتفتاءات، 
ل�شبكة بي.بي.�شي اإن النتيجة تظهر باأن الباد الآن “يف عامل 

�شيا�شي خمتلف«. 

مدينة عفرين ما ل يقل عن ع�شر 
جمموعات متمردة م�شلحة، منهم 
الللتللحللريللر الللوطللنللي وعدة  جللبللهللة 
ف�شائل اإ�شامية تتهمهم جماعات 
حللقللوقلليللة بلللارتلللكلللاب جلللرائلللم �شد 

اأكراد، من غالبية �شكان املدينة. 
ويف فرباير) �شباط(، ن�شرت جلنة 
تق�شي حقائق تابعة لاأمم املتحدة 
تقريراً لتقييم الو�شع يف عفرين. 
وورد يف التقرير: “وجدت اللجنة 
اأن هناك اأ�شباباً معقولة لاعتقاد 
م�شلحة  جللمللاعللات  يف  اأعلل�للشللاء  اأن 
واحتجاز  حلللرب  جلللرائلللم  ارتللكللبللوا 
وتعذيب  مللعللاملللللة  و�لللشلللوء  رهلللائلللن 
موثوقة  مزاعم  و�شملت  ونهب”. 
واحتجاز  اعلللتلللقلللال  حللللللالت  علللللدة 
معاملة  و�للشللوء  وتللعللذيللب  تع�شفي، 
ن�شطاء  فيهم  مبللن  اأكللللراداً،  طالت 
ملجموعات  بللانللتللقللادهللم  جللللاهللللروا 

م�شلحة ومن ينظر لهم كذلك«.

م�شوؤولية تركية
ويللللقللللول خللللللرباء حلللقلللوقللليلللون اأنلللله 
يتوجب على تركيا وقف جتاوزات 
املدينة  املدنيني يف  كتلك، وحماية 
الللل�لللشلللوريلللة. وقللللللال نلللا�لللشللليلللف من 
“تركيا  الللدوللليللة:  العفو  منظمة 
اأن تكون  قوة حمتلة، لذلك يجب 
مللل�لللشلللوؤوللللة عللللن �للشلللللوكلليللات قللللوات 

موالية لها تعمل داخل عفرين«.
وقال نا�شيف لإذاعة �شوت اأمريكا 
اإنه “عو�شاً عنه، مكنت تركيا تلك 
اجلماعات ملاحقة كل من يعار�ش 
الأجندة  نف�ش  ولتنفيذ  وجللودهللا، 
يتعلق  مللللا  يف  املللحللللليللة  اللللرتكللليلللة 

ب�شحق املقاومة الكردية«. 

اإ�شاءات
ووفق الكاتب، تنظر اأنقره لوحدات 
بو�شفها جللزءاً من حزب   YPG
 )PKK الللكللرد�للشللتللاين)  الللعللمللال 
ملللللدة ثلللاثلللني عاماً  اللللللذي خلللا�لللش 
من  الللرتكللي  اجلي�ش  �شد  �شراعاً 

•• عوا�صم-وكاالت:

اأعربت جماعات حلقوق اإن�شان عن 
النتهاكات  زيللادة  حيال  خماوفها 
مدينة  يف  يقيمون  مدنيني  بحق 
عللفللريللن اللل�للشللوريللة علللللى يللد قوات 
تركيا.  مللللن  ملللدعلللوملللة  ملللتلللملللردة 
“�شوت  اإذاعلللللللللة  مللللوقللللع  و�لللشلللملللن 
كاجو،  �للللشللللروان  كللتللب  اأمريكا”، 
مركز  وزملليللل  اأمللريللكللي،  �شحفي 
ال�شرق الأو�شط للكتابة ال�شحفية 
و�شائل  علللن  نللقللًا  والللتللحللللليللات، 
اإعام حملية، حول مقتل طفل يف 
العا�شرة، يعاين من متازمة داون، 
اأبلليلله وجللللده، بللعللدمللا اختطفه  مللع 
متمردون �شوريون مدعومون من 
تللركلليللا، وعللجللزت اأ�للشللرتلله عللن دفع 

فدية قدرها 10 اآلف دولر.
وح�شب جماعات حقوقية، انت�شرت 
ا�شتياء  منذ  احللللوادث  تلك  مثل 
اجلللليللل�لللش اللللللرتكلللللي وملللتلللملللرديلللن 
متحالفني معه على مدينة عفرين 
بعد حملة ع�شكرية امتدت ل�شهرين 
واأدت لطرد وحدات حماية ال�شعب 
YPG( من املنطقة يف  الكردي) 

مار�ش)اآذار(2018. 

تزايد ال�شطهاد
ق�شم  نا�شيف، مدير  فيليب  وقللال 
اأفريقيا  و�شمال  الأو�للشللط  ال�شرق 
الدولية:  الللعللفللو  مللنللظللمللة  لللللدى 
زيلللادة  عللفللريللن  مللنللطللقللة  “�شهدت 
الذين  الأ�للشللخللا�للش  ا�للشللطللهللاد  يف 
املعار�شة  ملللن  نلللوع  اأي  يللظللهللرون 

للوجود الرتكي اأو املتمردين«. 
واأ�شاف: “باتت �شلوكيات، من نوع 
الختطاف لأجل فدية والحتجاز 
من  واخل�شية  م�شمى،  غري  لأجللل 
اخلروج من البيت وممار�شة حياة 
طبيعية يف عفرين، �شائعة بالن�شبة 

جلميع ال�شكان«. 
املللقللال، علللاوة على  وح�شب كللاتللب 
اجللليلل�للش الللللرتكللللي، يلل�للشلليللطللر على 

لللله يف مناطق  ملللواللللون  �للشللوريللون 
باأنهم  و�شفهم  يتم  عفرين،  مثل 

داعمون لاإرهاب«. 

تغيري دميوغرايف
حلقوق  ال�شوري  “املر�شد  ويقول 
الإن�شان” اإنه منذ ال�شتياء على 
 ،2018 اآذار(  مار�ش)  يف  عفرين 
لرتكيا  مللوالللون  مللتللمللردون  ينفذ 

تغيريات دميوغرافية. 
الرتكي  اجلي�ش  اأن  تانري  ويعتقد 
متواطئ يف اإحال مكونات عرقية 
اأخللللرى يف عللفللريللن، ومنهم  مللكللان 
لجئون �شوريون كانوا يقيمون يف 
الأهلية  احلللرب  بداية  منذ  تركيا 
وقلللللال:   .2011 علللللام  يف  هلللنلللاك 
�شوريني  مللتللمللرديللن  اأن  “يبدو 
حلل�للشلللللوا علللللى �لللشلللوء اأخلل�للشللر من 
تغيري  علللمللللللليلللة  لللتللنللفلليللذ  تلللركللليلللا 
املنطقة  تلك  دميوغرايف، وتعريب 
اأن  نللا�للشلليللف  وراأى  الللللكللللرديللللة«.  
ال�شلوك  من  النمط  هللذا  “تر�شخ 
التو�شل  مهمة  ي�شعب  �شوريا،  يف 

اإىل حل لل�شراع«.

على حقوق  الأكللللراد  اأجللل ح�شول 
 PKK ويعترب  تللركلليللا.  اأو�للشللع يف 
كللل من  مللن قبل  اإرهللابلليللاً  تنظيماً 
والحتاد  املتحدة  والوليات  تركيا 

الأوروبي.
خارج   YPG مقاتلي  طرد  ومنذ 
 ،2018 اآذار(  مار�ش)  يف  عفرين 
ملللا علللللق اجللليلل�للش الرتكي  نلللللللادراً 
على الللو�للشللع هللنللاك، ولللكللن خال 
يناير)  يف  عللقللد  �شحفي  مللوؤمتللر 
كللانللون الللثللاين( يف الللعللام اجلاري، 
املتحدث  كلللاللللني،  اإبلللراهللليلللم  قللللال 
با�شم الرئا�شة الرتكية اإن “تركيا 
ملللللللتلللزملللة بلللحلللملللايلللة الللل�لللشلللوريلللني 

وممتلكاتهم يف عفرين«. 
اإردميلللري، خبري  اآيللكللان  لكن يقول 
للللللدى مركز  اللللرتكللليلللة  اللللل�للللشللللوؤون 
اللللللدفلللللاع علللللن اللللدميلللقلللراطللليلللات، 
مللللوؤ�للللشلللل�للللشللللة فللللكللللريللللة مللللقللللرهللللا يف 
وا�للشللنللطللن، مل ميللنللع تللاأثللري تركيا 
متمردين  لها  موالية  قللوات  على 
الإ�شاءة  من  تركيا  من  مدعومني 

اإىل �شكان عفرين«.
“تكوين وميول  اإن  اإردميللري  وقال 

املللتللمللرديللن املللدعللومللني مللن تركيا 
جرائم  لرتللكللاب  عر�شة  يجعلهم 
�شكان  وجتللاوزات حلقوق وحريات 

املنطقة«. 

تغطية حمدودة
وحلل�للشللب بللعلل�للش اخلللللللرباء، يف ظل 
تلل�للشللاعللد تللللطللللورات علل�للشللكللريللة يف 
حمافظة اإدلللب املللجللاورة، نللادراً ما 
حظيت جتللاوزات بحق املدنيني يف 

عفرين باهتمام العامل اخلارجي.
“اأهوال  تانري، حمرر  اإلهان  وقال 
“با�شتثناء  تللركللي:  موقع  نيوز”، 
تللغللطلليللة ملللن قللبللل و�للشللائللل اإعللللام 
حمللللللللليللللة وبلللللعللللل�لللللش اجللللللملللللاعلللللات 
الللو�للشللع يف  احلللقللوقلليللة، ل يحظى 
الإعام  كافية يف  بتغطية  عفرين 
“بالن�شبة  واأ�للللشللللاف:  اللللغلللربلللي«.  
يللجللري يف عفرين”  ملللراقللبللني، مللا 
ما  مللع  باملقارنة  �شغرية”  ق�شية 
�شورية  مللنللاطللق  يللجللري حللاللليللاً يف 
اإدلللب. وعندما تنتقد  اأخللرى مثل 
اأحزاب تركية معار�شة ما ميار�شه 
اجللللليلللل�للللش اللللللرتكلللللي ومللللتللللمللللردون 

 •• مو�صكو-اأ ف ب:

اأكد الكرملني ام�ش اأن رو�شيا “لن 
طلب  علللللى  بللنللاء  �شلوكها”  تللغللرّي 
بريطانيا، لتح�شني عاقاتها التي 
تراجعت اإىل اأدنى م�شتوياتها منذ 
�شريغي  ال�شابق  العميل  ت�شميم 

�شكريبال يف اإنكلرتا.
ونقلت وكالت الأنباء الرو�شية عن 
الكرملني دميرتي  با�شم  املتحدث 
�شلوكنا  نغرّي  “لن  قوله  بي�شكوف 
تريده  اللللذي  الللوحلليللد  الأمللللر  لأن 
مبنية  مفيدة  عللاقللات  هللو  رو�شيا 

على امل�شالح امل�شرتكة«.
ي�شتحّق  ما  هناك  “لي�ش  واأ�للشللاف 
اللل�للشلللللوك هذا.  اللل�للشللجللب يف خلللط 
يت�شّرفون  اللللذيلللن  اأوللللئلللك  لللكللن 
ال�شرر  يلللللحللقللون  خمللتلللللف  ب�شكل 
نرى  ونحن  الثنائية،  بالعاقات 

التداعيات«.
فادميري  الرو�شي  الرئي�ش  وكللان 
“طي  اإىل  اخلللملليلل�للش  دعللللا  بلللوتلللني 
ال�شفحة املتعلقة باجلوا�شي�ش” يف 
تراجعت  التي  لندن  العاقات مع 

ت�شميم  منذ  م�شتوياتها  اأدنللى  اإىل 
�شريغي  اللل�للشللابللق  املللللزدوج  العميل 
 2018 اآذار/مللار�للش  يف  �شكريبال 
با�شم  مللتللحللدث  ورّد  اإنلللكلللللللرتا.  يف 
رئي�شة الوزراء الربيطانية ترييزا 

رو�شيا  “�شلوك  اإن  بللالللقللول  ملللاي 
لا�شتقرار  واملللللزعللللزع  اللللعلللدائلللي 
�شريكا  لت�شبح  م�شاعيها  يقو�ش 
داعياً مو�شكو اإىل  دوليا م�شوؤول”، 

“تغيري �شلوكها«.

�شابق  �شابط  �شكريبال  و�شريغي 
يف ال�للشللتللخللبللارات الللرو�للشلليللة، دين 
قبل  بريطانيا  ل�شالح  بالتج�ش�ش 
تبادل  عملية  من  جللزءاً  ي�شبح  اأن 
علللملللاء مللللزدوجللللني. وُعلللللرث عليه 

وعلللللى ابللنللتلله يللوللليللا يف الللرابللع من 
2018 يف �شالزبوري  اآذار/مار�ش 
بلللا حراك  بللريللطللانلليللا،  يف جللنللوب 

على مقعد يف مكان عام.
الربيطانية  اللل�للشلللللطللات  واتللهللمللت 
مبحاولة  الرو�شية  ال�شتخبارات 
تلل�للشللملليللملله عللللرب ا�لللشلللتلللخلللدام غلللاز 
من  تنفي  مو�شكو  اأّن  اإل  اأع�شاب. 
الق�شية  يف  م�شوؤولية  اأي  جهتها 
التي اأثارت اأزمة دبلوما�شية عميقة 
بني البلدين وت�شببت باأكرب موجة 
طللللرد مللتللبللادل لللدبلللللومللا�للشلليللني يف 

التاريخ احلديث.
كانت  �لللشلللكلللريلللبلللال،  قلل�للشلليللة  قلللبلللل 
ومو�شكو  للللنلللدن  بلللني  اللللعلللاقلللات 
العميل  وفلللللللاة  بلل�للشللبللب  ملللتلللوتلللرة 
الك�شندر  اللللل�للللشللللابللللق  اللللللرو�لللللشلللللي 
بالبولونيوم  م�شموماً  ليتفيننكو 
بريطانيا.  يف   2006 اللللعلللام  يف 
الربيطانية  اللل�للشلللللطللات  وحللّملللللت 

رو�شيا امل�شوؤولية يف هذه الق�شية.
وللللللبلللللديللن مللواقللف مللتللعللار�للشللة يف 
ال�شراع  بينها  عللّدة،  دولية  م�شائل 

ال�شوري والأزمة الأوكرانية.

الكرملني: رو�سيا »لن تغري �سلوكها« حيال بريطانيا 

اأمريكا توقف تدريب الأتراك على مقاتالت اإف-35 

نافذة 
م�شرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة اكت�شاف كيف يفكر الآخر

•• جاك هوبري رودييه

قرار اأندريا نالي�ش برتك رئا�شة احلزب ال�شرتاكي 
الللدميللقللراطللي يف اأملللانلليللا بللعللد هللزميللة ملللدويلللة يف 
النللتللخللابللات الأوروبلللليللللة، قلللد يللكللون مبللثللابللة هزة 
“خ�شرت..  طبيعية يف حياة �شيا�شية دميقراطية، 
تغادر”، ميكن اأن نقول. اإّل اأّن لهذه املغادرة عواقب 
بني  الكبري  الئتاف  ت�شعف  اذ  اأملانيا  يف  وخيمة 
الحتاد امل�شيحي الدميقراطي - الحتاد امل�شيحي 
الجتماعي واحلزب ال�شرتاكي الدميقراطي، يف 

ال�شلطة منذ اأربعة ع�شر �شهراً.
اأنلللدريلللا نالي�ش بللا�للشللتللمللرار عللن هذا   لللقللد دافللعللت 
حزبها،  داخللل  معار�شيه  مللن  عللدد  �شد  التحالف 
اأ�شا،  اله�ّشة  الأملانية،  امل�شت�شارة  اأ�شبحت  والآن 
مريكل،  اأجنيا  لكن  الأمللامللي،  املواجهة  خط  يف 
امل�شيحي  زعلللاملللة الحتللللللاد  ملللن  ا�للشللتللقللالللت  اللللتلللي 
الللدميللقللراطللي، قللّللللللت بلللاإعلللان عللزمللهللا علللللى عدم 
من  كبري  ب�شكل  قللت   ، جللديللدة  لللوليللة  الرت�شح 

هام�ش مناورتها ال�شيا�شية.
ثقة  لللاأملللان  اأّن  اأدركللنللا  اإذا  �شعوبة  املهّمة  وتلللزداد 
كرامب-كارنباور،  اأنيغريت  يف  للغاية  حملللدودة 
الدميقراطيني.  امل�شيحيني  راأ�للش  على  و�شيفتها 
)الأ�لللشلللود  “اجلامايكي”  الللتللحللالللف  حلللل  يللبللقللى 
والأخ�شر والأ�شفر( مع اخل�شر والدميقراطيني 
الأحرار، غري انه ما زال بعيد املنال، وكم �شي�شتمر 

ل اإليه اأمام رف�ش اأنالينا باربوك،  يف �شورة التو�شّ
“عجلة  اأن تللكللون جملللرد  زعلليللمللة حلللزب اخللل�للشللر، 
انتخابات  اإجللللراء  امكانية  اأخللللريا،  احتياطية”؟ 
احلايل  الو�شع  ت�شكيل  �شتعيد  انها  يرّجح  مبكرة 
قللادرة على  البوند�شتاغ  اأغلبية يف  عللدم وجللود  اأي 

احلكم.
»بعد مريكل ، الطوفان؟، ت�شاءلت �شحيفة �شبيغل 
موؤخرا، لأن عواقب هذه الأزمة ال�شيا�شية تتجاوز 
الإطار الأملاين، فهي اأي�شا اأوروبية. ففي اأملانيا، كما 
يف اأي مكان اآخر يف اأوروبا، تقع الأحزاب التقليدية 
�شحية عدم ثقة الناخبني، وموجة رف�ش النخب 
اإيطاليا مع  القدمية. هذا هو احلال يف  احلاكمة 
الرابطة وحركة  و�شول حتالف غري طبيعي بني 
5 جنوم اإىل ال�شلطة، اأو اي�شا يف فرن�شا ، حيث يتم 

الق�شاء على الأحزاب القدمية تدريجيا.
وكللانللت النللتللخللابللات الأوروبللليلللة اإ�لللشلللارة اإىل اإعلللادة 
ب�شعود  يتمّيز  اأوروبللا  يف  ال�شيا�شي  امل�شهد  ت�شكيل 
قويا.  ال�شعبوي  املتطرف  اليمني  وبقاء  اخل�شر، 
بالتاأكيد مل حتدث موجة املد ال�شعبوية التي كان 
تظل  حدوثها  اإمكانية  ان  ال  اجلميع،  يخ�شاها 

�شيف دميوقلي�ش فوق الدميقراطيات.
قادرة  اأملانيا  �شتكون  اإذا  ما  معرفة  هو  واللل�للشللوؤال، 
على التكّيف مع اإعادة الت�شّكل ال�شيا�شي هذه دون 

ال�شقوط يف عدم ال�شتقرار.
ترجمة خرية ال�شيباين

�سحب اأملانية يف �سماء اأوروبا...

والرئي�ش ال�شابق لرابطة  * كاتب افتتاحيات �شيا�شية دولية بجريدة “لزيكو” ، 
ال�شحافة الدبلوما�شية الفرن�شية

ترييزا ماي ت�ستقيل من رئا�سة حزب املحافظني  
•• لندن-اأ ف ب:

تغادر رئي�شة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي رئا�شة 
احلزب املحافظ معلنًة بذلك بدء ال�شباق خلافتها 
التي  ال�شاقة  املهمة  يف  �شينجح  مللن  �شُيحّدد  اللللذي 

ف�شلت فيها وهي تنفيذ بريك�شت.
الللرحلليللل، ت�شاعد نفوذ حزب  هللذا  ملللرارة  ومللا يزيد 

بريك�شت بزعامة نايجل فاراج.
امل�شكك يف جدوى  احلللزب  وتلل�للشللّدر 
الحتاد الأوروبي الذي مت تاأ�شي�شيه 
قبل ب�شعة اأ�شهر، نتائج النتخابات 
مايو  اأيللللللار  اأواخلللللللر  يف  الأوروبللللليلللللة 
من   31،6% علللللللى  بلللحللل�لللشلللولللله 

الأ�شوات.
اإل اأنه ف�شل يف الدخول اإىل الربملان 
الربيطاين اخلمي�ش يف النتخابات 
اأجريت  التي  الفرعية  الت�شريعية 
�شرق  يف  بللليلللرتبلللورو  يف  اخلللملليلل�للش 
بريطانيا، مقابل حزب العمال الذي 
متكن من احلفاظ على مقعده رغم 

اإطار حملي غري موؤاٍت للغاية.
بريك�شت،  حللللللزب  ملللر�لللشلللح  وجلللللللاء 
%29 من  مايك غرين مع قرابة 
الأ�شوات، خلف مر�شحة العمال ليزا 
بفارق  متقدما   )31%( فللوربلل�للش 
كللبللري علللللى حلللزب املللحللافللظللني الذي 

حّل يف املرتبة الثالثة )21%(.
وراأى خبري ا�شتطاعات الراأي جون 
كورتي�ش اأن هذه النتيجة ُتظهر اأن 
اململكة املتحدة باتت “كوكبا �شيا�شيا 

اآخر”.
اإن حزب  “بي بي �شي”  لقناة  وقللال   

بريك�شت هو “قوة ت�شوي�ش كبرية«.
ومن اأجل جذب الأ�شوات التي تنق�شه، اأو�شح نايجل 
فللللاراج اجلللمللعللة يف حللديللث لإذاعللللة “بي بللي �للشللي 4” 
جانب  مللن  تكتيكي”  “�شوت  ظهور  على  يعول  اأنلله 
حزبه  اإىل  �شين�شمون  الللذيللن  املحافظني  الناخبني 
لتجّنب “اأن ينتهي بهم الأمر مع كوربن )زعيم حزب 

العمال( يف احلكومة«.
احلزب  رئللا�للشللة  من�شب  مللن  ا�شتقالتها  تللقللدمي  بعد 
املحافظ، الذي لن ينّظم اأي مرا�شم لذلك اجلمعة، 
اأن يعني احلزب  اإىل  �شتبقى ترييزا ماي يف مهامها 
اململكة  ويف  متللوز/يللوللليللو.  اأواخللللر  بحلول  لها  خلفاً 
املتحدة، يتوىل من�شب رئا�شة الوزراء، رئي�ش احلزب 

الذي ميلك اأكرثية يف الربملان.
واأو�لللشلللح املللتللحللدث بللا�للشللم ملللاي اخلللملليلل�للش اأنللله خال 
اأجل  من  “العمل  ماي  �شتوا�شل  القادمة،  الأ�شابيع 

•• وا�صنطن-رويرتز:

اإن وا�شنطن قررت عدم قبول املزيد  قال م�شوؤولن اأمريكيان 
من الطيارين الأتراك للتدريب على مقاتات اإف-35، وذلك 
يف موؤ�شر وا�شح على ت�شاعد اخلاف بخ�شو�ش خطط اأنقرة 

ل�شراء دفاعات جوية رو�شية.
�شمال  حلف  يف  ال�شريكتان  املتحدة،  والللوليللات  تركيا  ودخلت 
تركية  طلبية  ب�شبب  �للشللهللور  مللنللذ  معلن  نلللزاع  يف  الأطللللل�للشللي، 
ترى  الللتللي  الرو�شية  الدفاعية  اإ�ش-400  منظومة  ل�شراء 
فيها وا�شنطن تهديدا ملقاتات اإف-35 التي ت�شنعها �شركة 

لوكهيد مارتن وتعتزم تركيا �شراءها اأي�شا.
وتقول الوليات املتحدة اإنه ل ميكن لأنقرة امتاك املنظومة 
اتخاذ  الآن  تفادت حتى  لكنها  الأمريكية  واملقاتات  الرو�شية 
خطوات لتقلي�ش اأو وقف التدريب املزمع للطيارين الأتراك.

رويللرتز هذا  اإىل  اللذان حتدثا  الأمريكيان،  امل�شوؤولن  وترك 
مفتوحا  الباب  ا�شميهما،  عن  الك�شف  عللدم  طالبني  الأ�شبوع 

اأمام العدول عن القرار رمبا اإذا عدلت تركيا عن خططها.
اإل على الدفعات املقبلة  اإن القرار ل ينطبق حتى الآن  وقال 
من الطيارين الأتراك وطواقم ال�شيانة   التي تاأتي عادة اإىل 
الوليات املتحدة. وذكر امل�شدران اأنه ل يوجد قرار ر�شمي حتى 
الآن بوقف تدريب الطيارين الأتراك وطواقم ال�شيانة حاليا 
يف قاعدة لوك اجلوية يف اأريزونا. وعلى الرغم من ذلك قالت 

رويرتز الأ�شبوع املا�شي اإن اخلطوة تخ�شع للبحث بجدية.
وهناك  لللوك.  قاعدة  اأتللراك حاليا يف  اأربعة طيارين  ويتدرب 
الللقللاعللدة يللقللومللان بالتدري�ش.  اإ�للشللافلليللان يف  طلليللاران تللركلليللان 
قلللال اجلي�ش  اللل�للشللتللة،  الأتلللللراك  الع�شكريني  هللللوؤلء  وبللخللاف 
�شيانة  يف  الللعللاملللللني  ملللن  تللركلليللا   20 هللنللاك  اإن  الأملللريلللكلللي 

الطائرات موجودون يف القاعدة ويتلقون التدريب.

واأبللللدت تللركلليللا اهللتللمللامللا بلل�للشللراء 100 مللن املللقللاتللات بقيمة 
اإجمالية تبلغ ت�شعة مليارات دولر بالأ�شعار احلالية.

مقاتات  بللرنللامللج  مللن  تركيا  ا�ُشتبعدت  اإذا  اأنللله  خلللرباء  يللرى 
التاريخ  ال�شقاقات يف  اأكرب  اإف-35 ف�شيكون ذلك واحدا من 

املعا�شر يف العاقات بني البلدين.
غري اأن التوتر يف العاقات يتجاوز ق�شية مقاتات اإف-35 
لي�شمل تعار�ش ال�شرتاتيجية يف �شوريا والعقوبات على اإيران 

واحتجاز موظفني يف القن�شلية الأمريكية برتكيا.
ياأتي الك�شف عن القرار املتعلق بالطيارين بعد موؤ�شرات على 
اأن تركيا مت�شي قدما يف �شفقة �شراء اأنظمة الدفاع الرو�شية 

اإ�ش-400.
وقال وزير الدفاع الرتكي خلو�شي اأكار يوم 22 مايو اأيار اإن 
ع�شكريني اأتراكا يتلقون تدريبا يف رو�شيا على ا�شتخدام اأنظمة 

اإ�ش-400 م�شيفا اأن ع�شكريني رو�شا رمبا ياأتون اإىل تركيا.

�شعب هذا البلد.
 اأما يف ما يخ�ّش بريك�شت، فقد اأ�شارت ماي اإىل اأنه 
لن يرتتب عليها هي الدفع بهذه الآلية اإىل الأمام، 

لكن �شيكون على خلفها القيام بذلك«.
املقبل  الربيطانية  احلكومة  رئي�ش  على  و�شيرتتب 
اإعادة بريك�شت اإىل م�شاره �شواء عرب اإعادة التفاو�ش 
اأو عللرب اختيار  بلل�للشللاأن اتللفللاق جللديللد مللع بللروكلل�للشللل، 
وهما  اتللللفللللاق،  دون  مللللن  اخللللللللروج 
خ�شّم  يف  مطروحان  �شيناريوهان 

ال�شباق خلافتها.
ومن بني املر�شحني الل11 خلافة 
النائب  يللبللدو الأوفلللللر حللظللاً  مللللاي، 
املللحللافللظ بللوريلل�للش جللونلل�للشللون الذي 
لندن  بلللللديللة  رئلليلل�للش  من�شب  �شغل 
ووزيللللر اخلللارجلليللة يف اللل�للشللبللاق وهو 

قائد مع�شكر موؤيدي بريك�شت.
ويحظى جون�شون البالغ 54 عاماً، 
بتقدير كبري من جانب النا�شطني 
يف قلللاعلللدة حللللزب املللحللافللظللني وهو 
يللثللري يف  وجللللذاب،  �شيا�شي حمللّنللك 
من  تبايناً  اأكللرث  فعل  ردود  املقابل 
الذين  املللحللافللظللني  الللللنللللواب  جللهللة 
مر�شحني  يلللخلللتلللاروا  اأن  ُيللفللرت�للش 
النا�شطون بعدها من  اثنني ليقرر 

�شيتوىل من�شب رئا�شة احلزب.
وتوجه م�شاء الثاثاء اإىل نواب يف 
املحافظني  اأن  مللن  احلللزب حملللّذراً 
مل  حلللال  يف  بل”الزوال”  ملللهلللددون 
يتم تنفيذ بريك�شت يف 31 ت�شرين 

الأول اأكتوبر.
وقلللللد ا�لللشلللقلللطلللت حملللكلللملللة عللللللليلللا يف 
على  رفعت  دعللوى  اجلمعة  بريطانيا 
اثناء  الكذب  وتعمده  ال�شلوك  �شوء  بتهمة  جون�شون 

حملة ا�شتفتاء بريك�شت يف العام 2016.
تللولللت تللرييللزا ملللاي )62 علللاملللاً(، رئللا�للشللة احلكومة 
الربيطانية يف متوز يوليو 2016، بعد وقت ق�شري 
ل�شالح   52% بن�شبة  الربيطانيني  ت�شويت  مللن 
اخللللروج مللن الحتلللاد الأوروبللللي خللال ا�شتفتاء 23 

حزيران/يونيو من العام نف�شه.
اأكللرث من  وكللان يرتتب عليها قطع عاقات عمرها 
اأي�شاً جمع  لكن  الأوروبلللي  الحتللاد  مع  اأربعني عاماً 
الربيطانيني خلف روؤية موّحدة لربيك�شت قابلة اإىل 
�شّد الفجوة بني منا�شري ومعار�شي هذا النف�شال 
اأنها مل تتمكن  اإل  التاريخي، وهو الأول يف الحتاد. 
الربيطانيون  الللنللواب  ورفلل�للش  الللتللحللدي.  ك�شب  مللن 

ثاث مرات اتفاق

تزايد ال�شطهاد ملعار�شي الوجود الرتكي

بتواطوؤ تركي.. تغيري دميوغرايف يف �سمال �سوريا
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•• وا�صنطن-وكاالت:

اأن  هللنللرت  �للشللرييللن  الللبللاحللثللة  راأت 
من  دوملللاً  بالقلق  ت�شعر  مو�شكو 
حلللللدوث ملل�للشللاحلللة حللقلليللقلليللة بني 
رو�شيا  اإن  اإذ  ووا�شنطن؛  طهران 
من  ا�شرتاتيجية  مكا�شب  حتقق 
عللزلللة اإيلللللران عللقللب ثللللورة املايل 
رو�شيا  اأن  كلللملللا   ،1979 علللللام 
م�شاومة  كللورقللة  اإيلللران  ت�شتخدم 
وتتخلى  الغرب،  مع  عاقاتها  يف 
عنها يف كل منعطف كلما تطلبت 

م�شاحلها ذلك.
مبوقع  مقال  يف  الباحثة،  وُت�شري 
اإىل  الأمللللريللللكللللي،  لوغ”  “لوبي 
اقرتاح الرئي�ش الأمريكي دونالد 
لليابان  زيللللارتلللله  خللللال  تلللراملللب 
املوقف  تخفيف  املللا�للشللي  اللل�للشللهللر 
وترحيب  اإيلللللران  اإزاء  الأمللريللكللي 
رئي�ش  بو�شاطة  املتحدة  الوليات 
اآبللي بني  �شينزو  الياباين  اللللوزراء 

طهران ووا�شنطن. 

التفاق النووي 
وبلللعلللد فللللرتة وجلللليللللزة، قللللام نائب 
�شريغي  الرو�شي  اخلارجية  وزير 
ريلللبلللاكلللوف بللللزيللللارة للللطلللهلللران يف 
�شهر  مللللن  واللللعللل�لللشلللريلللن  اللللتلللا�لللشلللع 
مللايللو)اأيللار( املللا�للشللي، وقلللال ملوقع 
الزيارة  هللللذه  اإن  “�شبوتنيك” 
متعلقة  اأمللور  مناق�شة  ا�شتهدفت 

بالتفاق النووي الإيراين. 
يكون  قللللد  اللللبلللاحلللثلللة،  وبلللحللل�لللشلللب 
الأمريكي  املوقف  توقيت تخفيف 
اإزاء اإيران وزيارة ريباكوف جمرد 
�شدفة، ورمبا يكون اأي�شاً الدافع 
لللزيللارة الأخلللري لطهران هللو قلق 
مو�شكو، مثل العوا�شم الأوروبية، 
لاتفاق  املحتملة  املللخللاطللر  مللن 
اإيران  على  يتعني  حيث  الللنللووي؛ 
ال�شت�شام  بللللني  مللللا  الخللللتلللليللللار 
اإىل قوة نووية،  التحول  اأو  املهني 
تللفللقللد طهران  اأن  املللحللتللمللل  وملللن 
وتختار  املطاف  نهاية  يف  �شربها 
ال�شتمرار يف برناجمها النووي. 

ويثري هذا الحتمال قلقاً �شديداً 

تراجع  اإىل  الللللرو�للللش  امللل�للشلللللمللني 
اإىل حد مللا، بيد  خمللاوف مو�شكو 
ليزال  الأ�شا�شي  الثقة  انعدام  اأن 
تكون  اأن  املللحللتللمللل  وملللن  قللائللمللاً، 
لرو�شيا يف منطقة  اإيللران مناف�شاً 
�شوريا،  اإىل  الللقللوقللاز  ملللن  متللتللد 
مع  م�شاكلها  حللل  مت  اإذا  ل�شيما 

الوليات املتحدة. 

اإذعان اإيران لرو�شيا
وعلى الرغم من خمللاوف مايل 
الغربية،  اللللثلللقلللافلللة  مللللن  اإيللللللللران 
تهديداً  رو�شيا  يللرون يف  ل  فاإنهم 
وحتظى  الباحثة،  بح�شب  ثقافياً، 
داخل  دعللم  بقاعدة  اأيلل�للشللاً  رو�شيا 
اللللنلللظلللام الإيللللللللراين، مبلللا يف ذلك 
احلللر�للش الللثللوري الإيلللراين وحتى 
عك�ش  علللللللللى  اجلللللليللللل�لللللش،  داخلللللللللل 
اإيران  اإزاء  الأمللريللكلليللة  ال�شيا�شة 
اأ�للشللفللرت دومللللاً عللن اإ�شعاف  الللتللي 
ت�شعى  الللتللي  الإيللرانلليللة  العنا�شر 
اللللغلللرب، ومل  امللل�للشللاحلللة ملللع  اإىل 
العدائية  اللل�للشلليللا�للشللة  هلللذه  تلللرتك 
قليلة  خللليلللارات  اإل  طللهللران  اأمللللام 
رو�شيا  بينهم  مللن  اللل�للشللركللاء،  مللن 
معادية  لي�شت  الأقللللل  علللللى  الللتللي 
وتخل�ش  علللللنللي.   ب�شكل  لإيلللللران 
الوليات  تعامل  اأن  اإىل  الباحثة 
املللتللحللدة بللامللبللالة مللع الأحلللداث 
�شبعينيات  اأواخلللللر  يف  الإيلللرانللليلللة 
القرن الع�شرين جعلها تعاين من 
بعد  كللربى  ا�شرتاتيجية  خلل�للشللارة 
تتعافى  ولللن   ،1979 عللام  ثلللورة 
بلل�للشللكللل كامل  املللتللحللدة  الللللوليللللات 
مللن خلل�للشللارة اإيللللران، ولللكللن يتعني 
و�شع �شيا�شة طويلة الأمد واأكرث 
التكوين  اإزاء طهران تتجاوز  دقة 
احلللللللايل للللللللقلللوى اللل�للشلليللا�للشلليللة يف 
الطموحات  مللن  وتتحقق  الللبللاد 
الرو�شية من اأجل زيادة اخليارات 
ال�لللشلللرتاتللليلللجللليلللة الأملللريلللكللليلللة يف 
املنطقة. كما يجب اأي�شا األ ي�شل 
امل�شتوى  اإىل  الأمللريللكللي  ال�شغط 
الللللللذي يلللثلللري عللللللداء الإيلللرانللليلللني 
اللللذيلللن ميلليلللللون بللاإيللجللابلليللة اإىل 

الوليات املتحدة. 

الرئي�ش  طلب  فقد  رو�شيا؛  لللدى 
الرو�شي فادميري بوتني يف وقت 
�للشللابللق مللن الإيللرانلليللني الللبللقللاء يف 
اإذا ا�شتمرت  التفاق النووي حتى 
اأخفقت  اإذا  حللتللى  اأو  الللعللقللوبللات 
اأوروبا يف تخفيف اإ�شكاليات اإيران 

القت�شادية واملالية. 
مو�شكو  اأن  تلللرى  الللبللاحللثللة  ولللكللن 
حدوث  مللن  دومللللاً  بللالللقلللللق  ت�شعر 
طهران  بلللني  حقيقية  ملل�للشللاحلللة 
ووا�شنطن؛ حيث اإن رو�شيا حتقق 
عزلة  مللن  ا�شرتاتيجية  مكا�شب 
الإ�شامية،  الللثللورة  عقب  اإيللللران 
فللاإن زيللارة ريباكوف رمبا  ولذلك 
تنطوي على اأهداف اأخرى خبيثة 
اإيلللللران علللللى الوقوف  مللثللل حلل�للش 
بحزم يف مواجهة الوليات املتحدة 

ورف�ش اأي حل و�شط. 
وت�شف الباحثة الثورة الإ�شامية 
 1979 عام  اإيللران  �شهدتها  التي 
ا�شرتاتيجي  مك�شب  مبثابة  باأنها 

•• عوا�صم-وكاالت:

جوية  للللللغلللللارات  تلللعلللر�لللشللله  بلللعلللد 
�شنوات،  اأربللللللع  طلليلللللة  اأمللريللكلليللة 
وحملة برية ل هوادة فيها نفذها 
اأكراد حلفاء اأمريكا، وهجمات من 
واإيرانية،  و�شورية  رو�شية  قللوات 
خافته  بقايا  اآخللر  داعلل�للش  خ�شر 
مل  الهزمية  تلك  املزعومة.لكن 
تكن نهائية ول حا�شمة براأي بيل 
روغلليللو، زملليللل بلللارز للللدى معهد 
الدميقراطيات،  عللللن  الللللدفللللاع 
وور  “لونغ  جملللللللللة  وحملللللللللرر 
اأن  يللفللرت�للش  اللللللذي  جورنال” 
�شي�شتفيدون  اللل�للشلليللا�للشللة  �للشللنللاع 
من درو�للش احلللرب على الإرهاب 
ح�شد  من  مقلديه  اأو  داع�ش  ملنع 
ما�شي  اأن  ويلللبلللدو  �للشللفللوفللهللم. 
كثرية  اأ�شياء  يحكي  ذاتلله  داعلل�للش 

عنه. 
ممار�شات  اأن  اإىل  الكاتب  وي�شري 
الللللعللللراق  اللللوحللل�لللشللليلللة يف  داعلللل�للللش 
الطائفة  �شد  وخا�شة  و�للشللوريللا، 
الأيللللزيللللديللللة يف �للشللمللال اللللعلللراق، 
الأمريكي.  الللتللدخللل  ا�للشللتللدعللت 
 ،2014 اأغ�شط�ش)اآب(  وبحلول 
بداأت الوليات املتحدة �شن غارات 
الإرهابي،  التنظيم  �للشللد  جللويللة 
واأعللليلللد نلل�للشللر قللللوات اأمللريللكلليللة يف 
الرئي�ش  �شحبها  بعدما  الللعللراق، 
اأوباما،  بللاراك  ال�شابق  الأمريكي 

يف عام 2011. 
وتللعللاونللت اللللوليلللات املللتللحللدة مع 
لت�شكيل  و�للشللوريللا  الللعللراق  اأكللللراد 

قوات برية حملية.
املتحدة  الللوليللات  وفيما حاربت   
يف  داع�ش  معها  متحالفة  وقللوات 
ال�شوري  قللاتللل اجللليلل�للش  اللللعلللراق، 
ورو�شيا واإيران التنظيم الإرهابي 

يف �شوريا. 

ا�شرتاتيجية  وخللل�لللشلللارة  ملللو�للشللكللو 
وعلى  املتحدة.  للوليات  وا�شحة 
اللللرغلللم ملللن ادعلللللاء نللظللام املايل 
بللانللتللهللاج �للشلليللا�للشللة ملل�للشللتللقلللللة عن 
معاداة  فللاإن  العظميني،  القوتني 
املتحدة  للللللللوليلللات  الللنللظللام  هللللذا 
كانت اأقوى واأعمق بكثري من اأية 
ال�شوفيتي  الحتللللاد  مللن  خملللاوف 

ورو�شيا فيما بعد.
وعلللللللى �للشللبلليللل امللللثلللال، اأ�لللشلللار مري 
الللللوزراء  ح�شني مللو�للشللوي، رئلليلل�للش 
من  الآن  بللللللات  اللللللللذي  الللل�لللشلللابلللق 
اللل�للشللخلل�للشلليللات الإ�لللشلللاحللليلللة، يف 
ال�شنوات  خللال  اأُجللريللت  مقابلة 
اجلديد  امللللللايل  لللنللظللام  الأوىل 
خال  اإيللللللللران  اأن  اإىل  اآنلللللللللذاك، 
تكن  مل  املا�شية  عللامللاً  اخلم�شني 
ال�شوفيتي  الحتللللللاد  ملللن  تلللعلللاين 
بقدر ما كانت تعاين من الوليات 
امللللتلللحلللدة. وتلللو�لللشلللح الللبللاحللثللة اأن 
مو�شوي جتاهل اجلهود الرو�شية 

جتمع  رغم  املقال،  كاتب  وح�شب 
داع�ش،  الللقللوى ملحاربة  مللن  عللدد 
ا�للشللتللغللرق حتللريللر الللبللاغللوز، اآخر 
�شنوات  اأربلللللللع  قللللرابللللة  ملللعلللاقللللللله، 
ون�شفاً. وا�شتطاعت قوات �شوريا 
بدعم  اللللدميلللقلللراطللليلللة)قللل�لللشلللد( 
الأمللللريللللكللللي، ك�شر  ملللن اجللليلل�للش 
 23 الإرهللابللي، يف  التنظيم  ظهر 

مار�ش)اآذار( الأخري. 
در�للللش  اأول  اأن  اللللكلللاتلللب  ويللللللرى 
اأخذه  ال�شيا�شة  ب�شناع  يفرت�ش 
هللو اأنلللله ل ميللكللن ال�للشللتللمللرار يف 
لعبة  وكاأنها  داعلل�للش  �شد  احلللرب 
اإجناز  داع�ش  وهزمية  مللنللاورات. 

ينبغي عدم التفريط فيه. 
الأرا�لللللشلللللي،  خللل�لللشلللارتللله  ظللللل  ويف 
اأ�شبحت خافة داع�ش افرتا�شية 
وح�شب. واأ�شبحت قيمة الدعاية 
ال�شرق  قلللللب  لللوجللود خللافللة يف 
للتجنيد.  الأو�شط مبثابة طفرة 
داعللل�لللش خافته  ا�للشللتللخللدم  فللقللد 

موقف  اأن  اإىل  الللبللاحللثللة  وتلللللفللت 
من  متللامللاً  منطقياً  يللبللدو  رو�شيا 
فعلى  اجللليللو�للشلليللا�للشللي؛  امللللنلللظلللور 
الرغم من جذور اإيران التاريخية 
جنوب  يف  العميقة  واحللل�للشللاريللة 
اأن  اإل  الو�شطى،  واآ�للشلليللا  الللقللوقللاز 
الوليات  مللع  املللتللوتللرة  عللاقللاتللهللا 
ومن  مللنللعللزلللة،  جعلتها  املللتللحللدة 
ملو�شكو  اإيللران مناف�شاً  تعد  ثم مل 
يف كلللا املللنللطللقللتللني، فلل�للشللًا عن 
تللقللويلل�للش قللدرتللهللا الللتللنللافلل�للشلليللة يف 
ذلك،  على  وبللنللاء  الطاقة.  جمللال 
فاإن اإعادة دمج اإيران يف القت�شاد 
الدويل تعني ا�شعاف قدرة رو�شيا 
الطاقة  اإمللللدادات  ا�شتخدام  على 
اأو لللزيللادة نفوذها  اأوروبلللا  لبللتللزاز 

يف تركيا. 
“خال  اللللللبلللللاحلللللثلللللة:  وتلللللللقلللللللول 
والعقود  املا�شي  القرن  ت�شعينيات 
اإىل  عللللمللللدت رو�للللشلللليللللا  الللللتللللاللللليللللة، 
م�شاومة  كورقة  اإيلللران  ا�شتخدام 

اأفريقيا، على مقدي�شو وم�شاحات 
ملدة  ال�شومال  وا�شعة من جنوب 
عامني ما بني 2009 و2011 
اأن يتم طللرده على يد قوات  قبل 
الحتلللللللاد الأفللللريللللقللللي. وملللللن ثم 
وهو  نف�شه،  تنظيم  ال�شباب  اأعللاد 
 25% اليوم على ن�شبة  ي�شيطر 
فيها  مبا  ال�شومال،  اأرا�للشللي  من 

مناطق طرد منها �شابقاً. 
قلللوات  اأفللغللانلل�للشللتللان، خلللللعللت  ويف 
اأملللريلللكللليلللة حلللركلللة طلللاللللبلللان بعد 
اأحداث احلادي ع�شر من �شبتمرب، 
ولكن ي�شيطر اليوم طالبان على 
م�شاحة  ملللن   10% يلللعلللادل  ملللا 
اللللبلللاد. ونللفلل�للش الأمللللر تللكللرر، يف 
�شمال نيجرييا،  2009، يف  عام 
كان  حلللرام،  بللوكللو  �شيطر  عندما 
ل ولءه  حلللوَّ ثللم  للقاعدة  مللواللليللاً 
لللداعلل�للش، علللللى ملل�للشللاحللات وا�شعة 
نلليللجللرييللا. يف ذات  اأرا�للللشللللي  ملللن 
املللقللال من  كللاتللب  يللحللذر  ال�شياق، 
و�شوريا  الللعللراق  يف  الللظللروف  اأن 
النمط  هللللللذا  للللتلللكلللرار  ملللواتللليلللة 
البغدادي  يللللزال  ول  اجللللهلللادي. 
اأحياء،  التنظيم  قللادة  مللن  وعللدد 
وي�شتعد اآلف اإن مل نقل ع�شرات 
الآلف من مقاتلي داع�ش للقتال. 
�شوريا  يف  النظامني  لدى  ولي�ش 
الازمة  ال�للشللتللعللدادات  والللعللراق 
على  التهديد  هللذا  مللع  للتعامل 

املدى الطويل. 
واأما الدر�ش الثالث الذي ينبغي 
داع�ش  اأن  فللهللو  مللنلله  ال�للشللتللفللادة 
الذي  الوحيد  التهديد  ميثل  ل 
ان�شحاب  علللللرب  دعلللللمللللله  ميللللكللللن 
اأمريكي حما�شي، وخا�شة يف ظل 
وجود للقاعدة وموالني للتنظيم 
يف اليمن واأفغان�شتان وال�شومال 
ومناطق  اأفريقيا،  وغرب  و�شمال 

اأخرى.   

ا�شرتاتيجية مو�شكو املزدوجة اإزاء 
نظام احلكم امللكي التي تتمثل يف 
الود الر�شمي والتخريب اخلفي. 

العنا�شر  اأن  اإىل  الباحثة  وتلفت 
املللللواللللليللللة مللللو�لللشلللكلللو �لللشلللاهلللملللت يف 
اإطللالللة اأزمللللة الللرهللائللن )1979 
طلللهلللران  بلللللني  ملللللا   )1981  –
ووا�شنطن. فعلى �شبيل املثال راأى 
نور الدين كيانوري، زعيم احلزب 
اأنه  “توده”،  اإيلللران  يف  ال�شيوعي 
فاإن  الرهائن  اأزمة  ا�شتمرت  طاملا 
الإيرانية  الأمللريللكلليللة  الللعللاقللات 
اأكرب  رئا�شة  وخللال  تتح�شن.  لن 
الي�شار  عمد  رف�شنجاين،  ها�شمي 
رف�شنجاين  جللهللود  تللخللريللب  اإىل 
وعندما  وا�شنطن،  اإىل  للو�شول 
الرئا�شة،  خللامتللي  حمللمللد  تللللوىل 
من  ملللو�لللشلللكلللو  خملللللللاوف  ازدادت 
امل�شاحلة بني وا�شنطن وطهران. 

اإيران .. 
ورقة م�شاومة رو�شية 

�شيطر تنظيم الدولة الإ�شامية 
وا�شعة  م�شاحات  على  الللعللراق  يف 
ملللللن اللللللبلللللاد قلللبلللل ملللقلللتلللل علللدد 
موؤ�ش�ش  فيهم  مبللن  قللادتلله،  مللن 
اأبلللو م�شعب  الللقللاعللدة يف الللعللراق 
الزرقاوي، ف�شًا عن مقتل اآلف 

املقاتلني. 
للعمل  يومها  داعلل�للش جلللاأ  ولللكللن 
الللل�لللشلللري، وجلللملللع �للشللفللوفلله. ويف 
التنظيم  عللللاود   ،2012 بللدايللة 
قوات  �للشللد  �شر�شة  هللجللمللات  �للشللن 
اأمن عراقية، متهيداً لعودة قوية 

يف عام 2014. 
اأخللللللرى نف�ش  اأمللللاكللللن  و�لللشلللهلللدت 
هللللذه اللللللللدورة ملللن اللللقلللتلللال �شد 
تنظيم  اجللتللاح  فقد  اجلللهللاديللني. 
القاعدة يف �شبه اجلزيرة العربية 
عدة حمافظات يف اليمن، و�شيطر 
عليها مرتني لفرتات طويلة منذ 
تنظيم  �شيطر  كما   .2011 عام 
اللل�للشللبللاب، فللرع الللقللاعللدة يف �شرق 

اإن�شاء  خللال  مللن  اإيلللران  لتفكيك 
اأذربيجان  يف  عميلة  جللمللهللوريللات 
القرن  اأربللعلليللنلليللات  وكللرد�للشللتللان يف 

املا�شي. 
تاحظ  ذلللللللللك،  علللللللللى  وعللللللللللاوة 
اخلميني،  اهلل  اآيللللة  اأن  الللبللاحللثللة 
الإ�شامية،  اجلمهورية  موؤ�ش�ش 
كان يكن كراهية عميقة للوليات 
اخلافات  جمرد  تتجاوز  املتحدة 
متثله  مللللا  بلل�للشللبللب  الللل�لللشللليلللا�لللشللليلللة 

الأخرية من حداثة. 
كلللللان جميع  ذللللللللك،  وبللللنللللاء علللللللى 
الي�شاريني، مبا يف ذلك من ُيطلق 
الإ�شاميون،  املارك�شيون  عليهم 
ملللع مللو�للشللكللو وعلى  مللتللعللاطللفللني 
�شلة بالأمن ال�شوفيتي ومنظمات 
اأي�شاً  مللو�للشللكللو  وللللللدى  اأخلللللللرى. 
املوؤ�ش�شة  داخللللللللل  ملللتلللعلللاطلللفلللون 
ت�شلل  نتيجة  اإيللللران،  يف  الدينية 
اللل�للشللوفلليللتلليللة اإىل  ال�للشللتللخللبللارات 
امللللللدار�لللللش اللللديلللنللليلللة كللللجللللزء من 

لللتللوجلليلله واإلللللهللللام هللجللمللات �شد 
الوليات املتحدة واأوروبا. ونفذت 
ع�شرات من عمليات اإطاق النار 
والتفجريات النتحارية والطعن 

وال�شدم ب�شيارات. 
اأظهر  كما  الكاتب،  ح�شب  ولكن، 
الللهللجللوم النلللتلللحلللاري الأخلللللري يف 
داع�ش  يلللحلللتلللاج  ل  �لللشلللريلللانلللكلللا، 
اأجل  من  منطقة  على  لل�شيطرة 
فللتللاكللة يف دول  تللنللفلليللذ هللجللمللات 
اأخللللللللرى. فلللقلللد قلللتلللل �للشللبللعللة من 
 250 اأكللرث من  داع�ش  انتحاري 
�شد  وح�شية  هجمات  يف  �شخ�شاً 

كنائ�ش وفنادق تغ�ش بغربيني. 
ويلل�للشللري اللللدر�لللش اللللثلللاين، ح�شب 
داعلل�للش على  قللللدرة  اإىل  الللكللاتللب، 
اأ�شيب  فللقللد  اأر�للللش.  دون  الللبللقللاء 
الإ�شامية  الدولة  داع�ش،  �شلف 
عند  موجعة  ب�شربة  الللعللراق،  يف 
الأمريكية  اللللقلللوات  علللدد  زيلللللادة 
فقد   .2010 و   2006 بني  ما 

وتخلت  الللغللرب،  مللع  عاقاتها  يف 
كلما  منعطف  كللل  يف  اإيلللللران  عللن 
واليوم  ذللللك.  م�شاحلها  تطلبت 
نف�شها  اللعبة  الكرملني  ميللار�للش 
باإ�شرائيل؛  يتعلق  فيما  �شوريا  يف 
اإيران  ت�شتخدم  رو�للشلليللا  اأن  حيث 
بينما  لل�شام  �شانعة  تبدو  لكي 
تبيع اأ�شلحتها الع�شكرية لكل من 
يرغب يف �شرائها. ولكن رو�شيا ل 
اإيللران يف هذا ال�شاأن، فقد  ت�شاعد 
رف�ش الرئي�ش الرو�شي فادميري 
اجلوي  الدفاع  اأنظمة  بيع  بوتني 
“ا�ش 400” اإىل اإيللران، وكل ما 
ح�شلت عليه الأخللرية من رو�شيا 

كان وعوداً فارغة«. 
فوائد  رغم  اأنلله  الباحثة  وت�شيف 
الزعماء  فللللاإن  اإيللللللران،  ا�للشللتللغللال 
الللللللرو�للللللش، وخللللا�للللشللللة بلللللوتلللللني، ل 
الإ�شاميني ويبغ�شون  يثقون يف 
تخفيف  واأدى  اأيللديللولللوجلليللتللهللم. 
اإيللللللللللران لللنللهللجللهللا احللللللللذر جتلللاه 

مو�شكو الفائز الأكرب يف ثورة املاليل 

ما هي لعبة رو�سيا يف التوتر الأمريكي-الإيراين؟ 

اإعللللللللان قوى احلرية  الع�شللللللللكري النتقاللللللللللي وحركللللللة  املجل�ش 
والتغيري.

الإقليمية  واللللروؤى  املللواقللف  تقريب  اأجللل  من  العمل  على  و�شدد 
ا�شتكمال  من  لتمكينها  ال�شودانية  لاأطراف  امل�شاندة  والدولية 
ال�شودانيون  يتطلع  الللذي  الدميقراطي  النتقال  م�شار  واإجنللاح 

اإليه يف �شياق وطني خال�ش ودون اأي تدخل اأو �شغط خارجي.
ال�شودان  بالوقوف مع  العربية  التزام اجلامعة  الغيط  اأبو  وجدد 
وم�شاندة كل ما �شاأنه اأن يدعم اأمنه وا�شتقراره ووحدته الوطنية 
الباد  يف  ال�شلطة  لنتقال  ال�شلمي  امل�شار  ا�شتكمال  اإىل  ويف�شي 
والو�شول به ايل بر الأمان مع احلفاظ على الدور الفاعل الذي 

ي�شطلع به ال�شودان يف منظومة العمل العربي امل�شرتك.

•• القاهرة-وام:

دعا اأحمد اأبو الغيط الأمني العام جلامعة الدول العربية كافللللللللة 
الأطراف ال�شلودانية اإىل اأعمال �شبط النف�ش وجتنب اأية ت�شرفات 
التطورات  اإزاء  املوقلللللف وت�شعيده  تاأجيج  اأن ت�شهم يف  �شاأنها  من 
النهج  عن  اجلنوح  اإىل  تللوؤدي  اأو  ال�شودان  �شهدها  التي  الأخلللرية 

ال�شلمي لإمتام عملية النتقال ال�شيا�شي يف الباد.
واأكلللللللللد اأبو الغيط - يف بيان وزعتلللللللله اجلامعة العربية : 

اأنه يتابع بقلق واهتمام بالغني عما يحدث يف ال�شلللللللودان وب�شكل 
من  الللثللالللث  الثنلللللللني  يللوم  وقعللللللت  الللتللي  العنف  اأعللمللال  خللا�للش 
تللوقللف احللللللوار بني  واأدت اىل  الللعللا�للشللمللة اخللللرطلللوم،  يللونلليللو يف 

اأبو الغيط يدعو الأطراف ال�سودانية اإىل �سبط النف�س

 تعليقات ت�سيد بقتل نائب موؤيد لالجئني يف املانيا  

ل يحتاج لل�شيطرة على منطقة من اأجل تنفيذ هجمات

داع�س.. بقاء التهديدات ودرو�س الهزمية

•• برلني-اأ ف ب:

على  اأ�للشللادت  التي  التعليقات  الأملللانلليللة  احلكومة  دانللت 
بقتل  الأخللرية  الأيللام  يف  الجتماعي  التوا�شل  �شبكات 
�شيا�شي املاين موؤيد ل�شتقبال الاجئني، يف جرمية مل 

ُتك�شف ماب�شاتها بعد.
اليومية  “تاغي�ش-�شبيغل”  �شحيفة  مع  مقابلة  ويف 
الذي  �شيهوفر  الداخلية هور�شت  وزير  قال  املحافظة، 
ال�شخية  الللهللجللرة  �شيا�شة  اىل  حلللادة  انللتللقللادات  يللوجلله 
للم�شت�شارة اأنغيا مريكل، اإن “اإثارة �شخ�ش الكراهية 
اىل هذا احلد ملجرد اأنه يدافع عن اآراء اإن�شانية، ميثل 

يف نظري انهيار القيم الأخاقية الإن�شانية«.
وتثري الق�شية ال�شتياء حتى اعلى مراتب الدولة.

الللفللدراللليللة فللرانللك فالرت  واأعللللرب رئي�ش اجلللمللهللوريللة 
�للشللتللايللنللمللايللر علللن اأ�للشللفلله ايلل�للشللا، اأملللللام نللللواب اجتمعوا 
التوا�شل  �للشللبللكللات  علللللى  “البع�ش  لأن  دورمتلللونلللد  يف 
وهذا  تقريبا،  وي�شفق  ارتياحه  عن  يعرب  الجتماعي 
كافة  على  والللقللرف  وال�شمئزاز  لل�شخرية  مثري  اأمللر 

ال�شعد«.
ب�شلطة  يتمتع  الللللذي  الأمللللللاين  الللرئلليلل�للش  �للشللدد  كللذلللك 
على  حقيقية،  تنفيذية  �شاحيات  ميلك  ول  معنوية 
التي  الجللتللمللاعللي  الللتللوا�للشللل  مللنلل�للشللات  “م�شوؤولية” 

“انت�شرت فيها هذه الكراهية«.

وُعرث على فالرت لوبكي الزعيم ال�شيا�شي املحلي وع�شو 
احلزب الدميوقراطي امل�شيحي بزعامة اأنغيا مريكل، 
مقتول يف الثاين من حزيران يونيو يف حديقته، وقد 

اأ�شيبت بر�شا�شة يف راأ�شه من م�شافة قريبة.
اأي فر�شية من احلياة اخلا�شة  ول ي�شتبعد املحققون 
اإىل الأ�شباب اجلنائية وال�شيا�شية اأو املهنية، ويوا�شلون 

حتقيقاتهم.
دافع  الللذي  هي�شه،  الزعيم يف منطقة  هللذا  لكن مقتل 
القيم  با�شم   ،2015 اأكللتللوبللر  الأول  ت�شرين  يف  بللقللوة 
الأملان  املهاجرين ودعا  ا�شتقبال  �شيا�شة  امل�شيحية، عن 
الذين ل ي�شاركون هذه “القيم” اإىل “مغادرة البلد”، 

اتخذ بعدا �شيا�شيا.
واأثارت الإ�شادات واملقالت املخ�ش�شة ملقتله، �شل�شلة من 
التعليقات على �شبكات التوا�شل الجتماعي. وقد ا�شاد 

عدد كثري منها بعملية القتل هذه.
واعللللللرب ملل�للشللتللخللدم للللانلللرتنلللت علللن �للللشللللروره مبقتل 
“هذا ما �شيح�شل ملريكل  اآخللر  وقللال  “هذا اخلائن”، 

والآخرين«.
يف  امل�شاركة  يف  اأرغلللب  “كنت  لوبكي  ب�شاأن  ثالث  وقللال 
واأثارت هذه الت�شريحات غ�شبا بالغا  هذه اجلرمية”. 
من تعر�ش النائب لتهديدات بالقتل مرارا يف ال�شنوات 
الأخرية.واثارت هذه التعليقات ردود فعل غا�شبة من 

م�شتخدمني اآخرين لانرتنت.
 
 

البريو تفر�س تاأ�سريات دخول على الفنزويليني 
•• ليما -اأ ف ب:

تعتزم البريو فر�ش تاأ�شريات دخول على الرعايا الفنزويلييني الذين كانوا معفيني منها حتى الن، 
اإىل مغادرة بلدهم، كما اعلنت وزارة اخلارجية البريوفية  التي دفعت مايني منهم  ب�شبب الأزمللة 
اخلمي�ش. وقد هاجر اأكرث من ثاثة مايني فنزويلي، اأي ُع�شر ال�شكان، منذ 2015 ب�شبب انهيار 
 800 القت�شاد والأزمللة ال�شيا�شية اخلطرية يف بادهم، كما ذكرت الأمم املتحدة. وا�شتقر حواىل 
�شيحتاج  يونيو،  15 حزيران  من  وابتداء   .2017 يناير  الثاين  كانون  منذ  البريو  منهم يف  األللف 
الفنزويليون الذين يرغبون يف ال�شفر اإىل البريو، اإىل احل�شول على “تاأ�شرية اإن�شانية” على جوازات 
اأو يف الإكللوادور. ويف بيان، بررت الللوزارة هذه  �شفرهم من قن�شليات البريو يف فنزويا وكولومبيا 
الإجللراء ت�شديدا جديدا  واآمنة«. ويعد هذا  “الهجرة منظمة ومنتظمة  اأن تكون  اخلطوة ب�شرورة 
ل�شروط الدخول التي تفر�شها البريو على الفنزويليني، بعد الزامهم بال�شفر مزودين بجواز �شفر 
-- وثيقة من ال�شعب جدا احل�شول عليها يف فنزويا ب�شبب كلفتها العالية والبريوقراطية اخلانقة 

-- واملطبقة منذ الأول من ت�شرين الثاين نوفمرب 2018.
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املال والأعمال
�سيتي بنك ودويت�سه بنك �سيطرا على 1.4 مليار دولر من ذهب فنزويالاأو.اإم.يف توافق على �سراء اأ�سول غاز �سيبريية من جازبروم 

ال�شركة  وقالت  اأو.اإم.يف.  ذكرته  ملا  وفقا  املقبل،  العام 
من  احلقل  اإنللتللاج  يبلغ  اأن  املتوقع  من  اإنلله  النم�شاوية 
الغاز يف عام 2026 ما يزيد عن 80 األف برميل من 

املكافئ النفطي يوميا.
األلللف بللرملليللل مللن املكافئ  وبلللللغ اإنللتللاج اللل�للشللركللة 474 
النفطي يوميا يف الربع الأول، وت�شكل رو�شيا ما يزيد 

عن 20 باملئة من الإنتاج.
موافقة  تتطلب  تللزال  ل  ال�شفقة  اإن  اأو.اإم.يف  وقالت 
املجل�ش الإ�شرايف لل�شركة، والتفاق مع �شركة جازبروم 
التنظيمية  النهائية واملوافقات  املعامات  حول وثائق 

يف مرحلة لحقة.

•• فيينا-رويرتز:

اتفقت  اإنللهللا  املل�للش  النم�شاوية  اأو.اإم.يف  �شركة  قللالللت 
دولر(  مليار   1.02( يللورو  مايني   905 دفللع  على 
ل�شركة جازبروم  تابعة  �شيبرييا  اأ�شول غاز يف  مقابل 

الرو�شية.
املرحلتني  من  باملئة   24.98 املزمع  اأو.اإم.يف  و�شراء 
غاز  حقول  يف  اأخيموف  لتطوير  واخلام�شة  الرابعة 
يف  الللغللاز  لتعزيز  ا�شرتاتيجيتها  مللن  جللزء  اأورجنللللوي 

اأن�شطتها لقطاع املنبع كبديل للنفط.
يف  اأخيموف  امتيازات  يف  الإنللتللاج  يبداأ  اأن  املتوقع  من 

•• نيويورك-وكاالت:
والزراعة  الأغذية  منظمة  اأعلنت 
اأ�شعار  اأن  )فللللاو(،  املللتللحللدة  للللاأمم 
لل�شهر  ارتللفللعللت  الللعللامللليللة  اللللغلللذاء 
اللللتلللوايل يف مايو،  اخلللاملل�للش علللللى 
بعد اأن ت�شبب �شوء الطق�ش يف دفع 

اأ�شعار اجلنب والذرة لل�شعود.
اأن  امللللنلللظلللملللة ملللللن  كللللمللللا حللللللللذرت 
حاد  انخفا�ش  بللحللدوث  التوقعات 
الوليات  يف  اللللللذرة  حملل�للشللول  يف 
املتحدة، التي �شربتها الفي�شانات 

باإنتاج  ال�شابقة  تقديراتها  تقو�ش 
عاملي وفري للحبوب يف 2019.

الأغذية،  لأ�شعار  فاو  موؤ�شر  وبلغ 
ال�شهرية  التغيريات  يقي�ش  الللذي 
ل�شلة من احلبوب والزيوت النباتية 
ومنتجات الألبان واللحوم وال�شكر، 
يف املتو�شط 172.4 نقطة ال�شهر 
نقطة يف   170.3 مقابل  املا�شي، 
م�شتوياته  اأعلى  م�شجا  اأبللريللل،  

منذ يونيو املا�شي.
منتجات  لأ�شعار  فاو  موؤ�شر  وقفز 
الألبان 5.2 يف املئة من م�شتواه يف 

من  العك�ش  وعلى  النطاق.  وا�شعة 
يف   3.2 ال�شكر  موؤ�شر  نللزل  ذلللك، 
وتلللراجلللع موؤ�شر  اللل�للشللهللر،  املللئللة يف 

اأ�شعار اخل�شراوات 1.1 يف املئة.
ويف ثاين تقديراتها لعام 2019، 
اإنللتللاج احلبوب  يبلغ  اأن  فللاو  تتوقع 
طلللن،  مللللللليلللار   2.685 الللللعللللاملللللي 
ال�شابقة  توقعاتها  مللن  انخفا�شا 
لكن  طن،  مليار   2.722 البالغة 
 1.2 زالت مرتفعة  التقديرات ما 
يف املئة عن م�شتويات 2018 حني 

انخف�ش الإنتاج.

م�شتوى  اأعلى  من  مقرتبا  اأبريل، 
اجلنب  �شاهم  حيث  �للشللنللوات،   5 يف 
لللارتللفللاع بف�شل  املللوؤ�للشللر  يف دفلللع 
طلللللب عللاملللي قلللوي علللللى اجللللنب يف 
الوقت الذي يكبح فيه اجلفاف يف 
تلك  ت�شدير  اإمكانات  اأوقيانو�شيا 
لأ�شعار  فللاو  موؤ�شر  وزاد  املنطقة. 
احلبوب 1.4 يف املئة ب�شبب ارتفاع 
مللفللاجللئ يف اأ�للشللعللار الللللذرة، بللعللد اأن 
اأبطاأ  املللحلل�للشللول  زراعللللللة  �للشللجلللللت 
الوليات  الإطلللاق يف  وتللرية على 
واأمطار  �للشلليللول  بلل�للشللبللب  املللتللحللدة، 

لل�سهر اخلام�س على التوايل..
 ارتفاع اأ�سعار الغذاء العاملية

ودويت�شه  بنك،  �شيتي  مع  اتفق  الفنزويلي  املركزي  اإن 
و2021،   2020 يف  الللذهللب  �للشللراء  اإعللللادة  على  بنك 
على  عللقللوبللات  املللتللحللدة  الللوليللات  فر�شت  اأن  بعد  لكن 
البنكني  فاإن  املا�شي،  اأبريل)ني�شان(  يف  املركزي  البنك 
واأ�شافت  بالذهب.  لاحتفاظ  العقود  يف  �شرطاً  نفذا 
ال�شداد”  عللن  “العجز  اأن  قلللررا  البنكني  اأن  امللل�للشللادر، 
حول  التفاقات  يف  ورد  ما  وفللق  العقوبات،  ب�شبب  كللان 
�شيطر  بنك  �شيتي  اإن  امل�شادر،  وقالت  الذهب.  مبادلة 
على ذهب بحوايل 400 مليون دولر، عن قرو�ش كان 
من ُيفرت�ش اأن ي�شددها املركزي الفنزويلي يف 2020. 

و�شيطر دويت�شه بنك على ذهب مبليار دولر.

•• عوا�صم-وكاالت:

بنك  ودويت�شه  بنك،  �شيتي  اإن  مطلعة،  م�شادر  قالت 
 1.4 بحوايل  الفنزويلية  للحكومة  ذهب  على  �شيطرا 
اأن  بللعللد  لللقللرو�للش،  �للشللمللانللاً  عليه  ح�شا  دولر،  مللللليللار 
املركزي  البنك  على  عقوبات  املتحدة  الوليات  فر�شت 
املركزي  ا�شتخدم  و2016   2014 وبللني  الفنزويلي. 
التي  الللذهللب  مللن  احتياطياته  مللن  جللللزءاً  الللفللنللزويلللللي 
يحتفظ بها يف اخلارج ل�شمان عمليات مالية مع البنوك 
القرو�ش لتفادي  ال�شيولة، وكان ينوي ت�شديد  لتعزيز 
خ�شارة الذهب. وقالت 5 م�شادر على علم بالتفاقات، 

اأوبك تقرتب من التفاق على تديد اتفاق النفط 

% �سنويا  الطلب العاملي على الغاز ينمو 1.6 

بوتني يدعو اإىل »اإعادة النظر بدور الدولر« يف النظام املايل 

اأوروبا وفرت 8 مليارات دولر يف فاتورة الغاز العام املا�سي 

بطر�شبورغ يف ح�شور الرئي�ش ال�شيني �شي جينبينغ.
“الثقة  فادح”:  “خطاأ  مبللثللابللة  ذلللللك  اأن  واعلللتلللرب 

)بالدولر( ترتاجع فح�شب«.
وكللثللريا مللا نللدد بللوتللني، الللذي تتعر�ش بللاده ل�شل�شلة 
الذي  العاملي  املايل  بالنظام  الأمريكية،  العقوبات  من 

اأقامته وا�شنطن يف اأعقاب احلرب العاملية الثانية.
ويف خطابه اأمام املنتدى اتهم بوتني وا�شنطن بال�شعي 

اإىل “ب�شط نفوذها على العامل باأ�شره«.
“لكن هذا النموذج ل يناق�ش فح�شب منطق  وا�شاف 
الرئي�شية هي  فامل�شاألة  الطبيعية،  الدولية  الت�شالت 

اأنه ل يخدم م�شالح امل�شتقبل«.

قيام  اإىل  الغاز  من  املتحدة  الوليات  اإنتاج  ارتفاع  اأدى 
العامل،  يف  امل�شال  الطبيعي  للغاز  ُم�شدر  اأكللرب  قطر، 
بتحويل اإمدادات الغاز الطبيعي امل�شال اإىل اأوروبا، مما 
اأدى اإىل تغيري الت�شعري يف القارة وات�شاع تاأثري موؤ�شر 

الأ�شعار القيا�شي تي.تي.اإف الهولندي.
الطبيعي  الللغللاز  مللن  الكبري  الللتللحللدي  “ ب�شبب  وقلللال 
الكثري  التنظيمية، كان هناك  القواعد  امل�شال وحت�شن 
مللن اإعللللادة الللتللفللاو�للش بلل�للشللاأن عللقللود خللطللوط الأنابيب 
ونقدر اأنه يف 2018، انخف�ش �شعر �شادرات خطوط 
الأنابيب الرو�شية ثمانية مليارات دولر مقارنة مع ما 

كانت �شتبلغه عند الربط التقليدي بالنفط«.
“اإذا كان جرى بالكامل تبني توجيهات الحتاد  وتابع 
املزيد من تدفق  نللري  اأن  املحتمل  كللان من  الأوروبللللي، 
 0.50 باأ�شعار  اأوروبا  الغاز الطبيعي امل�شال اإىل و�شط 
دولر للمليون وحدة حرارية بريطانية مبا يزيد عن 
تي.تي.اإف. كان هذا �شيوؤدي اإىل وفورات اإ�شافية بقيمة 

1.3 مليار دولر �شنويا«.

•• �صان بطر�صبورغ-اأ ف ب:

“اإعادة  اإىل  بللوتللني  فللادميللري  الللرو�للشللي  الرئي�ش  دعللا 
النظر بدور الدولر” يف النظام املايل العاملي معتربا اأن 
ت�شتخدمها  “اأداة �شغط”  اأ�شبحت  الأمريكية  العملة 

وا�شنطن وت�شهد حاليا تراجعا يف “الثقة«.
العميقة  التغريات  اأن هذه  الوا�شح  “من  بوتني  وقللال 
املالية  املللوؤ�للشلل�للشللات  تكييف  تتطلب  امللللايل(  الللنللظللام  )يف 
اللللذي حتول  الللللدولر،  الللدوللليللة واإعللللادة النظر يف دور 
باقي  على  ت�شدره  التي  الدولة  بيد  �شغط  اأداة   )...(
وجاءت ت�شريحات بوتني خال منتدى �شان  العامل”. 

•• لندن-رويرتز:

قال رئي�ش وكالة الطاقة الدولية ام�ش اإن اأوروبا وفرت 
يف  الطبيعي  الللغللاز  فللاتللورة  مللن  دولر  مليارات  ثمانية 
الغاز  من  الأمريكي  الإنتاج  زيللادة  ب�شبب  املا�شي  العام 
الحتاد  الللطللاقللة يف  اأ�للشللواق  واإ�للشللاحللات يف  ال�شخري 
اآلية ت�شعري الغاز  اأجللربت رو�شيا على تغيري  الأوروبللي 
لتقريرها  الدولية  الطاقة  وكالة  اإ�شدار  ومع  لديها. 
2018 كان  اإن  الللغللاز، قللال فللاحت بللريول  ال�شنوي عللن 
باملئة   45 ي�شكل  الذي  الطبيعي  للغاز  ذهبيا”  “عاما 
مللن اإجللمللايل منللو الطاقة الللعللاملللي، واللللذي كللان بدوره 

الأ�شرع يف عقدين.
وقال اإن التحول يف اأ�شواق الغاز العاملية الناجم عن ثورة 
الغاز ال�شخري يف الوليات املتحدة والتو�شع ال�شريع يف 
قطاع الغاز الطبيعي امل�شال وحترير الحتاد الأوروبي 
اأجرب رو�شيا على تغيري ت�شعري الغاز  لأ�شواق الطاقة، 
املرتبط بالنفط. واأو�شح بريول اأن التغيري بداأ عندما 

الطلب  الللتللجللارة.  قلل�للشللايللا  ب�شبب 
اأي  نتوقع  ل  جللدا.  جيد  احلا�شر 
اأنللله �شتكون  اأعللتللقللد  انللخللفللا�للش. ل 

هناك حربا جتارية«.

على الرغم من اأن ال�شوق اأظهرت 
بع�ش الإ�شارات امل�شجعة.

وقال “اأعتقد اأن الطلب قوي نوعا 
مهتزة  املللعللنللويللات  اأن  مللا...اأعللتللقللد 

••  �صان بطر�صربج-رويرتز:

اإنه  ام�ش اجلمعة  ال�شعودية  قالت 
يتعني على اأوبك وحلفائها متديد 
نحو  النفط عند  اإنتاج  تخفي�شات 
اململكة  اأن  اإذ  احلللاللليللة  امل�شتويات 
احل�شة  علللللللى  �لللشلللراعلللا  تلللريلللد  ل 
اأو  املتحدة  الللوليللات  مع  ال�شوقية 
حدث  الللذي  الأ�شعار  انهيار  تكرار 

قبل خم�ش �شنوات.
ال�شعودي  الللطللاقللة  وزيلللر  قللال  كما 
قريبة  اأوبللللللك  اإن  اللللفلللاللللح  خلللاللللد 
ملللن املللوافللقللة علللللى متللديللد اتفاق 
خف�ش اإمللدادات النفط بعد يونيو 
حللزيللران، على الللرغللم مللن اأنللله ما 
املزيد  لإجلللراء  حاجة  هناك  زالللت 
مللن املللحللادثللات مللع املللنللتللجللني من 
اتفاق  يف  امل�شاركني  املنظمة  خللارج 

الإنتاج.
امل�شدرة  البلدان  منظمة  واأبرمت 
رو�شيا  بجانب  )اأوبللللك(  للللللبللرتول 
حتالف  يف  اآخلللللريلللللن،  وملللنلللتلللجلللني 
اتفاقا  اأوبللللللللك+،  بللا�للشللم  ملللعلللروف 
خلف�ش الإنتاج 1.2 مليون برميل 

الللللنللللزاع اللللتلللجلللاري بلللني اللللوليلللات 
املللتللحللدة واللل�للشللني وتللبللاطللوؤ النمو 

القت�شادي.
وتللخللفلل�للش اللل�للشللعللوديللة الإمللللللدادات 
باأكرث من املطلوب يف اتفاق اأوبك+ 
يف م�شعى لوقف تنامي املخزونات.

وقال الفالح اإن اململكة ت�شخ نفطا 
برميل  األللللف   700 مبللقللدار  يللقللل 
لها  امل�شتهدف  امل�شتوى  عن  يوميا 
برميل  مليون   10.311 البالغ 
يوميا، مما ينطوي على اإنتاج نحو 
9.60 مليون برميل يوميا. وقال 
املخزونات  دفلللع  نللريللد  “بالتاأكيد 

لانخفا�ش«.
ويف ت�شريحات �شابقة، قال الوزير 
اإنه ل يرغب يف النخراط يف �شباق 
لتعوي�ش  الللنللفللط  اإنلللتلللاج  للللزيلللادة 
انلللخلللفلللا�لللش الأ�للللشللللعللللار، قلللائلللا اإن 
الأ�شعار  انهيار  و�شع  اإىل  الللعللودة 
يكون  لللللن   2015-2014 يف 

مقبول.
النفط مل  �للشللوق  اإن  الللفللالللح  وقلللال 
تتاأثر  الأ�للشللعللار  واإن  متاما  ت�شتقر 
بعوامل خارجة عن �شيطرة اأوبك، 

الطلب على الغاز يف اأوروبا �شي�شتفيد 
من اإغاق حمطات لتوليد الكهرباء 
النووية،  والللطللاقللة  بللالللفللحللم  تللعللمللل 
لكن املكا�شب �شتكون حمدودة ب�شبب 
املتجددة  الطاقة  م�شادر  يف  التو�شع 

وانخفا�ش الطلب على التدفئة.
قطاع  يللل�لللشلللبلللح  اأن  املللللتللللوقللللع  ومللللللن 
حيث  للنمو  قويا  م�شدرا  ال�شناعة 
العاملية  اللللزيلللادة  ن�شف  نللحللو  ي�شكل 
ليحل حمل توليد الكهرباء كمحرك 
الطلب  و�لللشلللجلللل  للللللنللمللو.  اأ�لللشلللا�لللشلللي 
عام  اأقللوى منو يف  الغاز  على  العاملي 
مبعدل   2010 علللام  مللنللذ   2018
بلغ نحو 4.6 باملئة وفقا للتقديرات 
مدفوعا بالوليات املتحدة وال�شني اللتني متثان 70 باملئة من اإجمايل 
يبلغ  اأن  املتوقع  من  امل�شال،  الطبيعي  الغاز  ل�شوق  وبالن�شبة  الطلب.  منو 
من  ارتفاعا   2024 عللام  بحلول  مكعب  مرت  مليار   546 التجارة  حجم 
اأكرب م�شتورد  ال�شني  و�شت�شبح   .2018 432 مليار مرت مكعب يف عام 
109 مليارات مرت مكعب  2024 مبعدل  امل�شال بحلول  الطبيعي  للغاز 
و�شتتقدم على اليابان. وقال تقرير الوكالة اإن الوليات املتحدة �شتتجاوز 
العامل،  يف  امل�شال  الطبيعي  للغاز  ُم�شدر  اأكللرب  و�شت�شبح  واأ�شرتاليا  قطر 
حيث �شت�شجل 113 مليار مرت مكعب بحلول نهاية الفرتة املتوقعة يف عام 
و�شت�شكل الوليات املتحدة واأ�شرتاليا ورو�شيا نحو 90 باملئة من   .2024

الزيادة يف �شادرات الغاز الطبيعي امل�شال خال تلك الفرتة.

يوميا اعتبارا من اأول يناير كانون 
الثاين. وينتهي التفاق هذا ال�شهر 
جمموعة  جتتمع  اأن  املللقللرر  ومللن 
املقبلة لتخاذ  الأ�شابيع  اأوبللك+ يف 

قرار ب�شاأن التحرك القادم.
وقلللال وزيلللر الللطللاقللة اللل�للشللعللودي يف 
�شان  مدينة  يف  اقت�شادي  منتدى 
جانب  “على  الرو�شية  بطر�شربج 
اأوبك التمديد م�شمون تقريبا... 
موقف  حتديد”  هللللو  اللللل�للللشللللوؤال 

املنتجني من خارج املنظمة.
تللكللون هناك  اأن  اأتللوقللع  “ل  وتللابللع 

حاجة لتعميق اخلف�ش«.
وقال “اآمل يف اأن يكون قرارا �شها 
يتم  اإذا مل  لكن  واأن مندد جميعا، 
حيث  مللن  باملرونة  �شنتحلى  هللذا، 

موقفنا يف اململكة«.
باملئة   16 النفط  اأ�شعار  وارتفعت 
منذ بداية العام بف�شل اأ�شباب من 
الأ�شعار  لكن  اأوبللك+.  اتفاق  بينها 
 75 فلللللوق  ذروة  مللللن  انللخللفلل�للشللت 
ني�شان  اأبللريللل  يف  للربميل  دولرا 
دولرا للربميل   62 اأقللل من  اإىل 
بفعل خماوف ب�شاأن الطلب ب�شبب 

 •• باري�س-رويرتز:

قالت وكالة الطاقة الدولية ام�ش اإن 
على  العاملي  الطلب  منو  املتوقع  من 
حتى  �شنويا  باملئة   1.6 بن�شبة  الغاز 
ال�شتهاك  مللن  بللدعللم   2024 عللام 
يف ال�شني الذي ي�شكل اأكرث من ثلث 

منو الطلب خال تلك الفرتة.
ال�شني  م�شعى  اأن  الوكالة  واأ�شافت 
للتحول من الفحم اإىل الغاز يف توليد 
الطاقة والغاز الطبيعي يف ال�شتخدام 
الهواء  جللودة  حت�شني  بهدف  املللنللزيل 
الزرقاء”  “ال�شماوات  مبادرة  �شمن 

�شيلعب دورا رئي�شيا يف دفع الطلب.
الطاقة  وكالة  الطاقة يف  واأ�للشللواق  اأمللن  �للشللادامللوري مدير  كي�شوكي  وقللال 
الدولية اإن من املتوقع منو الطلب على الغاز يف ال�شني يف املتو�شط ثمانية 
باملئة انخفا�شا من معدل منو يف خانة الع�شرات يف الأعوام القليلة املا�شية 
مع تباطوؤ منوها القت�شادي لكنه ل يزال ي�شكل نحو 40 باملئة من الزيادة 

يف الطلب العاملي يف الأعوام املقبلة.
الغاز  ا�شتهاك  لنمو  م�شدر  اأكرب  الهادي  واملحيط  اآ�شيا  منطقة  و�شتظل 
يف املدى املتو�شط مبعدل اأربعة باملئة �شنويا يف املتو�شط و�شت�شكل نحو 60 
وقالت الوكالة  باملئة من اإجمايل الزيادة يف ال�شتهاك حتى عام 2024. 
يف تقريرها ال�شنوي عن �شوق الغاز اإن الطلب املحلي يف الوليات املتحدة 
اأن  واأ�شافت  الطلب.  منو  يف  �شي�شاهم  اأفريقيا  و�شمال  الأو�للشللط  وال�شرق 

 اأوروبا وفرت 8 مليارات دولر 
يف فاتورة الغاز العام املا�سي

•• لندن- وام:

 اأكدت وكالة الطاقة الدولية اليوم 
مليارات  ثمانية  وفللرت  اأوروبلللا  اأن 
دولر من فاتورة الغاز الطبيعي يف 
الإنتاج  زيللادة  ب�شبب  املا�شي  العام 
ال�شخري  اللللغلللاز  ملللن  الأملللريلللكلللي 
اأ�للشللواق الطاقة يف  واإ�للشللاحللات يف 
الحتلللاد الأوروبللللي اأجلللربت رو�شيا 
الغاز  تلل�للشللعللري  اآلللليلللة  تللغلليللري  علللللى 
لللديللهللا. وقلللال فللاحت بلللريول رئي�ش 
وكالة الطاقة الدولية اإن 2018 
كان “عاما ذهبيا” للغاز الطبيعي 
الذي ي�شكل 45 باملئة من اإجمايل 
منللو الللطللاقللة الللعللاملللي والللللذي كان 

بدوره الأ�شرع يف عقدين.
ومع اإ�شدار وكالة الطاقة الدولية 
لللتللقللريللرهللا اللل�للشللنللوي علللن اللللغلللاز..
يف  اللللتلللحلللول  اإن  بلللللللريول  اأو�لللللشلللللح 
عن  الناجم  العاملية  الللغللاز  اأ�للشللواق 
الوليات  يف  ال�شخري  الغاز  ثللورة 
املتحدة والتو�شع ال�شريع يف قطاع 
امللل�للشللال وحترير  الللطللبلليللعللي  اللللغلللاز 
الحتاد الأوروبي لأ�شواق الطاقة، 
ت�شعري  تغيري  علللللى  رو�للشلليللا  اأجلللرب 

الغاز املرتبط بالنفط.
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املال والأعمال
بي اإم دبليو تفتتح م�سنعًا جديدًا يف املك�سيك 

وقال مدير الإنتاج اأوليفر زيب�شي اإن املك�شيك هي “املكان املثايل” ل�شركات 
ال�شمالية  الأمريكتني  بني  ا�شرتاتيجي  “مبوقع  تتمتع  لأنها  ال�شيارات 

واجلنوبية، واملحيطني الهادي والأطل�شي«.
وقال زيب�شي اإن الهدف من امل�شنع اجلديد هو خدمة 40 �شوقاً مبا يف ذلك 
حملياً  املنتجة  �شيارتنا  بت�شليم  نقوم  هنا  “من  م�شيفاً  املتحدة،  الوليات 

فئة بي اإم دبليو 3 للعماء على م�شتوى العامل«.
اإم دبليو املرنة ميكنها التجاوب مع  اإنتاج بي  اإن �شبكة  وقال مدير الإنتاج 

الظروف املتغرية. واأ�شاف اأنه ل يرى �شببا لتغيري خطط يف املك�شيك.
ويعتزم ترامب فر�ش ر�شوم جمركية على اجلار اجلنوبي يف الأ�شبوع املقبل، 
الوليات  على  ال�شرعية  الهجرة غري  تدفق  للحد من  املزيد  يفعل  اإذا مل 

املتحدة عرب حدوده.

•• مك�صيكو �صيتي-وكاالت:

قال ممثلون ل�شركة “بي اإم دبليو” الأملانية ل�شناعة ال�شيارات الفارهة اإن 
رغم  الراهن،  الوقت  يف  املك�شيك  يف  الإنتاجية  خططها  تغري  لن  ال�شركة 
جديدة  جمركية  ر�شوم  بفر�ش  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�ش  تهديد 

على الواردات القادمة من هناك.
اجلديد الذي افتتاح يف  اإم دبليو”  “بي  وقال هريمان بورر مدير م�شنع 
هنا  “نحن  اخلمي�ش:  اليوم  الباد،  بو�شط  بوتو�شي،  لوي�ش  �شان  مدينة 

لنبقى«.
و�شيوظف امل�شنع الأول لل�شركة يف املك�شيك، والذي فاقت كلفة اإن�شائه مليار 

دولر، 2500 �شخ�ش و�شينتج ما ي�شل اإىل 175 األف �شيارة �شنوياً.

اأمريكا ت�سدد العقوبات النفطية على فنزويال 

اأ�سهم اأوروبا تتعافى بعد خيبة اأمل اإزاء املركزي الأوروبي 
•• عوا�صم-رويرتز:

حذرة  ر�شالة  ت�شببت  اأن  بعد  ام�ش  الأوروبلليللة  الأ�شهم  تعافت 
الللتللاأثللري �شلبا على  املللركللزي الأوروبلللللي يف  �للشللادرة عللن البنك 
ال�شابقة، مع تركيز  امل�شتثمرين للمخاطرة يف اجلل�شة  �شهية 
التجاري  والنزاع  الأمريكية  الوظائف  تقرير  على  املتعاملني 

للوليات املتحدة مع املك�شيك لتخاذ م�شار جديد.
وارتفعت اأ�شهم �شركات �شناعة ال�شيارات بف�شل تقرير ذكر اأن 

الرئي�ش الأمريكي دونالد ترامب قد يرجئ الر�شوم اجلمركية 
املقبل،  الثللنللني  يللوم  مك�شيكية  �شلع  على  بفر�شها  هللدد  التي 
بينما ربح �شهم �شانويف الفرن�شية لاأدوية بف�شل تعيني رئي�ش 
جرينت�ش،  بتوقيت   0717 ال�شاعة  وبجلول  جديد.  تنفيذي 
متجها  باملئة،   0.6 الأوروبللللي   600 �شتوك�ش  املوؤ�شر  ارتللفللع 

�شوب ت�شجيل اأف�شل اأداء اأ�شبوعي يف �شهرين.
يف  املناظرة  املوؤ�شرات  على  الفرن�شي   40 كاك  املوؤ�شر  وتفوق 
�شركة  من  الدعم  متلقيا  باملئة   0.9 مرتفعا  اليورو  منطقة 

اإىل  امل�شتثمرون  �شانويف. وف�شل  العماقة  الفرن�شية  الأدوية 
حد كبري القطاعات الدفاعية مثل املرافق والرعاية ال�شحية 
اأ�للشللواق الأ�للشللهللم العاملية على  الللذي �شهد ارتللفللاع  يف الأ�للشللبللوع 
النقدية. لكن  وال�شيا�شة  التجارة  ب�شاأن  ال�شبابية  الرغم من 
التعايف ب�شفة عامة يف املنطقة �شاعد املوؤ�شر داك�ش الأملاين على 
ال�شعود 0.6 باملئة. وربح �شهم �شانويف 3.1 باملئة بعد تعيني 
ال�شوي�شرية  اأعلى م�شوؤول تنفيذي يف نوفارت�ش  بول هد�شون 

املناف�شة، رئي�شا تنفيذيا لل�شركة.

نيكي يرتفع مع الرتكيز على تقرير الوظائف 
امللللركلللزي الأمللريللكللي( �شيخف�ش  الحتلللللادي )الللبللنللك 

اأ�شعار الفائدة هذا العام.
 1.6 الرئي�شية  اللل�للشللوق  يف  اللللتلللداولت  قيمة  وبلغت 

تريليون ين وهو اأدنى م�شتوى يف نحو اأ�شبوعني.
امللل�للشللتللثللمللرون علللللى �للشللراء الأ�للشللهللم املرتبطة  واأقلللبلللل 
اأ�شهم القطاعات املرتبطة  بالدورة القت�شادية، مثل 
بالرقائق، مع ارتفاع �شهم اأدفانت�شت كورب 5.1 باملئة 
و�شعود �شهم طوكيو اإلكرتون 2.8 باملئة. كما ربحت 
اأ�شهم �شركات ت�شدير اأخرى، مع �شعود �شهم تي.دي.

كلللورب واحدا  فللانللوك  �شهم  وتللقللدم  بللاملللئللة   2.3 كلليلله 
باملئة. وقفز �شهم هيتا�شي هاي تكنولوجيز 15 باملئة 
تقريبا اإىل احلد الأق�شى اليومي البالغ 5450 ينا 
اأن ال�شركة  اأوردت �شحيفة نيكي القت�شادية  اأن  بعد 
الأم هيتا�شي تدر�ش حتويل هيتا�شي هاي تكنولوجيز 

اإىل وحدة تابعة بن�شبة مئة باملئة.
لزيادة  متنوعة  خيارات  تدر�ش  اإنها  هيتا�شي  وقالت 

قيمة ال�شركة لكنها مل تتخذ قرارا حاليا.
0.5 باملئة اإىل  وارتفع املوؤ�شر توبك�ش الأو�شع نطاقا 

1532.39 نقطة.

•• طوكيو-رويرتز:

الللوقللت الذي  املللوؤ�للشللر نيكي مللرتللفللعللا املل�للش يف  اأغلللللق 
اإرجاء  تدر�ش  وا�شنطن  اأن  ذكرت  تقارير  فيه  ت�شببت 
فر�ش ر�شوم جمركية على واردات مك�شيكية يف تهدئة 

خماوف اأو�شع نطاقا ب�شاأن �شعف التجارة العاملية.
باملئة ليغلق عند   0.5 القيا�شي  نيكي  املوؤ�شر  وارتفع 
 1.4 املللوؤ�للشللر  زاد  اأ�للشللبللوع  ويف  نقطة.   20884.71

باملئة.
وتعافت ثقة امل�شتثمرين قليا بعد اأن عقد م�شوؤولون 
مك�شيكيون واأمريكيون حمادثات لليوم الثاين ب�شاأن 
الللتللجللارة والللهللجللرة اأملل�للش اخلللملليلل�للش، يف ظللل تقارير 
فر�ش  يرجئ  ترامب رمبا  دونالد  الرئي�ش  اأن  ذكرت 
يوم  النفاذ  حيز  تدخل  اأن  املقرر  من  جمركية  ر�شوم 

الثنني.
اإذ اأن معظم امل�شتثمرين  لكن التداولت كانت هزيلة 
الوظائف  تقرير  قبيل  مللراكللز  تكوين  عللن  امتنعوا 
الأرجح  على  قليا  اإل  ي�شهم  لللن  اللللذي  الأمللريللكلليللة 
الحتياطي  جمل�ش  بللاأن  ال�شوق  توقعات  تقلي�ش  يف 

•• اأبوظبي-الفجر:

 اأعلللللللنلللت مللللطللللارات اأبلللوظلللبلللي عن 
ت�شغيل �شركة خطوط “اإنديجو” 
جديدتني  رحلللللللتلللني  اللللهلللنلللديلللة 
تللربللطللان مللطللار اأبللوظللبللي الدويل 
مبللطللاري اأنللديللرا غللانللدي الدويل 
وت�شهادراباتي  دللللهلللي،  مبللديللنللة 
�شيفاجي الدويل مبدينة مومباي 
وذللللللك مبلللعلللدل رحلة  الللهللنللد،  يف 

يومية لكل وجهة.
وانطلقت الرحلة الأوىل من مطار 
اأنلللديلللرا غللانللدي الللللدويل مبدينة 
الأربعاء  يللوم  اأبللوظللبللي  اإىل  دلللهللي 
ال�شاعة  عللنللد  يللونلليللو   5 امللللوافلللق 
فيما  املحلي،  بالتوقيت   19:55
انللطلللللقللت اللللرحلللللللة اللللثلللانللليلللة من 
الللدويل اإىل مطار  اأبوظبي  مطار 
الدويل  �شيفاجي  تلل�للشللهللادرابللاتللي 
ال�شاعة  مبدينة مومباي يف متام 
حيث  املحلي،  بالتوقيت   23:30
حفل  تنظيم  املنا�شبة  بهذه  جرى 
ا�شتقبال ر�شمي ح�شره جمموعة 
وامل�شوؤولني  ال�شخ�شيات  كبار  من 
و�شركة  اأبللللوظللللبللللي  مللللطللللارات  يف 
وممثلي  الللهللنللديللة  “اإنديجو” 

الأطراف املعنية. 

امل�شوؤول  وامللتللنللع  امل�شتقبل«.  يف 
ال�شركات  اأي  علللللى  التعليق  عللن 
الأجنبية توا�شل اإمداد فنزويا، 
“�شركات  باأنها  و�شفها  بخاف 

عاملية اأكرب«.
فنزويا  �للللشللللادرات  وانللخللفلل�للشللت 
اأيار  مايو  يف  باملئة   17 النفطية 

ب�شبب العقوبات.
ال�شلطات  اإن  امللللل�للللشللللوؤول  وقللللللال 
الأمريكية تخطط لتخاذ املزيد 
مللن الللتللحللركللات القللتلل�للشللاديللة يف 

الأ�شابيع املقبلة.

تعزيز  جتللللاه  اللللتلللزاملللنلللا  املللحللللليللة 
قبل  مللن  الللطلللللب  لتلبية  �شبكتنا 
وال�شياح،  الأعلللللملللللال  مللل�لللشلللافلللري 
اإىل  مللتللوا�للشللل  ب�شكل  ن�شعى  كللمللا 
توفري خيارات مرنة للعماء، يف 
ال�شركة  فيه  تعمل  اللللذي  الللوقللت 
دقيقة  �شفر  جتللربللة  تللقللدمي  على 
من  ومنا�شبة  املواعيد  حيث  مللن 
من  خالية  و�شل�شة  التكلفة  حيث 
امل�شافرون  و�شيحظى  املللتللاعللب«.  
“اإنديجو”  خللطللوط  ملللنت  علللللى 
اجلوية من مطار اأبوظبي الدويل 
من�شاآته  ا�لللشلللتلللخلللدام  بلللاإملللكلللانللليلللة 
ال�شفر  اإجلللراءات  لإنللهللاء  اخلا�شة 
“مركز  يف  والواقعة  املطار  خللارج 
للمعار�ش”،  الللوطللنللي  اأبللوظللبللي 
اإجراءات  ويف مبنى املدينة لإنهاء 
ال�شفر والذي يقع مقابل اأبوظبي 
مول. وُتعد “اإنديجو” من اأ�شرع 
منخف�ش  اجلللوي  النقل  �شركات 
اللللعلللامل، حيث  الللتللكلللللفللة منللللواً يف 
عمائها  تلللزويلللد  علللللى  حتلللر�لللش 
و�شل�شة.  مللريللحللة  �شفر  بللتللجللارب 
لعمائها  الللل�لللشلللركلللة  تلللوفلللر  كلللملللا 
رحلة   1300 ملللن  اأكللللرث  يللوملليللاً 
حملية  وجللهللة   54 تغطي  جللويللة 

و17 وجهة دولية.

•• وا�صنطن-رويرتز:

الأمريكية  اخلزانة  وزارة  �شددت 
النفط  �لللشلللركلللة  علللللللى  �للشللغللطللهللا 
للدولة  املللملللللوكللة  الللفللنللزويللللليللة 
تو�شيح  عرب  بللي.دي.يف.ا�للش.ايلله 
ال�شحن  �لللشلللركلللات  تلل�للشللديللر  اأن 
رمبا  اللللللزوجللة  ملخففات  العاملية 

يخ�شع لعقوبات اأمريكية.
اأعلللللنللتلله وزارة  والللتللعللديللل، اللللذي 
موقعها  على  الأمريكية  اخلزانة 
الإللللكلللرتوين، هللو اأحللللدث اإجلللراء 

حمتملة  التفاف  اأعمال  اأي  على 
الللقللائللمللة ت�شمح  الللعللقللوبللات  علللللى 
العثور  مبوا�شلة  ملللادورو  لنظام 
علللللى �للشللبللل ل�للشللتللغللال بلللللي.دي.

يف.ا�ش.ايه” كم�شدر للمال.
املللل�لللشلللوؤول رويلللللرتز قائا  واأبلللللللغ 
ال�شركات  ينذر  ال�شيغة  “تغيري 
ا�لللشلللتلللملللرار  اأي  بللللللللاأن  الللللعللللامللللليللللة 
لارتباط اأو التعامات اخلا�شة 
بللهللا ملللع بلللللي.دي.يف.ا�لللللش.ايللللله يف 
عللر�للشللة للخطر،  املللخللفللفللات  بلليللع 
حمتملة  لللعللقللوبللات  يللخلل�للشللع  اأو 

اخلارج  يف  البحث  على  ال�شركة 
وتدعم  اآخللللريللللن.  ملللورديلللن  علللن 
اللللللوليلللللات امللللتلللحلللدة وكلللثلللري من 
زعيم  خللوان جوايدو  الغرب  دول 
املعار�شة الذي اأعلن نف�شه رئي�شا 
مللوؤقللتللا لللفللنللزويللا ا�للشللتللنللادا اإىل 
الثاين،  كانون  يناير  الد�شتور يف 
دافعا بعدم �شرعية اإعادة انتخاب 

مادورو يف 2018.
الإدارة  يف  كللبللري  ملل�للشللوؤول  وقللللال 
عدم  �شريطة  حتللدث  الأمريكية 
الك�شف عن هويته “ن�شدد اخلناق 

اأمريكي يهدف اإىل ال�شغط على 
نيكول�ش  الللفللنللزويلللللي  الللرئلليلل�للش 
مللادورو عرب تقييد الو�شول اإىل 
من  النفطية  ال�شادرات  اإيللرادات 

بي.دي.يف.ا�ش.ايه.
واعلللتلللملللدت بلللللي.دي.يف.ا�لللللش.ايللللله 
خمففات  علللللللى  طلللويلللللللة  للللفلللرتة 
اللزوجة من الوليات املتحدة لكي 
الثقيل جدا  نفطها  اإىل  ت�شيفها 
للت�شدير.  قابا  اخلللام  لُي�شبح 
التجارة جرى حظرها  لكن تلك 
يف يناير كانون الثاين مما اأجرب 

بالإ�شافة  الإملللللارات،  ودوللللة  الأم 
ل�شتقطاب املزيد من ال�شياح من 
الدولتني الراغبني بالتعرف على 

هذه الوجهات«.
ملللن جللانللبلله، قللللال ويللللليللام بولرت 
التجاري  الللتللنللفلليللذي  اللللرئللليللل�لللش 
الهندية:  “اإنديجو”  �للشللركللة  يف 

اإىل  الللدويل  اأبوظبي  مطار  واإىل 
�شمنها  ملللن  الآن  وجلللهلللات  اأربلللللع 

كاليكوت وكوت�شني«.
خال  مللللن  “نتطلع  واأ�لللللشلللللاف: 
اإطاق هذين امل�شارين اجلديدين 
ملوا�شلة جهودنا نحو ت�شهيل تنقل 
بلدهم  بللني  الللهللنللود  مللن  املقيمني 

كبرية لتعزيز الربط مع الدولة، 
التجارية  الللروابللط  من  يعزز  مبا 
والثقافية وال�شياحية التي جتمع 

الهند مع املنطقة«. 
خلللال  مللللن  “نوؤكد  واأ�للللللشللللللاف: 
اإ�لللللشلللللافلللللة الللللللرحللللللات الللللدوللللليللللة 
اجلللديللدة وزيللللادة علللدد الرحات 

الذي يعك�ش الروابط املتينة التي 
العربية  الإملللللللارات  دولللللة  جتللمللع 
املللتللحللدة والللهللنللد �للشللمللن خمتلف 
املجالت، مبا فيها قطاعي التجارة 
وال�شياحة، حيث تعترب “اإنديجو” 
اأبرز �شركات الطريان  واحدة من 
تللوفللر رحلللات من  الللتللي  الهندية 

من  عملياتنا  تعزيز  على  “نعمل 
للللللربللط املحلي  دلللهللي ومللومللبللاي 
اإمارة  وتعد  الهند،  مللن  واللللدويل 
اأبوظبي مركز جتاري وثقايف هام 
رئي�شة  و�شوقاً  الإمللللارات  دولللة  يف 
لتعزيز ح�شورنا يف منطقة ال�شرق 
اإمكانيات  نلللرى  حلليللث  الأو�لللشلللط، 

وبلللللهلللللذا اللللل�للللشللللدد، قللللللال بللللرايللللان 
التنفيذي  الللرئلليلل�للش  تللومللبلل�للشللون، 
ملطارات اأبوظبي: “ي�شرنا اإطاق 
خطوط  عللرب  جديدتني  رحلتني 
من  يللوملليللاً  الهندية  “اإنديجو” 
اللللللدويل  اأبلللوظلللبلللي  ملللطلللار  واإىل 
الأمر  ومومباي،  دلهي  ومدينتي 

خطوط اإنديجو اجلوية تطلق رحلتني جديدتني تربطان بني الهند ومطار اأبوظبي الدويل

ال�سني م�ستعدة مل�ساركة 
تكنولوجيا »5جي« مع �سركائها  

 •• �صان بطر�صبورغ-اأ ف ب:

خربتها،  مل�شاركة  م�شتعدة  بللاده  اأن  جينبينغ  �شي  ال�شيني  الرئي�ش  اأكللد 
اخلام�ش  اجليل  الإنرتنت من  �شبكات  بتكنولوجيا  املتعلقة  تلك  فيها  مبا 
اقت�شادي  منتدى  خللال  �شي  وقللال  معها.  ال�شريكة  الللدول  مع  )5جي(، 
مل�شاركة  م�شتعدة  “ال�شني  اإن  الرو�شية  بطر�شبورغ  �شان  مدينة  يف  يعقد 
تكنولوجيا  للا  وخلل�للشللو�للشً اللل�للشللركللاء،  كللافللة  مللع  التكنولوجيا  الخلللرتاعلللات 
وتاأتي ت�شريحاته يف وقت ت�شعى بكني لتويل دور قيادي عاملي  +5جي+«. 
مع  �شر�شة  مناف�شة  ظللل  يف  الا�شلكية  التلل�للشللالت  �شبكات  م�شتوى  على 
الوليات املتحدة. واأدرجت وا�شنطن جمموعة هواوي العماقة، التي تعد 
من اأبرز م�شادر معدات �شبكات اجليل اخلام�ش يف عدة الدول، على قائمتها 
ال�شوداء. وقال �شي، متحدًثا اإىل جانب الرئي�ش الرو�شي فادميري بوتني 
)للطرفني( مبني  “تعاون مفيد  لإقامة  ت�شعى  ال�شني  اإن  املنتدى  خال 

على امل�شاواة والحرتام املتبادل«.
 

تراجع التوظيف يف الوليات املتحدة يف مايو  
والبناء  والتعليم  ال�شحية  الرعاية  قطاعات  يف  التوظيف  تراجع 
باملئة،   3،6 عند  البطالة على حاله  م�شتوى  وبقي  ب�شكل مفاجئ. 
الأكرث  يعترب  والللذي  ني�شان/ابريل  امل�شّجل يف  نف�شه  امل�شتوى  وهو 

ا منذ العام 1969. انخفا�شً
يف  اقت�شاد  اأكللرب  يرتاجع  اأن  وا�شع  ب�شكل  القت�شاد  خللرباء  وتللوّقللع 
العامل بدرجة عام 2019، مع تزايد احتمالت حدوث تباطوؤ وازدياد 

التوقعات اأن يخف�ش الحتياطي الفدرايل معدلت الفائدة.
اإنتاج ال�شلع واخلدمات، يف  وتراجع تاأمني فر�ش العمل يف قطاعي 
والنقل  البناء  غللرار  على  �شناعات  ت�شهدها  �شعبة  مرحلة  ملللوازاة 
بها  موثوقا  م�شادر  ال�شابق  يف  ت�شكل  كانت  التي  املوقتة  وامل�شاعدة 

لفر�ش العمل اجلديدة.

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ا كبرياً  �شجل عدد فر�ش العمل املتاحة يف الوليات املتحدة انخفا�شً
يف اأيلللار مللايللو، على وقللع تللزايللد حللدة الللنللزاعللات الللتللجللاريللة وتراجع 
التوظيف يف �شناعات رئي�شية و�شط ركود يف زيادة الأجور، وفق ما 

اأفادت وزارة العمل اجلمعة.
اأداء  وبداأت عجلة التوظيف يف الوليات املتحدة ت�شهد تراجًعا بعد 

متميز يف 2018.
األلللف فر�شة   75 املللتللحللدة  الللوليللات  التوظيف يف  واأ�للشللافللت جللهللات 
األف   180 اأقللل بكثري من  املا�شي، وهي  ال�شهر  عمل جديدة فقط 
وظلليللفللة كلللان خلللرباء القللتلل�للشللاد يللتللوقللعللون اأن يللتللم تللوفللريهللا بينما 

العدد 12650 بتاريخ 2019/6/8   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2019/1709  جتاري جزئي              

اىل املللدعللي عليه /1-ملليللدهللون مللوهللان فللالت جمهول حمللل القللامللة مبا 
 - / عائ�شة حممد ح�شن طاهر  م وميثله  م  ذ   - للتمويل  دنيا  املدعي/  ان 
عليه مببلغ  املللدعللي  بللالللزام  املطالبة  الللدعللوى ومو�شوعها  عليك  اأقلللام  قللد 
وقدره )173362.28 درهم( والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.  وحددت 
بالقاعة  �للش   8.30 ال�شاعة    2019/6/10 املللوافللق  الثللنللني  يللوم  جل�شة  لها 
وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  لذا   Ch1.C.13
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثاثة 

اأيام على الأقل )علما بان مت ت�شحيح �شكل الدعوى(. 
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12650 بتاريخ 2019/6/8   

يللعلللللن املللحللا�للشللب الللقللانللوين واخلللبللري احللل�للشللابللي / د. حممد 
عبداملنعم ماهر ب�شفته م�شفيا قانونيا لل�شادة / �شركة ج�شكو 
التخ�ش�شية للتوظيف جي ام بي يف الت�شفية بناء على القرار 
كاتب  لللدى  واملللوثللق   2019/5/22 بتاريخ  العمومية  اجلمعية 
العدل حتت رقم 1905010516 فكل من له حقوق على ال�شركة 
املذكورة عليه الت�شال بامل�شفي القانوين على الرقام هاتف : 
 6268223-02 ، فاك�ش : 6265422-02 ، �ش ب : 4229 ، ابوظبي ، 

حممول : 0506417108
امل�شفي القانوين/د. حممد عبداملنعم ماهر

اإعالن ت�شفية حتذير من التعامل واإخالء م�شوؤولية 
م م ذ   - الريادة خلدمات احلرا�شات  �شركة   تعلن 
عللللن اإنللللهللللاء خللللدمللللات مللكللفللولللهللا املللللدعللللو/ علي 
حملللملللود علللبلللداللللرحلللملللن علللللللي )و�لللشلللهلللرتللله علي 
هلللوجلللن( - ملل�للشللري اجلللنلل�للشلليللة ويللحللمللل بطاقة 
 784-1987-3950393-0 رقلللم  هللويللة 
A23594256 وذلللك منذ  رقللم  وجللواز �شفر 
اأية  له  لي�ش  اأ�شبح  وانلله   ،  2019/5/1 تاريخ 
وذلك   ، لديها  يعمل  ول  الللريللادة  ب�شركة  عاقة 
اجل�شيمة  املخالفات  من  بالعديد  لقيامه  نظرا 
غري  �شفات  وانتحال  للقانون  خللرق  متثل  التي 

اإقامته متهيدا  اإلغاء  ال�شركة حيث جاري  با�شم  التعامل معه  حقيقية، ونحذر من 
ملغادرته الباد ب�شكل نهائي.

لأي ا�شتف�شار يرجى الت�شال على الرقام التالية خال ا�شبوع اعتبارا من تاريخه 
 +971545864858  -  +  971501012654

حيث جاري التعامل معه من قبل اجلهات املخت�شة.
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جللريللنللتلل�للش، انللخللفلل�للش اللللذهلللب يف 
باملئة   0.3 الللفللوريللة  املللعللامللات 
لاأوقية  دولر   1330.99 اإىل 
)الأون�شة(، بينما تراجع الذهب 
يف العقود الأمريكية الآجلة 0.5 

باملئة اإىل 1336.20 دولر.
لكن الذهب ربح اثنني باملئة منذ 
لت�شجيل  ويتجه  الأ�للشللبللوع  بللدايللة 
اأفللل�لللشلللل ارتلللللفلللللاع اأ�لللشلللبلللوعلللي من 
اأواخر  منذ  املئوية  الن�شبة  حيث 

دي�شمرب كانون الأول.
مك�شيكيون  مللل�لللشلللوؤوللللون  علللقلللد 
لليوم  حمللللادثللللات  واأملللريلللكللليلللون 
الللتللجللارة والهجرة  بلل�للشللاأن  الللثللاين 
اأملل�للش اخلللملليلل�للش، يف ظللل تقارير 

•• عوا�صم-رويرتز:

اللللذهلللب ام�ش،  اأ�للشللعللار  تللراجللعللت 
ت�شجيل  �للللشللللوب  تلللتلللجللله  للللكلللنلللهلللا 
بداية  منذ  اأ�شبوعي  اأداء  اأف�شل 
العام اجلللاري، بدعم من توقعات 
الحتياطي  جمللللللل�لللش  بللخللفلل�للش 
الحتلللللللللللادي )الللللبللللنللللك املللللركللللزي 
الفائدة  لأ�للللشللللعللللار  الأمللللريللللكللللي( 
وت�شاعد نزاعات التجارة العاملية، 
تقرير  امل�شتثمرون  ينتظر  بينما 
املقرر  الأمللللريللللكلللليللللة  الللللوظللللائللللف 
من  وقلللللللت لحلللللللق  �للللللشللللللدوره يف 

اجلل�شة.
وبحلول ال�شاعة 0630 بتوقيت 

دونالد ترامب  الرئي�ش  اأن  ذكرت 
رمبا يرجئ فر�ش ر�شوم جمركية 
لاأ�شواق  الدعم  بع�ش  قللدم  مما 

املالية.
الرئي�ش  قللللال  ذلللللك،  غلل�للشللون  يف 
كان  اإذا  ما  �شيقرر  اإنلله  الأمريكي 
ر�شوم  بللفللر�للش  تللهللديللده  �شينفذ 
جمركية على �شلع �شينية قيمتها 
300 مليار دولر على الأقل بعد 
اجتماع لزعماء اأكرب اقت�شادات يف 

العامل يف اأواخر ال�شهر اجلاري.
دولرا   50 النفي�ش  املللعللدن  وزاد 
وا�شنطن  هلللددت  اأن  بعد  تقريبا 
�شلع  على  ر�شوم جمركية  بفر�ش 
القراءات  عللززت  بينما  املك�شيك، 

ال�شادرة  ال�شعيفة  القت�شادية 
يف الآونلللة الأخلللرية مللن الوليات 
اأ�شعار  خللفلل�للش  اآملللللللال  امللللتلللحلللدة 

الفائدة.
حاليا  املللل�لللشلللتلللثلللملللرون  ويللللرتقللللب 
القطاعات  يف  الللوظللائللف  بلليللانللات 
املتحدة  بالوليات  الزراعية  غري 
ال�شاعة  يف  تللل�لللشلللدر  اأن  املللللقللللرر 
بحثا  جرينت�ش  بتوقيت   1230
اأ�شعار  م�شار  ب�شاأن  موؤ�شرات  عن 

الفائدة.
وا�للشللتللقللر مللوؤ�للشللر اللللللدولر، الذي 
يتجه لت�شجيل اأ�شواأ اأداء اأ�شبوعي 
مللنللذ الأ�لللشلللبلللوع املللنللتللهللي يف 15 
يذكر  تللغلليللري  دون  اآذار،  ملللار�لللش 

العمات  من  �شلة  مقابل  تقريبا 
وبالن�شبة  اللللليللللوم.  الللرئلليلل�للشلليللة 
للللللللملللعلللادن الللنللفلليلل�للشللة الأخلللللللرى، 
اإىل  باملئة   0.1 الف�شة  ارتللفللعللت 
وتتجه  لاأوقية،  دولر   14.86
�شوب ت�شجيل اأف�شل اأداء اأ�شبوعي 

منذ 25 يناير كانون الثاين.
باملئة   0.1 الللبللاتللني  وتلللراجلللع 
لاأوقية،  دولر   802.40 اإىل 
لكن املعدن امل�شتخدم يف التحفيز 
ب�شناعة ال�شيارات يتجه لتحقيق 
�شبعة  يف  اأ�للشللبللوعللي  ارتلللفلللاع  اأول 

اأ�شابيع.
اإىل  باملئة   0.3 الللبللاديللوم  ونللزل 

1347.76 دولر لاأوقية.

الذهب يتجه لأف�سل اأداء اأ�سبوعي يف 2019  

انخفا�س الإنتاج ال�سناعي وال�سادرات الأملانية  

الدولر يتجه لأ�سواأ اأداء اأ�سبوعي منذ بداية العام  

ال�سني: لدينا »نطاق هائل« من ال�سيا�سات حال ت�ساعد احلرب التجارية 
•• بكني-وكاالت:

قال حمافظ بنك ال�شعب ال�شيني “البنك املركزي” يي 
جانغ، اإن لدى بكني نطاق “هائل” من ال�شيا�شات املالية 

حال ت�شاعدت احلرب التجارية مع الوليات املتحدة.
“بلومربغ”  وقلللال يللي يف مللقللابلللللة حلل�للشللريللة مللع وكللالللة 
وافر  نطاق  “لدينا  اجلمعة:  ام�ش  القت�شادية  لاأنباء 
مللن مللعللدلت الللفللائللدة، لللديللنللا نللطللاق وافللللر مللن معدل 
املالية  ال�شيا�شات  اأدوات  من  واأي�شاً  املطلوب  الحتياطي 

والنقدية. اعتقد اأن نطاق التكيف �شخم«.
ولللدى �للشللوؤال يللي عما اإذا كللان لللقللاءه مللع وزيللر اخلزانة 

مورغان �شتانلي من اأن هذه احلرب قد تدفع بالقت�شاد 
لقاء معلن بني  اأول  ذلللك  و�شيكون  الللركللود.  اإىل  العاملي 
الطرفني منذ انهيار املحادثات التجارية بينهما ال�شهر 
املا�شي، ومن �شاأن الجتماع بني يي ومنو�شني اأن ميهد 
الطريق اأمام عقد لقاء بني الرئي�شني الأمريكي دونالد 
ترامب وال�شيني �شي جني بينغ، على هام�ش قمة زعماء 
جمموعة الع�شرين املقررة اأي�شاً يف اليابان نهاية ال�شهر 

اجلاري.
وقللللاد مللنللو�للشللني واملللمللثللل اللللتلللجلللاري الأملللريلللكلللي روبللللرت 
مع  التجارية  املحادثات  يف  الأمريكي  الوفد  ليتهايزر، 

ال�شني، يف حني كان يي ع�شواً يف الوفد ال�شيني.

الأمريكية �شتيفن منو�شني، على هام�ش اجتماعات وزراء 
الأع�شاء  اللللدول  يف  املللركللزيللة  البنوك  وحمللافللظ  مالية 
مبجموعة الع�شرين يف اليابان يومي ال�شبت والأحد من 
�شاأنه اأن يعيد املفاو�شات التجارية بني ال�شني والوليات 
املتحدة اإىل م�شارها، قال يي اإنها رمبا تكون “حمادثات 
احلرب  ق�شية  اأن  دائماً” رغللم  احلللال  كللان  كما  مثمرة، 

التجارية “غام�شة و�شاقة«.
وياأتي اللقاء املرتقب يف الوقت الذي ت�شهد فيه احلرب 
توقعات  و�شط  ت�شعيداً  ووا�شنطن  بكني  بني  التجارية 
اأكللللرث قللتللامللة بلل�للشللاأن القللتلل�للشللاد اللللعلللامللللي، حلليللث حذرت 
جمموعة �شيتي جروب املالية الأمريكية وبنك ا�شتثمار 

% بدعم من  النفط يقفز 2 
ت�سريحات الفالح ب�ساأن الأ�سعار 

•• لندن-رويرتز:

قفزت اأ�شعار النفط ما يزيد عن اثنني باملئة  اجلمعة، لتوا�شل الرتفاع من 
اأدنى م�شتوى يف خم�شة اأ�شهر الذي بلغته هذا الأ�شبوع يف ظل موؤ�شرات على 

اأن اأوبك ومنتجني اآخرين رمبا ميددون اتفاقهم خلف�ش الإنتاج.
خلام  الآجلة  العقود  ارتفعت  جرينت�ش،  بتوقيت   0757 ال�شاعة  وبحلول 
القيا�ش العاملي برنت 1.35 دولر اإىل 63.02 دولر للربميل. و�شعدت 
اإىل  دولر   1.10 الأمريكي  الو�شيط  تك�شا�ش  غللرب  خلللام  الآجلة  العقود 
�شوب  تك�شا�ش  غللرب  وخللام  برنت  خللام  ويتجه  للربميل.  دولر   53.69
حتقيق اأقوى ارتفاع يومي منذ اأواخر اأبريل ني�شان. وارتفعت اأ�شعار النفط 
بعد اأن قال وزير الطاقة ال�شعودي خالد الفالح يف موؤمتر للقطاع يف �شان 
بطر�شربج برو�شيا اإن �شعر 60 دولرا منخف�ش للغاية لت�شجيع ال�شتثمار 
يف ال�شناعة. واأ�شاف اأنه ل يريد تعزيز الإنتاج ال�شعودي لتعوي�ش انخفا�ش 
 2015-2014 يف  الأ�شعار  انهيار  و�شع  اإىل  الللعللودة  واأن  النفط  اأ�شعار 
بب�شاطة غري مقبول. وينتهي اأجل اتفاق اأوبك+، التي ت�شم اأع�شاء منظمة 
البلدان امل�شدرة للبرتول )اأوبك( عاوة على منتجني اآخرين من بينهم 
رو�شيا، خلف�ش الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا يف نهاية ال�شهر اجلاري.

»البنك املركزي« يتوقع منو القت�ساد 
الأملاين مبعدل 0.6 عام 2019

•• فرانكفورت- وام:
 توقع البنك الحتادي الأملاين “البنك املركزي” اليوم اأن ي�شل معدل النمو 
0.6 باملئة. وتنخف�ش هذه  اإىل   2019 القت�شادي يف الباد خال عام 
الن�شبة ب�شورة كبرية عن معدل النمو الذي توقعه البنك قبل �شتة اأ�شهر 
وكان 1.6 باملئة من الناجت املحلي الإجمايل. وقال البنك اإن ال�شتهاك 
املحلي ي�شاعد يف دعم اأكرب اقت�شاد يف اأوروبا ولكن ال�شناعة الأملانية تعاين 
من اآثار �شعف ال�شادرات. واأو�شح ين�ش فيدمان رئي�ش البنك اأنه مبجرد 
الأملاين �شي�شتند  اأخرى فاإن منو القت�شاد  انتعا�ش الطلب اخلارجي مرة 

على قاعدة اأو�شع مرة اأخرى.

 0.4 ن�شبته  هبوطا  اقت�شاديون  خللرباء  وتوقع  والو�شيطة. 
اأكرب  اأيلل�للشللا  وهللو  باملئة   3.7 اللل�للشللادرات  وانخف�شت  بللاملللئللة. 
وتفادى القت�شاد الأملاين  تراجع منذ اأغ�شط�ش اآب 2015. 
بالكاد ركودا يف الأ�شهر الثاثة الأخرية من 2018، ليتوقف 
عن النمو بعد اأن �شجل انكما�شا يف الربع الثالث، ومنا بوترية 
كانون  يناير  مللن  الللفللرتة  يف  باملئة   0.4 ن�شبتها  متوا�شعة 
اآذار. وقال البنك املركزي الأملاين يف بيان  الثاين اإىل مار�ش 
“الجتاه ال�شعيف الكامن املرتبط بالدورة القت�شادية من 
املرجح اأن ي�شتمر يف الربعني الثاين والثالث من 2019... 
بعد انخفا�ش طفيف يف الربع الثاين، من املرجح اأن يرتفع 
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي جمددا يف وقت ما من الربع 
الثالث«. و�شجل قطاع ال�شناعات التحويلية الأملاين ركودا يف 
النزاعات التجارية التي مل حُتل  اأن  اإذ  العام اجلللاري  معظم 
بللني الللوليللات املتحدة وكللل مللن ال�شني والحتلللاد الأوروبلللي 

ومن املقرر اأن ُتظهر بيانات الوظائف يف القطاعات غري 
الزراعية الأمريكية التي ت�شدر بحلول ال�شاعة 1430 

بتوقيت جرينت�ش انخفا�شا يف الوظائف.
1.1269 دولر لكنه  اإىل  باملئة   0.05 اليورو  وهبط 
ما زال يتجه �شوب حتقيق مك�شب اأ�شبوعي ن�شبته 0.9 
الدولر منذ  اأ�شبوعي مقابل  اأداء  اأف�شل  باملئة، حمققا 
اأيلللللول مللن الللعللام املللا�للشللي، حللني ارتفع  اأواخللللر �شبتمرب 
قرابة 1.1 باملئة. ومقابل �شلة من �شت عمات رئي�شية، 
ا�شتقر موؤ�شر الدولر عند 97.042، لُيتداول مرتفعا 
اأ�شابيع  اأدنللى م�شتوى يف ثمانية  باملئة فوق   0.3 بنحو 

البالغ 96.749 الذي �شجله يوم الأربعاء.
باملئة هذا   0.72 الللدولر �شوب خ�شارة  ويتجه موؤ�شر 
مار�ش   15 منذ  اأ�شبوعي  اأداء  اأ�للشللواأ  م�شجا  الأ�شبوع، 

اآذار حني فقد 0.73 باملئة.

•• برلني-رويرتز:

انخف�ش الإنتاج ال�شناعي وال�شادرات الأملانية ب�شدة يف اأبريل 
ني�شان، مما ي�شلط ال�شوء على ا�شتمرار تاأثر اأكرب اقت�شاد يف 
اأوروبا بالنزاعات التجارية وال�شبابية التي حتيط بانف�شال 
اإ�للشللارة البنك  بريطانيا عن الحتللاد الأوروبلللي، بعد يللوم من 
املركزي الأوروبللي ملخاوف ب�شاأن منو منطقة اليورو. وت�شري 
املحلي  الللنللاجت  اأن منللو  اإىل  الإحلل�للشللاءات  مللن مكتب  البيانات 
الربع احلللايل، وخف�ش  اأو حتى يتوقف يف  الأملللاين �شيتباطاأ 
لعام  للنمو  توقعاته  )بوند�شبنك(  الأمللللاين  املللركللزي  البنك 
2019 بالكامل، والتي بلغت يف دي�شمرب كانون الأول 1.6 
باملئة، اإىل 0.6 باملئة فقط. وانخف�ش الناجت ال�شناعي 1.9 
اأغ�شط�ش  اأكرب انخفا�ش منذ  اأ�شا�ش �شهري، وهو  باملئة على 
ال�شتثمارية  ال�شلع  اإنللتللاج  يف  حللاد  تللراجللع  بعد   ،2015 اآب 

•• لندن-رويرتز:

يتجه الدولر لت�شجيل اأ�شواأ اأداء اأ�شبوعي منذ دي�شمرب 
الأمريكية  الوظائف  تقرير  �شدور  قبل  الأول،  كانون 
الللللذي يللتللوقللع امللل�للشللتللثللمللرون اأن يللعللزز مللللربرات جمل�ش 
الأمريكي(  امللللركلللزي  )الللبللنللك  الحتلللللادي  الحللتلليللاطللي 
اأن يتحرك  الفائدة. وت�شببت احتمالت  اأ�شعار  خلف�ش 
مواجهة  يف  الفائدة  اأ�شعار  خلف�ش  الأمريكي  املركزي 
النزاع التجاري بني الوليات املتحدة وال�شني  ت�شاعد 
يف تراجع الدولر لأدنى م�شتوى يف �شهرين هذا الأ�شبوع 
1.13 دولر.  فلللوق  الللليلللورو علللللى الرتلللفلللاع  و�للشللاعللدت 
حققها  التي  مكا�شبه  جميع  عن  اليورو  تخلى  واليوم، 
اأم�ش اخلمي�ش بعد موقف تي�شريي جاء اأقل من املتوقع 
لل�شيا�شات.  الأوروبللي يف مراجعة  املركزي  البنك  تبناه 

حم�شوله حرق حما�سيل زراعية يف �سمال العراق   ببيع  يللاأمللل  كللان  فيما 
اىل   400 بلللني  يللللللرتاوح  مبللبلللللغ 
الللللواحللللد  للللللللطلللن  دولر   500
للدولة. بدوره، قال يو�شف اأحمد 
، ل يعرف  ملللزارع تركماين  وهللو 
بال�شبط من كان يحرق حقوله، 
ل يهمه “�شواء كان تنظيم داع�ش 
يريدون  الللذيللن  الأ�للشللخللا�للش  اأو 
نتيجة  اأو  اأر�شنا  على  ال�شتياء 

النزاع بني بغداد والأكراد«.
النتيجة  امللللزارع  لهذه  وبالن�شبة 
“لقد متكنوا جميعاً  ذاتها، وقال 
من تدمري القت�شاد والزراعة يف 

العراق«.
“ب�شببهم،  مبللللللللرارة  واأ�للللللشللللللاف 
القمح”،  اإ�للشللتللرياد  على  �شنجرب 
تعرف  كللانللت  حللقللولللهللم  اإن  رغلللم 
ب�شلة حبوب  طللويلللللة  ملللدة  ومللنللذ 

الباد.

•• كركوك-اأ ف ب:

�شمال  يف  زراعللليلللة  حللقللول  ت�شهد 
الللللعللللراق مللنللذ حلللللواىل �للشللهللر مع 
متكررة  حللرائللق  احل�شاد  مو�شم 
الهكتارات  ت�شببت يف �شياع الآف 
مللن حللقللول متللثللل �للشلللللة احلبوب 
الرئي�شية للباد، ما يثري ت�شاوؤًل 
اأو  حول وقللوف جماعات جهادية 
�شراعات  ورمبلللا  عرقية  نللزاعللات 
امللللللزارع، وراء تلك  اأ�للشللحللاب  بللني 

احلرائق.
وانتع�شت الزراعة يف عموم اأنحاء 
اأمطار غزيرة  مو�شم  بعد  الباد 
لللكللن خلللال مللو�للشللم حلل�للشللاد، بني 
مللطلللللع اأيللللار/مللللايللللو وحللللزيللللران/
حريقا”   236“ وقللللع  يلللونللليلللو، 
خ�شو�شا  حملللا�لللشللليلللل،  حللللولللللت 
خم�شة  يف  والللل�لللشلللعلللري،  احلللنللطللة 

حمافظة كركوك الغنية بالنفط، 
بان حمافظته تنتج �شنويا 650 

الف طن من احلبوب.
التي  احلرائق  باإن  العا�شي  يرى 
حللدثللت هلللذا الللعللامل بلللللغللت رقماً 
بلد  يف  له”  مثيل  “ ل  قلليللا�للشلليللاً 
متثل الزراعة فيه املورد الرئي�شي 
للعي�ش لواحد من كل ثاثة من 

ال�شكان.
وفيما كان يتوقع “و�شول الإنتاج 
اأطنان للهكتار الواحد  اأربعة  اىل 
مقابل  المللطللار،  ت�شاقط  بف�شل 
ب�شبب  املللا�للشللي  اللللعلللام  يف  طللنللني 

اجلفاف” وفقا للعا�شي.
وا�شاف ان “حرائق العام احلايل 
و�شملت  والأو�للللشللللع  الأكلللللرب  ،هلللي 

معظم م�شاحات حمافظة كركوك 
واأق�شيتها  الداريلللللة  ووحللداتللهللا 
رعد  املللزارع  وتعر�ش  ونواحيها«. 
�للشللامللي اىل خلل�للشللائللر فللادحللة بعد 
هكتارا   90 حللللواىل  احللللرتق  اأن 
الللواقللعللة يف قريته  مللن مللزرعللتلله 

الربي�شة ، جنوب كركوك.
وقال باأ�شف �شديد، “اأحرق رجال 
من  نتمكن  ومل  �شيء  كل  داع�ش 
كانت  اللللنلللار  لأن  �للشلليء  اأي  فللعللل 
“نحن  بح�شرة  واأ�للشللاف  قللويللة«. 
املزارعون ، ننتظر نهاية املو�شم” 
اأيللللار/مللللايللللو وحللللزيللللران/ ، بللللني 
يونيو “للح�شاد والبيع من اأجل 
�شداد ديوننا«. وتابع “يجب على 
احلكومة اأن ت�شاعدنا وتعو�شنا” 

رماد،  اىل  هللكللتللاراً   183 و  الآف 
ووقعت  امللللللللدين.  الللللدفللللاع  وفلللقلللا 
مئات  اأخمد  فيما  احلرائق،  تلك 
اأربع  رقعتها، يف  ات�شاع  قبل  منها 
حمافظات يف �شمال العراق، كانت 
داع�ش  لتنظيم  معاقل  جميعها 
 ،2017 و   2014 عللامللي  بلللني 
وما زال هناك جهاديون يختبئون 

يف البع�ش منها.
 16“ فللقللط  الأول  اأملل�للش  ووقللللع 
يف  تللللتللللوزع  حلللقلللول  يف  حريقا” 
ذكر  ح�شبما   ، نلليللنللوى  حمللافللظللة 
ملل�للشللوؤول مديرية  حللكللمللت  دريللللد 

زراعة املحافظة لفران�ش بر�ش.
تللعللر�للشللت ملل�للشللاحللات وا�للشللعللة من 
تلك املحافظات، اىل دمار على يد 

اإن عللللددا ملللن احلللللوادث  هللويللتلله 
حيث  داعللل�لللش  “مقاتلو  نللفللذهللا 
اأ�للشللرمللوا الللنللار يف احلللقللول لأن 
الزكاة  دفللللع  رفلل�للشللوا  املللللزارعللللني 
لللهللم«. ويللقللوم هلللوؤلء اجلهاديون 
النارية  الللللللدراجللللللات  “بركوب 
واإ�شعال احلرائق وترك املتفجرات 
التي يتم اإطاقها مبجرد و�شول 
اأو رجلللال الإطلللفلللاء اإىل  املللدنلليللني 

وفقا للم�شدر. املوقع”، 
اىل  اأدت  احلللرائللق  تلك  ان  واأكلللد 
بلدة  يف  اأ�شخا�ش  اأربللعللة  “مقتل 
واإ�شابة  �شخ�ش  العبا�شي ومقتل 
وتقع  داقوق”  يف  بللجللروح  ع�شرة 

كاهما يف كركوك.
من جانبه، حتدث رئي�ش الوزراء 

اجلهاديني وخال املعارك ونق�ش 
اأ�شرار  اىل  اللللزراعللليلللة،  امللللعلللدات 
عن  ناجمة  حللرائللق  بينها  كللبللرية 
ارتللفللاع درجللات احللللرارة واأخطاء 
تقلق  ل  زراعية  وتقنيات  ب�شرية 
حوادث  اأو  الأ�للشللرار  ب�شاأن  كثرًيا 
كهربائية ، كما قال اللواء �شالح 
اجلبوري رئي�ش الدفاع املدين يف 

كركوك، الواقعة �شمال بغداد.
للم�شوؤولني  بلللاللللنللل�لللشلللبلللة  للللكلللن 
احلالت  معظم  ففي  واملزارعني، 
بفعل  احلللللرائللللق  تلللللللك  انلللدللللعلللت 
يللهللدفللون لإيللقللاع ال�شرر  اأ�لللشلللرار 

بالباد.
وقللللللال �لللشلللابلللط يف الللل�لللشلللرطلللة يف 
حمللافللظللة كللركللوك رفلل�للش ك�شف 

علللادل عللبللد املللهللدي خلللال موؤمتر 
�لللشلللحلللايف علللللن تلللللللك احللللللرائلللللق، 
“لأ�شباب  حتللللدث  بللانللهللا  قلللائلللًا 
اىل  م�شرياً  اإرهابية”  اأو  جنائية 
عر�شية  ل�شباب  حللرائللق  “وقوع 
اأو  نللزاع  اأو  كهربائي  �شواء متا�ش 

اإنتقام«.
املتنازع  كلللركلللوك  حمللافللظللة  ويف 
كرد�شتان  اقللللللليلللم  بللللني  عللللليللهللا 
تقع  املللللللركللللللزيللللللة،  واحللللللكلللللوملللللة 
�شراعات متكررة على 200 األف 
املخ�ش�شة  الأرا�لللشلللي  مللن  هكتار 
بني  ال�شراعات  ب�شبب   ، للزراعة 

الأعراق.
رئي�ش  الللعللا�للشللي  بلللرهلللان  وذكلللللر 
جمل�ش  يف  الللللزراعلللليللللة  اللللللجللنللة 
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الفتيات،  من  فئة كبرية  منها  يعانى  التى  امل�شكالت  من  ال�شودة  والروؤو�س  ال�شباب  يعد حب   
اإىل ا�شتخدام  كما تكون الب�شرة بحاجة اىل الرعاية والهتمام اخلا�س، مما يدفعهم اىل 
اأدوات التجميل غالية الثمن، اعتقادا باأن ذلك �شوف ياأتى بالنتيجة املطلوبة، بينما اأثبتت 
الو�شفات الطبيعية فعاليتها فى معاجلة هذه امل�شكالت، وتبعا ملوقع)بولد �شكاى( نقدم الك 

جمموعة من الو�شفات الطبيعة.

للفيتامينات  جيد  م�شدر  وهو  الكاملة  احلبوب  من  ال�شوفان  ي�شنف 
و�شاع  للج�شم،  املهمة  الأك�شدة  وم�شادات  الطبيعية  والألياف  واملعادن 
موؤخرا تناول ال�شوفان ملن يتبعون حميات غذائية، لكن فوائد ال�شوفان 

ل تقت�شر على ذلك فقط، حيث له فوائد اأخرى جمالية.

ال�شباب حب  لعالج  البطاط�س  -1ع�شري 
ت�شتخدم البطاط�ش فى عاج الأمرا�ش اجللدية 
ا�شا�شية  غذائية  عنا�شر  على  لحتوائها  وذلللك 
من بروتينات وفيتامينات تهتم بعناية الب�شرة، 
كما تعد م�شدرا مهما لزيادة الكولجني وحماية 

الب�شرة من حرارة واأ�شرار ال�شم�ش، 
واحتللللوائها على فيتامني )ب( الذى يعمل على 
زيادة احلم�ش النووى مما يقلل من ظهور حب 

ال�شباب.
املكونات

-1بطاط�ش.
رقيقة. قما�ش  -2قطعة 

كيفية التح�شري وال�شتخدام
وتنظيفها  الللبللطللاطلل�للش  بللتللقلل�للشللري  -1قومى 

وتقطيعها اىل قطع �شغرية.
وقومى  الللقللمللا�للش  قللطللعللة  فلللى  تللو�للشللع  -2ثم 
علللللللى ع�شري  للللللللحللل�لللشلللول  عللللللليلللهلللا  بلللالللل�لللشلللغلللط 

البطاط�ش.
فى  واحلللفلللظللله  وعلللللاء  فلللى  الللعلل�للشللري  -3اجمع 

 15 اىل   10 مللللن  الللللوقللللت  لللبللعلل�للش  اللللثلللاجلللة 
دقيقة.

قطنية  كرة  بوا�شطة  با�شتخدامه  قومى  -4ثم 
الوجه  على  و�شعها  ثللم  الع�شري  فللى  وغم�شها 

بالت�شاوى.
حب  من  املت�شررة  املنطقة  جيدا  افركى  -5ثم 
ال�شباب واأثللاره،ويللغلل�للشللل الللوجلله بللاملللاء الللبللارد او 
الللعللادى وميكنك تللكللرارهللا مللرتللني بللاللليللوم، مما 
من  ا�شبوعني  خال  اختفائها  تاحظ  يجعلك 

ال�شتخدام اليومى.

و�سفات طبيعية بالبطاطا لعالج حب 
ال�سباب والروؤو�س ال�سوداء

القيمة الغذائية يف زيت القرنفل
اأنلله عطري غني مب�شادات  القرنفل  زيت  ي�شنف 
على �شحة  على احلفاظ  ت�شاعد  والتي  الأك�شدة، 
اجللللللللد واللل�للشللعللر، كللمللا اأنللللله مللللللليء بلللامللللعلللادن مثل 

البوتا�شيوم وال�شوديوم والفو�شفور واحلديد.
كبرية  كمية  على  يحتوي  ذلللك  اإىل  بال�شافة 
من الفيتامينات مثل فيتامني C و A، لكن 
تخفيفه  يجب  القرنفل  زيللت  ا�شتخدام  عند 
عند  بللوخللز خفيف  �للشللعللور  يعطي  قللد  لأنللله 

و�شعه على اجللد.

فوائد زيت القرنفل لل�شعر
العديد من  القرنفل على  يحتوي زيت 
عطري  زيللت  جتعله  الللتللي  اخل�شائ�ش 
ال�شعر  ملل�للشللاكللل  ملللن  للتخل�ش  فللعللال 

املختلفة، اإليك اأهم فوائده:

ال�شعر منو  حت�شني   .1
مللللن منو  اأن حتلل�للشللن  تلللريلللد  علللنلللدملللا 
غذائي  نظام  تتبع  ما  فغالًبا  �شعرك، 
ذللللك ميكنك  اإىل  بللالإ�للشللافللة  مللعللني، 
اللجوء اإىل العاجات الطبيعية من 
خللال مللزج زيللت القرنفل مللع زيت 
ال�شعر  مللن  للتخل�ش  الللهللنللد  جلللوز 

التالف وزيادة ملعانه.
الللهللنللد كم�شاد  يللعللمللل زيلللت جلللوز 
املوجودة  والبكترييا  للفطريات 
اأنلله يحتوي على  ال�شعر، كما  يف 
الفيتامينات واملعادن ال�شرورية 
ت�شاقطه واحلفاظ  التي متنع 
على فللروة الللراأ�للش خالية من 

الق�شرة.
قطرات  �للشللت  خلللللط  ميكنك 
الهند  جللللللللوز  زيللللللللت  مللللللن 
ملللللع قلللطلللرتلللني ملللللن زيلللت 
الللقللرنللفللل، قللد حتللتللاج اإىل 
ال�شعر  اأطلللللللللراف  تللقللللليللم 

الللللللللللللتللللللللللللالللللللللللللف 
ل�لللللشلللللتلللللخلللللدام 

القناع،  هلللللذا 
تللللل�لللللشلللللتلللللطللللليلللللع 
ا�لللللشلللللتلللللعلللللملللللالللللله 
الطريقة  باتباع 

التالية:
بني  املللزيللج  �شع   •

الزيت قبل و�شعه على فروة  لتدفئة  يللدك  راحللة 
الراأ�ش

يتم  حتى  دائرية  حركة  يف  بلطف  بتدليكه  • قم 
امت�شا�شه جيدا

بغ�شله  قم  ثم  ومن  ال�شعر،  على  الزيت  • اترك 
باملاء الفاتر يف �شباح اليوم التايل.

ال�شعر ت�شاقط  منع   .2
زيت  يعمل  امل�شادة لالتهابات،  ب�شبب خ�شائ�شه 
القرنفل على منع ت�شاقط ال�شعر، قم بخلط زيت 

الكافور مع زيت القرنفل وتدليك فروة الراأ�ش.

ال�شعر تنعيم   .3
اإذا كان لديك �شعر اأ�شود اأو بني، ميكنك ا�شتخدام 
خليط من زيت القرنفل مع زيت الزيتون، لتنعيم 
ال�شعر وا�شفاء رائحة مميزة عليه، اتبع الطريقة 

التالية ل�شتخدامه:
و  القرنفل  2 ملعقة طعام من زيت  • قم بخلط 

الزيتون زيت  كوب   2/1
لفرتة  واتركه  وعللاء  يف  اخلليط  بت�شخني  قم   •

�شغرية على النار
�شاعات  3 عن  تقل  ل  ملدة  قليًا  ليربد  • اتركه 

يدك  راحللللة  بلللني  اخلللللليللط  ملللن  الللقللللليللل  • �للشللع 
لتدفئة الزيت

مت�شيط  مللع  الللراأ�للش  فللروة  على  بو�شعه  ابلللداأ   •
ال�شعر جيدا

دقيقة  20 ملدة  ال�شعر  على  الزيت  • اترك 
ل�شمان  املللنللا�للشللب  بال�شامبو  ال�شعر  ا�للشللطللف   •

احل�شول على نتائج جيدة.

ال�شعر لون  حت�شني   .4
يللعللمللل زيلللت الللقللرنللفللل علللللى جتللديللد للللون ال�شعر، 

ميللللكللللنللللك و�لللشلللع 
حملول زيت 

النللتللهللاء مللن �شبغه،  بللعللد  ال�شعر  علللللى  الللقللرنللفللل 
لتح�شل على ملعان و�شعور بالنتعا�ش.

ال�شتخدامات الأخرى لزيت القرنفل
هللنللاك الللعللديللد مللن ال�للشللتللعللمللالت الأخللللرى لزيت 

القرنفل اأهمها:
1. عاج 

م�شادة  خ�شائ�ش  على  يحتوي  كونه  لاأ�شنان: 
فاإنه يدخل مع جمموعة  واللتهابات،  للجراثيم 
اأنه  كما  بللالأ�للشللنللان،  العناية  منتجات  مللن  وا�شعة 

يخفف المها والتقرحات يف الفم.
على  اللللقلللرنلللفلللل  يلللحلللتلللوي  اجلللللللللروح:  علللللاج   .2
عاج  يف  ي�شتخدم  فللهللو  للللذا  مللطللهللرة،  خ�شائ�ش 
الريا�شي  والقدم  الفطرية  واللتهابات  اجلللروح 

ولدغ احل�شرات.
من  تلللعلللاين  كللنللت  اإذا  اللللتلللوتلللر:  ملللن  احلللللد   .3
القرنفل  زيت  ا�شتخدام  والتوتر، ميكنك  الإجهاد 
تقلل  خ�شائ�شه  لأن  والأمل  ال�شغط  لتخفيف 
والتوتر  والقلق  والإرهللللاق  الذهني  الإجللهللاد  مللن 

وحتقيق ال�شرتخاء للعقل.
التنف�شي:  اجلللهللاز  ملل�للشللاكللل  مللن  الللتللخللللل�للش   .4
حيث  احللق،  التهاب  عاج  يف  القرنفل  ي�شتخدم 
الذي يعمل على تنظيف  التربيد  تاأثري  ميتلك 
ال�شعال  مثل  اأمرا�ش  ويقاوم  كما  الأنفي،  املمر 

ونزلت الربد.
القرنفل  زيت  يعترب  اله�شم:  ع�شر  عاج   .5
مفيد ل�شحة اجلهاز اله�شمي، حيث يوفر لك 

الراحة من ع�شر اله�شم، وانتفاخ البطن.
6. ال�شيطرة على داء ال�شكري: اأظهرت 
ي�شاعد  القرنفل  اأن زيت  الدرا�شات 
م�شتويات  على  احلللفللاظ  يف 
الأن�شولني م�شتقرة 
وبالتايل  الللدم،  يف 
فلللللهلللللو مللللفلللليللللد يف 
علللللللللللللاج ملللللر�لللللش 
وتعزيز  الللل�لللشلللكلللري 

الأي�ش اله�شمي.

 ال�سوفان مرطب للجلد ومق�سر للب�سرة

مطهر طبيعى للب�شرة
رائع  طبيعى  كمطهر  ال�شوفان  ما�شكات  تعمل 

للب�شرة،
الحتفللللللاظ  على  اجلللللللد  ت�شلللللاعد  حلللللليث   
الرطوبة  متنحللله  الللتى  الطبيعللللية  بللزيللوتلله 

املطلوبة.

مق�شر للب�شرة احل�شا�شة
اإذا كانت ب�شرتك ح�شا�شة جدا، 

املق�شرات لقوامها اخل�شن، ميكنك  ول حتتمل 
فى  يت�شبب  ل  قللواملله  لأن  لل�شوفان،  اللللللجللوء 

التهاب الب�شرة.

مرطب للجلد
اللل�للشللوفللان غللنللى بللالللدهللون والللربوتلليللنللات التى 

ت�شاعد على ترطيب اجللد، 
للللذللللك ميللكللنللك عللمللل مللا�للشللكللات طللبلليللعلليللة من 

ال�شوفان لرتطيب الب�شرة.

عالج حروق ال�شم�س
وم�شادة  مرطبة  مللواد  على  ال�شوفان  لحتواء 
للللاأكللل�لللشلللدة، يلللعلللد حللللا رائللللعللللا للللعلللاج حللللروق 

ال�شم�ش.

م�شاد للحكة
دقيق ال�شوفان م�شاد للحكة وي�شاعد فعليا فى 
التقليل من ال�شعور باحلكة، ملختلف الأمرا�ش 

اجللدية واللتهابات الفطرية.

لطاملا ا�شتهر زيت القرنفل من اأجل احل�شول على �شعر �شحي ولمع ب�شبب ما يحتويه من م�شادات لاللتهابات والبكترييا والفريو�شات، تعرف 
على فوائده الأخرى لل�شعر.�شجرة القرنفل دائمة اخل�شرة تنتج براعم، ولديها العديد من اخل�شائ�س الطبية، حيث مت ا�شتخدامها منذ 
ع�شور قدمية يف احل�شارة ال�شينية، ومن ثم انت�شرت اإىل اأماكن خمتلفة يف جميع اأنحاء العامل.ي�شتخدم زيت القرنفل يف عالج حب ال�شباب، 

والتخل�س من العدوى، وعالج اجلروح واحلروق، بالإ�شافة اإىل خمتلف م�شاكل ال�شعر مثل ت�شاقطه، وعالج ق�شرة الراأ�س.

م�شاد لاللتهابات والبكترييا والفريو�شات

زيت القرنفل .. ل�سعر �سحي وقوي
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اأبرز العالمات الوا�شحة نفاد البطارية ب�شرعة كبرية 

هاتفك على  يتج�س�س  من  هناك  اأن  على  تدل  عالمة   12
�شرقة  يف  يرغب  من  لكل  املثايل  الهدف  يجعله  ما  وهو  حياتك،  مركز  هاتفك  يعد 
هويتك اأو الحتيال عليك مالًيا؛ ولذلك عليك مراقبة العالمات التي تدل على اأن 

هاتفك تعر�س لالخرتاق.
يف مقال ن�شرته جملة )ريدرز دايج�شت( الأمريكية، تطرق الكاتب جو مكينلي اإىل 
ل�شركة  التنفيذي  املدير  ويقول  لالخرتاق.  الذكي  الهاتف  تعر�س  على  تدل  التي  العالمات 
جمموعة  بفهم  يبداأ  هاتفك  اخرتاق  عالمات  “فهم  اإن  والر  تكنولوجيا” جورج  “بلوك�شايف 
البيانات املوجودة على جهازك، ل �شيما اأن الهاتف واحلا�شوب ميثالن جهازي الت�شال الرئي�شيني 

اللذين ت�شتعملهما ب�شكل يومي”.
ويف ما يلي اأبرز العالمات التي تدل على تعر�س هاتفك لالخرتاق:

الإنرتنت بيانات  ا�شتخدام  يف  كبري  ارتفاع   -  1
كمية  على  يو�شاج” لاطاع  “داتا  مثل  تطبيق  ا�شتخدام 
بلليللانللات الإنلللرتنلللت اللل�للشللادرة عللن جللهللازك، ثللم الللبللحللث عن 
احلالت ال�شاذة اأو فرتات التحميل الطويلة ي�شاعدك على 
معرفة متى يكون هذا ال�شتهاك على نحو غري مربر، وهو 

ما يعد موؤ�شرا على تثبيت برامج مراقبة على هاتفك.

ب�شرعة هاتفك  بطارية  ا�شتنزاف   -  2
اأبرز العامات الوا�شحة التي تدل على اخرتاق هاتفك هي 
التج�ش�ش  نفاد بطاريته ب�شرعة كبرية، حيث تعمل برامج 
اأنها ت�شتخدم الطاقة  الوقت، مما يعني  يف اخللفية طوال 
ا�شتمرار  يعاين من  كان هاتفك  واإذا  البطارية.  وت�شتنزف 
اأنك تعر�شت  املحتمل  ب�شكل م�شتمر، فمن  الطاقة  فقدان 

لاخرتاق.

هاتفك حرارة  ارتفاع   -  3
يللعللد ارتلللفلللاع درجلللة حللللرارة الللهللاتللف حللتللى عللنللدمللا ل يكون 
الإنرتنت  بيانات  اأن  على  ال�شتخدام عامة حمتملة  قيد 
�شخ�ش  لحللظ  واإذا  املعتاد.  من  اأ�للشللرع  نحو  على  ُت�شتهلك 
ما اأنه يتجاوز حدود ا�شتهاكه للبيانات، فمن املحتمل اأن 

هناك من يتج�ش�ش على جل�شاته اخلا�شة.

هاتفك �شا�شة  على  جديدة  تطبيقات  ظهور   -  4
يكت�شفون  قللد  لللاخللرتاق  تللعللر�للشللوا  الللذيللن  امل�شتخدمون 
اأو  التطبيقات  قائمة  يف  مللاألللوفللة  غللري  جللديللدة  تطبيقات 
الدائم  التحقق  ي�شتوجب منك  الإعلللدادات، وهو ما  �شمن 
من التطبيقات قيد الت�شغيل. ويف حال بدا اأي �شيء يعمل 
ب�شكل غري عادي، حتقق مما اإذا كان اأحد التطبيقات الذي 

ي�شتنزف البطارية يحتوي على برامج �شارة.

نف�شه تلقاء  من  للفيديو  حي  ببث  يقوم  هاتفك   -  5
من  مبا�شر  ب�شكل  الفيديو  ببث  امل�شتخدم  هاتف  قيام  اإن 
تلقاء نف�شه يعد من اإحدى الطرق التي ينتهجها املت�شللون 
للم�شتخدم  وميللكللن  عليها.  والتن�شت  اأن�شطتك  ملللراقللبللة 
اأو  با�شتمرار  يعمل  هاتفه  كللان  حللال  يف  ذلللك  اإىل  التفطن 
تنفد بطاريته ب�شرعة، مما يحتم عليه حينها التحقق من 
ا�شتهاك الإنرتنت والنظر يف ما اإذا كانت هناك طفرة ما 

يف ا�شتهاك بيانات الإنرتنت.

الذكي هاتفك  اأداء  �شعف   -  6
وتاأدية  الن�شو�ش  وا�شتقبال  اإر�للشللال  يف  تللاأخللرًيا  �شهدت  اإذا 
املللهللام الأخللللرى بللوا�للشللطللة هللاتللفللك، قللد تللكللون تلللللك عامة 

هاتفك  تلللعلللر�لللش  علللللللى 
ولعل  للللاخلللرتاق. 

لهذه  التفطن 

الأمور �شعب للغاية، لكن يتوجب علينا اإياء اهتمام كاٍف 
بهذه التفا�شيل الدقيقة.

علمك دون  لر�شائل  واإر�شاله  مكاملات  هاتفك  اإجراء   -  7
ميكن لل�شخ�ش الذي تعر�ش هاتفه لاخرتاق اأن ُياحظ 
الللتللي مل يقم بها يف قائمة  املللكللاملللات والللر�للشللائللل  علللددا مللن 
جللهللات التلل�للشللال اخلللا�للشللة بللله. ويف هلللذه احلللالللة، يتوجب 
عليك مراقبة هذا الن�شاط عن كثب لأن بع�ش الأرقام التي 
�شتجدها قد متثل دليًا على اجلهة التي قامت باخرتاق 

هاتفك.
املزعجة املنبثقة  النوافذ  من  العديد  ظهور   8-

التوقف  و�للشللا�للشللات  املللزعللجللة  املللنللبللثللقللة  الللنللوافللذ  اإن ظللهللور 
الغريبة؛ دليل على تعر�ش هاتفك خلطر الخرتاق. ورغم 
هاتفك،  اخللرتاق  اإىل  ت�شري  قد ل  النوافذ  هللذه  اأن معظم 
فاإن بع�شها قد يكون دليًا على اإ�شابته بنوع من الربامج 
الهواتف  جترب  والتي  )اأدويلللر(،  با�شم  تعرف  التي  ال�شارة 
نقر  الأربللاح عن طريق  اإعانات معينة جلني  على عر�ش 

امل�شتخدمني عليها.

املعلومات باأمن  متعلقة  ر�شائل  تلقي   -  9
الأن�شطة غري  اخللرُتق هاتفك، قد تاحظ بع�ش  يف حللال 
املعلومات  بللاأمللن  متعلقة  ر�شائل  ا�شتقبالك  مثل  املللعللتللادة، 
ُتللعلللللمللك بللاأنلله قللد مت الللنللفللاذ اإىل بللريللدك الإللللكلللرتوين اأو 
اأو  جديد  جهاز  با�شتخدام  التوا�شل  مواقع  على  ح�شابك 
روابط لإعادة �شبط كلمة املرور اأو ر�شائل حتقق تفيد باأنك 

قمت بالت�شجيل يف ح�شابات ل تعرفها”.

الهاتف خلفية  يف  طبيعي  غري  �شجيج  وجود   -  10
قد  الغريبة  الأ�للشللوات  مللن  وغريهما  والطنني  ال�شجيج 
فعلى  يتن�شت على خطك.  اأن هناك من  اإىل  اإ�للشللارة  تكون 
الرغم من اأن جميع الهواتف قد ُت�شدر اأ�شواتا غريبة من 
التحقق من وجللود عامات  فاإنه يجب عليك  وقت لآخللر، 

اأخرى.

هاتفك اإغاق  على  قدرتك  عدم   -  11
فحاول  املحمول،  لهاتفك  يحدث  غريبا  �شيئا  لحظت  اإذا 
اإيقاف  عملية  مللع  جللهللازك  تفاعل  مبراقبة  وقللم  اإغللاقلله، 
وقع اخرتاقها  التي  الهواتف  تغلق  الواقع ل  الت�شغيل. يف 
حتاول  عندما  حتى  مطلقا  ُتغلق  ل  وقللد  �شحيح،  ب�شكل 

القيام بذلك.

الربيدية ر�شائلك  حظر   -  12
بللللريللللدك  ر�للللشللللائللللل  اأن  تلللكلللتللل�لللشلللف  قلللللد 

الإلللللكللللرتوين الللر�للشللملليللة يللقللع حللظللرهللا بللوا�للشللطللة “فاتر 
تاأتي  كاأنها  الإلكرتوين” نظرا لأن ر�شائلك تبدو  ال�شخام 

من م�شادر م�شبوهة.

ثاث خطوات يجدر بك القيام بها يف حال كنت ت�شتبه يف 
تعر�ش جهازك لاخرتاق:

بي  تي  )بللي  ب�شركة  املعلومات  اأمللن  م�شت�شاري  كبري  ن�شح 
�شيكيوريتي( مات ويل�شون باتباع اخلطوات التالية:

اأهمية هذه النقطة يف  - تغيري كلمات ال�شر املهمة: تكمن 
جتّنب تغيري كلمة املرور با�شتخدام اجلهاز الذي ت�شك يف 
اأنه قد تعّر�ش لاخرتاق، اإذ اإنك بهذه الطريقة �شتكون قد 

ك�شفت عن كلمة املرور اجلديدة للمخرتقني.
- اعللتللمللاد اآللليللة ملل�للشللادقللة مللتللعللددة الللعللوامللل: يللجللب على 
تعر�ش  تفادي  اأجللل  من  اأمكن  كلما  بذلك  القيام  اجلميع 
الللعللديللد مللن التطبيقات  للللاخلللرتاق. وتلل�للشللمللح  اأجللهللزتللهللم 
وتطبيقات  وغللوغللل  في�شبوك  -مللثللل  ال�شائعة  واخلللدمللات 
الآلية. وقد ل جتدي هذه  بتفعيل هذه  الكربى-  البنوك 
اأنها ت�شهم يف  اإل  الطريقة حني يتعر�ش جهازك للخطر، 

التقليل من احتمال اخرتاق جهازك.
- ا�شتعادة جهازك: ميكن اأن ي�شكل هذا الأمر حتديا، غري 
اأنه اأ�شحى اليوم اأ�شهل بكثري من اأي وقت م�شى. وتعتمد 

هذه العملية على نوعية جهازك، حيث توفر كل من اآبل 
التطبيق  وغوغل اجتاهات وا�شحة و�شهلة 

ن�شخة  اإنلللل�للللشللللاء  ملللللن  متلللكلللنلللك 
احتياطية.

بعد ثغرة وات�س اآب.. 5 طرق حلماية هاتفك من التج�س�س
برامج  بتثبيت  للقرا�شنة،  ت�شمح  اأمنية  ثغرة  اكت�شاف  اأب"، عن  "واآت�ش  الفورى  الرتا�شل  تطبيق  اإعللان  اأثللار 
التج�ش�ش عن بعد على الهواتف، جدل وا�شعا خا�شة فيما يتعلق مبدى �شامة تطبيقات اأخرى للرتا�شل، بديا 
اأو كيفية تفادى الثغرات الأمنية عرب التطبيقات املختلفة على الهواتف  للتطبيق اململوك ل�شبكة الفي�شبوك، 

ال�شخ�شية، ف�شا عن ا�شتفادة �شركة اإ�شرائيلية من الثغرة فى تثبيت تلك الربامج.
ووفقا لتقرير "واآت�ش اأب"، فقد ا�شتغل عدًدا غري معروف من القرا�شنة بالفعل، الثغرة فى تثبيت برامج جت�ش�ش 
عالية اجلودة، كتلك التي تباع عادة للدول، كما ذكرت اأن الثغرة ا�شتغلت خلًا فى ميزة الت�شال ال�شوتى التى 
يوفرها التطبيق على نحو ي�شمح بتثبيت برامج جت�ش�ش على اجلهاز الذي ُيت�شل به، �شواء اأُجيبت املكاملة اأم ل.

بتحديث  م�شتخدم  مليار   1.5 لنحو  تطبيقها، ومطالبتها  فى  اأمنية  ثغرة  اإ�شاح  وات�شاب عن  اإعللان  ورغللم 
التطبيق، اإل اأن الزمة احلالية اأثارت جدل ب�شاأن كيفية تفادى ت�شلل تلك الثغرات الأمنية عرب الهواتف الذكية 

من ا�شتخدام التطبيقات املختلفة للرتا�شل اأو غريها عرب هواتفهم، وحمايتها من التج�ش�ش.

طرق عديدة لتجنب تلك الثغرات وحماية البيانات احل�شا�شة
تطبيقات  من  اأى  "وات�شاب" اأو  تطبيق  عليه  املوجود  املوبايل  جهاز  على  ح�شا�شة  بيانات  و�شع  عللدم   : اأول   -
الرتا�شل املختلفة، فالتطبيقات لي�شت هى الهدف بقدر ما الو�شول ملا يحتويه اجلهاز من معلومات و�شرقتها، 

وهو ما ميثل خطورة للم�شتخدم.
و�شعها  عللدم  اأحللد  عليها  يطلع  اأن  يريد  ل  والتى  اخلا�شة،  البيانات  و�شع  عللدم  اأي�شا  امل�شتخدم  على  -ثانيا: 
على تطبيقات الرتا�شل اأو ال�شو�شيال ميديا، وفى حالة ا�شطرار امل�شتخدم و�شع معلومات ح�شا�شة عدم و�شع 
معلومات ت�شتخدم كثغرة، وذلك بو�شع البيانات على جهاز لي�ش به تطبيقات الرتا�شل، والعك�ش فاإذا 

مت تنزيل تلك التطبيقات باملوبايل فعلى امل�شتخدم عدم و�شع البيانات احل�شا�شة عليه.
-ثالثا :على امل�شتخدمني التعامل بحذر مع املواد امل�شبوهة على الإنرتنت، وذلك بعدم 
فتح ر�شالة من رابط غري معروف والتى عادة ما تثري انتباه وف�شول امل�شتخدم، 
حيث تاأتى بكلمة مثرية لانتباه وال�شك اأو على هيئة جائزة، وغريها وعلى 
امل�شتخدم التاأكد منها، وعدم فتحها ، واأن كانت من �شخ�ش قريب يجب 

التاأكد من �شحتها بالت�شال به.
قابل  هللو جللهللاز  بللالإنللرتنللت  اأى جللهللاز مت�شل   ، -رابلللعلللا 
لاخرتاق، واأي�شا ما يتعلق با�شتخدام تطبيقات 
ال�شو�شيال ميديا املختلفة، و اأن م�شوؤوىل 
لديهم  كللمللثللال  "وات�شاب"،  تطبيق 
فلللللرق مللتللخلل�للشلل�للشللة فللللى الأملللللن 
وحماية  الإللللليللللكللللرتونللللى 
من  وبللرغللم  البيانات 
ذلللللللللللك يللللحللللدث 

اخرتاق.
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الفجر الريا�ضي

•• مي�صوري-الفجر

اأبللللللللرزت املللللواقللللع املللتللخلل�للشلل�للشللة يف 
الزوارق ال�شريعة و�شباقات الإثارة 
 3 فيكتوري  زورق  انت�شار  واملتعة 
العديدي  �للشللامل  الللثللنللائللي  بللقلليللادة 
بحرية  جللائللزة  يف  علي  اآل  وعي�شى 
اوزاك�ش الكربى للزوارق ال�شريعة 
-اجلولة الثانية من بطولة العامل 
ولية  ا�شت�شافتها  والتي   2019
من  الأول  يف  الأمريكية  مي�شوري 

�شهر يونيو اجلاري 
املللواقللع هناك مثل  ونقل عللدد من 
و”باور  واتر”  زي  اون  “�شبيد 
اك�شبو”  و”ليك  ني�شني”  بلللووت 
الريا�شات  جمللللال  تللخللدم  واللللتلللي 
الللللبللللحللللريللللة وريلللللا�لللللشلللللة الللللللللللزوارق 
التاريخي  اللللفلللوز  خلللرب  اللل�للشللريللعللة 
�للشللبللاق الفئة  لللللزورق فلليللكللتللوري يف 
زورق فيكتوري  الأوىل حيث عانق 
العديدي  �شامل  الثنائي  بقيادة   3
الأول يف  انت�شاره  اآل علي  وعي�شى 
املناف�شني  اأملللام  العاملية  البطولة 
وخا�شة  الأوىل  الللفللئللة  يف  الللكللبللار  
العريق  الأمللريللكللي  الللفللريللق  زورق 
م�ش غيكو 113 بقيادة الأمريكي 
جلليللملل�للش �لللشللليلللبلللارد واللللربيلللطلللاين 
وكذلك  كرتي�ش  �شتيف  املخ�شرم 
الزورق ال�شرتايل اليطايل 222 
اأوف �شور بقيادة ال�شرتايل دارين 
جيوفاين  واليللللطللللايل  نلليللكللللل�للشللون 

كاربيتيا
وابهر اأمراء البحار �شفراء ريا�شة 

 3 فلليللكللتللوري  زورق  يف  الإمللللللللارات 
اجلمهور الأمريكي العري�ش الذي 
تللابللع املللنللافلل�للشللات يف مللوقللع احلدث 
وعرب قنوات التلفزة املحلية هناك 
الإملللارات  اأبللنللاء  انت�شار  كللان  حيث 
احلدث الأبرز يف التجمع الريا�شي 
البحري الكبري والذي جمع اأكرث 
من 50 فريقا تناف�شوا على األقاب 
بلليللنللهللا الفئة  فللئللات خمللتلللللفللة ملللن 
مناف�شاتها  يف  �شارك  التي  الأوىل 
فلللريلللق  يف  الإملللللللللللللللللارات  �لللللشلللللفلللللراء 
فئات  اإىل  اإ�شافة  تيم  الفيكتوري 
�للشللوبللر كلللات وبلللي 1 ويللوبللر �شتوك 
ويف اك�شرتمي و�شوبر يف اك�شرتمي 
وبرو �شتوك يف وبي 1 �شوبر �شتوك 
2 و3 و4 و5 و6. ومنح  والفئات 
هذا الفوز الكبري والذي جاء على 
الأ�شهر  الأمريكي  الللزورق  ح�شاب 
والفريق   113 غيكو  م�ش  عامليا 
اأوف   222 ال�للشللرتايل اليللطللايل 
بقيادة   3 فلليللكللتللوري  زورق  �لللشلللور 
العديدي  �للشللامل  الللطللائللر  الللثللنللائللي 

الرتتيب  �للشللدارة  علي  اآل  وعي�شى 
اللللعلللام بلللجلللدارة ملللعلللززا مللوقللفلله يف 
على  جديد  بفارق  العام  الرتتيب 
اللقب  حل�شم  متطلعا  مناف�شيه 
اجلديد  حلته  يف  اجلللديللد  العاملي 
والتي  املللتللبللقلليللة  اجلللللللولت  خللللال 
يف  مرتقبة  حمللطللات  اأربللللع  ت�شمل 
�شارا�شوتا “فلوريدا” و�شانت كلري 
“فلوريدا«.  وماير�ش  وميت�شغان  
للزوارق  الللعللامللليللة  الللبللطللولللة  وتللعللد 
املتحدة  الللللوليللللات  يف  اللل�للشللريللعللة 
واحلللللدة ملللن اعلللللرق اللللبلللطلللولت يف 
ريللا�للشللة الللللللزوارق اللل�للشللريللعللة حول 
قارات العامل خا�شة بعد اإطاقها 
بللحلللللة جللللديللللدة ملللنلللذ �للشللهللر مايو 
الأوىل  اجللللوللللة  بلل�للشللبللاق  امللللا�لللشلللي 
باإ�شراف  بيت�ش  كللوكللو  �للشللاطللئ  يف 
اجلهة   ”1 موؤ�ش�شة”بي  وتنظيم 
العاملية  �للشللتللوك  للل�للشللوبللر  امللللروجلللة 
الأمريكي  الحتللللاد  مللظلللللة  وحتلللت 

للزوارق ال�شريعة –ا ب ب ا-
من جانبه اأكد بطلنا العاملي ال�شابق 

حمللمللد �للشلليللف املللللري ملل�للشللرف عام 
الفيكتوري  موؤ�ش�شة  يف  املت�شابقني 
اللللذي حتقق يف  النللتلل�للشللار  اأن  تيم 
وليللللة ملليلل�للشللوري الأمللريللكلليللة يعد 
الذي  الأول  لأنلله  تاريخيا  اجنلللازا 
للزوارق  العامل  بطولة  يف  ي�شجل 
باإ�شراف  ب�شكلها اجلديد  ال�شريعة 
1” اجلهة  “بي  موؤ�ش�شة  وتنظيم 
العاملية  �للشللتللوك  للل�للشللوبللر  امللللروجلللة 
الأمريكي  الحتللللاد  مللظلللللة  وحتلللت 
ا-  ب  ب  –ا  اللل�للشللريللعللة  للللللللللزوارق 
 1100 مللللريكللللوري  ومبلللحلللركلللات 

ح�شان.
يف  املت�شابقني  عللام  م�شرف  واأ�للشللاد 
بجهود  تيم  الفيكتوري  موؤ�ش�شة 
تيم  اللللفللليلللكلللتلللوري  اإدارة  جمللللل�للش 
برئا�شة حريز املر حممد بن حريز 
لأبطالنا  الللفللر�للشللة  وتلللوفلللريهلللم 
ال�شباب اأمثال الثنائي الرائع �شامل 
العديدي وعي�شى اآل علي لإبراز ما 
اكللتلل�للشللبللوه ملللن خلللللربات وملللهلللارات 
مللكللنللتللهللم ملللن قللبللل ملللن اللللفلللوز يف 

ال�شريعة  للللللزوارق  الللعللامل  بطولة 
-اك�ش كات- عام 2017 يف حتدي 
واأيلللن يف  الأوىل  الفئة  هللو  جللديللد 
والتي  اأمريكا  يف  العاملية  البطولة 
جتمعهم حاليا بجيل �شاحب خربة 
�شاركت اأمامهم �شخ�شيا يف احدي 
الرنويجي  الللفللريللق  يف  اللل�للشللنللوات 
 ”91 ريلل�للشلليللنلليللغ  “زابو  اللللرتكلللي 
-الإيطايل  ال�لللشلللرتايل  والللفللريللق 
والللللللزوارق  �شور”  اأوف   222“
 ”113 غلليللكللو  “م�ش  الأملللريلللكلللي 

.»77 و”لوكا�ش 
الللللذي رافللللق الفريق  املللللري  وقللللال 
الوليات  اإىل  الأخلللرية  رحاته  يف 
ولية  واىل  الأمللريللكلليللة  املللتللحللدة 
�شعبا  يللعللد  اللللفلللوز  اأن  ملليلل�للشللوري 
املقايي�ش لأنلله جاء يف ظروف  بكل 
العديدي  �للشللامل  الثنائي  يعي�شها 
وعي�شى اآل علي للمرة الأوىل رغم 
الأمريكية  البطولت  يف  ظهورهم 
مللنللذ اللللعلللام املللا�للشللي واللل�للشللبللب اأن 
اللللللزورق �للشللارك يف جللائللزة بحرية 

ولية  يف  الأوىل  للللللمللرة  اوزاكللل�لللش 
على  قبل  من  يعتد  ومل  مي�شوري 
مثل هذه الأجواء ورغما عن ذلك 
كانت الغلبة لأمراء البحار اللذين 
قلللدر التحدي  اأنلللهلللم علللللى  اثللبللتللوا 

الكبري.
املري  حممد  ال�شباق  بطلنا  واأ�شار 

عا�شها  ومعاناة  ظروفا  هنالك  اأن 
ال�شباق  خلللو�لللش  قلللبلللل  الأبلللللطلللللال 
الللرئلليلل�للش يف اجلللولللة الللثللانلليللة من 
ظروف  يف  متثلت  الللعللامل  بللطللولللة 
الطريان حيث و�شلوا اإىل الوجهة 
التحرك  حللللظلللة  مللللن  الأخللللللللللرية 
دبللي وحتى ولية  الدنيا  دانللة  مللن 

ورغللللم  �لللشلللاعلللة   30 يف  مللليللل�لللشلللوري 
التجارب  اإجلللللراء  وعللللدم  الإرهللللللاق 
تتعلق  لأ�شباب  ال�شباق  يللوم  يف  اإل 
باأمور تنظيمية واإدارية ا�شتطاعوا 
هذه  كللل  على  التغلب  بللاإ�للشللرارهللم 
من�شة  اإىل  والللو�للشللول  اللللظلللروف 

التتويج حمققني املركز الأول.

على  امل�شنفة  غري  فوندرو�شوفا  ماركيتا  الت�شيكية  فازت 
للمباراة  لتتاأهل  و6-7   5-7 كونتا  جوهانا  الربيطانية 
و�شتواجه  للتن�ش  املللفللتللوحللة  فللرنلل�للشللا  بللبللطللولللة  الللنللهللائلليللة 

ال�شرتالية اآ�شلي بارتي على اللقب .
التاأخر يف املجموعتني لت�شبح  وتعافت فوندرو�شوفا بعد 
اأول لعبة مراهقة ت�شل للنهائي يف رولن جارو�ش منذ 

اآنا ايفانوفيت�ش يف 2007.
و�شتلتقي فوندرو�شوفا مع بارتي التي فازت على الأمريكية 

ال�شاعدة اأماندا اأني�شيموفا 6-7 و6-3 و3-6.
اأجواء  و�شط  الأوىل  املجموعة  يف   3-5 كونتا  وتقدمت 

ممطرة مبلعب �شيمون ماتيو ونالت ثاث فر�ش للح�شم 
انتف�شت  عللامللا   19 العمر  مللن  البالغة  مناف�شتها  لكن 

لتتفوق يف املجموعة.
املجموعة  يف  اأي�شا   3-5 الربيطانية  الاعبة  وتقدمت 
التي  فوندرو�شوفا  اأمللام  ال�شمود  يف  ف�شلت  لكنها  الثانية 

نقلت املباراة اإىل �شوط فا�شل وانت�شرت ب�شربة رائعة.
رولن  يف  عاما(   17( اأني�شيموفا  مغامرة  بارتي  واأنللهللت 

جارو�ش بعد مباراة متقلبة.
تلعب  ا�شرتالية  اأول  الثامنة  امل�شنفة  بللارتللي  واأ�شبحت 

النهائي يف باري�ش منذ �شام �شتو�شور يف 2010.

وعو�شت اأني�شيموفا، التي اأطاحت بحاملة اللقب �شيمونا 
املجموعة  يف  -5�شفر  تاأخرها  ال�شابق،  الللدور  يف  هاليب 

الأوىل لتظفر بها.
وتقدمت اأني�شيموفا، اأول لعبة مولودة بعد عام 2000 
تبلغ دور الثمانية اأو قبل نهائي رولن جارو�ش، -3�شفر 
يف املجموعة الثانية لكنها كانت جمرد �شحوة اأجه�شتها 

بارتي.
حل�شم  فر�ش  خم�ش  لتنقذ  الأمريكية  الاعبة  وكافحت 
اللقاء لكن بارتي اأنهت املواجهة يف �شاد�ش مباراة لها حتت 

الأمطار اخلفيفة.

فوندرو�سوفا وبارتي يف نهائي فرن�سا املفتوحة 

الزورق الأزرق يطوي �شفحة مي�شوري وي�شتعد ل�شارا�شوتا

املواقع الأمريكية تربز فوز فيكتوري يف ثانية جولت العامل
املري: انت�شار تاريخي رائع ولد بعد معاناة ال�شفر و�شاعات النتظار

ملللاأزق، قبل  القدم يف  لكرة  الأفريقي  بللات الحتللاد 
انطاق الن�شخة 32 من كاأ�ش اأمم اأفريقيا يف 22 
يونيو )حزيران( اجلاري، والتي ت�شت�شيفها م�شر 

حتى 19 يوليو )متوز( املقبل.
اأكرث  “كاف” حلظات ع�شيبة، بعدما تلقى  يعي�ش 
مباراة  منذ  بلللداأت  املا�شية،  الأيلللام  يف  �شدمة  مللن 
املغرب  يف  اأفريقيا  اأبللطللال  دوري  لنهائي  الللذهللاب 
التي جمعت الوداد البي�شاوي املغربي مع الرتجي 

التون�شي والتي انتهت بالتعادل 1-1.

و�للشللهللدت املللللبللللاراة اعلللرتا�لللشلللات كللثللرية ملللن جانب 
احلكم  �شد  ب�شكوى  تقدم  الللذي  الأر�لللش،  �شاحب 
امللل�للشللري جللهللاد جللريلل�للشللة، قللبللل اأن يللعلللللن الحتلللاد 
الأفريقي اإيقافه وا�شتبعاده من اإدارة مباريات كاأ�ش 

اأمم اأفريقيا.
وتوا�شلت الأزمللات يف لقاء الإيللاب يف تون�ش، الذي 
ا�شتثنائية، عندما  مل ي�شتكمل بعدما �شهد اأحداثاً 
اأحللللرز اللللللوداد املللغللربللي هللدفللاً يف اللل�للشللوط الثاين، 
اأحرزه  بهدف  الرتجي  تقدم  اإىل  ت�شري  والنتيجة 

يف ال�شوط الأول، ولكن احلكم األغى الهدف املغربي 
بداعي الت�شلل.

الفيديو،  بتقنية  بال�شتعانة  الللوداد  فريق  وطالب 
جدل  و�شط  “الفار”،  بتعطل  �شدمة  تلقى  ولكنه 
املباراة،  ا�شتكمال  ال�شيف  الفريق  ورفلل�للش  كبري، 

ليعلن احلكم فوز الرتجي باللقب.
ومل تللتللوقللف اأزملللللة نللهللائللي اأبلللطلللال اأفللريللقلليللا عند 
ب�شكوى لاحتاد  الللللوداد  تللقللدم  بعدما  احللللد،  هللذا 
اإعادة  تقرر  عا�شفة،  اجتماعات  وعقب  الأفريقي، 

املباراة مرة اأخرى على اأر�ش حمايدة عقب بطولة 
من  كبرية  اعللرتا�للشللات  و�شط  اأفريقيا،  اأمم  كللاأ�للش 
اللللرتجلللي الللتللونلل�للشللي الللللذي تللقللدم بلل�للشللكللوى اأخلللرى 
املركز  وميداليات  الكاأ�ش  �شحب  خالها  يرف�ش 

الأول منه.
لكرة  الأفللريللقللي  الحتلللاد  على  ال�شدمات  وتللوالللت 
القدم، عندما مت اإلقاء القب�ش على رئي�ش “كاف”، 
باري�ش،  الللفللرنلل�للشلليللة  الللعللا�للشللمللة  يف  اأحلللملللد  اأحلللملللد 
وتوجيه 3 تهم له، هي انتهاكات اأخاقية مزعومة 

األف   20 بدفع  العام  اأمينه  اأمر  اأحمد،  اأحمد  باأن 
احتادات  روؤ�للشللاء  ح�شابات  يف  الللر�للشللاوي  مللن  دولر 
بكرة القدم يف اأفريقيا، ت�شمنت دولتي كاب فريدي 

وتنزانيا.
كما مت اتهام رئي�ش “كاف” بتكبيد خزينة الحتاد 
الأفريقي مبلغ 830 األف دولر كتكاليف اإ�شافية 
�للشللركللة فرن�شية،  علللن طللريللق طلللللب ملللعلللدات علللرب 
بجانب اتهامه بالتحر�ش بل4 موظفات بل”كاف” مل 
يتم ذكر ا�شمهن، وانتهاك القوانني لزيادة التمثيل 

ب�شراء  اتهامه  جانب  اإىل  “كاف”،  داخللل  املغربي 
مقابل  “كاف”  ح�شاب  على  جللديللدتللني  �شيارتني 
دولر، واحدة منهما متواجدة يف م�شر  األف   400
اأما الأخرى فمتواجدة يف م�شقط راأ�شه مدغ�شقر.

الأزمللات بظالها على  تلقي هذه  اأن  املتوقع  ومن 
الفرن�شية  ال�شلطات  اأن  خا�شة  اأفريقيا،  اأمم  كاأ�ش 
الأفريقي  الحتللاد  رئي�ش  �شفر  جللواز  �شحب  تنوي 
بعدما األقت القب�ش عليه لمتثاله للتحقيقات، ما 

قد يهدد ح�شوره النهائيات يف م�شر.

هل تتاأثر كاأ�س اأمم اأفريقيا باأزمات »كاف«؟ 
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الريا�شية  التحكيم  اأكدت حمكمة 
ت�شيل�شي  نللللللادي  اأن  “كا�ش”، 
عقوبة  علللللللى  طلللعلللن  الإجنللللللللليللللزي 
الحتلللللللللاد اللللللللللدويل لللللكللللرة اللللقلللدم 
�شم  من  مبنعه  اخلا�شة  “فيفا”، 

لعبني جدد.
تلللعلللر�لللش تلل�للشلليللللل�للشللي للللللعللقللوبللة يف 
فرباير )�شباط( املا�شي، لنتهاك 
لللوائللح الللتللعللاقللد مللع لعللبللني حتت 
اأوروبللللللا،  )18 علللاملللاً( ملللن خللللارج 
فرنك  األلللللف   600 تللغللرميلله  ومت 

�شوي�شري.
اإنه  املا�شي،  ال�شهر  ت�شيل�شي  وقال 
�شيطعن على العقوبة التي حترمه 

مللن �للشللم لعللبللني جلللدد يف فرتتي 
انتقالت، اأو ملدة عام واحد فعلياً.

وذكرت حمكمة التحكيم الريا�شية 
قدم  للللنلللدن،  وملللقلللره  الللللنللللادي  اأن 

زمنياً  جللللدوًل  ت�شع  ومل  الللطللعللن 
للبت فيه.

نللادي بورتو الربتغايل، بدفع  اأديللن 
لن�شره  لللبللنللفلليللكللا،  يللللللورو  مللللللليلللوين 
الأخري،  تخ�ش  اإلكرتونية  ر�شائل 
اأ�لللشلللرت ب�شورة  الللقلل�للشللاء  وبللحلل�للشللب 

النادي واأثرت بالتبعية على دخله.
تلللللعلللللود الللللقلللل�للللشلللليللللة اللللللتلللللي علللرفلللت 
الر�شائل  “ق�شية  بللا�للشللم  اإعللاملليللاً 
)حزيران(  ليونيو  الإلكرتونية” 
يف  ملل�للشللوؤولللون  قلللام  حللني   ،2017
نادي بورتو بن�شر ر�شائل اإلكرتونية 
مت تبادلها بني حكام �شابقني ومدير 
يف،  تللي  بنفيكا  قللنللاة  يف  املللحللتللويللات 

بابلو جريا.
واأكلللد امللل�للشللوؤولللون يف بللورتللو اأن هذه 
�شبهات  وجلللود  اإىل  ت�شري  الر�شائل 
بنفيكا،  للل�للشللالللح  حتللكلليللمللي  فلل�للشللاد 
اللللذي تللوج بلللدوري الللدرجللة الأوىل 

 5 اأخللللللر  مللللللرات يف   4 الللللربتللللغللللايل 
اأعوام.

تربير  بورتو  حاول  الذريعة  وبهذه 
ن�شر الر�شائل، موؤكداً اأنها “م�شلحة 
احلق  اأعطى  الق�شاء  لكن  عامة”، 
التي  بالعواقب  نللدد  الللذي  لبنفيكا 
اأن  مللوؤكللدا  الن�شر،  هللذا  على  ترتبت 
على  اأثللللر  ب�شكل  تلل�للشللررت  �للشللورتلله 

دخله يف املو�شم التايل.
وبللالللتللحللديللد، اأو�للللشللللح الللللنللللادي اأنللله 
ب�شبب هذه  يللورو  20 مليون  خ�شر 
تعوي�ش  لطلب  دفعه  مللا  الق�شية، 
مايل قللدره 17 مليون يللورو، حكم 
الللنللهللايللة باحل�شول  الللقلل�للشللاء يف  للله 
على اثنني منها، على الرغم من اأن 
قابًا  زال  البتدائي ما  هذا احلكم 

للطعن.  

اأكد مدرب منتخب م�شر، املك�شيكي خافيري اأغريي، لعبيه باأنه يثق يف 
قدرتهم على حتقيق لقب كاأ�ش الأمم الأفريقية على اأر�شهم، متجاهًا 

النتقادات ب�شبب اختيارات الت�شكيلة.
اأغلللريي مللع الللاعللبللني، يف ظللل غلليللاب حممد �للشللاح للح�شول  اجتمع 
على الراحة، خال مع�شكر مغلق يف برج العرب، ا�شتعداداً لكاأ�ش الأمم 
الأفريقية، حيث تخو�ش م�شر لقاء الفتتاح �شد زميبابوي 21 يونيو 

)حزيران(.

و�شتخو�ش م�شر مباراتني وديتني �شد تنزانيا وغينيا يومي 13 و16 
يونيو )حزيران(.

اأبلغ  “اأغريي  اليوم اجلمعة:  اإيهاب لهيطة  وقال مدير منتخب م�شر 
الاعبني باأنه يثق فيهم متاماً، وباأنه اختار اأف�شل لعبي م�شر، ويوؤمن 

بقدرتهم على حتقيق اللقب«. 
املع�شكر على تو�شيح عدم وجود  اأغللريي منذ بداية  “حر�ش  واأ�شاف: 
فارق بني لعب اأ�شا�شي واحتياطي، ويتعاون اجلميع للتتويج بالكاأ�ش«.

اأ�شبحت �شتيفاين فرابارت اأول �شيدة يتم اختيارها �شمن قائمة حكام 
مباريات دوري الدرجة الأوىل الفرن�شي يف املو�شم املقبل، بعد اأن اأدارت 

اأول مباراة لها بامل�شابقة يف اأبريل )ني�شان( املا�شي.
التي �شت�شارك يف حتكيم مباريات  الفرن�شية الوحيدة  �شعدت فرابارت 
بكاأ�ش العامل لل�شيدات التي تنطلق اليوم يف بادها، اإىل دوري الأ�شواء 

بعد اأن ق�شت فرتة بالدرجة الثانية.
اأول  اأكون  اأن  بتعييني،  واأت�شرف  “اأنا فخورة   : بيان  وقالت فرابارت يف 

�شيدة تدير مباريات يف دوري الدرجة الأوىل الفرن�شي امتياز يل و�شرف 
وم�شوؤولية«.

اأميان  بني  التعادل  خال  امل�شابقة  يف  لها  مباراة  اأول  فرابارت  واأدارت 
و�شرتا�شبورغ دون اأهداف، واأ�شهرت 4 بطاقات �شفراء.

وت�شري فرابارت على خطى بيبيانا �شتاينهاو�ش التي اأ�شبحت اأول امراأة 
تدير مباراة يف دوري الدرجة الأوىل الأملاين يف 2017، خال التعادل 

برمين.  وفريدر  برلني  هريتا  بني   1-1

اأغريي يثق يف قدرة م�سر على
 الفوز بكاأ�س الأمم 

فرابارت اأول �سيدة �سمن قائمة حكام 
الدوري الفرن�سي 

ايطاليا  مللنللتللخللب  ملللللدرب  يلللواجللله 
حقيقية  م�شكلة  مان�شيني  روبللرتللو 
علللللى مللهللاجللم �شريح  يف العللتللمللاد 
علللللى الللرغللم مللن الللبللدايللة اجليدة 
اوروبلللا  كللاأ�للش  ت�شفيات  يف  لفريقه 
2020، حيث �شجل 8 اأهداف من 

دون ان يدخل مرماه اأي هدف.
يلل�للشللتللطلليللع العلللتلللملللاد على  فللهللو ل 
 36( كوالياريا  “العجوز” فابيو 
عاما( الذي ت�شدر ترتيب الهدافني 
على  ول  اليللللطللللايل،  اللللللللدوري  يف 
مهاجم يوفنتو�ش ال�شاعد موزي�ش 
اللللذي يفتقد اىل اخلللللربة، يف  كللني 
اإميوبيلي  تلل�للشللريو  يللجللد  مل  حلللني 
باده  منتخب  �للشللفللوف  يف  املللفللتللاح 
ومل  لت�شيو،  �شفوف  يف  يفعل  كما 
يثبت مهاجم تورينو اندريا بيلوتي 
ال�شعيد  علللللى  امللل�للشللتللوى  يف  ثللبللاتللا 

الدويل.

املع�شلة  هلللذه  مان�شيني  ويلخ�ش 
وفرة  يف  كنا  حقبات  “ثمة  بقوله 
من املهاجمني اخلطريين ن�شتطيع 
العتماد عليهم عن ظهر قلب”، يف 
اإينزاغي،  فيليبو  حقبة  اىل  ا�للشللارة 
كللريلل�للشللتلليللان فللليلللريي، للللوكلللا توين 

واألي�شاندرو دل بيريو.
وكلللللللان امللللنلللتلللخلللب اليلللللطلللللايل دفلللع 
ثلللملللن علللقلللم اللللهلللجلللوم ل�لللشللليلللملللا يف 
رو�شيا  مونديال  اىل  املوؤهل  امللحق 
الت�شجيل  يف  ف�شل  عندما   2018
فخ�شر  ال�شويد،  �شد  مباراتيه  يف 
بهدف  �شتوكهومل  يف  ذهابا  اأمامها 
التعادل  فللللخ  يف  و�لللشلللقلللط  نلللظللليلللف، 
اللل�للشلللللبللي علللللى اأر�لللشللله للليللغلليللب عن 
منذ  الأوىل  للمرة  الكروي  العر�ش 

عاما.  60
للحلول  مللانلل�للشلليللنللي  قلللللدوم  وملللنلللذ 
املقال  بللدل من جللان بيريو فنتورا 

اىل  التاأهل  ف�شل  بعد  من�شبه  من 
املللونللديللال، جنللح يف اعلللادة املنتخب 
ع�شية  لكن  ال�شحيحة،  ال�شكة  اىل 
اأثينا  يف  ال�شبت  اللليللونللان  مللواجللهللة 
تورينو،  يف  الللثللاثللاء  البو�شنة  ثللم 
على  مناف�شيه  اأبلللرز  مللن  وكللاهللمللا 
بللطللاقللة الللتللاأهللل اىل الللنللهللائلليللات، ل 
�شريحا  مهاجما  مان�شيني  ميلك 

بكل ما للكلمة من معنى.
وقال مدرب اإنرت ميان ومان�ش�شرت 
�شيتي الإنكليزي �شابقا “ل�شت قلقا 
يف ما يتعلق بكاأ�ش اأوروبللا. انا واثق 
من اننا �شنجد حلول على م�شتوى 

تطلعاتنا«.
الأ�شا�شية  مان�شيني  فللكللرة  كللانللت 
املهاجم  ا�للللشللللراك  حلللللول  تللتللمللحللور 
الذي  بالوتيلي  ماريو  “امل�شاك�ش” 
اأ�لللشلللرف علللللى تللدريللبلله مللرتللني على 
�شعيد الندية، لكن املباراة ال�شيئة 

�شد  ماريو”  “�شوبر  خا�شها  التي 
املا�شي،  ايلول/�شبتمرب  يف  بولندا 
ينقلبون  املللنللتللخللب  اأنلل�للشللار  جللعلللللت 
اقللنللاع مدربه  يللنللجللح يف  عللللليلله ومل 
بعد  املنتخب  �شفوف  اىل  بللاإعللادتلله 
دفللاعلله عللن األللللوان نللاديللي ني�ش ثم 

مر�شيليا الفرن�شيني.
انلللتلللقلللادا مبطنا  مللانلل�للشلليللنللي  ووجلللله 
يتحمل  “انه  بللقللوللله  لللبللالللوتلليلللللي 
امل�شوؤولية بالكامل لعدم ا�شتدعائي 
له. لقد �شرحت له باأنه يتعني عليه 
تطوير م�شتواه. لكنه يكتفي باللعب 
على م�شتوى متو�شط، علما بانه لو 
 3 ت�شجيل  ي�شتطيع  لعب مب�شتواه 

اأو 4 اأهداف يف املباراة الواحدة«.
)بالوتيلي(  “ميلك  قائا  واأردف 
�شفوف  اىل  يعود  لكي  �شهرا   12

املنتخب، الأمر يتعلق به«.
بالوتيلي،  عللودة  احتمال  وبانتظار 

من  اأكللللرث  بللتللجللربللة  مان�شيني  قلللام 
لعللب يف مركز راأ�لللش احلللربللة بدءا 
واإميوبيلي  زازا  و�شيموين  بيلوتي 
وكيفن  كلللوالللليلللاريلللا  اىل  و�لللشلللول 

لزانيا وليوناردو بافوليتي.
اأما كني، �شاحب الل19 ربيعا، فقد 
اأ�للشللركلله علللللى اجلللنللاحللني وجنلللح يف 
ما  مباريات   3 يف  هدفني  ت�شجيل 
فعالية  الأكلللرث  املللهللاجللم  منه  جعل 
ل  الللذي  كوالياريا  مع  بالت�شاوي 

ميثل امل�شتقبل لتقدمه يف ال�شن.
متحم�شا  مللانلل�للشلليللنللي  يلللكلللن  ومل 
لكن  كوالياريا،  ل�شتدعاء  كثريا 
املللو�للشللم ال�للشللتللثللنللائللي اللللذي خا�شه 
مهاجم �شمبدوريا وت�شدره ترتيب 
اأمام  هدفا   26 بر�شيد  الهدافني 
الربتغايل  طينة  من  كبار  لعبني 
والأرجنتيني  رونللالللدو  كري�شتيانو 
املدرب يغري  ايكادري، جعا  ماورو 

راأيه.
وعلللللللاد كللللواللللليللللاريللللا بلللاللللتلللايل اىل 
 8 دام  غياب  بعد  املنتخب  �شفوف 
�للشللنللوات و�للشللجللل ثللنللائلليللة يف مرمى 

لي�شتن�شتاين املغمورة )-6�شفر(.

املباراة  كللواللليللاريللا  يللخللو�للش  وقلللد 
�للشللد اللليللونللان اأ�للشللا�للشلليللا ل�للشلليللمللا يف 
بيلوتي  م�شتوى  ا�شتقرار  عدم  ظل 
واميوبيلي، يف حني ل يبدو كني يف 
كامل لياقته البدنية. لكن مان�شيني 

قد يلجاأ اىل اللعب من دون مهاجم 
�لللشلللريلللح، لنلللله اعللتللمللد علللللى جناح 
برناردي�شكي  فيديريكو  يوفنتو�ش 
خال تدريبات ال�شبوع احلايل يف 

مركز قلب الهجوم.

رئي�ش  �شبيل  العامة يف مر�شيليا  النيابة  اأخلت 
اأحمد  امللغا�شي  القدم  لكرة  الإفريقي  الحتللاد 

اأحمد دون توجيه التهام اليه اجلمعة.
وخلل�للشللع اأحلللملللد لللا�للشللتللجللواب اخلللملليلل�للش من 
لل�شرطة  الللتللابللع  الف�شاد  مكافحة  مكتب  قبل 
الللفللرنلل�للشلليللة، علللللى خلللللفلليللة �شبهات  الللقلل�للشللائلليللة 

ف�شاد.
لعقد  واحللد  جانب  من  بف�شخ  تتعلق  والق�شية 
مع �شركة جتهيزات ريا�شية وحتديدا التفاق 
2017 مع  امللللربم يف كللانللون الأول/ديلل�للشللمللرب 
وماب�ش  جتللهلليللزات  لللتللوفللري  “بوما”  �للشللركللة 
يف  مللتللطللوعللا   580 لللنللحللو  تخ�ش�ش  ريللا�للشلليللة 
للمحليني  الإفريقية  الأمم  كاأ�ش  اإطللار بطولة 
يف  املغرب  ا�شت�شافها  التي   2018 )“�شان”( 

مطلع العام املذكور. لكن الحتاد الإفريقي قام 
من طرف واحد بف�شخ هذا العقد، واإبللرام اآخر 

بقيمة مالية اأكرب مع “تاكتيكال �شتيل«.
العا�شمة  يف  مللللوجللللودا  اأحلللملللد  اأحلللملللد  وكلللللان 
الللفللرنلل�للشلليللة حللل�للشللور اجلللتلللملللاع طلللللارئ للجنة 
الللتللنللفلليللذيللة لللاحتللاد اللللقلللاري كلللان قللد دعلللا له 
الدويل  الحتلللاد  وكونغر�ش  املللا�للشللي،  الأ�للشللبللوع 
الذي عقد الأربعاء لإعادة انتخاب ال�شوي�شري 
جديدة  لولية  للفيفا  رئي�شا  اإنفانتينو  جللاين 

من اأربعة اأعوام.
اأحمد، احد نواب رئي�ش  اأحمد  ا�شتجواب  وبعد 
الحتللللاد الللللدويل لللكللرة الللقللدم، اكللتللفللى فيفا يف 
علما  “اأخذ  اأنللله  بالقول  اخلمي�ش  وزعللله  بلليللان 
الذي  اأحمد  اأحمد  بال�شيد  املتعلقة  بللالأحللداث 

مرتبطة  مللزاعللم  بلل�للشللاأن  لللا�للشللتللجللواب  يخ�شع 
بوليته على راأ�ش الكاف«.

و�شدد الحتاد الدويل على اأنه لي�ش مطلعا على 
من  طالبا  بالتحقيق”،  املحيطة  “التفا�شيل 
تكون  قد  معلومات  “اأي  الفرن�شية  ال�شلطات 
�شمن  )الفيفا(  جنريها  بتحقيقات  �شلة  ذات 

جلنة الأخاقيات” التابعة له.
هو  اأحمد  فاأحمد  متطابقة،  م�شادر  وبح�شب 
اأي�شا مو�شع حتقيق من جلنة الأخاقيات يف 
مار�ش  اآذار  يف  رفعها  �شكوى  على  بناء  الفيفا 
الإفريقي،  للللاحتلللاد  اللل�للشللابللق  اللللعلللام  الأملللللني 
امل�شري عمرو فهمي الذي اأعلن “كاف” اإقالته 
املغربي  وتعيني  اأبللريللل  ني�شان  يف  من�شبه  مللن 

معاذ حجي بدل منه.

اإيطاليا تبحث عن مهاجم �سريح دون جدوى 

اإخالء �سبيل رئي�س »الكاف« دون توجيه اتهامات

يتطلع املنتخب الأملاين لكرة القدم اإىل حتقيق املزيد من التقدم يف جتديد 
�شبابه، بعد اخلروج املخيب من كاأ�ش العامل ال�شيف املا�شي، وذلك حينما 
الأوروبية  الأمم  كاأ�ش  ت�شفيات  يف  واإ�شتونيا،  بيارو�شيا  منتخبي  يواجه 

.»2020 “يورو 
يغيب لوف عن املباراتني لإقامته يف امل�شت�شفى، لكنه �شينتظر بفارغ ال�شرب 
الثالثة  املجموعة  بوري�شوف، يف  بيارو�شيا يف  مع  ال�شاب  فريقه  مواجهة 

بالت�شفيات، اليوم ال�شبت.
مدينة  يف  الإ�للشللتللوين  نظريه  اأيلللام  ثاثة  بعد  اأملللانلليللا  منتخب  وي�شت�شيف 
بتحقيق ثاثة  الت�شفيات  يبداأ م�شواره يف  اأن  ياأمل لوف يف  ماينز، حيث 
 2-3 اأ�شل ثاثة، بعد فوزه يف املباراة الأوىل على هولندا  انت�شارات من 

يف مار�ش )اآذار( املا�شي.
وكان لوف تردد كثرياً قبل اإجراء عدد من التغيريات على ت�شكيل الفريق، 
بعد اخلروج من كاأ�ش العامل ال�شيف املا�شي يف رو�شيا، لكنه قرر ذلك ب�شكل 
الأوروبية،  الأمم  بلللدوري  الللثللاين  للم�شتوى  الهبوط  عقب  للجدل  مثري 
ولعبي  الللربازيللل،  يف   2014 العامل  بكاأ�ش  الفائز  الثاثي  عن  التخلي 

بايرن ميونخ، توما�ش مولر، مات�ش هوميل�ش، وجريوم بواتينغ.
ويبحث الأملان عن التوفيق مع مهاجمني �شباب مثل تيمو فرينر، لريوي 
�للشللاين، �للشللريجللي جللنللابللري، وجللوللليللان بلللرانلللدت، وزملليللللله اللل�للشللابللق يف باير 

ليفركوزن كاي هافرتز.

اأكد امل�شنف الأول على العامل، ال�شربي نوفاك ديوكوفيت�ش، اأن تواجد 
رولن  لبطولة  النهائي  ن�شف  الللدور  يف  بالت�شنيف  لعبني   4 اأف�شل 

غارو�ش اأمر اإيجابي، لأن هذا الأمر يعزز التناف�ش لدخول التاريخ.
األك�شندر زفللرييللف يف ربللع نهائي  الللاعللب بعد فللوزه على الأمللللاين  قللال 
للبطولة،  جيد  اأمللر  وهللذا  املقبلة  املباريات  اأهمية  “ازدادت  البطولة: 
اأنظر كل يوم اإىل التاريخ، ولي�ش هناك مكاناً لكتابته اأف�شل من بطولت 

الغراند �شام«.
النم�شاوي  للنهائي،  التاأهل  بطاقة  انتزاع  على  مناف�شه  حول  وب�شوؤاله 
ي�شتحقه،  الللللذي  امللللكلللان  “هو يف  ديللوكللوفلليللتلل�للش:  قلللال  تلليللم،  دوملليللنلليللك 
وبالتحديد على الأر�ش الرتابية التي يقدم عليها اأف�شل م�شتوياته يف 

اللعب«.
واأكد الاعب ال�شربي اأن مدربه الت�شيلي نيكول�ش ما�شو �شاعده كثرياً، 
وخ�شو�شاً على امل�شتوى الذهني، ليتمكن من مواجهة املباريات الهامة. 

اأملانيا توا�سل ال�ستعانة 
بال�سباب 

ت�سيل�سي يطعن على عقوبة »فيفا«

اإدانة بورتو بدفع تعوي�س 2 
مليون يورو لبنفيكا

ديوكوفيت�س: اأفكر كل 
يوم يف كتابة التاريخ
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الفجر الريا�ضي

بللعللد قللللرار الحتلللللاد الأفلللريلللقلللي لكرة 
اأبطال  اإياب نهائي دوري  اإعادة  القدم 
املغربي والرتجي  الوداد  اأفريقيا بني 
�شحف  عللللللدة  تلللفلللاعلللللللت  اللللتلللونللل�لللشلللي، 
اأوروبية مع قرار “كاف” غري امل�شبوق 
�شربة  اإىل  تعر�شت  التي  اأفريقيا،  يف 

قوية، ح�شب بع�ش تلك ال�شحف.
ويف خطوة غري م�شبوقة، قرر الحتاد 
الأفللريللقللي لللكللرة الللقللدم يللوم الأربعاء 
املا�شي )اخلام�ش من حزيران-يونيو 
الدور  اإيللاب  مللبللاراة  اإعلللادة   ،)2019
اأبطال  دوري  م�شابقة  مللن  الللنللهللائللي 
التون�شي  الللللرتجللللي  بللللني  اأفلللريلللقللليلللا، 
والوداد البي�شاوي املغربي، وذلك بعد 
انتهاء مناف�شات كاأ�ش الأمم الأفريقية 

التي ُتقام قريباً يف م�شر.
حمايد،  ملعب  على  املللبللاراة  و�شتلعب 
كما �شتبقى نتيجة الذهاب )1-1 يف 
هللادي هامل  وقللال  املللغللرب( معتمدة. 
الأفريقي  الحتللللاد  رئلليلل�للش  م�شت�شار 
“�شروط للعب والأمن مل تكن قائمة 
خللال مللبللاراة اإيلللاب اللللدوري النهائي 
لدوري الأبطال، ما حال دون اكتمال 

املباراة«.
ب�شكل  الأوروبلليللة،  ال�شحف  وتفاعلت 
كبري مع قرار الحتاد الأفريقي لكرة 
واأكدت  املباراة.  “كاف” باإعادة  القدم 
اأكرث من و�شيلة اإعام اأوروبية اأن ما 
حدث يف مباراة الإياب بني الفريقني، 
للكرة  قللللويللللة  �لللشلللربلللة  كلللللان مبلللثلللابلللة 

الأفريقية.

اأملانيا
يف  املتخ�ش�ش  بازر”  “�شبورت  موقع 
اإعادة  على  علق  الريا�شية،  الأخللبللار 
نهائي اإياب دوري اأبطال اأفريقيا، بني 
البي�شاوي  والوداد  التون�شي  الرتجي 
تقنية  “ا�شتخدام  اإن  بالقول  املغربي 
الفيديو دائما مو�شوع جدل يف اأملانيا. 
اإىل  ذللللك  اأدى  فللقللد  اأفللريللقلليللا  اأمللللا يف 

ف�شيحة«.
النهائي  مللللبللللاراة  بللعللد  اأنللللله  واأ�للللشللللاف 
الآن  �لللشللليلللعلللاد  للجدل”،  “املثرية 
الللنللهللائللي علللللى اأر�لللللش حملللايلللدة. كما 
نلل�للشللر تغريدة  امللللوقلللع الأملللللللاين،  اأعلللللاد 
كتبها حار�ش املنتخب امل�شري ال�شابق 
اليوم  حلللدث  “ما  احللل�للشللري  علل�للشللام 
الللللوداد والللرتجللي، �شيكون  يف مللبللاراة 
�شمعة  حللول  �شيئة  وتبعات  مللردود  له 
الإذاعة  موقع  اأما  الإفريقية«.  الكرة 
فقد  فونك”،  “دويت�شاند  الأملللانلليللة 
وفرح  تون�ش  يف  “اإحباط  يقول  كتب 
يف املغرب، بعد قرار الحتاد الإفريقي 
دوري  نهائي  اإيللاب  اإعلللادة  القدم  لكرة 
اأبطال اأفريقيا بني الوداد والرتجي«.

املباراة  تلللللك  يف  حلللدث  مللا  اأن  واأردف 
النهائية، وقرار اإعادتها يف وقت لحق 
“كاف”  اأر�للش حمللايللدة، يعر�ش  على 

اإىل انتقادات لذعة.
�شحيفة  كللتللبللت  اللل�للشلليللاق،  نللفلل�للش  ويف 
قرار  اأن  األغيماينه”  “فرانكفورته 
ت�شبب  الأفريقي،  النهائي  اإياب  اإعادة 

يف غ�شب كبري يف تون�ش.
اعتقدوا  الرتجي  لعبي  اأن  واأ�شافت 

اأنهم فازوا بالفعل بالنهائي الأفريقي 
وهو ما مل يحدث، فيما �شُتحدد هوية 
الفائز بهذا اللقب بعد انتهاء م�شابقة 

كاأ�ش الأمم الأفريقية يف م�شر.
“فو�شبال”  مللللوقللللع  كلللتلللب  حللللني  يف 
دوري  عللكلل�للش  “على  اأنللللله  الللريللا�للشللي 
مللبللاراة واحدة  اأوروبللللا )تلعب  اأبللطللال 
مباراتان  هللنللاك  الللنللهللائللي(،  يف  فللقللط 
اأفريقيا.  اأبللطللال  دوري  بلقب  للفوز 
اأهمية  الللبللطللولللة  لللهللذه  يللكللون  قللد ل 
باملقارنة  العاملي،  ال�شعيد  كربى على 
اأن  اإّل  الأخلللرى،  البطولت  باقي  مللع 
اأفريقيا(  اأبطال  هذه امل�شابقة )دوري 
اأهمية  الأكلللرث  الكروية  املناف�شة  هللي 
وقللع يف  مللا  اأن  واأ�للشللاف  اأفريقيا”.  يف 

املباراة النهائية “ف�شيحة«.

اجنلرتا
كتب  اإجنلللللللللللللرتا،  اإىل  اأملللللانلللليللللا  ومللللللن 
قلللرار  بللعللد  اأن  �شن”  “ذا  �للشللحلليللفللة 
اإعادة  القدم  لكرة  الأفريقي  الحتللاد 
البي�شاوي  الللوداد  بني  الإيللاب  مباراة 
هذا  على  يتحتم  التون�شي،  والرتجي 
الأخري اإعادة الكاأ�ش وامليداليات، التي 

ال�شحيفة  اأنه فاز بها. وعللادت  اعتقد 
عن  اإىل احلديث جمدداً  الربيطانية 
ليلة  تون�ش  يف  وقعت  التي  الأحللللداث 

النهائي.
اأعلللاد كللل مللن موقع �شحيفة  يف حللني 
“بي بي �شي”  “اجلارديان”، و �شبكة 
�للشللريللط اأحلللللداث نللهللائللي كلللاأ�لللش دوري 
اأبللطللال اأفللريللقلليللا، واأبللللرزا وجللهللة نظر 
والرتجي  البي�شاوي  اللللوداد  مللن  كللل 
موعد  بعد  يعرف  مل  فيما  التون�شي، 
امللللبلللاراة الللنللهللائلليللة بللعللد قلللرار “كاف” 

اإعادة مباراة الإياب بني الفريقني.

اإ�شبانيا
�شحيفة  كلللتلللبلللت  اإ�للللشللللبللللانلللليللللا،  ويف 
ال�شهرية  “الكونفيدون�شيال” 
واإعادة نهائي دوري اأبطال  “ف�شيحة 
الأ�شبوع  “يف  واأ�للشللافللت  اأفريقيا”. 
املا�شي، تلقت الكرة الأفريقية �شربة 

موجعة للغاية«.
واأكلللللللدت اللل�للشللحلليللفللة الإ�لللشلللبلللانللليلللة اأن 
اخلللاف بني الللوداد والرتجي جتاوز 
�شيا�شيا،  واأ�للشللبللح  الريا�شي  اجلللانللب 
اأ�لللشلللارت اإىل مللا تللنللاولللتلله بع�ش  حلليللث 

والتي  الللتللونلل�للشلليللة،  الإعللللللام  و�للشللائللل 
اأرجللللعللللت قلللللرار اإعلللللللادة الللنللهللائللي اإىل 
“الكاف”  رئي�ش  القوية بني  العاقة 
اأحللمللد اأحللمللد وامللللللك املللغللربللي حممد 

ال�شاد�ش.
ويذكر اأن اجلانب املغربي �شبق بدوره 
طارق  للتون�شي  اتللهللامللات  وجللله  واأن 
تعيينات  جلللنللة  رئلليلل�للش  بلللو�لللشلللملللاوي، 
اأنلله يحرك  الكاف، معتربا  احلكام يف 
اأخطبوط الف�شاد يف الكرة الإفريقية.
الإجنليزية،  ال�شحف  �شاكلة  وعلللللى 
الإ�شبانية  اللل�للشللحللف  اأغلللللللب  اأ�لللشلللارت 
“موندو  “اآ�ش”،  “ماركا”،  امل�شهورة 
“كاف” اإعادة  قللرار  ديبورتيفو” اإىل 
والوداد  الرتجي  بني  النهائي  مباراة 
يف  الأفريقية  الأمم  كاأ�ش  نهاية  بعد 
بع�ش  ر�للشللد  اإىل  بللالإ�للشللافللة  ملل�للشللر، 
الفريقني  بني  الإيللاب  مباراة  م�شاهد 

يف تون�ش.

فرن�شا
�شحيفة  كتبت  فللقللد  فللرنلل�للشللا،  يف  اأملللا 
“لوموند” ال�شهرية “اإنه زلزال. بعد 
اخللللاف اللللذي وقلللع ب�شبب عللطللل يف 
تقنية الفيديو، قرر الحتاد الأفريقي 
اإعللللللادة ملللبلللاراة الللنللهللائللي علللللى اأر�للللش 
)كاف(  “قرار  واأ�للشللافللت:  حمايدة”. 
غري م�شبوق.. ويف هذه اللحظة لي�ش 
الللوداد والرتجي،  فائز بني  اأي  هناك 
لللللكللللن هللللنللللاك خللللا�للللشللللر وهلللللللي الللللكللللرة 

الأفريقية«.
�شحيفة “لوباريزيان” كتبت تقريًرا 
مطوًل عن قرار الكاف الأخري باإعادة 
الللنللهللائلليللة. وقلللاللللت يف هذه  املللللبللللاراة 
م�شبوق  غللري  الللكللاف  “قرار  اللل�للشللدد 
ويلللطلللرح عللللدة اأ�للشللئلللللة، ل�للشلليللمللا على 

م�شتوى التنظيم واللوج�شتيك«.
املوؤكد  ال�شيء  باأن  تقريرها  واختتمت 
ل  لكن  اإعادتها،  �شيتم  املللبللاراة  اأن  هو 

اأحد يعرف اأين.

يف رد فعل �شريع، جاء قبل اأ�شبوعني بال�شبط من املوعد الهام، قرر جمل�ش 
اإدارة الحتاد امل�شري لكرة القدم فر�ش حرا�شة خا�شة على حممد �شاح 
خال م�شاركته مع املنتخب يف بطولة اأمم اأفريقيا املقرر اإقامتها يف م�شر 

خال الفرتة املمتدة ما بني 21 يونيو و19 يوليو املقبل.
وقال موقع “امل�شري اليوم” اإن القرار اتخذ حت�شبا للم�شايقات التي قد 
يواجهها �شاح يف م�شر، مع تواجد عدد هائل من اجلماهري الراغبة يف 

التقاط �شور تذكارية معه.
اأع�شاء الحتللاد �شرورة غلق  امل�شري مع  للمنتخب  الفني  وناق�ش اجلهاز 
فر�ش  جانب  اإىل  اجلماهري،  وجه  يف  اأفريقيا  لكاأ�ش  التح�شريي  املع�شكر 

حرا�شة كبرية على لعبي املنتخب، ويف مقدمتهم جنم ليفربول املتاألق.
وطالب مدرب املنتخب، خافيري اأغريي، من م�شوؤويل الحتاد منع اأي فرد 

التداريب، وذلك بهدف  الفندق وملعب  الفريق، من دخول  خارج مع�شكر 
تفادي الفو�شى، التي قد تفقد الاعبني تركيزهم.

وتاأتي هذه القرارات بعد امل�شايقات التي تعر�ش لها النجم امل�شري، هذا 
الأ�شبوع، قرب منزل اأ�شرته يف حمافظة الغربية �شمايل الباد.

وكان احتاد الكرة قد اأر�شل عنا�شر من الأمن اخلا�ش اإىل مطار القاهرة 
ل�شتقبال وحرا�شة “مو، الذي حل بالباد ب�شحبة زوجته، لاحتفال بعيد 
الفطر يف قريته “جنريج«. ومنع جتمع اأهايل قرية جنريج حممد �شاح 
من اخلروج لتاأدية �شاة العيد يف �شاحة القرية، فيما اأدت زوجته ال�شاة 
غرد  حيث  الواقعة،  بعد  غا�شبا  ليفربول  لعللب  وانفجر  الأهلللايل.  و�شط 
على ح�شابه الر�شمي يف تويرت قائا “اللي بيح�شل من بع�ش ال�شحفيني 
وبع�ش النا�ش اأن الواحد م�ش عارف يخرج من البيت عل�شان ي�شلي العيد. 

وعدم  خ�شو�شية  احللرتام  عللدم  عليه  بيتقال  دا  باحلب.  عاقة  ملو�ش  دا 
اإغللاق ال�شارع املللوؤدي اإىل  احرتافية«. وبعد احلللادث، قللررت قللوات الأمللن 
منزل �شاح، خوفا من تزايد احل�شود اأمام منزله. ي�شار اإىل اأن اأزمة ن�شبت 
ب�شاأن �شاح والحتاد امل�شري قبل نحو عام، على خلفية ا�شتغال �شورته 
اإىل مطالب عدة  املنتخب، وقد تطرق جنم ليفربول خالها  على طائرة 
بينها توفري حماية لأفراد املنتخب الوطني وو�شع �شوابط ب�شاأن الدخول 
اإىل مع�شكرات املنتخب. و�شاركت م�شر يف نهائيات كاأ�ش العامل 2018 يف 
اإذ خ�شر منتخب  النتائج كانت حمبطة،  28 عاما، لكن  رو�شيا بعد غياب 
الأداء  كللثللريون  واأرجلللع  الأوىل،  املجموعة  يف  الللثللاث  مبارياته  الفراعنة 
“فو�شى املع�شكر” الذي كان  اأ�شباب عدة بينها  امل�شري املخيب وقتها اإىل 

م�شتباحا للزوار وعائات الاعبني.

م�سر تتخذ قرارا »طال انتظاره« ب�ساأن �سالح

اإيطالية،  ريللا�للشلليللة  تللقللاريللر  كلل�للشللفللت 
جيانلويجي  املللخلل�للشللرم  احلللار�للش  اأن 
بوفون الذي رحل موؤخراً عن �شفوف 
الفرن�شي،  جللريمللان  �للشللان  بللاريلل�للش 
بر�شلونة  نلللادي  رادار  علللللى  اأ�للشللبللح 

ليلعب دور احلار�ش البديل.
اأن  اإيللطللاللليللا،  �للشللكللاي  �شبكة  ذكلللرت 
اللللنلللادي اللللكلللاتلللاللللوين تللوا�للشللل مع 
اهتمامه  عللللن  للللله  لللليلللعلللرب  بللللوفللللون 

باحل�شول على خدماته.
قد  “الباوغرانا”  واأو�للللشللللحللللت: 
حار�شه  عللن  ال�شيف  هللذا  ي�شتغني 
اللللللهلللللوللللللنلللللدي اللللللبلللللديلللللل يلللا�لللشلللرب 

�شيلي�شن«.
ويللعللد الأملللللاين ملللارك اأنلللدريللله تري 
�لللشلللتللليلللغلللن، احللللللار�لللللش الأ�لللشلللا�لللشلللي 

للرب�شا.
وميللتلللللك بللوفللون عللر�للشللا اآخلللر من 
لأندية  اإ�شافة  الرتكي،  فرنبخ�شة 

اأخرى من اأملانيا وال�شني.

مركز  اىل  ا�شتدعي  اإذ  نيمار،  الربازيلي  النجم  م�شاكل  تفاقمت 
�شرطة ريو دي جانريو لا�شتماع اىل اإفادته يف حتقيق حول ما اإذا 
كان قد انتهك القانون بن�شره �شورا حميمة لعار�شة الأزياء التي 
تتهمه بالغت�شاب. ودخل جنم باري�ش �شان جرمان الفرن�شي اىل 
مركز ال�شرطة للدفاع عن نف�شه وهو على كر�شي متحرك بعد اأن 
تعر�ش قبلها بليلة اىل التواء يف كاحله خال مباراة ودية ملنتخب 
باده �شد قطر ا�شتعدادا لكوبا اأمريكا، ما �شيحرمه من خو�ش 

البطولة القارية.
وبعد خروجه من مركز ال�شرطة، اأعرب اأغلى لعب يف العامل عن 
امتنانه للدعم الذي حظي به من م�شجعيه، م�شيفا اأمام ح�شد 

كبري من و�شائل العام “�شعرت بحب كبري«.
اأما حماميته مايرا فرناندي�ش، فك�شفت “لقد قدمنا اإفادتنا من 
�شنثبت  باأننا  كاملة  ثقة  لدينا  تو�شيحه.  علينا  ما  تو�شيح  اأجل 
�شربة  نيمار  لها  تعر�ش  التي  الإ�شابة  وت�شكل  موكلي«.  بللراءة 
قا�شية جدا للربازيل التي ت�شت�شيف بطولة كوبا اأمريكا ملنتخبات 

اأمريكا اجلنوبية اعتبارا من 14 حزيران/يونيو احلايل.
اأن  تويرت  على  ح�شابه  يف  اخلمي�ش  جرمان  �شان  باري�ش  وك�شف 
اجلانبي  الرباط  يف  �شديد  التواء  من  “يعاين  الربازيلي  جنمه 
اخلارجي لكاحله الأمين”، و�شيتم “اإعادة تقييم و�شعه من قبل 

الق�شم الطبي للنادي يف غ�شون ال�شاعات الل72 املقبلة«.
ول يبدو اأن هناك نهاية مل�شاكل نيمار )27 عاما( الذي عاد اىل 
املاعب يف اأواخر ني�شان/اأبريل املا�شي، بعدما غاب عن �شفوف 
القدم  م�شط  يف  اإ�شابة  ب�شبب  اأ�شهر  ثاثة  لنحو  جرمان  �شان 
املا�شي  املو�شم  يف  لها  تعر�ش  مماثلة  لإ�شابة  م�شابهة  اليمنى، 

واأبعدته اأي�شا لفرتة طويلة عن الفريق.
وال�شلوك  الن�شباط  �شعيد  على  م�شاكل  نيمار  مو�شم  و�شهد 
�شاهمت يف �شحب �شارة قيادة املنتخب الربازيلي منه، اذ دخل يف 
اإ�شكال مع اأحد م�شجعي فريق رين بعد نهائي كاأ�ش فرن�شا ما اأدى 

اىل اإيقافه ثاث مباريات حمليا.
الأوروبي  كما تعر�ش لاإيقاف ثاث مباريات من قبل الحتللاد 
على  احلكام  اىل  وجهها  حللادة  انتقادات  خلفية  على  القدم  لكرة 
خلفية خ�شارة فريقه اأمام مان�ش�شرت يونايتد 1-3 يف اإياب الدور 
ركلة  احت�شاب  بعد  اإنللكلللللرتا(،  يف  ذهللابللا  )-2�شفر  النهائي  ثمن 
جزاء لفريق “ال�شياطني احلمر” يف الدقائق الأخرية من اللقاء 

يف باري�ش.
لللتللزيللد مللن حمللن لعلللب بر�شلونة  ثللم جلللاءت تهمة الغللتلل�للشللاب 
الإ�شباين ال�شابق الذي يزعم باأن ال�شيدة الربازيلية التي تتهمه 

ن�شبت له “فخا«.
ويف مقابلة بثت �شبكة “ا�ش بي تي” مقتطفات منها ليل الأربعاء 
تريندادي  نللاجلليللا  خللرجللت  الإثلللنلللني،  كللاملللللة  و�شتبث  اخلمي�ش 
“كان  له  تعر�شت  ما  اأن  �شوزا عن �شمتها، معتربة  دي  مندي�ش 
اعتداء مع اغت�شاب«. واأقرت ال�شيدة التي قالت اإنها عار�شة اأزياء، 
باأنها اأعجبت بنيمار وكانت ترغب يف ممار�شة اجلن�ش معه، وباأنه 

قام بدفع نفقات �شفرها من الربازيل اىل فرن�شا حيث اأقامت يف 
اأن الأمللور تغريت ب�شكل  اأ�شارت اىل  العا�شمة. لكنها  اأحد فنادق 
بعيدا  “كان )نيمار( عدائيا،  الأول، مو�شحة  جذري يف لقائهما 
الر�شائل  عليه من خال  تعرفت  الللذي  ال�شخ�ش  البعد عن  كل 
قلت  معه،  اأكللون  اأن  على  م�شممة  كنت  اأنني  ومبللا  لكن  الن�شية 
بعد  اأنه  اىل  واأ�شارت  الأمللر«.  التعامل مع  �شاأحاول  باأين  لنف�شي 
تبادلهما القبل واملداعبات “بداأ ي�شربني... ثم بداأ يوؤذيني كثريا 
اعتذر  باأنه  الأمللر كان موؤملا”، م�شيفة  التوقف لأن  وطلبت منه 
وتداولت  تعذيبها خال ممار�شة اجلن�ش معها.  ا�شتمر يف  لكنه 
“غلوبو”،  يف” وقناة  تي  “ريكورد  منها  برازيلية  اإعللام  و�شائل 
مدته  ق�شريا  �شريطا  الجتماعي،  التوا�شل  مواقع  اىل  اإ�شافة 
اأنها  نحو دقيقة و�شبع ثوان، يظهر نيمار ودي �شوزا يف ما يبدو 
ال�شرير وي�شبح وجه كل منهما  غرفة نوم، قبل ان يتمددا على 

اآلللة الت�شوير. بعد ذلللك، ي�شمع �شوت �شفعة قبل  اإطللار  خللارج 
اأن يقول نيمار “كا، كا، كا، ل ت�شربيني”، بح�شب 

ن�ش ن�شرته “غلوبو”، قبل اأن ترد دي �شوزا بالقول 
اأحب  ل  “كا،  نيمار  ليجيب  �شت�شربني؟”،  “هل 

هذا الأمر«.
وبعد ثوان، يعود وجه دي �شوزا ليظهر يف ال�شريط، 
قبل ان توجه �شفعة اىل نيمار الذي حاول، وهو 
ل يزال على ال�شرير، اإبعادها والدفاع عن نف�شه 
م�شتخدما يديه وقدميه، لت�شمع دي �شوزا وهي 

ب�شربك؟ هل  اأقللوم  ملللاذا  تعرف  “هل  له  تقول 
تركتني  بالأم�ش،  �شربتني  لأنك  ملللاذا؟  تعرف 

التهدئة  اأن يحاول الاعب  وحيدة هنا”، قبل 
الأحد  بثه  �شريط  يف  نيمار  ورد  روعها.  من 

“فخ” ن�شب  باأنه �شحية  ان�شتاغرام،  عرب 
عك�ش  “هي  احلقيقة  اأن  اىل  ملل�للشللريا  لللله، 
ال�شريط  يف  عار�شا  متاما”،  )التهامات( 

ال�شابة على  املتبادلة مع  الطويلة  الر�شائل 
عارية  �للشللور  فيها  مبللا  “وات�شاب”،  تطبيق 

ت�شلمها منها، مع اإخفاء ا�شمها.
وحلل�للشللب مللوقللع “اأوول”، اأقللامللت املللدعلليللة ثللاثللة اأيللللام يف 

باري�ش من 15 اىل 17 اأيار/مايو، وانتظرت حتى يوم اجلمعة 
املا�شي للتقدم ب�شكوى بعد عودتها اىل الربازيل، لأنها �شعرت 
دانيلو  ترينيدادي،  وزعم حمامي  قد جرحت«.  “عواطفها  باأن 
تهديدات،  تلقت  موكلته  اأن  اخلمي�ش  يللوم  اأنلللللدرادي،  غار�شيا 
م�شيفا “من ال�شعب جدا عليها اأن ت�شتوعب اأن ما عا�شته كان 
بحق  الغت�شاب  “ح�شا�شية” تهمة  ورغم  اغت�شابا«.  الواقع  يف 
جايري  الللربازيلللللي  الرئي�ش  يللتللوان  مل  نيمار،  بحجم  �شخ�شية 
بول�شونارو عن تقدمي دعمه العلني لاعب قبل املباراة الودية 
لحقا.  امل�شت�شفى  يف  بزيارته  قللام  ثم  )-2�شفر(،  قطر  �شد 

ون�شر بول�شونارو على اإن�شتاغرام �شورة له مع نيمار مرفقا 

اياها بل “اأمتنى لك ال�شفاء العاجل وال�شريع”، فيما ن�شر الاعب 
�شورة لكاحله املتورم مع ر�شالة “بعد العا�شفة ياأتي الهدوء«. لكن 
ال�شركات الراعية لنيمار لي�ش هادئة بتاتا، اإذ األغت “ما�شرتكارد” 
حملة اإعانية بطلها النجم الربازيلي كان من املقرر بثها خال 
حني  يف  اإ�شبانية،  اإعلللام  و�شائل  ذكللرت  مللا  بح�شب  اأمللريكللا  كوبا 
كما ترتك  الثنني.  العميق” يوم  “قلقها  “نايكي” عن  اأعربت 
ا�شتفهام حول م�شتقبل الاعب الذي كلف  اإ�شابة نيمار عامة 
يورو  مللللليللون   222 قلللدره  قيا�شيا  مبلغا  جللرمللان  �للشللان  بللاريلل�للش 

بللرب�للشلللللونللة يف �شيف )248 مليون دولر( لفك  ارتللبللاطلله 
.2017

الن�ساء والإ�سابات تق�سيان على موهبة نيماربوفون على رادار بر�سلونة

ف�سيحة اأفريقيا.. ال�سحف الأوروبية تعلق على اإعادة نهائي راد�س

حت�شر مدرب اإجنلرتا، غاريث �شاوثغيت، على ارتكاب 
لتفوز  الإ�شايف،  الوقت  يف  فادحني  دفاعيني  خطاأين 
الأوروبية  الأمم  دوري  نهائي  قبل  يف   1-3 هولندا 

لكرة القدم، لكنه رف�ش اإلقاء اللوم على لعبيه.
حللدود منطقة  عند  �شتونز  الكرة من جون  وُخطفت 
رو�ش  ميللرر  اأن  قبل   ،1-2 هللولللنللدا  لتتقدم  اجللللزاء 
املواجهة  هولندا  منتخب  ليح�شم  �شيئة  كرة  باركلي 

بالهدف الثالث.
اأنلله ل ميكن  اأ�شار اإىل  وقللال غاريث �شاوثغيت، الللذي 
من  الكرة  مترير  باأ�شلوب  التزامه  على  اللوم  اإلللقللاء 

اخللف “الإرهاق لعب دورا وكذلك غياب الرتكيز«.
واأبلغ ال�شحفيني “اأطلب من الاعبني العتماد على 
اأ�شلوب �شعب يف اخللف. لول هذا الأ�شلوب ملا و�شلنا 

اإىل هنا«.
الذي  ليخت  دي  ماتيا�ش  خطاأ  اإىل  م�شريا  واأ�للشللاف 
الت�شجيل  اإجنلللللللرتا  لتفتتح  جللللزاء  ركلللللة  يف  تلل�للشللبللب 
الدفاع.  يف  فللادحللا  خللطللاأ  ارتللكللبللت  اأيلل�للشللا  “هولندا 
الإرهلللاق  ب�شبب  خ�شرنا  اأ�شلوبنا.  ب�شبب  نخ�شر  مل 

والفتقار للفاعلية«.
وخ�شر منتخب اإجنلرتا يف اآخر اأربع مباريات يف الدور 
قبل النهائي بجميع امل�شابقات من بينها كاأ�ش العامل 

.1996 اأوروبا  وبطولة  و2018   1990

املباريات  املواجهة عن  “حتدثنا قبل  �شاوثغيت  وقال 
املا�شية.  البطولت  اإجنلرتا يف  التي خا�شتها  املثرية 
جتاوزنا  لكننا  م�شتوى  اأعلللللى  على  فريق  �شد  لعبنا 
امل�شكات التي �شببتها )هولندا( لنا. ارتكبنا العديد 

من الأخطاء يف الثلث الدفاعي«.
و�شيطرت اإجنلرتا على اللعب، وقدم بع�ش الاعبني 

اأداء قويا.
على  �شيطرنا  اأننا  “اأعتقد  اإجنلللللرتا  مللدرب  واأ�للشللاف 
اللعب بعد هدف التعادل. قمنا بتغيري بع�ش الأمور 
و�شارك رحيم �شرتلينغ ب�شكل اأكرث فاعلية، ثم اأحرزت 

هولندا الهدف الثاين.
اأن  واأعتقد  رائعا  كان  راي�ش  ديكان  الكثري.  »تعلمنا 
اأداء قويا. اجلماهري ت�شعر بخيبة  رو�ش باركلي قدم 

اأمل لكن عليهم النظر اإىل ال�شورة الأكرب«.
وحتللولللت اإجنلللللللرتا مللن فللريللق يللعللاين لللبلللللوغ الأدوار 
املتقدمة على مدار اأكرث من 20 عاما، اإىل فريق بلغ 

الدور قبل النهائي مرتني يف عامني.
كان  كفريق.  ب�شكل مذهل  “تطورنا  �شاوثغيت  وتابع 
ميكن اأن نقوم بال�شتعداد الآن ملباريات يف الت�شفيات، 
لكننا يف دور قبل نهائي اآخر. مرة اأخرى مل ن�شل اإىل 
الذين  ال�شبان  الاعبني  بع�ش  منلك  لكننا  القمة 

اكت�شبوا خربة هائلة«.

مدرب اإجنلرتا يتح�سر.. ولعنة 
الـ29 عاما م�ستمرة



اأمرا�س قاتلة تهدد حياة من 
يتخطى وجبة الإفطار

حذرت درا�شة جديدة من اأن تخطي وجبة الإفطار يزيد من خطر 
الإ�شابة بنوبة قلبية اأو �شكتة دماغية اأكرث مما كان يعتقد �شابقا.

وت�شري النتائج املن�شورة يف جملة الكلية الأمريكية لأمرا�ش القلب 
اأكرث  هللم  ال�شباح  وجبة  عللن  يتخلون  الللذيللن  الأ�شخا�ش  اأن  اإىل 

عر�شة للوفاة باأمرا�ش القلب مبعدل مرتني تقريبا.
ويرتبط تناول وجبة اليوم الأوىل بتغريات ال�شهية وارتفاع �شغط 

الدم والتغريات ال�شارة يف م�شتويات الكولي�شرتول يف الدم.
ويقول الباحثون الأمريكيون اإنها اأي�شا "عامة �شلوكية" لعادات 

منط احلياة غري ال�شحية.
وهناك بيانات اأكرث من 6 اآلف م�شارك ترتاوح اأعمارهم بني 40 
اأو  الدموية  والأوعية  القلب  لأمرا�ش  تاريخ  اأي  دون  عاما،  و75 

ال�شرطان.
وُطلب من امل�شاركني الإجابة عن �شوؤال: "كم مرة تتناولون وجبة 
يوم"،  "كل  بللني:  تلللرتاوح  املحتملة  الإجللابللات  وكللانللت  الإفطار؟"، 

"نادرا" و"اأبدا". اأيام"،  "ب�شعة 
وقال املوؤلف الرئي�شي للدرا�شة، الدكتور وي باو من جامعة اأيوا: 
الإفطار على الإطاق،  الذين مل يتناولوا وجبات  امل�شاركني  "اإن 
% للوفيات املرتبطة باأمرا�ش القلب  كانوا اأكرث عر�شة بن�شبة 87 
الإفطار  وجبة  تناولوا  الذين  باأولئك  مقارنة  الدموية  والأوعية 

يوميا".
بالتغيريات  مرتبطا  كللان  الإفللطللار  وجبة  "تخطي  بللاو:  واأو�للشللح 
والتغيريات  الللدم،  �شغط  وارتللفللاع  ال�شبع  وانخفا�ش  ال�شهية،  يف 

ال�شارة يف م�شتويات الدهون".
وتعد اأمرا�ش القلب اأكرب قاتل يف العامل، حيث بلغ عدد الوفيات 
 12 كللانللت  اأن  بعد   ،2016 عللام  يف  �شخ�ش  مليون   15.2 ب�شببها 

مليونا يف عام 2000.

هل يحمي ع�سري الطماطم القلب؟
كللوب من ع�شري  تناول  اأن  يابانية جديدة  درا�للشللة  نتائج  اأظللهللرت 
ي�شاعد  عللللام  ملللللدة  يللللوم  كلللل  املللملللللح  "البندورة" غلللري  الللطللمللاطللم 
ياحظ  ومل  ملللللحللوظ،  ب�شكل  املللرتللفللع  اللللدم  �شغط  خف�ش  على 
ال�شكر  م�شتوى  من  كل  على  للع�شري  تاأثري  وجللود  البحث  فريق 
املغذيات  توليفة  اإىل  الفائدة  هذه  وترجع  بالدم.  والكول�شرتول 
الكاروتينات،  واأهللمللهللا:  الللطللمللاطللم  ع�شري  عليها  يللحللتللوي  الللتللي 

وفيتامني "اأ"، والكال�شيوم، وحم�ش الغاما.
و�شارك يف الدرا�شة 127 �شخ�شاً بينهم 65 مري�شاً بارتفاع �شغط 
الدم ُطلب منهم تناول كوب من ع�شري الطماطم كل يوم. وُن�شرت 

نتائج الدرا�شة يف جملو "فود �شاين�ش اأند نيوتري�شن".
واأظهرت النتائج انخفا�ش ال�شغط الدم املرتفع من الدرجة 2 اإىل 
الدرجة 1 لدى جميع املر�شى امل�شاركني يف الدرا�شة بعد مرور عام 

على تناول كوب يومي من ع�شري الطماطم.
ومل ياحظ فريق البحث تاأثري الع�شري على م�شتوى ال�شكر اأو 

الكول�شرتول بالدم.
القلب،  على  املخاطر  تقليل  على  احلياة  منط  تعديات  وت�شاعد 
وتقليل  النباتية  الأطعمة  وزيللادة  التدخني،  الإقللاع عن  وخا�شة 

الأطعمة احليوانية.
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ما هو اأخطر م�سروب على القلب؟
اأن حتفز ارتفاع �شغط  اأن م�شروبات الطاقة ميكن  اأعلن علماء جامعة املحيط الهادئ الأمريكية يف كاليفورنيا،   

الدم، وت�شبب ا�شطراب النب�ش.
�شنة.   40-18 اأعمارهم  �شليما  �شخ�شا   24 �شملت  درا�شة  اأجللروا  الباحثني  باأن   MedicalXpress موقع  ويفيد 
ووفقا ل�شروط التجربة كان على امل�شرتكني تناول خال �شاعة نحو لرت من م�شروب الطاقة اأو م�شروب وهمي. 
كانت ن�شبة الكافيني يف لرت واحد من م�شروب الطاقة امل�شتخدم هي 304-320 ملليغرام. وطلب الباحثون من 

امل�شرتكني تناول ن�شف لرت من امل�شروب خال ن�شف �شاعة.
وقا�ش الباحثون �شغط الدم لدى امل�شرتكني قبل ن�شف �شاعة من بداية التجربة وبعد انتهائها كل 30 دقيقة خال 

اأربع �شاعات، و�شجلوا ن�شاط القلب بوا�شطة جهاز تخطيط القلب.
وات�شح للباحثني اأن الفا�شل الزمني QT "موؤ�شر ن�شاط القلب" للم�شرتكني يف التجربة الذين تناولوا م�شروب 
الطاقة كان اأطول مبقدار 6-7.7 ملي ثانية خال اأربع �شاعات. واأن الفا�شل الزمني الطويل اأو الق�شري للغاية، 
اإ�شافة لذلك �شجل ارتفاع  اإىل نب�شات غري طبيعية وخفقان ي�شكل خطورة على حياة ال�شخ�ش.  اأن يوؤدي  ميكن 
�شغط الدم لدى امل�شرتكني. ويقول كبري الباحثني �شاهني �شاه، "يجب اأن يعرف النا�ش تاأثري م�شروبات الطاقة 
على �شحتهم، خا�شة اإذا كانوا يعانون من م�شكات �شحية. وعلى الأطباء تقدمي الن�شائح ملر�شاهم بهذا ال�شاأن. 
فمثا الأ�شخا�ش الذين يعانون من متازمة QT اخللقية اأو املكت�شبة اأو ارتفاع �شغط الدم، عليهم التخلي عن 

تناول م�شروبات الطاقة اأو تقليل الكمية والتحكم بها.
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ن�سائح ذهبية ملمار�سة الريا�سة يف ال�سيف 
املهمة  النقاط  بع�ش  مراعاة  ينبغي  اإنلله  فروبوزه  اإجنللو  الربوفي�شور  قال 
عند الرغبة يف ممار�شة الريا�شة خال ف�شل ال�شيف، جتنبا لأية متاعب 
الريا�شية  كولن  جلامعة  التابع  ال�شحي  املللركللز  رئي�ش  واأو�للشللح  �شحية. 
الإ�شابة  لتجنب  ال�شاطعة  ال�شم�ش  اأ�شعة  عن  البتعاد  ينبغي  اأنه  الأملانية 
اإجهاد حللراري؛ لذا ينبغي ممار�شة الريا�شة يف ال�شباح  اأو  ب�شربة �شم�ش 
الباكر اأو يف امل�شاء. ويف حال ممار�شة الريا�شة حتت اأ�شعة ال�شم�ش ال�شاطعة، 
فينبغي تغطية الراأ�ش والأكتاف، مع مراعاة تربيد اجل�شم ب�شكب ماء على 

اليدين وال�شاعدين اأو اأخذ حمام قدم بارد.
كما اأكد فروبوزه على اأهمية الإكثار من �شرب املاء لتعوي�ش ال�شوائل، التي 
بها  املو�شى  الكمية  جانب  فاإىل  الريا�شة؛  ممار�شة  اأثناء  اجل�شم  يفقدها 
يومياً والبالغة 1.5 لرت على الأقل ينبغي على الريا�شي �شرب 100 مللي 

لرت كل 15 دقيقة اأثناء التدريب، مع �شرب كوب من املاء بعد التدريب.
ومن الأف�شل �شرب املياه املعدنية لتعوي�ش اجل�شم عن املعادن، التي يفقدها 

اأثناء التدريب كال�شوديوم.
ومن ناحية اأخرى يتعني على الريا�شي الإن�شات اإىل ج�شمه، حيث ينبغي 

اأن يتوقف عن التدريب يف حال �شعوره بدوار اأو غثيان. 

الطريقة ال�سحيحة ل�ستخدام الكورتيزون 
اجلانبية،  اآثارها  ب�شبب  للكثريين  بالغاً  قلقاً  الكورتيزون  اأدويللة  ت�شبب 
اأدوية  بللاأن  املر�شى  ُتطمئن  الأملانية  اأوم�شاو"  "اأبوتيكن  جملة  اأن  غري 
ولللفللرتة ق�شرية  الللطللوارئ  يتم و�شفها يف حللالت  مللا  عللادة  الكورتيزون 

فقط.
مراعاة  تتطلب  الكورتيزون  اأدويللة  اأن  بال�شحة  املعنية  املجلة  واأ�شافت 
بع�ش النقاط تبعاً لنوعها، مو�شحة اأن الأقرا�ش مثًا ينبغي تعاطيها 

يف الفرتة بني ال�شاعة 6 وال�شاعة 8 �شباحاً.
التوقيت  هلللذا  يف  يللفللرز  اجللل�للشللم  بلللاأن  اأوم�شاو" ذللللك  "اأبوتيكن  وعللللللللت 
الفعالة  املادة  الذي تعتمد عليه  الكورتيزول،  كميات كبرية من هرمون 

"الكورتيزون"، ما ي�شهم يف احلد من الآثار اجلانبية للكورتيزون.
بعد  اليدين  غ�شل  مللراعللاة  ينبغي  فللاإنلله  واملللراهللم،  للكرميات  وبالن�شبة 

ال�شتخدام، كي ل ي�شل الكورتيزون اإىل العني.
واإل  جلليللداً،  الفم  �شطف  ينبغي  مللثللًا،  الللربللو  لعاج  الللبللخللاخ،  حالة  ويف 
خطر  ارتفاع  ثم  ومللن  الفم،  مناعة  اإ�شعاف  يف  الكورتيزون  يت�شبب  قد 

الإ�شابة بعدوى. 

فرقة كورية تن�سم 
قريبًا جلوائز جرامي 
الكورية  بللي.تللي.اإ�للش  فللرقللة  تلقت 
اجلللنللوبلليللة دعللللوة لللانلل�للشللمللام اإىل 
الأمريكية  الللوطللنلليللة  الأكللادميلليللة 
لللتلل�للشللجلليللل اللللفلللنلللون والللللعلللللللللوم يف 
التي  الأكللادميلليللة  لتنويع  م�شعى 
جرامي  بجوائز  الفائزين  تختار 

ال�شنوية.
�للشللبللعللة مغنني  اللللفلللرقلللة  وتللل�لللشلللم 
الفتتان  مللن  حللالللة  و�شببت  ذكلللور 
مبللو�للشلليللقللى الللللبللللوب الللللكللللوريللللة يف 
اأخللللرى.  املللتللحللدة ودول  اللللوليلللات 
والفرقة من بني نحو 1300 فنان 
وكاتب وم�شتغل ب�شناعة املو�شيقى 
الأ�شبوع  هللذا  الللدعللوة  لهم  وجهت 
لللعلل�للشللويللة الأكلللادميللليلللة الللتللي يقع 

مقرها يف لو�ش اجنلي�ش.
اأم�ش  يللللوم  وذكللللللرت الأكللللادميلللليللللة  
اأنه يف حالة قبول  الأول اخلمي�ش 
الللفللرقللة موؤهلة  �للشللتللكللون  اللللدعلللوة 
علللللى جلللوائلللز جرامي  للللللتلل�للشللويللت 
تكرمي يف  اأرفلللع  وهللي   2020 لعام 
"بي. وت�شكلت  املو�شيقى.  جمللال 

 2013 علللللام  �لللشلللول  يف  تي.اإ�ش" 
البوب  مو�شيقى  �للشللوق  واخللرتقللت 
الأمريكية عام 2017 لت�شبح اأول 
جوائز  باإحدى  تفوز  كورية  فرقة 
الفرقة  األلللبلللوم  ور�لللشلللح  بلليلللللبللورد. 
يور�شيلف:  "لف  نف�شك"  "اأحب 
 2019 لعام  تري" جلوائز جرامي 
ملللرة يف حفل  لأول  �للشللاركللت  وقلللد 
توزيع اجلائزة يف فرباير- �شباط.

الوطنية  الأكللللادميلللليللللة  واتللللخللللذت 
�شل�شلة  والعلوم  الفنون  لت�شجيل 
القليلة  الللل�لللشلللنلللوات  يف  خللللطللللوات 
املا�شية لتنويع املر�شحني للجائزة 
اقت�شرت  التي  ع�شويتها  وتو�شيع 

عادة على الذكور الأكرب �شنا.

هل باتت ماركل 
تتحكم بهاري؟

�شا�شك�ش  دوقللللة  �للشللديللقللة  كلل�للشللفللت 
اللل�للشللابللقللة عار�شة  مللاركللل  ملليللغللان 
ماركل  اأن  كللانللدي،  ليزي  الأزيللللاء، 
متللنللع زوجلللهلللا الأملللللري هللللاري من 
واأنها  اأ�شدقائه،  ببع�ش  الت�شال 
"رفاق  براأيها  لأنّهم  عنهم  اأبعدته 

ال�شوء".
"مريور"  �لللشلللحللليلللفلللة  وبلللحللل�لللشلللب 
اللللربيلللطلللانللليلللة، قلللاللللت كلللانلللدي اإن 
�شاأذكر  باجلميع،  تتحكم  "ماركل 
هاري،  �للشللديللق  املللثللال  �شبيل  علللللى 
لن اأذكر ا�شمه، الذي حمل الأمري 
يف ل�ش فيغا�ش على كتفيه عندما 
عانى من م�شكلة، لقد كان �شديقاً 
دائماً  وملل�للشللتللعللداً  ومللوثللوقللاً  جلليللداً 

للم�شاعدة، لكنه اأبعد الآن".

ماليني اخلناف�س امللونة يف �سماء كاليفورنيا 
قال م�شوؤولون اأمريكيون اإن �شا�شات الرادار ر�شدت بقعة 
�شخمة يف �شماء جنوب كاليفورنيا هذا الأ�شبوع لكن تبني 
كانت  ال�شغرية  امللونة  �شرب من مايني اخلناف�ش  اأنها 
الأر�شاد  روزر خبري  اآدم  وذكر  الريقات.  ل�شيد  يف رحلة 
يف  يتحرك  كللان  اللل�للشللرب  اأن  الوطنية  الأر�للشللاد  هيئة  يف 
تركز  واأنللله  كيلومرتا   130 يف  كيلومرتا   130 م�شاحة 
110 كيلومرتات  اأكللرث من  بعد  بلدة هي�شبرييا على  يف 
�شرقي لو�ش اجنلي�ش. وبعد اأن اأكد مراقب اأر�شاد يف بلدة 
رايتوود اأنها �شرب �شخم من اخلناف�ش املرقطة ال�شغرية 
التي تعرف با�شم الدع�شوقة، ن�شر مكتب هيئة الأر�شاد 
الوطنية يف �شان دييجو يوم الثاثاء مقطع فيديو على 
تويرت ل�شورة الللرادار التي تظهر كتلة متموجة. واأعيد 
ن�شر املقطع اأكرث من األف مرة واأثار تعليقات من بينها 
"اأف�شل من اجلراد" و"ا�شطادوا الريقات!". وقال روزر 
"اأعتقد اأن هذا �شيء رائع.. اأن جنتذب كل هوؤلء النا�ش 
امللونة  اخلناف�ش  وتعد  بالعلوم".  لاهتمام  املختلفني 
والبق  الللريقللات  على  تتغذى  لأنللهللا  للللللمللزارعللني  مفيدة 
الدقيقي. وقال رينج كاردي اأ�شتاذ علم احل�شرات بجامعة 
كاليفورنيا اإن اخلناف�ش �شغرية بحيث لن يرى ال�شخ�ش 
الذي يقف حتت ال�شرب �شوى نقاط يف ال�شماء اأو قد ل 

يرى �شيئا على الإطاق اإذا كان يقف بعيدا.

الأطباء يحذرون من الديدان الآكلة للدماغ!
اأ�شدرت وزارة ال�شحة يف ولية هاواي الأمريكية حتذيرا 
خا�شا لل�شياح من خطر الإ�شابة بدودة طفيلية تخرتق 
 Sky News الدماغ وتتغذى على ن�شيجه. وذكرت قناة
موؤخرا  الللعللثللور  �للشللهللدت  هللللاواي  وليلللة  اأن  التلفزيونية، 
اأ�شخا�ش. وتنمو يرقات  على دودة طفيلية يف دماغ عدة 
عللادة. وميكن  الفئران  تاأكلها  التي  القواقع  يف  الللديللدان 
القواقع  تناول  اإذا  الإن�شان  ج�شم  اإىل  الدخول  للريقات 
بعد  املللخ  ن�شيج  على  بالتغذي  تللبللداأ  التي  اأي�شا  امل�شابة 
هذه  اأن  على  الأخ�شائيون  ويللوؤكللد  ج�شمه.  اإىل  دخولها 
الدودة الطفيلية توؤدي بدورها اإىل التهاب ال�شحايا الذي 
قد يوؤدي للموت. وذكرت وكالة اأنباء "ريا نوفو�شتي"، اأن 
اأطباء هاواي قرعوا ناقو�ش اخلطر بعد اأن مت اكت�شاف 3 
اإ�شابات جديدة باملر�ش حيث اأ�شيب اأحد ال�شياح بالدودة 
الطفيلية بعد اأكله حلزونا اإثر مراهنة مع اأ�شدقائه. كما 
خ�شارا  اأكلوا  اأن  بعد  الطفيلية  بللالللدودة  اآخللرون  اأ�شيب 

وفواكه دون غ�شلها.

ارتفاع الدهون الثالثية يهددك باأزمة قلبية
من  كاوفمان  جابرييا  الأملانية  التغذية  خبرية  حللذرت 
اأن ارتفاع الدهون الثاثية يف الدم يرفع خطر الإ�شابة 

باأزمة قلبية اأو �شكتة دماغية اأو التهاب البنكريا�ش.
املعروفة  الثاثية  الدهون  قيمة  اأن  كاوفمان  واأو�شحت 
 "Triglyceride" اجللي�شريد"  "ثاثي  با�شم  اأي�شا 
اإىل  ملل�للشللرية   ،"mg-dl  150" عللن  تللزيللد  اأن  يللجللوز  ل 
ال�شكر  تناول  يف  الإفللراط  يف  تتمثل  ارتفاعها  اأ�شباب  اأن 
الأمرا�ش  بع�ش  اإىل  بالإ�شافة  ال�شحية،  والدهون غري 

مثل ال�ِشمنة وال�شكري وا�شطرابات اأي�ش الدهون. العار�شة الأمريكية اأمرب فاليتا لدى و�شولها اإىل عر�س �شان لوران لربيع و�شيف 2020 يف ماليبو، كاليفورنيا. اأ ف ب

اجلوز للتخل�س من 
�سغط الدم!

الثمرة  اأمللريللكلليللون  علللللمللاء  حلللدد 
تعديل  على  تناولها  ي�شاعد  التي 
�للشللغللط الللللدم وحتللمللي ملللن خطر 
الإ�شابة باأمرا�ش القلب والأوعية 

الدموية.
جامعة  ملللللن  علللللللللمللللاء  واأجلللللللللللرى 
 45 مبلل�للشللاركللة  درا�للشللة  بن�شلفانيا 
 30 اأعمارهم بني  �شخ�شا ترتاوح 

و65 عاما يعانون من ال�شمنة.
امل�شاركون  امللللتلللطلللوعلللون  وقللل�لللشلللم 
ملدة  جمموعات   3 اإىل  بالدرا�شة 
املجموعة  اللللتلللزملللت  اأ�لللشلللابللليلللع،   6
الأوىل بنظام غذائي يحتوي على 
اأمللا املجموعة  الكثري من اجلللوز. 
اللللثلللانللليلللة فلللكلللانلللت تلل�للشللتللهلللللك يف 
اأوميغا  اأحما�ش  الغذائي  نظامها 
املجموعة  وا�شتغنت  الدهنية.   3
الللللثللللالللللثللللة عللللللن تللللللنللللللاول اجلللللللوز 

والأحما�ش الدهنية.
خطر  اأن  الللدرا�للشللة  نتائج  وبينت 
الإ�شابة باأمرا�ش القلب والأوعية 
الدموية انخف�ش ب�شكل ملحوظ 
الأوىل،  املجموعة  لدى متطوعي 
واأ�لللشلللبلللح �للشللغللط الللللدم لللديللهللم يف 

حدوده الطبيعية.
تقريرهم  يف  اللللعلللللللملللاء  وقللللللللال 
يف  املللل�لللشلللاركلللني  "اإن  اللللنلللهلللائلللي: 
الكثري  ا�شتهلكوا  ممللن  التجربة 
مللللن اجلللللللللوز، كلللللان �لللشلللغلللط الللللدم 
لديهم يف املتو�شط اأقل من اأولئك 
اجلللوز من نظامهم  األللغللوا  الذين 

الغذائي".

الن�سا لعرق  اأ�سباب   5
قالت الدكتورة كارولني فريكماي�شرت اإن اأمل الع�شب 
اأ�شباب  الن�شا" له  "عرق  با�شم  اأي�شا  املعروف  الوركي 

عدة، منها: 
والوقوف  اجللو�ش  وو�شعيات  اخلللطللاأ  احلللركللة   1-
ب�شكل  الأغرا�ش  امل�شي اخلطاأ وحمل  واأ�شلوب  اخلطاأ 

خطاأ .
البطن. ع�شات  �شعف   2-

واملقعدة. والفخذ  الظهر  ع�شات  �شد   3-
يف  اللتهابات  مللن  وغللريهللا  الأعلل�للشللاب  التهابات   4-

اجل�شم.
الغ�شرويف. النزلق   5-

واأ�شافت طبيبة العظام الأملانية اأن اأمل الع�شب الوركي 
ميتد من اأ�شفل الظهر اإىل ال�شاق، م�شرية اإىل اأنه قد 
يكون م�شحوبا باأعرا�ش اأخرى مثل التنميل والوخز 
وتدهور التنا�شق الع�شلي الع�شبي وا�شطرابات املثانة 

كال�شل�ش البويل.
وكاإجراء  الللتللامللة،  الللراحللة  الأعلللرا�لللش  هللذه  وتتطلب 

الأرجل  رفع  مع  الظهر  على  ال�شتلقاء  ينبغي  فللوري 
و�للشللنللد اللل�للشللاقللني علللللى مللقللعللد، حلليللث يعمل ذللللك على 
تخفيف  العبء الواقع على منطقة الفقرات القطنية، 

مع اإمكانية تدليك املنطقة امل�شابة بالأمل.
وعلى اأي حال، ينبغي ا�شت�شارة طبيب عظام حيث ميكن 
امل�شكنات واحلقن  اأمل الع�شب الوركي بوا�شطة  عاج 
كالكورتيزون،  لالتهابات  املثبطة  والأدويلللة  املخدرة 
الع�شب  اأمل  عاج  يف  ي�شهم  الطبيعي  العاج  اأن  كما 

الوركي من خال تقوية ع�شات الظهر والبطن.
اجلللراحللة مثل  اإىل  اللجوء  احلللالت  بع�ش  وت�شتلزم   
بالنزلق  الإ�للشللابللة  وتللكللرار   ال�للشللطللرابللات احلركية 

الغ�شرويف والق�شور الوظيفي للمثانة والأمعاء.
الع�شب  هلللو  اللللوركلللي  الللعلل�للشللب  اأن  بللالللذكللر  جلللديلللر   
الللرئلليلل�للشللي اللللللذي يللتللفللّرع اأ�للشللفللل الللظللهللر ملللن خال 
ال�شاقني،  اأ�شفل كا  اإىل  ثم  والأرداف، ومن  الوركني 
ال�شوكي مع ع�شات  تو�شيل احلبل  يعمل على  وهو 

ال�شاق والقدم.

مادونا تتحدث عن �سائعات 
عالقتها برتامب

بعد الكثري من ال�شائعات التي انت�شرت بدءاً من العام 2017 مع تويل دونالد 
ترامب فرتة رئا�شته للوليات املتحدة الأمريكية، والتي حتدثت عن عاقة 
 ،1991 العام  اإىل  اأ�شا�شاً  تعود  التي  مادونا،  العاملية  باملغنية  جمعته  عاطفية 

نفت الأخرية اأن تكون هي من حاولت التقرب منه.
بحملة  قللمللت  "لقد  تاميز":  "نيويورك  جملللللة  مللع  لللهللا  مللقللابلللللة  يف  وقللالللت 
فري�شات�شي مع �شتيفن مي�شل يف منزله يف بامل بيت�ش واأن ترامب كان يت�شل 

بها با�شتمرار عندما كانت ت�شتخدم منزله".
اأنللت مرتاحة؟ هل  هللل  كللل �شيء ح�شًنا؟  هللل  كللان يقول يل  "لقد  واأ�للشللافللت: 

الأ�شرة مريحة؟ هل كل �شيء جيد؟ هل اأنت �شعيدة؟".


