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أكــد معالي الدكتور أنــور قرقاش، وزير 
الدولة للشــؤون الخارجيــة، أن االتصال 
الذي تلقاه صاحب السمو الشيخ محمد 
بــن زايد آل نهيــان، ولي عهــد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة، من 

دونالــد ترامب، رئيس الواليات المتحدة 
األميركية، كان استثنائياً بكل المقاييس.

وقــال معاليه في تدوينة عبر حســابه 
فــي «تويتر»: «اتصــال الرئيس األميركي 
دونالد ترامب بالشيخ محمد بن زايد كان 

استثنائياً وإيجابياً بكل المقاييس».
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن 

زايــد آل نهيان تلقى اتصــاالً، صباح أول 
من أمس، من دونالد ترامب، بحثا خالله 
الجهود المشــتركة في التصدي للتطرف 
واإلرهاب ومواجهة التحديات األمنية في 
المنطقة، كما تم اســتعراض القضايا ذات 
االهتمام المشــترك وسبل تعزيز عالقات 

التعاون بين البلدين.

واصلت دولة اإلمارات حملة مســاعداتها 
للشــعب اليمني أمــس، حيث وصلت إلى 
مطــار عــدن الدولي 50 طناً مــن األدوية 
الخاصة بمكافحة مرض الكوليرا على متن 
طائرة نقــل إماراتية. وتعد هــذه الدفعة 

مــن األدوية هــي الثانية بعــد أن وصلت 
التي  األولــى،  الدفعة  الماضــي  األســبوع 
ستســلم لمنظمــة الصحة العالميــة، ليتم 
توزيعهــا علــى كل المحافظــات اليمنيــة 
حســب الحاجة، وخاصة المحافظات التي 

ينتشر فيها وباء الكوليرا.
وجــاء هــذا الدعم الطبــي بتوجيه من 

قيادة دولة اإلمــارات لهيئة الهالل األحمر 
اإلماراتي بإرسال 100 طن مساعدة عاجلة 
للشــعب اليمنــي لمكافحة وبــاء الكوليرا 
الــذي يجتاح معظــم المحافظات. وبحث 
وفــد الهيئة في عدن مــع منظمة الصليب 
األحمــر الدولــي األوضاع اإلنســانية التي 

تعيشها المحافظات اليمنية.

كثف اإلعالم القطــري خالل األيام الماضية عمليات 
الفبركــة والتزويــر، لخدمــة سياســات الحكومــة 
القطريــة الرامية لزعزعة اســتقرار المنطقة، حيث 

شرعت الصحف القطرية في نشر تصريحات مزيفة 
لمواطنين إماراتيين، في ســابقة تعكس مدى تدني 
المعاييــر المهنيــة التــي تعتمدها لتبريــر أهدافها 

الخبيثة.
ومــن األمثلة على ذلك مــا أقدمت عليه صحيفة 

الوطن القطرية، من نشــر صور لمواطنين إماراتيين 
مذيلة بأسماء أشــخاص مواطنين إماراتيين آخرين، 
ناســبًة زوراً وبهتاناً تصريحات مطولة على ألسنتهم، 
وعلــى مدار يومين، مــا دفعهم للتقدم ببالغات إلى 

الجهات المختصة في الدولة ضد الصحيفة.
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واصلت املطارات اإلماراتية الرئيسية تحقيق نسب منو يف أعداد املسافرين بدعم من منو الناقالت الوطنية ووصولها إىل 
وجهات جديدة إضافة إىل زيادة التدفق السياحي إىل مختلف إمارات الدولة.

إعداد: لؤي عبد الله - غرافيك: أسيل الخلييل

42.44
مليون مسافر استخدموا مطارات الدولة منذ 

بداية العام الجاري وحتى 
نهاية أبريل املايض

% 71.9
حصة مطار ديب من 

مجمل املسافرين

7.6
ماليني عرب مطار ديب خالل شهر أبريل 
واستحوذت طريان اإلمارات وفالي ديب 

عىل الحصة األكرب من املسافرين

8.2
ماليني مسافر برحالت منتظمة 

وغري منتظمة عرب مطار أبوظبي 
يف أول 4 شهور من العام الجاري

231
ألف حركة جوية عرب مطارات الدولة يف الربع األول 2017

3.7
ماليني مسافر عرب مطار الشارقة

% 3.18
منو املسافرين عرب مطارات 

اإلمارات يف أربعة شهور 
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يتوجب عىل رشكات التصنيع لتبقى عىل صلة مع بيئة األعامل الحالية، التي تتسم بالتنافسية العالية، تبني الحلول 
التقنية وإال عانت خسائر يف الحصة السوقية واألرباح.

إعداد: وائل يوسف - غرافيك: محمد أبوعبيدة

مليار شخص عدد املستهلكني ضمن الطبقة 
املتوسطة العاملية

تريليـــون دوالر طلب الطبقة املتوســـطة 
العاملية عىل املنتجات

ليار شخص عدد املستهلكني ضمن الطبقة 
توسطة العاملية

يليـــون دوالر طلب الطبقة املتوســـطة 
عاملية عىل املنتجات

رشكات تصنيع حذرة تبتعد 
لتقنيات  املبكر  التبني  عن 

رقمية متقدمة

 بيئات العمل متتاز بالتنافسية 
وال تحتمـــل تأجيـــل تبنـــي 

التقنيات الجديدة

تأثـــري كبري للمســـتهلكني 
الطلـــب عىل  الجـــدد يف 

املنتجات

تخطيط  برمجيات  قـــدرات  يف  التقدم 
مـــوارد املؤسســـات تســـمح لرشكات 

التصنيع تحقيق مستويات أداء أعىل

الحوسبة السحابية والطباعة ثالثية 
األبعـــاد والبيانات الكبرية وإنرتنت 

األشياء تبرش بآفاق جديدة

التقنيـــات الجديدة تتيـــح تواصل زمالء 
العمل والتعاون مع الرشكاء، والنفاذ إىل 

البيانات الحساسة من أي زمان ومكان

1.8

21

للناتج اإلجاميل  تريليـــون دوالر إضافـــة 
املحيل بحلول 2025

العام  بحلول  الطلب  تريليون دوالر حجم 
2030

2.2

56

مليارات مستهلك 
بحلول العام 2030

تستخدمها حاليا5ً

بحلول 2020

 % 74

 % 98
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مؤامرات قطر عىل السعودية وجريانها الخليجيني قدمية ومتتد منذ سنوات خلت، وكشف تسجيالن هاتفيان مهاجمة كالً من األمري السابق حمد بن خليفة ورئيس الوزراء ووزير 
الخارجية السابق حمد بن جاسم اململكة واألرسة الحاكمة يف محادثة مع الزعيم الليبي الراحل معّمر القذايف. ويظهر التسجيالن مخطّطات قطر لزعزعة األوضاع يف السعودية .

جميع املعارضة لنا عالقة معها ونحن أكرث دولة 
سّببت إزعاجاً للسعودية

ال بد أن يكون لدينا قوة يخافون منها، ونحن ال 
نستطيع عمل قّوة يخافونها

السعودية سنية وقطر سنية ملاذا قطر بها حرية 
إعالم واملرأة بها لها حق االنتخاب

قل يل كيف نحن أسأنا، وكيف أحسنا لألّمة 
العربية يف عالقتنا مع أمريكا وإرسائيل

لو نجح األمريكيون يف العراق فالخطوة التالية عىل 
السعودية

عالقتنا مع إرسائيل أنّها إذا ما زاد الضغط السعودي 
عىل األمريكان هم يخّففون الضغط علينا

خالل 12 عاماً فقط لن تكون هناك عائلة سعودية 
وسأذكرك بهذا الكالم

املنطقة مقبلة عىل بركان والسعودية مقبلة عىل 
ثورة شئنا أم أبينا

هناك غضب يف املنطقة الرشقية يف السعودية، ويف 
جازان وعسري وحائل، وتستمر املواجهة

األمريكان لديهم اسرتاتيجية لتهدئة العراق خالل 
عامني ويفكّرون يف تقسيم السعودية

نحن من أنشأنا قناة الحوار يف لندن، ونحن من 
نغّذي قناة الجديد يف لبنان

اجتمعت مع املخابرات الربيطانية واألمريكية يف 
لندن إذ طلبوا مني تحليل الوضع يف السعودية

أصبح العمود الفقري ضد العائلة الحاكمة، كيف 
تتصور إذاً أن يكون املستقبل

قلت لهم إّن الوضع صعب، وهناك حكومة هرمة 
وال ترتك فرصة ألحد إلدارة األمور

خالفاتهم ال تسمح لهم بالتحكّم، ال بد من التدّخل 
وتشكيل محور لتشجيع الحركات الداخلية بهدوء

نجحنا يف سحب القواعد األمريكية من السعودية 
إىل قطر لنحدث خلالً 

غرافيك: حازم حسني
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غرافيك: حازم حسني

وّقعت دول مجلس التعاون الخليجي عام 2014 اتفاقاً يف الرياض، تضمن خريطة 
طريق إللزام قطر بالكف عن دعم جامعة اإلخوان وإثارة القالقل يف دول الخليج، 

ومل تلتزم الدوحة بأي بند من بنودها التي تضمنت النقاط التالية:

وقف حمالت التحريض يف اإلعالم القطري 
ضد مرص

التوقف عن دعم جامعة 
اإلخوان املسلمني

توقف قطر عن 
التدخل يف الشؤون 

الداخلية لدول 
الخليج والدول 

األخرى

إبعاد الدوحة جميع 
العنارص املعادية لدول 
مجلس التعاون خالل 

شهرين

عودة سفراء اإلمارات والسعودية 
والبحرين إىل الدوحة 

■

 ■
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عدم السامح 
لشخصيات دينية يف 
قطر بالهجوم عىل 

دول التعاون

يتابع أمري قطر 
شخصياً تنفيذ ما جرى 
االتفاق عليه يف وثيقة 

الرياض

■

 ■
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ووصلــت إلى مطــار عــدن الدولي، ( 
50) طنــاً مــن األدوية الخاصــة بمكافحة 
مــرض الكوليــرا، علــى متن طائــرة نقل 
إماراتيــة. وتعد هــذه الدفعة من األدوية 
هــي الثانيــة بعــد أن وصلــت األســبوع 
الماضــي الدفعــة األولى، والتي ستســلم 
لمنظمــة الصحــة العالمية ليتــم توزيعها 
لــكل المحافظات اليمنية حســب الحاجة 
وخاصة المحافظات التي ينتشــر فيها وباء 
الكوليرا.وجاء هــذا الدعم الطبي بتوجيه 
من قيــادة دولة اإلمــارات للهالل األحمر 
اإلماراتي بإرسال 100 طن مساعدة عاجلة 

للشــعب اليمني لمكافحة وبــاء الكوليرا 
الذي يجتاح معظم المحافظات. في األثناء 
استقبل مدير الهالل األحمر اإلماراتي خالد 
المزروعــي بمكتبــه بعدن مديــر منظمة 
الصليــب األحمــر الدولي كرســتوفر فت 
لبحــث األوضاع اإلنســانية التي تعيشــها 
المحافظات اليمنية خصوصاً مع اســتمرار 

الحــرب فــي بعــض المناطــق. وناقــش 
الصليــب األحمر  المزروعــي مع ممثــل 
كيفيــة التنســيق بيــن الجانبيــن إليصال 
المســاعدات اإلنســانية للمحافظات التي 

تقع تحت سيطرة المليشيات االنقالبية.
وأكــد المزروعي أن مســاعدات الهالل 
األحمر اإلماراتي تتوزع في كل المحافظات 

الخاضعــة  أو  المحــررة  ســواء  اليمنيــة 
لسيطرة االنقالبيين. من جانبه أشاد مدير 
الصليب األحمر الدولي بالجهود اإلنسانية، 
التــي يقوم بهــا الهالل األحمــر اإلماراتي 
في إغاثة الشــعب اليمني منذ عامين في 
كل أنحــاء اليمن.يذكــر أن الهالل األحمر 
اإلماراتي يقوم بحملة إغاثة واســعة خالل 
شهر رمضان المبارك تستهدف المحتاجين 

في عموم المحافظات اليمنية.
الصحة  الســياق قالــت منظمــة  فــي 
العالميــة إن عدد حاالت اشــتباه اإلصابة 
بالكوليــرا في اليمــن زادت لتتجاوز 100 
ألــف حالة منذ بــدء ظهــور المرض في 
27 أبريل. وأوضح الناطق باســم المنظمة 
طــارق ياســرفيتش، «هنــاك بالغات عن 
101820 حالة اشــتباه إصابة في الكوليرا 
و798 حالــة وفاة فــي 19 محافظة حتى 
اآلن». وتفاقمت الظروف الصحية لليمنيين 
نتيجة لنقص الغذاء وازدياد حاالت ســوء 
التغذيــة وانعــدام فــرص الحصــول على 
خدمــات صحيــة مالئمة، بســبب األزمة 
الناتجة عن االنقالب الذي نفذته مليشيات 

الحوثي على الشرعية اليمنية.

 طبيب يسعف مسنة مصابة بالكوليرا في مستشفى بصنعاء  |  إي.بي.ايه

وفــي تطــور الفت أكــد التحالف 
اليمنــي لرصد انتهاكات حقوق اإلنســان 
أن األشهر الستة من العام الجاري شهدت 
تناميــا في حاالت القتــل تحت التعذيب 
المدنيين  واســتهداف  القسري  واإلخفاء 
واعتقــال المئات من مناوئــي االنقالب، 

وعــرض المدير التنفيذي للتحالف مطهر 
البذيجي ملخصا للتقرير خالل فعالية في 
مجلس حقوق اإلنسان الذي يعقد دورته 
الـ 35 في جنيف. وحسب تقرير التحالف 
فقــد تم توثيق مقتل (715) ضحية خالل 
نصــف العام الجــاري من بينهــم ضحايا 
المباشــر  والقتل  بالقصــف والهجمــات 
األلغــام واإلعدامات  والقناصــة وضحايا 
والموت تحت التعذيب، وضحايا بســبب 

االنفــالت األمني. 

ويأتــي هــذا الهجوم بعــد أيام من 
إصدار الســلطات القضائية في بالد 
بنــط أحكاماً باإلعدام على خمســة 
الذين  الشــباب،  أفــراد حركــة  من 

اعتقلوا أثنــاء قيادتهم مركبة تحمل 
بالمتفجرات،  معبــأة  براميــل  ثالثة 
كانوا يحاولون إدخالها إلى العاصمة 
بوصاصــو 26 أبريل الماضي. وقالت 
حركة الشــباب إنها قتلت 61 جندياً 
العســكرية.  القاعدة  مهاجمــة  بعد 
وغالباً ما تختلف الحصيلة الرســمية 
للقتلــى والجرحى عــن األرقام التي 
تعلنهــا الحركة. وقال الناطق باســم 
للحركة عبد  العســكرية  العمليــات 
العزيز أبــو مصعب: «لم يســتردوا 
البلــدة، لكننا غادرناها بســالم بعد 
قتــل 61 جنديــاً واغتنــام 16 عربة 
عســكرية. ونــادراً ما تشــن الحركة 

المتشددة هجمات على بالد بنط».

وقــال مفــوض الشــرطة فــي 
قتــل  شــوكوو،  داميــان  الواليــة 
عشــرة مدنيين في ثالث هجمات 
انتحاريــة، ومواطــن آخر في حي 
جيداري بولــو عندما كان األهالي 
المهاجمين.  الهروب من  يحاولون 
وأكــد أن أحــد االنتحارييــن فجر 

نفســه في حي غوني - كاشاالري، 
فيما كان المصلــون يخرجون من 
المسجد، مشيراً إلى أن االنتحاري 

قتل وكذلك ستة أشخاص.
وأضاف ان الثانــي فجر حزامه 
الناســف في مكاتب سلطة تنمية 
ثالثــة قتلى.  بحيرة تشــاد موقعاً 
كما أدى االعتداء االنتحاري الثالث 
إلى قتل شــخص فيمــا أصيب 24 

بجروح.
الســكان فإن  إفــادات  ووفــق 
مجموعــة مــن المقاتليــن بدأت 
الهجــوم على معســكر اريداواري 
علــى حــدود مايدوغــوري، مهد 

جماعة بوكو حرام. 

أن  اآلن»  «الســالم  وأوضحــت 
إســرائيل قررت أن تعرض خططاً لبناء 
نحــو 1500 وحدة اســتيطانية جديدة 

في الضفة الغربيــة المحتلة، من بينها 
مساكن في أول مستوطنة ستقام بقرار 
من الحكومة اإلسرائيلية منذ 25 عاماً. 
وهــذه الوحدات الجديــدة ترفع إلى 
ثالثــة آالف عدد الوحدات الســكنية، 
التــي حصلت علــى موافقــة للمضي 
باإلجراءات المتعلقة بها خالل يومين. 
يأتــي القرار الــذي نشــرته المنظمة 
اإلســرائيلية المعادية لالســتيطان في 
أوج إحيــاء ذكــرى النكســة، حــرب 
الخامــس مــن يونيــو 1967. وقالــت 
الناطقة باســم المنظمة «خالل أسبوع 
واحد، تمت الموافقة على السير قدماً 
في بنــاء أكثر من ثالثــة آالف وحدة 

سكنية جديدة».

وأظهــر اســتطالع للــرأي عقــب خروج 
الناخبيــن البريطانييــن من مراكــز االقتراع 
أن حــزب المحافظيــن الذي تقوده رئيســة 
الــوزراء البريطانيــة تيريزا مــاي حصل على 
314 مقعــداً فــي االنتخابات العامــة، لكنه 
لــن يحقق األغلبية فــي البرلمان البالغ عدد 
مقاعده 650. وظهرت نتائج االســتطالع بعد 

قليل من انتهاء التصويت.
وتوقع االســتطالع، الذي أجري في جميع 
أنحاء البالد لمصلحة مؤسسات البث الكبرى، 
حصــول حــزب العمــال المعــارض بقيادة 
السياســي االشــتراكي جيريمي كوربين على 
والحزب القومي اإلســكتلندي  266 مقعــداً 
على 34 مقعداً وحزب الديمقراطيين األحرار 
على 14. وأشــار اســتطالع مؤسسة أبسوس 
موري، الذي نفذته لحساب صحيفة «إيفنينج 
المحافظين ســيفوزون  اســتاندرد»، إلى أن 
بنحــو 44 في المئة في التصويت الشــعبي، 
وحصــول حزب العمال علــى 36 في المئة، 

والديمقراطيين الليبراليين على 7 في المئة، 
وحزب استقالل المملكة المتحدة على 4 في 

المئة، والخضر على نسبة 2 في المئة.
وأدلــت ماي، التــي اتهمها البعــض بأنها 
شــّنت حملة باهتــة، وزعيم حــزب العمال 
جيريمي كوربيــن بصوتيهما في وقت مبكر 
أمــس. وكتبت ماي، فــي تغريــدة لها على 
موقــع التواصــل االجتماعي «تويتــر»، بعد 
إدالئهــا بصوتها مع زوجهــا فيليب ماي في 
مسقط رأســهما قرية ســونينج غرب لندن: 
«كل صــوت لــه قيمته ووزنه، لــذا أرجو أن 

تصّوت للمحافظين في منطقتك».
ولكــن التناقضــات المتأصلــة فــي نظام 
بريطانيــا االنتخابي، الذي يقضــي بفوز من 

يحصل على أعلى عدد من األصوات بالمقعد، 
وهــو النظــام الــذي يســتند إلــى الدوائر 
االنتخابيــة، التــي ال تســمح بمنــح أصوات 
مباشــرة لحزب ما أو مرشح ما لقيادة البالد، 
أســهمت في زيادة تعقيد هــذه االنتخابات 
بســبب االنقســامات بين مؤيدي الخروج أو 
البقاء في استفتاء خروج بريطانيا من االتحاد 

األوروبي في العام الماضي.
وقال رجل مســن، بعــد أن أدلى بصوته 
فــي الدائرة االنتخابية فــي برايتون بافليون 
على الساحل الجنوبي إلنجلترا، حيث تخوض 
كارولين لوكاس، الزعيمة المشاركة في حزب 
الخضر إلعادة انتخابها: «أنا من مؤيدي حزب 

المحافظين، لكنني أصّوت للبقاء».

وقــال كومي في شــهادته أمــام لجنة 
بمجلس الشــيوخ أمــس أن إدارة ترامب 
نشرت أكاذيب وشــوهت سمعته بعد أن 

أقاله الرئيس في التاسع من مايو.
وفي جلسة استماع استغرقت أكثر من 
ساعتين سئل كومي عن سبب إقالته فقال 
إنه ال يعــرف على وجــه اليقين. وأضاف 
قائــًال «علمــت أنني أقلت بســبب أمر ما 
بشــأن الطريقة التي كنت أدير بها تحقيق 
روسيا وأنها كانت تمثل ضغطاً عليه وتثير 

غضبه وقرر إقالتي بسبب ذلك».
وقــال كومــي أنــه يعتقــد أن الرئيس 
الجمهوري أراد منه وقف تحقيق لمكتب 
التحقيقات بشــأن مستشار ترامب السابق 
مايــكل فلين الــذي كان ضمــن التحقيق 

الروســي. لكن كومي لم يوضح هل سعى 
الرئيــس لعرقلــة العدالــة. وقــال كومي 
«ال أعتقــد أنني مــن يقول مــا إذا كانت 
المحادثــة بينــي وبيــن الرئيــس محاولة 
لعرقلة (العدالة)». ويقول معارضو ترامب 
إن أي مســاع من الرئيــس إلعاقة تحقيق 
(إف.بي.آي) قد ترقى إلى عرقلة العدالة. 
وقد تــؤدي مخالفــة كهذه إلى مســاءلة 
ترامــب في الكونغرس رغــم الفتور الذي 
أبداه الجمهوريون الذين يســيطرون على 
مجلسي الشيوخ والنواب بشأن اتخاذ هذا 

اإلجراء ضد الرئيس.
ولم يقدم كومي أي كشــف مهم جديد 
بشــأن صــالت مزعومــة بيــن ترامب أو 

معاونيه وبين روســيا وهي قضية ســببت 
صداعاً للرئيس األميركي في األشهر األولى 

له في البيت األبيض.
وقال ترامب فــي كلمة إلى أنصاره إن 
حركتهم «تحت الحصار» وتعهد بمواصلة 
القتال. وأضاف قائًال «نحن تحت الحصار...
لكننا سنخرج منه أكبر وأفضل وأقوى عن 
أي وقــت مضى. نعرف كيــف نقاتل ولن 
نستســلم أبداً». فيما قال مارك كاسوفيتز 
محامي ترامب الشخصي إن شهادة كومي 
أثبتــت أن الرئيس لم يكن قيد أي تحقيق 
وأنه ال يوجد أي دليل على أن صوتاً واحداً 
في انتخابات الرئاســة األميركية في 2016 
جرى تغييره كنتيجة للتدخل الروســي في 
تلك االنتخابات. ونفي كاسوفيتز أن يكون 
ترامب قــد أبلغ في أي وقــت كومي أنه 
يحتاج ويتوقع والءه. وهاجم أيضاً المدير 
السابق لمكتب التحقيقات لقوله إنه سرب 
تفاصيل محادثة مع الرئيس. وقال «سنترك 
األمر للســلطات المختصــة» لتقرير ما إذا 
كان تسريب كومي «يجب التحقيق فيه».

فــي  األميركيــة  األســهم  وارتفعــت 
تعامالت بعــد الظهر أمــس بعدما خلص 
المستثمرون إلى أن شهادة كومي في حد 
ذاتهــا لن تؤدي إلى إنهاء رئاســة ترامب. 
كذلك أعلنت الناطقة باســم البيت األبيض 
أمــس أن دونالــد ترامــب «ال يكــذب»، 
رداً علــى اإلفــادة االســتثنائية التي أدلى 
بهــا المدير الســابق لمكتــب التحقيقات 
الفيدرالــي جيمس كومي أمــام لجنة في 

مجلس الشيوخ.

 كومي لدى اإلدالء بشهادته | أي.بي.إيه تيريزا ماي تغادر مركز اقتراع بعد التصويت في سونينغ، غرب لندن  |  أ.ف.ب
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تجربة الصيام للمرة األوىل، وتحفيز الوالدين ألطفالهم الصغار لدخول صفوف الكبار وصيام شهر رمضان من األمور التي تسعى لها كل أم، فهي 
تريد أن تأخذ بيد طفلها ليخوض تلك التجربة يف محاولة منها لتعليمه الصوم يف سن مبكرة. وليك يستقبل الصغار الشهر الكريم، ويصومونه إلثبات 

قدرتهم عىل تحمل الجوع والعطش، نستعرض بعض النصائح التي يجب عىل األم أن تعرفها جيداً لتساعد طفلها عىل مواصلة الصيام.

 7
البدء يف تدريبه عىل الصيام

 10
هو السن النموذجي للصيام 

وينبغي أال يصوم بشكل كامل 
قبل بلوغه هذا السن.

 8
اآلباء الذين يجعلون 

أبناءهم يصومون 
الشهر كامالً قبل هذا 

السن يعرضونهم للخطر 
وتأخر النمو

التشجيع والتدرج واملكافأة، 
طرق تجعل الطفل يقبل 

عىل الصيام بسهولة

إذا ظهرت عليه عالمات 
اإلعياء أو التعب نتيجة 

الحر أو نقص املياه

بعد انتهاء الشهر الفضيل عىل الوالدين تقديم هدية أو مكافأه لكل من 
صام من األبناء

سنوات 

سنوات 

سنوات 

إعداد: داليا بسيوين - غرافيك: أسيل الخلييل

مترينه تدريجياً 
عىل الصيام

تقسيم أول أسبوع 
صيام عىل فرتات

احتواء الطفل ورشح تحفيزه وتشجيعه
فضل الصيام وفوائده

عىل الوالدين أن يكونا 
قدوة حسنة للطفل

تنظيم مواعيد النوم 
وعدم السهر

الرتكيز عىل تناول السوائل ألنها مصدر الفيتامينات
البدء باملرشوبات الساخنة

التقليل من األطعمة الدسمة واملقليات
تحفيزه عىل تناول السلطة الرتفاع قيمتها 

الغذائية
ينصح بعدم تناول كميات كبرية من املاء

تقسيم الوجبات من بعد اإلفطار وحتى 
السحور إىل ثالث وجبات

يحتوي السحور عىل النشويات  
والكالسيوم مثل الخبز والزبادي

تناول خمس حبات متر قبل الفجر  
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 احتفال يحفل بهامش من االختالف ويتخذ طابعاً أقرب إلى البوهيمية | من المصدر

الشاشة العمالقة خالل تركيبها |  من المصدر
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“



 تعد املباراة النهائية ألي مسابقة هي اللحظة التي 
ينتظرها عشاق الرياضة، خاصة كرة القدم، مع افرتاض 

أن طريف املواجهة الحاسمة عىل اللقب، يتمتعان 
بالقوة نفسها، ولكن يف بعض األحيان تشري النتيجة 

النهائية إىل أن النهايئ كان من طرف واحد.

1958 
فرضت الربازيل نفسها عىل العامل بقوة بعد أن نجحت يف 

تحقيق أكرب فوز يف مباراة نهائية يف املونديال وهي 
تكتسح السويد املنظمة للبطولة 5 – 1، يف أول لقب 

ملنتخب السامبا.

1998
كان املنتخب الربازييل نفسه هو الضحية هذه املرة، بعد 
أن تلقى خسارة قاسية خالل مونديال فرنسا، بالسقوط 
أمام الديوك 3 – 0، يف يوم عرف تألق زين الدين زيدان.

1960
فرض ريال مدريد نفسه عىل تاريخ كرة القدم، بعد أن 
سجل سبعة أهداف يف املباراة النهائية لدوري األبطال 

موسم 1959 – 1960، عندما اكتسح أنرتاخت 
فرانكفورت 7 – 3.

2015
يف طريقه للحصول عىل لقبه الثاين عىل التوايل يف كأس 
االتحاد اإلنجليزي، نجح أرسنال يف إلحاق خسارة تاريخية 
باستون فيال الطرف الثاين يف النهايئ، إذ فاز عليه 4 – 0، يف 
أكرب فارق يف كأس إنجلرتا يف نصف قرن.

1989
نجح ميالن يف الفوز عىل ستيوا بوخاريست 4 – 

0، يف نهايئ األبطال، وفرض الفريق اإليطايل نفسه 
مرة أخرى عندما تخطى برشلونة بالنتيجة نفسها 

عام 1994.

2017
للمرة الثانية خالل ثالث سنوات ينجح الريال يف تسجيل 
أربعة أهداف يف املباراة النهائية، وهو بذلك الفريق 
الوحيد الذي يسجل هذا العدد من األهداف يف النهايئ 
منذ مباراة ميالن وستيوا بوخاريست عام 1989. 

إعداد: مجتبى فاروق- غرافيك: حازم عبيد
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