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ال�����ره�����ان: ال���ق���وات 
لن  ال�سودانية  امل�سلحة 
طرف اأي  ل�سالح  تتدخل 

•• اخلرطوم-وكاالت:

ال�سيادة  جمل�س  رئي�س  اأك��د 
ال�����������س�����وداين ع����ب����د ال���ف���ت���اح 
ال����ره����ان اأم�������س الأح������د اأن 
تنحاز  ل��ن  امل�سلحة  ال��ق��وات 
ال�����ف�����رة  يف  ط����������رف  لأي 

النتقالية.
مبنا�سبة  ك��ل��م��ة  يف  واأ����س���اف 
التلفزيون  عيد اجلي�س بثها 
الوطنية،  امل���ب���ادرات  »ت��اب��ع��ن��ا 
ون�����رح�����ب ب���ك���ل امل������ب������ادرات، 
للجلو�س  اجل��م��ي��ع  ون���دع���و 
على �سعيد واحد واللتفاف 

اإىل �ساأن الوطن«.
القوى  ال����ره����ان  دع����ا  ك��م��ا 
لتجاوز  للتعاون  ال�سودانية 
الدقيقة،  النتقالية  املرحلة 
وطنية  ل�سيغة  »ن�سعى  وقال 
����س���ودان���ي���ة ل ت��ق�����س��ي اأح����دا 

و�سول لالنتخابات«.
جمل�س  رئ���ي�������س  اأك�������د  ك���م���ا 
ال���ع���زم ع��ل��ى »بذل  ال�����س��ي��ادة 
م��زي��د م��ن اجل��ه��د لالنتقال 
ما  اإىل  امل�����س��ل��ح��ة  ب���ال���ق���وات 
مي��ك��ن��ه��ا م���ن ح��م��اي��ة اأر�����س 

و�سعب ال�سودان«.
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رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
باك�ستان بذكرى ا�ستقالل بالده

•• اأبوظبي -وام: 

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
جمهورية  رئي�س  علوي  ع��ارف  الدكتور  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل« 

باك�ستان الإ�سالمية، مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« برقية تهنئة مماثلة 

اإىل فخامة الرئي�س الدكتور عارف علوي.
وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم برقية تهنئة مماثلة 

اإىل دولة �سهباز �سريف رئي�س وزراء جمهورية باك�ستان الإ�سالمية.

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

وفد الكوجنر�س الأمريكي لدى و�سوله اإىل تايوان  )ا ف ب( 

الإمارات تت�صامن مع م�صر وتعزي يف ال�صحايا وتتمنى ال�صفاء للم�صابني
ع�سرات ال�سحايا بحريق مروع يف كني�سة م�سرية

رئي�س الوزراء امل�سري ووزير ال�سحة يزوران امل�سابني يف اأحد امل�ست�سفيات بالقاهرة  )ا ف ب(

القوات الرو�صية تتقدم يف دونيت�صك �صرقي اأوكرانيا

حتذير من خطر على اأوروبا باأكملها ب�سبب زابوريجيا النووية
بعد زيارة نان�صي بيلو�صي 

وفد من الكونغر�س الأمريكي ي�سل تايوان

اإ���س��رائ��ي��ل: م��ط��ل��ق ال��ن��ار 
نف�سه ي�����س��ّل��م  ال��ق��د���س  يف 

•• القد�س-وكاالت:

احلكومة  رئ���ي�������س  اأك�������د  ب���ع���دم���ا 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ي���ائ���ر لب���ي���د، اأن 
قوات الأمن تالحق منفذ اإطالق 
النار يف القد�س ولن تتوقف حتى 
اأع��ل��ن��ت ال�����س��رط��ة اأم�س  اع��ت��ق��ال��ه، 

الأحد اأن املتهم �سّلم نف�سه.
واأك�����د ب��ي��ان ل��ل�����س��رط��ة ف���ج���راً، اأن 
ع��م��ل��ي��ة اإط������الق ن����ار وق���ع���ت على 
ح��اف��ل��ة اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ب��ال��ق��د���س، ما 
 3 بينها  اإ�سابات، من   8 اإىل  اأدى 

بحالة خطرة.
ووفق ال�سرطة، فاإن العملية كانت 
اأماكن   3 يف  وقعت  حيث  مركبة، 
حافلة  فيها  ا�ستهدفت  متباعدة، 
اإ�سرائيلية، ثم مركبة، وعددا من 

امل�ستوطنني.
اإىل  دخ���ل  م�سلحا  اأن  واأو���س��ح��ت 
ب�سكل  ال��ن��ار  يطلق  وراح  احلافلة 
فيها،  ك�����ان  م����ن  ع���ل���ى  ع�������س���وائ���ي 
و�سط  ب��ال��ف��رار  ولذ  ان�سحب  ث��م 
ت�سليم  اأع��ل��ن��ت  اأن��ه��ا  اإل  ال��ع��ت��م��ة، 
مقاطع  اأن  اإىل  ي�������س���ار  ن��ف�����س��ه. 
انت�سرت  فيديو عن العملية كانت 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 
اأظهرت  املا�سية  ال�ساعات  خ��الل 
ا���س��ت��ه��داف ح��اف��ل��ة اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف 

القد�س.

»احملوا ال�صالح!«:
هكذا اأعاد التفتي�س الروح 
لدونالد ترامب واأن�ساره!

•• الفجر -خرية ال�شيباين

عنيف  فعل  رد  الغ��و  م��ار  يف  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  تفتي�س  اأث��ار 
ال�سابق  الرئي�س  �سيطرة  على  دليل  وه��ذا  اجلمهوريني،  قبل  من  للغاية 

املذهلة على احلزب.
ب�����س��رع��ة ال�����رق، ومب���ج���رد الإع�����الن ع���ن ال��ت��ف��ت��ي�����س ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي ملكتب 
التحقيقات الفيدرايل يف مار الغو، مقر اإقامة دونالد ترامب يف فلوريدا، 
ا�ستنكر اأن�ساره النتقام ال�سيا�سي ودعوا اإىل حمل ال�سالح على ال�سبكات 
الجتماعية. وقال �ستيفن كراودر، البودكا�سر على توير، ملتابعيه البالغ 
ا�سريت  »لقد  هنيًئا«.  ناموا  احل���رب...  »غ��ًدا  �سخ�س:  مليوين  عددهم 
اأهلية!  »ح��رب  موؤيد لرامب.  منتدى  م�ستخدمي  اأح��د  ق��ال  ال��ذخ��رة« 

احملوا ال�سالح!«، �ساح اآخر. »متى نبداأ اإطالق النار؟«، اأ�ساف ثالث.
)التفا�سيل �س8 (

•• تايبيه-وكاالت:

النواب  زي��ارة رئي�سة جمل�س  بعد 
بيلو�سي،  ن��ان�����س��ي  الأم����ري����ك����ي، 
املثرة اإىل تايبيه، و�سل وفد من 
الكونغر�س الأمريكي اإىل تايوان.
املتحدة  ال��ولي��ات  �سفارة  وق��ال��ت 
اأم�����س الأحد  ب��ي��ان  ت��اي��وان يف  يف 
الكونغر�س  م���ن  وف����د  »���س��ي��ق��وم 
الأم����ري����ك����ي ب����زي����ارة ت����اي����وان يف 
الفرة من 14 اإىل 15 اأغ�سط�س 
امل�سوؤولني يف  كبار  لالجتماع مع 

البالد«.
ك���م���ا ���س��ي��ن��اق�����س امل�������س���وؤول���ون يف 
الجتماع، العالقات بني وا�سنطن 
التوريد  �سال�سل  واأزم���ة  وتايبيه 

العاملية، بح�سب البيان.
الأ�سبوع  داف��ع��ت  بيلو�سي  وك��ان��ت 
لتايوان  زي���ارت���ه���ا  ع����ن  امل���ا����س���ي 
القيام  ت�ستحق  باأنها  وو�سفتها 
بها »قطعا«، واإن الوليات املتحدة 
بعزل  لل�سني  ت�سمح  اأن  ميكن  ل 

اجلزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي.
برنامج  م���ق���اب���ل���ة  يف  وق�����ال�����ت 
 )NBC( س��ب��ك��ة��� )ت������وداي( ع��ل��ى 
للحكومة  ن�����س��م��ح  اأن  مي��ك��ن  »ل 
ال�����س��ي��ن��ي��ة ب���ع���زل ت�����اي�����وان.. لن 
ميكنه  ال����������ذي  م������ن  ي�������ح�������ددوا 
اأن  اإىل  ي�سار  ل��ت��اي��وان«.  ال��ذه��اب 
ب��ي��ل��و���س��ي جلزيرة  ن��ان�����س��ي  زي����ارة 

ال�سني،  بها  تطالب  التي  تايوان 
�ساعة،   24 م��ن  اأق���ل  ا���س��ت��غ��رق��ت 
لكنها اأثارت غ�سب بكني. وتعتر 
اأعلى  ب��ي��ل��و���س��ي  م�����ب�����ادرة  ب���ك���ني 
يزور  منتخب  اأم��ري��ك��ي  م�����س��وؤول 
ا�ستفزاًزا  عاًما،   25 منذ  تايبيه 
ا عن الوعود التي قطعتها  ونكو�سً

الوليات املتحدة لل�سني.

•• عوا�شم-وكاالت:

مل ت��ت��وق��ف ال��ت��ح��ذي��رات م���ن خ���ط���ورة ال��و���س��ع يف حمطة 
رو�سيا،  عليها  ت�سيطر  التي  الأوكرانية  النووية  زابوريجيا 
نووية"،  "كارثة  ح��دوث  باحتمال  اأملحت  التي  مو�سكو  على 
بل تخّطت ذلك لت�سبح م�سدر قلق عاملي يوؤّثر على القارة 

باأكملها.
فقد دق خراء دوليون ناقو�س اخلطر، داعني لزيارة املن�ساأة 
بعد اأيام من الق�سف املتزايد الذي تعر�ست له، وذلك وفقاً 

لتقرير ن�سرته �سبكة CNN الأمركية، الأحد.
�سبه  لق�سف  تتعر�س  باتت  املحطة  اأن  اإىل  اخل��راء  ولفت 
الكارثة  �سبح  اأن  اإىل  فيها  العامالت  اإح��دى  واأ�سارت  يومي، 
بح�سب  معا�س،  واق��ع  هو  بل  كوابي�س،  جمرد  لي�س  النووية 

تعبرها.
كما تابعت املوظفة التي حتدثت اإليها ال�سبكة با�سم م�ستعار 
للموظفني  ميكن  ل  باتت  املجمع  من  اأج��زاء  اأن  "اأولغا"، 

الأوكرانيني الو�سول اإليها.
ج���اء ذل���ك ب��ع��دم��ا اأع��ل��ن ال��رئ��ي�����س الأوك������راين فولودمير 

مدينة  �سمايل  هجمات  �سن  حم��اول��ة  وا�سلت  دون��ب��ا���س،  يف 
دونيت�سك.

ال�ستخباراتية  ن�سرتها  الريطانية يف  الدفاع  وزارة  وقالت 
اليومية على توير اإن القتال العنيف ركز على قرية بي�سكي، 

بالقرب من موقع مطار دونيت�سك.
وذكرت القيادة الع�سكرية الأوكرانية اأم�س ال�سبت اأن "القتال 
ال�ساري" م�ستمر يف بي�سكي وهي قرية ب�سرق البالد قالت 

رو�سيا يف وقت �سابق اإنها ت�سيطر عليها بالكامل.
اإن القوات الرو�سية حتاول  وقالت هيئة الأركان الأوكرانية 
ع���دة حم���اور يف مقاطعة  ع��ل��ى  ق��وات��ه��ا  اخ����راق حت�سينات 
وت�سعى  مكثف.  مدفعي  وق�سف  ا�ستباكات  و�سط  دونيت�سك 
ال���ق���وات ال��رو���س��ي��ة حل�����س��م م��ع��رك��ة دون��ي��ت�����س��ك ب��ع��د اإع���الن 

�سيطرتها الكاملة على مقاطعة لوغان�سك �سرقي البالد.
يف الأثناء ُقتل ثالثة اأ�سخا�س واأ�سيب خم�سة ع�سر اآخرون 
يف ق�سف رو�سي ا�ستهدف مدينَتي كراماتور�سك وزابوريجيا 

يف �سرق اأوكرانيا وجنوبها.
وقال حاكم منطقة دونيت�سك اإن الهجوم على كراماتور�سك 

اأ�سفر عن مقتل مدنيني وجرح 13 اآخرين.

زيلين�سكي، ال�سبت، اأن بالده ت�ستهدف اجلنود الرو�س الذين 
اأو  النووية  للطاقة  زابوريجيا  حمطة  على  النار  يطلقون 

ي�ستخدمون املحطة كقاعدة لإطالق النار منها.
وقال زيلين�سكي يف كلمة األقاها م�ساء ال�سبت، اإن كل جندي 
رو�سي �سواء يطلق النار على املحطة اأو يطلق النار م�ستخدما 
املحطة كغطاء لبد اأن يفهم اأنه ي�سبح هدفا خا�سا لعمالء 

خمابراتنا واأجهزتنا اخلا�سة وجي�سنا، وفق تعبره.
املحطة  ت�ستخدم  باأنها  رو�سيا  اإىل  املوجهة  التهامات  وكرر 

لالبتزاز النووي.
ميدانياً، اأعلنت رو�سيا عن تقدم قواتها على جبهة دونيت�سك 
اأطلقتها يف  التي  اأوكرانيا  يف العملية الع�سكرية اخلا�سة يف 
فراير املا�سي، فيما حتدثت كييف عن هجوم رو�سي مكثف 

لخراق حت�سيناتها �سرقي اأوكرانيا.
اأولوية  اإن  الأح���د�  اأم�س  الريطانية،  ال��دف��اع  وزارة  وقالت 
اإعادة  الأرج����ح،  ك��ان��ت على  امل��ا���س��ي،  الأ���س��ب��وع  رو�سيا خ��الل 

توجيه الوحدات لتعزيز عملياتها يف جنوب اأوكرانيا.
واأو�سحت ال�ستخبارات الريطانية يف بيان لها، اأن القوات 
ال�سعبية  دونيت�سك  التابعة جلمهورية  رو�سيا  املدعومة من 

فريق اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة اأبوظبي 
يوؤكد جاهزية اجلهات املعنية للتعامل مع املنخف�س اجلوي

•• اأبوظبي-وام:

اجتماعاً ح�سورياً  اأبوظبي  لإم��ارة  والكوارث  والأزم��ات  الطوارئ  اإدارة  عقد فريق 
اأم�س الأحد برئا�سة معايل اللواء ركن طيار فار�س خلف املزروعي قائد عام �سرطة 
والكوارث يف  والأزم��ات  الطوارئ  اإدارة  وذلك مبقر مركز  الفريق،  رئي�س  اأبوظبي 

اأبوظبي.
وبحث الجتماع الإجراءات ال�ستباقية التي مت اتخاذها على م�ستوى اإمارة اأبوظبي 

لتقليل احتمالية اأي اأ�سرار قد تنتج عن املنخف�س اجلوي املقبل.
واطلع معايل فار�س خلف املزروعي على تقرير حول الدور الذي يقوم به الفريق 
ومهامه الأ�سا�سية واآلية العمل املتبعة ملواجهة حالت الطوارئ والأزمات والكوارث 
التعامل معها  �سيتم  التي  الطوارئ  وح��الت  الفريق،  وواجبات  ومهام  الإم��ارة،  يف 
بالإ�سافة اإىل اخلطط املو�سوعة لرفع جاهزية الفرق الرئي�سية وامل�ساندة يف اإمارة 

اأبوظبي ملواجهة اأي طارئ.                               )التفا�سيل �س3(
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حـمـدان بـن حمـمــد: يد�شن املبنى اجلديد 
للعيادات اخلارجية مب�شت�شفى دبي

اأخبار الإمارات

الأ�شلحة املر�شلة اإىل اأوكرانيا 
قد تنتهي يف اأيدي الإرهابيني

عربي ودويل

25 مليون يورو قد حت�شم �شفقة 

مهاجم بر�شلونة اإىل ت�شيل�شي

الفجر الريا�شي

•• اأبوظبي -وام:

ت�سامنها مع جمهورية م�سر  الإم���ارات عن  دول��ة  ع��ّرت 
احراق  �سحايا  يف  ال�سادقة  وتعازيها  ال�سقيقة  العربية 
اأ�سفر عن وق��وع ع��دد من  كني�سة يف حمافظة اجل��ي��زة، ما 
والتعاون  اخلارجية  وزارة  واأع��رب��ت  والإ���س��اب��ات.  الوفيات 
اإىل حكومة  ت��ع��ازي��ه��ا وم��وا���س��ات��ه��ا  ع���ن خ��ال�����س  ال�����دويل 
جمهورية م�سر العربية و�سعبها ال�سقيق واإىل اأهايل وذوي 
ال�سحايا يف هذا احلادث الأليم، ومتنياتها بال�سفاء العاجل 

جلميع امل�سابني.
ومن القاهرة اأعلنت وزارة ال�سحة و ال�سكان امل�سرية وفاة 
وقع  الذي  احلريق  حادث  يف   ،12 اإ�سابة  و  �سخ�سا   41

�سباح اأم�س الأحد بكني�سة يف حمافظة اجليزة.
لوزارة  الر�سمي  املتحدث  عبدالغفار  ح�سام  الدكتور  واأك��د 
ملوقع  بها  ال��دف��ع  مت  التي  الإ���س��ع��اف  �سيارات  اأن   ، ال�سحة 
احلادث بلغت 37 �سيارة، ومت نقل 55 حالة اإىل م�ست�سفيي 
ال�ستعداد  حالة  رفع  اإىل  واأ�سار  والعجوزة.  العام،  اإمبابة 
توافر  موؤكدا  والقاهرة،  اجليزة  حمافظتي  مب�ست�سفيات 
جميع ف�سائل الدم واأدوية الطوارئ يف جميع امل�ست�سفيات 

التي ا�ستقبلت امل�سابني.
ان��ه مت نقل ح���الت الإ�سابة  ب��ي��ان لها  ال����وزارة يف  وذك���رت 
اإىل عدد  التي يجري ح�سرها  الوفيات  وع��دد من ح��الت 
�سيارة   30 ب���  ال��دف��ع  مت  ان���ه  م��و���س��ح��ة  امل�ست�سفيات  م��ن 
اإ�سعاف ملوقع احلادث مع رفع حالة ال�ستعداد مب�ست�سفيات 

حمافظتي اجليزة والقاهرة.
ات�ساًل  ال�سي�سي  ال��ف��ت��اح  عبد  امل�����س��ري  الرئي�س  واأج����رى 

هاتفياً مع قدا�سة البابا توا�سرو�س الثاين بابا الأ�سكندرية 
�سحايا  يف  تعازيه  ق��دم  حيث  املرق�سية،  ال��ك��رازة  بطريرك 

حادث كني�سة اجليزة.
و�سرح املتحدث با�سم الرئا�سة امل�سرية ال�سفر ب�سام را�سي 
اأم�س الأحد اأن الرئي�س ال�سي�سي اأكد- خالل الت�سال- قيام 

كافة موؤ�س�سات الدولة بتقدمي الدعم الالزم؛ لحتواء اآثار 
هذا احلادث الأليم.

الدولة  وموؤ�س�سات  اأج��ه��زة  كافة  ال�سي�سي  الرئي�س  ووج��ه 
املعنية باتخاذ كل الإجراءات الالزمة والتعامل الفوري مع 

احلادث الأليم بكني�سة املنرة مبحافظة اجليزة.

ال�صني ورو�صيا والوليات املتحدة:

عودة قوّية للحرب الباردة يف الف�ساء!
•• الفجر -خرية ال�شيباين

مباراة غزو الف�ساء، باتت تدور بني وا�سنطن وبكني، مب�ساعدة 
ا، تخّل احلرب يف اأوكرانيا  الراجع الرو�سي. ففي ال�سماء اأي�سً

بالتوازنات.
مبعنى  ول  بالكاريزما،  اآه5-«  »ت�سانغ  يتمتع  ل  بالتاأكيد،     
الروبوت  ه���ذا  دخ���ل  ذل����ك،  وم���ع  اأرم�������س���روجن.  ن��ي��ل  �سيغة 
رائد  بها  دخ��ل  التي  الطريقة  بنف�س  ال�سني  تاريخ  ال�سغر 
الف�ساء الأمريكي على اجلانب الآخر من املحيط الأطل�سي: 
يف  القمر  �سطح  على  ب���الده  علم  زرع  م��ن  اأول  ه��و  ك��ان  لقد 
العلم  يلهم  امل��ا���س��ي،  يف   11 اأب��ول��و  »مثل   .2020 دي�سمر 
ال�سيني الب�سرية اليوم «، علقت حينها، بكل توا�سع، جلوبال 
دائًما  “ُينظر  ال�سينية.  للحكومة  الر�سمية  اجلريدة  تاميز، 
اإىل الف�ساء على اأنه م�سروع للب�سرية، لكن علم الأمم املتحدة 
اأب���ًدا، ه��ذا ما يالحظه م��ارك جوليان،  القمر  ُي��زرع على  مل 
رئي�س اأن�سطة ال�سني يف املعه���د الفرن�سي للعالقات الدولية، 
بالن�سبة لل�سني، كما بالن�سبة للوليات املتحدة، العلم يرمز 
غزو  �سردية  لك�سب  ال�سرد،  على  لل�سيطرة  ال�سراع  هذا  اإىل 

الف�ساء«.                    )التفا�سيل �س10(

ردًا على طلب ال�صدر من املجل�س التدخل

الق�ساء العراقي يوؤكد عدم �سالحيته حلل الرملان
•• بغداد-وكاالت:

ال�سدري  ال��ت��ي��ار  دع���وة  وق��ع  على 
للمظاهرات املليونية، اأكد جمل�س 
ال��ق�����س��اء الأع���ل���ى ب���ال���ع���راق عدم 
ام��ت��الك��ه ���س��الح��ي��ة ح��ل جمل�س 

النواب يف البالد.
طلب  على  رداً  الق�ساء  بيان  ج��اء 
ال�����س��دري مقتدى  ال��ت��ي��ار  زع��ي��م 
ال�������س���در الأ�����س����ب����وع امل���ا����س���ي من 
الأخر  فنا�سد  التدخل،  املجل�س 
ال�������س���در ع�����دم ال������زج ب���ا����س���م���ه يف 

مناف�سات �سيا�سية.
ردا على  واأك���د  �سبق  اأن���ه  واأو���س��ح 
م���ق���رح مم���اث���ل يف اآذار/م�����ار������س 
م��ن ال��ع��ام اجل����اري، اأن���ه ل ميلك 

ال�سالحية حلل  جمل�س النواب.
ال�سيا�سية  اجل���ه���ات  ك��اف��ة  ودع����ا 
الق�ساء  زج  عدم  اإىل   والإعالمية 
وامل���ن���اف�������س���ات  اخل���������س����وم����ات  يف 
اأن  ع���ل���ى  ال�������س���ي���ا����س���ي���ة، م���������س����دداً 
الق�ساء يقف على م�سافة واحدة 
الذي  لأن  الأ�سا�س  اجلميع،  م��ن 
الد�ستور  تطبيق  هو  عليه  يرتكز 

والقانون.
يذكر اأن زعيم التيار ال�سدري يف 
العراق، مقتدى ال�سدر، قد طالب 
الق�ساء  امل���ا����س���ي  الأرب����ع����اء  ي����وم 
العراقي بحل الرملان خالل مدة 
ل تتجاوز نهاية هذا الأ�سبوع، واأن 
موعدا  اجلمهورية  رئي�س  يحدد 
لإجراء انتخابات برملانية مبكرة، 

الن�سداد  ح���ال���ة  ظ���ل  يف  وذل�����ك 
ال�سيا�سي التي تعانيها البالد.

ودعا ال�سدر اأن�ساره اأم�س  الأول 
مليونية  ت���ظ���اه���رة  اإىل  ال�����س��ب��ت 
العا�سمة  و�سط  التحرير  ب�ساحة 
م���وع���د  حت�����دي�����د  دون  ب�������غ�������داد، 

للتظاهرة.
تظاهرات  بغداد  ت�سهد  ذل��ك،  اإىل 
ل��ل��ت��ي��اري��ن امل��ت��ن��اف�����س��ني الإط������ار 
التن�سيقي والتيار ال�سدري، حيث 
الرملان  ب��ح��ل  الأخ������ر  ي��ط��ال��ب 
ت�سريعية  ان���ت���خ���اب���ات  واإج���������راء 
م���ب���ك���رة، ب��ي��ن��م��ا ي���وا����س���ل الإط�����ار 
ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي ال�����س��غ��ط م����ن اأج����ل 
ت�سكيل احلكومة بعيًدا عن التيار 

ال�سدري.

اعتربت املراأة التون�صية يف مقدمة �صحايا »الع�صرية ال�صوداء«
عبري مو�سي توؤكد »جدية« 

املعلومات ب�ساأن خمطط اغتيالها
•• الفجر -تون�س

اأك��دت رئي�سة احلزب الد�ستوري احلر، عبر مو�سي، يف ت�سريح ل� وكالة    
تون�س اأفريقيا لالأنباء، »جدية« املعلومات ب�ساأن وجود خمطط لغتيالها، 
وطالبت اأجهزة الأمن بتحمل م�سوؤولياتها كاملة يف حماية قيادة احلزب. 
وكان القيادي يف احلزب، كرمي كريفة، قال اخلمي�س يف ندوة �سحفية، اإنه 

يوجد خُمّطط لغتيال رئي�سة احلزب عبر مو�سي.  )التفا�سيل �س11(

اأن�سار الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب يتجمعون بالقرب من مقر اإقامته يف فلوريدا
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اأخبـار الإمـارات

بعد اأن وّدعوا املقنا�س يف فرباير 

ال�سّقارون يرتقبون معر�س اأبوظبي لل�سيد ا�ستعدادًا ملو�سم جديد 

خ���الل م��ع��ر���س اأب��وظ��ب��ي ال���دويل 
مُيّثل  ال���ذي  وال��ف��رو���س��ي��ة،  لل�سيد 
للمنتجني  م��ه��م��ة  ع��ر���س  ��ة  م��ن�����سّ
للرويج  ل��ل�����س��ق��ور  الإم���ارات���ي���ني 
لإن���ت���اج���ه���م م����ن خم���ت���ل���ف اأن�������واع 
خا�سة  الأ�سر،  يف  املكاثرة  ال�سقور 
واأّن موعد اإقامته تتزامن مع بدء 
مو�سم املقنا�س من جهة، وانطالق 
ال�سيد  ُم�سابقات وبطولت  مو�سم 

بال�سقور من جهة اأخرى." 
اأما عبيد �سعيد عبد اهلل، من �سركة 
والرحالت  اخليام  للوازم  املقنا�س 
كل  "ُم�ساركتنا  فيقول  باملعر�س، 
اأب��وظ��ب��ي الدويل  ع���ام يف م��ع��ر���س 
ل��ل�����س��ي��د وال��ف��رو���س��ي��ة ُت��ع��ت��ر من 
تنتظرها  ال��ت��ي  امل��ه��م��ة  الأح������داث 
ال�������س���رك���ة ع���ل���ى م�������دار ال�����ع�����ام، ملا 
ل��ل��م�����س��ارك��ة م���ن ف���وائ���د ع���دي���دة، 
اإن���ع���ا����س ح���رك���ة البيع  ب��ي��ن��ه��ا  م���ن 
ال�سركة،  تعر�سها  التي  للمنتجات 
ال�����������زوار على  ت���ع���ري���ف  وك�����ذل�����ك 
بالإ�سافة  لنا،  اجل��دي��دة  املنتجات 
ومتعاملني  زب��ائ��ن  ا�ستقطاب  اإىل 
املعر�س،  زوار  م���ن  ع���ام  ك���ل  ج���دد 
اأ���س��ب��ح��وا زب��ائ��ن دائمني  وال���ذي���ن 

وباأ�سعار منا�سبة لل�سقارين، وذلك 
توعوية  تنفيذ خطة  بالتوازي مع 
احلفاظ  اأج��ل  من  ال�سقارة  لهواة 
واحل���ّد من  ال��ري��ة،  ال�سقور  على 

�سيدها. 
توؤكد  اجل���ه���ود  ه����ذه  اأّن  واع���ت���ر 
توليه  ال������ذي  ال���ك���ب���ر  اله���ت���م���ام 
القيادة الر�سيدة لأهمية املحافظة 
املُ�ستدام من  على الراث وال�سيد 
واملكثف  امل��ت��وا���س��ل  ال��ع��م��ل  خ���الل 
تن�سده  م��ا  ب��ني  ال���ت���وازن  لتحقيق 
دول��ة الإم���ارات من نه�سة �ساملة، 
واحلفاظ على موروثاتها الثقافية 
فريدة  جت���رب���ة  يف  والج��ت��م��اع��ي��ة 

حازت اإعجاب وتقدير العامل. 
وُت��ق��ام ال����دورة ال��ق��ادم��ة )ال���� 19( 
لل�سيد  ال���������دويل  امل����ع����ر�����س  م�����ن 
 ،"2022 "اأبوظبي  والفرو�سية 
�سبتمر   26 م���ن  ال���ف���رة  خ���الل 
اأك���ت���وب���ر ال����ق����اِدَم����ني،  ول���غ���اي���ة 2 
ب���ت���ن���ظ���ي���م م������ن ن���������ادي ����س���ق���اري 
الإم�������ارات، وب��رع��اي��ة ر���س��م��ي��ة من 
ال�سندوق  اأبوظبي،  البيئة-  هيئة 
احلبارى،  ع��ل��ى  للحفاظ  ال����دويل 
للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز 

املعر�س. 
لبيع  فالكون"  "جر  �سركة  وم��ن 
م���ع���دات ال�����س��ق��ور، ي���وؤك���د حممد 
اأبوظبي  معر�س  اأّن  احل��م��ادة،  طه 
���س��ن��وي��ة مهمة،  م��ن��ا���س��ب��ة  ل��ل�����س��ي��د 
العاملني  م��ن  ال��ك��ث��رون  يحر�س 
امل�ساركة  على  ال�سقارة  جم��ال  يف 
م�ساركتهم  ت��اأت��ي  ث��م  وم���ن  ف��ي��ه��ا، 

على الدوام متميزة. 
ومن جمهور املعر�س الذي يرقب 
زي��ارت��ه ���س��ن��وي��اً، ي��ق��ول مطر حمد 
ُعر�ساً  يعتر  احل���دث  اإن  الكتبي، 
براثنا  خالله  من  نحتفي  �سنوياً 
وع���ادات���ن���ا وم��ن��ه��ا ال�����س��ق��ارة التي 
يتعلق بها غالبية ال�سعب الإماراتي 
ت���دري���ب ال�سقر  ����س���واء م���ن ح��ي��ث 
ُم�سراً  ب���ه،  ال�سيد  اأو  تربيته  اأو 
من  بال�سقور  الهتمام  تطّور  اإىل 
و�سلنا  ح��ت��ى  اأخ����رى  اإىل  م��رح��ل��ة 
بداأت  حيث  اإنتاجها  يف  التميز  اإىل 
ال�����س��اللت اجل��دي��دة تدخل  بع�س 
"جر  ال�سقور مثل  بقوة يف عامل 

فالكون". 
عن�سر  ال�����س��ق��ر  اأّن  ال��ك��ت��ب��ي  وب����نّي 
م�����س��رك يف حم��ب��ة ال��ك��ث��ري��ن له 

ريا�سة  يف  الأ������س�����ر  يف  املُ����ك����اث����رة 
ال���������س����ق����ارة، وب����ال����ت����ايل ال���ت���زاي���د 
ال�سقور  م����زارع  ع���دد  امل��ل��ح��وظ يف 
يف العامل وتو�ّسع وتطّور �سناعتها، 
الأوىل  بالدرجة  اإم��ارات��ي��ة  جلهود 
متّثلت يف معر�س اأبوظبي الدويل 
لل�سيد والفرو�سية الذي انطلق يف 
نادي  م��ن  بتنظيم   2003 ال��ع��ام 
�سقاري الإم��ارات. وميثل املعر�س 
للمنتجني  م��ه��م��ة  ع��ر���س  ��ة  م��ن�����سّ
للرويج  ل��ل�����س��ق��ور  الإم���ارات���ي���ني 
لإن���ت���اج���ه���م م����ن خم���ت���ل���ف اأن�������واع 

ال�سقور املكاثرة يف الأ�سر. 
املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�س  واأكد 
ل���ل���م���ع���ر����س م����ع����ايل م����اج����د علي 
لنادي  ال���ع���ام  الأم�����ني  امل��ن�����س��وري 
الحتاد  رئي�س  الإم����ارات،  �سقاري 
على  واملحافظة  لل�سقارة  العاملي 
 ،)IAF( اجل������ارح������ة  ال����ط����ي����ور 
مبكر  ب�����س��ك��ل  ع��م��ل��ت  اأب��وظ��ب��ي  اأّن 
ا���س��رات��ي��ج��ي��ة فاعلة  و���س��ع  ع��ل��ى 
الراثية  الريا�سة  ل�ستدامة هذه 
باأن�سطة  ���ع  ال���ت���و����سّ ع���ل���ى  ت��ع��ت��م��د 
ذات  طيور  واإنتاج  بالأ�سر،  اإكثارها 
ب���اأع���داد كافية  م��وا���س��ف��ات ع��ال��ي��ة 

ويق�سدون  ال��ع��ام،  ط���وال  لل�سركة 
على  للتعرف  املعر�س  يف  جناحها 
ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د يف ع���امل ل���وازم 

الرحالت والتخييم وال�سقارة." 
الكمدة،  اأك����د حم��م��د  م���ن ج��ه��ت��ه، 
لل�سقور"،  "الكمدة  ���س��رك��ة  م���ن 
املحافل  ه��ذه  مثل  ال��ت��واج��د يف  اأّن 
العاملية ُيتيح لنا الفر�سة لالطالع 
والبلدان  ال�سركات  منتجات  على 
الأخ���رى وت��ب��ادل اخل���رات معهم، 
الأم����ر ال����ذي ي�����س��اع��د ع��ل��ى تقييم 
على  ال��ع��م��ل  وب��ال��ت��ايل  منتجاتنا، 
وفقاً  ب��ه��ا  والرت�����ق�����اء  ت��ط��وي��ره��ا 
والأ�ساليب  امل���م���ار����س���ات  لأح������دث 
ال��ع��ل��م��ي��ة. واأن������ا ك��م��ن��ت��ج اإم����ارات����ي 
على  املقدمة  يف  اأح��ر���س  لل�سقور 
جودة الإنتاج. وامل�ساركة يف املعر�س 
ت���اأت���ي ك���ي ي��ث��ب��ت اأب���ن���اء الإم������ارات 
وجودهم ومتيزهم يف هذا امل�سمار، 
ويف ال���وق���ت ذات����ه ال���س��ت��ف��ادة من 
جت���ارب الآخ���ري���ن يف ه���ذا احلدث 
اأع��داداً كبرة من  الذي ي�ستقطب 
يجعلنا  ال�����ذي  الأم������ر  اجل���م���ه���ور، 
التقدير  ل��ه��ذا  ب��الم��ت��ن��ان  ن�����س��ع��ر 
زوار  قبل  من  يلقاه  ال��ذي  والثناء 

ُي��ق��ام احل���دث، وراع���ي قطاع  حيث 
كاراكال  �سركة  ال�سيد"  "اأ�سلحة 
 Q الدولية، الراعي الف�سي �سركة
Properties للعقارات، �سريك 
اأكادميية  م��ن  ك��ل  ال���زائ���ر  جت��رب��ة 
للريا�سة  م����ب����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
الن�سائية، �سركة بولري�س للُمعّدات 
وجمموعة  �سة،  املُتخ�سّ الريا�سية 
الفعاليات  الفاخرة، وراعي  العربة 
ديزاين"  "�سمارت  �سركة  م��ن  ك��ل 
و�سركة "اخليمة امللكية"، و�سريك 
الإمارات"،  ب��ي  اأر  "اإيه  ال�سيارات 
و�سناعة  جت��ارة  غرفة  من  وبدعم 

اأبوظبي. 
 

ت�صاعد الإنتاج الإماراتي 
ُمنتج  وهو  الكتبي،  اأحمد  العار�س 
ال�سقور  اأن���واع  م��ن  اإم��ارات��ي لعدد 
"عدد  اإّن  يقول  الأ���س��ر،  يف  املكاثرة 
يف  لل�سقور  الإماراتيني  املُكاثرين 
الإن��ت��اج يف  كمية  وك��ذل��ك  ت�ساعد، 
ت��زاي��د ع��ام��اً بعد ع���ام، وه���ذا عائد 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ�سحاب  دع��م  اإىل 
للحفاظ على هذا الركن املهم من 
ال����راث الإم����ارات����ي، وخ��ا���س��ة من 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأب��وظ��ب��ي الدويل  ُي�����س��ّك��ل م��ع��ر���س 
مهمة  فر�سة  والفرو�سية،  لل�سيد 
على  ال�سقور  وم���زارع  لل�سقارين 
ح���ّد ����س���واء، ح��ي��ث ي��ت��زام��ن موعد 
اإقامته مع بدء مو�سم املقنا�س من 
ُم�سابقات  مو�سم  وان��ط��الق  جهة، 
بال�سقور  ال�������س���ي���د  وب������ط������ولت 
اأخ��������رى، ح���ي���ث يرغب  م����ن ج���ه���ة 
ال�سقور  اأف�سل  باقتناء  ال�سقارون 
بها  للُمناف�سة  الأ���س��ر  يف  امل��ك��اث��رة 
والإقليمية،  املحلية  الفعاليات  يف 
ملمار�سة  ا���س��ت��خ��دام��ه��ا  ع��ن  ف�����س��اًل 
ت�سمح  التي  املحميات  يف  ال�سقارة 
اأبنائهم  ت���دري���ب  وك���ذل���ك  ب���ذل���ك، 
على ريا�سة ال�سيد بال�سقور التي 

يحر�سون على توريثها لهم. 
مو�سم  ال�����س��ّق��ارون  وّدع  ح��ني  ويف 
مقنا�س ناجح فراير املا�سي بعد 
الإقبال الالفت على قطاع ال�سقارة 
املعر�س،  م��ن  امل��ا���س��ي��ة  ال�����دورة  يف 
بال�سقور  ال�سيد  ُع�����ّس��اق  ي��ّرق��ب 
فعاليات الدورة القادمة التي ُتقام 
�سبتمر   26 م���ن  ال���ف���رة  خ���الل 
ولغاية 2 اأكتوبر القاِدَمني بتنظيم 
من نادي �سقاري الإم��ارات، وذلك 
ال�سيد  مل��و���س��م  ب��ه��دف ال���س��ت��ع��داد 
حيث   ،2023-2022 اجل��دي��د 
ما  ك��ل  ال�سقارة  قطاع  ي��ج��دون يف 

يبحثون عنه. 
التنفيذي لإمارة  اأّن املجل�س  ُيذكر 
املا�سي،  ن��وف��م��ر  اأ���س��در  اأب��وظ��ب��ي 
التنفيذية  ل����الئ����ح����ة  ت����ع����دي����اًل 
اأبوظبي،  لقانون ال�سيد الري يف 
ال�سيد  قطاع  يدعم  راف���داً  ليكون 
املحافظة  وج����ه����ود  الإم�����������ارة،  يف 
التقليدي،  ال�����س��ي��د  م����وروث  ع��ل��ى 
ال�سيد  ريا�سة  ا�ستدامة  خ�سو�ساً 
يف  ورغ��ب��ة  )ال�����س��ق��ارة(،  بال�سقور 
الأ�سيل  العربي  امل��وروث  ن�سر هذا 
واملقبلة،  احل��ال��ي��ة  الأج���ي���ال  ل���دى 
ممار�سة  ع���ل���ى  ل���ه���ا  وت�������س���ج���ي���ع���اً 
ال�سيد التقليدي �سمن ال�سوابط 
تعزيز  بجانب  والبيئية،  القانونية 
للموارد  الق���ت�������س���ادي���ة  ال���ق���ي���م���ة 

الطبيعية. 
ال�سيد  ترخي�س  انتهى  ح��ني  ويف 
ال�����ري ل��ل��م��و���س��م امل��ا���س��ي يف 28 
فراير وفقاً ملا اأعلنته هيئة البيئة 
منح  ع���ن  امل�����س��وؤول��ة  – اأب��وظ��ب��ي 
ف����اإّن م��و���س��م ال�سيد  ال��راخ��ي�����س، 
 2022 اأك��ت��وب��ر  ي���ب���داأ يف  ال���ق���ادم 
فعاليات  ان���ط���الق  م���ع  ب��ال��ت��زام��ن 
لل�سيد  ال���دويل  اأب��وظ��ب��ي  معر�س 
ُي�سّكل فر�سة  والفرو�سية، وهو ما 
ما  ك��ل  باقتناء  لل�سقارين  ثمينة 
ي��ل��زم��ه��م م���ن ���س��ق��ور م���ك���اث���رة يف 
العلم  م��ع  ���س��ق��ارة،  واأدوات  الأ���س��ر 
ب�سيدها  امل�����س��م��وح  الأن�������واع  ب������اأّن 
طيور  تت�سمن  ال�سقارة،  ملمار�سة 
ُي�سمح  ح���ي���ث  ف����ق����ط،  احل�����ب�����ارى 
ال�سقور  ب���ا����س���ت���خ���دام  ب��ال�����س��ي��د 
ل���دى وزارة  وامل�����س��ج��ل��ة  امل��رخ�����س��ة 

التغر املناخي والبيئة. 
وتلقى اأدوات وم�ستلزمات ال�سقور 
الهتمام  م����ن  ال���ك���ب���ر  ن�����س��ي��ب��ه��ا 
ال���الف���ت م���ن ال�������زوار ب���ني اأروق�����ة 
املعر�س، عر العديد من الأجنحة 
متنوعة،  م��ن��ت��ج��ات  ت��ع��ر���س  ال��ت��ي 
ل��ل��ج��م��ه��ور ج��ان��ب��اً مهماً  ل��ت��ك�����س��ف 
التي  والأدوات  ال�سقور  ل��وازم  من 
ال�������س���ق���ارون خالل  ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا 

ممار�سة ريا�ستهم املف�سلة. 
ودوليون  اإماراتيون  خ��راء  ويعزو 
ال�سقور  ا���س��ت��خ��دام  ج��ه��ود  جن����اح 

الواحد،  الإم���ارات���ي  ال��ب��ي��ت  داخ���ل 
ول��ذل��ك جن��د اأن ك��ث��راً م��ن الآباء 
ويحر�سون  اأبنائهم  ي�سطحبون 
على زيارة معر�س اأبوظبي لل�سيد 
ال�سقور  عامل  عن  اأك��ر  ليتعرفوا 
واأنواعها واأ�ساليب تدريبها وغرها 
من املعلومات التي ينبغي لالأجيال 
ما  وه��و  جيداً،  معرفتها  اجلديدة 
الدويل  اأب��وظ��ب��ي  م��ع��ر���س  ُيتيحه 
ل��ل�����س��ي��د وال���ف���رو����س���ي���ة ع���ر طرح 
هذه الأع��داد الكبرة من ال�سقور 
الأ�ساليب  وكذلك  الأن���واع  كل  من 
والتعامل  ت��دري��ب��ه��ا  يف  ال��ع��ل��م��ي��ة 
معها. ما يجعل من زيارة املعر�س 
عامل  عن  متكاملة  معرفية  وجبة 
ال�سقور يحر�س على الإفادة منها 
�سرائحه  خم��ت��ل��ف  م���ن  اجل��م��ه��ور 

العمرية. 
فهد الفالحي، اأكد من ناحيته اأن 
خا�سة  ج��اذب��ي��ة  ل��ه  ال�سقور  ع��امل 
لدى اأبناء الإم��ارات يف ظل الدعم 
قيادتنا  ق���ب���ل  م����ن  ال�����الحم�����دود 
الر�سيدة للحفاظ على هذا املوروث 
اأ���س��ك��ال متنوعة ومنها  م��ن خ��الل 
ال�سباقات  واإق��ام��ة  اجل��وائ��ز  ر���س��د 
ال��ت��ل��واح مبختلف  امل��خ��ت��ل��ف��ة م��ث��ل 
امل��زاي��ن��ة، ه���دد احلمام  ت���ط���ّورات���ه، 
ال�سقارة،  م�سابقات  م��ن  وغ��ره��ا 
امل��زادات التي تعك�س مدى  وكذلك 
���س��غ��ف ال�����س��ع��ب الإم����ارات����ي بعامل 

ال�سقور. 
املعر�س  اأن  اإىل  ال��ف��الح��ي  ول��ف��ت 
ُي�سّهل على اجلميع احل�سول على 
ولوازم  واأدوات  اأن���واع  م��ن  ُمبتغاه 
كريات  جت��م��ي��ع  ع����ر  ال�������س���ق���ور 
هذا  يف  العاملة  وامل���زارع  ال�سركات 
املجال يف حدث عاملي بهذا احلجم 
التنظيم  درج��������ات  اأرق��������ى  ووف�������ق 
العار�سني  من  لكل  الراحة  و�سبل 
لوقت  ت��وف��ر  ه����ذا  ويف  وال��������زوار، 
وجهد الكثرين ممن يبحثون عن 
متعلقات خا�سة بريا�سات ال�سقور 
معينة  اأم��اك��ن  يف  اإل  غالباً  ُتباع  ل 
والإياب.  الذهاب  يف  وقتاً  ت�ستغرق 
ذلك  ك���ل  وّف�����ر  امل���ع���ر����س  اأن  غ���ر 
لأ�سحاب ال�سقور وكذلك ل�سيارات 
ال���������س����ف����اري وم�������س���ت���ل���زم���ات ال���ر 
التي يحر�س  الأم��ور  وغرها من 
فيمكن  الإم���������ارات.  اأب����ن����اء  ع��ل��ي��ه��ا 
باملعر�س  واح�������دة  ج���ول���ة  خ�����الل 
احتياجاته  ك���ل  ال���زائ���ر  ي��ج��د  اأن 
من  غ��ره��ا  اأو  بال�سقور  املتعلقة 
اأورد  فيما  الأ���س��ي��ل��ة.   ال��ري��ا���س��ات 
ال�سقور  اأن  احل����م����ادي،  ع���ب���داهلل 
اإ�سافة اإىل  جزء رئي�س يف املعر�س 
فرو�سية  م���ن  الأخ������رى  م��ك��ون��ات��ه 
ت��راث��ي��ة خمتلفة،  واأن�����س��ط��ة  واإب����ل 
ق�ساء  ع���ل���ى  ي���ح���ر����س  اأن������ه  غ����ر 
اأب��ن��اوؤه داخل  اأط���ول مبعية  اأوق���ات 
اأنواعها  ال�سقور ومطالعة  اأجنحة 
وال�ساهني  احل����ر  م��ث��ل  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
ال��ذي يتميز بكر حجمه  واجل��ر 
زيارة  اأن  �سابقيه.وذكر  اإىل  قيا�ساً 
اأكر  معلومات  تك�سبهم  ال�سغار 
�سيدها  وم���و����س���م  ال�������س���ق���ور  ع����ن 
وحتى  �سبتمر  م��ن  ي�ستمر  ال��ذي 
يناير من كل عام. وكذلك معرفة 
العناية  وك��ي��ف��ي��ة  الأن������واع  اأف�����س��ل 
بال�سقور حتى تكون مدربة بكفاءة 
امل�سابقات وح�سد  امل�ساركة يف  على 

اجلوائز املختلفة. 

2022 من  الأول  الن�سف  خالل  بعد  عن  العامة  النيابة  اتخذتها  اإجراءات   172604
•• اأبوظبي-وام:

 ،2022 لعام  الأول  الن�سف  للدولة عن اح�سائيات  العامة  النيابة  ك�سفت 
 172604 بلغت  بعد  ع��ن  اتخذتها  ال��ت��ي  الإج�����راءات  اأن  اأو���س��ح��ت  حيث 
 19  - كوفيد  جائحة  مبكافحة  املتعلقة  الإج���راءات  بني  توزعت  اإج���راءات 
من  التظلمات  ع��دد  بلغ  حيث  اجلزائية،  بالدعاوى  املرتبطة  والإج����راءات 
املتاحة  بعد  عن  التظلم  خدمة  عر  قدمت  التي   19  - كوفي�د  خمالفات 
تظلما   30130 العامة  للنيابة  الذكي  والتطبيق  الإلكروين  املوقع  على 
متت درا�ستها بكل دقة والبت فيها اإما برف�سها اأو اإلغاء املخالفة اأو تخفي�س 
اأمرا   1521 اإ�سدارها  اإىل  العامة،  النيابة  واأ���س��ارت  لها.  املقررة  الغرامة 
وتنفيذ  الق�سائية،  ل��الأح��ك��ام   55223 تنفيذ  اإج����راءات  وات��خ��اذ  جزائيا 

مما  بعد  عن  حتقيقا   5539 واإجراء  اإلكرونيا،  مقدما  طلبا   80191
يوؤكد �سعيها لتحقيق الريادة فيما توؤديه من اأعمال .

على  العامة  النيابة  حر�س  اإىل  اإليها  امل�سار  والأرق��ام  الإح�سائيات  وت�سر 
والرتقاء  التميز  لتحقيق  اأعمالها  يف  احلديثة  التقنية  الو�سائل  توظيف 
بالعمل مبا يتواءم وحتقيق روؤية القيادة الر�سيدة للدولة ل�سفافية النظام 

الق�سائي وا�ستقالله.
يذكر اأن النيابة العامة توفر من خالل موقعها الإلكروين وتطبيقها الذكي 
اأبرزها  املتعاملني يف �سهولة وي�سر  لتلبية احتياجات  50 خدمة  ما يقارب 
تنفيذ  وباقة  الأح��ك��ام،  على  الطعن  وطلبات  والتظلمات  العرائ�س  تقدمي 
والأمانات وال�ستعالم  والكفالت،  واملعلوماتية،  املالية  الأحكام، واخلدمات 

عن الق�سايا واخلراء واملحامني واملرجمني والن�سخ والت�سوير.

ال�سحة جتري 217,065 فح�سا وتك�سف عن 822 اإ�سابة جديدة 
بكورونا و794 حالة �سفاء 

••   اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع  متا�سيا 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت 
19" واملخالطني لهم  "كوفيد -  امل�ستجد  امل�سابة بفرو�س كورونا 
217،065 فح�سا جديدا خالل  اإج��راء  اأعلنت ال��وزارة  وعزلهم .. 
با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات 

اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
اإ�سابة  822 حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 

وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفرو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  ال��الزم��ة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��الت 

جمموع احلالت امل�سجلة 1،004،751 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة 
يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  املا�سية،  �ساعة  والع�سرين  الأرب���ع  يف 

الدولة 2،339 حالة.
794 حالة جديدة مل�سابني بفرو�س كورونا  واأعلنت ال��وزارة �سفاء 
امل�ستجد "كوفيد19-" وتعافيها التام من اأعرا�س املر�س بعد تلقيها 
يكون  وب��ذل��ك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  ال��الزم��ة  ال�سحية  الرعاية 

جمموع حالت ال�سفاء 983،454 حالة.
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اأخبـار الإمـارات

طرق دبي  : 304.6 ماليني راكب ا�ستخدموا و�سائل النقل املختلفة خالل الن�سف الأول

�صعيًا لتقدمي التدخل التاأهيلي والعالجي واإجراء التقييم امل�صتمر للقدرات واملتطلبات 

مذكرة تفاهم بني وزارة تنمية املجتمع و ال�سارقة ل�سعوبات التعلم لتقدمي اأف�سل اخلدمات ال�ستباقية

اأطباء م�ست�سفى التداوي بدبي ينقذون �سابا من »�سانع الأرامل«

•• دبي - وام:

واملوا�سالت  ال��ط��رق  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
و�سائل  م�ستخدمي  ع��دد  اأن  ب��دب��ي 
امل�سرك  والتنقل  اجلماعي  النقل 
ت�����س��م��ل م�����رو دبي  ال���ت���ي  يف دب�����ي 
املوا�سالت  وح���اف���الت  دب���ي  وت����رام 
/ البحري  النقل  وو���س��ائ��ل  العامة 
املائي  والتاك�سي  والفري  العرات 
احلجز  ومركبات  امل��ائ��ي/  والبا�س 
التاأجر  وم���رك���ب���ات  الإل����ك����روين 
الطلب  ال���ذك���ي واحل����اف����الت حت���ت 
اإ�سافة اإىل مركبات الأجرة /تاك�سي 
الن�سف  المتياز/ يف  و�سركات  دبي 
حوايل  بلغ   2022 ع��ام  من  الأول 
مقارنة  راك����ب  م��الي��ني   304.6
بنحو 202 مليون راكب يف الن�سف 

املرتبة  يف  ج���ي  دي  و����س���رف  ي���ا����س 
 3.6 بواقع  الركاب  الأوىل يف عدد 
تلتهما  منهما  ل��ك��ٍل  راك���ب  م��الي��ني 
حمطة ال�ستاد ب� 2.7 مليون راكب 
ث��م حم��ط��ة ���س��الح ال��دي��ن ب��� 2.5 
م��ل��ي��ون راك����ب وحم��ط��ة ال��غ��ب��ي��ب��ة ب� 

راكب. مليون   2.3
ونقل ترام دبي يف الن�سف الأول من 
3.6 م��الي��ني راكب  ال��ع��ام احل���ايل 
املوا�سالت  ح���اف���الت  ن��ق��ل��ت  ف��ي��م��ا 
وبلغ  راك���ب  مليون   78.6 ال��ع��ام��ة 
النقل  و����س���ائ���ل  م�����س��ت��خ��دم��ي  ع����دد 
ال���ب���ح���ري ال���ت���ي ت�����س��م��ل ال���ع���رات 
املائي  امل���ائ���ي وال��ت��اك�����س��ي  وال��ب��ا���س 
راكب  م��الي��ني   8.2 دب���ي  وف����ري 
التي  امل�����س��رك  التنقل  و���س��ائ��ل  اأم���ا 
ت�سمل مركبات احلجز الإلكروين 

املوا�سالت العامة %26 ..م�سراً 
اإىل اأن �سهر مار�س من عام 2022 
الركاب  ع��دد  يف  معدل  اأعلى  �سجل 
مليون   62 ق�����راب�����ة  ُن����ق����ل  ح���ي���ث 
انتهاء  راك��ب وج��اء ذلك تزامناً مع 
معر�س اإك�سبو 2020 دبي وتراوح 
ع��دد ال��رك��اب يف ب��اق��ي الأ���س��ه��ر بني 
و�سجل  راك����ب  م��ل��ي��ون  و49   46
اجلاري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف 
بالفرة  مقارنة   3% بن�سبة  من��واً 
نف�سها من عام 2019 قبل جائحة 
يوؤكد  �19 وهو موؤ�سر مهم  كوفيد 
ا�ستخدام و�سائل  زيادة الطلب على 
احلركة  وانتعا�س  اجلماعي  النقل 
واأ�ساف  دب��ي  اإم���ارة  يف  القت�سادية 
مرو  م�ستخدمي  ع��دد  اأن  الطاير 
بلغ  الأحمر والأخ�سر  دبي بخطيه 

وذك���رت   .  2021 ع���ام  م��ن  الأول 
لعدد  ال��ي��وم��ي  املتو�سط  اأن  الهيئة 
م�ستخدمي و�سائل النقل اجلماعي 
والتنقل امل�سرك ومركبات الأجرة 
يف الن�سف الأول من العام اجلاري 
راك���ب  م��ل��ي��ون   1.68 ق���راب���ة  ب��ل��غ 
1.1 مليون راكب يف  مقارنة بنحو 

الفرة نف�سها من عام 2021.
وق���ال م��ع��ايل م��ط��ر ال��ط��اي��ر املدير 
ال��ع��ام رئ��ي�����س جمل�س امل��دي��ري��ن يف 
هيئة الطرق واملوا�سالت: ا�ستحوذ 
م��رو دب��ي وم��رك��ب��ات الأج����رة على 
م�ستخدمي  لعدد  ال��ك��رى  الن�سبة 
والتنقل  اجل��م��اع��ي  ال��ن��ق��ل  و���س��ائ��ل 
بواقع  الأج���رة  وم��رك��ب��ات  امل�سرك 
ملركبات  دبي و29%  %36 ملرو 
حافالت  ن�سبة  بلغت  فيما  الأج���رة 

الن�سف  راكب يف  109.1 ماليني 
 2022 اجل����اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول 
برجمان  حم���ط���ت���ا  وا�����س����ت����ح����وذت 
والحت��اد على الن�سيب الأك��ر من 
عدد ركاب مرو دبي حيث بلغ عدد 
ب��رج��م��ان للخطني  رك�����اب حم��ط��ة 
ماليني   6.2 والأخ�����س��ر  الأح���م���ر 
راك���ب فيما بلغ ع��دد رك���اب حمطة 
الحتاد للخطني الأحمر والأخ�سر 
اخلط  وعلى  راك��ب؛  ماليني   5.3
اأكر  الرقة  الأحمر �سجلت حمطة 
ع���دد م���ن ال���رك���اب ب��اإج��م��ايل 4.7 
تلتها حم��ط��ة مول  راك���ب  م��الي��ني 
الإم���ارات ب� 4.6 ماليني راك��ب ثم 
حم��ط��ة ب���رج خليفة / دب���ي م���ول ب� 
4.3 ماليني راكب؛ وعلى م�ستوى 
بني  الأخ�سر جاءت حمطتا  اخلط 

وتطوير يف ثقافة ال�سكان مبختلف 
و�سائل  ا���س��ت��خ��دام  ���س��رائ��ح��ه جت���اه 

املوا�سالت العامة.
ال�سراتيجية  اخلطط  اأن  واأو�سح 
هيئة  ت���ع���م���ل  ال����ت����ي  وال���ت���ن���ف���ي���ذي���ة 
مبوجبها  وامل����وا�����س����الت  ال����ط����رق 
لتحقيق  التكامل  مبداأ  على  ترتكز 
الن�����س��ي��اب��ي��ة و���س��ه��ول��ة ال��ت��ن��ق��ل يف 
وت�سمل تطوير وتو�سيع  دبي  اإم��ارة 
�سبكات الطرق واملعابر ونظام النقل 
اجل���م���اع���ي ب��ج��م��ي��ع ع��ن��ا���س��ره من 
مرو وترام وحافالت وو�سائل نقل 
بحري وو�سائل امليل الأول والأخر 
مرافق  وتطوير  امل�سرك  والتنقل 
امل�ساة والدراجات الهوائية والربط 
املرور  اأنظمة  وتطوير  بينها  فيما 
والنقل التقنية ال�سرورية لتحقيق 

حتت  واحل��اف��الت  الذكي  والتاأجر 
مليون   16.4 نقلت  ف��ق��د  ال��ط��ل��ب 
الأجرة  مركبات  نقلت  فيما  راك��ب 
دبي  /ت��اك�����س��ي  ت�سمل  ال��ت��ي  دب���ي  يف 
مليون   88.7 المتياز/  و�سركات 
هذا  م���ن  الأول  ال��ن�����س��ف  يف  راك����ب 

العام.
اإن هذه  الطاير  وق��ال معايل مطر 
ف��اع��ل��ي��ة اخلطط  ت���وؤك���د  ال��ن��ت��ائ��ج 
الهيئة  ن��ف��ذت��ه��ا  ال���ت���ي  وال����رام����ج 
لتنقل  م��ت��ن��وع��ة  ب����دائ����ل  ل���ت���وف���ر 
اأن  اإىل  ..م�����س��را  دب���ي  ال�����س��ك��ان يف 
دبي  يف  اجل��م��اع��ي  ال��ن��ق��ل  منظومة 
بع�سها  مع  عنا�سرها  تتكامل  التي 
باتت ت�سكل العمود الفقري حلركة 
مناطق  خمتلف  يف  ال�����س��ك��ان  تنقل 
اإمارة دبي وجنحت يف اإحداث تغير 

•• دبي-وام:

عي�سى  بنت  ح�سة  م��ع��ايل  وّق��ع��ت 
املجتمع،  تنمية  وزي���رة  حميد  ب��و 
و����س���ع���ادة ال�����س��ي��خ��ة ج��م��ي��ل��ة بنت 
مدينة  رئ��ي�����س  القا�سمي  حم��م��د 
الإن�سانية،  ل��ل��خ��دم��ات  ال�����س��ارق��ة 
"خدمات  ب�����س��اأن  ت��ف��اه��م  م��ذك��رة 
التعلم  ���س��ع��وب��ات  ذوي  ال��ط��ل��ب��ة 
اإط����ار  ل��ب��ن��اء  ت���ه���دف  املحّددة"، 
الإيجابي  ب��الأث��ر  ي��ع��ود  تنظيمي 
من  التعلم،  �سعوبات  ذوي  على 
التعليمي  التدخل  تقدمي  خ��الل 
والتاأهيلي والعالجي، مبا يتنا�سب 
مع احتياجاتهم، واإجراء التقييم 
ومتطلباتهم،  لقدراتهم  امل�ستمر 
ومت��ك��ي��ن��ه��م م���ن احل�������س���ول على 

اأف�سل اخلدمات ا�ستباقياً.
التعاون  �سيتم  املذكرة،  ومبوجب 

واأخ��راً يف �سالح الأ�سخا�س من 
واأُ�َسِرهم  التعلم  �سعوبات  ذوي 

ب�سكل عام.
اأن مذكرة التفاهم مع  واأو�سحت 
الوزارة تاأتي يف هذا الإطار خدمة 
العلمي  ال��دور  يف  وا�ستمراراً  لهم 
جتاه  للمركز  والتوعوي  واملعريف 
الأمور  واأولياء  واملعلمني  الطلبة 

وخمتلف �سرائح املجتمع.
ت ع���ن ال��ف��خ��ر والع���ت���زاز  وع�����ررَّ
ب��اإجن��ازات املركز رغ��م م��رور �ستة 
حيث  تاأ�سي�سه،  على  فقط  اأع���واٍم 
الإجن�������ازات اجلدية  ه���ذه  ت���وؤك���د 
وفقها،  يعمل  ال��ت��ي  وامل�����س��وؤول��ي��ة 
خا�سة واإن علمنا اأن عدد الطلبة 
م���ن خدمات  ا����س���ت���ف���ادوا  ال���ذي���ن 
اليوم  حتى  افتتاحه  منذ  امل��رك��ز 
ح����ني مت  ط���ال���ب���اً، يف   718 ب���ل���غ 
تقييم  ح���ال���ة   1048 ت���ق���دمي 

منظور  م���ن  اجل����ه����ات،  خم��ت��ل��ف 
لكافة  اأف�سل  حياة  ج��ودة  توفر 
لالرتقاء  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  ال�����س��رائ��ح 
اخلدمات  تقدمي  واآلية  مب�ستوى 
ل��ل��ج��م��ه��ور، وت����وف����ر امل����ب����ادرات 
والإج��������راءات ال��ت��ي ت��ع��زز متكني 
املجتمع،  يف  الأولوية  ذات  الفئات 
وت�سمن حتقيق امل�ساركة الفاعلة 
جل���م���ي���ع ال���ق���ط���اع���ات واجل����ه����ات 
واملحلية  الحت���ادي���ة  احل��ك��وم��ي��ة 
املجتمع  وم��وؤ���س�����س��ات  واخل��ا���س��ة 
امل������دين. واأ�����س����ارت م��ع��ال��ي��ه��ا اإىل 
ال���وزارة  ب��ني  التفاهم  م��ذك��رة  اأن 
وامل���رك���ز ت��ف��ت��ح ال���ب���اب مل���زي���د من 
الدعم امل�ستمر والتمكني ال�سامل 
لأفراد املجتمع، ول �سيما اأ�سحاب 
ال�سور  اأف�سل  يعك�س  الهمم، مبا 
يف اإطار م�سرة التنمية امل�ستدامة 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى دول�����ة الإم�������ارات، 

الرتقاء  اأج��ل  من  الطرفني  بني 
وت�سخي�س  ت��ق��ي��ي��م  مب�������س���ت���وى 
اأجل  م��ن  التعلم،  �سعوبات  ذوي 
اخلدمات  ع��ل��ى  امل��ب��ك��ر  ال��ت��ع��رف 
يحقق  مب�������ا  ل������ه������م،  ال��������الزم��������ة 
لحتياجاتهم  املثلى  ال�ستجابة 
تنمية  وزارة  و�ستتوىل  الربوية؛ 
اأ�سحاب  بطاقات  اإ�سدار  املجتمع 
ال�سارقة  م��رك��ز  ملنت�سبي  ال��ه��م��م 
تنطبق  الذين  التعلم  ل�سعوبات 
الت�سنيف  وف��ق  امل��ع��اي��ر،  عليهم 
ومبا  لالإعاقات،  املوحد  الوطني 
يج�ّسد حتقيق مزيد من التن�سيق 
وال����ت����ع����اون يف جم�����ال ال���رام���ج 
املخت�سة  وال��درا���س��ات  وامل�����س��اري��ع 

واملتعلقة بذوي �سعوبات التعلم.
عي�سى  بنت  واأك��دت معايل ح�سة 
لتعزيز  ال�����وزارة  �سعي  ب��وح��م��ي��د، 
ج���ه���ود ال���ت���ع���اون وال�������س���راك���ة مع 

وبروؤية اخلم�سني التي نعمل بها 
ومن اأجلها بكل ثقة واإ�سرار.

جميلة  ال�سيخة  ���س��ع��ادة  وث��ّم��ن��ت 
توقيع  ال��ق��ا���س��م��ي  حم���م���د  ب���ن���ت 
تنمية  وزارة  مع  التفاهم  مذكرة 
املجتمع باعتبارها مك�سباً حقيقياً 
لالأ�سخا�س ذوي �سعوبات التعلم 
واأولياء اأمورهم والعاملني معهم، 
وقالت: مركز ال�سارقة ل�سعوبات 
يواكُب  متخ�س�ٌس  مركز  التعلم 
العاملية  املمار�سات  واأف�سَل  اأحدث 
التي يقدمها  من خالل خدماته 
ع���ل���ى اأي��������دي ن���خ���ب���ة م����ن اأم���ه���ر 
وهو  املحرفني،  الخت�سا�سيني 
حري�س اأ�سد احلر�س على تنمية 
املراكز  م��ع  ال�����س��راك��ات  وت��ر���س��ي��خ 
واجلهات  واجلامعات  واملوؤ�س�سات 
حم��ل��ي��اً وع��رب��ي��اً وع���امل���ي���اً، بهدف 
اأوًل  ت�سّب  التي  اأه��داف��ه  حتقيق 

وال�ستجابة لحتياجاتهم  املعنية 
اإدماجهم  ت�سمن  التي  الربوية 
وح����ّددت  وامل��ج��ت��م��ع��ي.  التعليمي 
اللتزامات  م���ن  ع������دداً  امل����ذك����رة 
اتباعها،  ال���واج���ب  والإج��������راءات 
يتعلق  م����ا  يف  دوره  ح�����س��ب  ك����ل 
بتقييم احلالت، وتقدمي التدخل 
النهائي  الت�سخي�س  قبل  ال��الزم 
للحالت التي مل تتلَق اخلدمات، 
للتدخل  ال����س���ت���ج���اب���ة  وت��ق��ي��ي��م 
ت��ط��ور احلالة،  ال��رب��وي وم���دى 
اأنواع ال�ست�سارات  وتقدمي جميع 
املتخ�س�سة  التدريبية  والرامج 
يف جمال �سعوبات التعلم، عالوة 
الربط  اإم���ك���ان���ي���ة  درا�����س����ة  ع���ل���ى 
ا�ستباقية  ل�����س��م��ان  الإل���ك���روين 
للمتقدمني  اخل����دم����ات  ت���ق���دمي 
اأ�سحاب  ب��ط��اق��ة  ع��ل��ى  للح�سول 
ت�سجيل  ذل�����ك  يف  مب����ا  ال���ه���م���م، 

ت�سمل التقييم النف�سي الربوي، 
وتقييم  التعلم،  �سعوبات  وتقييم 
النطق  الوظيفي، وتقييم  العالج 
التفاهم  م��ذك��رة  وتن�س  وال��ل��غ��ة. 
ومركز  املجتمع  تنمية  وزارة  بني 
على  التعلم،  ل�سعوبات  ال�سارقة 
متطلبات  و�سروط  اآليات  تنظيم 
الهمم  اأ���س��ح��اب  بطاقات  اإ���س��دار 
تنطبق  ال��ذي��ن  امل���رك���ز،  ملنت�سبي 
قرار  يف  ال����واردة  امل��ع��اي��ر  عليهم 
ل�سنة  رق��م /3/  ال���وزراء  جمل�س 
الت�سنيف  اعتماد  ب�ساأن   2018
الوطني املوحد لالإعاقة /اأ�سحاب 
لال�ستفادة  ال���دول���ة،  يف  ال��ه��م��م/ 
من املميزات واخلدمات امل�ستحقة 
الهمم،  اأ�سحاب  بطاقة  حلاملي 
ومب��ا ي�سمن رف��ع ج��ودة م�ستوى 
وتقدمي  للحالت  املبكر  التقييم 
اخلدمات املنا�سبة لهم من اجلهات 

•• دبي-الفجر: 

متكن فريق طبي يف دبي من اإنقاذ 
بجلطة  اأ�سيب  هندي  �ساب  حياة 
توقف  اإىل  اأدت  م��ف��اج��ئ��ة  ق��ل��ب��ي��ة 
ال�سحية  وكانت حالته  كليا،  قلبه 
�سديدة التعقيد واحتاج اىل تدخل 
طبي مكثف و�سريع لي�ستعيد قلبه 

النب�س ويعود للحياة.
اب���راه���ي���م حاجي  م�������روان  وق������ال 
اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س  ن���ا����س���ر 
اإن  ال�سحية  ال���ت���داوي  جم��م��وع��ة 
و�سل  �سنة،   36 وع��م��ره  املري�س 
جدا  خطرة  حالة  يف  للم�ست�سفى 
وف��ر���س ب��ق��ائ��ه ع��ل��ى ق��ي��د احلياة 
لإ�سابته  نتيجة  حم����دودة  ك��ان��ت 
"�سانع  ي�سمى  ���س��ري��ان  ب��ان�����س��داد 
الأرامل" لت�سببه يف الوفاة بن�سبة 
طبي  لتدخل  خ�سع  لكنه  ك��ب��رة، 
اأنقذ  دقيقة   30 ا�ستغرق  ع��اج��ل 

حياته من املوت. 
"مل يكن  نا�سر:  م���روان  واأ���س��اف 
اأمرا�س  اأي����ة  م���ن  ي��ع��اين  ال�����س��اب 
ق��ل��ب��ي��ة، واأ����س���ي���ب ب��اح��ت�����س��اء قلب 

اأ�سا�سيني  ت�سببت يف �سد �سريانني 
يف القلب. 

اأجرى  ال��ط��ب��ي  ال��ف��ري��ق  ان  وذك���ر 
لإزال����ة  اإ���س��ع��اف��ي��ه  قلبية  ق�����س��ط��رة 
ال�سريانني وتولوا تركيب  ان�سداد 
تو�سيع  واإج���راء  ودع��ام��ات  �سبكات 

�سرياين، لإنقاذ حياة املري�س.
وتابع الدكتور عدي: كان املري�س 
معتادة  غر  مر�سية  حالة  يعاين 
اأ���س��ي��ب بجلطة  اإذ  وخ��ط��رة ج���دا، 
لإ�سابته  اأدى  ما  القلب  يف  كبرة 
بالقلب  �سريان  بان�سداد �سخم يف 
ي�سمى )�سانع الرامل( نتيجة اىل 
حتدث  التي  العالية  الوفاة  ن�سبة 
اإىل  اإ�سافة  الن�سداد،  هذا  نتيجة 
اأن ان�سداد ال�سريان اخللفي الذي 
ي�سيب ببطء اأداء القلب وتوقفه.

الفريق  ت��دخ��ل  ���س��رع��ة  اأن  وذك����ر 
ال��ط��ب��ي يف م�����س��ت�����س��ف��ي ال���ت���داوي 
عاجل  ب�سكل  الق�سطرة  واإج�����راء 
ث���الث���ون دقيقة  اق����ل م���ن  خ����الل 
املري�س  ح��ال��ة  ا���س��ت��ق��رار  اىل  ادى 
وا�ستعادة  �سريع،  ب�سكل  وحت�سنه 
ال��ن��ب�����س وال���وع���ي وال����ق����درة على 

حالته".
ال��دك��ت��ور �سلمان  ق��ال   م��ن جانبه 
اأم���را����س القلب  ع���دي ا���س��ت�����س��اري 
التداوي،  م�ست�سفى  يف  التداخلية 
اأنقذ  ال��ذي  الطبي  الفريق  وقائد 
احلالة  ت�سخي�س  اأظ��ه��ر  املري�س 
اأن املري�س اأ�سيب برجفان بطيني 
وه���و ا���س��ط��راب ك��ه��رب��ائ��ي مميت 

ريا�سة  مم��ار���س��ت��ه  اأث����ن����اء  خ��ل��ف��ي 
ب�سيق  ���س��ع��ر  ح��ي��ث  ال��ك��ري��ك��ي��ت، 
ب��ال��ت��ن��ف�����س وف��ق��د ال���وع���ي، وتوىل 
خلدمات  دب��ي  موؤ�س�سة  من  فريق 
خالل  للم�ست�سفى  نقله  الإ�سعاف 
الطوارئ  ف��ري��ق  ومت��ك��ن  دق���ائ���ق، 
عالج  خطة  و�سع  من  بامل�ست�سفى 
عاجلة لإنقاذ حياته، رغم �سعوبة 

ما  ك��ل��ي��ا،  ال��ق��ل��ب  ت��وق��ف  اإىل  اأدى 
دفع الطاقم الطبي اىل ا�ستخدام 
مرتني،  ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة  ال�����س��دم��ات 
وجنح الأطباء يف اإ�ستعادة نب�سات 

القلب خالل ثوان قليلة.
املري�س  اإ����س���اب���ة  ت���ب���ني  وت����اب����ع: 
ب��ت�����س��ارع ق��ل��ب��ي م���ع ا����س���ط���راب يف 
النب�سات، ناجم عن جلطة كبرة 

اأف�سل ا�ستغالل واأعلى كفاءة لنظام 
ال��ط��رق وال��ن��ق��ل اجل��م��اع��ي وكذلك 
تطبيق ال�سيا�سات الداعمة لت�سجيع 
اجلمهور على تقليل العتماد على 
اعتمادهم  وزيادة  اخلا�سة  املركبات 
على و�سائل واأ�ساليب النقل الأخرى 
اجلماعي  ال��ن��ق��ل  و����س���ائ���ل  ���س��ام��ل��ة 

والتنقل امل�سرك.

وال�ستعالم  احل������الت،  وت��ق��ي��ي��م 
واعتماد  امل��ت��ق��دم��ني،  ح��ال��ة  ع���ن 
والنف�سية.  ال��رب��وي��ة  ال��ت��ق��اري��ر 
تنمية  وزارة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
امل��ج��ت��م��ع ت���وف���ر خ���دم���ة اإ����س���دار 
بطاقة اأ�سحاب الهمم للمواطنني 
وذلك  ���س��واء،  حد  على  واملقيمني 
املوقع  ع��ر  الت�سجيل  م��ن خ��الل 
www. :الإل���ك���روين ل���ل���وزارة

واإرف����اق   ،  mocd.gov.ae
التي  املطلوبة  والتقارير  الوثائق 
لهذه  ال�سخ�س  ا�ستحقاق  تثبت 

البطاقة.

التحدث.
ولفت اىل اأن املري�س خ�سع لعالج 
عاد  ثم  اي��ام  لثالثة  امل�ست�سفى  يف 
ب�سكل  حالته  ا�ستقرار  بعد  ملنزله 
حياته  ممار�سة  وي�ستطيع  كامل، 
ممار�سة  وميكنه  طبيعية،  ب�سورة 

الريا�سة بعد 6 اأ�سابيع.
التداوي  جمموعة  اأن  اإىل  ي�سار 
وطنية،  جمموعة  ه��ي  ال�سحية، 
اإبراهيم  م���روان  امل��واط��ن  اأ�س�سها 
حاجي نا�سر، لتوفر كافة خدمات 
التخ�س�سية،  ال�سحية  ال��رع��اي��ة 
���س��ق��ف واح����د، وه���ي من�ساأة  حت��ت 
الدولية  اللجنة  قبل  معتمدة من 
امل�������س���رك���ة، يف م���ع���اي���ر اجل�����ودة 

والتكنولوجيا و�سالمة املر�سى".

فريق اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة اأبوظبي يوؤكد جاهزية اجلهات املعنية للتعامل مع املنخف�س اجلوي
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي اجتماعاً  اإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث لإم��ارة  عقد فريق 
ح�����س��وري��اً اأم�����س الأح���د برئا�سة م��ع��ايل ال��ل��واء رك��ن ط��ي��ار ف��ار���س خلف 
املزروعي قائد عام �سرطة اأبوظبي رئي�س الفريق، وذلك مبقر مركز اإدارة 
الإجراءات  الجتماع  وبحث  اأبوظبي.  يف  وال��ك��وارث  والأزم���ات  الطوارئ 
ال�ستباقية التي مت اتخاذها على م�ستوى اإمارة اأبوظبي لتقليل احتمالية 
اأي اأ�سرار قد تنتج عن املنخف�س اجلوي املقبل. واطلع معايل فار�س خلف 
املزروعي على تقرير حول الدور الذي يقوم به الفريق ومهامه الأ�سا�سية 
وال��ك��وارث يف  ال��ط��وارئ والأزم����ات  املتبعة ملواجهة ح��الت  العمل  واآل��ي��ة 
الإم��ارة، ومهام وواجبات الفريق، وحالت الطوارئ التي �سيتم التعامل 
الرئي�سية  الفرق  لرفع جاهزية  املو�سوعة  اإىل اخلطط  بالإ�سافة  معها 
اأي طارئ. واأ�ساد معاليه بتوجيهات  اأبوظبي ملواجهة  اإمارة  وامل�ساندة يف 

القيادة الر�سيدة ودعمها امل�ستمر جلميع الإمكانات التي تعزز جهود فرق 
واملمتلكات  لالأفراد  احلماية  توفر  يف  الريادي  دوره��ا  لأداء  ال�ستجابة 
الأهداف  حتقيق  يف  عالية  جاهزية  على  الفريق  اأع�����س��اء  اأن  ..م���وؤك���داً 
اجلهات  م��ع  وال��ت��ع��اون  بالتن�سيق  ال��داع��م��ة  للخطط  وف��ق��اً  والتطلعات 
اأهمية تكامل  واأك��د معاليه  امل�ستويني املحلي والحت��ادي.  املخت�سة على 
الأدوار بني فرق ال�ستجابة للتعامل مع احلالة الطارئة وتن�سيق وتوحيد 
اإجراءات التعامل مع حالت الطوارئ والأزمات والكوارث ورفع وتطوير 
قدرات ال�ستجابة وال�ستعداد والتعايف وفق منظومة الطوارئ الوطنية 
والتاأهب  اجل��اه��زي��ة  رف��ع  على  الفريق  عمل  موا�سلة  باأهمية  ..ووج���ه 
امل�سرك بني اجلهات املحلية  العمل  املعتمدة وتعزيز  وحتديث اخلطط 
يف الإمارة ل�سمان �سرعة ال�ستجابة وو�سع الإجراءات وتطبيقها لتقليل 
فر�س حدوث الأزمات. ومن جانبه، اأو�سح �سعادة الدكتور نا�سر حميد 
بالإنابة،  والكوارث  والأزم��ات  الطوارئ  اإدارة  عام مركز  النعيمي، مدير 

مع  للتعامل  امل�سّخرة  والإم��ك��ان��ي��ات  امل���وارد  ملتابعة  خطط  و�سع  مت  اأن��ه 
احلالة اجلوية وتطورات املوقف ب�سكل م�ستمر. واأ�سار اإىل اإعداد �سيناريو 
احلالة اجلوية  والناجمة عن  املتوقعة  الأ�سرار  للتعايف من  لال�ستعداد 
الجتماعات  ا�ستمرار عقد  اإىل  ..م�سراً  باأ�سرع وقت ممكن  ومعاجلتها 
احل���ايل وتفعيل  ال��و���س��ع  لتقييم  ال��ع��الق��ة  ذات  العمل  وف���رق  م��ع جل��ان 
الطوارئ  ف��رق  مع  والتن�سيق  الداعمة  واخلطط  العالقة  ذات  اخلطط 
اأنه مت التن�سيق مع فرق دائرة البلديات  اإىل  يف قطاع امل�سوؤولية. واأ�سار 
الوديان من  والنقل يف خمتلف مناطق الخت�سا�س بالإمارة حول خلو 
العوائق وموقف ال�سدود وعقد اجتماعات تن�سيقية مع ال�سركاء ل�سمان 
ا�ستمرار كافة العمليات الأمنية والإداري��ة وتفعيل كافة الفرق امليدانية 
يف بلدية مدينة العني، وبلدية منطقة الظفرة، والهالل الأحمر، ومركز 
و�سركة  اأبوظبي،   - ال�سحة  ودائ��رة  /ت��دوي��ر/،  النفايات  لإدارة  اأبوظبي 
اإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة  العني للتوزيع. ويعمل مركز 

ال�ستجابة  خطة  ح�سب  املحلية  اجل��ه��ات  ج��ه��ود  تن�سيق  على  اأب��وظ��ب��ي 
الإمارة  جاهزية  على  للتاأكيد  اأبوظبي  لإم��ارة  اجلوية  لالأحوال  العامة 
تداعياتها  م��ن  املتوقعة واحل���ّد  مل��واج��ه��ة احل��ال��ة اجل��وي��ة  وا���س��ت��ع��داده��ا 
اجلوية  احل��ال��ة  م�ستجدات  اآخ��ر  متابعة  اأهمية  على  م�سدداً  املحتملة، 
عر القنوات الر�سمية وتنفيذ التعليمات ال�سادرة عن اجلهات املخت�سة، 
وعدم التواجد يف الأماكن التي ت�سكل خطراً على حياة الأفراد. و�سارك 
عن  ممثلون  اجل��وي��ة  ال��ط��وارئ  حالة  جلاهزية  التن�سيقي  الجتماع  يف 
اأبوظبي،  ل�سرطة  العامة  والقيادة  اأبوظبي،  حلكومة  الإعالمي  املكتب 
اأبوظبي،  ال��ب��ل��دي��ات وال��ن��ق��ل -  امل���دين، ودائ����رة  ل��ل��دف��اع  اأب��وظ��ب��ي  وهيئة 
اأبوظبي، والهالل الأحمر  اأبوظبي، ودائ��رة الطاقة -  ودائ��رة ال�سحة - 
/ النفايات  لإدارة  اأبوظبي  ومركز  اأبوظبي،   - البيئة  وهيئة  الإم��ارات��ي، 
اأبوظبي  ب��رول  �سركة  اإىل  اإ�سافة  لالأر�ساد،  الوطني  واملركز  تدوير/، 

الوطنية /اأدنوك/.
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اأخبـار الإمـارات
مفاجاآت �سيف دبي تقدم عر�س 

مده�س للمنح الدرا�سية
•• دبي-وام:

"مفاجاآت �سيف دبي" التي تنظمها موؤ�س�سة دبي للمهرجانات والتجزئة  25 من  تقدم الدورة ال� 
عر�س "مده�س للمنح الدرا�سية" يف مراكز الت�سوق التابعة ل�سركة "نخيل".

اإىل املدار�س" خالل مفاجاآت  "العودة  اإحدى فعاليات  "مده�س للمنح الدرا�سية" -  وميثل عر�س 
�سيف دبي - فر�سة لطالب املدار�س واجلامعات وكذلك ملن يخطط لالإلتحاق مبوؤ�س�سة اأو اأكادميية 

تعليمية لال�ستفادة منها.
" يف تقدمي فعاليات وعرو�س ترويجية مميزة واأج��واء احتفالية  " مفاجاآت �سيف دبي  و ت�ستمر 

لكافة اأفراد املجتمع من مقيمني وزوار يف خمتلف اأنحاء املدينة.

جت�صيدًا لتوجهات احلكومة بت�صريع التحول الرقمي للخدمات

نظام النجوم العاملي يتبنى معايري تقييم جديدة ملراكز اخلدمات الذكية
عهود الرومي : مواكبة التوجهات اجلديدة وجت�سيد توجيهات القيادة بتعزيز م�سرية التحول الرقمي والذكي

وافرا�سية  ذكية  رقمية  �سخ�سية 
وتخدم  الأف�����راد  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي 

تطلعاتهم امل�ستقبلية.
مراكز  تقييم  ال��ت��ح��دي��ث  وي�سمل 
دول������ة  يف  اجل�������دي�������دة  اخل������دم������ة 
املركز  ت�����س��م��ل:  ال���ت���ي  الإم���������ارات، 
تقدمي  ي���ع���ت���م���د  ال��������ذي  ال�����ذك�����ي 
واملركز   ،100% ذك��ي��ة  خ��دم��ات 
امل�سرك الذي يتم من خالله عقد 
احلكومية  اجلهات  بني  ال�سراكات 
لتوفر خدمات متكاملة يف مركز 
واحد، اإ�سافة اإىل مراكز اخلدمات 

ل��ت��ب��ن��ي واب��ت��ك��ار احللول  ال���دول���ة، 
ال����رق����م����ي����ة وال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة يف 
جتارب  وتوفر  خدماتها،  تقدمي 
توفر  و�سهلة،  �سريعة  متعاملني 
خدمات رقمية متكاملة ومرابطة 
اأو  وق��ت  اأي  يف  للمتعامل  وف��ع��ال��ة 

مكان.

ي��واك��ب  ���ص��ام��ل  حت���دي���ث   -
توجهات احلكومة امل�صتقبلية.
النظام  م��ع��اي��ر  حت��دي��ث  ويج�سد 
ال����ع����امل����ي ل��ت�����س��ن��ي��ف اخل�����دم�����ات، 

ت��وج��ه��ات ح��ك��وم��ة دول���ة الإم����ارات 
يف تطوير اخلدمات ورفع كفاءتها 
العامل،  يف  خ��دم��ات  اأف�سل  لتكون 
وميّثل خطوة داعمة جلهود حتقيق 
م�ستهدفات ا�سراتيجية الإمارات 
بت�سريع  احل��ك��وم��ي��ة  ل��ل��خ��دم��ات 
التحول الرقمي يف اخلدمات، مبا 
العاملية،  املتغرات  مواكبة  ي�سمن 
امل�ستقبلية،  ال��ت��وج��ه��ات  وا���س��ت��ب��اق 
ا�ستخدامات  ت��ع��زي��ز  خ����الل  م���ن 
تقدمي  امل�����س��ت��ق��ب��ل يف  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
اخل�������دم�������ات، وت������وف������ر خ����دم����ات 

•• دبي -وام:

اع��ت��م��دت ح��ك��وم��ة دول���ة الإم����ارات 
النجوم  ل��ن��ظ��ام  من���وذج���اً حم���دث���اً 
ال����ع����امل����ي ل��ت�����س��ن��ي��ف اخل�����دم�����ات، 
لفئات  ت��ق��ي��ي��م  م��ع��اي��ر  ي��ت�����س��م��ن 
اخلدمات  م��راك��ز  ت�سمل  ج��دي��دة 
خطوة  يف  وامل�������س���رك���ة،  ال���ذك���ي���ة 
القيادة  توجيهات  لرجمة  هادفة 
وتبني  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  بت�سريع 
ت��ق��دمي خدمات  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا يف 
حكومية متكاملة وفعالة، وتطوير 
منظومة اخلدمات الأف�سل عاملياً.
واأك����دت م��ع��ايل ع��ه��ود بنت خلفان 
للتطوير  دول�����ة  وزي������رة  ال���روم���ي 
حتديث  اأن  وامل�ستقبل  احل��ك��وم��ي 
لت�سنيف  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ج��وم  ن��ظ��ام 
احلكومة  �سعي  يعك�س  اخل��دم��ات 
مل����واك����ب����ة ال����ت����وج����ه����ات اجل����دي����دة 
وجت�������س���ي���د ت���وج���ي���ه���ات ال���ق���ي���ادة 
الرقمي  التحول  م�سرة  بت�سريع 
والذكي يف خمتلف جمالت العمل 
اجلاهزية  ي��ع��زز  مب���ا  احل���ك���وم���ي، 
للم�ستقبل ويرتقي بريادة حكومة 
دول�����ة الإم��������ارات وت��ن��اف�����س��ي��ت��ه��ا يف 

خمتلف املجالت.
اإن حكومة  ال��روم��ي  عهود  وق��ال��ت 
دولة الإمارات تركز على ا�ستدامة 
النماذج  وابتكار  التطوير  عمليات 

امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ل���ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
احل��ك��وم��ي��ة الأف�������س���ل ع���امل���ي���اً من 
ن�����واح�����ي ال�����ك�����ف�����اءة وال�������س���ه���ول���ة 
م�سرة  واجل������������ودة،  وال���������س����رع����ة 
اخلدمات  م��راك��ز  ���س��م��ول  اأن  اإىل 
الذكية وامل�سركة يف نظام النجوم 
امل�ستقبلية  ال��روؤي��ة  يعك�س  العاملي 
النظام  ت��ف��رد  وي���وؤك���د  ل��ل��ح��ك��وم��ة، 
الأول من نوعه عاملياً على امل�ستوى 
املبتكر  املتجدد  والفكر  احلكومي، 
وي�سعى  املتعامل  على  يركز  ال��ذي 
ل���س��ت��ب��اق ت��ط��ل��ع��ات��ه ومت��ك��ي��ن��ه من 
جتربة خدمات متكاملة وفعالة يف 

اأي وقت ومن اأي مكان.
بن طليعة  قال حممد  من جهته، 
رئ��ي�����س اخل����دم����ات احل��ك��وم��ي��ة يف 
حكومة دولة الإم��ارات اإن حتديث 
لت�سنيف  ال��ع��امل��ي  ال��ن��ج��وم  ن��ظ��ام 
النظام  م���رون���ة  ي���وؤك���د  اخل���دم���ات 
وفئاته  معايره  لتطوير  و�سعيه 
دولة  حكومة  توجهات  يواكب  مبا 
الإم��ارات بتعزيز وت�سريع التحول 

الرقمي للخدمات.
واأ�����س����اف حم��م��د ب���ن ط��ل��ي��ع��ة اإن 
وامل�سركة  الذكية  امل��راك��ز  �سمول 
لتقييمها  م��ع��اي��ر  وا����س���ت���ح���داث 
العاملي  ال����ن����ج����وم  ن����ظ����ام  ����س���م���ن 
حافزاً  ميثل  اخل��دم��ات،  لت�سنيف 
ج����دي����داً ل��ل��ج��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف 

الت�سال  وم����راك����ز  احل���ك���وم���ي���ة، 
وال���ق���ن���وات ال��رق��م��ي��ة مب���ا يف ذلك 
والتطبيقات  الإلكرونية،  املواقع 

الذكية.

احلكومية  اجل��ه��ات  حتفيز   -
واأمتتة  ذكية  مراكز  لإط��الق 

اخلدمات 100%.
تعزيز  على  املحّدث  النظام  ويركز 
ال���ت���ح���ول ال���رق���م���ي احل���ك���وم���ي يف 
اجلهات  توجه  وحتفيز  اخلدمات، 
التي  ال��ذك��ي��ة  امل��راك��ز  اإط����الق  اإىل 
تعتمد اأحدث احللول التكنولوجية 
بن�سبة  ذك��ي��ة  خ���دم���ات  ت��ق��دمي  يف 
ب�سري،  ت��دخ��ل  ب���دون   ،100%
ورق��م��ن��ة خ��ط��وات احل�����س��ول على 
اخلدمة، واإعادة هند�سة اخلدمات 
اأثر  وقيا�س  م�ستدامة،  اأ�س�س  على 
اخلدمات على املجتمع وم�ستويات 

كفاءتها.
كما يهدف النظام اإىل تعزيز كفاءة 
املركز  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  اخل����دم����ات 
وقت  تقليل  يف  وامل�����س��رك  ال��ذك��ي 
احل�����س��ول ع��ل��ى اخل��دم��ة، وتعزيز 
ك���ف���اءة امل�������وارد ال��ب�����س��ري��ة، ورف���ع 
وتعزيز  اخل��دم��ة،  ج���ودة  م�ستوى 
���س��ع��ادة امل��ت��ع��ام��ل��ني، اإ����س���اف���ة اإىل 
تخ�سي�س  واإع���ادة  التكلفة،  تقليل 
امل�����وارد ل��ت��ط��وي��ر ع��م��ل��ي��ات اأخ���رى، 

املتعامل، وكفاءة اخلدمة والإبداع، 
وتبني  الب�سرية،  امل����وارد  ومت��ك��ني 
وي�سم  ال��ن��ا���س��ئ��ة،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ت�سمل  فرعياً،  35 حم��وراً  النظام 

تقييمياً. �سوؤاًل   315
دولة  حكومة  اأن  بالذكر،  اجلدير 
النجوم  ن��ظ��ام  اأط��ل��ق��ت  الإم�������ارات 
عام  اخل���دم���ات  لت�سنيف  ال��ع��امل��ي 
�سياغة  اإع�����ادة  ب��ه��دف   ،2011
م������ف������ه������وم ت�������ق�������دمي اخل�������دم�������ات 
الأول  ال��ن��ظ��ام  ليكون  احل��ك��وم��ي��ة، 
اخلدمات  م��راك��ز  لت�سنيف  عاملياً 
احل��ك��وم��ي��ة يف ال���دول���ة، ح��ي��ث يتم 
ت�سيف قناة اخلدمة من جنمتني 
تطوير  مت  ك��م��ا  جن����وم،  ���س��ب��ع  اإىل 
النظام عام 2019، لي�سمل معاير 
جديدة بحيث يغطي القنوات التي 
واملواقع  الت�سال،  مراكز  ت�سمل: 
الإلكرونية، والتطبيقات الذكية، 
وم��راك��ز اخل��دم��ات، وق��د مت اإجناز 
اأربع دورات تقييمية جلميع مراكز 
اخلدمة احلكومية الحتادية على 
م�ستوى الدولة، اإ�سافة اإىل اإجناز 
دورة اأخرة تقييم ملراكز الت�سال 

والقنوات الرقمية.

م���وظ���ف���ي اجلهة  ق�������درات  وب����ن����اء 
ومتكينهم.

اإىل  اجلديد  التحديث  ي�سعى  كما 
متميزة  خ���دم���ات  جت���رب���ة  ت���وف���ر 
الإم����ارات،  دول��ة  حكومة  ملتعاملي 
م�����ن خ�������الل ت�������س���م���ي���م واإط��������الق 
واحتياجات  ت��ت��ن��ا���س��ب  خ����دم����ات 
وتوقعات  املجتمع،  ف��ئ��ات  خمتلف 
املتعاملني، وتوفر خيارات جديدة 
يف  اإ���س��راك��ه��م  ت��دع��م  للمتعاملني 
ت�سميم جتربتهم اخلا�سة، وحّثهم 
ع���ل���ى ال����س���ت���ف���ادة م����ن اخل���دم���ات 
تقدمها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة  الرقمية 
ح��ك��وم��ة دول����ة الإم��������ارات، وزي����ارة 
املراكز اجلديدة التي تقدم جتربة 
متكاملة جتمع عدداً من اخلدمات 

�سمن نافذة واحدة.

و35  رئ��ي�����ص��ي��ة  حم����اور   8  -
حمورًا فرعيًا.

املحّدث  ال��ن��ظ��ام  م��ع��اي��ر  وت��رت��ك��ز 
رئ��ي�����س��ي��ة، هي:  8 حم������اور  ع���ل���ى 
والركيز  ال�سراتيجي،  ال��رب��ط 
ع���ل���ى امل���ت���ع���ام���ل���ني، واخل�����دم�����ات، 
وق�������ن�������وات اخل�������دم�������ة، وجت����رب����ة 

خريية ال�سارقة تكفل 27055 يتيما حول العامل يف الن�سف الأول من 2022
•• ال�شارقة-وام:

عدد  اأن  اخل��ري��ة  ال�سارقة  جمعية  اأعلنت 
الن�سف  خ��الل  بلغ  الأي��ت��ام  م��ن  مكفوليها 
27055 مكفول  الأول من العام اجلاري 
مليون   31.6 بلغت  م��ال��ي��ة  مبخ�س�سات 
دره��م يف اأك��ر ع��ن 21 دول��ة ح��ول العامل 
الدولة  داخ��ل  الأيتام  كفالة  اإىل  بالإ�سافة 
الجتماعية  اخلدمات  دائ��رة  مع  بالتعاون 
بن  را���س��د  حممد  ���س��ع��ادة  وق���ال  بال�سارقة. 
ال�سارقة  رئي�س جمل�س جمعية  نائب  بيات 
ورتّب  باليتيم  اهتّم  الإ���س��الم  اإن  اخلرية 
ع��ل��ى رع��اي��ت��ه الأج�����ر ال��ع��ظ��ي��م وع�����ّده من 
اليتيم  اأف�سل الأعمال ملا فيه من تعوي�س 
اأن جمعية  اأبيه ..موؤكدا  عن عطف وحنان 
ال�سارقة اخلرية كونها من اأوىل املوؤ�س�سات 
الأيتام  كفالة  م�سروع  اأب��دت  التي  اخلرية 

�ساحب  لتوجيهات  ترجمة  بالغا  اهتماما 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو 
ال��ق��ا���س��م��ي ع�����س��و امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى حاكم 
ملكفوليها  قدمته  م��ا  حجم  على  ال�سارقة 
م��ن رع��اي��ة وم�����س��ان��دة ل��ه��م ب��ع��د فقدانهم 
و�سع  على  اجلمعية  عملت  الأب����وة  عطف 

ال��ك��ف��ال��ة ت�ستهدف  ل��رام��ج  اآل��ي��ة حم����ددة 
اإ����س���ف���اء م���زي���د م����ن ال��ت��ن��ظ��ي��م مم��ث��ل��ة يف 
ما  تغطي  ف��ئ��ات   5 اإىل  ال��ك��ف��الت  تق�سيم 
كفالة  ج��ان��ب  اإىل  يتيما   26547 ي��ق��ارب 
وفئة  املتعففة  الأ�سر  فئة  من  حالة   358
وفئة  مكفول   83 نحو  واملعلمني  الأئ��م��ة 
57 حالة من ذوي  اإىل جانب  العلم  طلبة 
يف  ت�ستند  اجلمعية  اأن  واأ���س��اف  الإع���اق���ة. 
روؤي��ت��ه��ا ال���س��رات��ي��ج��ي��ة اإىل امل�����س��اه��م��ة يف 
ال�سرورية  الإن�سانية  الحتياجات  تاأمني 
وامل�����س��اع��دة يف حت��ق��ي��ق اأع���م���ال ال���ر داخل 
الدولة وخارجها ..م�سرا اأن اإدارة الكفالت 
و����س���وؤون الأي���ت���ام يف اجل��م��ع��ي��ة ت��ع��م��ل على 
ومعوزين  م�ستحقني  عن  بحثاً  العام  مدار 
بالإ�سافة  لهم  ال�ساملة  الرعاية  لتقدمي 
اإىل �سم الكفالت اجلديدة من اأيتام وطلبة 

علم وذوي اإعاقة ومتعففني.

العدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 
MOJAU_2022- 0081898 رقم املعاملة

تنازل /بيع
 - اعظمي  اكرم  حممد  اعظمي  نو�ساد  ال�سيد:حممد  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
100% وذلك  البالغة  البيع والتنازل عن كامل ح�سته  ، يرغب يف  الهند  اجلن�سية 
اىل ال�سيد:اظفر �سفيق �سفيق الرحمن - اجلن�سية الهند يف الرخ�سة امل�سماه )ت�سابيح 
رقمك216445  رخ�سة  مبوجب  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  والتطريز(  للخياطة 
املادة )14( فقرة  بال�سارقة  -  وعمالبن�س  التنمية القت�سادية  دائرة  ال�سادرة من 
)5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. فقد 
اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد 
عليه مراجعة  ذلك  اعرا�س حيال  اي  لديه  العالن فمن  تاريخ هذا  ا�سبوعني من 

مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

70021 العدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 
MOJAU_2022- 0082197 رقم املعاملة

تنازل /بيع
بطاقة هوية  واحمل  ، هندية اجلن�سية  ال�سيدة:�سميم خرى  بان  للجميع  ليكن معلوما 
البالغة  ح�ستها  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ترغب  رقم:784198392639494 
بامارة  تاأ�س�ست  والتي  والفنون(  للمو�سيقى  اوبرا  )مركز  امل�سماه  الرخ�سة  يف   %40
هندية   - ميتايوال  م�سطفى  ال�سيده/عليفيه  اىل  رقم:537566  حتت  ال�سارقة 

اجلن�سية وحتميل بطاقة هوية رقم 784198375716531
 وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 
يف �سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العالن للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على 
الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العالن فمن لديه اي اعرا�س حيال ذلك 

عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات  

العدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 70533
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�صارقة االإحتادية - املحكمة اال�صتئنافية املدنية االحتادية
مدين    SHCAPCICIVS2022 /0001010 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : علي هادي ال ح�سوين - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/17 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
حمكمة ال�سارقة الحتادية املحكمة ال�ستئنافية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب 
، وتقدمي مذكرة جوابية  مدير الدعوى ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد 
على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على ع�سرة 
ايام من تاريخ الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله - بو�سفك 

مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/10  
مكتب اخلدمات الق�صائية      

مريه ح�صن ال�صويدي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70555 العدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

يف النزاع رقم 2022/386 تعيني خرة
ب�سفتي انا/وليد خمي�س بن �سويدان خبرا ح�سابيا مكلفا من قبل حمكمة دبي باجراء 

اخلرة يف النزاع رقم 2022/386 تعيني خرة
املتنازع  فاننا قد قررنا دعوة كال من:املتنازع �سده الول/م�سعود عبدالعزيز هاليل - 

�سده الثاين/اأيوب علي قربان فتاحى مى اأبادى.
قانونا  مي��ث��ل��ه��ا  م���ن  او  ال�����س��خ�����س��ي��ة  ب�سفتهما  م��ك��ت��ب��ن��ا  م��ق��ر  اىل  احل�����س��ور  اأج����ل  م���ن 
ب�����س��ف��ت��ه��م��ا:امل��ت��ن��ازع ���س��ده��م��ا ب���ال���ن���زاع امل���ذك���ور ب��ال��رق��م اع�����اله - وامل���ق���ام���ة م���ن قبل 
الكائن يف  ، وذلك للح�سور اىل مقر مكتبنا  ���س.ذ.م.م  تاور لال�ستثمار  املتنازعة:بزن�س 
ني�سان - مكتب رقم 604  �سارع بور�سعيد - خلف وكالة   - الذهبي  بناية مركز العمال 
- ت:042208803 - ف:042208804 - وذلك يوم اخلمي�س القادم املوافق:2022/8/18 يف 

AM متام ال�ساعة احلادية ع�سر �سباحا:11:00 
خبري ح�صابي/وليد خمي�س بن �صويدان
قيد رقم:141

اعالن دعوة اجتماع خربة بالن�صر

70197

العدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 
اعالن بيع  عقار بالن�صر  

يف التنفيذ رقم  473/2015/211 تنفيذ عقاري 
املنظورة يف : دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186 

 2014/449 رق��م  بال�ستئناف  وامل��ع��دل  كلي  عقاري  رقم:2013/180  ال��دع��وى  يف  ال�سادر  احلكم  تنفيذ   : التنفيذ  مو�سوع 
ا�ستئناف عقاري ،، ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )1075909( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .

طالب التنفيذ:�سرجي �سرجيف - واخرون  - عنوانه :جمهورية رو�سيا الحتادية - مو�سكو - يعلن على مكتب البحر وم�ساركوه 
للمحاماة الكائن يف امارة دبي - بردبي - القرهود - منطقة عود ميثاء - جانب هيئة كهرباء ومياه دبي - بناء مكاتب عود ميثاء - 

الطابق 3 - مكتب 316 - وميثله:يو�سف حممد ح�سن حممد البحر
املطلوب اإعالنه : �سركة املدار لال�ستثمارات ذ.م.م  - عنوانه :امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد - بعد مركز مزايا - بناء �سانا - 

almadar@emirates.net.ae - 0504270100 - 226 الطابق الثاين - مكتب
مو�سوع الإعالن : اأنه يف يوم الربعاء املوافق 2022/8/24 ال�ساعة 05:00:00م ويف اليام الثالث التالية ان اقت�سى احلال 
�سيجرى بيع العقار املو�سحة اأو�سافه اأدناه لدى اجلهة التي اأنيط بها البيع )�سركة الإمارات للمزادات وعلى موقعها الإلكروين 
20% من الثمن ال�سا�سي قبل  راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن  وعلى   )http://www.emiratesauction.ae
دخول املزايدة ولكل من لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف 
اأيام  301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة  املواعيد املبينة باملادة 
التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن 
ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف 
املمتلكات :نوع العقار وحدة عقارية - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�س 9 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى �سكال تاور - رقم العقار 

مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،  -  863820.29 التقييم   - مرمربع   85.19 امل�ساحة   -  15 الطابق  رقم   -  1502

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70469 العدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

اعالن بيع  عقار بالن�صر  
يف التنفيذ رقم  5818/2020/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف : دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185 
مو�سوع التنفيذ : تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2019/2032 جتاري جزئي ،  ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره )997722.40( 

درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ:�سركة �سركة البوم التجارية �س.ذ.م.م  - عنوانه :المارات - امارة دبي - عود ميثا - بردبي - دبي

 وميثله:�ساحلة خليفة لحج خليفة الب�سطي
 Damac XL TOWER املطلوب اإعالنه : راجي العاملية �س.ذ.م.م  - عنوانه :امارة دبي - اخلليج التجاري - �سارع مرا�سي دريف
برج داماك اك�س ال - الطابق 23 - مكتب 2302 - هاتف رقم:044251999 - 0553412001 - فاك�س  رقم:044251998 

rajay@emirates.net.ae - 044251998 - 9710553412001 - 2542586046:رقم مكاين -
مو�سوع الإعالن :املنفذ �سده:راكي�س ديوان مب ام ديوان

العقار  بيع  �سيجرى  احل��ال  اقت�سى  ان  التالية  الثالث  الي��ام  ويف  05:00:00م  ال�ساعة   2022/9/7 املوافق  الرب��ع��اء  ي��وم  يف  اأن��ه   
http://www. الإل��ك��روين  موقعها  وعلى  للمزادات  الإم���ارات  )�سركة  البيع  بها  اأنيط  التي  اجلهة  لدى  اأدن��اه  اأو�سافه  املو�سحة 

راغبي ال�سراء ايداع تاأمني ليقل عن 20% من الثمن ال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من  وعلى   )emiratesauction.ae
لديه اعرا�س على البيع التقدم باإعرا�سه معززا مبا يرره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 
من قانون الإجراءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع كامل الثمن وامل�ساريف خالل ع�سرة اأيام التالية جلل�سة البيع ولكل �سخ�س 
غر ممنوع من املزايدة اأن يزيد على الثمن خالل اليام الع�سرة التالية لر�سوم املزاد ب�سرط اأن ل تقل هذه الزيادة عن ع�سر الثمن على 
اأن يقوم باإيداع كامل الثمن املعرو�س وامل�سروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان اأو�ساف املمتلكات :نوع العقار ح�سة يف وحدة عقارية 
1 - ا�سم املبنى:اك�سيل تاور - رقم  54 - م�ساحة احل�سة:63.55 مر مربع - رقم املبنى  - املنطقة اخلليج التجاري - رقم الر�س 

الوحدة 402 - التقييم:450405.5 ويباع لعلى عطاء - مالحظات :  1- يدفع املبلغ فورا ،

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70533 العدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
 4541/2022/253 تنفيذ �صيكات 

تفا�سيل الإعالن بالن�سر 
اىل املنفذ �سدهما/1- ارامي�س ملقاولت ال�سيانة العامة ذ.م.م 2- ماني�س ماهري�سى 

روب نارايان ماهري�سى  -   جمهويل حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/دولبي للحا�سب اليل - �سركة م�سوؤولية حمدودة

وميثله:عبيد �سعيد علي عبيد ال�سام�سي
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 

وقدره )34.000( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

اعالن بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:4701/2022/13 عمايل جزئي 

املنظورة يف:الدائرة العمالية اجلزئية اخلام�سة ع�سر رقم 180
مو�سوع الدعوى : املطالبة بت�سديد �سلفه مقدارها 10000 درهم ل�سالح ال�سركة با�سافة لعهدة مل ت�سرجع من املوظف 
 MB224529224AE تقدر ب����:5000 درهم لي�سبح جمموع املطالبة كاملة 15000 درهم وعليه تقدمنا ب�سكوى رقم

يف وزارة املوارد الب�سرية والتوطني ومطالبتها بالر�سوم وامل�ساريف . 
املدعي:جنمة العريق لتو�سيل الطلبات ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - الق�سي�س الثانية - �سارع دم�سق - مبنى �ستي توار - الطابق 5 - �سقة 505 - مطعم دومينك 
بيتزا - وميثله:مرمي علي �سالح حميد حياز العليلي

املطلوب اإعالنه :  1- هنا �سهزاد �سهزاد جنام  -  �سفته : مدعي عليه 
ال�سركة  ل�سالح  دره��م   10000 مقدارها  �سلفه  بت�سديد  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��الن  مو�سوع 
ب����:5000 درهم لي�سبح جمموع املطالبة كاملة 15000 درهم وعليه تقدمنا  با�سافة لعهدة مل ت�سرجع من املوظف تقدر 
ب�سكوى رقم MB224529224AE يف وزارة املوارد الب�سرية والتوطني ومطالبتها بالر�سوم وامل�ساريف - وحددت لها 
جل�سة يوم الثنني  املوافق  2022/8/22  ال�ساعة 11.00 �س يف قاعة التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من 

ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021
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بتوجيهات حمدان بن حممد 

هيئة تنمية املجتمع ت�سرف م�ساعدات مالية اإ�سافية لأكرث من 1100 من الق�سر مبنا�سبة العام الدرا�سي اجلديد
•• دبي-وام:

بتوجيهات �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد 
للتنمية  العليا  اللجنة  اأولويات  و�سمن  التنفيذي،  املجل�س  رئي�س  دب��ي، 
اأعلنت هيئة تنمية املجتمع يف دبي عن �سرف مبالغ  و�سوؤون املواطنني، 
ر امل�سجلني لدى الهيئة من ذوي الدخل  اإ�سافية لنحو 1101 من الُق�سّ
املنخف�س واملتو�سط، وذلك بهدف توفر �سبل الدعم الالزمة قبل بداية 
العام الدرا�سي اجلديد لتي�سر ا�ستكمال احتياجاتهم، على اأن يتم �سرف 
�سهر  نهاية  امل�ستهدفة مع  الفئة  امل�ستحقني من  كافة  لتغطية  امل�ساعدة 
اأغ�سط�س 2022. واأكد �سعادة اأحمد عبدالكرمي جلفار، مدير عام هيئة 

تنمية املجتمع، اأن توجيهات �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل 
املواطنني، تعك�س حر�س  للتنمية و�سوؤون  العليا  اللجنة  مكتوم، وجهود 
القيادة احلكيمة على توفر كافة �سبل الدعم ل�سيما للفئات من ذوي 
ال�سيخ حمدان  تاأتي توجيهات �سمو  املتو�سط واملنخف�س، وقال:  الدخل 
لتتيح  الدرا�سي  العام  بداية  مع  تزامناً  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن 
ر مل�ساعدتهم على توفر احتياجاتهم  دعماً اإ�سافياً لأبنائنا من فئة الُق�سّ

الأ�سا�سية وتخفف الأعباء املالية على كاهل الأ�سر الإماراتية.
الهيئة  ل��دى  امل�ستحقني  ر  للُق�سّ املبالغ  �سرف  �سيتم  جلفار:  واأ���س��اف 
توا�سل  اأن  على  قا�سر،   1101 عددهم  والبالغ  اجل��اري  ال�سهر  خالل 
التي  التغرات  ومتابعة  ر  الُق�سّ احتياجات  درا�سة  املجتمع  تنمية  هيئة 

تطراأ عليها لتخاذ اإجراءات منا�سبة ت�سمن لهم العي�س الكرمي �سمن 
التي  وطموحاتهم  اأح��الم��ه��م  حتقيق  م��ن  وليتمكنوا  ال��ظ��روف  اأف�سل 
يتطلعون لها. وتنفيذاً لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
"رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
اهلل"، قامت اللجنة العليا للتنمية و�سوؤون املواطنني برئا�سة �سمو ال�سيخ 
من  كبرة  جمموعة  باعتماد  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان 
اإم��ارة دبي على �ستى الأ�سعدة، خالل  القرارات الداعمة للمواطنني يف 
الفرة املا�سية. وت�سمنت قرارات اللجنة تخ�سي�س الأرا�سي ال�سكنية، 
م�ن مواطني  احتياجاً  الأك��ر  للفئات  املقدمة  املالية  املنافع  ورفع مبلغ 
 438 ح���وايل  اإىل  لت�سل   ،2021 ال��ع��ام  ع��ن   58% ب��زي��ادة  الإم�����ارة 

املجتمع  تنمية  هيئة  ل��دى  امل�سجلني  املنتفعني  على  ت��وزع  دره��م  مليون 
واحل��الت اجلديدة. كما اعتمدت اللجنة موؤخراً �سمن احلزمة الأوىل 
من براجمها ومبادراتها، منفعًة مالية جديدة بقيمة 44 مليون درهم 
ت�سرف لأ�س�حاب الهمم من مواطني اإمارة دب�ي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات 
القيادة الر�سيدة بتوفر كافة مقومات احلياة الكرمية للمواطنني ويف 
للتنمية  العليا  اللجنة  ج��ه��ود  ومت��ح��ورت  ال��ه��م��م.  اأ���س��ح��اب  مقدمتهم 
مبختلف  للمواطنني  الدعم  �سبل  كافة  توفر  حول  املواطنني  و�سوؤون 
ت�سمن  حم���ددة  عمل  ا�سراتيجية  ع��ر  العمرية  و�سرائحهم  فئاتهم 
حتقيق امل�ستهدفات التي و�سعها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

اآل مكتوم لهذا امللف على النحو الأمثل.

د�صن املبنى اجلديد للعيادات اخلارجية مب�صت�صفى دبي

ح�م�دان ب�ن حم�م��د: جناح منظومة الرعاية ال�سحية يف دبي يعك�س روؤية حممد بن را�سد لرت�سيخ مكانة دبي وجهة رائدة للرعاية ال�سحية على م�ستوى العامل

- مكونات امل�سروع.
مكونات  اإىل  ����س���م���وه،  وا����س���ت���م���ع 
امل�����������س�����روع اجل������دي������د ال����������ذي مت 
ت��ق��دي��ري��ة ت�سل  ب��ك��ل��ف��ة  اإجن�������ازه 
دره��م، حيث  مليون   /177/ اإىل 
اأر���س��ي، و /4/  يتكون م��ن ط��اب��ق 
م�ساحة  ع���ل���ى  مم����ت����دة  ط�����واب�����ق 
 /32،000/ اإىل  ت�سل  اإجمالية 
عيادة   /128/ ت�سم  مربع،  مر 
تخ�س�سية، ومبا يزيد عن �سعفي 
ال�سابقة  ال��ع��ي��ادات  ع���دد  ون�����س��ف 

امل���ق���ب���ل���ة يف ظل  امل���رح���ل���ة  خ�����الل 
التنامي املتزايد الذي ت�سهده دبي 

-املدينة الأ�سرع منواً يف العامل.
ال�سيخ  ���س��م��و  ا���س��ت��ق��ب��ال  يف  وك����ان 
ح��م��دان ب��ن حم��م��د ب��ن را���س��د اآل 
م�ست�سفى  و���س��ول��ه  ل���دى  م��ك��ت��وم، 
وامل�سوؤولني،  املدراء  دبي، عدد من 
���س��ع��ادة ع��و���س �سغّر  ي��ت��ق��دم��ه��م 
الكتبي املدير العام لهيئة ال�سحة 

بدبي.
عهد  ويل  ����س���م���و  ���ل  ت���ف�������سّ وب����ع����د 
دب������ي ب���ت���د����س���ني امل���ب���ن���ى اجل���دي���د 

الطبية  والتجهيزات  املتعاملني، 
واحللول الذكية التي مت توفرها 
وتوظيفها خلدمة املر�سى يف كافة 

العيادات والتخ�س�سات الطبية.
وحر�س �سموه على تفقد خمتلف 
اأق�����س��ام واأج��ن��ح��ة وع���ي���ادات املبنى 
���س��رداب وطابق  م��ن  يتكون  ال���ذي 
متكررة مت  ط��واب��ق  و/4/  اأر���س��ي 
ت�سميمها ب�سكل متكامل يت�سمن 
لال�ستقبال،  ق���اع���ات  م��ن��ه��ا:  ك���ل 
وغرف  الأويل،  للتقييم  وغ����رف 
الطبية،  وامل���ع���اي���ن���ة  ال����س���ت�������س���ارة 

املباين الطبية  املعتمدة ملوا�سفات 
مراعاة  ذل����ك  يف  مب���ا  احل���دي���ث���ة، 
باأ�سحاب  اخل��ا���س��ة  الح��ت��ي��اج��ات 
الهمم، ومبا يتوافق مع ا�سراطات 

وموا�سفات املباين اخل�سراء.
وياأتي تد�سني هذا ال�سرح الطبي 
الذي مت تزويده باأحدث الأجهزة 
واحللول  والأن��ظ��م��ة،  والتقنيات، 
متطلبات  تلبية  ب��ه��دف  ال��ذك��ي��ة، 
اجل���ودة،  فائقة  الطبية  ال��رع��اي��ة 
والحتياجات املتزايدة لل�سكان من 
التخ�س�سية  ال�سحية  اخل��دم��ات 

اأ�سبحت  وال���ت���ي  امل�����س��ت�����س��ف��ى،  يف 
طاقتها ال�ستيعابية حالياً تتجاوز 
%200 عن الطاقة ال�سابقة لها، 
يف  بحيث تخدم /254/ مري�ساً 

ال�ساعة.
حمدان  ال�سيخ  �سمو  ا�ستمع  كما 
بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، من 
ال��دك��ت��ورة م���رمي ال��ري�����س��ي املدير 
اإىل �سرح  التنفيذي مل�ست�سفى دبي 
الت�سجيل  اآل����ي����ات  ح����ول  م��ف�����س��ل 
والأنظمة والإجراءات التي ت�ساهم 
رحلة  حت�����س��ني  يف  ف���اع���ل  ب�����س��ك��ل 

للعيادات اخلارجية، تعّرف �سموه، 
م���ن ����س���ع���ادة ع���و����س ال��ك��ت��ب��ي اإىل 
الطبية  والتخ�س�سات  اخل��دم��ات 
اجلديد،  امل��ب��ن��ى  يت�سمنها  ال��ت��ي 
املتعلقة  والأرق����ام  والإح�����س��ائ��ي��ات 
من  وامل�ستفيدين  املراجعني  بعدد 
ت�سميمها  مت  التي  العيادات  ه��ذه 
وهند�ستها �سمن بيئة ا�ست�سفائية 
وت�ساهم  امل��ر���س��ى،  راح���ة  ت�سمن 
العالجية  رح��ل��ت��ه��م  حت�����س��ني  يف 
جتارب  على  بناء  ر�سمها  مت  التي 

واحتياجات املتعاملني.

•• دبي -وام:

اأ�����س����اد ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح���م���دان بن 
ويل  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
عهد دبي، رئي�س املجل�س التنفيذي، 
بالإجنازات التي حققتها منظومة 
بف�سل  دب��ي  يف  ال�سحية  الرعاية 
ال�سمو  ل�ساحب  احلكيمة  الروؤية 
ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، 
نائب رئي�س الدولة، رئي�س جمل�س 
اهلل  "رعاه  دب����ي  ح��اك��م  ال�������وزراء، 
دبي  مكانة  لر�سيخ  ال��رام��ي��ة   "
ال�سحية  ل��ل��رع��اي��ة  رائ����دة  وج��ه��ة 

على م�ستوى العامل.
يف  م�ستمرة  دب��ي  اأن  �سموه  واأك���د 
والإمكانات  املعاير  اأف�سل  توفر 
النجاح  م�������س���رة  ت���ر����س���خ  ال����ت����ي 
والتطور والبتكار لقطاع الرعاية 
بهدف  الإم�������������ارة  يف  ال�������س���ح���ي���ة 
للقطاع  العالية  اجلاهزية  تعزيز 
اأف�سل  ���س��ح��ي��ة  ح���ي���اة  وت����وف����ر 
للمواطنني واملقيمني، وذلك عر 
من�ساآت  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
���س��ح��ي��ة م��ت��ط��ورة وك������وادر طبية 
الكفاءة،  عالية  متري�س  واأط��ق��م 
وخمترات  وت��ق��ن��ي��ات  وجت��ه��ي��زات 
ت��ع��د م��ن الأح�����دث ع��ل��ى م�ستوى 

العامل.
ال�سحي  القطاع  اإن  �سموه  وق���ال 
تنفيذ  يف  ق���دم���ا  مي�����س��ي  دب����ي  يف 
وفق  احليوية  م�ساريعه  وتطوير 
عن  م��ع��رب��اً  �ساملة،  ا�سراتيجية 
الغايات  لتحقيق  امل��ط��ل��ق��ة  ث��ق��ت��ه 
�سحي  من���وذج  ابتكار  يف  املن�سودة 
م��ت��م��ي��ز ل����دب����ي، يف ظ����ل ال���دع���م 
الكرمية  وال��رع��اي��ة  ال���الحم���دود 
ال�سحي  القطاع  بها  يحظى  التي 
ال�سيخ حممد  ال�سمو  من �ساحب 
بهدف  م����ك����ت����وم،  اآل  را�����س����د  ب����ن 
تعزيز ج��ودة احل��ي��اة ومب��ا يواكب 
والتطور  ال�������س���ك���ان  اح���ت���ي���اج���ات 
امل���ت���ن���ام���ي ال������ذي ت�����س��ه��ده اإم������ارة 
الراهنة  املرحلة  ومتطلبات  دب��ي، 
وتعزيز  ل����الإم����ارة،  وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة 
للعي�س  مدينة  كاأف�سل  مكانتها 
ع��ل��ى م�ستوى  وال���زي���ارة  وال��ع��م��ل 
ال��ع��امل. ج��اء ذل��ك خ��الل تد�سني 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��دان ب��ن حممد 
بن را�سد اآل مكتوم، املبنى اجلديد 
مب�ست�سفى  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل��ع��ي��ادات 
ت�����س��م��ي��م��ه وفق  ال������ذي مت  دب������ي، 
اخلدمات  جتمع  علمية  منهجية 
واحد،  �سقف  حت��ت  التخ�س�سية 
الإن�سائية  املفاهيم  كافة  وتراعي 

اإ�سافة اإىل غرف انتظار خم�س�سة 
وغرف  ل��ل��رج��ال،  واأخ���رى  للن�ساء 
اأخرى  خدمية  وم��راف��ق  لل�سالة 

لراحة املر�سى واملتعاملني.
تعرف  الأر�������س������ي  ال����ط����اب����ق  ويف 
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��دان ب��ن حممد 
الت�سخي�سية  اخل�����دم�����ات  اإىل 
الطبية  امل��خ��ت��رات  تقدمها  ال��ت��ي 
ال�سيدلية  ج��ان��ب  اإىل  والأ���س��ع��ة، 
بطريقة  ت�����س��م��ي��م��ه��ا  مت  ال����ت����ي 
ت�����س��م��ن ���س��ه��ول��ة و���س��ال���س��ة رحلة 
اخلدمات  مع  وتكاملها  املتعامل، 
العليا  ال��ط��واب��ق  يف  التخ�س�سية 

للمبنى.
الطابق  يف  ����س���م���وه  اط����ل����ع  ك���م���ا 
عيادة   /37/ ي�سم  ال���ذي  الأول 
التي  اخل���دم���ات  ع��ل��ى  تخ�س�سية 
والأذن  الأن�����ف  ع���ي���ادات  ت��ق��دم��ه��ا 
والباطنية،  والعيون،  واحلنجرة، 
الروماتيزم  واأم���را����س  وال��ع��ظ��ام 
احلديثة  وال��ت��ق��ن��ي��ات  والأج����ه����زة 
املتخ�س�سة  ال��ط��ب��ي��ة  وال�����ك�����وادر 

القائمة على خدمة املر�سى.
ال����ذي ي�سم  ال��ث��اين  ال��ط��اب��ق  ويف 
تعرف  تخ�س�سية  ع��ي��ادة   /43/
���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��دان ب��ن حممد 
اإىل اخلدمات  اآل مكتوم  بن را�سد 
اأمرا�س  ع���ي���ادات  ت��ق��دم��ه��ا  ال��ت��ي 
والأورام  ال�سماء  وال��غ��دد  القلب 
واجل��������راح��������ة واأم��������را���������س ال������دم 
واملناعة،  احل�����س��ا���س��ي��ة  واأم����را�����س 
فيما ي�سم الطابق الثالث /48/ 
خدماتها  تقدم  تخ�س�سية  عيادة 
يف جمال اأمرا�س الن�ساء والولدة، 
وامل�سالك البولية، واأمرا�س الكلى 
والأ�����س����ن����ان. وا���س��ت��م��ع ���س��م��و ويل 
التفقدية  دبي خالل جولته  عهد 
وتوجهاتها  ال��ه��ي��ئ��ة  خ��ط��ط  اإىل 
للمبنى  الرابع  الطابق  ل�ستغالل 
وفق  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة  ال���ت���و����س���ع���ة  يف 
ال�سكان  احتياجات  لتلبية  روؤيتها 
خالل  التخ�س�سية  اخلدمات  من 

ال�سنوات املقبلة.
م���ن ج��ان��ب��ه ت��ق��دم ���س��ع��ادة عو�س 
�سغّر الكتبي با�سمه وا�سم جميع 
بدبي،  ال�سحة  هيئة  يف  العاملني 
�سمو  اإىل  والم��ت��ن��ان  ال�سكر  بكل 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
بافتتاح  �سموه  لتف�سل  مكتوم،  اآل 
املبنى اجلديد للعيادات اخلارجية 
واهتمام ومتابعة  دبي،  مب�ست�سفى 
ال�سحية  للمنظومة  �سموه  ودع��م 
اأ�سبحت منوذجاً  التي  الإم��ارة  يف 

يحتذى على م�ستوى املنطقة.

�ساملة  وروؤية  ا�سرتاتيجية  وفق  احليوية  م�ساريعه  وتطوير  تنفيذ  يف  قدما  مي�سي  دبي  يف  ال�سحي  • القطاع 
اجلودة فائقة  الطبية  الرعاية  متطلبات  لتلبية  الذكية,  واحللول  والأنظمة,  والتقنيات,  الأجهزة  باأحدث  تزويده  مت  اجلديد  الطبي  • ال�سرح 
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اأخبـار الإمـارات

بالتزامن مع اليوم العاملي لل�صباب و�صمن مبادرة مدونات ال�صباب العربي

مركز ال�سباب العربي ين�سر اإ�سدار »ال�سباب العربي .. اأحالم وطموحات«

•• اأبوظبي-وام:

العربي  ال�������س���ب���اب  م����رك����ز  ن�������س���ر 
للغة  اأبوظبي  مركز  مع  بالتعاون 
ال��ع��رب��ي��ة الإ������س�����دار ال���ث���اين من 
كتاب  يف  العربي  ال�سباب  مدونات 
بعنوان "ال�سباب العربي .. اأحالم 
مطبوعة  بن�سختني  وطموحات" 
ورق��م��ي��ة ل��ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء على 
العربي  ال�����س��ب��اب  ت��ط��ل��ع��ات  اأب�����رز 
واملهنية  ال�سخ�سية  واأح��الم��ه��م 
مل�ستقبل  ال�����واع�����دة  واأف�����ك�����اره�����م 
جم���ت���م���ع���ات���ه���م وع����امل����ه����م وذل�����ك 
اليوم  ف���ع���ال���ي���ات  م����ع  ب���ال���ت���زام���ن 

العاملي لل�سباب.
ال�سباب  م���دون���ات  اإ����س���دار  وج��م��ع 
م���ت���ن���وع���اً قدمه  ن���ت���اج���اً  ال���ع���رب���ي 
ال�����س��ب��اب وال�����س��اب��ات م���ن خمتلف 
اأن��ح��اء ال��ع��امل العربي ع���ّروا من 
طموحاتهم  ع��ن  �سفحاته  خ��الل 
وعر�سوا  امل�ستقبلية  وم�ساريعهم 
بتحدياته  ل��ع��امل��ه��م  ت���اأم���الت���ه���م 

ب��ن مت��ي��م، رئ��ي�����س م��رك��ز اأبوظبي 
ال�سباب هم �سمر  للغة العربية: 
وقلبها  الإن�������س���ان���ي���ة  امل��ج��ت��م��ع��ات 
ال���ن���اب�������س ب���احل���ي���وي���ة واحل����رك����ة، 
ل���ل���م�������س���ت���ق���ب���ل هي  وروؤي�������ت�������ه�������م 
الدول  ت��ط��ل��ع��ات  حتقيق  م��دم��اك 
وال�سعوب؛ لذلك كان من الأهمية 
مب���ك���ان ت��خ�����س��ي�����س امل���ن���اب���ر لهم 
للغد  اخل��ا���س  ت�سورهم  لتقدمي 
لأنف�سهم  طموحاتهم  وت�سجيل 

وملجتمعاتهم.
"ال�سباب  كتاب  اإ���س��دار   : واأ���س��اف 
وطموحات"  اأح������الم   .. ال��ع��رب��ي 
الذي ين�سره مركز ال�سباب العربي 
للغة  اأبوظبي  مركز  مع  بالتعاون 
نوعية  اإ����س���اف���ة  ي�����س��ك��ل  ال��ع��رب��ي��ة 
ل��ل��م��ح��ت��وى ال��ع��رب��ي ال����ذي يجمع 
واأح����الم  وت��ط��ل��ع��ات  واآراء  اأف���ك���ار 
ال�سباب  م�����ن  ن���خ���ب���ة  وخ�����واط�����ر 
التخ�س�سات  خمتلف  من  العربي 
وي�ست�سرف  واله������ت������م������ام������ات، 
ملجتمعاتنا  واع���������داً  م�����س��ت��ق��ب��اًل 

العربية.
غطاها  التي  املو�سوعات  و�سملت 
مدونات  م���ن  ال���ث���اين  الإ������س�����دار 
املوؤثرة  الق�س�س  العربي  ال�سباب 
وال�����ت�����ج�����ارب امل���ل���ه���م���ة، واأح��������الم 
وتطلعات للم�ستقبل، ون�سائح من 
الذات  وتنمية  لل�سباب،  ال�سباب 
وا���س��ت��ث��م��ار ال���وق���ت، اإ����س���اف���ة اإىل 

التحديات واحللول املبتكرة.
و�سارك يف اإجناز الكتاب الناجت عن 
و�سابة  50 �ساباً  اأكر من  املدونة 
15 دول����ة ع��رب��ي��ة ه���ي دولة  م���ن 
الإمارات، وال�سعودية، والبحرين، 
وم���������س����ر، وامل������غ������رب، وال����ك����وي����ت، 
وفل�سطني،  وُع����م����ان،  والأردن، 
واليمن،  وال�����ع�����راق،  واجل�����زائ�����ر، 

و�سوريا، ولبنان، وال�سودان.
وف��ي��م��ا ت�����س��درت دول����ة الإم������ارات 
وامل���غ���رب وم�����س��ر م���ن ح��ي��ث عدد 
امل�����������س�����ارك�����ات، ت������راوح������ت اأع����م����ار 
عاماًن  و35   15 ب��ني  امل�ساركني 

وكان %78 من ال�سابات.

اأفكار  ال��ك��ت��اب  وي��ت��ت��ب��ع  وف��ر���س��ه. 
العربي  ال�����س��ب��اب  م���ن  جم��م��وع��ة 
خالل  م��ن  ير�سد  كما  واآم��ال��ه��م، 
اآف�����اق  ال�������س���ب���اب  وروؤى  خ����واط����ر 
املهارات والإمكانات والفر�س التي 
يحتاجونها لتحقيق ما يطمحون 
اإل����ي����ه ع���ل���ى امل�����س��ت��وي��ني ال���ف���ردي 

واملجتمعي.
وق���ال���ت م��ع��ايل ���س��م��ا ب��ن��ت �سهيل 
ب��ن ف��ار���س امل���زروع���ي وزي����رة دولة 
ل�سوؤون ال�سباب نائب رئي�س مركز 
ال��ع��رب��ي : الأم�����ل حالة  ال�����س��ب��اب 
ال�سباب  اأبطالها  ُمعِدية  اإن�سانية 
واأحالمهم  وطموحاتهم  وروؤاه���م 
التي ندعوهم مل�ساركتها وتدوينها 
وتقدميها بال�ستفادة من املن�سات 
مدّونات  مثل  واملبادرات  والأدوات 
ال�سباب العربي من مركز ال�سباب 
اأب���وظ���ب���ي للغة  ال���ع���رب���ي وم���رك���ز 
م�ساحة  ت���وف���ر  وال���ت���ي  ال��ع��رب��ي��ة 
اإب����داع����ي����ة ح������ّرة ل��ال���س��ت��م��اع اإىل 
اأجل  م���ن  وروؤاه������م  ال�����س��ب��اب  اآراء 

امل�ستقبل.
واأ�سافت معاليها: نواكب تطلعات 
ال�������س���ب���اب ال����ع����رب����ي واأف����ك����اره����م 
بتوفر  لها  ون�ستجيب  الإبداعية، 
وامل�ساريع  وامل�����ب�����ادرات  ال����رام����ج 
ال��ت��ي مت��ّك��ن��ه��م وتتيح  وال���ف���ر����س 
املبتكرة  اأف���ك���اره���م  ت���ق���دمي  ل��ه��م 
وعر�س  امل�ستقبلية  وم�ساريعهم 
يكونون  اأف���������س����ل  ل���غ���د  روؤاه����������م 
ف��ي��ه ���س��ن��اع��اً ل��ل��ت��ق��دم وال��ن��م��و يف 

جمتمعاتهم وعاملهم.

دولة  روؤي�����ة  اأن  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأك������دت 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ملن  اأن  ه���ي  الإم��������ارات 
وي�سنعه  وي�������س���م���م���ه  ي���ت���خ���ي���ل���ه 
مر�سم  العربي  ال�سباب  وم��دون��ات 
ع�����س��ف ذهني  وم�����س��غ��ل وور�����س����ة 
لل�سباب  العام  مدار  على  مفتوحة 
من كل املجتمعات العربية لتخّيل 
اأ�س�سه  وو�سع  ال��واع��د  م�ستقبلهم 
واملدرو�سة  ال��ط��م��وح��ة  واخل��ط��ط 

لتحقيقه.
ب���دوره ق��ال ���س��ع��ادة ال��دك��ت��ور علي 

ال���ي���وم من�سة  ال���ت���دوي���ن  وي�����س��ك��ل 
ميكن لل�سباب من خاللها توثيق 
جتاربهم وتقدمي الأفكار اجلديدة 
التي  وال��درو���س  املبتكرة  واحللول 
وتر�سيخ  لأق����ران����ه����م،  ت��ع��ل��م��وه��ا 
دورهم املحوري يف بناء املجتمعات 
جانب  اإىل  امل�����س��ت��ق��ب��ل،  وت�����س��م��ي��م 
ال��ت��ع��ب��ر ع���ن خ���واط���ره���م؛ فيما 
الرقمية  باأ�سكالها  امل��دون��ات  تعد 
�سجاًل  وامل����رئ����ي����ة  وال�������س���وت���ي���ة 
للحا�سر ونافذة على امل�ستقبل مبا 
تقدمه من اأفكار مبتكرة للتعامل 
امل�ستقبل  وب���ن���اء  ال��ت��ح��دي��ات  م���ع 

الذي يطمحون اإليه.
ال�سباب  م��دون��ات  م��ب��ادرة  ومت��ث��ل 
العربي، التي د�ّسنها مركز ال�سباب 

ال��ع��رب��ي واأط��ل��ق اإ���س��داره��ا الأول 
العربي  "ال�سباب  بعنوان  كتاب  يف 
وكوفيد19-" يف معر�س اأبوظبي 
دعوة   ،2021 م��اي��و  يف  ل��ل��ك��ت��اب 
م��ف��ت��وح��ة ل��ل�����س��ب��اب ل��ل��ت��ع��ب��ر عن 
وخواطرهم،  واآرائ���ه���م  اأف��ك��اره��م 
وم�����س��ارك��ة جت��ارب��ه��م امل��ل��ه��م��ة مع 
وتقدم  ال����ع����امل؛  ح����ول  اأق���ران���ه���م 
"مدونات ال�سباب العربي" من�سة 
لتدوين  لل�سباب  مفتوحة  رقمية 
ق�س�سهم وم�ساركتها مع اجلميع، 
واحللول  التقنية  من  بال�ستفادة 
تتيح  ال����ت����ي  امل���ي�������س���رة  ال���رق���م���ي���ة 
ومدونني  م��دون��ات  اإىل  ال��و���س��ول 
اأنحاء  خمتلف  م��ن  ال�����س��ب��اب  م��ن 

العامل العربي.

واأفكارهم  العربي  ال�سباب  تطلعات  نواكب  لذلك  وي�سنعه  يتخيله  ملن  امل�ستقبل  اأن  ترى  الإمارات  املزروعي:  •  �سما 
الإبداعية, ون�ستجيب لها باملبادرات والرامج التي متّكنهم من �سناعته 

النوعي  العربي  للمحتوى  نوعية  اإ�سافة  وطموحات" ي�سكل  اأحالم   .. العربي  "ال�سباب  كتاب  اإ�سدار  متيم:  بن  علي  •  د. 
باأفكار �سبابية ت�ست�سرف م�ستقباًل واعدًا ملجتمعاتنا العربية

�صمن مو�صوعته حول جماعة الإخوان امل�صلمني

تريندز  ي�سدر الرتجمتني الإيطالية  و الأوردية لكتاب: »التنظيم الدويل جلماعة الإخوان امل�سلمني: �سبكات املال والأعمال والتمويل«
•• اأبوظبي-الفجر:

"الإيطالية"  الرجمتني  وال�ست�سارات  للبحوث  تريندز  مركز  اأ�سدر 
و"الأوردية" للكتاب الرابع �سمن "مو�سوعة تريندز حول جماعة الإخوان 
الإخوان  جلماعة  ال��دويل  "التنظيم  ع��ن��وان:  يحمل  وال��ذي  امل�سلمني"، 
الرجمات  عدد  لرتفع  والتمويل"،   والأع��م��ال  امل��ال  �سبكات  امل�سلمني: 
والإيطالية،  والفرن�سية،  الأمل��ان��ي��ة،  ه��ي:  ل��غ��ات  �سبع  اإىل  ال��ك��ت��اب  ل��ه��ذا 

والعرية، واملاليزية، والإ�سبانية، والأوردية، اإ�سافة اإىل العربية.
القت�سادي حتكمه  بالن�ساط  الإخ��وان  اهتمام جماعة  اأن  الكتاب  ويوؤكد 
دوافع �سيا�سية واقت�سادية عدة، تتمثل يف تاأمني التمويل الذاتي لأن�سطتها 
ال�سيا�سية لتجنب الوقوع يف اأزمات متويلية، و�سمان ا�ستمرارية اأن�سطتها 
ال�سغط على  ت�ستغله اجلماعة يف  اقت�سادي  وعدم تعطلها، وخلق لوبي 
م��وؤ���س�����س��ات �سنع ال���ق���رار، وت��ك��وي��ن ظ��ه��ر �سعبي م��وؤي��د ل��ه��ا م��ن خالل 

امل�سروعات القت�سادية وال�ستثمارية. 
اأن  حقيقة  جمملها  يف  ت�ستعر�س  ف�سول  �سبعة  على  الإ���س��دار  ويحتوي 
متويل  م�سادر  ع��ن  �سكتت  م��ا  ك��ث��راً  امل�سلمني  الإخ����وان  جماعة  وث��ائ��ق 
يف �سياغة مواقف  تاأثراً  واأك��ر  اأق��وى  تكون  قد  �سرعية  ملتوية وغر 

اجلماعة و�سبط التوازنات بداخلها وتاأطر ديناميتها ال�سيا�سية.
داأب��ت على خلط  امل�سلمني قد  الإخ���وان  اأن جماعة  اإىل  الإ���س��دار  وي�سر 
اأم��وال��ه��ا ب���اأم���وال اأع�����س��ائ��ه��ا لإث�����ارة ال��ل��غ��ط وال��ط��م�����س وال��ت��م��وي��ه على 
بني  الإخ���وان  معامالت  يف  التفريق  �سعوبة  اإىل  اأدى  م��ا  ا�ستثماراتها؛ 
املالية،  ال�سخ�سية وثروة اجلماعة، حيث متتد �سبكة الإخوان  املمتلكات 
و�سوي�سرا  كاميان  وج��زر  الريطانية  فرجن  وج��زر  وليبريا  بنما  اإىل 

وقر�س ونيجريا والرازيل والأرجنتني وباراغواي وغرها. 
والأملانية  الفرن�سية  ال��ل��غ��ات  اإىل  اأي�����س��اً  ُت��رج��م  ال���ذي  ال��ك��ت��اب،  وي��و���س��ح 
الإخوان  القت�سادي جلماعة  البناء  اأن  واملاليزية،  والعرية  والإ�سبانية 
جلمع  كو�سيلة  الأوروب���ي���ة،  ال���دول  يف  اخل��ري��ة  اجلمعيات  على  يعتمد 
يعد  اإذ  وال��ت��رع��ات،  ل��الأم��وال  الرئي�سي  املنبع  تعتر  التي  ال���س��راك��ات، 
التمويل الذي ياأتي من اأوروبا رافداً مهماً لدعم اقت�ساد اجلماعة، ف�ساًل 
عن اأن اجلماعة تتخذ من تقدمي اخلدمات التعليمية والرعاية ال�سحية 

اأوروبا،  وم�ساعدة الأ�سر الفقرة و�سائل لن�سر خطابها الأيديولوجي يف 
وبالتايل فاإن ما اأدركته اجلماعة ل�سناعة الولءات ال�سعبية تطلرَّب منها 
و�سيا�سية  اقت�سادية  وم�سروعات  ب��رام��ج  م��ن  متكاملة  منظومة  اإي��ج��اد 

وثقافية واجتماعية.

املعلنة  احل��رب  يف  مهماً  دوراً  يلعب  العاملي  امل�سريف  النظام  اأن  يبني  كما 
على التطرف والإره��اب، غر اأنه من املهم مراجعة نقاط ال�سعف التي 
اإدارة  يف  الإخ���وان  تنظيم  ا�ستغلها  ما  كثراً  والتي  عمله،  اآل��ي��ات  تخرق 
اأمواله حول العامل؛ وهي نقاط ميكن تكثيفها يف عاملني هما: "�سعف 

التن�سيق والرقابة الدوليني"، و"�سركات الأوف �سور".
ويوؤكد الكتاب اأن اأولويات تنظيم الإخوان تكمن يف احلفاظ على هويته 
الأيديولوجية عن طريق النخراط يف املجتمع، اإىل جانب ن�ساطه الدوؤوب 
اجلماعة  مكانة  لتعزيز  القت�ساد  وتوظيف  جماهرية،  قاعدة  لك�سب 
اآليات  ال�سيا�سية والقانونية وال�سرعية، كما تعمل اجلماعة على تطوير 
جديدة؛  متويل  م�سادر  وا�ستحداث  الق��ت�����س��ادي،  بنائها  انهيار  ت��ق��اوم 
خلفية  قاعدة  و"اإيجاد  ال�سناعة"،  دون  التجارة  يف  "ال�ستثمار  ومنها 
ل�ستثمارات اجلماعة"، و"التمويه لإخفاء ملكيتهم لكيانات اقت�سادية"، 
�سوق  و"اخراق  اخلارج"،  اإىل  الأم����وال  و"تهريب  الأموال"،  و"غ�سل 

العمالت الأجنبية".
ويك�سف الكتاب اأن جماعة الإخوان بعد انتقالها اإىل مرحلة احلكم وظفت 
اإجن��ازه من  واأموالها خلدمة ما عجزت عن  امل�سرية  الدولة  ا�ستثمارات 
قُدماً  امل�سي  هو  لقيادييها  ال�ساغل  ال�سغل  ظل  اإذ  اجلماعة،  ا�ستثمارات 
اأهداف  ا�ستمرت  وبالتايل  ال��دول��ة،  ولي�س  للجماعة  التمكني  حتقيق  يف 
القت�ساد الإخواين يف و�سم اقت�ساد الدولة، من قبيل "اأخونة املجتمع".

"التنظيم الدويل جلماعة الإخ��وان امل�سلمني: �سبكات املال  ويتتبع كتاب 
العامل  حول  اجلماعة  متويل  �سبكات  من  والتمويل" العديد  والأع��م��ال 
من  �سبكة  الإخ����وان  جماعة  متتلك  حيث  بريطانيا  ومنها  ومنابعها؛ 
ال�سركات واجلمعيات التجارية التي تدعم نظامها القت�سادي، اإذ اأ�س�ست 
قطاعات  يف  ا�ستثماراتها  حركة  وتتنوع  وحدها،  لندن  يف  جمعية   13
التجزئة والقطاع املايل واملالب�س والتجارة، وتتمثل اأهم هذه اجلمعيات 

يف موؤ�س�سة الإغاثة الإ�سالمية، التي تتخذ من لندن مركزاً رئي�سياً لها.
هذا  يف  الإخ����واين  للتنظيم  ممثلة  �سوي�سرا(  م�سلمي  )راب��ط��ة  وتعتر 
البلد، وتتوىل توفر ال�سيولة املالية لأن�سطته حول العامل، وتتم عمليات 
اإىل جانب  �سركات،  اأو  بنوك  ولي�ست عر  اأ�سخا�س  نقدياً عر  التحويل 

اإدارتها. جمال�س  على  الإخوان  ي�سيطر  جمعيات   10
ل�  الر�سمي  املمثل  ه��ي  الإ�سالمية  اجلم�����عية  فتع�������د  اأملاني������ا،  يف  اأم��ا   
موؤ�س�سات  عن  ف�ساًل  اأوروبا"،  يف  امل�سلمني  ل��الإخ��وان  الأمل��اين  "الفرع 
اإخوانية اأخ�����رى ت�����ولت مه�����ام العمل التجاري، خا�سة حتت �سعار ب�سمة 

"حالل".

حاكم ال�سارقة ي�سدر رواية �سرية �سالطني كلوة
•• ال�شارقة - وام:

اأ�سدرت دار "من�سورات القا�سمي" رواية "�سرة �سالطني كلوة " من 
القا�سمي  حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  تاأليف 
ع�سو املجل�س الأعلى حاكم ال�سارقة والتي تتناول باأ�سلوب رائع م�سوق 
..و�سرد  كلوة  �سالطني  ل�سرة  حقيقية  اأحداثاً  دقيقاً  توثيقاً  وموثق 
�سموه فيها �سرة �سالطني جزيرة كلوة و�سبب هجرتهم اإىل اإفريقيا 

والأحداث التي حدثت لهم واملحن والفنت على حكمهم.
وتت�سمن الرواية املكونة من 114 �سفحة اأحد ع�سر ف�سال وملحقا 
فيه �سل�سلة اأن�ساب ل�سالطني كلوة وع�سرات امل�سادر واملراجع العربية 

والأجنبية.
وحل  اإزال���ة  الدقيق  العلمي  والتوثيق  التحقق  بعد  �سموه  وا�ستطاع 

لب�س ظل غر معروف وجمهول طيلة عقود من الزمن حول تاريخ 
يف  ال�سلوة  "بكتاب  املعروف  املخطوط  على  حتقيقه  يف  وا�ستند  كلوة 
اإىل ما ميتلكه �سموه من  بالإ�سافة  تاريخ كلوة" وكل ما كتب حوله 
والوثائق  القدمي  فار�س  وتاريخ  الأن�ساب  ح��ول  وخمطوطات  وثائق 

الرتغالية وغرها من املراجع وامل�سادر.
رواية  "هو  الكتاب:  مقدمة  يف  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو  �ساحب  وق��ال 
تاريخية حقيقية كتبتها معتمداً على خمطوط كتاب ال�سلوة يف تاريخ 
كلوة ..فقد كان الأدب��اء واملوؤرخون من بلدان ال�سواحل وهي املنطقة 
املعروفة حالياً بدولة كينيا ودولة تنزانيا ملا يعلمونه عني لمتالكي 
اخلا�سة  والرتغالية  الريطانية  والوثائق  املخطوطات  من  كثرا 
ب�سرق اإفريقيا اأن اأكتب عن تاريخ بلدانهم وعندما عزمت على كتابة 
لندن  يف  الريطانية  باملكتبة  بالت�سال  ب��ادرت  اإفريقيا  �سرق  تاريخ 

واقتنيت منها ن�سخة م�سورة عن املخطوط املعروف بكتاب ال�سلوة يف 
تاريخ كلوة وبداأت بدرا�سة ذلك املخطوط وكذلك درا�سة كل ما كتب 
عن ذلك املخطوط من قبل املوؤرخني العرب والأجانب الذين عجزوا 

عن تف�سر ما جاء يف ذلك املخطوط حيث التب�س عليهم الأمر".
تاريخ  يف  ال�سلوة  "كتاب  املخطوط  ذلك  درا�سة  "من  �سموه:  واأ�ساف 
تاريخ ميالده  ذك��ر  ولكنه  ك��ان جمهوًل  امل��وؤل��ف  اأن  اأوًل:  كلوة" تبنّي 
اأربع  ���س��وال �سنة  ال��ث��اين م��ن �سهر  ي��وم الث��ن��ني   : يف املخطوط وه��و 
تاريخ  م��ن  ذل��ك  ويتبنّي  ق��دمي��اً  املخطوط  ك��ان  ..وث��ان��ي��اً:  وت�سعمائة 
ن�سخه من قبل عبداهلل بن م�سبح ال�سوايف باأمر من ال�سلطان برغ�س 
يكون  وبذلك  1877م  املوافق  1294ه�  �سنة  �سلطان  بن  �سعيد  بن 

قدم املخطوط ثالثمائة وخم�سني �سنة م�ست .
.ثالثاً: كان النا�سخ لديه �سعوبة يف قراءة الأ�سماء من اأفراد اأو بلدان 

اإما لرداءة خط املوؤلف اأو لتاأثر املخطوط للقدم والتلف ..رابعاً: من 
وا�ستطعت  مفقودة  اأب��واب  ثالثة  هناك  للمخطوط  الع�سرة  الأب��واب 
اأن ما كتب يف املخطوط  تغطيتها من الوثائق الرتغالية ..خام�ساً: 
ع��ن و���س��ول ���س��الط��ني ���س��راز اإىل ال�����س��اح��ل الإف��ري��ق��ي ه��و خرافة 
ذلك  يف  ���س��راز  �سلطان  خل��روج  املعا�سرة  املخطوطات  يف  واحلقيقة 
التاريخ ..وبتوفيق من اهلل �سبحانه وتعاىل ومبا لدّي من خمطوطات 
اأن  ا�ستطعت  الرتغالية  والوثائق  القدمي  فار�س  وتاريخ  الأن�ساب  يف 
اأحل امللتب�س على املوؤرخني واأكتب تاريخ كلوة يف �سورة رواية تاريخية 

حقيقية وموثقة".
ال�سارقة  ال�سمو حاكم  الإ���س��دارات ل�ساحب  اأح��دث  الكتاب  ويعد هذا 
والأدبية  وامل�سرحية  التاريخية  املجالت  يف  اإ�سداراً   76 بلغت  والتي 

وترجم العديد منها اإىل 20 لغة اأجنبية.

العدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

                      يف التنفيذ رقم  5997/2022/253 تنفيذ �صيكات 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230

مو�سوع التنفيذ : املطالبة بقيمة ال�سيك املرجتع رقم )000148( وال�سادر عن املنفذ �سده بنك 
المارات دبي الوطني بقيمة )42500.00( درهم .

طالب التنفيذ : م�سلح الدين حممد انور
عنوانه:المارات - امارة عجمان - النعيمية - عجمان - مبنى بناية اجلابري - �سقة 408

املطلوب اإعالنه : 1- اعجاز احمد حممد اقبال - �سفته : منفذ �سده
مو�سوع الإعالن : بتاريخ:2022/8/9 قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )42500.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان 
املحكمة �ستبا�سر الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( 

يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70021 العدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

اعالن بالن�صر        
 3246/2021/465 نزاع جتاري 

تفا�صيل الإعالن بالن�صر 
اإىل املتنازع �سده : 1- �سركة الفارعة للمقاولت العامة ذ.م.م - فرع دبي 

جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املتنازع :ا�س بي ام ائي ميدل اي�ست للمقاولت العامة ذ.م.م - فرع دبي

وميثله:علي ابراهيم حممد احلمادي 
ق��د اأق����ام ع��ل��ي��ك ال���دع���وى وم��و���س��وع��ه��ا ال����زام امل��ت��ن��ازع ���س��ده��ا ل�����س��داد امل��ب��ل��غ امل�ستحق وق���دره 
)101.220.00( مائه وواحد الف ومائتان وع�سرون درهم والفائدة القانونية من تاريخ املطالبة 
وحتى متام ال�سداد وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة ويف حالة الرف�س او عدم احل�سور احالة 
النزاع اىل املحكمة املخت�سة للف�سل فيه . قررنا مبثابة احل�سوري الزام املتنازع �سدها بان توؤدي 
للمتنازعة مبلغ )مائة وواحد الف ومائتان وع�سرون درهم( والفائدة القانونية بواقع 5% من 
ال�سداد وبالزامها بامل�سروفات  تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2021/12/15 وحتى متام 

ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة. 
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

70197 العدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 
اعالن بالن�صر        

                  يف  املنازعة رقم:1140/2022/465 نزاع جتاري 
املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات ال�سابعة رقم 756

مو�سوع املنازعة : قيد الدعوى يف مواجهة املدعي عليها مع اعالنها ب�سورة من �سحيفتها وحتديد جل�سة لنظرها 2- الزام املدعي 
عليها ب�سداد مبلغ )314.520.00( درهم بال�سافة للفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة الثابتة مبوجب النذار القانوين 
املوؤرخ يف 2016/10/10 حتى ال�سداد التام 3- واحتياطيا:يف حال تعذر الت�سوية احالة الدعوى للمحكمة املخت�سه للف�سل فيها 4- 

حتميل املدعي عليها ر�سوم التقا�سي وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:�سركة ال�ساحل للمقاولت ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - ديرة ام الرمول - �سارع ام الرمول - مبنى الق�سي�س 1
 وميثله:اأبوبكر عبدالقادر حممد يو�سف كرم�ستجي 

املطلوب اإعالنه :  1- بيفر جلف للمقاولت �س.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 
اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها قيد الدعوى يف مواجهة املدعي عليها مع اعالنها ب�سورة من �سحيفتها  مو�سوع الإع��الن :  قد 
وحتديد جل�سة لنظرها 2- الزام املدعي عليها ب�سداد مبلغ )314.520.00( درهم بال�سافة للفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ 
احالة  الت�سوية  تعذر  حال  واحتياطيا:يف   -3 التام  ال�سداد  حتى   2016/10/10 يف  امل��وؤرخ  القانوين  الن��ذار  مبوجب  الثابتة  املطالبة 
اعالن   - املحاماة  اتعاب  ومقابل  وامل�ساريف  التقا�سي  ر�سوم  عليها  املدعي  حتميل   -4 فيها  للف�سل  املخت�سه  للمحكمة  ال��دع��وى 
املتنازع �سده بالقرر املنهي للخ�سومة قررنا مبثابة احل�سوري الزام املتنازع �سدها بان توؤدي للمتنازعة مبلغ ثالثمائة واربعة ع�سر 
ال�سداد وبالزامها  القانونية بواقع 5% من تاريخ �سرورة هذا القرار نهائيا وحتى متام  الف وخم�سمائة وع�سرون درهم والفائدة 

بامل�سروفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب املحاماة.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 
                      يف التنفيذ رقم  3191/2022/207 تنفيذ جتاري 

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثانية رقم 184
املبلغ  ب�سداد   ، ن��زاع جت��اري  الدعوى رقم 216/2022  ال�سادر يف  تنفيذ احلكم   : التنفيذ  مو�سوع 

املنفذ به وقدره )17071( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف .
طالب التنفيذ : م�سنع يف اي بي للخياطة والزياء الوطنية وخياطة البدلت الع�سكرية ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة ابوظبي - ال�سناعية - العني - مبنى م�سنع يف اي بي للخياطة والزياء 
- رقم الق�سيمه 24-6-006-29

املطلوب اإعالنه : 1- حممد �سبحان للتجاره العامه �س.ذ.م.م - �سفته : منفذ �سده
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ  مو�سوع الإعالن : قد 
به وقدره )17071.00( درهم اىل طالب التنفيذ اأو خزينة املحكمة ، وعليه فان املحكمة �ستبا�سر 
الجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل )15( يوما من تاريخ 

ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

  حماكم  دبي االبتدائية
70197
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اأخبـار الإمـارات
بلدية عجمان تفتتح التقاطع الواقع على 

�سارع ال�سيخ عمار يف منطقة التلة
•• عجمان-وام:

افتتحت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان التقاطع الواقع على �سارع ال�سيخ عمار بالقرب من جممع 
املدار�س يف منطقة التلة، بعد النتهاء من تطويره وتنفيذ �سبكة ال�سرف املطري وتركيب الإ�سارات 
الدوار  بدًل عن  التقاطع  اإن�ساء  ا�ستهدف  ال�سارع  التطوير يف  م�سروع  اأن  الدائرة  واأعلنت  املرورية. 
القدمي يف املنطقة، لتح�سني احلركة املرورية للقادمني من �سارع ال�سيخ حممد بن زايد باجتاه مركز 

املدينة كذلك املتجهني اىل خارج الإمارة وت�سهيل و�سولهم ل�سارع ال�سيخ حممد بن زايد.
وبينت الدائرة اأن �سارع ال�سيخ عمار يعد من اأكر ال�سوارع احليوية يف الإمارة والذي ي�سهد حركة 
الو�سول  ت�سهيل  يف  �سي�سهم  التقاطع  تطوير  م�سروع  اأن  مو�سحًة  ال�ساعة،  م��دار  على  متوا�سلة 

للمدار�س يف منطقة التلة وحتقيق الن�سيابية املرورية وتخفيف الزدحام.

مركز عجمان للم�صوؤولية املجتمعية ينظم ور�صة »اأهمية امل�صوؤولية املجتمعية يف بناء اأرباح املوؤ�ص�صات«

نا�سر الظفري: املبادرات املجتمعية لها دور رئي�سي يف حت�سني جودة احلياة
•• عجمان ـ الفجر 

للم�سوؤولية  عجمان  مركز  نظم 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة اإح���������دى م�����ب�����ادرات 
غ��رف��ة جت����ارة و���س��ن��اع��ة عجمان 
امل�سوؤولية  "اأهمية  بعنوان  ور�سة 
املجتمعية يف بناء اأرباح املوؤ�س�سات" 
ثقافة  م�����ب�����ادرة  ����س���م���ن  وذل�������ك 
والهادفة  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة 
اإىل تنظيم جمموعة من الور�س 
واملوجهة  املتخ�س�سة  التثقيفية 
التوعية  بهدف  اخلا�س،  للقطاع 
املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  مبفاهيم 
ال�ستدامة  ومبادئ  وتطبيقاتها 
وت�������س���ج���ي���ع اأ�����س����ح����اب الع����م����ال 
م��ب��ادرات جمتمعية  اط��الق  على 
م�ستدامة وتبني اأف�سل املمار�سات 
ل�ستدامة  ال��داع��م��ة  املجتمعية 

واإ�ستعر�ست الور�سة اأهمية وقيمة 
تطبيقات امل�سوؤولية املجتمعية يف 
امل��ن�����س��اآت وم���دى ان��ع��ك��ا���س الدور 
على  ل���ل�������س���رك���ات  الج����ت����م����اع����ي 
راأ�س  ب��ن��اء  وكيفية  الأرب�����اح،  من��و 
يوؤدي  ال���ذي  الجتم����اعي  امل���ال 
الأداء  ك��ف��اءة  اإىل حت�سني  ب���دوره 
واهمية  لل�سركات،  الق��ت�����س��ادي 
ب����ن����اء ال����ع����الق����ات وال���������س����راك����ات 
ب���ني ال���ق���ط���اع ال���ع���ام واخل���ا����س، 
يف  املجتمعية  امل�س�����وؤولية  ودور 
خ��ف�����س ال��ت��ك��ال��ي��������ف واحل�����د من 
امل���ن�������س���اآت، ودور  ل����دى  الإن����ف����اق 
حتقيق  يف  املجتمعية  امل�سوؤولية 
ت�سجيع  واآل���ي���ات  امل��ج��ت��م��ع،  رف����اه 
املوؤ�س�سات يف حتقيق التوازن بني 
املجتمع  وخ���دم���ة  امل�����ادي  ال���رب���ح 

و�سالمة البيئة.

اعمال  واإ�ستدامة  منو  يف  ي�ساهم 
موؤكداً  اخلا�س،  القطاع  من�ساآت 
املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  جم��ال  اأن 
يت�سم بالتطور والبداع يف تنفيذ 

امل�ساريع واملبادرات.
وم����ب����ادرات  "م�ساريع  واأ�����س����اف 
م��ن�����س��اآت ال���ق���ط���اع اخل���ا����س لها 
ج���ودة  حت�����س��ني  يف  رئ��ي�����س��ي  دور 
احلياة  وزيادة الرفاه الجتماعي 
واحلفاظ  امل�ستدام  والقت�سادي 
على املوارد وتقدمي قّيم م�سافة 

لأفراد املجتمع".
 واأو�سح الرئي�س التنفيذي ملركز 
املجتمعية،  للم�سوؤولية  عجمان 
للم�سوؤولية  ع��ج��م��ان  م��رك��ز  اأن 
تنظيم  على  حري�س  املجتمعية 
����س���ل�������س���ل���ة م������ن ور�����������س ال���ع���م���ل 
املتخ�س�سة بالتعاون مع �سركائه 

ومنو الأعمال.
الظفري،  نا�سر  ال��ور���س��ة  ح�سر 
ملركز عجمان  التنفيذي  الرئي�س 
وقدمت  املجتمعية،  للم�سوؤولية 
م�ست�سارة   � هندية  خلود  الور�سة 
وامل�سوؤولية  ال���س��ت��دام��ة  مب��ج��ال 
م�سوؤويل  وبح�سور  املجتمعية، 
ال�سركات  م��ن  امل��ن�����س��اآت  ومم��ث��ل��ي 

وامل�سانع.
رح���ب  ال����ور�����س����ة  م�������س���ت���ه���ل  ويف 
واأكد  باحل�سور  الظفري،  نا�سر 
ع���ل���ى اأه���م���ي���ة ال���ور����س���ة ودوره������ا 
وت�سليط  اخل��������رات  ت����ب����ادل  يف 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  ال�����س��وء 
جمال  يف  امل��ت��ب��ع��ة  وامل���ن���ه���ج���ي���ات 
وتاأثر  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة 
ذل����ك ع��ل��ى م���ع���دلت ال��ث��ق��ة بني 
امل��ن�����س��اآت واأف�������راد امل��ج��ت��م��ع ومبا 

مبجال  امل���ع���ن���ي���ة  اجل�����ه�����ات  م�����ن 
ومن�ساآت  املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة 
ايجاد  ب��ه��دف  ال��ق��ط��اع اخل���ا����س 
مبادرات  وابتكار  لتطوير  من�سة 
املبذولة  تدعم اجلهود  وم�ساريع 

يف جمال امل�سوؤولية املجتمعية.
تعريفات  ال�����ور������س�����ة  ت����ن����اول����ت 
امل�������س���وؤول���ي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة واأب���ع���اد 
الإيجابية  املجتمعية  امل���ب���ادرات 
"البعد  امل���ن�������س���اآت  ���س��م��ع��ة  ع���ل���ى 
القت�سادي، القانوين، الإن�ساين، 
ذل���ك  وان����ع����ك����ا�����س  الأخالقي" 
وا�ستمرارية  الرب����اح  زي���ادة  على 
كما  ومنوها،  العمال  وا�ستدامة 
تناولت الور�سة اأهمية ربط قدرة 
والبتكار  ال��ت��ع��ل��م  ع��ل��ى  امل��ن�����س��اآت 
وتاأثر ذلك على منو م�ساهمات 

امل�سوؤولية املجتمعية.

ه���ذا واأو����س���ى احل�����س��ور يف ختام 
تنظيم  اأه���م���ي���ة  ع���ل���ى  ال����ور�����س����ة 
ور�����س وف��ع��ال��ي��ات م�����س��رك��ة بني 
اجلهات املعنية مبجال امل�سوؤولية 
القطاع  وم���ن�������س���اآت  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 

 ك����م����ا ق����دم����ت ال�����ور������س�����ة ع�����ددا 
ل�سركات  ال���رائ���دة  ال��ن��م��اذج  م���ن 
تتبني  عاملية  جت��اري��ة  وع��الم��ات 
املجتمعية  امل�����س��وؤول��ي��ة  مف������هوم 

عب����ر مبادرات وم�ساريع نوعية.

اخل��ا���س ب��ه��دف ت��ب��ادل اخلرات 
ممار�سات  اأف�سل  على  والتعرف 
و�سبل  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�������س���وؤول���ي���ة 
ت���ط���وي���ر امل�������س���اري���ع  وامل�����ب�����ادرات 

القائمة.

ال�سارقة للتدريب الإعالمي ميّكن 60 طالبا وطالبة من 
املهارات الإعالمية عر برنامج اإعالمي امل�ستقبل

 •• ال�شارقة-الفجر: 

للتدريب  ال�����س��ارق��ة  م��رك��ز  احتفل 
ال�سارقة  لهيئة  التابع  الإع��الم��ي، 
بح�سور  وال��ت��ل��ف��زي��ون،  ل���الإذاع���ة 
مدير  خلف،  ح�سن  حممد  �سعادة 
ع������ام ه���ي���ئ���ة ال�������س���ارق���ة ل����الإذاع����ة 
وال����ت����ل����ف����زي����ون، ب���خ���ت���ام ال��������دورة 
"اإعالمي  ب��رن��ام��ج  م��ن  ال�����س��اد���س��ة 
التي   ،2022 ل��ل��ع��ام  امل�ستقبل" 
18 يوليو  الفرة من  انعقدت يف 
حتى 8 اأغ�سط�س، ودرب خاللها يف 
ال�سارقة  هيئة  مببنى  املركز  مقر 
متدربا   60 والتلفزيون  ل��الإذاع��ة 
من النا�سئة على مهارات اإعالمية 

يف جمالت خمتلفة.

املتدربني الذين تراوحت اأعمارهم 
بني ال� 10 اأع��وام حتى 16 عاماً، 
الأق�سام  يف  عمل  بور�س  والتحقوا 
مع  تتنا�سب  ال��ت��ي  والتخ�س�سات 

مواهبهم.
الذي  التعريفي  اليوم  واإىل جانب 
اأخذ املتدربني يف رحلة داخل مباين 
لالإذاعة  ال�����س��ارق��ة  هيئة  واأق�����س��ام 
على  ل��ت��ع��ري��ف��ه��م  وال���ت���ل���ف���زي���ون 
الفنية  الأق�����س��ام  وظ��ائ��ف  خمتلف 
والهند�سية بالهيئة، ا�ستمل جدول 
الإ�سبوعية  واحل���ل���ق���ات  ال����ور�����س 
لهذا  امل�ستقبل  اإع��الم��ي  لرنامج 
اأ�سا�سية  ت��خ�����س�����س��ات  ع��ل��ى  ال���ع���ام 
التلفزيوين  الإع����الم  جم���الت  يف 

والإذاعي والإلكروين.

و درب برنامج "اإعالمي امل�ستقبل" 
فئة  م����ن  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب���ا   20
ال��ن��ا���س��ئ��ة يف ق���ن���اة ال�����س��رق��ي��ة من 
النا�سئة  م��ن  م��ت��درب��ا  و15  كلباء 
يف ق���ن���اة ال���و����س���ط���ى م����ن ال���ذي���د، 
بهدف متكني الطالب والطالبات 
اكت�ساب  م��ن  ال�سرقية  املنطقة  يف 
م�������ه�������ارات اإع������الم������ي������ة ع����ل����ى يد 
اإعالميني وخراء وال�ستفادة من 
ا�ستوديوهات القناتني يف التدريب 
التدريب  اأ�سابيع  وخ��الل  العملي. 
والتي  ب��ال�����س��ارق��ة  امل���رك���ز  م��ق��ر  يف 
احل�سورية  ال��ور���س  على  اعتمدت 
من العا�سرة �سباحا وحتى ال�ساعة 
الواحدة ظهرا، ا�ستك�سف املدربون 
املواهب الإعالمية لدى النا�سئني 

ورك�����زت ال���ور����س ال��ت��دري��ب��ي��ة على 
الت�سوير،  فن  واأ�سا�سيات  مهارات 
اأثناء  اأو  ال���س��ت��ودي��و  داخ���ل  ���س��واء 
اخلارجية،  امل��ي��دان��ي��ة  ال��ت��غ��ط��ي��ات 
اخلروج  يف  واأهميته  املونتاج  وف��ن 
ب�����س��ري��ة تخدم  اإع���الم���ي���ة  مب�����ادة 
اإعالمية  ر�سالة  وتنقل  اجلمهور 
والإحاطة  بالو�سوح  متتاز  هادفة 

املهنية بالأحداث واملنا�سبات.
تدريب  ال��ع��م��ل  ور����س  �سملت  ك��م��ا 
العمل  م����ه����ارات  ع��ل��ى  ال��ن��ا���س��ئ��ني 
التلفزيوين،  والإخ������راج  الإذاع�����ي 
التطبيقات  م��ن  ع��دد  اإىل  اإ���س��اف��ة 
وور�س  الأ�ستوديوهات،  يف  العملية 
ال�سالمة  عمل يف جم��ال الأم��ن و 

الإلكرونية.

مركز �سرطة بر دبي يكرم متعاونًا تقديرًا لأمانته
•• دبي-الفجر:

 كرم العميد عبد اهلل خادم �سرور املع�سم، مدير مركز �سرطة بر دبي، بح�سور 
نائبه العقيد را�سد حممد �سالح ال�سحي، وعبد اهلل اإبراهيم عبد اهلل، رئي�س 
لت�سليمه  وذل��ك  النامي،  �سهل  ال�سيد  ك��رم  باملركز،  املتعاملني  اإ�سعاد  ق�سم 
ال�سرطة مبلغاً مالياً قدره 31 األف درهم عر عليها يف منطقة اخت�سا�س 
املركز وقام بت�سليمها لل�سرطة.  واأ�ساد العميد عبد اهلل خادم باأمانة ال�سيد 
دولة  جمتمع  يف  بها  نفخر  التي  النبيلة  القيم  جت�سد  التي  النامي،  �سهل 

الإم��ارات، موؤكدا اأن هذا التكرمي ياأتي يف اإطار اهتمام اإدارة املركز بتحفيز 
العامة  للقيادة  ال�سراتيجية  الأه���داف  حتقيق  يف  ي�سهم  مب��ا  اجلمهور، 
ل�سرطة دبي. وقدم العميد املع�سم �سهادة �سكر وتقدير لل�سيد �سهل النامي، 
اأن هذا التكرمي ياأتي يف اإطار تفعيل دور ال�سراكة  لأمانته وفطنته، موؤكداً 
املجتمعية بني �سرطة دبي واجلمهور، وبث اخل�سال احلميدة وروح التعاون، 
والعمل يداً بيد من اأجل ب�سط الأمن والأمان يف ربوع الوطن، م�سيداً بالدور 
الكبر الذي يقوم به اأفراد املجتمع وم�ساهمتهم الفاعلة بالرتقاء ب�سمعة 

الدولة عر تعاونهم املثمر مع الأجهزة الأمنية.

العدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 
اإعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

 4480/2022/207 تنفيذ جتاري 
تفا�سيل الإعالن بالن�سر 

اىل املنفذ �سده/1- ذا �سيهور�س لتجارة القوارب �س.ذ.م.م
جمهول حمل القامة

مبا ان الطالب التنفيذ/انور اديب ابواحل�سن
به  املنفذ  املبلغ  بدفع  وال��زام��ك  اع��اله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  الدعوى  اأق��ام عليك  قد 

وقدره )894341( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 

بالقرار املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70197 العدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

اعالن حكم بالن�صر        
                  يف  الدعوى رقم:767/2022/16 جتاري جزئي 

املنظورة يف:الدائرة اجلزئية التجارية ال�سابعة رقم 136
مو�سوع الدعوى : مطالبة بالزام املدعي عليها ب�سداد دين ثابت املقدار باجمايل مبلغ وقدره )141700( مائة وواحد 
وتعوي�س  درهما  واربعون  الف  وع�سرون  بقيمة 0520040( خم�سمائة  بالدرهم  ويقدر  دولر  و�سبعمائة  الف  واربعون 
قدره )100.000( درهم بال�سافة اىل الفائدة القانونية عن التاأخر احلا�سل بواقع 12% من تاريخ ال�ستحقاق وحتى 

تاريخ ال�سداد التام والر�سوم وامل�ساريف . 
املدعي:ا�سرويل م.م.ح

عنوانه:المارات العربية املتحدة - امارة دبي - بردبي - منطقة اخلليج التجاري - بناية �سنجل بيزن�س تاور - الطابق 
اخلام�س ع�سر 15 - مكتب رقم 1505

املطلوب اإعالنه :  1- �سركة جي تي اير )ذات ملكية حمدودة(  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعالن :  نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ:2022/7/6 مبثابة احل�سوري بالزام املدعي 
عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )520.040( درهم خم�سمائة وع�سرون الف واربعون درهما والفائدة القانونية 
بواقع 5% �سنويا من تاريخ املطالبة الق�سائية احلا�سل يف 2022/3/10 وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف ومبلغ 
، حكما مبثابة احل�سوري قابال لال�ستئناف خالل  املحاماة ورف�س ماعدا ذلك من طلبات  اتعاب  الف درهم مقابل 
ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70392 العدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

حمكمة ال�سارقة الحتادية البتدائية املدنية 
ق�سيه رقم 2022/4030 جتاري جزئي ال�سارقة

املدعي:�سركة امل�سرق ال�سالمي للتمويل - م�ساهمة خا�سة
بريد   - فاك�س:043499652   -  042230257  - تليفون:0508838873   - القانونية  وال�ست�سارات  للمحاماة  حثبور  خالد  بوكالة:مكتب 

.info@khhlawyers.com:الكروين
 -  00971558624499  -  0501647393  - املوؤ�س�سة  م��ال��ك  ب�سفته  حممد  ارك���ال  ج��اب��ر   - الفنية  للمقاولت  عليهما:الرمزية  امل��دع��ي 

بالن�سر معلن   -  ALRAMZIAH@YAHOO.COM
بال�سارة اىل قرار ندبنا خبرا م�سرفيا يف الدعوة املذكورة نفيدكم علما بانه تقرر عقد اجتماع اخلرة الثاين اليوم الثنني املوافق:2022/8/15 - 

ال�ساعة 2:00 ظهرا - العنوان �سيكون الجتماع عن بعد عن طريق مكاملة مرئية عن طريق برنامج زووم مع الطراف مع مراعاة الآتي:
التمويل باتفاقية  املدعية  ال�سركة  من  املقدمة  امل�ستندات  من  وكاملة  وا�سحة  ن�سخة  1.تقدمي 

تاريخ  حتى  عليه  احل�سول  وطلب  التعامل  بداأ  منذ   Excel worksheets ملف  املتبع  البنكي  النظام  من  التجاري  التمويل  ح�ساب  ك�سف   .2
امل�ستندات مع حافظة تو�سح رقم وتاريخ  العربية ترجمة قانونية وذلك من كافة  باللغة  العربية او مرجمة  باللغة  3. برجاء تقدمي ن�سخ  الدعوى 
وو�سف لكل م�ستند على حدة بعدد اطراف الدعوى بال�سافة اىل ن�سخة اخلبر املنتدب 4. على الطراف والوكالء واملفو�سني اح�سار ن�سخ مع ال�سول 
من الهويات وثبوتيات الوكالة او التفوي�س �سارية املفعول وتزويد اخلرة عند دخول الجتماع من كافة املذكرات الدفاعية واجلوابية وعري�سة الدعوى 
املقدمة امام املحكمة والتي �ستقدم بجل�سات اخلرة 5. �سيبداأ الجتماع يف املوعد واملكان املحددين اعاله ويف حال عدم ح�سور اي طرف فان اخلرة �سوف 

ت�ستمر يف اداء مهامها ويف غيابه وفقا ل�سالحيات املخولة لها قانونيا و�سيقدم التقرير للمحكمة املوقرة يف موعده.

اخلبريه امل�صرفية:موزة حممد النقبي
قيد وزارة العدل 676
E:m-naqbi@hotmail.com
Mob:+971501271277

دعوة اجتماع اخلربة امل�صرفية االأول

70197

https://us04web.zoom.us/j/2266656988?pwd=L1pWUXBUT3ZFV0FKNkNEczhSdkx4QT09

العدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 
اىل من يهمه المر

م�سوؤولية  ذات  �سركة  ذ.م.م   - ح��رة  منطقة  اي�ست  ميدل  جيفن�سي  )�سركة  نحن 
رق���م:93650 موؤ�س�سة مبوجب لئحة  حم��دودة منطقة حرة حتمل رخ�سة جتارية 
ال�سركات اخلا�سة ال�سادرة عن �سلطة دبي للتطوير لعام 2016 وتعديالته )لئحة 
ال�سركات اخلا�سة( نرغب مبوجب هذا العالن ووفقا لأحكام املادة 17 من لئحة 

ال�سركات اخلا�سة بتقدمي اأ�سعار بتغير ا�سم ال�سركة اىل:
 اإل يف اإم اإت�س اإف جي مي اأي منطقة حرة - ذ.م.م

التغير يف ال�سم تقدمي هذا العرا�س  اأي �سخ�س يعر�س على هذا  يجب على 
اأرب��ع��ة ع�سر 14 يوما م��ن ت��اري��خ ن�سر ه��ذا الإ���س��ع��ار اىل  كتابيا يف م��دة ل تزيد ع��ن 

اجلهات التالية:
 

اإعــــالن
70197

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

عبداهلل  حممد  �صعيد  خمي�س   / با�صم  اأ�صهم  �صهادة  ُفقدت 
العاملية  ال�صركة  من  �صادرة  اجلن�صية(   )ام���ارات  اليماحي 

. )ASMAK( )القاب�صة لزراعة الأ�صماك )اأ�صماك
رقم امل�صاهم 1710060 - عدد ال�صهم 1200 �صهم

او   . اع��اله  املذكورة  لل�صركة  ت�صليمها  يجدها  ممن  الرجاء    
الت�صال على تيلفون رقم 0507999601 م�صكور

فقدان �سهادة اأ�سهم العدد 13620 بتاريخ 2022/8/15 

عبداهلل  حممد  �صعيد  خمي�س   / با�صم  اأ�صهم  �صهادة  ُفقدت 
الحت��اد  �صركة  م��ن  ���ص��ادرة  اجلن�صية(   )ام���ارات  اليماحي 

للتاأمني.
رقم امل�صاهم 17438 - عدد ال�صهم 5654 �صهما

او   . اع��اله  املذكورة  لل�صركة  ت�صليمها  يجدها  ممن  الرجاء    
الت�صال على تيلفون رقم 0507999601 م�صكورا
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عربي ودويل

بيونغ يانغ تنتقد دعوة غوتريي�س 
لنزع �سالحها النووي 

•• �شيول-اأ ف ب

اأنطونيو  امل��ت��ح��دة  ل���الأمم  ال��ع��ام  الأم���ني  الأح���د  ال�سمالية  ك��وري��ا  ان��ت��ق��دت 
غوتري�س، وا�سفة دعوته لنزع �سالحها النووي باأنها “خطرة«.

ا�ستمرت يومني، عّر غوتري�س اجلمعة عن  اإىل �سيول  وخالل زي��ارة له 
“التزامه الوا�سح” بنزع ال�سالح النووي لكوريا ال�سمالّية، معترا اأن هذا 

“هدف اأ�سا�سي لإحالل ال�سالم والأمن وال�ستقرار يف املنطقة باأ�سرها«.
وات���ه���م ن��ائ��ب وزي����ر خ��ارج��ي��ة كوريا 
الأحد  جيونغ  ���س��ون  كيم  ال�سمالية 
مع  “تعاطف”  ب��اإظ��ه��ار  غ��وت��ري�����س 

ال�سيا�سات الأمركية العدائية.
الر�سمية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  عنه  ونقلت 
ي�سعني  “ل  قوله  ال�سمالية  الكورية 
العميق حيال  اأ�سفي  اأعر عن  اأن  اإل 
م���الح���ظ���ات الأم�������ني ال����ع����ام ل����الأمم 
املتحدة التي تفتقر ب�سدة اإىل احلياد 

والإن�ساف«.
النووي  ال�سالح  ن��زع  اأن  على  و���س��دد 
ول  للتحقق  قابل  وب�سكل  “بالكامل 
رجعة فيه” هو “اعتداء على �سيادة” 

كوريا ال�سمالية.
حذرت وا�سنطن و�سيول مرارا يف الأ�سهر الأخرة من اأن كوريا ال�سمالية 

ت�ستعد لتجربة نووية اأخرى �ستكون ال�سابعة يف تاريخها.
بتوخي  غوتري�س  العام  الأم��ني  “نن�سح  ال�سمايل  الكوري  امل�سوؤول  وق��ال 
اأن ت�سريحاته �سبيهة  معترا  اأق��وال خطرة كهذه”،  احلذر عندما يطلق 

ب�”�سب الزيت على النار«.
التجارب على الأ�سلحة هذا  اأون عددا قيا�سيا من  اأجرى نظام كيم جونغ 

العام، بينها �ساروخ بال�ستي عابر للقارات، للمرة الأوىل منذ 2017.
يف متوز/يوليو اأكد كيم اأن بالده “م�ستعدة لتعبئة” قوتها للردع النووي 

يف حال ن�سوب �سراع ع�سكري مع الوليات املتحدة اأو كوريا اجلنوبية.

البابا توا�سرو�س ي�سدر بيانا ب�ساأن حريق كني�سة اأبو �سيفني
•• القاهرة-وكاالت

بابا  ال�����ث�����اين  ت����وا�����س����رو�����س  ال����ب����اب����ا  ق������دم 
املرق�سية،  ال��ك��رازة  وبطريرك  الإ�سكندرية 
التعازي لأ�سر �سحايا احلريق الذي اندلع، 
اأم�س الأحد، يف كني�سة اأبي �سيفني مبنطقة 

اإمبابة يف اجليزة، بح�سب بيان ر�سمي.
بكل  نتابع  بيان:  توا�سرو�س يف  البابا  وقال 
الأ�سى احلادث الأليم الذي وقع �سباح اليوم 
اأبي  يف كني�سة ال�سهيد العظيم مرقوريو�س 

�سيفني«.

واأك������د ال���ب���اب���ا ع��ل��ى ت��وا���س��ل��ه امل�����س��ت��م��ر مع 
ال�سحة  باملحافظة ووزارة  املحلية  القيادات 

وكافة امل�سوؤولني.
فاإننا  ال�سحايا  اأ���س��ر  ن��ع��زي  واأ�ساف:”اإذ 
واملجروحني  امل�����س��اب��ني  اأج����ل  م���ن  ن�����س��ل��ي 

واثقني اأن يد اهلل ترحمنا جميًعا«.
بحي  �سيفني  اأب���و  بكني�سة  ح��ري��ق  وان���دل���ع 
عن  اأ�سفر  مم��ا  اجل��ي��زة،  مبحافظة  اإم��ب��اب��ة 
اآخرين،   14 واإ���س��اب��ة  �سخ�سا   41 مقتل 

وفق ح�سيلة اأولية.
عبد  ح�سام  ال�����وزارة،  با�سم  امل��ت��ح��دث  وق���ال 

�سيارة   30 ب����  دف��ع��ت  ال������وزارة  اإن  ال��غ��ف��ار، 
اإ���س��ع��اف مل��وق��ع احل��ري��ق، ح��ي��ث عملت على 
العام،  اإمبابة  م�ست�سفيي  اإىل  امل�سابني  نقل 
احلالت  م��ع  التعامل  وي��ج��ري  وال��ع��ج��وزة، 

امل�سابة، وكذلك حالت الوفاة.
رف����ع حالة  اإىل  ال��غ��ف�����������������ار  ع��ب��د  واأ���س�����������������������ار 
اجليزة  حمافظتي  مب�ست�سفيات  ال�ستعداد 

والقاهرة.
بوقوع  الإ���س��ع��اف  اإب����الغ  اأن����ه مت  اإىل  ون����وه 
دقيقة   8:57 ال���  ال�ساعة  مت��ام  يف  احلريق 

�سباحا بالتوقيت املحلي.

وبدوره، وجه الرئي�س امل�سري، عبد الفتاح 
كافة  باتخاذ  املخت�سة  الأج��ه��زة  ال�سي�سي، 

الإجراءات الالزمة ب�سكل فوري.
يف  الر�سمية  �سفحته  ع��ر  ال�سي�سي  وق���ال 
احلادث  ت��ط��ورات  كثب  ع��ن  توير:”اأتابع 
املنرة يف حمافظة اجليزة،  بكني�سة  الأليم 
الدول  وموؤ�س�سات  اأج��ه��زة  كافة  وّج��ه  واأن���ه 
الالزمة  الإج������راءات  ك��اف��ة  ب��ات��خ��اذ  املعنية 
وب�����س��ك��ل ف����وري ل��ل��ت��ع��م��ل م���ع ه����ذا احل����ادث 
واآثاره، وتقدمي كافة اأوجه الرعاية ال�سحية 

للم�سابني«.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

حمتملة  ملواجهة  العامل  ي�ستعد  اأخ���رى،  م��رة 
بني جو بايدن ودونالد ترامب، لكنها �ستكون 
اأكر حدة يف اإطار التداعيات املمكنة للف�سيحة 
على  ال��ع��ث��ور  بعد  ال�سابق  للرئي�س  اجل��دي��دة 

وثائق “�سرية للغاية” يف منزله يف فلوريدا.
النتخابات  يف  ه��زمي��ت��ه  ع��ل��ى  ع���ام���ني  وب���ع���د 
واأثناء  الدميوقراطي  مناف�سه  اأمام  الرئا�سية 
التحقيقات  م��ك��ت��ب  ب��ه��ا  ق���ام  تفتي�س  ع��م��ل��ي��ة 
مارالغو  يف  مل��ن��زل��ه  اآي(  ب��ي  )اف  ال���ف���درايل 
بفلوريدا، عر على وثائق “�سرية للغاية”، ما 

يعّد انتهاكاً حمتماًل لقانون الأمن القومي.
ال���وق���ائ���ع قد  اأّن ه����ذه  امل���ف���ارق���ات  ول���ك���ن م���ن 
ال�سابق الذي كان  تعطي دفعا لرجل الأعمال 
جديد  من  تر�سحه  احتمال  اإىل  بالفعل  يلمح 
لأنها   ،2024 يف  ال��رئ��ا���س��ي��ة  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
�ست�سمح له بت�سوير نف�سه مرة اأخرى على اأنه 
ليند�سي  اجلمهوري  ال�سناتور  �سحية.وقال 
اأنه  اأعتقد  “كنت  نيوز  فوك�س  ل�سبكة  غراهام 
اأكر  ب���ّت  والآن  ذل���ك،  ق��ب��ل  ت��ر���س��ح��ه  �سيعلن 

اقتناعاً بذلك«.
الرئي�س  اأعلن  اإذا  اأنه  مع ذلك، يرى اخل��راء 
بايدن  ج��و  اأّن  امل��وؤك��د  فمن  ت��ر���ّس��ح��ه،  ال�سابق 
رئي�س  اأك��ر  كان  لو  حتى  اأي�ساً.  ذلك  �سيفعل 
للوليات املتحدة �سنا يف املن�سب )79 عاماً(، 
ترامب  دون��ال��د  م��ن  اأم��رك��ا  اإن��ق��اذ  اأّن  يعتر 

م�سوؤولّية تاريخية ملقاة على عاتقه.
ولكن على عك�س ما حدث يف 2020، �ستنقلب 

�سّد  امل��ن�����س��ب  يف  ب��اي��دن  ج��و  ب��وج��ود  الأدوار 
دونالد ترامب كمعار�س.

ون��ظ��را ادع������اءات ت��رام��ب ب�����س��اأن ان��ت�����س��اره يف 
مبنى  على  الهجوم  يف  ودوره   ،2020 ال��ع��ام 
متابعة  تكون  ل  قد  )الكابيتول(،  الكونغر�س 

“مباراة العودة” ممتعة.
اأ�ستاذ  لي�ستمان  األن  يحّذر  ال�سياق،  ه��ذا  ويف 
“اإذا  اأن��ه  من  الأمركية  اجلامعة  يف  التاريخ 
النتخابية  احل���م���الت  اأّن  ت��ع��ت��ق��دون  ك��ن��ت��م 
كانت  و2020   2016 ل��ع��ام��ي  ال��رئ��ا���س��ي��ة 

بغي�سة، فاأنتم مل تروا �سيئا بعد«.

- مفيد للطرفني؟ -
يرى خراء �سيا�سيون اأّن تفتي�س منزل ترامب 
يغّر  ال��ف��درايل  التحقيقات  مكتب  قبل  م��ن 

قواعد اللعبة، وميكن اأن يفيد املُع�سكرين.
من وجهة نظر جو بايدن، من ال�سهل اعتماد 
املنطق التايل: ترامب متوّرط يف العديد من 
التحقيقات القانونية حول حماولت حمتملة 
للتاأثر على النتخابات اأو حتى ق�سايا احتيال 

مايل.
ه������ذا اأم��������ٌر حم������رج ل���ل���ج���م���ه���وري���ني وحم���ّف���ز 
للدميوقراطيني الذين يحلمون ب�سكل متزايد 
بتحقيق انت�سار مفاجئ يف انتخابات منت�سف 
الولية يف ت�سرين الثاين/نوفمر، ل �سيما اأن 

هذه النتخابات تقّرر م�سر الكونغر�س.
ج����ورن����ال  ����س���ري���ت  وول  ���س��ح��ي��ف��ة  وك���ت���ب���ت 
املحافظة، يف افتتاحيتها اأنه على اجلمهوريني 
لو  كما  ال��ولي��ة  منت�سف  انتخابات  “خو�س 
ل)رئا�سة(  ع��ام��ني  اأول  ع��ل��ى  ا���س��ت��ف��ت��اًء  ك��ان��ت 
“الدميوقراطيون  اأن  اإىل  م�سرة  بايدن”، 
ترامب  ع��ن  ال��ت��ح��ّدث  يف�سلون  جهتهم  م��ن 
الثاين/ ت�سرين  حتى  اأي   - حلظة  اآخ��ر  حتى 

نوفمر«.
الأمر.  من  اأي�ساً  ترامب  �سي�ستفيد  ذل��ك،  مع 
فهو يت�سّدر الأح��داث مّرة اأخرى. كما ميكنه 
اإىل قاعدته،  اأن يقّدم نظرية موؤامرة جديدة 
التوا�سل  و�سائل  على  بالفعل  ينت�سر  ما  وه��و 
الجتماعي اليمينية املليئة بدعوات اإىل حمل 

ال�سالح واإىل حرب اأهلية.
ل���وري م��ن جم��ل��ة نا�سيونال  ري��ت�����س��ارد  ي��ق��ول 
ريفيو املحافظة اإن “دونالد ترامب ميلك اأكر 
من مئة مليون دولر يف �سندوقه النتخابي. 
ل��ك��ن ل��دي��ه اأي�����س��اً م��ا ه��و اأث���ر ق��ي��م��ة: حتقيق 

وي�سيف  مكتب التحقيقات الفدرايل �سّده”. 
اأن “ذلك يعيده اإىل مركز الهتمام ويتيح له 

تقدمي نف�سه على اأنه �سحية حما�سرة«.

- الختيار مقابل ال�صرتاتيجية -
�ستوؤدي �سيطرة دونالد ترامب على حزبه اإىل 
حتقيقه فوزاً �ساحقاً اأمام اأّي خ�سم حمتمل يف 

النتخابات التمهيدية للحزب اجلمهوري.
ال�سيا�سي  ال����س���رات���ي���ج���ي  اخل���ب���ر  وي���ق���ول 
ل�سحيفة  ت�����وم�����ا������س  ج��������ون  اجل�����م�����ه�����وري 
اإنه اإذا اأراد ترامب تويّل املن�سب  “بوليتيكو”، 
اأن يخفق يف ذلك”،  اأرى كيف ميكن  “فاأنا ل 

معترا اأن “الأمر �سيكون تتويجا له«.
خطوة  اتخاذ  يف  بالتاأكيد  بايدن  جو  �سيتبعه 
الر�ّسح، متجاهاًل ال�سكوك التي رمبا ت�ساوره 

ل�سخ�سية  املجال  اإف�ساح  �سرورة  ب�ساأن  اأي�ساً 
اأ�سغر �سناً.

ب��راون من جامعة جورج وا�سنطن  وترى لرا 
وتقول  لرامب”.  تعود  الأوىل  “اخلطوة  اأن 
ما  ل��رى  ينتظر  ب��اي��دن  الرئي�س  اأّن  “اأعتقد 
فعل،  واإذا  ت��ر���ّس��ح��ه،  �سيعلن  ت��رام��ب  ك���ان  اإذا 
فاأعتقد اأنه �سيعلن تر�ّسحه هو اأي�ساً بعد فرة 

وجيزة«.
وال��دمي��وق��راط��ي غ��ر امل��ح��ب��وب وال���ذي عا�س 
عاماً �سعباً، �سّجل موؤّخراً جناحات ت�سريعية. 
كما ميكنه ال�ستفادة من الغ�سب الذي اأثارته 
احلق  ب�ساأن  العليا، خ�سو�ساً  املحكمة  ق��رارات 

الد�ستوري يف الإجها�س.
اأغ�سط�س   09 ي���وم  ن�����س��ره  مت  امل��ح��ت��وى  ه���ذا 
2022 يوليو،09 اأغ�سط�س 2022 �ساعدت 
���س��وي�����س��را يف ال��ت��ف��او���س ع��ل��ى م��ع��اه��دة دولية 
اأو  لإزالة الأ�سلحة النووية، فلماذا مل توقعها 

ُت�سادق عليها حتى الآن؟
التفاوؤل  على  امل�ست�سارين  بع�س  يدفع  وه��ذا 
ال���ت���غ���ّل���ب ع���ل���ى خ�سمه  ب�������س���اأن ق����درت����ه ع���ل���ى 
ق�����ال يف  ب����اي����دن  اأّن ج����و  اجل����م����ه����وري. ح���ت���ى 
�ساأكون  املقبلة،  النتخابات  “يف  اآذار/م���ار����س 
نف�سه  ل��دي اخل�سم  ك��ان  اإذا  ج���داً  حم��ظ��وظ��اً 

اأمامي«.
لكن الناخبني قد ل يريدون اأّياً منهما.

�ستينباملئة  ح��واىل  اعتر  مت��وز/ي��ول��ي��و،  ففي 
ير�ّسح  ل  اأن  يجب  ب��اي��دن  اأّن  الناخبني  م��ن 
57 يف  اأع��رب  فيما   ،2024 العام  لنتخابات 

املئة عن الراأي ذاته ب�ساأن ترامب.

بعد العثور على وثائق »�صرية للغاية« يف منزل الرئي�س ال�صابق

ك  »اف بي اآي« املواجهة بني ترامب وبايدن؟ ع حترُّ كيف �سي�سرِّ

يف الوقت احلايل، وب�سرف النظر عن ب�سع 
ع�سرات من الأفراد الذين تظاهروا خارج 

مار الغو، بقي الرامبيون يف منازلهم.
هذا مل مينع الدعوة للعنف �سد القا�سي 
ال��ت��ف��ت��ي�����س ومريك  ال�����ذي وق����ع م���ذك���رة 
جارلند، وزير العدل. “يجب قتل جارلند 
الرئي�س  موؤيدي  اأحد  كتب  ب�ساطة”،  بكل 
نتخل�س  “دعونا  اآخ��ر:  وي�سيف  ال�سابق. 
يف  “الر�سائل  الفدراليني”.  جميع  م��ن 
املوؤيدة لرامب عنيفة كما  املنتديات  هذه 
�سبق ان راأيت، حتى قبل ال�ساد�س من يناير 
واقتحام مبنى الكابيتول، ورمبا اأكر من 

ذلك«.

يهرعون  املنتخبون  اجل��م��ه��وري��ون 
لنجدته

   الأمر الأكر اإثارة للخوف، هو اأنه بدًل 
اجلمهوريون  ت��ب��ّن��ى  الأم�����ور،  ت��ه��دئ��ة  م��ن 
القدر،  بنف�س  فظيًعا  خ��ط��اًب��ا  املنتخبون 
“اإن  ال���ه�������س���ت���ري���ا.  ح����ال����ة  م�����ن  وزادوا 
ا�سطهاد  يف  ال����دول����ة  ���س��ل��ط��ة  ا����س���ت���خ���دام 

اخل�سوم ال�سيا�سيني هو اأمر نراه كثًرا يف 
ماركو  قال  الثالث”،  العامل  ديكتاتوريات 
روبيو، ال�سيناتور عن ولية فلوريدا. و�سّبه 
اآخ�����رون احلكومة  م��ن��ت��خ��ب��ون  م�����س��وؤول��ون 
وب� “جمهورية  الفيدرالية ب� “الغ�ستابو”، 
ا�ستعادوا  اإذا  بالنتقام  وه��ددوا   ... املوز” 
ال��ك��ون��غ��ر���س يف اخل���ري���ف. وذه����ب كيفني 
م��ك��ارث��ي، ال��زع��ي��م اجل��م��ه��وري يف جمل�س 
النواب، اإىل حد حتذير املدعي العام علًنا: 
وات��رك جمال  اأوراق���ك،  بجميع  “احتفظ 
اأنه  اإىل  م�����س��ًرا  الزمني”،  ج���دول���ك  يف 
�سيبداأ العديد من التحقيقات ويطلب منه 

احل�سور.

   ل ُيعرف الكثر عن اأ�سباب هذا التفتي�س، 
دونالد  اأن  بحقيقة  م��رت��ب��ط  اأن����ه  وي��ب��دو 
ت��رام��ب ك��ان ق��د اأخ��ذ معه وث��ائ��ق م�سنفة 
اأم���ر غر  وه���و  �سري”،  “دفاع  اأن��ه��ا  ع��ل��ى 
قانوين. مبوجب القانون، يجب الحتفاظ 
الإلكروين  ال��ري��د  ور�سائل  باخلطابات 
البي�ساوي  املكتب  ات�سال مكتوب من  واأي 

يف الأر�سيف الوطني.
   و�سبق ل��وزارة العدل ان قامت مبقا�ساة 
ومعاقبة الأفراد امل�ستبه يف اإ�ساءة تعاملهم 
مع ملفات ح�سا�سة، منهم اجلرنال ديفيد 
املخابرات  لوكالة  ال�سابق  املدير  بريو�س، 

املركزية من 2011 اإىل 2012.

    ول���ك���ن، ب����دًل م���ن ات���خ���اذ م��وق��ف حذر 
ان��ت��ه��ك ترامب  اإذا  م��ا  م��ع��رف��ة  ان��ت��ظ��ار  يف 
اأن  اجل��م��ه��وري��ون  ��ل  ف�����سّ ل،  اأم  ال��ق��ان��ون 
مكتب  مبا�سر  ب�سكل  ويهاجموا  ي�ساعدوه 
العدل  ووزارة  ال�����ف�����درايل  ال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
و”النظام امل�ستبد”. وحتى ان كان ل يوؤمن 
جميعهم براءته، فاإنهم يرون ب�سلف، اأنها 
و�سيلة ل�ستغالل غ�سب قواتهم وتعبئتهم 

لنتخابات نوفمر.
ه��وؤلء اجلمهوريني  اأن  املفارقات،     وم��ن 
اأنف�سهم  ه��م  التفتي�س  �سد  وق��ف��وا  ال��ذي��ن 
الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  دعوا  الذين 
ه���ي���الري  م�����ع  ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق   2016 ع������ام 

“�سعوها  م��ك��ان:  ك��ل  يف  وهتفوا  كلينتون 
كلينتون  ه����ي����الري  لأن  ال�سجن!”  يف 
ا�ستخدمت عندما كانت وزيرة للخارجية، 
ا لر�سائل الريد الإلكروين  عنواًنا خا�سً
معلومات  على  يحتوي  وبع�سها  املهنية، 
ح�����س��ا���س��ة.  وُي��ظ��ه��ر الإج���م���اع يف رد الفعل 
دفاعا عن ترامب، مبا يف ذلك من خ�سومه 
على  اأك��ر  ب�سيطرة  يتمتع  اأن��ه  املحتملني، 
اأي وق��ت م�سى. وت�سهد  اأك��ر من  احل��زب 
ب��ذل��ك ن��ت��ائ��ج الن��ت��خ��اب��ات ال��ت��م��ه��ي��دي��ة يف 
الأخرة  الأ�سهر  يف  ال��ولي��ات  من  العديد 
املر�سحني  م��ن  ال��ع��دي��د  ف��وز  �سّجلت  ال��ت��ي 

الذين اأيدهم.

ترامب يف قلب اللعبة مرة اأخرى
“مطاردة  م��ن  ت��رام��ب  ا���س��ت��ف��ادت حملة    
كما ي�سميها، لتوجيه �سل�سلة  ال�ساحرات”، 
م��ن ر���س��ائ��ل ال��ري��د الإل���ك���روين ملوؤيديه 
ع��ل��ى ال���ف���ور وج���م���ع الأم��������وال. وح���ت���ى ان 
ا�ستكى من اأنه مت خلع خزنته، فاإن الرئي�س 
مقدمة  باحتالل  ي�سعد  ما  دائ��ًم��ا  ال�سابق 
هبة  هي  الق�سية  ه��ذه  اأن  ويعتر  امل�سرح، 
م���ن ال�����س��م��اء، ت�����س��م��ح ل���ه ب��ت��ق��دمي نف�سه 
ك�سهيد م�سطهد من قبل الدميقراطيني، 

وبالتايل تر�سيخ الوحدة وراءه.
   غر ان هذا ل ير�سي موؤ�س�سة احلزب ول 
انتخابات  تركيز  اأرادت  التي  هي  ي�سعدها، 

وعدم  والقت�ساد  الت�سخم  على  نوفمر 
�سعبية جو بايدن. ومرة اأخرى، يجد دونالد 
نف�سه  للجدل،  املثرة  ال�سخ�سية  ترامب، 
خل�سومه  بالن�سبة  اأما  املناق�سات.  قلب  يف 
لعام  التمهيدية  النتخابات  يف  املحتملني 
“ل  م�������س���ت���اوؤون.  اأن���ه���م  ���س��ك  ل   ،2024
اإذا  اأك���ر و���س��وًح��ا.  اأن ي��ك��ون الأم���ر  ميكن 
فاأنا  مر�سًحا،  يكون  اأن  اليوم  ترامب  اراد 
ذلك”،  م���ن  مي��ن��ع��ه  اأن  مي��ك��ن  م���ا  اأرى  ل 
بوليتيكو،  جملة  يف  توما�س  جون  يلخ�س 
مع  م��ت��ح��ال��ف  �سيا�سي  ا���س��رات��ي��ج��ي  وه���و 
واملر�سح  فلوريدا  حاكم  دي�سانتي�س،  رون 
تتويجا  “�ستكون  امل��ح��ت��م��ل.  ال���رئ���ا����س���ي 

ولي�ست انتخابات متهيدية«.
اإذا  ���س��ي��ح��دث  ����س���وؤال ك��ب��ر: م���اذا     يبقى 
الوثائق  من  �سناديق  عن  التفتي�س  ك�سف 
ترامب  دونالد  احل�سا�سة؟ ميكن مالحقة 
واحل��ك��م ع��ل��ي��ه، ل��ك��ن م��ن غ��ر امل��رج��ح اأن 

مينعه هذا من الر�سح مرة اأخرى.
------------------------------

عن لك�صربي�س

»احملوا ال�صالح!«:

هكذا اأعاد التفتي�س الروح لدونالد ترامب واأن�ساره...!
•• الفجر -خرية ال�شيباين

مار  يف  الفيدرايل  التحقيقات  مكتب  تفتي�س  اأث��ار 
اجلمهوريني،  قبل  من  للغاية  عنيف  فعل  رد  الغ��و 

وهذا دليل على �صيطرة الرئي�س ال�صابق املذهلة على 
احلزب.

التفتي�س  ع��ن  الإع���الن  ومب��ج��رد  ال���ربق،  ب�صرعة 
مار  يف  ال��ف��ي��درايل  التحقيقات  ملكتب  ال�صتثنائي 

الغو، مقر اإقامة دونالد ترامب يف فلوريدا، ا�صتنكر 
ال�صالح  حمل  اإىل  ودعوا  ال�صيا�صي  النتقام  اأن�صاره 
كراودر،  �صتيفن  وقال  الجتماعية.  ال�صبكات  على 
عددهم  البالغ  ملتابعيه  تويرت،  على  البودكا�صرت 

مليوين �صخ�س: “غًدا احلرب... ناموا هنيًئا”. “لقد 
ا�صرتيت الذخرية” قال اأحد م�صتخدمي منتدى موؤيد 
لرتامب. “حرب اأهلية! احملوا ال�صالح!”، �صاح اآخر. 

ثالث. اأ�صاف  النار؟”،  اإطالق  نبداأ  “متى 

اأن�سار الرئي�س الأمريكي ال�سابق دونالد ترامب يتجمعون بالقرب من مقر اإقامته يف فلوريداكيفني مكارثي، الزعيم اجلمهوري يف جمل�س النواب، يحذر املدعي العام علًنا

- رد فعل اجلمهوريني العنيف, دليل على �سيطرة الرئي�س ال�سابق املذهلة على احلزب

- ا�ستفادت حملة ترامب من »مطاردة ال�ساحرات«, كما ي�سميها, جلمع الأموال من موؤيديه
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الإدارة  م�سادقة  من  الرو�سية  اخلارجية  وزارة  يف  كبر  م�سوؤول  ح��ذر 
اأنه بذلك  الأمريكية على ت�سنيف رو�سيا دولة راعية لالإرهاب، موؤكدا 

�ستكون الوليات املتحدة قد جتاوزت “نقطة الالعودة«.
وزارة  يف  ال�سمالية  اأم���رك���ا  اإدارة  م��دي��ر  دار���س��ي��ي��ف،  األ��ك�����س��ن��در  وق���ال 
اخلارجية الرو�سية، اإن اإقرار ذلك القانون �سيت�سبب يف “اأخطر الأ�سرار 
اجلانبية للعالقات الدبلوما�سية الثنائية والتي ت�سل اإىل درجة خف�س 
اجلانب  حتذير  مت  “لقد  م�سيفا  قطعها”،  وحتى  بل  العالقات  تلك 

الأمركي«.
تاأتي التحذيرات الرو�سية بعد يومني من ت�سنيف برملان لتفيا رو�سيا 
موافقة  وكذلك  اأوكرانيا،  يف  احلرب  ب�سبب  لالإرهاب”  راعية  ك�”دولة 
وزارة  ي��دع��و  ق���رار  امل��ا���س��ي على  الأرب���ع���اء   الأم��رك��ي،  ال�سيوخ  جمل�س 
اخلارجية اإىل العراف بذات الأمر و�سغوط من م�سرعني اأمركيني 
من كال احلزبني، اجلمهوري والدميقراطي، على الرئي�س، جو بايدن، 
حالًيا  املتحدة  الوليات  ت�سنفها  دول  اأرب��ع  الت�سنيف.وهناك  ذات  نحو 
وكوبا  واإي����ران  ال�سمالية  ك��وري��ا  وه��ي  ل��الإره��اب  راع��ي��ة  دول  اأن��ه��ا  على 
“قيود على  العقوبات:  اأن���واع من  اأرب��ع��ة  ال��دول  ه��ذه  وت��واج��ه  و�سوريا، 
الدفاعية؛  واملبيعات  ال�سادرات  حظر  الأمركية؛  اخلارجية  امل�ساعدة 
املزدوج؛ بالإ�سافة  املواد ذات ال�ستخدام  و�سوابط معينة على �سادرات 

اإىل قيود مالية متنوعة«.

اأدى انفجار مل يعرف �سببه يف حي جتاري يف يريفان الأحد اإىل مقتل 
�سخ�س وجرح نحو ع�سرين اآخرين، كما اأعلنت �سلطات اأرمينيا.

وقالت وزارة احلالت الطارئة يف بيان “ح�سب املعطيات الأولية، وقع 
وحتدثت عن �سقوط قتيل واحد  ان��دلع حريق”.  اإىل  اأدى  انفجار 

ح�سب ح�سيلة اأولية. “ونحو ع�سرين جريحا”، 
ووقع النفجار بعيد ظهر الأحد يف �سوق اجلملة يف �سورمالو. ومل 

يعرف على الفور �سببه.
واأظ���ه���رت م��ق��اط��ع ف��ي��دي��و و���س��ور ان��ت�����س��رت ع��ل��ى م��واق��ع التوا�سل 

الجتماعي عموًدا كثيًفا من الدخان الأ�سود يت�ساعد يف ال�سماء.
ويف ت�سجيل فيديو اآخر ي�سمع دوي انفجارات متتالية اأ�سبه باأ�سوات 

األعاب نارية.
على  اإطفاء  �سيارات  ع�سر  تدخلت  ال��ط��وارئ،  ح��الت  وزارة  وبح�سب 
املكان  اإىل  اأخ���رى يف طريقها  ���س��ي��ارات  ع�سر  زال���ت  م��ا  بينما  ال��ف��ور 

لتقدمي امل�ساعدة.
القوقاز ويبلغ  الواقعة يف منطقة  ال�سغرة  الدولة  ارمينيا  وت�سهد 
حرب  منذ  �سعبة  ف��رة  ن�سمة  ماليني  ثالثة  ح��وايل  �سكانها  ع��دد 
واأزمة  بهزمية  انتهت  ال��ت��ي  امل��ج��اورة  اأذرب��ي��ج��ان  م��ع   2020 ال��ع��ام 

�سيا�سية كبرتني.

قالت مدينة �سنغهاي، املركز املايل ال�سيني، الأحد اإنها �ستعيد فتح 
الأطفال  وريا�س  والثانوية  واملتو�سطة  البتدائية  امل��دار���س  جميع 
ودور احل�سانة يف الأول من �سبتمر اأيلول بعد اأ�سهر من الإغالق 

ملكافحة تف�سي فرو�س كورونا.
اختبارات  اإج���راء  وال��ط��الب  املعلمني  جميع  م��ن  املدينة  و�ستطلب 
املوؤ�س�سات  م��غ��ادرة  قبل  يوميا  ك��ورون��ا  لفرو�س  ال��ن��ووي  احلم�س 

التعليمية، وفقا لبيان ن�سرته جلنة التعليم لبلدية �سنغهاي.
الذاتية  “املراقبة  تدابر  اتخاذ  اإىل  والطالب  املدر�سني  دع��ت  كما 

ل�سحتهم” ملدة 14 يوما داخل املدينة قبل اإعادة فتح املدار�س.
اآذار  م��ار���س  منت�سف  يف  امل��دار���س  جميع  اأغلقت  ق��د  �سنغهاي  كانت 
قبل اإغالق املدينة ملدة �سهرين ملكافحة اأ�سواأ تف�س لكوفيد يف اأبريل 

ني�سان ومايو اأيار.
ومت ال�سماح لبع�س طالب املدار�س الثانوية واملتو�سطة بالعودة اإىل 
الف�سول الدرا�سية يف يونيو حزيران بينما ا�ستمر معظم الباقني يف 

الدرا�سة من املنزل لبقية الف�سل الدرا�سي.
و�سجلت املدينة، الأكر اكتظاظا بال�سكان يف ال�سني، خم�س اإ�سابات 

حملية جديدة بكوفيد وجميعها بدون اأعرا�س يوم ال�سبت.
ب��اإج��راء فح�س  الإل���زام  م��ددت  اأن��ه��ا  ال�سبت  ي��وم  ال�سلطات  واأعلنت 
نهاية  ح��ت��ى  امل��ج��ان��ي��ة  الخ��ت��ب��ارات  وك��ذل��ك  اأ���س��ب��وع��ي��ا  كوفيد-19 

�سبتمر اأيلول يف حماولة لل�سيطرة على الفرو�س.

عوا�شم

مو�شكو

يريفان

بكني

العديد من املنظمات تعرّب عن خماوفها

الأ�سلحة املر�سلة اإىل اأوكرانيا قد تنتهي يف اأيدي الإرهابيني

»الإخوان« يحاولون اخرتاق احلوار ال�سيا�سي يف ال�سودان
•• عوا�شم-وكاالت

بالتزامن مع ا�ستعداد ال�سودان لو�سع اإطار د�ستوري للمرحلة 
الإرهابي على  الإخ��وان  ب��اإدراج تنظيم  النتقالية، واملطالبة 
قائمة الإرهاب بالبالد، يت�سلل التنظيم للعودة اإىل ال�ساحة 
ال�سيا�سية عر مغازلة اجلي�س ومبادرة “املائدة امل�ستديرة«.

اإقامة  امل��ق��رح،  الد�ستوري  ل��الإط��ار  الأول��ي��ة  امل��ب��ادئ  وتن�س 
يف  الع�سكرية  ال��ق��وات  ودم��ج  ف��ي��درايل،  بنظام  مدنية  دول��ة 
وا�سرداد  الإخ�����وان  ن��ظ��ام  وتفكيك  واح����د،  ن��ظ��ام��ي  جي�س 
الأموال العامة املنهوبة خالل فرة حكمهم الذي �سقط يف 

احتجاجات 2019.
وي��اأت��ي ه��ذا يف اإط���ار ح��وار وطني ب��ني ال��ق��وى ال�سيا�سية يف 

نف�سه  وتقدمي  لخ��راق��ه،  الإخ���وان  تنظيم  وي�سعى  البالد، 
ي�سف  فيما  احل����وار،  يف  ال�سرعية  املجتمع  م��ك��ون��ات  ك��اأح��د 
حمللون �سودانيون حتدثوا ملوقع “�سكاي نيوز عربية” هذا 

الأمر باأنه “مناورة مك�سوفة ومكررة«.
علي  ل�سان  على  ر�سائل  املن�سرم،  الأ�سبوع  التنظيم،  وم��رر 
الأ�سبق، خالل  اخلارجية  ووزي��ر  الإخ��واين  القيادي  كرتي، 
ل��ق��اء ت��ل��ف��زي��وين، ت��وح��ي مب��وق��ف اإي���ج���اب���ي ن��اح��ي��ة املكون 
الع�سكري واإجراءاته الإ�سالحية، فيما هاجم بحدة حكومة 

عبد اهلل حمدوك املدنية.
الإخ����وان على  ب����اإدراج تنظيم  وب��ال��ت��زام��ن، جت��ددت املطالب 
قائمة الإرهاب بعد اأن هاجم منتمون له مقر نقابة املحاميني 
باخلرطوم، الأربعاء، خالل ور�سة تناق�س الإطار الد�ستوري 

اإبراهيم،  ال��واح��د  عبد  ال�����س��وداين  املحلل  املقرح.وبتعبر 
قدمية  ال�سيا�سي  للم�سهد  للنفاد  الإخ����وان  حم���اولت  ف��اإن 
بانقالب  فعلوا  كما  بالقوة  ذلك  يفعلون  اأحيانا  وم�ستمرة، 
 ،2019 حتى  احلكم  يف  وب��ق��وا   ،1989 ع��ام  الب�سر  عمر 
واإن مل يفلحوا بالقوة يلجوؤون للت�سلل بال�سعارات وتوظيف 
ال�سوداين ل يقيم  الكاتب  اأن  الدين لتح�سيد الأن�سار.غر 
وزنا لتحركات الإخوان حاليا، وا�سفا التنظيم باأنه “�سعيف، 
ومير مبرحلة ت�سظي وتقهقر”، مرجعا ذلك حلالة الرف�س 
ال�سعبي اليوم له بعد اأن تك�سفت حقيقته، غر اأنه يحذر من 
تاأثر دعم بع�س الدول لفر�سه على امل�سهد.وبح�سب الباحث 
ال�سوداين املخت�س بال�سوؤون الدولية، اأبو بكر عبد الرحمن، 
فاإن ال�ساحة ت�سهد نزال مكثفا ل�ستعادة امل�سار الدميقراطي 

2019، وتنظيم الإخوان  الذي بداأ باإ�سقاط حكم الإخوان 
ي�سعى للعودة مببادرة حتمل ا�سم “املائدة امل�ستديرة” التي 

تثر جدل يف ال�سارع ال�سيا�سي.
“حميدتي”،  دقلو  حمدان  حممد  اجل��رنال  اأن  اإىل  وي�سر 
“املائدة  م��ب��ادرة  على  ع��لرَّ��ق  ال�����س��ي��ادة،  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
يف  خلفها”  يقفون  من  معرفة  “يجب  بقوله  امل�ستديرة” 
ال�سوداناأن  يف  “معروف  الإخوان.وي�سيف:  لتنظيم  اإ���س��ارة 
امل��وؤمت��ر ال��وط��ن��ي )احل���زب احل��اك��م يف عهد حكم الإخ����وان( 
ق يف بنية الدولة؛ فبخالف  خالل الثالثني عاما املا�سية تعمرَّ
اجلي�س واملخابرات، رّكز على 3 بوابات متثل له خط رجعة، 
التي  والأح��زاب  الأهلية،  والإدارة  الدينية،  اجلماعات  وهي 
اأو  اأبوجا  اتفاقات  كانت  �سواء  ال�سابقة،  الت�سويات  اأنتجتها 

نيفا�سا اأو الدوحة«.وهذه القوى الدينية واحلزبية والأهلية، 
يتابع عبد الرحمن، هي نف�سها التي جتتمع الآن حتت عنوان 
حمكومة  وبالتايل  ال�سداقة،  قاعة  يف  امل�ستديرة”  “املائدة 
امل�سلحة  اأ�سحاب  ت�سطحب  مل  لأن��ه��ا  حم��ال��ة؛  ل  بالف�سل 
الفاعلة  ال�سيا�سية  والقوى  امل��دين  املجتمع  من  احلقيقيني 
يف  وجغرافيا  ع�سكريا  ثقال  متلك  التي  امل�سلحة  واحلركات 
بع�س املناطق.وبح�سب عبد الرحمن، ل متتلك هذه املبادرة، 
بت�سدير  اأنف�سهم من خاللها  فر�س  الإخ��وان  يحاول  التي 
وهو  واح��د  اأ�سا�سي  ه��دف  اإل  قياداتهم،  م��ن  ال��ث��اين  اجليل 
اإعادة اإنتاج النظام القدمي، ولن تنتج اإل مزيدا من النق�سام، 
بل وهي مغامرة �ست�سدع ال�سارع اأكر، وخمرجاتها لن تزيد 

الو�سع اإل تعقيدا«.

فرونتك�س،  اليوروبول،  الإن��رب��ول، 
الأ�سابيع  يف  الأوروب�������ي:  والحت�����اد 
الأخ�����������رة، اأع�����رب�����ت ال����ع����دي����د من 
امل��ن��ظ��م��ات ع��ن خم��اوف��ه��ا م��ن روؤية 
اإىل  ت�سليمها  ي��ت��م  ال��ت��ي  الأ���س��ل��ح��ة 

اأوكرانيا تغّذي ال�سوق ال�سوداء.
»ه���ن���اك خ��ط��ر ك��ب��ر ج����ًدا مرتبط 
ب��ان��ت�����س��ار الأ���س��ل��ح��ة يف اأوك���ران���ي���ا يف 
الوقت احلايل، ل �سيما فيما يتعلق 
اخلفيف  ال���ع���ي���ار  م����ن  ب���الأ����س���ل���ح���ة 
نيلز  م���اي���و  يف  اأك������د  وال�سغر”، 
الفلمنكي  امل��ع��ه��د  م���دي���ر  دوك����ي����ه، 
لل�سالم، وهي منظمة متخ�س�سة يف 
ا�ستالم ال�سبكات الإرهابية يف اأوروبا 

لأ�سلحة غر م�سروعة.
   ويعرف الأ�ستاذ امل�سارك يف علم 
الجتماعية  وال�������س���وؤون  الإج�������رام 
الدرا�سات  م���رك���ز  يف  وال��ق��ان��ون��ي��ة 

والأورا�سية  وال��رو���س��ي��ة  الأوروب���ي���ة 
انه  لي���ت،  ماثيو  ت��ورن��ت��و،  بجامعة 
“من ال�سعب للغاية توفر مراقبة 
هذه  على  احل�سول  لعمليات  جيدة 
اأخ��ذه��ا من  الأ���س��ل��ح��ة، حيث ميكن 
�سرقتها من  ال��ع��دو، ومي��ك��ن  ج��ن��ود 
الح��ت��ي��اط��ي��ات احل��ك��وم��ي��ة، وميكن 
لبع�س اجلنود الحتفاظ بها لإعادة 

بيعها«.
   وه��ن��اك العديد م��ن ال��ط��رق التي 
املخ�س�سة  الأ���س��ل��ح��ة  ب��ه��ا  ت��ن��ت��ه��ي 
ل���ل���دف���اع ع����ن ال����ب����الد يف الأي�������دي 

اخلطاأ.
 لقد حدث ذلك بعد احلرب العاملية 
ال��ث��ان��ي��ة، وب��ع��د ح����روب ال��ب��ل��ق��ان يف 
م�سكلة  ا  اأي�سً و�ستكون  الت�سعينات، 
تنخف�س  ع���ن���دم���ا  اأوك�����ران�����ي�����ا  يف 

الحتياجات املحلية لالأ�سلحة.

�سبق  اأن������ه  اىل  الإ������س�����ارة  جت�����در     
ا����س���ت���خ���دام اأ����س���ل���ح���ة ع�����س��ك��ري��ة يف 
ه��ج��م��ات اإره���اب���ي���ة، م��ث��ل ت��ل��ك التي 
اإي���ب���دو، يف يناير  ���س��اريل  ح��دث��ت يف 

 ،2015
ي�����س��ر ف��ران�����س��ي�����س لجن���ل���وا، خبر 
الأ�سلحة يف كر�سي راوؤول داندوراند. 
�سحنة  ل�ستقبال  اأوكرانيا  وت�ستعد 
اأ�سلحة جديدة من الوليات املتحدة 

بقيمة مليار دولر.

خماطرة �صرورية
   ول���ك���ن ع���ل���ى ال����رغ����م م����ن وج����ود 
خم���اط���ر، ي���ذّك���ر م��اث��ي��و لي�����ت، اأن 
اأوكرانيا  اإىل  الأ���س��ل��ح��ة  ���س��ح��ن��ات 
حلفاوؤها  وج�����ده  ح���ل  اأف�������س���ل  ه���ي 
اأوكرانيا حاليا  مل�ساعدتها.   »تقاتل 
يغزوها  ع��دو  �سد  بقائها  اأج���ل  م��ن 
وينتهك ا�ستقاللها. ول تزال لديها 
اح��ت��ي��اج��ات ع�����س��ك��ري��ة م��ل��ح��ة، وقد 
طريقة  اأف�����س��ل  اأن  ح��ل��ف��اوؤه��ا  ق���رر 

املبا�سر هي  التدخل  دون  مل�ساعدتها 
اإر�سال ال�سالح«. 

الأوكرانية  احل��ك��وم��ة  اأن  وي��ب��دو     
ا على حماربة تهريب  م�سممة اأي�سً

الأ�سلحة.
  ويوؤكد املهتم بق�سايا الأمن العام 
ال�سوفياتي  الحت���اد  جمهوريات  يف 
الأوكرانية  “احلكومة  ان  ال�سابقة، 
ول  امل�����س��ال��ة،  ه��ذه  يف  �سلبية  لي�ست 
ت�سميمها.  يف  ال��ت�����س��ك��ي��ك  ي��ن��ب��غ��ي 

فموؤ�س�سات اأوكرانيا تعمل ب�سكل جيد 
اإىل حد ما على عدة م�ستويات على 
اىل  ويخل�س  احلرب”.  من  الرغم 
العاملون  الأوكرانيون  “اجلنود  ان 
يف عمليات م�سادرة الأ�سلحة الذين 
اأن هذه  ي����وؤك����دون  اإل��ي��ه��م  حت��دث��ن��ا 
امل�سبوطات حتدث كل يوم. وميكننا 
اأن ن����رى ه����ذا ك��دل��ي��ل ع��ل��ى وج���ود 
ا كعالمة على اأن  امل�سكلة، ولكن اأي�سً

احلكومة تت�سدى لها«.

•• القد�س-اأ ف ب

باأنه  ي�ستبه  رج��ل  توقيف  الإ�سرائيلية  ال�سرطة  اأعلنت 
يف  الأح��د  اأم�س  فجر  احلافلة  على  امل�سلح  الهجوم  نفذ 
اإىل وقوع ثمانية جرحى بح�سب  اأدى  و�سط القد�س ما 

ح�سيلة جديدة، اإ�سابة اثنني منهم بالغة.
لالإذاعة  ليفي  ايلي  كان  ال�سرطة  با�سم  املتحدث  وق��ال 
بعد �ساعات من تنفيذ  اأيدينا”،  “الإرهابي بني  العامة 

الهجوم.
وق���ال رئي�س ال����وزراء الإ���س��رائ��ي��ل��ي ي��ائ��ر لب��ي��د خالل 
“اإنه مهاجم وحيد، من  الجتماع الأ�سبوعي حلكومته 
وقت  يف  واأعلن  ال�سوابق”.  اأ�سحاب  ومن  املدينة  �سكان 
�سابق من اليوم يف بيان اأّن “كل من يريد اإيذاءنا يجب 

اأن يعلم اأنه �سيدفع ثمن اأّي �سرر يلحق مبدنيينا«.
منّظمة  احلمراء”،  داود  “جنمة  ق��ال��ت  ج��ه��ت��ه��ا،  م��ن 
تلّقيها  بعد  تدّخلت  اإّنها  اإ�سرائيل،  يف  الطّبي  الإ�سعاف 

تقارير عن اإطالق نار على حافلة يف القد�س.
ما  “هناك  اأّن  هيلر  زك��ي  املنظمة  با�سم  املتحّدث  وذك��ر 
رجال”،  و�سّتة  “امراأة  ه��م  جرحى”  �سبعة  جمموعه 

م�سرا اإىل اأّن حالة اثنني منهم حرجة.
ثمانية  اإىل  ال�����س��رط��ة  ا����س���ارت  م��ع��دل��ة،  ح�����س��ي��ل��ة  ويف 

جرحى.
وق���ال م��ت��ح��دث ب��ا���س��م ال�����س��ف��ارة الم��رك��ي��ة يف القد�س 
لوكالة فران�س بر�س “ن�ستطيع اأن نوؤكد وجود مواطنني 

“جنمع مزيدا من  واأ�ساف  امركيني بني ال�سحايا”. 
املعلومات«.وقال املتحدث با�سم م�ست�سفى �سعار �سيدك يف 
القد�س لوكالة فران�س بر�س اإن الفرق الطبية ا�سطّرت 
خالل  اأ�سيبت  حامل  لم���راأة  قي�سرية  عملية  لإج���راء 
الهجوم. واأ�ساف اأنها “ل تزال مو�سولة بالأنابيب وهي 

يف حالة خطرة. ُولد الطفل وحالته م�ستقرة«.
على  ت�سيطر  ال��ت��ي  حما�س  ح��رك��ة  اأ���س��ادت  جهتها،  م��ن 
قطاع غزة ب�”عملية اإطالق النار البطولية” من دون اأن 

تتبّناها ر�سمياً، معترة اأنها “رد على جرائم الحتالل 
يف غزة ونابل�س«.واأكد املتحدث با�سم حما�س عن مدينة 
القد�س حممد حمادة اأن “العملية تتجلى فيها ال�سورة 
بخيار  املتم�سك  الفل�سطيني  ال�سعب  لواقع  احلقيقية 

املقاومة والويف لو�سية ال�سهداء«.
قال �سائق احلافلة دانيال كانييف�سكي ملجموعة �سغرة 
من ال�سحافّيني يف املوقع، بينهم مرا�سل فران�س بر�س، 
مليئة  احلافلة  ك��ان��ت  املبكى.  ح��ائ��ط  م��ن  ع��ائ��ًدا  “كنُت 

)منطقة(  يف  احل��اف��الت  موقف  عند  توّقفُت  بالرّكاب. 
قر داود. يف تلك اللحظة، بداأ اإطالق النار«.

واأ�ساف وهو يقف اأمام احلافلة التي اخرقها الر�سا�س 
اجلميع  ك���ان  ي��ن��زف��ان.  احل��اف��ل��ة  يف  �سخ�سني  “راأيُت 

مذعورين«.
املدنّيني  م��ن  غالبّيتهم  ا،  �سخ�سً  19 ُق��ت��ل  ال��رب��ي��ع،  يف 
الإ�سرائيلّيني داخل اإ�سرائيل، معظمهم يف هجمات �سّنها 
يف  العرب  من  مهاجمني  ثالثة  ُقتل  كما  فل�سطينّيون. 

اإ�سرائيل.
عملّياتها  الإ���س��رائ��ي��ل��ّي��ة  ال�سلطات  ك��ّث��ف��ت  ذل���ك،  ع��ق��ب 
خم�سني  م��ن  اأك���ر  وُق��ت��ل  املحتّلة.  الغربّية  ال�سّفة  يف 
م�سّلحون  بينهم  اآذار/م���ار����س،  اأواخ���ر  منذ  فل�سطينًيا 
�سهدتها  وح����وادث  عملّيات  يف  وم��دن��ّي��ون،  بهم  م�ستبه 

ال�سّفة الغربّية.
دامية  ع�سكرية  عملية  اإ�سرائيل  �سنت  املا�سي،  الأ�سبوع 
ا���س��ت��ه��دف��ت ح��رك��ة اجل���ه���اد الإ����س���الم���ي يف ق��ط��اع غزة 
واأ�سفرت عن مقتل ما ل يقّل عن 49 فل�سطينًيا، بينهم 
وردت  فل�سطينية.  ح�سيلة  وف��ق  الأط��ف��ال  م��ن  العديد 
باجتاه  ال�سواريخ  م��ن  دف��ع��ات  ب��اإط��الق  احل��رك��ة  عليها 

اإ�سرائيل.
��ل اإىل وق���ف لإط����الق ال��ن��ار م�����س��اء الأح���د  ومّت ال��ت��و���سّ
بو�ساطة م�سرّية ما �سمح الثنني باإعادة فتح املعابر بني 
منذ  اإ�سرائيلي  حل�سار  اخلا�سع  غ��ّزة  وقطاع  اإ�سرائيل 

اأكر من 15 عاًما.

•• عوا�شم-وكاالت

على الرغم من ما يعتره البع�س رواية ل 
الذي  الكبر  الهتمام  اإىل م�ستوى  ترقى 
منذ  الإي���راين  النظام  فتوى  اإي���اه  اأعطته 
30 عاماً، اأجمعت التقارير على اأن القتل 
ل يجب اأن يكون احلل الأن�سب للدفاع عن 
الدين الإ�سالمي الذي ل يزال يعاين من 
واملتنا�سلني من  وداع�����س  ال��ق��اع��دة  اإره���اب 

�سلبهما.
ووفقاً ل�سحف عربية �سادرة اأم�س الأحد، 
ف���اإن الأن���ب���اء ع��ن ت��ع��ر���س ال��ك��ات��ب �سلمان 
روايته  خلفية  على  قتل  مل��ح��اول��ة  ر���س��دي 
 ،1988 عام  املن�سورة  �سيطانية”  “اآيات 
ل يجب اأن تكون مدعاة للفخر بخا�سة اأن 
النظام الفرح ب�ساأنها قائم على الغتيالت 
من دون خوف ب�سبب وجود مدافعني عنه 

داخل الأروقة الأمريكية.

التدليل الأمريكي
ربط  الأو�سط”  “ال�سرق  ���س��ح��ي��ف��ة  يف 
الكاتب عبداهلل بن بجاد العتيبي 3 اأحداث 
ر�سدي  �سلمان  البع�س،  ببع�سها  اأخ���رة 
واإرهابي  ن��ي��وي��ورك،  يف  للطعن  يتعر�س 
انتحاري يفجر حزاماً نا�سفاً ويقتل نف�سه 
وي�سيب غره يف ال�سعودية، والك�سف عن 
 3 ب��ول��ت��ون،  ج��ون  لغتيال  حمكمة  خطة 
ينته  مل  العامل  اأن  بو�سوح  تقول  ح��وادث 

من “الأ�سولية” و”الإرهاب” بعد.
العاملية  احل��رب  “بعد  اأن��ه  الكاتب  وي��وؤك��د 

الباردة، 
مل ي��ب��ق ���س��وى ن��ظ��ام واح����د ي��ع��ت��م��د على 
عمليات الغتيال منهجاً �سيا�سياً وطريقة 
ا�سراتيجية لإدارة ال�سراعات، هو النظام 
ي��ب��دو وح���ي���داً يف العمل  ال����ذي  الإي������راين 
لعمليات  وال��ت��ن��ف��ي��ذ  للتخطيط  ب��ارت��ي��اٍح 

الغتيال من دون خ��وٍف من عواقب تلك 
ال�سيا�سة، 

ب�سبب التدليل الأمريكي، ما دام يجد من 
يدافع عنه يف اأروقة القرار الأمريكي، بناء 
ي�سارية  واآيديولوجية  �سيا�سية  روؤى  على 
مكان  من  اأك��ر  يف  ف�سلها  ثبت  ليرالية، 

حول العامل«.

�صكني طاعة التكليف ال�صرعي
اعتر  العربي”،  “النهار  �سحيفة  ويف 
الغالبية  حالة  هي  كما  اأن��ه  خ�سان  فار�س 
الكاتب  ق���ت���ل  ����س���ان���دوا  مّم�����ن  ال���ق�������س���وى 
ر�سدي، ُيرّجح اأن يكون مرتكب اجلرمية، 
املوؤّيد بحما�سة ظاهرة ل�”احلر�س الثوري 
“حزب  يتقّدمها  التي  واأذرع��ه  الإيراين” 
اهلل”، من هوؤلء الذين مل يقراأوا الرواية، 
املوؤّيد  ن��اج��ي،  حممد  امل�����س��ري  مثل  مثله 
الذي  ال�سالمية”،  ل�”اجلماعة  الن�سط 

طعن الكاتب جنيب حمفوظ، بعد تكفره 
على خلفية روايته “اأولد حارتنا«.

مطر  ه��ادي  ال�ساب  “طاعة”  اأّن  واع��ت��ر 
لفتوى عقائدية-�سيا�سية- �سخ�سية، نَفَع 
ب�سورة  واأ�سّر  به،  اأ�سّر  مّما  اأك��ر  الكاتب 
امل�سلمني بدل اأن يدافع عن دينهم، م�سراً 

اإىل اأن اإّن اهلل والنبياء والر�سل،
ليحموا  امل��ت��ط��ّرف��ني  اإىل  ب��ح��اج��ة  لي�سوا   
���س��م��ع��ت��ه��م وي�������ذودوا ع���ن ك���رام���ات���ه���م، بل 
و�سعادة  بهجة  اأك���ر  ي��ك��ون��ون  رمّب����ا،  ه���م، 
املوؤمنني  ب��ني  عباقرة  وج���دوا  اإن  وف��خ��ًرا، 
بهم، ل متطّرفني ل يجيدون �سوى �سفك 

الدماء.

اأفق جديد
عبداهلل  ي��رى  م�سركة،  نظر  وج��ه��ة  ويف 
“الأهرام”  ���س��ح��ي��ف��ة  يف  ع���ب���دال�������س���الم 
امل�سرية اأن وهج �سلمان ر�سدي كان انطفاأ 

�سبب  عن  مت�سائاًل  الأخ��رة،  ال�سنوات  يف 
تذكره بعد 33 عاماً من فتوى اإهدار دمه 

وباتت روايته “ن�سياً من�سياً«.
على  فرحها  اأب��دت  التي  القلة  اأن  ويعتر 
الت�سوه  م�����دى  ت�����س��ت��وع��ب  ل  الن����رن����ت 
الذى حلق بالدين احلنيف يف اأعني بقية 

العامل.
الأخرى،  الديانات  متطريف  “حتى  وتابع 
ظالمية  ع��ن  للحديث  الفر�سة  ا�ستغلوا 
اأنه يف وقت  اإىل  امل�سلمني، م�سراً  وتخلف 
ع��ل��ى الرهات  امل��واف��ق��ة  مل�����س��ل��م  ل مي��ك��ن 

ال�سيطانية،
بنف�س  يرف������س  اأن  اأي�س������اً  عليه  لك������ن   
احلل،  ه��و  القتل  يكون  اأن  واحل���زم  ال��ق��وة 
القاعدة  اإره�������اب  م���ن  ي��ك��ف��ي��ن��ا  م���ا  ل��دي��ن��ا 
وداع�������س وامل��ت��ن��ا���س��ل��ني م���ن ���س��ل��ب��ه��م��ا، ول 
نحتاج لإرهاب فكري نحن اأول املت�سررين 

منه«.

�سحف عربية: العامل مل ينته من الأ�سولية والإرهاب

ال�صرطة الإ�صرائيلية تعتقل املنفذ 

نار على حافلة بالقد�س  اإطالق  عملية  يف  جرحى   8

قتياًل جراء الأمطار   28
وانزلقات الرتبة يف غواتيمال

•• غواتيماال - اأ ف ب

ُقتل 28 �سخ�ساً على الأقّل منذ مايو جّراء مو�سم الأمطار يف غواتيمال، 
معظمهم �سحايا انزلقات للربة، وفق ما اأعلنت خدمات الإ�سعاف ال�سبت.
وقالت هيئة التن�سيق للحّد من الكوارث )كونريد( يف تقرير اإّن 10 �سحايا 
لقوا حتفهم نتيجة انزلقات للربة يف منطقة األتا فراباز )�سمال( التي 
بالإ�سافة  ال�سّتة  واأطفالها  اأم  هم  وال�سحايا  الأ�سليون.  ال�سكان  يقطنها 
غار�سيا  رودولفو  الهيئة  با�سم  املتحدث  قا�سرين.وقال  اأ�سقاء  ثالثة  اإىل 

»املنطقة الإدارية الأكر ت�سرًرا من الأمطار هي اإيزابال«.
تقع  حيث  الإداري����ة  غواتيمال  منطقة  يف  للربة  ان��زلق��ات  �ُسجلت  كما 
للتقرير،  وفًقا  )جنوب(،  وريتالوليو  )�سمال(  فراباز  األتا  ويف  العا�سمة، 
تلك  هي  ت�سرراً  الأك��ر  املتحدث.واملناطق  بح�سب  �سخ�ساً   326 واأجلي 
التي يقطنها ب�سكل اأ�سا�سي ال�سكان الأ�سليون، وهم الأكر عر�سة للكوارث 
 17 عددهم  البالغ  غواتيمال  �سكان  من   60% نحو  ويعي�س  الطبيعية، 
35 �سخ�ساً  2021، ت�سببت الأمطار يف مقتل  مليون ن�سمة يف الفقر.يف 
وخلفت ثالثة مفقودين و�سبعة ع�سر جريًحا واأحلقت اأ�سرًرا بحوايل 1.5 

مليون �سخ�س. ومّت اإجالء ما يقرب من 12 األف �سخ�س.

•• الفجر -غابرييل اأوميت 
–ترجمة خرية ال�شيباين

اآلية وبنادق قن�س  ر�صا�صة وبنادق  �صواريخ ومدافع 
الأ�صلحة  ت�صتمر  طيار:  بدون  وطائرات  وم�صد�صات 
الغربية يف التدفق اإىل اأوكرانيا بعد خم�صة اأ�صهر من 
بدء الغزو الرو�صي. وعلى الرغم من اأن هذه الأ�صلحة 
�صرورية لأوكرانيا للقتال �صد الغزاة، فقد ينتهي بها 

الأمر يف اأيدي جمرمني مبجرد انتهاء احلرب.
هل ت�سقط ال�سلحة يف 

اليدي اخلطا؟
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•• دكا-اأ ف ب

ال�سامية  امل��ت��ح��دة  الأمم  م��ف��و���س��ة  و���س��ل��ت 
حلقوق الإن�سان مي�سيل با�سليه اإىل بنغالد�س 
الأح�����د يف زي�����ارة ت�����س��ت��غ��رق اأرب���ع���ة اأي�����ام من 
الالجئني  خميمات  خاللها  ت��زور  اأن  امل��ق��رر 

الروهينغا.
اأف������راد الأقلية  ي��ع��ي�����س ح����وايل م��ل��ي��ون م���ن 
امل�سلمة يف خميمات موؤقتة يف بنغالد�س بعد 
فرارهم اأمام حملة ع�سكرية دامية يف بلدهم 
واأعلنت   .2017 يف  ال��ب��وذي��ة  الأغ��ل��ب��ي��ة  ذي 

ال�سهر  املتحدة  الأمم  قانونية يف  اأعلى هيئة 
اأن بورما مذنبة  املا�سي، يف ق�سية تاريخية، 

بارتكاب اإبادة جماعية �سد هذه الأقلية.
الروهينغا يف خميمات مكتظة تفتقر  يعي�س 
اإىل ال�سروط ال�سحية، ويرف�سون العودة اإىل 
بورما ما مل يتم �سمان �سالمتهم وحقوقهم، 

لكن هذا الو�سع بداأ يثر ا�ستياء بنغالد�س.
تعر�ست بنغالد�س لنتقادات ب�سبب �سجلها يف 
جمال حقوق الإن�سان يف ظل حكومة رئي�سة 
اأن  املقرر  من  التي  ح�سينة  ال�سيخة  ال���وزراء 

تلتقي بها با�سليه خالل زيارتها.

وو�سلت با�سليه اإىل دكا الأحد، بح�سب وزارة 
اخلارجية، على اأن تزور خميمات الروهينغا 

الثنني.
هيومن  بينها  م��ن  منظمات،  ت�سع  وح�ست 
علنا  “الدعوة  على  با�سليه  ووت�����س،  رايت�س 
اجل�سيمة،  لالنتهاكات  ف��وري  حد  و�سع  اإىل 
وب��خ��ا���س��ة الع���دام���ات خ���ارج ن��ط��اق الق�ساء 
والتعذيب والختفاء الق�سري” يف بنغالد�س.
الأمن  ق��وات  قتلت  ال�سيخة ح�سينة،  يف عهد 
املئات،  ُف��ق��د  ب��ي��ن��م��ا  ن����ار،  اإط�����الق  يف  الآلف 

معظمهم من املعار�سة، ح�سب ن�سطاء.

قبل  واعلنت  التهامات  هذه  احلكومة  تنفي 
زيارة با�سليه اأنها �ستظهر “جهودها ال�سادقة 

حلماية وتعزيز حقوق الإن�سان لل�سكان«.
ب��اأن تتمكن  تاأمل  “بنغالد�س  اأن  دك��ا  واأك��دت 
من  الإن�سان  حلقوق  املتحدة  الأمم  مفو�سة 
معجزات  حتقق  ال��ب��الد  اأن  بنف�سها  ت��رى  اأن 
للحفاظ على م�سار تطورها، من خالل دمج 

حقوق الإن�سان فيه«.
عاما(،   70( با�سليه  ت��غ��ادر  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 
نهاية  من�سبها  ل�سيلي،  ال�سابقة  الرئي�سة 

ال�سهر اجلاري.

توقيف 164 عن�سرا يف جماعة 
م�سّلحة غرب املك�سيك 

•• مك�شيكو-اأ ف ب

اأعلنت ال�سلطات املك�سيكية اأم�س الأول ال�سبت اأنها اأوقفت 164 عنا�سرا يف 
“خلية اإجرامية” يف مدينة اأوروابان يف ولية ميت�سواكان يف غرب البالد 

و�سبطت نحو 200 قطعة �سالح.
164 �سخ�سا  “اأوقفنا  العام يف ميت�سواكان  الأمن  وجاء يف تغريدة ملكتب 
و�سبطنا 142 بندقية و44 �سالحا يدويا و28 �سيارة اإحداهن م�سّفحة«.

واأفادت تقارير اإعالمية مك�سيكية باأن املوقوفني ينتمون اإىل جماعة “دفاع 
من  ع��دد  عن  ب��الإف��راج  للمطالبة  �سريعا  طريقا  قطعت  قد  كانت  ذاتي” 

عنا�سرها كانوا قد اأوقفوا موؤخرا.

با�سليه تزور خميمات الالجئني الروهينغا 

طموحات ال�سني الالنهائية يف الف�ساء
   بعد �ستني عاًما من �سباق النجوم يف احلرب 
والوليات  ال�سوفياتي  الحت��اد  بني  ال��ب��اردة 
اإىل  ال�سيا�سية  اجل��غ��راف��ي��ا  ت��ع��ود  امل��ت��ح��دة، 
الف�ساء. منذ اأوائل العقد الأول من القرن 
زخًما،  ال�سني  اكت�سبت  والع�سرين،  احلادي 
من خالل برنامج طموح للغاية يهدف اإىل 
التناف�س مع القوة العظمى الأمريكية. عام 
لها  ف�ساء  رائ��د  اأول  بكني  و�سعت   ،2003
من  الأوىل  الن�سخة  اإط���الق  قبل  امل���دار،  يف 
 ،2011 عام  اخلا�سة  الف�سائية  حمطتها 
اإجن����از غر  2016. ويف  ع���ام  ال��ث��ان��ي��ة  ث��م 
م�����س��ب��وق، ه��ب��ط ال�����س��ي��ن��ي��ون ع��ل��ى اجلانب 
واأر�سلوا   ،2018 ع���ام  ال��ق��م��ر  م��ن  امل��ظ��ل��م 

روفر على املريخ عام 2021.
   »بالن�سبة لبكني، يعد الف�ساء قبل كل �سيء 
تطمح  جوليان.  م��ارك  يوؤكد  للهيبة،  ناقل 
الأوىل  العاملية  القوة  ت�سبح  اأن  اإىل  ال�سني 
يف جميع املجالت بحلول عام 2049، من 
اأجل الحتفال بقرن على تاأ�سي�س جمهورية 
�سراحة  الف�ساء  وُي��ع��ّد  ال�سعبية،  ال�سني 
فيها  تتقدم  اأن  يجب  التي  القطاعات  اأح��د 
على القوى الأخ��رى، مبا يف ذلك الوليات 
الف�سائي  التطور  هذا  وي�سمن  املتحدة”. 
القت�سادي  ا���س��ت��ق��الل��ه��ا  ل��ب��ك��ني  ���ا  اأي�������سً
وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي، وال������ذي ي��ج�����س��ده اإط����الق 
ال�سناعية  الأق��م��ار  ع��ر  للمالحة  نظامها 

عام 2020، بيدو.
يتم  اأن  وا�سنطن  تنوي  ل  مواجهتها،  يف     

اإىل ح���د بعيد  ال�����س��ه��ول��ة.  ب��ه��ذه  خ�����س��وف��ه��ا 
الوليات  توا�سل  الوىل،  الف�سائية  القوة 
املتحدة ا�ستثمار 50 مليار دولر كل عام يف 
لعبيها  تطوير  احت�ساب  دون  القطاع،  هذا 
م���ن ال��ق��ط��اع اخل����ا�����س.  يف امل���ق���اب���ل، تقدر 
امليزانية ال�سنوية للف�ساء ال�سيني، ال�سرية، 
قبل  م���ن  دولر  م��ل��ي��ار  و15   10 ب���ني  م���ا 
املتخ�س�سني. “ي�ستثمر الأمريكيون الكثر 
اأج��ل احلفاظ  م��ن الأم���وال يف الف�ساء م��ن 
الف�سائية  القوى  جميع  على  تفوقهم  على 
�سوربي�س-فرجر،  اإيزابيل  ت�سر  الأخ��رى، 

للبحث  القومي  املركز  يف  الأب��ح��اث  مديرة 
العلمي واملتخ�س�سة يف اجلغرافيا ال�سيا�سية 
يكلفهم  وح��ده  القمري  الرنامج  للف�ساء، 
يعادل  م��ا  وه��و  �سنوًيا،  دولر  م��ل��ي��ارات   10
ميزانية الف�ساء الأوروبية بالكامل، مبا يف 

ذلك الدول والحتاد الأوروبي.
   ويف عودة غريبة اإىل احلرب الباردة، تقاتل 
القوتان العظميان حاليا على نف�س الهدف: 
اأن  ووا�سنطن  بكني  تريد  القمر.  ا�ستعمار 
اأخرى  م��رة  ام���راأة مي�سيان  اأو  جتعل رج��اًل 
ا  اأي�سً ولكن   ،2030 ع��ام  قبل  القمر  على 

امل������وارد ه��ن��اك واإن�������س���اء قاعدة  ل���س��ت��غ��الل 
قمرية، نوع من من�سة انطالق ل�ستك�ساف 

الكون.
التحدي  ���س��ي��ك��ون  ال���ق���م���ر،  ���س��ط��ح  »ع���ل���ى    
ب��ال��ن�����س��ب��ة ل��الأم��ري��ك��ي��ني ه���و الن��ت��ق��ال اإىل 
من  الف�سائي  الن�ساط  من  جديدة  مرحلة 
وال�سناعي  الب�سري  الن�ساط  تطوير  خالل 
والق��ت�����س��ادي م��ب��ا���س��رًة يف ال��ف�����س��اء، ت�سرح 
فم�ساريعهم  -ف��رج��ر،  �سوربي�س  اإيزابيل 
الطابعات  ت��ع��دي��ن  م���ع  ل��ل��غ��اي��ة،  م��ل��م��و���س��ة 
ثالثية الأبعاد اأو القاطرات الف�سائية. ويف 

الوقت احلايل، يتطلع ال�سينيون فقط اإىل 
اأن تطاأ  وه��و  ق��ب��ل،  م��ن  يفعلوه  م��ا مل  فعل 

اأقدامهم القمر ».

احلتمي  الرو�صي  الف�صائي  ال��رتاج��ع 
نعمة لبكني

ال�����س��ب��اق احل��دي��ث ع��ل��ى الف�ساء،     يف ه���ذا 
ميكن لل�سني اأن تعتمد على لعب تاريخي 
يف هذا القطاع. رو�سيا، التي اأر�سلت الرجل 
اإىل  تفتقر   ،1961 الف�ساء عام  اإىل  الأول 
وخ�سو�سا،  اجلديدة،  والتقنيات  املهند�سني 

���س��ي��ا���س��ة ف�����س��ائ��ي��ة م��ن��ذ ���س��ق��وط الحت����اد 
ال���ن���ووي���ة، ظل  ال��ط��اق��ة  “مع  ال�����س��وف��ي��ت��ي. 
ت�ستفيد  اأن  ميكن  ق��ط��اع  اآخ���ر  ه��و  الف�ساء 
فيه مو�سكو من مكانة دولية، ت�سر اإيزابيل 
�سوربي�س-فرجر، لكن احلرب يف اأوكرانيا 
ملو�سكو  ميكن  التي  الو�سائل  بدفن  انتهت 
تكري�سها لهذا اجلهد. وعلى عك�س ال�سني، 
التي طاملا ا�ستبعدت من التعاون التكنولوجي 
الدويل، تتعاون رو�سيا مع الغرب منذ نهاية 
معتمدة  نف�سها  وجت��د  ال�سوفياتي  الحت���اد 
ب�����س��ك��ل ك��ب��ر ع��ل��ى امل��ن��ت��ج��ات ال��غ��رب��ي��ة يف 

الإلكرونيات.    �سيما  ول  معينة،  جم���الت 
جت���ر ال���ع���ق���وب���ات ال��غ��رب��ي��ة م��و���س��ك��و على 
لي�ستمّر  ال�سيني  ال��ع��م��الق  م��ن  الق����راب 
وجودها يف الف�ساء. منذ عام 2014 وغزو 
البلدان �سريكني  اأ�سبح  القرم،  �سبه جزيرة 
من  بكني  وا���س��ت��ف��ادت  الف�سائي،  العمل  يف 
اخلرة ال�سوفياتية الطويلة يف هذا املجال. 
ع��ل��ى ���س��ب��ي��ل امل���ث���ال، ت�����س��ت��خ��دم ب����دلت رواد 
كب�سولت  مثل  الرو�سية،  التقنيات  الف�ساء 

الف�ساء ال�سينية.
   يف ربيع عام 2021، اأعلنت ال�سني ورو�سيا 
اأنهما تعمالن مًعا يف حمطة علمية قمرية، 
برنامج  ملناف�سة  امل���دار،  يف  اأو  ال�سطح  على 

اأرمتي�س الذي تقوده الوليات املتحدة.
“تطلعات  اأن  اإىل  ج��ول��ي��ان  م���ارك  وي�����س��ر   
الف�س�����اء  يف  م�����س��ت��ق��ل��������������������ة  ك���ق���وة  رو����س���ي���ا 

تت�س������اءل.
حيوية  ال�سني  مع  ال�سراكة  اأ�سبحت  وق��د   
بالن�سبة للرنامج الف�سائي الرو�سي، الذي 
لن يكون قادًرا قريًبا على الذهاب اإىل املدار 

مبفرده.
 يف املقابل، تتقّل�س حاجة ال�سني اىل رو�سيا 
وجتربتها، اإل من وجهة نظر �سيا�سية، لأن 
التعاون يف برامج الف�ساء، التي هي يف الوقت 
نف�سه ا�سراتيجية وعلمية وطموحة، تبعث 
 .“ الغربي  العامل  اإىل  للغاية  بر�سالة قوية 
ت��ع��ود احلرب  كما ه��و احل���ال على الأر�����س، 

الباردة اإىل الف�ساء.
عن لك�صربي�س

ال�صني ورو�صيا والوليات املتحدة:

عودة قوّية للحرب الباردة يف الف�ساء...!
•• الفجر -خرية ال�شيباين

   مباراة غزو الف�صاء، باتت تدور بني 
الرتاجع  مب�صاعدة  وبكني،  وا�صنطن 
تخّل  ا،  اأي�صً ال�صماء  ففي  الرو�صي. 

احلرب يف اأوكرانيا بالتوازنات.
   بالتاأكيد، ل يتمتع “ت�صانغ اآه5-” 

نيل  �صيغة  مبعنى  ول  بالكاريزما، 
اأرم�����ص��رتوجن. وم��ع ذل��ك، دخ��ل هذا 
الروبوت ال�صغري تاريخ ال�صني بنف�س 
الطريقة التي دخل بها رائد الف�صاء 
الأم��ري��ك��ي على اجل��ان��ب الآخ���ر من 
اأول  هو  كان  لقد  الأطل�صي:  املحيط 
من زرع علم بالده على �صطح القمر يف 

11 يف  اأبولو  “مثل   .2020 دي�صمرب 
املا�صي، يلهم العلم ال�صيني الب�صرية 
توا�صع،  بكل  حينها،  علقت   ،“ اليوم 
الر�صمية  اجلريدة  تاميز،  جلوبال 
للحكومة ال�صينية. “ُينظر دائًما اإىل 
للب�صرية،  م�صروع  اأنه  على  الف�صاء 
لكن علم الأمم املتحدة مل ُيزرع على 

مارك  يالحظه  ما  هذا  اأب��ًدا،  القمر 
يف  ال�صني  اأن�صطة  رئي�س  جوليان، 
الدولية،  للعالقات  الفرن�صي  املعهد 
بالن�صبة  ك��م��ا  ل��ل�����ص��ني،  بالن�صبة 
اإىل  يرمز  العلم  املتحدة،  للوليات 
ال�صرد،  على  لل�صيطرة  ال�صراع  هذا 

لك�صب �صردية غزو الف�صاء«.

- توا�سل الوليات املتحدة ا�ستثمار 50 مليار دولر كل 
عام يف هذا القطاع, دون احت�ساب القطاع اخلا�س

- ي�سمن هذا التطور الف�سائي لبكني
 ا�ستقاللها القت�سادي والتكنولوجي

من �سيفوز بامتالك القمر؟

امريكا ل تنازل عن ال�سدارة ت�سانغ اآه5- يزرع العلم ال�سيني على �سطح القمر

حمطة الف�ساء الدولية احت�سنت رو�سيا ورف�ست ال�سني

رو�سيا تراجع ف�سائيا

- حتى يف ال�سماء, تخّل احلرب يف اأوكرانيا بالتوازنات

- اأ�سبحت ال�سراكة مع ال�سني حيوية بالن�سبة للرنامج الف�سائي الرو�سي

- ت�سرتك ال�سني والوليات املتحدة يف الهدف نف�سه يف ال�سنوات الع�سر القادمة: ا�ستعمار القمر
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عربي ودويل

الحتاد الأوروبي قلق 
على الن�ساء يف اأفغان�ستان 

•• بروك�شل-اأ ف ب

اأعرب الحتاد الأوروبي الأحد عن بالغ القلق يف ظّل تدهور ظروف عي�س 
اأفغان�ستان، غداة قمع تظاهرة ن�سائية قمعا عنيفا يف  الن�ساء والفتيات يف 

كابول.
الهواء و�سربوا  الر�سا�س يف  اأطلقوا  وكان عنا�سر من حركة طالبان قد 
وحّرية”.  وعمل  “خبز  ب�  للمطالبة  يتظاهرن  كّن  ن�ساء  بنادقهم  باأعقاب 
ولوحقت بع�س املتظاهرات اإىل املتاجر التي جلاأن اإليها وتعر�سن لل�سرب 

فيها.
على  ا�ستيالئها  منذ  الن�ساء  على  متزايدة  ق��ي��ودا  طالبان  حركة  فر�ست 

ال�سلطة قبل �سنة يف 15 اآب/اأغ�سط�س 2021.
ال�سيا�سة اخلارجية يف الحت��اد الأوروب��ي جوزيب بوريل يف  وق��ال م�سوؤول 
والفتيات  الن�ساء  م�سر  على  خ�سو�سا  قلق  الأوروب���ي  “الحتاد  اإن  بيان 
الأفغانيات اللواتي ُيحرمن مطلقا من حرياتهن وحقوقهن وقدرة النتفاع 

من خدمات اأ�سا�سية مثل التعليم«.
واأردف “يعيد الحتاد التاأكيد على �سرورة التزام اأفغان�ستان باملعاهدات التي 
الدولة، مبا يف ذلك من خالل دعم وحماية احلقوق القت�سادية  وّقعتها 
خالل  ومن  كّلهم،  لالأفغان  وال�سيا�سية  واملدنية  والثقافية  والجتماعية 

امل�ساركة م�ساركة كاملة ووازنة وعلى قدم امل�ساواة يف حكومة البلد«.
وذّكر البيان باأن كّل م�ساعدة اإن�سانية اإىل اأفغان�ستان تبقى م�سروطة مبدى 
�سّيما  “ل  الإن�سانية،  واحلقوق  الأ�سا�سية  باملبادئ  طالبان  حركة  امتثال 

منها حقوق الن�ساء والفتيات والأطفال والأقليات«.
و�سّدد بوريل على اأن “اأفغان�ستان ينبغي األ ت�سّكل تهديدا لأمن بلد اآخر«.

وكانت حركة طالبان قد اأّكدت اأنها مل تكن على علم بوجود زعيم القاعدة 
املتحدة عن اغتياله يف  ال��ولي��ات  اإع��الن  ك��اب��ول، بعد  اأمي��ن الظواهري يف 

الثاين من اآب/اأغ�سط�س يف العا�سمة الأفغانية.

منفذ الهجوم على �سلمان 
ر�سدي يدفع براءته 

•• اإيري-اأ ف ب

مثل منفذ الهجوم على �سلمان ر�سدي، وهو �ساب اأمركي لبنايّن الأ�سل، 
اأمام قا�س يف ولية نيويورك حيث دفع براءته من تهمة “حماولة قتل” 
اأنه  غ��ر  امل�ست�سفى  ح��ال اخلطر يف  ي��زال يف  ل  ال��ذي  الريطاين  الكاتب 

متكن من التفوه ببع�س الكلمات م�ساء ال�سبت.
ا�ستنكار  موجة  اأث��ار  هجوم  يف  اجلمعة  م��رات  ع�سر  ر�سدي  �سلمان  وُطعن 

�سديد يف الغرب، قابلتها اإ�سادات من متطرفني يف اإيران وباك�ستان.
اجلمهورّية  موؤ�ّس�س  اأ���س��در  اأن  منذ  بالقتل  م��ه��ّددا  ر���س��دي  �سلمان  وك��ان 
الإ�سالمّية يف اإيران اآية اهلل روح اهلل اخلميني فتوى بهدر دمه يف 1989 

ب�سبب روايته “اآيات �سيطانّية«.
ووا�سعا كمامة، يف  ال�سجناء  بدلة  ومثل هادي مطر )24 عاما( مرتديا 
جل�سة اإجرائية اأمام حمكمة ت�سوتوكوا حيث هو مالحق بتهمة “حماولة 
تاميز  ن��ي��وي��ورك  �سحيفة  بح�سب  بكلمة،  يتفوه  ومل  والعتداء”  القتل 

و�سور ن�سرتها ال�سحافة املحلية.
يف  ثقايف  مركز  يف  اجلمعة  الكاتب  على  الهجوم  اأن  العام  الدع��اء  واعتر 
ت�سوتوكوا حيث كان �سيلقي حما�سرة، ح�سل عن �سابق ت�سور. وقام املهاجم 

بطعن الكاتب البالغ 75 عاما ع�سر مرات على الأقل يف العنق والبطن.
م��ن خ��الل حماميه  ب��راءت��ه  املقيم يف ولي��ة نيوجرزي  ب��ه  امل�ستبه  ودف��ع 

و�سيمثل جمددا اأمام املحكمة يف 19 اآب/اأغ�سط�س.

••ماريكانا-اأ ف ب

بعد ع�سر �سنوات على الوقائع، ما زالت نولوفيفي نوكي 
ياأمل  ك��ان  ال��ذي  �سقيقها  مقتل  ع��ن  تو�سيحات  تنتظر 
بر�سا�س  �سقط  اأن��ه  غر  اأف�سل  اأج��ر  على  احل�سول  يف 
اأفريقيا  اأ�سواأ جم��زرة يف جنوب  ماريكانا يف  ال�سرطة يف 
منذ نهاية الف�سل العن�سري.كان مغ�سينيني “مامبو�س” 
الأخ�سر”  الغطاء  ذي  ب�”الرجل  يلّقب  كان  الذي  نوكي 
30 عاماً  العمر  يبلغ من  يلفه ح��ول كتفيه،  ك��ان  ال��ذي 
حينذاك وحتول اإىل اأحد اأهم وجوه حركة احتجاج اآلف 
قب�سته،  رافعاً  املناجم. وكان ي�سجع بحما�س،  من عمال 
 .2021 اآب/اأغ�سط�س   16 يوم  امل�سربني.اإىل  زم��الءه 

منزلها  يف  عاماً   42 العمر  من  البالغة  �سقيقته  تقول 
مبكاندويل ب�سرق البالد، لوكالة فران�س بر�س “ل نعرف 
ح�سرت  ال�سرطة  اأن  ه��و  تعرفه  م��ا  وك��ل  حدث”.  م��اذا 
“وقتل كثرون«.قتل 34 �سخ�سا بالتحديد وجرح 78 
اآخ��رون و�سط فو�سى وغبار وغ��ازات م�سيلة للدموع، يف 

ماأ�ساة تركت اأثرا عميقا على الدميوقراطية الفتية.
ال�سرطة  رج���ال  م��ن  قليل  ع��دد  احل���ني، مثل  ذل��ك  منذ 
لكن مل ي�سدر حكم على اأّي منهم، ح�سب النيابة. وقال 
طلبات  ن�سف  اإن  بانديالين  فيد�سيزاين  ال��ع��ام  امل��دع��ي 
التعوي�س متت ت�سويتها، معرا عن “اأ�سفه” لتاأخر هذه 
ال�سرطة”  “بتكتيكات  ر�سمي  حتقيق  الإجراءات.و�سكك 
حينذاك كما اأو�سى منذ �سنوات مبالحقة امل�سوؤولني عن 

للبالتني  بالقرب من منجم  الذي وقع  الدم هذا  حمام 
يبعد اأكر من �ساعة بال�سيارة �سمال غرب جوهان�سبورغ. 
ذكرى  زال��ت  م��ا  ال�سحايا،  وع��ائ��الت  الناجني  اأذه���ان  يف 
الوقائع حا�سرة بالكامل.تقول نولوفيفي نوكي يف باحة 
اأن احتدث عن كل هذا بعد  اريد  “ل  التقليدية  منزلها 
ال��ي��وم. م��ا زل��ت اأ�سعر ب��اأمل ك��ب��ر«.ي��اأت��ي ج��زء كبر من 
العاملني يف املناجم من مناطق نائية مثل هذه. وتبقى 
الن�ساء يف البلد مع الأطفال بينما يعمل الرجال على بعد 

اأكر من األف كيلومر.
كان “مامبو�س” ير�سل ما يعادل 150 يورو �سهرًيا اإىل 

اأ�سرته. يف 2012، عاد اإىل بلدته يف نع�س.
روؤية  اأ�ستطيع  ل  اإنني  يل  “قيل  بحزن  �سقيقته  وتذكر 

ال���ذي يقع يف  ق��ره  اأم���ا  واإن��ه��ا مت�سررة جدا”.  اجل��ث��ة 
و�سط تالل فتغطيه اأع�ساب ول اأحد يعتني به.

وجن���ا م��زوخ��ول��و م��اج��ي��دي��وان��ا ال����ذي ك���ان ب��ني العمال 
على  وح�سل  ر�سا�سات  بت�سع  اأ�سيب  بعدما  امل�سربني 
زي��ادة يف الأج��ر بعد املجزرة. وهو يعي�س اليوم يف منزل 

للعمال بالقرب من التل الذي �سهد الوقائع.
“احلكومة  اإن  عاما   34 العام  من  البالغ  الرجل  يقول 
وكان  ���س��ن��وات  ع�سر  “مرت  وي�����س��ي��ف  بنا”.  ت��ك��رث  ل 
�سيء  كل  العك�س  لكن على  تتح�سن حياتنا،  اأن  يفر�س 

ازداد �سوءا«.
مواجهات  يف  اأ�سخا�س  ع�سرة  قتل  نف�سها،  املجزرة  قبل 

على هام�س الإ�سراب.

•• الفجر -تون�س

  اأك����دت رئ��ي�����س��ة احل���زب ال��د���س��ت��وري احلر، 
تون�س  وك��ال��ة  ل���  ت�سريح  م��و���س��ي، يف  ع��ب��ر 
ب�ساأن  املعلومات  “جدية”  افريقيا لالأنباء، 
اأجهزة  وطالبت  لغتيالها،  خمطط  وج��ود 
الأمن بتحمل م�سوؤولياتها كاملة يف حماية 

قيادة احلزب.
   وك���ان ال��ق��ي��ادي يف احل���زب، ك��رمي كريفة، 
قال اخلمي�س يف ندوة �سحفية، اإنه “يوجد 
خُم���ّط���ط لغ���ت���ي���ال رئ��ي�����س��ة احل�����زب عبر 
معلومة  “بلغتنا  ق��ول��ه  واأ���س��اف  مو�سي”، 
�سماع  ومت  مو�سي،  لغتيال  خمطط  ب�ساأن 

املبّلغ الذي قدم معلومته كتابيا«.
ت�سريحها  م��و���س��ي، يف  ع��ب��ر  ت��ق��دم     ومل 
ب�سو�سة  حزبها  اإح��ي��اء  هام�س  على  ل����)وات( 
ل�������س���دور جم���ل���ة الأح�������وال   66 ل���ل���ذك���رى 
هذا  ب�����س��اأن  اإ���س��اف��ي��ة  تفا�سيل  ال�سخ�سية، 
ت�ستهدفها،  ال��ت��ي  وال���ت���ه���دي���دات  امل��خ��ط��ط 
تتعر�س  فتئت  “ما  اإن��ه��ا  ب��ال��ق��ول  مكتفية 
�سيا�سي  وعنف  هر�سلة  اإىل  �سيا�سية  كامراأة 

ج�سدي ومعنوي«.
   ويف ذات الت�سريح، اعترت مو�سي اأن املراأة 
التون�سية كانت يف مقدمة �سحايا ما و�سفته 
التي �سهدت تراجعا  ب� “الع�سرية ال�سوداء”، 

وا�سحا يف دعم مكا�سب املراأة، وفق تقديرها، 
امل�سلط  العنف  مظاهر  تنامي  اإىل  م�سرة 
وو�سل  اأق�ساه  “بلغ  اإن��ه  وقالت  امل���راأة،  على 
الرملان  داخل  العلني  بالعنف  العتداء  حد 

على رئي�سة احلزب الد�ستوري احلر«.
   واأكدت اأن حزبها ي�ستنكر �سيا�سة الإفالت 
من العقاب واأنه “�سيت�سدى ملنهج التطبيع 

مع العنف امل�سلط على املراأة ال�سيا�سية«.
الف�سل اخلام�س من  اأن  واعترت مو�سي    
على  ي��ن�����س  ال����ذي  يوليو”،   25 “د�ستور 
للت�سريع  كم�سدر  الإ�سالم  مقا�سد  اعتماد 
التون�سية  املراأة  ملكا�سب  “يعد تهديدا فعليا 
ونفيا ملدنية الدولة ولن يكون اإل وبال على 

وفق تقديرها. املراأة”، 
يف  احلر”،  “الد�ستوري  رئي�سة  وح���ذرت     
جملة  مب�سمون  امل�سا�س  من  ال�سياق،  ه��ذا 
الأحوال ال�سخ�سية، جمددة التاأكيد على اأن 
حزبها �سيظل مدافعا على هذا املك�سب ولن 
اأي حق مكت�سب للمراأة  ي�سمح بالتنازل عن 

التون�سية.
تزال  ال��ت��ون�����س��ي��ة ل  امل������راأة  اأن     ولح���ظ���ت 
ب��ع��د 66 �سنة م��ن ���س��دور جم��ل��ة الأح����وال 
ت��ك��اف��وؤ الفر�س  ال�����س��خ�����س��ي��ة ���س��ح��ي��ة ع���دم 
التمييز  اأ�سكال  م��ن  اأخ���رى  جملة  و�سحية 

�سد الن�ساء، وفق تعبرها.

   واأ�سافت اأن حزبها يعتر اأن جملة الأحوال 
الت�سريعية  الن�سو�س  وب��ق��ي��ة  ال�سخ�سية 
وذلك  الف�سول  بع�س  تعديل  اإىل  حاجة  يف 
اإق���رار مزيد م��ن احل��ق��وق لفائدة  يف اجت��اه 

املراأة.
القت�سادية  الأزم�������ة  اأن  اع���ت���رت  ك��م��ا     

البالد  تعي�سها  التي  اخلانقة  والجتماعية 
الن�ساء،  على  مبا�سر  �سلبي  ت��اأث��ر  لها  ك��ان 
القطاع  يف  ال����ع����ام����الت  م��ن��ه��ن  ول����س���ي���م���ا 
ال��ف��الح��ي، ال��الت��ي ك��ن يف م��ق��دم��ة الفئات 
ال��ه�����س��ة الأك�����ر ت�����س��ررا وال���الت���ي يعانني 
باخل�سو�س من عدم امل�ساواة يف الأج��ر ويف 

التغطية الجتماعية.
   وو���س��ف��ت ع��ب��ر م��و���س��ي، يف ك��ل��م��ة اأم����ام 
الوطني  بالعيد  الح��ت��ف��الت  م��ن��ا���س��ري��ه��ا، 
اإنها ل ترتقي  وقالت  “الباهتة”،  ب�  للمراأة 
اأغ�سط�س   13 ت���اري���خ  ورم���زي���ة  ق��ي��م��ة  اإىل 
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عادت ت�سريحات فرن�سا ب�ساأن رو�سيا 
اأخ������رى،  م�����رة  اجل������دل  اإىل حم���ط���ة 
با�سم  الر�سمية  املتحدثة  قالت  حيث 
كلر  اآن  الفرن�سية،  اخلارجية  وزارة 
ليجاندر، اإن باري�س مهتمة باحلفاظ 
لأنها  رو�سيا،  مع  احل��وار  قنوات  على 
وقت  يحني  عندما  �سرورية  �ستكون 

املفاو�سات.
اخلراء  بح�سب  ج���اءت  ت�����س��ري��ح��ات 
نظًرا  املنا�سب  التوقيت  يف  واملحللني 
لال�ستنزاف التي تتعر�س اإليه اأوروبا 
اأوكرانيا،  نتيجة العملية الرو�سية يف 
بخالف التغريد خارج �سرب وا�سنطن 
بالعمل  م���راًرا  مو�سكو  تتهمها  التي 

على اإطالة اأمد ال�سراع.
ي��ق��ال دمي��ي��ري بريجع،  ال�����س��ي��اق  يف 
جامعة  يف  ال����رو�����س����ي  الأك�������ادمي�������ي 
اإن  مبو�سكو،  ال�سعوب  بني  ال�سداقة 
بوتن  فالدمير  الرو�سي  الرئي�سني 
وال��ف��رن�����س��ي اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون، مل 
يناق�سا الأو�ساع الإقليمية والدولية، 

على مدى ال�سهرين املا�سيني.
وي�����س��ت��ب��ع��د الأك�����ادمي�����ي ال���رو����س���ي يف 
ال�سعوب  ب����ني  ال�������س���داق���ة  ج���ام���ع���ة 
مب��و���س��ك��و، خ���الل ت�����س��ري��ح��ات��ه ملوقع 
جناح الرئي�س  “�سكاي نيوز عربية”، 

نظره  م���ع  ح����وار  اأي  يف  ال��ف��رن�����س��ي 
ال�سابقة  امل����ح����اولت  ك����ون  ال���رو����س���ي 
ماكرون  اأن  اجليد  من  ولكن  ف�سلت، 
يحاول  اأوروب���ا  ق��ادة  بع�س  باختالف 
احلفاظ على العالقات ال�سيا�سية مع 
العالقات لها تاريخ  رو�سيا كون هذه 
مهما  دورا  تلعب  اأن  ومي��ك��ن  ط��وي��ل 

م�ستقباًل.
اأه��م��ي��ة وجهة  اإىل  ب��ري��ج��ع،  وُي�����س��ر 
اختلفت  واإن  التي  الفرن�سية،  النظر 
كبر  ب�سكل  �ست�ساهم  مو�سكو،  جت��اه 
النظر  وج��ه��ات  م��ن  الكثر  تغير  يف 
ال�سيا�سية  النظمة  ك��ون  الأوروب��ي��ة، 
العجوز  ال��ق��ارة  يف  احلاكمة  احلالية 

لي�ست م�ستقرة.
الباحث  ي����ق����ول  اأخ��������ر،  ج����ان����ب  م����ن 

الدولية  العالقات  تاريخ  يف  الرو�سي 
فرن�سا  اإن  ب���الف���ري���ف،  ����س���ول���ون���وف 
القناة  ه���ذه  ع��ل��ى  باملحافظة  ت��رغ��ب 
ال��ت��ي حت���دث ع��ن��ه��ا يف احل����وار لأنها 
تدرك اأنه ل منا�س من الو�سول اإىل 

هذه النقطة عاجاًل اأو اآجاًل.

فرن�صا تغرد بعيًدا عن اأمريكا
تاريخ  ال��رو���س��ي يف  ال��ب��اح��ث  اأو����س���ح 
العالقات الدولية، خالل ت�سريحاته 
اأن  عربية”،  ن���ي���وز  “�سكاي  مل���وق���ع 
اخل�����الف�����ات ب�����ني ج���ن���اح���ي ال���ن���ات���و، 
الأوروبي والأمركي، لي�ست جديدة؛ 
فالوليات املتحدة غر مكرثة باأمن 
اأوروبا اأو اقت�سادها، بل ت�ستغل اأوروبا 

لتنفيذ اأهدافها.
ب���ع���د ان�������دلع ال��ع��م��ل��ي��ة ال���رو����س���ي���ة-

الأوك���ران���ي���ة م����وؤخ����راً اأ���س��ب��ح الأم����ن 
مبا�سر  ب�����س��ك��ل  ُم�����ه�����ّدداً  الأوروب����������ي 
وان���ت���ق���ل���ت اخل�����الف�����ات ال���رو����س���ي���ة-

الأمركية اإىل قلب اأوروبا، واأ�سبحت 
ت�سميته  مي���ك���ن  م����ا  اإىل  احل����اج����ة 
اأكر  الأوروب��ي��ة(  الدفاعية  )ال�سيادة 
اإحلاحاً من قبل، واحلقيقة اأن الكثر 
بالتفكر  ب��داأ  الأوروب��ي��ني  القادة  من 
يف هذا الجتاه، لأن الوليات املتحدة 
لتحقيق  ال�������س���راع���ات  ه����ذه  ت�����س��ت��غ��ل 
لنف�سها  و�سيا�سية  اقت�سادية  مكا�سب 

فح�سب.
تاريخ  ال��رو���س��ي يف  ال��ب��اح��ث  وت���وق���ع 
ال��ع��الق��ات ال��دول��ي��ة، اأن ت��ق��وم اأوروب���ا 
ب���ال���ك���ف عن  ال����ق����ادم����ة  يف الأ�����س����ه����ر 
ال���ت���ف���ك���ر ب���ك���ون���ه���ا جم�������رد )ك����ي����ان 
يف  الع�سكرية  فالعملية  اق��ت�����س��ادي(، 
اأوكرانيا �ست�سكل ا�ستنزافاً كبراً لها؛ 
امل�سانع  هو  منها  الوحيد  وامل�ستفيد 

احلربية يف الوليات املتحدة.
�سولونوف  اأك����د  اأخ�����رى،  ن��اح��ي��ة  م��ن 
م�سلحة  ت���وج���د  ل  اأن�����ه  ب���الف���ري���ف، 
بل  رو�سيا،  مبعاداة  مبا�سرة  اأوروب��ي��ة 
اأوروب���ا جزء  اأم��ن  بعتر  العك�س  على 

من اأمن رو�سيا والعك�س �سحيح.
رو�سيا  ا�ستطاعت  ذل���ك،  على  ع���الوة 
ع���ر ع��الق��ات��ه��ا اجل���ي���دة م���ع معظم 

ل�سيا�ساتها؛  ال��روي��ج  اجل��ن��وب  دول 
ف��ه��ي ت��ع��م��ل م���ع ال�����س��ني وال��ه��ن��د يف 
الأو�سط  وال�سرق  اآ�سيا  �سرق  جنوب 
�سمن  الالتينية  واأم��رك��ا  واأفريقيا 
الإقليمية  امل���ن���ظ���م���ات  م����ن  ال���ك���ث���ر 
اأي  و”�سنغهاي”؛  ك�”بريك�س” 
كبرة  ���س��وق��اً  ت�سكل  ال��ت��ي  ال����دول  يف 
لذلك  الأوروبية؛  املنتجات  لت�سريف 
ل خيار اأمام الأوروبيني �سوى تن�سيق 
اجل��ه��ود م��ع ال��رو���س ب��ه��دف احلفاظ 
على اقت�ساداتهم ومنعها من النهيار 
بفعل ال���س��ت��ن��زاف الأم���رك���ي ل��ه��ا يف 

حروب غر جمدية للقارة العجوز.
يف �سياق ما و�سفه اخلراء با�ستنزاف 
ي��و���س��ح دمييري  اأم���رك���ا لأوروب������ا، 
بريجع، الأكادميي الرو�سي يف جامعة 
مبو�سكو،  ال�����س��ع��وب  ب���ني  ال�����س��داق��ة 
اأن اأوروب���ا ب��داأت تفهم ذل��ك من زمن 

الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب.
اجللو�س  على  اأوكرانيا  اإجبار  وح��ول 
م�����ن ج����ان����ب اأوروب������������ا ع���ل���ى م���ائ���دة 
بريجع،  دمييري  يقول  املفاو�سات، 
كون  للغاية  قريب  �سيناريو  هذا  نعم 
اأن يدخل  الرئي�س الأوك��راين يحاول 
بالده اإىل العائلة الأوروبية )الحتاد 
الأوروب����ي( ول��ذل��ك ب��ات م��ن الوا�سح 
اأن الغرب اأ�سبح م�سيطر على القرار 

ال�سيا�سي يف اأوكرانيا بالكامل.

ليجاندر: باري�س مهتمة باحلفاظ على قنوات احلوار 

فرن�سا تغازل رو�سيا جمدًدا.. هل حان وقت التقارب لإنقاذ اأوروبا؟

اعتربت املراأة التون�صية يف مقدمة �صحايا »الع�صرية ال�صوداء«

عبري مو�سي توؤكد »جدية« املعلومات ب�ساأن خمطط اغتيالها
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يف نهاية الأ�سبوع املا�سي توالت اأنباء مت�ساربة ب�ساأن 
اإي���ران بعد تعليق  ال��ن��ووي مع  الت��ف��اق  فر�س توقيع 

اجلولة الأخرة يف فيينا،
اإنرنا�سيونال  “اإيران  قناة  يف  ج��اء  ما  بينهم  وم��ن   
التي نقلت عن م�سادر يف وزارة اخلارجية الكندية اأن 
املفاو�سات “مل ت�سفر عن نتائج” واأنهم يبحثون الآن 

عن و�سائل اأخرى ملحاولة التو�سل اإىل اتفاق.

تخفيف ال�صغط على احلر�س الثوري
اأن  الإ�سرائيلية،  هيوم”  “ي�سرائيل  �سحيفة  ونقلت 
م�سودة القراح الأوروب��ي النهائي الذي مت تقدميه 
يت�سمن تخفيف  النووي  التفاق  اإىل  للعودة  لإي��ران 

ال�سغط على احلر�س الثوري الإيراين،
-ولي�س  الأوروب������ي������ة  ال���ك���ي���ان���ات  اأن  اإىل  م�������س���رة   
الإيرانيني  م��ع  التعامل  على  ق��ادري��ن  الأم��ري��ك��ي��ني- 
نظراً للعالقات التجارية مع احلر�س الثوري الإيراين 

دون خوف من التعر�س للعقوبات.
تغيري قواعد »العقوبات الأمريكية«

من جانبه نفى روب مايل املبعوث الأمريكي اخلا�س 
اأن الوليات املتحدة الأمريكية تعتزم  اإي��ران،  ل�سوؤون 
تغير قواعدها فيما يتعلق بتنفيذ عقوباتها، يف الوقت 
الذي ذكرت فيه �سحيفة “وول �سريت جورنال” اأن 
الحتاد الأوروبي اأدرج يف الوثيقة النهائية لالتفاقية 
التزاماً من جانب القوى الدولية بال�سغط  النووية 
من اأجل ا�ستكمال التفتي�س من قبل الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية على املواقع الإيرانية غر املعلنة التي 
اأجريت فيها اأن�سطة نووية حمظورة اإذا تعاونت اإيران 

مع الوكالة.

اأن املوقع الإيراين  يف غ�سون ذلك، ذكرت ال�سحيفة 
الأع���ل���ى لالأمن  امل��ج��ل�����س  “ امل��ق��رب م��ن  ن��ي��وز  “نور 

القومي، 
و�سيك”،  “اتفاق  ب�����س��اأن  �سائعات  تكذيب  اإىل  �سعى 
املحادثات  من�سق  اقرحها  التي  املقرحات  اأن  وكتب 
النووية نيابة عن الحتاد الأوروبي، اإنريكي مورا، ما 
زال��وا قيد الفح�س من قبل اخل��راء، ومل يتم تلقي 

اأي اإجابة �سلبية اأو اإيجابية ب�ساأنهم حتى الآن.
عنوان  حت��ت  ت��ق��ري��ر  يف  هيوم”  “ي�سرائيل  واأف�����ادت 
العودة لالتفاق مقابل  “عر�س الأوروبيني لإي��ران.. 
اإيراين  دبلوما�سي  اأن  الثوري”،  للحر�س  ت�سهيالت 
بالتفاق  املطالبة  ميكن  “ل  اإن��ه  ق��ال  امل�ستوى  رفيع 
حول  خالفات  لديهم  ي��زال  ول  باأكمله،  الن�س  على 
بع�س البنود، خ�سو�ساً حول ال�سمانات التي تطلبها 
ط��ه��ران م��ن ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة، وال��ت��ي ت�سمل ب�سكل 
الدولية  الوكالة  حتقيق  ب�ساأن  الت�سهيالت  اأ�سا�سي 

للطاقة الذرية وال�سمانات املالية«.

توتر اأمني
ن�سر خطة من قبل  بعد  اأن��ه  اإىل  ال�سحيفة  واأ���س��ارت 
م�ست�سار  لغتيال  الإي���راين  ال��ث��وري  للحر�س  عميل 
الأم����ن ال��ق��وم��ي ووزي����ر اخل��ارج��ي��ة ال�����س��اب��ق يف اإدارة 
دون��ال��د ت��رام��ب ج��ون ب��ول��ت��ون وم��اي��ك بومبيو، قال 
اإنه  اأي�ساً  اإ�سر  وزير الدفاع الأمريكي ال�سابق مارك 
التهديدات  ال�ساعة ب�سبب  يحظى بحماية على مدار 

الإيرانية. 
اخلارجية  وزارة  اإع������الن  اإىل  ال�����س��ح��ي��ف��ة  ول��ف��ت��ت 
الأمريكية اأن خراء رو�س ر�سميني اأجروا تدريبات يف 
اإيران، الأ�سابيع الأخرة، ا�ستعداداً لت�سليم الطائرات 

بدون طيار الإيرانية اإىل رو�سيا.

هل يقدم الأوروبيون ت�سهيالت للحر�س الثوري؟

•• باري�س-اأ ف ب

بالرغم من اأّن مو�سم احلرائق مل ينتِه بعد، 
تتفاقم يف  للحرائق  الأولية  احل�سيلة  اأّن  اإّل 
الحتاد الأوروبي حيث اأتت النران على اأكر 
ال��ث��اين/ ك��ان��ون  األ���ف هكتار منذ   660 م��ن 

يناير، وهو رقٌم قيا�سي لهذه الفرة من العام 
منذ بدء ت�سجيل بيانات الأقمار ال�سناعية يف 

العام 2006.
م��ن��ذ ب���داي���ة ك���ان���ون ال���ث���اين/ي���ن���اي���ر، ق�ست 
احلرائق على 662،776 هكتار من الغابات 
يف الحتاد الأوروبي وفق البيانات التي حّدثها 
الأحد نظام املعلومات الأوروبي حول حرائق 
قابلة  باإح�سائيات  يحتفظ  ال���ذي  ال��غ��اب��ات، 
�سور  بف�سل   2006 ال��ع��ام  م��ن��ذ  للمقارنة 
كوبرنيكو�س  ل��رن��ام��ج  ال�سناعية  الأق���م���ار 

الأوروبي.
ال�سبعينيات،  يف  اأ���س��واأ  اأع��وام��اً  فرن�سا  �سهدت 
�سنة  ولكن  املوّحدة.  الأوروب��ي��ة  البيانات  قبل 
وفقاً  ع��ام��اً   16 منذ  الأخ��ط��ر  ت��ع��ّد   2022
لهذه الأرقام، ويرجع ذلك اإىل حّد كبر اإىل 

حريقني كبرين متتاليني يف جروند، جنوب 
غرب البالد، حيث و�سل رجال الإطفاء الأملان 
الأ�سبوع  ه���ذا  وال��ن��م�����س��اوي��ون  وال��ب��ول��ن��دي��ون 

لتقدمي الدعم يف اإطفاء احلرائق.
والو�سع ا�ستثنائي اأي�ساً يف و�سط اأوروبا، حيث 
اأيام  ع�سرة  من  اأكر  الإطفاء  رجال  ا�ستغرق 
يف متوز/يوليو لل�سيطرة على اأكر حريق يف 
ال�سكان  مب�ساعدة  احلديث،  �سلوفينيا  تاريخ 
احلكومة  اأّن  لدرجة  اأنف�سهم  ح�سدوا  الذين 
عن  بالتوقف  ال�سكان  مطالبة  اإىل  ا�سطّرت 

التّرع لرجال الإطفاء.
�سة  و�سلوفيينا التي ل متلك طائرات متخ�سّ
النران، طلبت م�ساعدة كرواتيا  يف مكافحة 
ا�ستعادتها  ق��ب��ل  ط�����ائ�����رة...  اأر����س���ل���ت  ال���ت���ي 
ة. وتدر�س احلكومة  لإطفاء حرائقها اخلا�سّ
القاذفة  ط��ائ��رات��ه��ا  اأول  ���س��راء  ال�سلوفينية 

املائية.
حريق  اندلع  برلني،  الأملانية  العا�سمة  ويف 
م�ستودع  من  انطالقاً  املا�سي  الأ�سبوع  كبر 
اجلفاف،  �سربها  غ��اب��ة  يف  لل�سرطة  ذخ���رة 
و���س��رع��ان م��ا مّت���ت ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ي��ه. وحتى 

الآن، ل تزال العا�سمة مبناأى عن مثل هذه 
اأنها باتت مهّددة ب�سكل متزايد  اإّل  احلرائق، 

ب�سبب م�ساحاتها احلرجّية ال�سا�سعة.
لكن املنطقة الأ�سد ت�سّرراً من احلرائق هي 
�سبه اجلزيرة الأيبرية. فقد �سهدت اإ�سبانيا، 
���س��ي��ط��ر ع��ل��ي��ه��ا اجل���ف���اف م��ث��ل فرن�سا  ال��ت��ي 
ال�سيف، دمار  ه��ذا  م��وج��ات ح��ّر  ع��ّدة  ب�سبب 
245،278 هكتاراً جراء احلرائق، خ�سو�ساً 
ذلك،  وم��ع  ال��غ��رب��ي.  ال�سمال  يف  غالي�سيا  يف 
حت�ّسن الو�سع مع انخفا�س درجات احلرارة.

كذلك، تكافح الرتغال منذ اأكر من اأ�سبوع 
العاملية  اجل��ي��ول��وج��ي��ة  امل��ح��م��ي��ة  يف  ح��ري��ق��ا 
منطقة  يف  اليون�سكو  ق��ب��ل  م��ن  ب��ه  امل��ع��رف 
يبلغ ذروة  وال����ذي  ا���س��ري��ال،  دا  ���س��را  ج��ب��ل 

ارتفاعه عند حواىل األفي مر.
الأرا�سي  من  م�ساحة  اأك��ر  اإ�سبانيا  وت�سجل 
 150528( روم���ان���ي���ا  ت��ل��ي��ه��ا  امل����ح����روق����ة، 
هكتاراً(   75277( وال���رت���غ���ال  ه���ك���ت���اراً( 

وفرن�سا )61289 هكتاراً(.
وق����ال خ��ي�����س��و���س ���س��ان م��ي��غ��ي��ل م��ن�����ّس��ق نظام 
امل��ع��ل��وم��ات الأوروب������ي ح���ول ح��رائ��ق الغابات 

لوكالة فران�س بر�س، اإّن “العام 2022 يعّد 
بفرة  يتعّلق  م��ا  يف  بالفعل”  قيا�سياً  ع��ام��اً 
القيا�سي  ال���رق���م  وي���ع���ود  وح���ده���ا.  ال�����س��ي��ف 
عندما   ،2017 العام  اإىل  اأوروب���ا  يف  ال�سابق 
 13 420913 هكتاراً يف  اأتت النران على 
يف  هكتاراً   988087 وعلى  اآب/اأغ�سط�س، 

عام واحد.
األ ن�سهد �سهراً مماثاًل ل�سهر  “اآمل  واأ�ساف 
حني  ت�سرين الأول/اأكتوبر من ذلك العام”، 
ُدّمر 400 األف هكتار يف جميع اأنحاء اأوروبا 

يف �سهر واحد.
ان������دلع احل���رائ���ق اجلفاف  ي�����س��اه��م يف  وم����ا 
ج��ان��ب موجات  اإىل  اأوروب������ا،  ال���س��ت��ث��ن��ائ��ي يف 

احلر.
ولوحظت الظروف ال�سديدة اجلفاف يف كثر 
البحر  املطّلة على  ال��ب��ل��دان  الأح��ي��ان يف  م��ن 
�سان  خي�سيو�س  ول��ك��ن   ، امل��ت��و���س��ط  الأب��ي�����س 
“هذا بال�سبط ما حدث  اأّن  اأ�سار اإىل  ميغيل 
الآن  حتى  تعّد  كانت  التي  اأوروبا”  و�سط  يف 

مبناأى عن هذه الظواهر اجلوية.

رقم قيا�سي من املناطق املحروقة يف غابات اأوروبا 

عبر مو�سي توؤكد جدية 
املعلومة
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•• القاهرة-وكاالت

الإخوان  تنظيم  وم���ازال  راب��ع��ة،  اعت�سام  ف�س  على  الثامنة  ال��ذك��رى  حت��ل 
الإره���اب���ي ي��وا���س��ل ال��ت��ح��ري�����س ع��ل��ى ال��ع��ن��ف وي����روج ل��الأك��اذي��ب م��ن خالل 
الدولة  للنيل من  ل�سائعات ت�سعى  اأبواقه الإعالمية يف اخلارج والتي ترّوج 

امل�سرية.
ال�سجون  باأو�ساع  تتعلق  كانت  الإخ���وان  روجها  التي  ال�سائعات  تلك  واآخ��ر 
يف  امل�سري  واجلي�س  ال�سرطة  على  التحري�س  عنا�سرها  وح��اول  امل�سرية، 

ذكرى ف�س اعت�سام رابعة الذي كان مدججاً بالأ�سلحة.

عنف م�صتمر
الذي  العنف  منهج  عن  يبتعد  ول��ن  مل  الإخ���وان  تنظيم  اأن  مراقبون  واأك��د 

انتهجه منذ عقود طويلة، واأراد تنظيم الإخوان من خالل اعت�سام رابعة يف  
2013 اأن يكون هناك “دولة داخل الدولة” من خالل فر�س ال�سالح.

الإرهابية  العمليات  م��ن  ال��ع��دي��د  الع�سكرية  واأذرع���ه���ا  اجل��م��اع��ة  وارت��ك��ب��ت 
واأحداث العنف، �سواء يف يوم ف�س اعت�سامي رابعة والنه�سة، اأو طيلة �سهر 
التيارات  اأن�سارها من  الإخ��وان  ا�ستغلت قيادات  اإذ   ،2013 )اآب(  اأغ�سط�س 
اإىل  للعودة  منهم  حماولة  يف  بالقتل  ال�سعب  لرهيب  وُع�سبتهم  املت�سددة 
امل�سهد ال�سيا�سى، بعد اأن اأ�سقط امل�سريون حكم الإخوان يف ثورة 30 يونيو 

)حزيران(.
اعت�سام  ال�سرطة خالل ف�س  بلغ عدد قتلى  الر�سمية،  التقديرات  وبح�سب 
رابعة الإرهابي 8 اإ�سافة اإىل 156 م�ساباً، ف�ساًل عن مقتل اثنني واإ�سابة 
14 اآخرين خالل ف�س اعت�سام ميدان النه�سة، عالوة على العمليات التي 

ا�ستهدفت املدنيني والأقباط والكنائ�س خالل ذلك اليوم.

وو�سل عدد قتلى ال�سرطة خالل اأغ�سط�س )اآب( والذي �سهد اأحداث ف�س 
�سابطاً،   30 بينهم   ،114 نحو  اإىل  امل�سلحني  والنه�سة  رابعة  اعت�سامي 

و82 جمنداً وفرد �سرطة.
وقتل 14 �سابطاً وفرد �سرطة اأثناء اقتحام مركز �سرطة كردا�سة عقب ف�س 
اعت�سامي رابعة والنه�سة، حيث اقتحم م�سلحون من اأن�سار التنظيم املركز 
�سرطة،  وفرد  و12 �سابطاً  ونائبه  املركز  ماأمور  وقتلوا  الثقيلة،  بالأ�سلحة 

وهي الواقعة التي ُعرفت اإعالمياً با�سم “مذبحة كردا�سة«.

قوى ال�صر واخلراب
امل�سري  املواطن  اأن  الدكتور طارق فهمي  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ  اأكد  فيما 
اأ�سبح ذهنه مرتبط بعنف تنظيم الإخوان، وحني يخرج الإخوان باأي حمالت 
انتهجها  ال��ذي  العنف  حملة  بعد  وذل��ك  ال��ف��ور  على  لفظها  يتم  ترويجية 

التنظيم منذ ف�س اعت�سام رابعة.
الإخ���وان  تنظيم  ي�سنها  ال��ت��ي  الإع��الم��ي��ة  احل���رب  اأن  ل�24  فهمي  واأو���س��ح 
يف  تاأثر  اأي  متتلك  تعد  مل  اجلماعة  تلك  لأن  وذل��ك  �ست�ستمر  وحلفاوؤها 
ت�سويه  اجلماعة  تلك  ومن�سات  اإع��الم  به  يقوم  ما  اأن  على  م�سدداً  ال�سارع، 

لالإجنازات التي حققتها م�سر خالل الأعوام املا�سية.
و�سدد اخلبر ال�سيا�سي فهمي على اأن حمالت الإخوان اأ�سبحت مف�سوحة 
اجتماعياً  ملفوظ  اجلماعة  واأ�سبحت  اإط��الق��اً،  لها  النظر  يتم  ول  للغاية 

و�سيا�سياً بعد اأن جلاأ اأع�ساوؤها للعنف والقتل عقب �سقوط احلكم منهم.
كبرة، حيث  ب�سورة  وتتعمق  تتوا�سل  الإخ��وان  ان�سقاقات جماعة  ومازالت 
قررت جبهة لندن بقيادة اإبراهيم منر ت�سكيل هيئة عليا تكون بديلة ملكتب 
الذكرى  يف  وذل��ك  ح�سني،  حممود  بقيادة  ا�سطنبول  جلبهة  التابع  الإر�ساد 

الثامنة على ف�س رابعة.

يف ذكرى »ف�س رابعة«.. مزاعم الإخوان تكذبها الأرقام

•• بغداد-اأ ف ب

اأرا�ٍس  ع��ر  كيلومرات  ع�سرة  قطع  على  مرغماً  ها�سم  ب��ات 
قاحلة يف جنوب العراق، للح�سول على ماء وعلف جلوامي�سه 
بعدما  الأه���وار  ي�سرب  جفاف  ب�سبب  الهالك،  من  وحمايتها 

كانت لآلف ال�سنني، م�سرب مثل بوفرة املياه فيها.
احلويزة  ه��ور  من  ج��داً  وا�سعة  مائية  م�ساحات  اليوم  اختفت 
ال���واق���ع ع��ل��ى احل�����دود م���ع اجل�����ارة ال�����س��رق��ي��ة اإي�������ران، وه���ور 
وحتولت  اجل��ن��وب،  اإىل  �سياحياً  مق�سداً  يعّد  ال��ذي  اجلباي�س 
�سجرات  بينها  مت�سققة خرجت  جافة  اأر�ساً  امل�ستنقعات  هذه 
�سفراء.وال�سبب هو اجلفاف وغياب �سبه تام لالأمطار خالل 
ال�سنوات الثالث الأخرة، لكن كذلك انخفا�س م�ستوى املياه 
املتدفقة من الأنهار التي تنبع من دولتي اجلوار اإيران وتركيا، 

ما اأرغم بغداد على تقنني ا�ستخدام احتياطاتها.
هور  عند  ف��ق��رة  ق��ري��ة  يف  ع��ام��اً(   35( كا�سد  ها�سم  يعي�س 
الب�سر  ع��ل��ى  ج�����داً،  ع��ل��ي��ن��ا  اأث����ر  “اجلفاف  وي���ق���ول  احل���وي���زة. 
النعاج �سوى  اأم  واحل��ي��وان«.يف ه��ذه املنطقة، مل يبَق من ه��ور 
مياه  وهناك، وخطوط جافة جل��داول  هنا  مياه موحلة  برك 
ذات  خ�سبة  كانت  التي  الأه��وار  م�ستنقعات  عر  تنحدر  كانت 
يوم، وادرجت على لئحة الراث العاملي من قبل منظمة الأمم 

املتحدة للربية والثقافة والعلوم )يون�سكو( يف 2016.
كما والده من قبل، يعمل ها�سم مربي جوامي�س. ويروي “كنا 
نعي�س من الأه��وار. ن�سطاد ال�سمك، واحليوانات ت�سرب املياه 
خم�سة  �سوى  اليوم  ها�سم  لعائلة  الق�سب«.لي�س  بني  وترعى 
جوامي�س من اأ�سل اأكر من ثالثني راأ�ساً كانت متلكها نتيجة 
املا�سية  القليلة  ال�سنوات  خ��الل  اأخ���رى  وبيع  بع�سها،  نفوق 

لتغطية نفقات العائلة.
واأ�سبحت العائلة جمرة على النتباه ملا بقي لديها من ما�سية 
فاحليوانات  بالوحل.  �سقطت  ح��ال  يف  الهالك  من  حلمايتها 
املنهكة والتي تعاين �سوء التغذية، لن تكون قادرة على انت�سال 

نف�سها.

ناقو�س اخلطر
اأن  قبل  ال��ق��وي  اجل��ف��اف  م��ن  �سابقة  ���س��ن��وات  الأه����وار  �سهدت 

ترويها من جديد موا�سم الأمطار الغزيرة.
بني عامي 2020 و2022، انخف�س م�ستوى املياه والرطوبة 
بينها  م��ن  ال��ع��راق،  الأه����وار يف جنوب  م��ن م�ساحة   41% يف 
 46% يف  مائية  م�سطحات  جفت  فيما  واجلباي�س،  احلويزة 
من م�ساحة الأه��وار، بح�سب م�سح قامت به منظمة “باك�س” 
الأقمار  م��ن  ���س��ور  على  معتمدًة  احلكومية  غ��ر  الهولندية 

ال�سطناعية.
ويف ظل النخفا�س احلاد يف مياه الأهوار، دقت منظمة الأغذية 
وال��زراع��ة يف الأمم املتحدة )ف��او( ناقو�س اخلطر، حم��ذرة يف 
تقرير ن�سر منت�سف متوز/يوليو من اأن الأهوار “واحدة من 
اأفقر املناطق يف العراق واأحدى اأكر املناطق ت�سرراً من تغر 

املناخ ونق�س املياه«.
واأ�سارت اإىل “اآثار كارثية على �سبل عي�س اأكر من �ستة اآلف 
اإذ اإنها فقدت جوامي�سها التي تعد م�سدر رزقهم  اأ�سرة ريفية 
الوحيد«.ويقول النا�سط البيئي اأحمد �سالح نعمة )40 عاماً( 
الذي يقطن يف مدينة العمارة املجاورة اإن “اجلفاف ق�سى على 
التنوع البيولوجي ب�سكل كامل. ل وجود لأ�سماك ول حيوانات 

مثل كلب املاء وخنازير برية اأو طيور«.

على موقعها على النرنت، ذّكرت اليون�سكو باأّن الأهوار موطن 
ومتثل  بالنقرا�س”  امل��ه��ددة  احليوانات  من  متعددة  “اأنواع 
و”موقع  للبط  ال�ستوي”  التوقف  مواقع  اأك��ر  “اأحد  كذلك 

توقف رئي�سياً” لنحو مئتي نوع من الطيور املهاجرة.
ب�سكل  �سالح  اأح��م��د  النا�سط  بح�سب  احل��وي��زة  ه��ور  ويتغذى 
لكن  تركيا.  م��ن  ينبع  ال��ذي  دجلة  لنهر  راف��دي��ن  م��ن  اأ�سا�سي 
لر�سيد  حكومية  خطة  اإط���ار  يف  تدفقهما  قّننت  ال�سلطات 

ا�ستخدام املياه تلبية لكافة احتياجات البالد منها.
قدر  اأك��ر  على  املحافظة  تريد  “احلكومة  اإن  �سالح  وي��ق��ول 
لكنه  ال�سراتيجية”.  احتياطياتها  حلماية  املياه  من  ممكن 
ينتقد يف الوقت نف�سه “الإدارة اخلاطئة مللف املياه” و”التق�سيم 
غر العادل للمياه«.حتت �سغط التظاهرات، فتحت ال�سلطات 

جزئياً تدفق املياه قبل اأن توقفها من جديد، وفق النا�سط.

تراجع مياه الطرف الإيراين
من اجلانب الإي��راين، تعاين هذه الأهوار التي ت�سّمى ب�”هور 
امل��ي��اه. فقد ج��ّف ن�سف اجلزء  ت��راج��ع  م��ن  ك��ذل��ك  العظيم”، 
اليرانية  الأن��ب��اء  وك��ال��ة  م��وؤخ��راً  اأف����ادت  كما  الإي����راين منها، 
لإدارة  الوطني  للمركز  العام  املدير  )ارنا(.ويحّمل  الر�سمية 
الأزمة.  م�سوؤولية  اإي���ران  اجل���ارة  حميد،  ح��امت  املائية  امل���وارد 
“التغذية الرئي�سية لهور احلويزة هي من اجلانب  ويقول اإن 

اليراين، لكن النهر مقطوع متاماً منذ اأكر من �سنة«.
الزراعية  لالأن�سطة  املائية  الحتياجات  اإن  امل�سوؤول  واأ���س��اف 
والأهوار مغطاة جزئياً فقط يف ظّل التقنني يف املياه من اجلانب 
تاأمني  ���س��رورة  الأول��وي��ات  ب��ني  هناك  بنينما  اأي�����س��اً،  العراقي 
والأهوار  ال��زراع��ة  “قطاع  اأن  امل�����س��وؤول  ال�سرب.ويو�سح  مياه 

اأكر قطاعني م�ستهلكني  املياه لأنهما  ب�سح  تاأثراً  الأكر  هما 
ي�سر  درج��ة مئوية،   50 تتجاوز  درج��ات ح��رارة  للمياه«.ومع 
اأي�ساً اإىل “التبخر العايل الذي يحدث يف الأهوار” ول ميكن 
)املياه(  تاأمني  ن�ستطيع  “ل  املتاحة.وي�سيف  باملياه  تعوي�سه 

للزراعة %100 ول لالأهوار 100%«.
م��ن ج��ه��ت��ه، ي��ق��ول م��دي��ر ع���ام م��رك��ز ان��ع��ا���س الأه�����وار ح�سني 
الكيالين اإن هناك برناجماً هذا العام لتو�سيع وتعميق واإعادة 
الأه��وار، مو�سحاً  ت��روي  التي  النهار  و  املائية  املجاري  تاأهيل 
اأن ذلك �ساعد يف احلد من هجرة مربي اجلامو�س ومتركزهم 
على �سفاف الأنهار املغذية لالأهوار.ومتتد الأهوار بني نهري 

دجلة والفرات يف جنوب بالد ما بني النهرين، ي�سفها البع�س 
ب”جنات عدن على الأر�س«.لكن هذه الأر�س الغنية باحلياة، 
تعر�ست جل��ف��اف م��ت��ك��رر وم��ع��ان��اة خ���الل ف���رة ح��ك��م النظام 
ال�سابق. فمن اأجل قمع معار�سني اتخذوها ملجاأ، جفف �سدام 
املا�سي. ومنذ ذلك احلني  القرن  الأه��وار يف ت�سعينات  ح�سني 
اأهوار  تقريباً.ويف  الن�سف  اإىل  الرطبة  م�ساحاتها  انخف�ست 
احلالية  ال��ظ��روف  ع��ام��اً(  ج��واد )20  يلخ�س علي  اجلباي�س، 
م�ساحات  ن��رى  كنا  الهور  ندخل  كنا  عندما  “�سابقاً،  بالقول 
�سحراء«.ع�سرات  الآن  داخ��ل��ي��اً..  و���س��الم��اً  وم��ي��اه��اً  خ�����س��راء 
العائالت هجرت املكان كما يقول “بحثاً عن اأماكن فيها ماء«.

اأهوار العراق ت�ست�سلم للجفاف..وغياب �سبه تام لالأمطار 

•• وا�شنطن-وكاالت

ن�سر وزير اخلارجية الأ�سبق هرني كي�سنجر البالغ من العمر 99 عاماً كتابه 
ال�سراتيجية  يف  درا���س��ات  �ست  “القيادة:  ق�سرة:  ف��رة  منذ  ع�سر  التا�سع 

العاملية«.
تناوران  وال�سني  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  كي�سنجر من  يقلق  ت��اي��وان،  ق�سية  يف 

باجتاه اأزمة وين�سح وا�سنطن بالثبات على ال�سيا�سات ال�سابقة
وت�سر لورا �سيكور من �سحيفة “وول �سريت جورنال” اإىل اأن الكتاب عبارة 
العتياديني يف  غ��ر  ال�سيا�سيني  ال��ق��ادة  م��ن  ل��روؤي��وي��ة جمموعة  ع��ن حتليل 
مرحلة ما بعد احلرب العاملية الثانية واإجنازاتهم التاريخية: كونراد اأديناور، 
ومارغريت  كوان-يو  ال�سادات، ويل  واأنور  نيك�سون،  وريت�سارد  ديغول،  و�سارل 

تات�سر.
منوذجان اأوليان للقيادة

“حرب  كي�سنجر  ي�سميه  م��ا  بفعل  ال��ق��ادة  ه���وؤلء  �سخ�سيات  �سياغة  مّت��ت 
 1914 �سنتي  ب��ني  امل��م��ت��دة  ال��ف��رة  ب��ذل��ك  عنى  الثانية”،  ع��ام��اً  ال��ث��الث��ني 
و1945 و�ساهمت يف قولبة العامل الذي اأعقب تلك املرحلة. جمع كل هوؤلء 
الراغماتية  للقيادة:  اأول��ي��ني  من��وذج��ني  كي�سنجر  نظر  وج��ه��ة  م��ن  ال��ق��ادة 

البعيدة النظر لرجل الدولة واجلراأة الروؤيوية للنبي.
ال�سفات  ه��ذه  يجمع  معا�سر  ق��ائ��د  م��ن  هنالك  ك��ان  اإذا  عما  �سيكور  ت�ساأله 
فيقول: “ل. �ساأحتدث عن نقطة تو�سيح اإ�سافية اأنه، بالرغم من اأن ديغول 
الأرجح  وعلى  نيك�سون  حالة  يف  نف�سه،  عن  ال��روؤي��ة  ه��ذه  بهذا،  داخلياً  متتع 
ال�سادات، اأو حتى اأديناور، مل تكوين لتعريف )بوجود هذه ال�سفات( يف مرحلة 
اأبكر. من ناحية اأخرى، مل يكن اأي من هوؤلء الأ�سخا�س اأ�سخا�ساً تكتيكيني 
حني  للغاية  ت�سور  لديهم  ك��ان  لكن  التكتيكات،  فن  اأتقنوا  لقد  الأ�سا�س.  يف 

ا�ستلموا املن�سب«.

م�صتويان للديبلوما�صية
ح�سب �سيكور، ل مير وقت طويل خالل املقابلة مع كي�سنجر من دون �سماعه 
يقول كلمة غاية، اأي ال�سمة املحددة للنبي، اإىل جانب كلمة اأخرى، التوازن، 
اأي ال�سغل ال�ساغل املوجه لرجل الدولة. منذ اخلم�سينات، حني كان اأكادميياً 
الديبلوما�سية  كي�سنجر  فهم  النووية،  ال�سراتيجية  عن  يكتب  هارفارد  يف 

احتمال  يظلله  عظمى  قوى  بني  موازنة  فعل  اأنها  على 
وقوع كارثة نووية. جتعل القوة الأبوكاليبتية لالأ�سلحة 
ال��ن��ووي��ة احل��دي��ث��ة م���ن ا���س��ت��دام��ة ال���ت���وازن ب���ني قوى 
الأهمية يف  عدوانية، مهما كانت �سعبة، �سرورة فائقة 
العالقات الدولية. يقول كي�سنجر: “باعتقادي، للتوازن 
مكونان. نوع من توازن القوى، مع قبول ب�سرعية قيم 
متعار�سة اأحياناً. لأنه اإذا كنت توؤمنني بوجوب اأن تكون 
النتيجة النهائية جلهودك فر�س قيمك، فعندها اأعتقد 
اأن التوازن غر ممكن. لذلك اأحد امل�ستويني هو نوع من 

توازن مطلق«.
ال�سلوك،  “توازن  هو  كي�سنجر  ح�سب  الثاين  امل�ستوى 
وقوتك  ق��درات��ك  ملمار�سة  ح���دوداً  هنالك  اأن  يعني  مب��ا 
العام”.  للتوازن  مطلوب  هو  مبا  يتعلق  ما  يف  اخلا�سة 

ي�ستهدفه  “مل  واأ���س��اف:  تقريباً”.  فنية  “مهارة  املزيج  هذا  حتقيق  يتطلب 
)توازن ال�سلوك( رجال الدولة يف كثر من الأحيان عمداً لأن للقوة احتمالت 
كثرة جداً كي تتو�سع من دون اأن تكون كارثية لدرجة اأن الدول مل ت�سعر قط 

ب�)�سرورة( هذا اللتزام الكامل«.
يعرف كي�سنجر باأن هذا التوازن ل ميكنه اأن يكون قيمة بحد ذاته بالرغم 
اأو���س��اع حيث  ت��ك��ون هنالك  اأن  “ميكن  ���س��رورت��ه.  م��ن 
اأخالقياً. مثاًل، مع هتلر. مع هتلر  التعاي�س م�ستحيل 
– بالرغم من  ال��ت��وازن  املجدي مناق�سة  ك��ان من غر 
اأنني اأملك بع�س التعاطف مع ت�سامرلني اإذا كان يفكر 
اأنها  اأج��ل مواجهة ظن  اأن��ه احتاج لك�سب الوقت من  يف 

�ستكون حتمية يف جميع الأحوال«.
ماذا عن القادة الأمريكيني املعا�صرين؟

باأن  كي�سنجر  اأم��ل  اإىل  “القيادة”  كتاب  يف  تلميح  ثمة 
درو�س  املعا�سرون  الأمريكيون  الدولة  رجال  ي�ستوعب 
م�سكلة  تواجه  احلالية  الفرة  اأن  “اأعتقد  اأ�سالفهم. 
عظيمة يف حتديد الجتاه. هي ت�ستجيب كثراً لنفعال 
اللحظة”. يقاوم الأمريكيون ف�سل فكرة الديبلوما�سية 
اإىل  هم مييلون  العدو”.  ال�سخ�سية مع  “العالقة  عن 

روؤية املفاو�سات من منظور تب�سري ل نف�سي، �ساعني اإىل حتويل حماوريهم 
اأو اإدانتهم عو�ساً عن اخراق تفكرهم. يرى كي�سنجر اأن عامل اليوم يقرب 
من اختالل توازن خطر. يقول: “نحن على حافة حرب مع رو�سيا وال�سني 
اأو ما  اأي مفهوم لكيفية نهاية هذا  حول ق�سايا ت�سببنا بها جزئياً، من دون 

الذي من املفر�س اأن يوؤدي اإليه«.
فعلت  كما  وال�سني  رو�سيا  مع  التعامل  اليوم  وا�سنطن  باإمكان  كان  اإذا  وعما 
القول  ت�ستطيعني  “ل  ب�سيطة:  و�سفة  كي�سنجر  يقدم  ل  نيك�سون،  عهد  يف 
بب�ساطة الآن اإننا �سنف�سلهما ونوؤلبهما على بع�سهما البع�س. كل ما ميكنك 
فعله هو عدم ت�سريع التوترات وتاأ�سي�س خيارات، ول�)حتقيق( ذلك عليك اأن 

تتمتعي ببع�س الغاية«.
ن�صيحة ب�صاأن تايوان

تناوران  وال�سني  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  كي�سنجر من  يقلق  ت��اي��وان،  ق�سية  يف 
“ال�سيا�سة  ال�سابقة.  ال�سيا�سات  على  بالثبات  وا�سنطن  وين�سح  اأزم��ة  باجتاه 
التي مت اتباعها من قبل الطرفني اأنتجت و�سمحت بتطور تايوان نحو كيان 
دميقراطي م�ستقل ذاتياً وحافظت على ال�سالم بني ال�سني والوليات املتحدة 
اأن يكون ح��ذراً، بالتايل، يف الإج��راءات التي  خلم�سني عاماً. يجب على املرء 
تبدو اأنها تغر الهيكل الأ�سا�سي«.اأثار كي�سنجر اجلدل يف وقت �سابق من هذه 
ال�سنة حني اقرح اأن �سيا�سات غر حذرة من جانب الوليات املتحدة وحلف 
�سمال الأطل�سي ميكن اأن تكون قد اأطلقت الأزمة يف اأوكرانيا. يرى كي�سنجر 
ك��ان من  اأن��ه  ويعتقد  بجدية  الأمنية  بوتني  اأخ��ذ خم��اوف  �سوى  اأن ل خيار 
اخلطاأ اأن يوجه الناتو اإ�سارات اإىل اأن اأوكرانيا �ستن�سم اإليه يف نهاية املطاف: 
– جميع ال��دول الغربية التقليدية التي كانت ج��زءاً من  اأن بولونيا  “فكرت 
لكن اأوكرانيا، من وجهة  التاريخ الغربي – كانت اأع�ساء منطقية يف الناتو”. 
نظره، هي جمموعة اأرا�س كانت ملحقة ذات يوم برو�سيا، ويرى الرو�س اأنها 

ملكهم، حتى ولو اأن “بع�س الأوكرانيني” ل يفعلون ذلك.

وا�صنطن وبكني تناوران باجتاه اأزمة 

كي�سنجر: اأمريكا على حافة حرب مع رو�سيا وال�سني

•• كييف-رويرتز

الرو�س  اجل��ن��ود  اأوك��ران��ي��ا  ت�ستهدف 
ال����ذي����ن ي��ط��ل��ق��ون ال����ن����ار ع���ل���ى اأك����ر 
اأو  اأوروب��ا  النووية يف  حمطة للطاقة 

ي�ستخدمونها كقاعدة لإطالق النار.
التهامات  ورو�سيا  اأوكرانيا  وتبادلت 
من�ساأة  لق�سف  متعددة  حوادث  ب�ساأن 
اأوك����ران����ي����ا.  زاب���وري���ج���ي���ا يف ج���ن���وب 
وا����س���ت���ول���ت ال����ق����وات ال���رو����س���ي���ة على 
ال��ن��ووي��ة يف وق���ت مبكر من  امل��ح��ط��ة 

احلرب.
زيلين�سكي  فولودمير  الرئي�س  وقال 
“كل جندي  اأم�����س  م�����س��اء  يف خ��ط��اب 
النار على املحطة  رو�سي �سواء يطلق 
املحطة  م�����س��ت��خ��دم��ا  ال���ن���ار  ي��ط��ل��ق  اأو 
كغطاء ل بد اأن يفهم اأنه ي�سبح هدفا 
واأجهزتنا  خمابراتنا  لعمالء  خا�سا 

اخلا�سة وجي�سنا«.
يتطرق  مل  ال���ذي  زيلين�سكي،  وك���رر 
املوجهة  التهامات  تفا�سيل،  اأي  اإىل 
املحطة  ت�ستخدم  ب��اأن��ه��ا  رو���س��ي��ا  اإىل 

لالبتزاز النووي.
وتقبع املحطة على ال�سفة اجلنوبية 
حل���و����س ك���ب���ر ع���ل���ى ن���ه���ر دن���ي���رو. 
وت��ع��ر���س��ت ال��ق��وات الأوك��ران��ي��ة التي 
ت�����س��ي��ط��ر ع��ل��ى ال��ب��ل��دات وامل�����دن على 
من  مكثف  لق�سف  امل��ق��اب��ل��ة  ال�����س��ف��ة 

اجلانب الذي ت�سيطر عليه رو�سيا.
الأوك���راين  الرئا�سة  م�ست�سار  وات��ه��م 
“بق�سف  رو�سيا  بودولياك  ميخائيلو 
النووية  ال��ط��اق��ة  م���ن حم��ط��ة  ج����زء 

م�سوؤول عن توليد الطاقة التي تزود 
جنوب اأوكرانيا بالكهرباء«.

وكتب بودولياك على توير “الهدف 
هو ف�سلنا عن )املحطة( واإلقاء اللوم 

على اجلي�س الأوكراين يف ذلك«.
للطاقة  ال��دول��ي��ة  ال��وك��ال��ة  وح�����ذرت 
املحطة،  لتفقد  ت�سعى  التي  ال��ذري��ة، 
يتوقف  مل  م����ا  ن����ووي����ة  ك����ارث����ة  م����ن 
النوويون  اخل���راء  ويخ�سى  القتال. 
اإتالف  اإىل  ي���وؤدي  ق��د  القتال  اأن  م��ن 
اأو  باملحطة  امل�ستنفد  الوقود  اأحوا�س 

املفاعالت.
ل����الأمم املتحدة  ال��ع��ام  ودع����ا الأم����ني 
اإن�ساء  اإىل  ج���وت���ري�������س  اأن���ط���ون���ي���و 
م���ن���ط���ق���ة م����ن����زوع����ة ال���������س����الح ح���ول 
يديره������ا  ي����زال  ل  ال��ت��ي  امل��ح��ط��������������ة، 

الفنيون الأوكرانيون.
اإنها  اأ����س���اب���ي���ع  م���ن���ذ  ك��ي��ي��ف  وق����ال����ت 
تخطط ل�سن هجوم م�ساد ل�ستعادة 
املجاور،  خر�سون  واإقليم  زابوريجيا 
وه���و اأك���ر ج���زء م��ن الأرا����س���ي التي 
 24 يف  غ��زوه��ا  ب��ع��د  رو���س��ي��ا  احتلتها 

فراير �سباط.

رو�صيا تعزز القوات اجلنوبية
قالت املخابرات الع�سكرية الريطانية 
رو�سيا خالل  اأولوية  اإن  الأح��د  اليوم 
الأرجح  ك��ان��ت على  امل��ا���س��ي  الأ���س��ب��وع 
اإعادة توجيه الوحدات لتعزيز حملتها 

يف جنوب اأوكرانيا.
التهامات  ورو�سيا  اأوكرانيا  وتبادلت 
ب���������س����اأن ع������دة ح��������وادث ق�������س���ف على 
جنوب  يف  النووية  زابوريجيا  من�ساأة 
الرو�سية  القوات  وا�ستولت  اأوكرانيا. 
مبكر  وق��ت  يف  ال��ن��ووي��ة  املحطة  على 

من احلرب.
ووف������ق������ا ل����ت����ح����دي����ث ل����ل����م����خ����اب����رات 
القوات  وا���س��ل��ت  ف��ق��د  ال��ري��ط��ان��ي��ة 
التابعة  رو�����س����ي����ا  م�����ن  امل�����دع�����وم�����ة 
جل��م��ه��وري��ة دون��ي��ت�����س��ك ال�����س��ع��ب��ي��ة يف 
دونبا�س حماولة �سن هجمات �سمايل 

مدينة دونيت�سك.
يف  الريطانية  ال��دف��اع  وزارة  وق��ال��ت 
على  اليومية  ال�ستخباراتية  ن�سرتها 
على  رك���ز  العنيف  ال��ق��ت��ال  اإن  ت��وي��ر 
ق���ري���ة ب��ي�����س��ك��ي، ب��ال��ق��رب م���ن موقع 

مطار دونيت�سك.

الأوكرانية  الع�سكرية  القيادة  وذكرت 
ال�ساري”  “القتال  اأن  ال�سبت  اأم�س 
ب�سرق  قرية  وه��ي  بي�سكي  يف  م�ستمر 
البالد قالت رو�سيا يف وقت �سابق اإنها 

ت�سيطر عليها بالكامل.

�صفن احلبوب الأوكرانية
اإن  ال���رك���ي���ة  ال����دف����اع  وزارة  ق���ال���ت 
حبوبا  حت��م��الن  اأخ���ري���ني  �سفينتني 
غادرتا املوانئ الأوكرانية على البحر 
رفع  مما  ال�سبت،  الأول  اأم�س  الأ�سود 
ع���دد ال�����س��ف��ن ال��ت��ي غ�����ادرت مبوجب 
املتحدة  الأمم  ف��ي��ه  ت��و���س��ط��ت  ات��ف��اق 
يوليو مت��وز بهدف  اأواخ���ر  وتركيا يف 
ت��خ��ف��ي��ف اأزم�����ة ال���غ���ذاء ال��ع��امل��ي��ة اإىل 

.16
التحتية  ال���ب���ن���ي���ة  وزارة  وق�����ال�����ت 
 16 اإن  ال�����س��ب��ت  اأم�������س  الأوك����ران����ي����ة 
اإىل  �سفينة حتمل ما ي�سل جمموعه 
450 األف طن من املنتجات الزراعية 
اأوائل  منذ  الأوكرانية  املوانئ  غ��ادرت 
الذي  الت��ف��اق  مبوجب  اآب  اأغ�سط�س 

ي�سمن عبورا اآمنا لل�سفن.

وق����ال م�������س���وؤول ب�����الأمم امل��ت��ح��دة اإن 
كوماندر(  ب��ري��ف  )اإم.يف  ال�����س��ف��ي��ن��ة 
املتحدة  الأمم  ا����س���ت���اأج���رت���ه���ا  ال���ت���ي 
اأفريقيا  اإىل  اأوكرانيا متجهة  �ستغادر 
خالل الأي��ام املقبلة بعد النتهاء من 
حتميلها باأكر من 23 األف طن من 

القمح يف ميناء بيفديني.
اإىل  �ستبحر  التي  ال�سفينة  و�ستحمل 
اإثيوبيا اأول �سحنة م�ساعدات غذائية 
بداية  م��ن��ذ  اأف��ري��ق��ي��ا  اإىل  اإن�����س��ان��ي��ة 
اأن يوؤدي  احل��رب و�سط خم��اوف م��ن 
الأوكرانية  احلبوب  اإم��دادات  انقطاع 

اإىل تف�سي املجاعة.
وق�����ال زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي اإن�����ه يف اأق�����ل من 
اأ����س���ب���وع���ني مت���ك���ن���ت اأوك�����ران�����ي�����ا من 
ت�سدير كمية من احلبوب من ثالثة 
بت�سديره  قامت  م��ا  ت�ساهي  م��وان��ئ 
يوليو  �سهر  ال���ر ط���وال  ع��ن ط��ري��ق 

متوز.
زي���ادة �سادراتها  اأوك��ران��ي��ا يف  وت��اأم��ل 
البحرية اإىل اأكر من ثالثة ماليني 
���س��ه��ري��ا م���ن احل���ب���وب وغرها  ط���ن 
امل�ستقبل  يف  ال��زراع��ي��ة  املنتجات  م��ن 

القريب.
امل�سدرين  م���ن  ورو���س��ي��ا  واأوك���ران���ي���ا 
اإغالق  واأدى  ل��ل��ح��ب��وب.  الرئي�سيني 
املوانئ الأوكرانية اإىل ح�سار ع�سرات 
م���الي���ني الأط����ن����ان م���ن احل���ب���وب يف 
ال��ب��الد، مم��ا اأث���ار خم��اوف م��ن نق�س 
ي��ت��ط��ور لدرجة  ق���د  ال���غ���ذاء  ح����اد يف 
مناطق من  ع��دة  تف�سي جم��اع��ات يف 

العامل.

تفاقم اخلالف الدبلوما�صي
ت�سفه  ال���ذي  ال��رو���س��ي  ال��غ��زو  ت�سبب 
ع�سكرية  “عملية  ب����اأن����ه  م���و����س���ك���و 
ج���ارت���ه���ا  ������س�����الح  ل�����ن�����زع  خا�سة” 
وت���ط���ه���ره���ا م����ن ال����ن����ازي����ني اجل����دد 
وا�سنطن  ب���ني  ال���ع���الق���ات  ت���وت���ر  يف 

وم��و���س��ك��و ال��ت��ي ح����ذرت م��ن اأن��ه��ا قد 
تقطع الروابط الدبلوما�سية.

حملة  امل���ت���ح���دة  ال�����ولي�����ات  وق��������ادت 
لإمدادها  الغربيني  اأوكرانيا  حللفاء 
بجانب  نف�سها  عن  للدفاع  بالأ�سلحة 

فر�س عقوبات على مو�سكو.
وق������ال م���������س����وؤول رو�����س����ي ك���ب���ر يوم 
وا�سنطن  اأبلغت  مو�سكو  اإن  اجلمعة 
اأنه اإذا اأقر جمل�س ال�سيوخ الأمريكي 
“دولة  رو�����س����ي����ا  ي�������س���ن���ف  ق����ان����ون����ا 
العالقات  ف����اإن  لالإرهاب”،  راع���ي���ة 
وقد  ب�سدة  �ستت�سرر  الدبلوما�سية 

تنقطع.
ونقلت وكالة تا�س لالأنباء عن م�سوؤول 
الرو�سية  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  يف  ك��ب��ر 
قد  خطوة  اأي  اإن  ال�سبت  اأم�س  قوله 

تقدم عليها الوليات املتحدة مل�سادرة 
اأ�سول رو�سية من �ساأنها اأن تت�سبب يف 

تدمر العالقات الثنائية متاما.
األك�سندر  ع�����ن  ال�����وك�����ال�����ة  ون����ق����ل����ت 
اأمريكا  اإدارة  م���دي���ر  دارت�������س���ي���ي���ف 
تاأثر  اإن  ق��ول��ه  ب���ال���وزارة  ال�سمالية 
ال��ولي��ات امل��ت��ح��دة على اأوك��ران��ي��ا زاد 
اأ�سبحوا  “الأمريكيني  اأن  درج��ة  اإىل 
يف  مبا�سرا  ط��رف��ا  م��ت��زاي��د  نحو  على 
الوليات  رف�ست  اأن  ال�سراع«.و�سبق 
يخ�سيان  ال���ل���ذان  واأوروب�������ا،  امل��ت��ح��دة 
احل������رب،  اإىل  م���ب���ا����س���رة  الجن����������رار 
حظر  منطقة  باإن�ساء  اأوكرانيا  طلبا 
اأجوائها  مل�ساعدتها يف حماية  طران 
احلربية  وال��ط��ائ��رات  ال�سواريخ  م��ن 

الرو�سية.

دول ال�صبع تطالب مو�صكو ب�صحب قواتها من املحطة 

 اأوكرانيا ت�ستهدف قوات رو�سية تهدد زابوريجيا النووية
- خماوف من وقوع كارثة نووية ما مل يتوقف القتال

- رو�سيا حتذر من اأنها قد تقطع العالقات الثنائية مع اأمريكا
- املزيد من �سفن احلبوب تغادر اأوكرانيا
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املال والأعمال

اخلليج للمالحة تنجح با�ستكمال عملية اإعادة متويل 5 ناقالت مواد برتوكيماوية 
•• دبي -الفجر: 

القاب�سة  ل���ل���م���الح���ة  اخل���ل���ي���ج  جم���م���وع���ة  اأع���ل���ن���ت 
حتت  املايل”  دب��ي  “�سوق  يف  امل��درج��ة  “�س.م.ع”، 
ا�ستكمالها  عن    )GULFNAV( التداول  رمز 
5 ���س��ف��ن خم�����س�����س��ة لنقل  ل��ع��م��ل��ي��ة اع������ادة مت���وي���ل 
جديدة  ���س��روط  �سمن  وذل��ك  البروكيماوية  امل���واد 
قبل  القر�س من  اع��ادة متويل  وتف�سيلية. حيث مت 
�سركة جيانغ�سو ال�سينية للتمويل من خالل توقيع 

اتفاقية متتد اىل 5 �سنوات.
ال�سيد  قال  التمويل،  اإع��ادة  على جناح عملية  تعليقاً 

علي عبوده، الرئي�س املايل التنفيذي ل�سركة اخلليج 
اأن  التفاقية  ه��ذه  ���س��اأن  “من  القاب�سة:  للمالحة 
“جيانغ�سو  توؤ�س�س عالقة قوية ومزدهرة مع �سركة 
التي نكن لها المتنان على دعمها املميز  للتمويل”، 
خالل  والتو�سع  النمو  على  ال�سركة  بقدرة  واميانها 
لل�سركاء  اختيارنا  اأّن  نعتر  نحن  القادمة.  ال�سنوات 
ال�سركة  اأ���س��ا���س��ي��اً يف جن���اح  دوراً  ل��ع��ب  ق��د  ال��ب��ارزي��ن 

وعزمها على موا�سلة نهجها الت�سحيحي ».
تاأ�س�ست �سركة جيانغ�سو للتمويل عام 1985، وهي 
املعتمد  التمويلي  التاأجر  جمال  يف  مالية  موؤ�س�سة 
ال�سينية.  وال��ت��اأم��ني  البنوك  تنظيم  جلنة  قبل  م��ن 

وه���ي واح����دة م��ن اأك���ر ���س��رك��ات ال��ت��اأج��ر التمويلي 
بور�سة  يف  ال�سركة  اإدراج  ومت  ال�سني.  يف  امل��ع��روف��ة 
�سنغهاي عام 2018. وهي اأول �سركة تاأجر متويلي 
مدرجة يف �سوق الأ�سهم )A( يف ال�سني براأ�س مال 

م�سجل قدره 2.987 مليار يوان �سيني.
ناقالت   5 مت��وي��ل  اع���ادة  �سيتم  الإت��ف��اق��ي��ة  وبح�سب 

بروكيماوية، 
حيث تبلغ حمولة الناقلة الواحدة 46 األف طن �ساكن، 
وهي قادرة على نقل اأنواع خمتلفة من ال�سوائل والتي 
وم�ستقات  وال��زي��وت،  البروكيماوية  امل��واد  تت�سّمن 
بالزنك  املطلية  خزاناتها  با�ستخدام  وذل��ك  النفط، 

والأبوك�سي.
اأ�ساف عبوده: “ ي�سكل توقيعنا لهذه التفاقية اليوم 
وعزمها  وقدرتها  لل�سركة  املالية  القوة  على  تاأكيداً 
املتوا�سلني على تعزيز موقعها ك�سركة رائدة اقليمياً 
من  ال�سركة  البروكيماوية.و�ستتمكن  امل��واد  نقل  يف 
لتح�سني  اجلديدة  التمويلية  الت�سهيالت  ا�ستخدام 
الإجمالية لالقرا�س  الكلفة  وتقليل  الدين  اأو�ساع 
هذه  �ست�ساعد  كما  التمويل.  اإع���ادة  خماطر  وجتنب 
التفاقية على ا�ستك�ساف الفر�س التي متكن ال�سركة 
التي  املتكاملة  ال�سحن  خ��دم��ات  ن��ط��اق  تو�سيع  م��ن 

تقدمها حملياً واقليمياً«. 

وزيرة:  و�سع الطاقة »خطري« 
يف �سوي�سرا 

••جنيف-اأ ف ب

اأكدت امل�ست�سارة الحتادية املكلفة الطاقة �سيمونيتا �سوماروغا الأحد اأن 
واإيطاليا  اأملانيا  تتفاو�س مع  التي  �سوي�سرا  يف  “خطر”  الطاقة  و�سع 
ت�سليم  انخفا�س  ملواجهة  املقبل،  ال�ستاء  الغاز  من  اإم��دادات��ه��ا  ل�سمان 
الوزيرة  ق��ال��ت  “بليك”،  �سحيفة  م��ع  مقابلة  ال��رو���س��ي��ة.يف  ال�سحنات 
اأغلقت �سنبور الغاز،  “ملاذا نواجه م�سكلة اليوم؟ لأن رو�سيا  �سوماروغا 
من  النوع  ه��ذا  يف  الأجنبية  ال��دول  على  كلًيا  اعتماًدا  تعتمد  و�سوي�سرا 
 - ذل��ك  ي��درك  املجل�س الحت���ادي  “الو�سع خطر.  ال��ط��اق��ة«.واأ���س��اف��ت 

ولي�س فقط منذ احلرب يف اأوكرانيا«.

اإ�صدار 3981 �صهادة معايرة و422 تقرير مقارنة بينية حتى نهاية الن�صف الأول من 2022 

اأبوظبي للجودة واملطابقة يعزز جهوده لالرتقاء بالقدرات الإنتاجية لل�سناعات املحلية

»�سراع« يطلع ال�سركات النا�سئة على الإجراءات املبتكرة لدخول الأ�سواق العاملية
•• ال�شارقة-وام:

نظم مركز ال�سارقة لريادة الأعمال /�سراع/ ندوة حوارية 
الإماراتيني يف قطاعات خمتلفة لتحديد  الأعمال  لرواد 
ف��ر���س وحت���دي���ات ت��اأ���س��ي�����س ال�����س��رك��ات اجل���دي���دة وك�سب 
قيمة  لبناء  الالزمة  املبتكرة  بالإجراءات  املتعلقة  املعرفة 
م�ستدامة قادرة على التناف�س والنجاح يف الأ�سواق العاملية 
املعارف والأفكار  ال�ستفادة من  اإىل  ي�سعى /�سراع/  حيث 
الريادية التي ناق�ستها الندوة يف تنظيم الرامج وتطوير 
احل���ل���ول امل���ع���ززة مل��ن��ظ��وم��ة ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة ومتكني 

موؤ�س�سيها يف م�سرتهم املهنية.

التنفيذية  املديرة  املدفع  جن��الء  بح�سور  الندوة  اأقيمت 
امل��رك��ز يف  ل��ري��ادة الأع��م��ال /���س��راع/ مبقر  ملركز ال�سارقة 
حيث  والبتكار  والتكنولوجيا  للبحوث  ال�سارقة  جممع 
من  الإم��ارات��ي��ني  الأع��م��ال  رواد  م��ن  ع�سر  خم�سة  ناق�س 
التي  التحديات  واملتو�سطة  ال�سغرة  ال�سركات  موؤ�س�سي 
واجهتهم ومنها �سعوبة الو�سول اإىل الأ�سواق امل�ستهدفة 
وتوفر راأ�س املال وفر�س عر�س اأفكارهم يف ال�سوق و�سبل 
منو  لتعزيز  وال�سركاء  املتعاونني  خمتلف  م��ع  التوا�سل 

م�ساريعهم.
ت�سمل  قطاعات  يف  العاملون  ال�سركات  موؤ�س�سو  وحت��دث 
الفعاليات  واإدارة  والأزي��اء  والتجميل  والرفيه  الريا�سة 

اأبرزها  وم��ن  الأع��م��ال  رواد  تواجه  التي  التحديات  ح��ول 
والتخطيط  العمليات  �سر  واإدارة  العمالء  قاعدة  تعزيز 
اإىل  وال��ت��ط��وي��ر لف��ت��ني  التقييم  وا���س��رات��ي��ج��ي��ات  امل���ايل 
ب��ق��درت��ه��م على  ت��رت��ق��ي  ال��ت��ي  ال��ف��ر���س  ا�ستثمار  ���س��رورة 
تعزيز عالماتهم التجارية وعر�س منتجاتهم وخدماتهم 
�سركاتهم  مع  والعمل  للتعاون  املتعاملني  اهتمام  وج��ذب 
على  ت�ساعدهم  التي  ال�ستثمارات  توفر  اإىل  بالإ�سافة 

النمو والزدهار.
النمو  مرحلة  يف  ت��زال  ل  التي  ال�سركات  موؤ�س�سو  واأك���د 
خالل الندوة اأن ت�سهيل الو�سول اإىل الأ�سواق امل�ستهدفة 
لتطورات  ت�ستجيب  مرنة  حلول  اإيجاد  على  �سي�ساعدهم 

الأ�سواق والحتياجات املتغرة للم�ستهلكني.
و���س��ل��ط رواد الأع���م���ال ال�����س��وء ع��ل��ى ال����دور ال���ذي تلعبه 
ل�سقل  اإىل احلاجة  واأ�ساروا  البتكار  تعزيز  اجلامعات يف 
�سركات  تاأ�سي�س  على  للم�ساعدة  امل���وارد  وتوفر  امل��واه��ب 
وفتح  ال�سناعة  حتويل  على  ق��ادرة  النمو  �سريعة  ري��ادي��ة 
اأ����س���واق ج��دي��دة ك��م��ا ن��اق�����س��وا ���س��ب��ل ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون بني 
ال�سركات ال�سغرة واملتو�سطة ل�سمان النمو وال�ستدامة 

يف بيئة متتاز بالتناف�س.
و�سهدت الندوة تفاعل “�سراع” املبا�سر مع جمتمع ريادة 
بهدف  تواجههم  التي  التحديات  على  للتعرف  الأع��م��ال 
تطوير برامج دعم موؤ�س�سي ال�سركات النا�سئة واإعطائهم 

لتمكينهم  عملية  حلول  اإي��ج��اد  اإىل  بالإ�سافة  الأول��وي��ة 
حيث  وطموحاتهم  تطلعاتهم  حتقيق  على  وم�ساعدتهم 
ال�سارقة  “مهرجان  انعقاد  ت�سبق  ال��ت��ي  ال��ن��دوة  تتوافق 
ال��رام��ي��ة جلمع  “�سراع”  اأه���داف  م��ع  الأعمال”  ل��ري��ادة 
الفر�سة  وت��وف��ر  املختلفة  القطاعات  يف  التغير  �سناع 
ال�سارقة  م��رك��ز  ب���دور  والرت���ق���اء  وال��ن��م��و  للتوا�سل  لهم 
الريادية  املراكز  من  واح��داً  يعتر  ال��ذي  الأعمال  لريادة 

يف املنطقة.
ويف ختام الندوة تعرف امل�ساركون على برنامج ع�سوية /

�سراع/ الذي ي�سهل حتويل اأفكارهم الإبداعية املوؤثرة اإىل 
م�ساريع و�سركات ناجحة.

•• اأبوظبي-وام: 

نحو  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  جمل�س  اأ�سدر 
ت�سل�سل  �سمان  بهدف  معايرة  �سهادة   3981
النظام  ال���دول���ة م���ع  امل�����س��ت��خ��دم��ة يف  الأج���ه���زة 
تقرير   422 اأجن����ز  ك��م��ا  ل���ل���وح���دات،  ال�����دويل 
مقارنة بينية بهدف قيا�س كفاءة وفعالية خدمة 
املعايرة املقدمة من قبل املخترات العاملة على 
امل�ستويني الوطني والإقليمي وذلك حتي نهاية 

الن�سف الأول من العام اجلاري.
ومت��ك��ن امل��ج��ل�����س م���ن خ����الل م��ع��ه��د الإم������ارات 
نف�سها  الفرة  خالل  له،  التابع  للمرولوجيا 
جمال  يف  متخ�س�سة  تقارير   110 اع��داد  من 
القيا�س على امل�ستويني املحلي والقليمي وحقق 

جمالت  يف  متخ�س�س  ت��دري��ب  �ساعة   1260
القيا�س.

واأكد �سعادة �سعيد املهري، املدير التنفيذي ملعهد 
اأبوظبي  ملجل�س  التابع  للمرولوجيا  الإم��ارات 
للجودة واملطابقة، خالل اإحاطة اإعالمية مبقر 
على  املجل�س  حر�س  م�سدر،  مدينة  يف  املعهد 
املحلية  لل�سناعات  الإنتاجية  بالقدرة  الرتقاء 
الماراتية  ال�سناعة  ج��ودة  وتعزيز  وتطويرها 
عر م�ساركة اخلرات الفنية يف جمال القيا�س 

مع املخت�سني واأ�سحاب ال�سناعات.
اأن خ��دم��ات معهد الإم����ارات  امل��ه��ري  واأ���س��اف 
مرجعية  ت���وف���ر  اإىل  ت���ه���دف  ل��ل��م��رول��وج��ي��ا 
ب�سكل  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة  م�ستوى  ع��ل��ى  ال��ق��ي��ا���س 
خ��ا���س ودول�����ة الإم�������ارات ب�����س��ك��ل ع���ام ل�سمان 

املختلفة باعتبارها متطلباً  القيا�سات  الدقة يف 
تقنياً مهماً لل�سناعات مبا يعزز من تناف�سيتها 
ويحقق الثقة يف القت�ساد املحلي والنفتاح على 

الأ�سواق العاملية.
ال��ع��دي��د م��ن اخلدمات  ي��ق��دم  امل��ع��ه��د  اإن  وق���ال 
امل�����رول�����وج�����ي�����ة ل���ل���م���ت���ع���ام���ل���ني وال���������س����رك����اء 
احلكومي  ال���ق���ط���اع���ني  يف  ال����س���رات���ي���ج���ي���ني 
خدماته  ت���ق���دمي  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  واخل����ا�����س 
خدمات  يوفر  مما  املنطقة،  دول  من  ملتعامليه 
فنية  وق��درة  عالية  كفاءة  ذات  ومعايرة  قيا�س 
ا���س��ت��دام��ة قطاع  ت�����س��ه��م يف حت��ق��ي��ق  م��ت��م��ي��زة، 
القت�سادي  الأداء  ع��ل��ى  وان��ع��ك��ا���س��ه  ال�سناعة 

ب�سكل عام.
التي يقدمها  الفنية  اأن ال�ست�سارات  اإىل  واأ�سار 

التخ�س�سي  الفني  ال��ت��دري��ب  وخ��دم��ات  املعهد 
امل��خ��ت��ل��ف��ة حت��ظ��ى ب��ج��ان��ب مهم  امل����ج����الت  يف 
ال�سركاء  م��ع  عمله  ن��ط��اق  �سمن  خدماته  م��ن 
اجلهات  م���ن  وامل��ت��ع��ام��ل��ني  ال���س��رات��ي��ج��ي��ني 
املختلفة، م�سراً يف هذا ال�سياق اىل قيام املعهد 
الثاين  الربع  خالل  فنية  ا�ست�سارات   3 بتنفيذ 
من العام اجلاري �ساهمت يف دعم ا�سراتيجية 

ال�سركاء وحققت الأهداف املرجوة منها.
للجودة  اأب��وظ��ب��ي  اإن جمل�س  امل��ه��ري  واأ���س��اف 
وامل��ط��اب��ق��ة ���س��اه��م م��ن خ���الل معهد الإم�����ارات 
للمرولوجيا التابع له يف ت�سدر دولة المارات 
على  البينية  امل��ق��ارن��ات  ق��ي��ادة  يف  الأول  امل��رك��ز 
بينية  مقارنات   4 قاد  حيث  الإقليمي  امل�ستوى 
�ساهمت يف ن�سر قدرات القيا�س واملعايرة للدول 

الثاين على م�ستوى  املركز  امل�ساركة كما يحتل 
قدرات  ن�سر  يف  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 
قاعدة  يف   /CMC’s/ وامل���ع���اي���رة  ال��ق��ي��ا���س 

بيانات املكتب الدويل لالأوزان واملقايي�س.
واأ�سار اإىل اأن معهد الإمارات للمرولوجيا قام 
جديدة  وم��ع��اي��رة  قيا�س  ق���درات   6 ع��دد  بن�سر 
املن�سورة  ال��ق��درات  ع��دد  اإجمايل  بذلك  لرتفع 
اإىل 10 قدرات، مبا يدعم و�سول املنتج املحلي 

اىل الأ�سواق العاملية ويعزز قدرته التناف�سية.
وذكر اإنه من منطلق حر�س املعهد على م�ساركة 
الدولية  واملحافل  الجتماعات  يف  العامل  دول 
اللجان  روؤ���س��اء  بقيادة  املعهد  ق��ام  املرولوجية 
واأمانة  ورئ��ا���س��ة  اخلليجي  التجمع  يف  الفنية 
اأ�سبوع  فعاليات  يف  الفنية  اللجان  م��ن  عدد2 

ال��ت��ج��م��ع اخل��ل��ي��ج��ي ل��ل��م��رو ل��وج��ي��ا، ك��م��ا قدم 
يف  اخلليجي  للتجمع  اجل��ودة  اإدارة  نظام  اأي�ساً 
التجمع الأوروبي، و�سارك يف ور�سة عمل “بحث 
الكربون”  اأك�سيد  ث��اين  ل�سايف  التدفق  قيا�س 
وور�سة عمل التحول الرقمي التي مت تنظيمها 
التابعة  ال�سائل  لتدفق  الفنية  اللجنة  قبل  من 
ملعهد  التنفيذي  املدير  الآ�سيوي.واأكد  للتجمع 
اأولوية ال�ستثمار  المارات للمرولوجيا، علي 
يف الكوادر الوطنية وتاأهيلهم من خالل دورات 
العامل،  ح���ول  خمتلفة  اأم���اك���ن  يف  تخ�س�سية 
اإيل  التوطني ت�سل حالياً  ن�سبة  اأن  اإىل  م�سراً 
%83 من اإجمايل العاملني يف املعهد فيما من 
 100% اإىل  التوطني  ن�سبة  زي��ادة  امل�ستهدف 

خالل ثالثة �سنوات.
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املال والأعمال
طريان اخلليج تبداأ رحالتها اإىل مطار راأ�س اخليمة الدويل يف اأكتوبر 

•• راأ�س اخليمة : �شليمان املاحي:

تبداأ طران اخلليج – الناقل الوطني ململكة البحرين 
ال��دويل، بتطبيق  راأ���س اخليمة  بالتعاون مع مطار   –
اأكتوبر   03 يف  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  اإىل  رح��الت��ه��ا  ج��دول��ة 
الوطنية  الناقلة  عمليات  و�ستبداأ  اجل���اري.  العام  من 
برحلتني اأ�سبوعيتني اإىل الإمارة، مع احتمالية ا�ستمرار 
لربط  امل��ط��اري��ن  ب��ني  ال��ع��ام  م��دى  على  العمليات  تلك 
الوجهات  من  وغرها  بالبحرين  اخليمة  راأ���س  اإم���ارة 
الإقليمية والدولية على �سبكة وجهات طران اخلليج. 
طران  مقر  يف  امل��ذك��ورة  الت��ف��اق��ي��ة  على  التوقيع  مت 

اإدارة  اخلليج الرئي�سي باملحرق بح�سور رئي�س جمل�س 
الزياين،  را�سد  بن  زاي��د  ال�سيد  �سعادة  اخلليج  ط��ران 
ال���دويل  اإدارة م��ط��ار راأ������س اخل��ي��م��ة  ورئ��ي�����س جم��ل�����س 
القا�سمي،  �سلطان  ب��ن  ���س��امل  ال�سيخ  املهند�س  ���س��ع��ادة 
اخلليج  ل��ط��ران  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال  والقائم 
القبطان وليد العلوي، والرئي�س التنفيذي ملطار راأ�س 
اخليمة الدويل ال�سيد اأتانا�سيو�س تيتوني�س، والرئي�س 
راكي  ال�سيد  اخليمة  لراأ�س  ال�سياحة  لهيئة  التنفيذي 
فيليب؛ وعدد من اأع�ساء الإدارة التنفيذية بال�سركتني.
وعّقب �سعادة ال�سيد زايد بن را�سد الزياين خالل حفل 
التوقيع بقوله “كوننا الناقلة )البوتيك( الرائدة ذات 

اإ�سافة  ي�سعدنا  املنطقة؛  يف  ال��ب��ارز  ال���دويل  احل�سور 
راأ�س اخليمة على قائمة وجهاتنا البحرية، ورفع عدد 
وجهاتنا يف الإمارات العربية املتحدة اإىل ثالث وجهات 
ت�سمل اإىل جانب راأ�س اخليمة اأبوظبي ودبي. لقد قمنا 
راأ�س  اإىل  بدء خدماتنا وعملياتنا  بالتوقيع على  اليوم 
بكل  �سيعجبون  م�سافرينا  اأن  ثقة  على  واأن���ا  اخليمة، 
ما يقدمه لهم مطار راأ�س اخليمة الدويل من مرافق 
حديثة وخدمات ممتازة«.وعّلق القبطان وليد العلوي 
بقوله “ي�سعدنا اإ�سافة وجهة ثالثة على �سبكة وجهاتنا 
نقدم  اأن  ون��ود  املتحدة؛  العربية  الإم���ارات  يف  املتنامية 
راأ�س اخليمة الدويل معنا  ال�سكر لتعاون مطار  جزيل 

يف طرح هذه الوجهة اجلديدة املعروفة بعوامل جذبها 
اأوروبا  من  ال�سياح  من  للعديد  وامل�ستقطبة  ال�سياحية 
املهند�س  ���س��ع��ادة  ال��ت��ع��اون.«اأم��ا  جمل�س  دول  ومنطقة 
“هذه  القا�سمي فعّقب بقوله  �سلطان  ال�سيخ �سامل بن 
التفاقية تو�سع من اأفق مطار راأ�س اخليمة الدويل من 
ال�سرق  من  الوجهات  خيارات  من  العديد  طرح  خالل 
ت��ط��ور مم��ت��از ي�سمن حتقيق  م��ن  ف��ي��ال��ه  ال��غ��رب،  اإىل 
رغبات م�سافرينا يف املنطقة والعامل. اإن هذه التفاقية 
البحرين  ب��ني مملكة  ال��وط��ي��دة  ال��ع��الق��ات  م��ن  ت��ع��زز 
والإم��ارات العربية املتحدة؛ وت�سعدنا �سراكتنا يف ذلك 

مع طران اخلليج.«

بالتعاون مع جهات حكومية وخا�صة يف الإمارة

»�سياحة ال�سارقة« تطلق »تنظيم بيوت العطالت« لتنويع النمو القت�سادي للقطاع ال�سياحي
»اأرامكو« ال�سعودية تعلن عن اأرباح قيا�سية قدرها 

الثاين الربع  يف  دولر  مليار   48.4

القمة العاملية لالقت�ساد الأخ�سر تدعم ا�ستعدادات الإمارات ل�ست�سافة »كوب 28«

•• ال�شارقة-الفجر: 

وال�سياحي  التجاري  الإمن��اء  “هيئة  اأطقلت 
بيوت  ن�ساط  “تنظيم  م�سروع  بال�سارقة”، 
بالتعاون  ال�����س��ارق��ة،  اإم�����ارة  يف  العطالت” 
احلكومية  واملوؤ�س�سات  اجلهات  من  ع��دد  مع 
وتنفيذ  و�سع  بهدف  الإم����ارة،  يف  واخل��ا���س��ة 
���س��واب��ط واآل��ي��ات عمل ب��ي��وت ال��ع��ط��الت من 
يف  مالكوها  يرغب  التي  ال�سكنية،  الوحدات 
ومعاير  �سروط  وف��ق  للتاأجر  تخ�سي�سها 
ا�ستئجارها  ل��ي��ت��م  ال��ه��ي��ئ��ة،  م���ن  م��ع��ت��م��دة 
وب�سكل  التناوب  اأ�سا�س  على  كاملة  كوحدات 

منتظم.
امل�سروع  ه����ذا  خ����الل  م���ن  ال��ه��ي��ئ��ة  وت�����س��ع��ى 
اأف�سل  م��ع  تتما�سى  ر�سمية  اآل��ي��ة  اإع���داد  اإىل 
العطالت،  بيوت  لن�ساط  الدولية  املمار�سات 
بيانات  وق����اع����دة  م��ظ��ل��ة  وت�����س��ج��ي��ل��ه��ا حت���ت 

اإىل دعم املالك  امل�سروع  موحدة، كما يهدف 
وت���وف���ر م�����س��در دخ����ل م�����س��ت��دام ل��ه��م مبا 
اإمارة  يف  احلكومية  ال��ق��وان��ني  م��ع  يتما�سى 
تنظيمي  اإط���ار  تطوير  جانب  اإىل  ال�سارقة، 
الت�سغيل،  ا�سراطات  على  ي�ستمل  وقانوين 
املخالفات  وحت���دي���د  ال��ت�����س��ن��ي��ف،  وم��ع��اي��ر 
واآل��ي��ات��ه��ا.ويف ه��ذا ال�����س��اأن، ق��ال �سعادة خالد 
التجاري  الإمن��اء  رئي�س هيئة  املدفع،  جا�سم 
وال�سياحي بال�سارقة:”قطعت اإمارة ال�سارقة 
القطاع  وت��ن��م��ي��ة  ت��ط��وي��ر  يف  ك���ب���راً  ���س��وط��اً 
ال�سياحي وفقاً لأعلى املعاير الدولية املتبعة 
املتوا�سلة  ا�ستجابتنا  اإط���ار  ويف  ال��ق��ط��اع،  يف 
لإطالق  �سعينا  وال�����زوار،  ال�سياح  ملتطلبات 
هذا الت�سريع لي�سكل خدمة جديدة ومبتكرة 
ذاته  ال��وق��ت  يف  وي��وف��ر  ال�سياحي،   للم�سهد 
فر�سة  الإم����ارة  العطلة يف  ب��ي��وت  لأ���س��ح��اب 
ال�ستفادة من هذه احلملة التي ت�سعى جلذب 

الزوار من جميع اأنحاء العامل«.
واأ�ساف: “ن�سعى من خالل م�سروع )تنظيم 
ن�����س��اط ب��ي��وت ال��ع��ط��الت( ل�����س��م��ان تطبيق 
لتعزيز  ع��ال��ي��ة  ج���ودة  ذات  ت�سنيف  م��ع��اي��ر 
وت��ن��وي��ع خيارات  وال�����س��ي��اح  ال������زوار  جت��رب��ة 
امل�سروع  ل��ن��ا  ي�سمح  ك��م��ا  اأم��ام��ه��م،  الإق���ام���ة 
مزودي  واأب���رز  الهيئة  بني  التعاون  بتوطيد 
خ��دم��ات احل���ج���وزات يف ه���ذا ال��ن�����س��اط، من 
ت�����س��ري��ع��ات ولوائح  اإع�����داد م��ن��ظ��وم��ة  خ���الل 
تنظيمية واإدارية �ساملة، اإىل جانب امل�ساهمة 
قطاع  يف  ومن��وه  القت�سادي  التنوع  بتعزيز 

ال�سيافة«.
الأوىل  ب���امل���رح���ل���ة  ال���ع���م���ل  ان���ط���الق���ة  وم�����ع 
ل��ل��م�����س��روع يف ب���داي���ة ال���ع���ام اجل�����اري، و�سل 
جم��م��وع ب��ي��وت ال��ع��ط��الت ال��ت��ي مت ح�سرها 
من  اأك���ر  اإىل  ال�سارقة  اإم����ارة  يف  الآن  حتى 
ت�سهد  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن  ع��ط��ل��ة،  ب��ي��ت   300

املرحلة الأوىل من امل�سروع ت�سجيل وترخي�س 
العمل  خالل  من  تقريباً،  عطلة  بيت   150
�سيتم  �سركة م�سغلة، كما   15 والتن�سيق مع 
منح اأ�سحاب بيوت العطالت 3 اأ�سهر كمهلة 
لتوثيق الأو�ساع واإمتام الإجراءات الالزمة.

وتت�سمن املرحلة الأوىل من امل�سروع تنظيم 
اإىل  تفتي�سية،  وح��م��الت  م��ي��دان��ي��ة،  زي����ارات 
العطالت  لبيوت  اإلكرونية  متابعة  جانب 
اأخ���رى  ج��ه��ة  وم���ن  واأ���س��ح��اب��ه��ا،  وم�سغليها 
والتن�سيق  التعاون  على  حالياً  الهيئة  تعمل 
م��ع ع���دد م��ن اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة يف اإم����ارة 
بيوت  واإج����راءات  �سوابط  لتطوير  ال�سارقة 
ال��ع��ط��الت، وتت�سمن ه��ذه اجل��ه��ات ك��اًل من 
و”بلدية  القت�سادية”،  التنمية  “دائرة 
ال�سارقة”، و”دائرة التخطيط وامل�ساحة” يف 
املدين”،  للدفاع  العامة  و”الإدارة  ال�سارقة، 

و”القيادة العامة ل�سرطة ال�سارقة«.

•• الظهران-وام:

اأم�س  “اأرامكو”  ال�سعودية  العربية  الزيت  �سركة  اأعلنت 
�سنوي،  اأ���س��ا���س  على   90% بن�سبة  ال��دخ��ل  ���س��ايف  ارت��ف��اع 
70.3 مليار ريال /18.8 مليار  اأرب��اح قدرها  وتوزيعات 
دولر/ وذلك عن الربع الثاين من عام 2022، من املقرر 

دفعها خالل الربع الثالث.
ال�سعودية  الأن��ب��اء  وكالة  بثته  بيان  يف   - ال�سركة  وك�سفت 
- عن   2022 م��ن  ال��ث��اين  ل��ل��رب��ع  امل��ال��ي��ة  نتائجها  ح���ول 
ت�سجيل رقم قيا�سي جديد يف الأرباح الربع ال�سنوية منذ 
اأ�سعار  2019، نتيجة ارتفاع  اأ�سهمها لالكتتاب عام  طرح 
هوام�س  وارت��ف��اع  املباعة،  الكميات  وزي���ادة  اخل���ام،  النفط 

اأرباح قطاع التكرير.

اأنها حققت �سايف دخل ربع �سنوي ون�سف  وبينت ال�سركة 
�سعودي /48.4  ريال  مليار   181.6 بلغ  قيا�سي،  �سنوي 
مليار  و329.7  ال��ث��اين  ال��رب��ع  يف  اأم��ري��ك��ي/  دولر  مليار 
الن�سف  يف  اأمريكي/  دولر  مليار   87.9/ �سعودي  ري��ال 
الأول من عام 2022، مقابل 95.5 مليار ريال �سعودي 
ريال  م��ل��ي��ار  و176.9  اأم��ري��ك��ي/  دولر  م��ل��ي��ار   25.5/
�سعودي /47.2 مليار دولر اأمريكي/، على التوايل لنف�س 

الفرتني من عام 2021.
وعزت هذه الزيادة يف هاتني الفرتني يف املقام الأول اإىل 
جانب  اإىل  املباعة،  والكميات  اخل��ام،  النفط  اأ�سعار  ارتفاع 
الثاين  الربع  يف  التكرير  لقطاع  القوية  الأرب���اح  هوام�س 
اأرباح قطاع التكرير واملعاجلة والت�سويق  وارتفاع هوام�س 

يف الن�سف الأول من العام 2022.

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
تنظم هيئة  حاكم دبي “رعاه اهلل”، 
كهرباء ومياه دبي “ديوا”، واملنظمة 
ال���ع���امل���ي���ة ل���الق���ت�������س���اد الأخ���������س����ر، 
العاملية  “القمة  الثامنة من  الدورة 
 28 ي��وم��ي  الأخ�سر”  ل��الق��ت�����س��اد 
و29 �سبتمر 2022 بالتزامن مع 
والطاقة  املياه  تكنولوجيا  معر�س 
للطاقة  ودب��ي  /ويتيك�س/  والبيئة 
دوره����ا  اإىل  واإ����س���اف���ة  ال�����س��م�����س��ي��ة. 
الرائد يف تعزيز الهتمام بالقت�ساد 
الأخ�سر، توؤدي القمة دوراً جوهرياً 
يف دعم جهود دولة الإمارات املتميزة 
والتزامها  املناخي  العمل  جم��ال  يف 
الرا�سخ بال�ستدامة ودعمها احلثيث 
لق�سايا الطاقة وتغر املناخ وتطوير 
حلول م�ستدامة للتحديات البيئية، 
ا�ستعدادات دولة  الذي يدعم  الأم��ر 
الإمارات ل�ست�سافة الدورة الثامنة 
وال��ع�����س��ري��ن م��ن م��وؤمت��ر الأط����راف 
الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف 
ب�����س��اأن ت��غ��ر امل��ن��اخ /ك����وب 28/ يف 
نوفمر  يف  دب�����ي  اإك�������س���ب���و  م���دي���ن���ة 
2023، حيث يعد هذا املوؤمتر اأهم 
املناخي  للعمل  دويل  موؤمتر  واأك��ر 
مب�ساركة ق��ادة وزع��م��اء ال��ع��امل، مبا 
يوؤكد ري��ادة دول��ة الإم���ارات وتقدير 

العامل جلهودها يف العمل املناخي.
اإطالقها  م���ن���ذ  ال���ق���م���ة،  وجن���ح���ت 
اجلهود  ح�����س��د  يف   ،2014 ع�����ام 
ال���ت���ح���ول نحو  ل���ت���ع���زي���ز  ال���ع���امل���ي���ة 
من�سة  ووف��رت  الأخ�سر،  القت�ساد 
ا����س���رات���ي���ج���ي���ة ل����دع����م ال����ت����ع����اون 
التحديات  م���واج���ه���ة  يف  ال�������دويل 
امل�ستدامة  التنمية  وتعزيز  العاملية 
القت�ساد  وال���س��ت��ث��م��ارات يف جم��ال 
�سيا�سات  تبني  وت�سجيع  الأخ�����س��ر 
وخ��ط��ط وم����ب����ادرات ف��ع��ال��ة يف هذا 
على  ملحة  ق�سايا  ومناق�سة  ال�ساأن 
والحتبا�س  املناخي  التغر  راأ���س��ه��ا 
احلراري، ومواءمة �سيا�سات الطاقة 
وتبادل  امل�ستدامة،  التنمية  لأهداف 
واأنظمة  ا�سراتيجيات  ب�ساأن  الآراء 
الناجحة،  ال���س��ت��دام��ة  و���س��ي��ا���س��ات 
املتاحة  ال��ف��ر���س  م���ن  وال����س���ت���ف���ادة 
القت�ساد  ن���ح���و  ال���ت���ح���ول  ل���دع���م 
الأخ�سر، وذلك مب�ساركة عدد كبر 

من والقادة واخلراء واملخت�سني يف 
خمتلف جمالت القت�ساد الأخ�سر 

والتنمية امل�ستدامة.
الطاير،  حممد  �سعيد  معايل  وق��ال 
نائب رئي�س املجل�س الأعلى للطاقة 
الرئي�س  امل��ن��ت��دب  ال��ع�����س��و  دب����ي  يف 
دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
لالقت�ساد  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  رئ��ي�����س 
الأخ�������س���ر: ت��ت��ب��واأ دول�����ة الإم������ارات 
دعم اجلهود  يف  عاملياً  ريادياً  مركزاً 
النظيفة  الطاقة  قطاع  يف  العاملية 
واملتجددة من خالل ا�سراتيجياتها 
وا�ستثماراتها يف هذا املجال، وبروؤية 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  وت��وج��ي��ه��ات 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  حم��م��د 
و�ساحب  اهلل”،  “حفظه  ال���دول���ة 
ب���ن را�سد  ال�����س��ي��خ حم��م��د  ال�����س��م��و 
ال���دول���ة  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  م���ك���ت���وم  اآل 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
التحديات  لتحويل  اهلل”،  “رعاه 
العاملية  ال��ق��م��ة  ت�سعى  ف��ر���س،  اإىل 
حتويل  اإىل  الأخ�������س���ر  ل��الق��ت�����س��اد 
للتنمية  فر�س  اإىل  املناخي  العمل 
والركيز  الق��ت�����س��ادي،  وال��ت��ن��وي��ع 
ع��ل��ى ال��ف��وائ��د الق��ت�����س��ادي��ة للعمل 
القت�ساد  وحتقيق  املت�سارع  املناخي 

الأخ�سر.
الثامنة  ال��دورة  اأن  الطاير  واأ�ساف 
خا�سة  اأه��م��ي��ة  تكت�سب  ال��ق��م��ة  م��ن 
ح����ي����ث ت�������س���ت���ع���د دول��������ة الإم�����������ارات 
ل����س���ت�������س���اف���ة ال������������دورة ال���ث���ام���ن���ة 
وال��ع�����س��ري��ن م��ن م��وؤمت��ر الأط����راف 
الإطارية  املتحدة  الأمم  اتفاقية  يف 
ب�����س��اأن ت��غ��ر امل��ن��اخ ال��ع��ام امل��ق��ب��ل يف 
اإك�����س��ب��و دب����ي، ح��ي��ث ت�سكل  م��دي��ن��ة 
ال��ق��م��ة راف������داً م��ه��م��اً ل��دع��م جهود 
العاملية  وامل�����س��اع��ي  الإم������ارات  دول����ة 
مبتكرة،  خ�����س��راء  ح��ل��ول  لع��ت��م��اد 
التنمية  ل��دع��م  الب��ت��ك��ار  وت�سجيع 

امل�����س��ت��دام��ة وحت��ق��ي��ق ال����ت����وازن بني 
املوارد  وا�ستدامة  القت�سادي  النمو 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال��ب��ي��ئ��ي��ة؛ ك��م��ا تدعم 
دب���ي للطاقة  ا���س��رات��ي��ج��ي��ة  ال��ق��م��ة 
وا�سراتيجية   2050 ال��ن��ظ��ي��ف��ة 
2050 لإم���ارة  ال��ك��رب��وين  احل��ي��اد 
القدرة  م��ن   100% لتوفر  دب��ي 
م�سادر  م���ن  ل��ل��ط��اق��ة  الإن���ت���اج���ي���ة 
العام  ب���ح���ل���ول  ال��ن��ظ��ي��ف��ة  ال���ط���اق���ة 

.2050
اجلهود  زخ��م  اأن  اإىل  معاليه  ون���وه 
العامل  م�ستوى  على  لوحظت  التي 
يف ال�����س��ن��وات الأخ����رة ل��دف��ع عجلة 
للحد  ب��اري�����س  قمة  ت��ع��ه��دات  تفعيل 
 /COP 21/ املناخي التغر  من 
ال�سيا�سات  ت��ر���س��ي��خ  اأه��م��ي��ة  يعك�س 
التنمية  ت�����س��م��ن  ال���ت���ي  والآل�����ي�����ات 
لالقت�ساد  وال���ت���ح���ول  امل�����س��ت��دام��ة 
دبي  اأن  اإىل  ..م�������س���را  الأخ�������س���ر 
الإم����ارات  دول���ة  خطة  م��ع  ومتا�سيا 
روؤي���ة  ب���ل���ورت  اخل�������س���راء،  للتنمية 
م�ساريع  تنفيذ  خ��الل  م��ن  ال��دول��ة 
املتجددة  ال���ط���اق���ة  دع���م���ت  ح��ي��وي��ة 
وكفاءة الطاقة والر�سيد وحر�ست 
اخلا�س  القطاع  م�ساركة  تكون  اأن 
والتمويل  للتنفيذ  اأ�سا�سياً  عن�سراً 
دور  اأن  واأك�������د   ./PPP/ امل������ايل 
م�ساريع  تنفيذ  يف  اخلا�س  القطاع 
عنا�سر  اأه���م  م��ن  امل��ت��ج��ددة  الطاقة 
النجاح والذي يعك�س �سمعة ومكانة 
ا�ستقطاب  يف  عاملياً  الإم����ارات  دول��ة 
التقنيات،  واأح����دث  ال�����س��رك��ات  اأك���ر 
القمة  ف�����اإن  الأ����س���ا����س  وع���ل���ى ه����ذا 
توفر  الأخ�����س��ر  لالقت�ساد  العاملية 
لتبادل  وال��ف��ري��دة  امل��ث��ال��ي��ة  امل��ن�����س��ة 
التي  وت���وف���ي���ق اجل���ه���ود  اخل������رات 
والعاملية  القليمية  الأج��ن��دة  تدعم 

للتنمية امل�ستدامة.
ق���ال م��ع��ايل �سهيل بن  م��ن ج��ان��ب��ه 

حممد ف��رج ف��ار���س امل��زروع��ي وزير 
دولة  اإن  التحتية  والبنية  ال��ط��اق��ة 
ال�سّباقة  ال���دول  م��ن  تعد  الإم����ارات 
القت�ساد  منظومة  دع���م  يف  ع��امل��ي��اً 
الأخ�سر، واجلهود الدولية يف قطاع 
باكراً  النظيفة، فقد حددت  الطاقة 
امل�����دى يف جمال  اأه���داف���ه���ا ط��وي��ل��ة 
اأطلقت  ذل���ك  ���س��ب��ي��ل  ويف  ال��ط��اق��ة، 
لدولة  ال����س���رات���ي���ج���ي���ة  امل�����ب�����ادرة 
املناخي  احل��ي��اد  لتحقيق  الإم�����ارات 
وال�سراتيجية   ،2050 ب��ح��ل��ول 
م�سرا   ،2050 للطاقة  الوطنية 
خالل  مت��ك��ن��ت  الإم����������ارات  اأن  اإىل 
فرة قيا�سية من التو�سع يف جمال 
الطاقة النظيفة بف�سل الت�سريعات 
التطورات  واك��ب��ت  ال��ت��ي  وال��ق��وان��ني 
امل�ستقبلية،  وال��ت��ح��دي��ات  احل��ال��ي��ة 
للم�ستقبل،  طموحة  اأه��داف  وو�سع 
ع��ززت من منظومة  ب��دوره��ا  والتي 
ال�ستثمارات يف هذا القطاع احليوي 
القت�سادات  حم����ور  مي��ث��ل  ال�����ذي 
العاملية  القمة  اأن  واأك��د   .. الوطنية 
داعماً  ت�سكل  الأخ�����س��ر  لالقت�ساد 
رئ���ي�������س���اً جل����ه����ود دول�������ة الإم���������ارات 
التوازن  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و  وم�����س��اع��ي��ه��ا 
ور�سم مالمح  والبيئة،  الطاقة  بني 
حتويل  على  قادر  م�ستدام  م�ستقبل 
ت���ت���واءم مع  ال��ت��ح��دي��ات اإىل ف��ر���س 

بنود اتفاق باري�س للتغر املناخي.
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وق���ال 
ال�سناعة  وزي������ر  اجل����اب����ر،  اأح����م����د 
املبعوث  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
الإم�������ارات للتغر  ل���دول���ة  اخل���ا����س 
القيادة  روؤي���ة  م��ع  متا�سياً  امل��ن��اخ��ي: 
الر�سيدة بتبني نهج �سامل ومتوازن 
يف العمل املناخي من خالل التحول 
تاأتي  ال��ط��اق��ة،  ق��ط��اع  امل���درو����س يف 
الأخ�سر  لالقت�ساد  العاملية  القمة 
لتحقيق  ال��وط��ن��ي��ة  اجل��ه��ود  ���س��م��ن 

اأهداف التنمية امل�ستدامة، خ�سو�ساً 
الدورة  ل�ست�سافة  ا���س��ت��ع��دادن��ا  م��ع 
م���ن موؤمتر  وال��ع�����س��ري��ن  ال��ث��ام��ن��ة 
املتحدة  الأمم  اتفاقية  الأط��راف يف 
امل��ن��اخ /كوب  ب�����س��اأن تغر  الإط���اري���ة 
“مدينة  يف  ع��ق��ده��ا  امل���ق���رر   ،/28
امل��ق��ب��ل، حيث  ال���ع���ام  اإك�����س��ب��و دبي” 
تدعم  مهمة  من�سة  ال��ق��م��ة  ُت�سكل 
العاملية  وم�ساعيها  الدولة  توجهات 
مبتكرة  خ�سراء  حلول  اعتماد  نحو 
ال�����ت�����وازن بني  ت�����س��اه��م يف حت��ق��ي��ق 
والجتماعي  الق���ت�������س���ادي  ال��ن��م��و 
اإ�سافة  الطبيعية،  املوارد  وا�ستدامة 
الطاقة  ح��ل��ول  ع��ل��ى  ت��رك��ي��زه��ا  اإىل 

املتجددة والنظيفة.
وق���ال���ت م��ع��ايل م����رمي ب��ن��ت حممد 
التغر  �سعيد ح��ارب املهري وزي��رة 
امل���ن���اخ���ي وال��ب��ي��ئ��ة : ع��ل��ى م�����دار 3 
ع����ق����ود م���ت���وا����س���ل���ة ق����دم����ت دول�����ة 
الإم������ارات من���وذج���اً ع��امل��ي��اً رائ�����داً يف 
ال��ع��م��ل م���ن اأج�����ل ال��ب��ي��ئ��ة وامل���ن���اخ، 
عالمة  و�سعت  املا�سي  اأك��ت��وب��ر  ويف 
للعمل  م�سرتها  يف  ج��دي��دة  ف��ارق��ة 
امل��ن��اخ��ي ع��ر الإع����الن ع��ن املبادرة 
حتقيق  نحو  لل�سعي  ال�سراتيجية 
عر   2050 امل����ن����اخ����ي  احل������ي������اد 
التعاون  م���ن  م��ت��ك��ام��ل��ة  م��ن��ظ��وم��ة 
وال��ت��ن�����س��ي��ق وال��ع��م��ل امل�����س��رك بني 
املجتمع،  ومكونات  القطاعات  كافة 
وت�����س��ت��ع��د ح��ال��ي��اً ل���س��ت�����س��اف��ة دورة 
 COP28 الأط���راف  دول  موؤمتر 
يف 2023، لذا حتر�س على تعزيز 
التي  والركائز  املقومات  كافة  ودعم 
مواجهة  وت���رة  حتفيز  دوره����ا  م��ن 
اأهمها  وم��ن  املناخي  التغر  حت��دي 
الأخ�سر.  القت�ساد  نحو  ال��ت��ح��ول 
لالقت�ساد  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ق��م��ة  ومت��ث��ل 
العاملية  املن�سات  اأه��م  اأح��د  الأخ�سر 
البيئة  ح���م���اي���ة  جل���ه���ود  ال���داع���م���ة 

والعمل املناخي عر جمع باقة من 
اأهم �سناع القرار واخلراء العامليني 
الو�سع  لتقييم  واح��دة  مظلة  حتت 
احلايل للتحول نحو هذه املنظومة 
املتطلبات  وم��ن��اق�����س��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
املطلوبة،  امل�ستقبلية  وال��ت��وج��ه��ات 
وحت��ف��ي��ز وت����رة ال��ع��م��ل ال��ع��امل��ي يف 
هذا الجتاه. وتوجهت معايل مرمي 
للمنظمة  والثناء  بال�سكر  امل��ه��ري 
وهيئة  الأخ�سر  لالقت�ساد  العاملية 
جهودهما  على  دب��ي  وم��ي��اه  كهرباء 
يف تنظيم هذه الفعالية املهمة والتي 
تواكب التوجهات العاملية، وتوجهات 
قيادتها  وتوجيهات  الإم����ارات  دول��ة 
الر�سيدة، وت�ساهم يف تعزيز تناف�سية 
على  ريادتها  على  والتاأكيد  الدولة 
امل�����س��ت��وي��ني الإق��ل��ي��م��ي وال���ع���امل���ي يف 
ال�سمو  �ساحب  امل��ج��ال.واأط��ل��ق  ه��ذا 

مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ 
املنظمة العاملية لالقت�ساد الأخ�سر 
املتحدة  الأمم  برنامج  بالتعاون مع 
خالل   /UNDP/ الإمن�����ائ�����ي 
الأخ�سر  لالقت�ساد  العاملية  القمة 
تعزيز  يف  املنظمة  وت�سهم  2016؛ 
الأخ�سر  الق��ت�����س��اد  اإىل  الن��ت��ق��ال 
ون�سر م�سروعات القت�ساد الأخ�سر 
الدول  ودع��م  العاملي  امل�ستوى  على 
حتقيق  اإىل  ال�����س��اع��ي��ة  وامل��ن��ظ��م��ات 
ا�سراتيجيتها وخططها اخل�سراء. 
و�ساركت املنظمة العاملية لالقت�ساد 
التغر  وزارة  ج��ان��ب  اإىل  الأخ�����س��ر، 
امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة، وب���ال���ت���ع���اون مع 
ال���رائ���دة مب��ا فيها  امل��ن��ظ��م��ات  نخبة 
الإمنائي«  املتحدة  الأمم  “برنامج 
الأمم  و”برنامج   ،/UNDP/
 ،/UNEP/ ل��ل��ب��ي��ئ��ة«  امل���ت���ح���دة 

الإطارية  املتحدة  الأمم  و”اتفاقية 
 /UNFCCC/ »ب�ساأن تغر املناخ
يف  الدويل”،  ال��ب��ن��ك  و”جمموعة 
الإقليمي  امل���ن���اخ  “اأ�سبوع  ت��ن��ظ��ي��م 
ال�سرق  م��ن��ط��ق��ة  ل����دول   ”2022
الفرة  يف  اإفريقيا  و�سمال  الأو�سط 
 2022 م��ار���س   31 اإىل   28 م��ن 
بالتزامن مع اختتام اإك�سبو 2020 
يف  امل��ن��اخ  “اأ�سبوع  وا�ستقطب  دب���ي. 
و�سمال  الأو����س���ط  ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة 
الأول من نوعه   ،”2022 اإفريقيا 
القادة  م��ن  نخبة  امل��ن��ط��ق��ة،  دول  يف 
واخلراء واملخت�سني من القطاعني 
احلكومي واخلا�س واملجتمع املدين 
الناجمة عن ظاهرة  الآث��ار  ملناق�سة 
التغر املناخي، وتعزيز اأطر التعاون 
�سريعة  اإج������راءات  ات��خ��اذ  امل��ث��م��ر يف 

وجريئة ملواجهة هذا التحدي.
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املال والأعمال
•• اأبوظبي-وام: 

املال  اأ���س��واق  م��درج��اً يف  بنكاً وطنياً   17 اأرب���اح  ارت��ف��ع �سايف 
املحلية اإىل 24 مليار و179 مليون درهم يف الن�سف الأول 
املالية ومتتعها  العام اجل��اري، مبا يعك�س قوة مالءتها  من 

باإيرادات قوية و�سيولة مرتفعة.
املعلنة على مواقع  املُدرجة  البنوك  اإف�ساحات  اإىل  وا�ستناداً 
الأ�سواق املالية، زادت الأرباح ال�سافية للبنوك خالل الفرة 
من يناير وحتى يونيو 2022 بن�سبة %40.5 اأو ما يعادل 
 17 نحو  بلغت  �سافية  اأرب���اح  مقابل  دره��م  مليار   6.966
العام  نف�سها من  الفرة  مليارا و213 مليون درهم خالل 

املا�سي 2021.
اأبوظبي لالأوراق  10 بنوك مدرجة يف �سوق  اأرب��اح  وو�سلت 
مليار   13 اإىل  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف  يف  املالية 
و815 مليون درهم بزيادة مبقدار %42.6 مقارنة بنحو 

9 مليارات و686 مليون درهم يف الفرة نف�سها من العام 
املا�سي، فيما بلغت اأرباح 7 بنوك مدرجة يف �سوق دبي املايل 
نحو 10 مليارات و362 مليون درهم يف الن�سف الأول من 
2022، بارتفاع بن�سبة %37.7 مقابل 7 مليارات و526 

مليون درهم يف الفرة املقابلة من 2021.
الأك��ر من  الن�سيب  على  الأول”  “اأبوظبي  وا�ستحوذ بنك 
 8 بنحو  �سافية  اأرب��اح��اً  �سجل  اأن  بعد  الإج��م��ال��ي��ة  الأرب����اح 
مليارات درهم خالل الن�سف الأول من العام اجلاري بارتفاع 
ن�سبته %50 مقارنة مع الفرة نف�سها من العام 2021، 
 11% بن�سبة  الوطني”  الإم���ارات دبي  “بنك  اأرب��اح  وزادت 
اجلاري،  العام  من  الأول  الن�سف  يف  دره��م  مليار   5.3 اإىل 

حمققاً بذلك اأعلى اأرباح ن�سف �سنوية منذ عام 2019.
الأرباح  اأن �سايف  التجاري”  “اأبوظبي  بنك  نتائج  واأظهرت 
3.059 مليار درهم يف الن�سف الأول من العام  ارتفع اإىل 
اجلاري بن�سبة منو %21 مقارنة بالن�سف الأول من العام 
يف  قوياً  من��واً  الإ�سالمي”  “دبي  بنك  بينما حقق   ،2021
اإىل  لت�سل  �سنوي  اأ�سا�س  على   45% بن�سبة  الأرب��اح  �سايف 
1.86 مليار درهم للفرة نف�سها  2.7 مليار درهم مقابل 

من العام ال�سابق.
درهم  م��ل��ي��ار   1.4 اإىل  امل�سرق”  “بنك  اأرب������اح  وارت��ف��ع��ت 
الأرب���اح  بلغت  بينما  اجل����اري،  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف  يف 
ومنت   ،17% ب��زي��ادة  دره���م  مليار   1.9 نحو  الت�سغيلية 

 30% اأبوظبي الإ�سالمي بن�سبة  ال�سافية مل�سرف  الأرب��اح 
العام  م��ن  الأول  الن�سف  خ���الل  دره���م  م��ل��ي��ار   1.4 لتبلغ 
اجلاري، مقارنة مع 1.1 مليار درهم خالل الفرة نف�سها 
اأرباحاً  التجاري”  دب���ي  “بنك  2021.و�سجل  ع���ام  م��ن 
�سافية بنحو 866 مليون درهم يف الن�سف الأول من العام 
العام  الأول من  بالن�سف  %28.1 مقارنة  بزيادة  اجلاري 
“م�سرف الإمارات الإ�سالمي”  اأرباح  املا�سي، وارتفع �سايف 
الن�سف  يف  دره���م  مليون   701 اإىل  لت�سل   23% بن�سبة 
الأول من العام اجلاري.وزادت الأرباح ال�سافية لبنك “راأ�س 
اخليمة الوطني” اإىل 527 مليون درهم يف الن�سف الأول 
%72، يف  اأ�سا�س �سنوي جاوز  من العام اجلاري بنمو على 

حني منت الأرباح ال�سافية مل�سرف ال�سارقة الإ�سالمي اإىل 
اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  يف  دره��م  مليون   361.9
بزيادة قدرها %25 مقارنة بنحو 389.5 مليون درهم يف 

الفرة نف�سها من العام املا�سي.
 165.3 اإىل  الوطني  القيوين  اأم  بنك  اأرب��اح  �سايف  وارتفع 
بارتفاع  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف  يف  دره��م  مليون 
درهم يف  131.48 مليون  بنحو  %25.7 مقارنة  بن�سبة 
الفرة املقارنة من العام املا�سي، فيما �سجل “بنك الفجرة 
الوطني” منواً بن�سبة %97.5 على اأ�سا�س �سنوي حمققاً 
اأرباحاً �سافية بنحو 150.5 مليون درهم يف الن�سف الأول 
من العام اجلاري.وو�سلت اأرباح “البنك العربي املتحد” اإىل 
اجلاري  العام  من  الأول  الن�سف  يف  دره��م  مليون   83.27
اأرباح  منت  بينما   ،209% ج��اوز  �سنوي  اأ�سا�س  على  بنمو 
 74.9 اإىل  لت�سل   21% م��ن  ب��اأك��ر  عجمان”  “م�سرف 

مليون درهم يف الن�سف الأول من العام احلايل.

مزارعون م�سممون على ال�ستمرار رغم نريان املدفعية يف �سرق اأوكرانيا 

اأ�سحاب الأعمال يجّدون لإيجاد عّمال يف الوليات املتحدة 

 يقدم قراءة �صاملة للتحولت القت�صادية والجتماعية امل�صتقبلية

»الدويل لالت�سال احلكومي 2022« ينطلق يف 28 �سبتمر حتت �سعار »حتديات وحلول«

»ق�ساء اأبوظبي« تنجح يف اإخراج �سركة 
من خطر اإ�سهار اإفال�سها

مالية عجمان تعقد ور�سة عمل حول دليل الحتيال 
ومنهجية التدقيق الداخلي حلكومة الإمارة

•• اأبوظبي-وام:

متكنت دائرة الق�ساء يف اأبوظبي، من اإخراج �سركة من 
الهيكلة  اإع��ادة  بعد جناح عملية  اإفال�سها،  اإ�سهار  خطر 
التي خ�سعت لها اأمام دائرة الإفال�س مبحكمة اأبوظبي 
ال��ت��ج��اري��ة، وف���ق الإج������راءات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال��ف��اع��ل��ة التي 
 2016 ل�سنة   9 بقانون احت��ادي رقم  املر�سوم  يوفرها 
ب�����س��اأن الإف���ال����س وت��ع��دي��الت��ه، ب��ه��دف م��ع��اجل��ة اأو�ساع 
يعزز  مبا  الدائنني،  اأم���وال  وحماية  املتعرة  ال�سركات 
حماية الن�ساط القت�سادي واملناخ ال�ستثماري للدولة.

وتعود تفا�سيل الواقعة الثانية من نوعها على م�ستوى 
املنطقة، والتي تنظرها املحاكم املتخ�س�سة يف اأبوظبي، 
اإفال�س  اإ�سهار  اإج���راءات  افتتاح  بطلب  دائ��ن  تقدم  اإىل 
“الإفال�س”،  قانون  من  ال��راب��ع  الف�سل  لأح��ك��ام  وفقا 
نتيجة تعر �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة متخ�س�سة 
وتوقفها  ديونها  ���س��داد  يف  العامة،  امل��ق��اولت  جم��ال  يف 
عن دفعها، نتيجة ا�سطراب مركزها املايل. واأثناء �سر 
الإجراءات، تقدم جمموعة دائنون اآخرون، مبطالبتهم 
بديون قيمتها الإجمالية مبلغ 76 مليونا و104 اآلف 
اإع��ادة هيكلة،  اإع��داد م�سروع خطة  درهماً، ومت  و221 
�سوت عليها باملوافقة %71.54 من الدائنني، وبقيمة 
لتتمكن  ال��دي��ن،  اإج��م��ايل  م��ن   71.89% ن�سبته  دي��ن 

وباإ�سراف  متخ�س�س  خبر  مبعاونة  املدينة  ال�سركة 
حمكمة اأبوظبي التجارية من �سداد اللتزامات و�سرف 
و400  م��الي��ني   5 بنحو  ي��ق��در  لل�سركة  فائ�س  مبلغ 
بقيمة  العينية  اأ�سولها  على  املحافظة  مع  دره��م،  األ��ف 

تقديرية حوايل 15 مليونا و168 األف درهم.
وت��ع��د اإع�����ادة ال��ه��ي��ك��ل��ة ال��و���س��ي��ل��ة الأك����ر ف��اع��ل��ي��ة التي 
 2016 ل�سنة   9 بقانون احت��ادي رقم  املر�سوم  يوفرها 
احلوار  ملتقى  يتيح  اإذ  وت��ع��دي��الت��ه،  الإف���ال����س  ب�����س��اأن 
وحتت  خبر  مبعاونة  الدائنني  وجمموعة  املدين  بني 
اإ����س���راف امل��ح��ك��م��ة امل��خ��ت�����س��ة، مل��ن��اق�����س��ة ���س��ب��ل مواجهة 
وتفاعلية  منظمة  ديناميكية  تقنيات  وف��ق  التحديات، 
تهدف اإىل توجيه احلوار يف اجتاه بّناء ي�سهم يف اإيجاد 
احلل اجلماعي الأمثل ل�سداد اللتزامات ب�سورة حتقق 
امل�سالح امل�سركة جلميع الأطراف. وجتدر الإ�سارة اإىل 
اإع��ادة الهيكلة تبداأ بح�سر املطالبات على  اإج��راءات  اأن 
املدين والوقوف على اأمواله، ودرا�سة اأ�سباب توقفه عن 
�سداد ديونه، مع اإعداد املدين واخلبر املخت�س م�سروع 
ملراجعتها،  املحكمة  على  تعر�س  والتي  الهيكلة،  خطة 
الدائنني  جميع  ع��ل��ى  عر�سها  ي��ت��م  امل��واف��ق��ة  ح���ال  ويف 
على  اخل��ط��ة  ف��ر���س  يتم  ل  ح��ني  يف  عليها،  للت�سويت 
الدائنني اإل اإذا وافق اأغلبيتهم من حيث عددهم وقيمة 

ديونهم.

•• عجمان-وام:

امل��ال��ي��ة يف عجمان ور���س��ة عمل ح��ول دليل  دائ���رة  ع��ق��دت 
عجمان،  حلكومة  الداخلي  التدقيق  ومنهجية  الحتيال 
وذل����ك يف اإط����ار ج��ه��وده��ا امل��ب��ذول��ة ل��ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون مع 
بالعمل  الإم��ارة والرتقاء  الأخ��رى يف  اجلهات احلكومية 

احلكومي.
وت��اأت��ي ه���ذه ال��ور���س يف اإط����ار ح��ر���س ال���دائ���رة ع��ل��ى ن�سر 
التوعية يف خمتلف جمالت العمل ل�سيما تدريب املعنيني 
منهجية  وتطبيق  الح��ت��ي��ال  ملكافحة  خ��رات��ه��م  وت��ع��زي��ز 

التدقيق الداخلي وفق اأعلى املمار�سات واملعاير العاملية.
وناق�ست الور�سة التي ا�ستمرت مدة يومني، اأهمية تعزيز 
ال��ب��ي��ئ��ة ال��رق��اب��ي��ة، مل��ك��اف��ح��ة الح��ت��ي��ال ومت��ك��ني اجلهات 
والك�سف  الحتيال  خماطر  على  التعرف  من  احلكومية 
عنه والتعامل معه باأ�سلوب فعال ب�سكل ي�سمن ال�سفافية 
وحماية م�سالح تلك اجلهات و�سمان ا�ستمرارية اأعمالها، 

..كما ناق�ست اإطار عمل مكافحة الحتيال باعتباره ركيزة 
احلوكمة  ملنظومة  الأم��ث��ل  التطبيق  عملية  يف  اأ�سا�سية 

املوؤ�س�سية.
وهدفت الور�سة اإىل تر�سيخ ال�سفافية والنزاهة يف اجلهات 
احلكومية، وتعزيز تناف�سية الإم��ارة من خالل احلد من 
وتطبيق  وت��ط��وي��ر  الإداري  وال��ف�����س��اد  الح��ت��ي��ال  عمليات 
الوعي  وزي��ادة  الحتيال،  املتعلقة مبكافحة  النظم  اأف�سل 
والك�سف  احل��د  باآليات  احلكومية  اجلهات  موظفي  ل��دى 
وال��ت��ع��ام��ل م���ع الح���ت���ي���ال ح����ال وق���وع���ه اأو ال���س��ت��ب��اه يف 

وقوعه.
و�سدد حممد عبداحلميد خليف، مدير مكتب ال�سيا�سات 
اإعداد  اأهمية  على  بعجمان  املالية  دائ��رة  يف  وال�ست�سارات 
امل��وظ��ف��ني وت��دري��ب��ه��م وا���س��راك��ه��م فيما ت��ق��وم ب��ه الإم���ارة 
وتطوير  امل�ستقبل  وا���س��ت�����س��راف  م��واك��ب��ة  يف  ج��ه��ود  م��ن 
القت�ساد القائم على املعرفة، والذي ت�سكل اأمن البيانات 

والإح�ساءات املالية املحرك والركيزة الرئي�سية له.

•• �شلوفيان�شك-اأ ف ب

يف و���س��ط اأح���د ح��ق��ول الأر�����س ال�����س��وداء التي 
اآل��ة احل�ساد بال  اأوك��ران��ي��ا، تقف  ت�سنع ث��روة 
حراك على بعد حوايل ع�سرين كيلومراً من 

خط املواجهة. قبل اأ�سبوع، ا�سطدمت بُلغم.
قمرة  بقايا  ق��رب  الأم��ام��ي��ة  العجلة  مت��ّزق��ت 
بافلو  الأخ����ر،  ه��ذا  وُن��ق��ل  امل�ستعلة.  ال�سائق 
اإ�سابته  ب�����س��ب��ب  امل�ست�سفى  اإىل  ك���ودمي���وف، 
كانت  “لطاملا  ق��ائ��اًل  ي�ستكي  بالغة.  ب��ح��روق 
اأكر  ب���ات���ت  الآن  ول��ك��ّن��ه��ا  ���س��ع��ب��ة،  ال����زراع����ة 

�سعوبة«.
اأ���س��ه��ر من  اآب/اغ�����س��ط�����س، بعد  الأول م��ن  يف 
حمّملة  �سحن  �سفينة  اأول  غ��ادرت  التفاو�س، 
باحلبوب الأوكرانية، اأودي�سا )جنوب(، منهية 
بذلك احل�سار الرو�سي على املوانئ الأوكرانية 
يهّدد  الأ�سود والذي كان  البحر  الواقعة على 
من  العديد  يف  خطرة  غذائية  اأزم��ة  بحدوث 

البلدان.
 15 غ����ادرت ح���واىل   - ال�سفينة  اإب��ح��ار  ���س��ّك��ل 
ذل���ك احل���ني م��ن ثالثة  م��ن��ذ  اأخ����رى  �سفينة 

ارت���ي���اح للقطاع  اأوك���ران���ي���ة - م�����س��در  م��وان��ئ 
الزراعي يف اأوكرانيا، التي تعّد اأحد امل�سّدرين 
بعدما  وذل��ك  العامل،  يف  للحبوب  الأ�سا�سيني 
كان املزارعون م�سطّرون لتخزين حبوبهم اأو 

بيعها ب�سعر اأقل، ما ي�سّكل خ�سارة لهم.
احلو�س  دون��ب��ا���س،  مل���زارع���ي  بالن�سبة  ول��ك��ن 
ال��واق��ع يف ���س��رق اأوك���ران���ي���ا، ف����اإّن ال��ت��ه��دي��د ل 
يزال متوا�ساًل يف ظّل تركيز القوات الرو�سية 

هجومها عليه منذ اأربعة اأ�سهر.
العام املا�سي، كان �سرغي لوبار�سكي يتقا�سى 
يورو(   0،21( ثمانية هريفنيا  اإىل  ي�سل  ما 
م��ق��اب��ل ب��ي��ع ك��ل ك��ي��ل��وغ��رام م��ن ال��ق��م��ح. منذ 
بداية احلرب، مل يعد باإمكانه احل�سول على 
اأكر من ثالثة هريفنيا، وذلك يف حال متّكن 
كراماتور�سك  مدينة  اإىل  احل��ب��وب  نقل  م��ن 

الأكر يف املنطقة.
على  الواقعة  األيك�ساندروفكا  راي  قريته  ويف 
 1.80 على  �سوى  امل��واج��ه��ة، ل يح�سل  خ��ط 
“ال�سائقني يخ�سون  التّجار لأّن  هريفنيا من 

املجيء اإىل هنا«.
�ستوكالو )46 عاماً(  اإدوارد  من جهته، يزرع 

150 هكتاراً يف �سواحي مدينة �سلوفيان�سك. 
القمح  م��ن  ه��ك��ت��اراً  ث��الث��ني  اأن  اإىل  وي�����س��ر 

“احرقت بالكامل” ب�سبب نران املدفعية.
وفيما يكافح لإقناع عّماله مبوا�سلة امل�ساركة 
يف احل�ساد، يقول “املزارعون مثلنا �سُيفل�سون. 
ه���ن���اك، اجلميع  اإىل  ال���ذه���اب  ي��ري��د  اأح����د  ل 

يخافون من ال�سواريخ القادمة«.
عندما  اأي�ساً  بحياتنا  نخاطر  “كّنا  وي�سيف 
اأ�سابت  واأي��ار/م��اي��و.  ني�سان/اأبريل  يف  زرعنا 
القنابل العنقودية حقولنا. وانفجرت القنابل 

على بعد 100 اأو 200 مر مّنا«.
احلقول  اإىل  ال��ذه��اب  ي��وا���س��ل  البع�س  ل��ك��ن 

ب�سبب الأزمة القت�سادية.
وهي  ع��ام��اً(   57( غابونوفا  �سفيتالنا  تقول 
الباذجنان يف حقل واقع خارج مدينة  تقطف 
�سوليدار املحا�سرة “ل يوجد عمل اآخر هنا”. 
وت�سيف على وقع اأ�سوات انفجارات ُت�سمع من 

بعيد “اإنه اأمر خميف لكنه ي�سّتت النتباه«.
زراعة  تعّد  اأوك��ران��ي��ا،  يف  الفقرة  املنطقة  يف 
يبيع  الأح��د،  �سوق  بقوة. يف  الكفاف متجّذرة 
من  مت��ّك��ن��وا  ال��ت��ي  القليلة  املنتجات  البع�س 

ة. زرعها يف اأرا�سيهم اخلا�سّ
ي��ق��ول ف��ول��ودمي��ر ري��ب��ال��ك��ني رئ��ي�����س الإدارة 
�سفياتوغر�سك  م��ق��اط��ع��ة  يف  ال��ع�����س��ك��ري��ة 
يعملون  “النا�س  املواجهة،  خط  على  الواقعة 
اأحد  ه��و  ه���ذا  اأّن  اإىل  وي�����س��ر  با�ستمرار”. 
عن  ال�سكان  من  الكثر  اإحجام  وراء  الأ�سباب 

املغادرة.
ويتابع قائاًل “نحن ن�سرح للنا�س با�ستمرار ما 
يحدث ونحاول حتفيزهم على اإخالء املناطق 

اإىل مدٍن اأكر اأماناً«.
ب��ال��رغ��م م��ن اأّن ه���ذه الأرا����س���ي ال�����س��غ��رة ل 
ت�سّكل ثقاًل يف امليزان التجاري العاملي، اإّل اأنها 
لي�ست بعيدة عن اخلطر. يف ال�ساعات الأوىل 
اندلع  اإىل  الق�سف  اّدى  الث��ن��ني،  �سباح  من 
نران يف الأر�س الواقعة خلف منزل ليوبوف 
املركز  م�����س��ارف  على  ع��ام��اً(   57( كاني�سيفا 

ال�سناعي الرئي�سي يف كراماتور�سك.
فقط  كانت  احلديقة  “هذه  كاني�سيفا  تقول 
لتلبية حاجاتنا، ولكننا جنحنا يف زرع الكثر 
منها  ي���ب���َق  “مل  واأ����س���اف���ت  الأ�سياء”.  م���ن 

�سيء«.

•• وا�شنطن-اأ ف ب

تتزايد طلبات البحث عن عاملني يف الوليات املتحدة، من بائعني 
العاملة  اليد  تقّل�س  نتيجة  بريد،  و�سعاة  واخت�سا�سيني  ون��دل 
وقيود  التقاعد  على  اإح���الت  ظ��ّل  يف  كوفيد-19،  جائحة  خ��الل 

على الهجرة واإ�سابات باملر�س طويلة الأمد.
الطرق،  امتداد  على  “مطلوب عّمال”  ُكتب عليها  علقت لفتات 
ي�سعون  الأعمال  فاأ�سحاب  اأو حّتى على احلافالت.  املطاعم  اأمام 
اإىل توظيف عدد اأكر من الأ�سخا�س يف ظّل ال�ستهالك اجلامح 

لالأمركيني، لكن ي�سعب عليهم اإيجاد �سالتهم.
وكانت حوايل 10 ماليني فر�سة �ساغرة يف حزيران/يونيو، وفق 
اأحدث املعطيات يف هذا ال�سدد، يف حني مل يكن عدد الباحثني عن 

عمل يتخّطى 6 ماليني.
عدد  “لدينا  الأمركية  التجارة  غرفة  عن  �سادر  بيان  يف  وج��اء 
ال��ع��ّم��ال... ويطال هذا  ك��اف من  الوظائف وع��دد غر  كبر من 

النق�س القطاعات كافة«.
توّقف كثرون عن العمل يف ربيع 2020 عندما وّجهت جائحة 
يعودوا  الأمركي. وهم مل  قا�سية لالقت�ساد  كوفيد-19 �سربة 

اإىل اأعمالهم مذاك.
واأفادت غرفة التجارة “كان ليكون لنا 3،4 ماليني �سخ�س اإ�سايف 
يف �سوق العمل... لو بقيت ن�سبة النخراط يف ال�سوق على حالها 

كما قبل اجلائحة«.

املتحدة  ال��ولي��ات  “ف�سّكان  العمل،  ع��ن  ت��ق��اع��دوا  منهم  ك��ث��رون 
�سوق  �س يف  املتخ�سّ بنكر  نيك  قال  ال�سّن”، على ما  يتقّدمون يف 
موقع  يف  القت�سادية  الأب��ح��اث  على  وامل�سرف  الأمركية  العمل 
“اإنديد” لإعالنات الوظائف يف ت�سريحات لوكالة فران�س بر�س.
قبل  العمل  �سوق  بالن�سحاب من  الإجن��اب  اأبناء جيل طفرة  ب��داأ 
ت�سارعت”  التقاعد  “الإحالت على  اأن  جائحة كوفيد-19، غر 
ال�سحية، بح�سب ما قالت ديان �سوونك، كبرة  الأزم��ة  يف بداية 

لوكالة فران�س بر�س. القت�ساديني يف �سركة “كي بي ام جي”، 
التقاعد مبكرا، خ�سية على �سّحتهم،  واختار ماليني الأ�سخا�س 
والعقارات  البور�سة  يف  الأ���س��ه��م  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��اع  م��ن  م�ستفيدين 

لإجراء �سفقات بيع والنتفاع من مّدخراتهم.
ومن امل�ستبعد اأن تعود اليد العاملة اإىل م�ستويات ما قبل اجلائحة، 

وفق نيك بنكر. ب�سبب تقّدم ال�سّكان يف العمر”، 
كافية  ب��وت��رة  لي�ست  “الهجرة  اأن  ه��و  الفر�سية  ه��ذه  ي��ع��ّزز  وم��ا 
من  ين�سحبون  الذين  الإجن���اب  طفرة  جيل  اأب��ن��اء  عن  للتعوي�س 

بح�سب ديان �سوونك. ال�سوق”، 
ت�سّببت  ترامب  دونالد  عهد  يف  الهجرة  على  املفرو�سة  فالقيود 
ثّم  و2019.   2016 بني  الن�سف  اإىل  الوافدين  ع��دد  بخف�س 
باتت  التي  اأعدادهم  اأكر  بعد  لتخّف�س  اأتت جائحة كوفيد-19 

يف 2021 توازي ربع ما كانت عليه يف 2016.
بعد  نبلغ  مل  لكننا  قليال،  ال��و���س��ع  “انتع�س  بنكر  نيك  واأو���س��ح 

امل�ستويات التي كانت �سائدة قبل ب�سع �سنوات«.

التي  الأ�سباب  يف جملة  الهجرة”  وتراجع  املبكر  “التقاعد  ويرد 
عن  ف�سال  الو�سع،  لتف�سر  الأمركية  التجارة  غرفة  تقّدمها 
امل�ساعدات ال�سخية التي منحتها احلكومة خالل اجلائحة والتي 
اإىل  بحاجة  ع��ادوا  ما  الذين  العاملني  بع�س  عائدات  من  “زادت 

العمل«.
2020 باأعداد كبرة، ب�سبب  اأي�سا عن العمل يف  توّقفت الن�ساء 
اإغالق املدار�س طوال �سنة ون�سف ال�سنة. ومل تعد كثرات منهّن 

للعمل ب�سبب حتديدا نق�س اليد العاملة يف دور احل�سانة.
مع  بذاتها”  اجل��ائ��ح��ة  “تداعيات  اإىل  ���س��وون��ك  دي���ان  واأ����س���ارت 
طويل  كوفيد-19  من  يعانون  اأو  بالفرو�س  اأ�سيبوا  اأ�سخا�س 
الأمد، “وهي من امل�ساكل التي مل تقّدر على حقيقتها ومل حتّلل 

كما ينبغي وتبقي اأ�سخا�سا بعيدين عن �سوق العمل«.
ويفاقم هذا الو�سع نق�س اليد العاملة “ويعّقد بدوره البحث عن 

وفق اخلبرة القت�سادية. عمل”، 
وملواجهة هذه املع�سلة، ل بّد من اجتذاب النا�س اإىل �سوق العمل 
من جهة وجلم ال�ستهالك املفرط لالأمركيني من جهة اأخرى 
ال��ك��ب��ر من  ال��ع��دد  ت��وظ��ي��ف ه���ذا  اإىل  ال�����س��رك��ات  ك��ي ل ت�سطر 
اأن يتقّل�س  اأن ي�ستمّر هذا النق�س لكن  الأ�سخا�س.ومن املرتقب 
ال�سديد  الت�سّخم  ملواجهة  املّتخذة  التدابر  اإن  اإذ  ال�سي،  بع�س 

توؤّدي اإىل تباطوؤ القت�ساد ومن ثّم العمالة.
العمل  اأ�سحاب  تزاحم  مع  الو�سع  راهنا من  املوّظفون  وي�ستفيد 

على تقدمي رواتب اأعلى و�سروط عمل اأف�سل.

•• ال�شارقة-الفجر: 

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  رع����اي����ة  حت����ت 
القا�سمي،  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
ال�سارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
من  ال�11  ال��������دورة  ف���ع���ال���ي���ات  ت��ن��ط��ل��ق 
احلكومي  ل��الت�����س��ال  ال�����دويل  امل��ن��ت��دى 
حتت  امل��ق��ب��ل،  �سبتمر  و29   28 ي��وم��ي 
مركز  يف  وحلول”،  “حتديات  ���س��ع��ار 
املنتدى من�سة  اإذ ميثل  ال�سارقة،  اإك�سبو 
ع��امل��ي��ة ت�����س��ت�����س��ي��ف ع��ل��ى م����دى يومني 
والفكر واخلراء  ال��راأي  ق��ادة  نخبة من 
الذين  احل���ك���وم���ي،  الت�������س���ال  ق���ط���اع  يف 
للتحولت  وحتليالتهم  روؤاهم  ي�ساركون 
القادمة،  والج��ت��م��اع��ي��ة  الق��ت�����س��ادي��ة 
الت�سال  م��ن��اه��ج  اأف�����س��ل  وي�ستعر�سون 
الأوق���ات  واأدوات�����ه ملخاطبة اجل��م��ه��ور يف 

غر العتيادية. 
ال�����ذي ي��ن��ظ��م��ه املركز  امل���ن���ت���دى،  وي���رك���ز 

التابع  احل���ك���وم���ي،  ل��الت�����س��ال  ال������دويل 
ال�سارقة،  حل��ك��وم��ة  الإع���الم���ي  للمكتب 
تعريف  يف  احلكومي  الت�سال  دور  على 
وا�ستخدام  ب��ال��ت��ح��دي��ات  امل��ت��خ�����س�����س��ني 
منهجيات الت�سال املنا�سبة التي توؤ�س�س 
الإي���ج���اب���ي���ة اجل��م��اع��ي��ة وحتفز  ل���ل���روح 
اجلمهور على امل�ساهمة يف ابتكار احللول 

واملمار�سات املالئمة لكل مرحلة. 

 ال�صتجابة للمتطلبات 
اأن  اأه��م��ي��ة  امل��ن��ت��دى  جل�سات  وت�ستعر�س 
ال�سلة  ذات  احلكومية  املمار�سات  تكون 
ب��ب��ن��اء ال��ع��الق��ة م���ع اجل��م��ه��ور مالئمة 
الدول  ب��ه��ا  مت��ر  ال��ت��ي  امل��رح��ل��ة  لطبيعة 
والجتماعية  القت�سادية  وال��ت��ح��دي��ات 
املجتمعات  وط����م����وح����ات  وال���ث���ق���اف���ي���ة 
اإذ يوؤكد املنتدى اأن الت�سال  وتطلعاتها، 
احلكومي يجب اأن ي�ستجيب للمتطلبات 
املا�سي،  جت��ارب  اإىل  بال�ستناد  ال��راه��ن��ة 

الو�سول  اأج��ل  من  بال�سراكات  والإمي���ان 
مل�ستقبل مزدهر. 

التعامل مع الأزمات القت�صادية 
ا�سراتيجيات  اأف�سل  املنتدى يف  ويبحث 
الت�سال احلكومي للتعامل مع الأزمات 
الق���ت�������س���ادي���ة، ����س���واء ق��ب��ل ح��دوث��ه��ا اأو 
على  املنتدى  وي��رك��ز  بعدها،  اأو  اأث��ن��اءه��ا 
الأول  الت�����س��ال،  يف  اأ�سا�سيني  منهجني 
لتداعيات  واخل�سوع  التكيف  على  يقوم 
احتواء  على  الثاين  يقوم  بينما  الأزم���ة، 
وحتويلها  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  وع��ك�����س  الأزم��������ات 
اأدوات  يف  والإب����داع  لالبتكار  ف��ر���س  اإىل 

واأمناط العمل والعي�س. 
تاأثر  ت��و���س��ي��ح  اإىل  امل���ن���ت���دى  وي�����س��ع��ى 
اجلمهور  وع��ي  يف  وال��ك��ل��م��ات  الن�سو�س 
وجهوزيته عند تناول الق�سايا املف�سلية، 
وذل������ك م����ن خ�����الل ا���س��ت�����س��اف��ة خ����راء 
واأ�����س����ح����اب جت�������ارب مم����ي����زة يف جم���ال 

الت�سال. 

املفهوم احلديث للقيادة 
وكلماته  امل���ن���ت���دى  ج��ل�����س��ات  وت����ت����ن����اول 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة، ال���ت���ح���ولت اجل����اري����ة على 
م��ف��ه��وم وث��ق��اف��ة ال��ق��ي��ادة، وي��وؤك��د اأن ما 

اأحدثته ثورة الت�سالت من وعي جديد 
م�سادر  على  وانفتاحه  اجل��م��ه��ور،  ل��دى 
متنوعة من الر�سائل واملعلومات تتطلب 
اق��ت�����س��ادي��ة ور�سمية  ق��ي��ادات  ا���س��ت��ح��داث 
واجتماعية، تتميز بقدرتها على التاأثر 
غر املبا�سر يف وعي اجلمهور وتوجهاته 
ي�ستعر�س  ذات���ه،  ال�سياق  ويف  وث��ق��اف��ت��ه. 
فعاليًة  الأك���ر  الت�سال  اأدوات  املنتدى 
الإبداعية  ال�سناعات  وت�سمل  وت��اأث��راً، 
م��ث��ل ال���درام���ا وال��رف��ي��ه وال��ف��ن��ون، كما 
الأدوات يف  ه��ذه  دور  على  ال�سوء  ي�سلط 
وتعزيز  الإي��ج��اب��ي،  املجتمعي  امل��زاج  بناء 
املالمح الإيجابية للحكومات واملوؤ�س�سات 

الر�سمية اأمام املجتمع الدويل. 
واإىل جانب اخلطابات امللهمة واجلل�سات 
الرئي�سية، ينظم املنتدى �سل�سلة من ور�س 
العمل والفعاليات امل�ساحبة، وتركز على 
دور املوؤ�س�سات املجتمعية يف دعم الت�سال 
باأحدث  التعريف  ج��ان��ب  اإىل  احل��ك��وم��ي 

م�ستجدات علوم الت�سال.

منظومة متكاملة
ع����الي، مدير  �سعيد  ط����ارق  ���س��ع��ادة  واأك����د 
ال�سارقة،  حلكومة  الإع��الم��ي  املكتب  ع��ام 
ي�سهدها  ال��ت��ي  امل��ت�����س��ارع��ة  ال���ت���ط���ورات  اأن 
الع�سر احلديث عززت اأهمية دور الت�سال 
املجتمع مبوؤ�س�ساته  ثقة  دعم  احلكومي يف 
من  متكاملة  منظومة  وب��ن��اء  احل��ك��وم��ي��ة، 
اأدوات الت�سال ومنهجياته التي ت�ستجيب 
باأق�سى  اأن���واع���ه���ا  مب��خ��ت��ل��ف  ل��ل��ت��ح��دي��ات 
وق��ال عالي:  وال��ت��اأث��ر.  الفعالية  درج���ات 
تدعم  امل��ن��ت��دى  م���ن  امل��ق��ب��ل��ة  ال������دورة  “اإن 
يف  احلكومي  الت�سال  من  جديدة  مرحلة 
املنطقة، ت�ستجيب للتحولت الكبرة التي 
ت�سهدها �ساحة الت�سال والقت�ساد والعلوم 
مفهوماً  لي�س  الت�سال  لأن  الجتماعية، 
التطور يكت�سب �سماته  ثابتاً، بل علم دائم 
غاياته  وي���ح���دد  ا���س��رات��ي��ج��ي��ات��ه  وي�����س��ي��غ 

ومراعاة  ال��راه��ن��ة،  الأح�����داث  طبيعة  م��ن 
طموحات املجتمعات وم�ساحلها العليا.«

ري���ادة  الإم������ارات  دول����ة  “اأثبتت  واأ����س���اف: 
التحديات  اإدارة  يف  ل��ه��ا  م�����س��ه��وداً  ع��امل��ي��ة 
على اختالفها وهذا ما يجعل من املنتدى 
من�سة رائدة لتكري�س هذا النجاح انطالقاً 
وتبادل  نقل  يتيح  اإذ  ال�����س��ارق��ة،  اإم���ارة  م��ن 
الآراء حول اأف�سل املمار�سات العاملية يف هذا 
املجال، وال�ستفادة منها لتطوير املمار�سات 
احلالية مبا ي�ستجيب لتطلعات امل�ستقبل«.
ولفت اإىل اأن الت�سال احلكومي ل يقت�سر 
اإىل  احلكومية  اجل��ه��ات  ر���س��ائ��ل  نقل  على 
اإىل  اجل���م���ه���ور  ط��ل��ب��ات  ن��ق��ل  اأو  ال���ن���ا����س، 
اجل��ه��ات احل��ك��وم��ي��ة ف��ق��ط، ب��ل ه��و عملية 
ات�سال مبا�سرة بني الطرفني،  فتح قنوات 
نقاط  اإىل  احل��ك��وم��ات  خاللها   م��ن  تنتبه 
القوة لتعزيزها  ال�سعف لتقويتها، ونقاط 
النهو�س  م�سوؤولية  اجل��م��ه��ور  وي�ساركها 

باملجتمع واملنظومة ككل.«

مليار درهم اأرباح 17 بنكا وطنيا مدرجا يف الن�سف الأول  24.2
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فاييكانو،  ل��راي��و  الفني  امل��دي��ر  ق��ال 
اقتنا�س  ع��ق��ب  اإي��������راول،  اأن������دوين 
بر�سلونة  براثن  من  لنقطة  فريقه 
بتعادل �سلبي يف عقر داره يف بداية 
م�سواره يف املو�سم اجلديد بالليجا، 
اإنه فريقه "مل ي�ست�سلم اأبداً، وح�سل 

على الهدية" بهذه النتيجة.
واأ�����س����ار م�����درب ال��ف��ري��ق امل���دري���دي 
املباراة  ب��ع��د  ال�����س��ح��ايف  امل���وؤمت���ر  يف 
�سبوتيفاي  ملعب  احت�سنها  ال��ت��ي 
ال�سهل مطلقاً  "لي�س من  نو  كامب 
وبالأخ�س  امل��ل��ع��ب،  ه���ذا  يف  ال��ل��ع��ب 
"الر�سا" ال��ذي ق��دم م�ستوى  اأم��ام 
ك��ب��ر للغاية خ���الل ف���رة الإع����داد 
ل��ل��م��و���س��م. امل��ن��اف�����س ���س��ي��ط��ر اأك���ر 
التي  للفر�س  بالنظر  امل��ب��اراة  على 
اأبداً،  ن�ست�سلم  مل  ولكننا  �سنعوها، 
مرماهم  اأي�ساً  ه��ددن��ا  النهاية  ويف 

بفر�س وا�سحة".
كما اأو�سح اإيراول اأنه من "ال�سعب 
جداً" اأن تغلق امل�ساحات اأمام لعبي 
اخلطة  ك��ان��ت  ول���ه���ذا  "الر�سا"، 

فرة ممكنة بعيدا  لأطول  "البقاء 
عن مناطق اخلطر لدينا".

الكاتالوين  الفريق  حظوظ  وح��ول 
املو�سم،  ه��ذا  مهماً  �سيئاً  حتقيق  يف 
بو�سوح:  ال�40 عاماً  اأجاب �ساحب 

م�سابهة  "الر�سا"  لعب  "طريقة 
لعب  ل���ط���ري���ق���ة  ك����ب����ر  ح������د  اإىل 
روؤية  لديهم  وه��م  امل��ا���س��ي،  امل��و���س��م 
وا���س��ح��ة ج���داً مل��ا ي��ري��دون تقدميه 
داخ�����ل امل���ل���ع���ب، وه�����ذا ب��ال��ط��ب��ع ما 

النجاحات.  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ���س��ي��ق��وده��م 
بالطبع،  اجلديدة  ال�سفقات  ولكن 
ليفاندوف�سكي،  "روبرت"  بالأخ�س 
امل�ستوى.  يف  كبرة  طفرة  �ستحدث 

�سيناف�سون على كل الألقاب". 

اإف.�سي  ق��وان��غ��ت�����س��و  ن����ادي  اأع���ل���ن 
الدوري  بلقب  ال��ف��وز  �سبق  ال���ذي 
ال�سيني املمتاز لكرة القدم ثماين 
التوا�سل  و����س���ائ���ل  ع����ر  م������رات 
ت�سي  ت�سينغ  عني  اأن��ه  الجتماعي 
اأف�سل لعب يف اآ�سيا �سابقاً مدرباً 

جديداً لفريقه.
ملدة  عاماً"   41" ت�سينغ  ول��ع��ب 
11 عاماً ون�سف العام يف �سفوف 
ويتوىل  الع��ت��زال  قبل  قوانغت�سو 
ليو  ل�سلفه  خلفاً  الفريق  ت��دري��ب 

ت�سيو.
املركز  قوانغت�سو  يحتل  وح��ال��ي��اً 
الدوري  يف  فريقاً   18 بني   16
ال�����س��ي��ن��ي امل��م��ت��از ب��ع��د ف����وزه مرة 
واحدة فقط يف 12 جولة اأقيمت 

حتى الآن.
اأف�سل لعب  بجائزة  ت�سينغ  وف��از 
2013 بعد  اآ�سيا يف  ق��دم يف  ك��رة 
دوري  بلقب  للفوز  فريقه  ق��اد  اأن 
اأن  قبل  العام  ه��ذا  يف  اآ�سيا  اأبطال 
يتوج النادي باللقب مرة ثانية يف 

.2015
كالعب  م�����س��رت��ه  ت�سينغ  واأن���ه���ى 
نهاية  يف  ق��وان��غ��ت�����س��و  ���س��ف��وف  يف 
اإليه  املو�سم املا�سي بعد ان�سمامه 

�سيتليك  م���ن  ق���ادم���اً   2011 يف 
الإ�سكتلندي عندما كان الفريق يف 

دوري الدرجة الثانية ال�سيني.
ولعب ت�سينغ اأي�ساً 108 مباريات 

قبل  ال�سيني  املنتخب  م��ع  دول��ي��ة 
الع����ت����زال ب��ع��د ف�����س��ل ال��ف��ري��ق يف 
العامل  ك���اأ����س  ل��ن��ه��ائ��ي��ات  ال���ت���اأه���ل 

.2022

•• ال�شارقة –الفجر:

الريا�سي   ال�سارقة  جمل�س  اختتم 
برنامج  م��ن  الأوىل  املرحلة  بنجاح 
تطوير املهارات يف كرة ال�سلة والتي 
انطلقت يف بداية اأغ�سط�س اجلاري 

باأندية مليحة وخورفكان واحلمرية، 
و�سمت 230 لعباً من ت�سعة اأندية 
واحلمرية  ال�سارقة  وه��ي  ب��الإم��ارة 
واملدام  وال��ذي��د  ومليحة  والبطائح 
ودب����ا احل�����س��ن وخ���ورف���ك���ان واحت���اد 
ك����ل����ب����اء، حت�����ت اإ��������س�������راف اخل���ب���ر 

رئي�س  ب��وك��ان،  الك�ساندر  ال�سربي 
فريق التطوير لفرق ال�سباب بنادي 
وم�ساعد  ال�سربي  بلغراد  بارتيزان 
يف  ل���ل���ن���ادي  الأول  ال���ف���ري���ق  م�����درب 
بريدراغ  وم��واط��ن��ه  اأوروب����ا،  بطولة 
ب��ي��روف��ي��ت�����س م�����درب ف���ري���ق ن���ادي 

زيليزنيك بلجراد.
و�ستقام املرحلة الثانية من الرنامج 
 26 اإىل   15 م���ن  ال���ف���رة  خ����الل 
اأغ�سط�س املقبل مبع�سكر خارجي يف 
مت  متميزاً  لعباً   16 ي�سم  �سربيا 
اختيارهم من املرحلة الأوىل بعناية 

لتحقيق  وفنية  علمية  اأ�س�س  وعلى 
الرنامج  ل��ه��ذا  املن�سودة  الأه����داف 
من قبل جمل�س ال�سارقة الريا�سي.

عا�سور،  حممد  نبيل  اأث��ن��ى   ب���دوره 
الريا�سة  ������س�����وؤون  اإدارة  م����دي����ر 
امل�ستوى  على  باملجل�س،  والتطوير 

الفني واجلهود التي بذلها الالعبني 
واملدربني خالل املرحلة الأوىل التي 
متوجهاً  م��ل��م��و���س��اً،  جن��اح��اً  حققت 
مع  تعاونها  على  ل��الأن��دي��ة  بال�سكر 
املجل�س يف تنفيذ املبادرات التي تعود 
ب��ال��ن��ف��ع ال��ع��ام ع��ل��ى اأن���دي���ة الإم����ارة 

ومدربني،  لعبني  م��ن  ومنت�سبيها 
تنفيذ  على  املجل�س  حر�س  وموؤكداً 
التطويرية  ال����رام����ج  ه�����ذه  م���ث���ل 
وا�ستقطاب اأف�سل اخلراء الأجانب 
مبا  اجلماعية  ب��الأل��ع��اب  ل��الرت��ق��اء 
وفرقها  الأن���دي���ة  حتقيق  يف  ي�سهم 

ل�������الإجن�������ازات ب����اإ�����س����م الإم������������ارة يف 
البطولت التناف�سية.

مدرب فاييكانو: مل ن�ست�سلم 
وح�سلنا على الهدية

ت�سينغ ت�سي يتوىل تدريب 
قوانغت�سو ال�سيني

بعد ختام املرحلة الأوىل بنجاح 

برنامج تطوير املهارات يف كرة ال�سلة يد�سن املرحلة الثانية يف �سربيا

األيغري يطالب لعبي يوفنتو�س بالتوا�سع
اإنه  الأح��د  اأم�س  األيغري  ما�سيميليانو  يوفنتو�س  م��درب  ق��ال 
ع��ل��ى م�ستوى دوري  الأك����ر جن��اح��اً  ف��ري��ق��ه وه���و  ع��ل��ى  يتعني 
الدرجة الأوىل الإيطايل لكرة القدم اأن يتحلى بالتوا�سع واأن 
جديد  م��ن  ال��ع��ودة  اأراد  اإذا  اجلبهات  كافة  على  التقدم  يحقق 

للتتويج بلقب البطولة.
تورينو  مدينة  اإىل  املنتمي  يوفنتو�س  ت��دري��ب  األيغري  وت��وىل 
للمرة الثانية يف العام املا�سي، وياأمل يف حتقيق نتائج اأف�سل من 
الثانية  للمرة  الرابع  املركز  الفريق  احتل  املا�سي حيث  املو�سم 

على التوايل بعد التتويج باللقب ت�سع مرات متتالية.
واأثارت نتائج الفريق خالل ال�ستعداد للمو�سم اجلديد �سكوكاً 
حول مدى قدرته على العودة لقمة الكرة الإيطالية من جديد 

بعد فوزه 2-0 على وادي احلجارة والتعادل 2-2 مع بر�سلونة 
ثم خ�سارته 0-2 اأمام ريال مدريد وهزميته املدوية 0-4 اأمام 

اأتلتيكو مدريد.
الدوري  مو�سم  يف  الأوىل  فريقه  م��ب��اراة  قبل  األ��ي��غ��ري  وق���ال 
الإيطايل اجلديد اأمام �سا�سولو غداً الإثنني: "اخل�سارة الكبرة 
)اأمام اأتلتيكو مدريد( كانت مفيدة لنا حتى ننتبه.. يوفنتو�س 

لديه التزام بالفوز باللقب".
بينهم،  من  ونحن  اللقب  على  مناف�سني   5-4 "هناك  وتابع: 
ع��ل��ي��ن��ا ال��ع��م��ل يف ���س��م��ت وحت�����س��ني اأو�����س����اع ال��ف��ري��ق يف كافة 
كما  املعاناة  تقبل  علينا  �سيتعني  ")غداً(  واأ�ساف:  اجلوانب". 
هو احلال يف كافة املباريات، احرام املناف�س وعدم ال�ستهانة به 

كانت دوماً �سمن نقاط قوة الفرق الفائزة".
وعزز يوفنتو�س ت�سكيلته بالعبني جدد خالل فرة النتقالت 
ال�سيفية احلالية لكنه �سيخو�س مباراة الغد حمروماً من جهود 
بع�س الالعبني مثل لعب الو�سط بول بوغبا ب�سبب اإ�سابة يف 
الركبة اإ�سافة اإىل حار�س املرمى الأ�سا�سي فويت�سيخ �ستين�سني. 
اإىل ت�سكيلة الفريق  اأن يعود املهاجم فيدريكو كييزا  ويفر�س 
م��ن مت��زق يف  ب�سبب معاناته  املقبل  ال��ث��اين(  )ك��ان��ون  يناير  يف 
اأربطة الركبة وغيابه جراء ذلك عن الن�سف الثاين من املو�سم 
التعايف،  طريق  يف  ي�سر  "�ستين�سني  األيغري:  واأ�ساف  املا�سي. 
�سيعود  وق��ت ممكن،  اأق��رب  يف  عودته  وناأمل يف  يتدرب  وبوغبا 

كييزا بحلول يناير )كانون الثاين( على اأق�سى تقدير".
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•• ح�شن �شيداأحمد – العني 

ق���������رر م�����������درب ال������ع������ني خ����و�����س 
بعد  اإعداديتني  وديتني  مباراتني 
غ���ٍد الأرب���ع���اء واإل���غ���اء ودي���ة اأم�س 
داخلية  مبباراة  والكتفاء  الأح��د 
والبنف�سجي  الأبي�س  للفريقني 
اأن  بعد    ،  3-3 بالتعادل  انتهت 
 3 اأن يخو�س العني    كان مقرراً 
م��ب��اري��ات م��ع اأن��دي��ة اأورب���ي���ة اأيام 
العودة من  قبل  و18   17 و   14
يف  بالنم�سا  الإع�����دادي  مع�سكره 

املقبل. اأغ�سط�س   20
 �سجل ثالثية الفريق البنف�سجي 
كايو كانيدو هدفني يف الدقيقتني 
كودجو  ق 39  ،  ولب��ا   ،  64-8
بينما �سجل للفريق الأبي�س فالح 
وليد ق 18 ،  وجوناتا�س  ق 56 

، وعمر �سعيد ق 61..
ويواجه العني فريق رييد  �سمن 
يف  النم�ساوي   الأوىل  دوري  فرق 
بتوقيت فيينا  ، ويف  �سباحاً   11
ي���واج���ه العني  اخل��ام�����س��ة م�����س��اء 
املنتمي  ب��رات��ي�����س��الف��ا  ف��ري��ق راك���ا 

ل������دوري ال��ث��ان��ي��ة ال�����س��ل��وف��اك��ي ، 
مبارياته  ح�سيلة  ال��ع��ني  ل��رف��ع 
مبع�سكري  الإع�����دادي�����ة  ال����ودي����ة 
املانيا والنم�سا اإىل  7 مباريات ، و 
تلى املباراتني  6 ح�س�س تدريبية  
اإىل  العودة  قبل  النم�سا  مبع�سكر 
الم��ارات لإكمال الإع��داد  املحلي 
حيث من املقرر اأن يخو�س العني 
الأجواء  على  للتعود  مباريات   3

قبل انطالق املو�سم..
ال��ع��ني ك���ان ق��د خ�سر   اأن  وُي���ذك���ر 
الإعدادية  الودية  مباراته  نتيجة 

الكويتي  الكويت  اأم���ام  اخلام�سة 
من  ي������وم  ب���ع���د   3-1 ب���ن���ت���ي���ج���ة  
ال�سعودي  الفيحاء  اأم��ام  خ�سارته 
العني  وا�ستبق   ، نظيفة   بثنائية 
اأمام الفيحاء والكويت   خ�سارتيه  
بداية  يف  اأبها  اأم��ام  �سلبي  بتعادل 
مع�سكر النم�سا الذي د�سنه العني 
مبباراته  امل��ا���س��ي  ي��ول��ي��و   31 يف 

اأمام اأبها.
ح���ق���ق فوزين  ق����د  ال���ع���ني  وك������ان 
اإع�������داده  م��ت��ت��ال��ي��ني يف م���رح���ل���ة 
الأول  �سمن مع�سكر اأملانيا ، على  

غروتر  وعلى   ، بهدف  هانكوفني 
نقل  ق��ب��ل  ه���دف  م��ق��اب��ل  ب�ثنائية 

مع�سكره اإىل النم�سا.

اأروابارينا مبع�صكر العني
الإم����ارات  منتخب  م���درب  ح�سر 
رودولفو  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ال��وط��ن��ي  

الداخلية  العني  مباراة  اأروابارينا 
البنف�سجي  ال����ف����ري����ق����ني  ب������ني 
امليدانية  زياراته  والأبي�س �سمن 

ووق���وف���ه ع��ل��ى ا����س���ت���ع���دادات فرق 
يف  ل��ل��م��ح��رف��ني  اأدن��������وك  دوري 

مع�سكراتها اخلارجية الأوربية.

•• لندن-وام: 

انطلقت اأن�سطة برنامج معاي�سة وفد نا�سئي اأندية اأبوظبي، الذي يقام 
�سمن اتفاقية التعاون امل�سرك بني جمل�س اأبوظبي الريا�سي و"�سيتي" 
جروب مب�ساركة 16 لعبا ميثلون فرق املراحل العمرية باأندية "العني، 

�سنة.  16 واجلزيرة، والوحدة، وبني يا�س، والظفرة" حتت 
اأوىل  ب��داي��ة  مان�س�سر،  ملدينة  ال��وف��د  و���س��ول  ف��ور  ال��رن��ام��ج،  و�سهد 
مراحله؛ حيث تابع امل�ساركون مباراة مان�س�سر �سيتي وبورمنوث �سمن 
وبعدها  القدم،  لكرة  الإجنليزي  ال��دوري  من  الثانية  اجلولة  مباريات 

خا�س امل�ساركون ح�سة تدريبية باأكادميية مان�س�سر �سيتي.
حافلة  اأن�سطة  اأي���ام  لع�سرة  ي�ستمر  ال��ذي  املعاي�سة  برنامج  ويت�سمن 
ومتنوعة؛ حيث يجري الوفد �سمن برنامج اليوم الثالث ح�سة تدريبية 
�سباحية، ثم زيارة ا�ستاد الحتاد ومتجر مان�س�سر �سيتي، ويخو�س يف 

اليوم الرابع مباراة مع فريق اأكادميية مان �سيتي.
الإجنليزي ومن  ال��دوري  اختبارات  زيارة ملركز  اليوم اخلام�س  وي�سهد 
تدريبية  ح�س�س  ال�ساد�س  اليوم  ويف  م�سائية؛  تدريبية  ح�سة  بعدها 
باإ�سراف مدربي اأكادميية مان�س�سر �سيتي، فيما يت�سمن اليوم ال�سابع 
املنا�سبة  الأحمال  بتمارين  النا�سئني  وتعريف  تدريبية �سباحية  ح�سة 

لالعبي كرة القدم.
ويف اليوم الثامن، جترى ح�سة تدريبية �سباحية، وتعقبها زيارة متحف 
اأمام  مباراة  التا�سع  اليوم  يف  امل�سارك  الوفد  يخو�س  فيما  القدم،  كرة 
بالكبرن، كما �سي�سمل اليوم العا�سر جولة ميدانية ومباراة اأمام فريق 
كوريانثنزيت، ومن بعدها جل�سات ا�ست�سفائية ومن ثم ح�سة تدريبية 

م�سائية ثم العودة اإىل اأبوظبي.
الريا�سي  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  اأول���وي���ات  �سمن  املعاي�سة  ب��رن��ام��ج  وي��اأت��ي 
اأبوظبي بخرات  اأندية  وحر�سه املتوا�سل لدعم م�سرة كرة القدم يف 
تعزيز  يف  ت�ساهم  ب��ت��ج��ارب  ورف��ده��ا  عامليا  املتقدمة  ال��ك��روي��ة  امل��دار���س 
قواعد النجاح ملنظومة الأكادمييات الكروية واملراحل العمرية لأندية 

اأبوظبي.
وي�سم وفد الالعبني امل�ساركني يف برنامج املعاي�سة كال من عبدالرحمن 
را�سد  وجا�سم  ���س��امل،  ورا���س��د  ال��ي��ا���س،  وحممد  خمي�س،  و�سهيل  عمر، 
الرحمن،  عبد  وحمد  عا�سور،  وبطي  را���س��د،  اهلل  وعبد  "اجلزيرة"، 
اأح��م��د، ورا���س��د عبد اهلل،  "العني"، وعمر  و���س��امل ط���ارق، وخ��ال��د عبيد 
و�سيف مبارك، وعبد الرحمن يو�سف "الوحدة"، وربيع علي "الظفرة"، 

وحامد خالد "بني يا�س".

اأهدر بر�سلونة نقطتني يف افتتاح مو�سمه �سمن الدوري الإ�سباين لكرة 
القدم، بعد تعادله اأمام رايو فايكانو �سلباً �سمن مناف�سات املرحلة الأوىل 

على ملعبه يف كامب نو .
الفوز  حتقيق  يف  بر�سلونة  فيها  يف�سل  التي  توالًيا  الثالثة  امل��رة  وه��ذه 
فايكانو  راي��و  بفوز  الخ��رت��ان  املواجهتان  انتهت  حيث  مناف�سه،  على 

-1�سفر.
وي�����س��ع بر�سلونة اآم����اًل ك��ب��رة ع��ل��ى امل��و���س��م احل���ايل ب��ع��دم��ا ك���ان جنم 
ان ت�ساهم  ياأمل يف  ال�سيفي من دون منازع، وبالتايل  �سوق النتقالت 
اأنهى  اأن  بعد  م��دري��د  ري��ال  م��ع  الفجوة  �سد  على  اجل��دي��دة  التعاقدات 

املو�سم املا�سي متخلًفا ب�13 نقطة.
املهاجم  بينها  الالفتة  التعاقدات  �سل�سلة من  الكاتالوين  النادي  واأب��رم 
البولندي الفتاك روبرت ليفاندوف�سكي الذي و�سل من بايرن ميونيخ 

الملاين، و�سارك كاأ�سا�سي يف اللقاء الفتتاحي.
ا جناح ليدز يونايتد الإنكليزي الرازيلي رافينيا والعاجي  وان�سم اأي�سً
مع  بالتعاقد  دفاعه  ع��ّزز  فيما  الإي��ط��ايل،  ميالن  من  كي�سييه  فرانك 
ان  علما  كري�ستن�سن،  اأن��دري��ا���س  وال��دمن��ارك��ي  كونديه  ج��ول  الفرن�سي 
كونديه غاب عن اللقاء لعدم ت�سجيله بعد يف قوائم "ل ليغا" بانتظار 
جمع ما يكفي من املال من اأجل المتثال لقيود الإنفاق التي فر�ستها 

رابطة الدوري الإ�سباين على النادي.
ا�ستهل ت�سايف مباراته الوىل يف "ل ليغا" بخطة 4-3-3، فقاد الثالثي 
الهجوم فيما  ليفاندوف�سكي ورافينيا والفرن�سي عثمان دميبيليه خط 
جلاأ مدرب رايكو فايكانو اأن��دوين اإراي��ول اىل خطة احتوائية ب� 2-4-

.1-3
وكان بر�سلونة الطرف الف�سل يف بداية اللقاء مع تقدمه نحو الهجوم، 
فكان ال��رواق المي��ن الك��ر فعالية عن طريق دميبيليه ال��ذي كان له 
ت�سديدتني على املرمى بال�سافة اىل �سل�سلة من التمريرات والعر�سيات 

يف ال�سوط الول.
ومل يت�سن لليفاندوف�سكي الحتفال بدخول كرته املرمى بعد ان ُرفعت 

راية الت�سلل �سريعا )12(.
من  متريرة  اث��ر  اخ��رى  فر�سة  على  رافينيا  ح�سل  دق��ائ��ق،  ت�سع  وبعد 

الو�سط املخ�سرم �سرجيو بو�سكيت�س ال اّن كرته مرت قرب املرمى.
الول  هدفه  وراء  �سعيا  املرمى  على  �سغطه  الكاتالوين  الفريق  وتابع 
هذا املو�سم، ال اّن حماولته افتقدت للمرونة واحل�سم يف ال�سوط الول 

ليدخل الفريقان اىل ا�سراحة ال�سوطني متعادَلني من دون اأهداف.
ودفع ت�سايف بالهولندي فرينكي دي يونغ و�سرغي روبرتو واآن�سو فاتي 
اف�سلية  ورغ��م  ال��ث��اين،  ال�سوط  بداية  يف  الهجومي  الو�سط  لتن�سيط 

"بالوغرانا" على ار�س امللعب، مل يكن رايو فايكانو متفرجا يف اللقاء، بل 
كان له فر�سة خطرة عن طريق املهاجم �سرخيو كاميو بعد ان مّر عن 
األبا وراوغ احلار�س الملاين اندريه تر-�ستيغن لكن ت�سديدته  جوردي 
مرت بجانب املرمى يف اخطر فر�س ال�سيوف يف املباراة )51(. وتابع 
له  وك��ان  الالعبني،  ان�سط  دمببيليه  بقيادة  �سغطهم  الر���س  ا�سحاب 
متريرة لفاتي، حيث �سّدد الخر كرة قوية ت�سدى لها حار�س فايكانو 

املقدوين �ستويل دمييرييف�سكي )65(.
واأر�سل بو�سكيت�س ت�سديدة قوية من م�سارف املنطقة فوقف لها اخلار�س 

مرة اخرى �سدا منيعا )68(.
وحظي ليفاندوف�سكي بفر�سة ذهبية لقتنا�س الفوز بعدما �سرق زميله 

دي يونغ الكرة قبل ان ميرر اىل املهاجم البولندي الذي �سدد 
كرة مقو�سة مرت كذلك بجانب املرمى )82(، ثم كاد 

ال�سباك  ي��دك  ان  اوباميانغ  امي��ري��ك  بيار  الغابوين 
بر�سا  اح��ت��ف��ال  دون  جم���ددا  الت�سلل  وح���ال   .)87(

بهدف التقدم عن طريق البديل كي�سييه )88(.
وب���ع���د اح��ت�����س��اب ث���م���اين دق���ائ���ق ك���ب���دل وق����ت عن 
لعبه  بطرد  لنك�سة  بر�سلونة  تعّر�س  ال�سائع، 
بعد  �سفراويني  بطاقتني  نيله  اث��ر  بو�سكيت�س 
فالكاو  رادام��ي��ل  الكولومبي  على  ارتكبه  خطاأ 

.)3+90(
اخل�سارة  لتجنب  بر�سلونة  حمظوظا  وك���ان 
بعدما �سّجل فايكانو هدفا عن طريق فالكاو 
ب��دل عن  ال��وق��ت  م��ن  الدقيقة اخلام�سة  يف 
ال�سائع قبل ان يعلن احلكم عن وجود ت�سلل 
يف حلظات حب�ست انفا�س ع�ساق بالوغرانا.

الدوري  من  اجلديد  املو�سم  فياريال  ا�ستهل 
الإ�سباين لكرة القدم بفوزه الكبر على م�سيفه 

بلد الوليد العائد اإىل م�ساف الدرجة الأوىل -3�سفر 
يف املرحلة الفتتاحية ال�سبت التي �سهدت اأي�ساً تعادًل مثراً 

بني ا�سبانيول وم�سيفه �سلتا فيغو 2-2. ويف املباراة الأوىل 
اأقيمت على ملعب ملعب نيوفو جو�سي زورييال، جنح  التي 
املو�سم  يف  �سابعا  ح��ّل  ال���ذي  ال�سفراء"  "الطواحني  ف��ري��ق 
املا�سي ليتاأهل للم�ساركة يف م�سابقة الكونفرن�س ليغ التي 
ُتوج روما اليطايل بلقب ن�سختها الوىل، يف احراز نقاطه 

ال�سنغايل  اه����داف  بف�سل  امل��و���س��م  ه���ذا  الوىل  ال��ث��الث 
نيكول�س جاك�سون )49( واأليك�س بايينا )81 و90(.

بر�سلونة يهدر نقطتني بتعرثه اأمام فايكانو 

يواجه ربيد النم�صاوي ويختتم مبواجهة راكا ال�صلوفيني 

العني يخو�س مباراتني 
اإعداديتني �سباح الأربعاء وم�ساءه

برنامج »معاي�سة وفد نا�سئي اأندية اأبوظبي« 
ينطلق يف مان�س�سرت �سيتي مب�ساركة 16 لعبا

اإح�سائيات قاتلة بعد مباراة العار ملان�س�سرت يونايتد
اأم��ام م�سيفه فريق  اإىل هزمية مذلة  يونايتد  تعر�س فريق مان�س�سر 
برينتفورد باأربعة اأهداف دون، لتكون اخل�سارة الثانية له منذ انطالقة 

بطولة الدوري الإجنليزي املمتاز.
مان�س�سر  فريق  من  اخلجل  تثر  التي  القاتلة،  الإح�سائيات  وتظهر 
يونايتد، اأن الفريق و�سل اإىل اأعماق �سحيقة جديدة، فقد رك�س لعبو 

الفريق "الك�ساىل" اأقل مما فعل لعبو برينتفورد ب�14 كيلومرا.
رحلة  اأ���س��واأ  تعتر  امل��ب��اراة  ه��ذه  ف��اإن  اإجنليزية،  اإع���الم  و�سائل  وبح�سب 
لهم خارج ملعبهم منذ العام 1936، كما اأن مدرب ال�سياطني احلمر، 
الهولندي اإريك تن هاغ، حقق اأ�سواأ بداية لأي مدرب ملان�س�سر يونايتد 
مبكرين  خطاأين  مع  خيا،  دي  دافيد  الفريق،  حار�س  وارتكب  ق��رن!  يف 
للغاية،  م��روع  اأداء  وتقدمي  الفريق  انحطاط  يف  �ساهم  مما  وكارثيني، 

بح�سب ما اأفادت �سحيفة "ديلي ميل" الريطانية.

من  القا�سية  الإح�سائيات  بع�س  عن  ميل"،  "�سبورت�س  موقع  وح�سب 
فريق  اأن��ح��اء  جميع  يف  الرئي�سية  امل�����س��اك��ل  تكمن  ب��ري��ن��ت��ف��ورد،  ه��زمي��ة 

اليونايتد واأي�سا يف عقليتهم اجلماعية.
ما  يونايتد  لعبو  قطع  الأ�سلي،  امل��ب��اراة  عمر  هي  دقيقة،   90 فخالل 
109.4 كيلومرات قطعها لعبو  95.6 كيلومرا مقارنة مع  يعادل 
فريق برينتفورد، مع العلم اأن خطة املباراة بح�سب املدرب تن هاغ تدور 
اأي  تكن هناك  لكن مل  ال�سديد،  وال�سغط  اجل��اد  اجل��ري  ح��ول  باأكملها 

عالمات على ذلك على الإطالق ليلة ال�سبت.
90 اندفاعة نحو الكرة، مقابل  املباراة، �سنع لعبو برينتفورد  وخالل 

لعبو يونايتد. بها  قام  فقط   65
وعندما يتعلق الأمر مبمار�سة ال�سغط على ثالثي خط الدفاع للفريق 
اخل�سم، مل تظهر اأي موؤ�سرات على اأن لعبي يونايتد التزموا بطريقة 

ال�سغط التي خطط لها تن هاغ.
را�سفورد  ماركو�س  وخلفه  للهجوم،  رون��ال��دو  كري�ستيانو  ق��ي��ادة  م��ع  اإذ 
مرات   7 ال�سغط  يونايتد  م��ار���س  �سان�سو،  وج���ادون  فرنانديز  وب��رون��و 
فقط، وذلك على النقي�س مما فعله خط هجوم برينتفورد حيث �سغطوا 

خالل 90 دقيقة. مرة   21
بعد اأن خ�سر مباراتيه الفتتاحيتني، الأوىل اأمام برايتون على ملعب اأولد 
ترافورد بواقع 1-2، والثاين اأمام برينتفورد بواقع 4-0، بات مان�س�سر 
"الرميرليغ"،  املمتاز  الإجنليزي  ال��دوري  ج��دول  ذيل  يحتل  يونايتد 

للمرة الأوىل منذ 30 عاما.
اأمام   2-1 فرغ�سون  األيك�س  فريق  خ�سر   ،1992 عام  اأغ�سط�س  ففي 
�سيفيلد يونايتد يف عطلة نهاية الأ�سبوع الفتتاحية، ثم تعر�س للهزمية 
اأمام اإيفرتون يف منت�سف الأ�سبوع التايل، وتركهم هذا  اأر�سه  3-0 على 

الأمر يف املركز 22 يف �سلم الدوري.
اإذا قمنا بدمج هاتني الهزميتني يف بداية املو�سم مع خ�سارة يونايتد اأمام 
يف  لهما  مباراتني  اآخ��ر  يف   )1-0( بال�س  وكري�ستال   )4-0( برايتون 
مو�سم 2021-22، فقد خ�سروا 4 مباريات متتالية يف الدوري للمرة 

الأوىل منذ فراير 1979.
ب��ول��ت��ون )3-0(  اأم����ام  �سيك�ستون  دي���ف  ف��ري��ق  خ�����س��ر  ال���وق���ت،  ذل���ك  يف 
 )2-0( واأر�سنال   )5-3( األبيون  بروميت�س  وو�ست   )3-0( وليفربول 

ليحتل يف نهاية املو�سم املركز التا�سع.
ويف اللعب خارج معقله، يبدو اأن �سكل يونايتد مروع حاليا، فقد خ�سروا 
حتى الآن 7 مباريات متتالية خارج اأر�سهم يف الدوري اإذا جمعت خ�سارته 
اأمام برينتفورد مع خ�سائر الفريق اأواخر املو�سم املا�سي اأمام مان�س�سر 

�سيتي واإيفرتون وليفربول واآر�سنال وبرايتون وكري�ستال بال�س.
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الفجر الريا�ضي

وا�سل نادي باري�س �سان جرمان عرو�سه القوية حمققاً 
فوزه الثاين على التوايل ال�سبت، عندما فاز 5-2 على 
نيمار،  الرازيلي  للنجم  ثنائية  بينها  مونبلييه  �سيفه 
الفرن�سي  ال��دوري  الثانية من  املرحلة  �سمن مناف�سات 
اأمام رين  ملوناكو  لكرة القدم التي �سهدت تعادًل �سعباً 

.1-1
و�سّجل ثالثية فريق العا�سمة املايل فاليي �ساكو )39 
ركلة ج��زاء، و51(،  نيمار )43 من  م��رم��اه(،  خطاأ يف 
وهبي  التون�سي  اأح����رز  فيما   ،)69( م��ب��اب��ي  وك��ي��ل��ي��ان 

اخلزري هدف مونبلييه الوحيد )58(.
�ست نقاط  اإىل  �سان جرمان ر�سيده  الفوز، رفع  وبهذا 
مع  ث��ام��ن��اً  مونبلييه  ب��ق��ي  فيما  ال��رت��ي��ب،  ���س��دارة  يف 
ب��ق��وة من  املو�سم  ���س��ان ج��رم��ان  ن��ق��اط. وا�ستهل  ث��الث 
عندما  الفرن�سية  الأب��ط��ال  كاأ�س  بلقب  تتويجه  خ��الل 
الدفاع  حملة  ا�ستهل  ث���ّم  -4�سفر،  ن��ان��ت  ع��ل��ى  تغلب 
كلرمون  على  �ساحق  ب��ف��وز  لفرن�سا  ب��ط��اًل  لقبه  ع��ن 
غليل  ي�سفي  ما  اأب��رز  لكن  املا�سي.  الأ�سبوع  -5�سفر 
الذي  الكبر  امل�ستوى  ه��و  الفرن�سية  العا�سمة  ن���ادي 
ظهر عليه جنمه الأرجنتيني ليونيل مي�سي الذي ُيعّول 
عليه كثراً هذا املو�سم بعد اأداء هزيل يف مو�سمه الأول. 
ا�ستلم  الذي  املدرب اجلديد كري�ستوف غالتييه  وياأمل 
نهاية  بوكيتينو مع  الرجنتيني ماوري�سيو  ال�سعلة من 
باأدائه  الباري�سي  ال��ف��ري��ق  ي�ستمر  اأن  امل��ا���س��ي،  امل��و���س��م 
احلايل واأل يكون موؤقتاً، يف ظل مطالب كبرة تتخطى 

الفوز بلقب "ليغ 1".
واف��ت��ت��ح ���س��ان ج��رم��ان امل��ه��رج��ان ال��ت��ه��دي��ف��ي بالنران 
طريق  عن  بران�س"،  دي  "بارك  ملعب  على  ال�سديقة 

يف  اخلطاأ  طريق  من  �ساكو 
مرمى فريقه )39(.

ال�����رازي�����ل�����ي  اأن  غ������ر 
الرائع  اأداءه  وا�سل  نيمار 

بت�سجيل ثنائية، من ركلة 
ج���زاء يف ال��دق��ي��ق��ة 43، 

ي�سيف  اأن  ق����ب����ل 
لفريقه  الثالث 

امل��رم��ى )51(.  ب��ه��ا ح��ار���س  م��ن راأ���س��ي��ة جميلة خ���ادع 
بهدف  الفارق  اخل��زري  وهبي  التون�سي  النجم  وقل�س 
اأن يعود مبابي ويحرز  58، قبل  لل�سيوف يف الدقيقة 
الهدف الرابع من ركنية يف الدقيقة 69 عّو�س به عن 

ركلة جزاء اأهدرها يف ال�سوط الأول )23(.
وهذه هي املباراة الأوىل ملبابي يف الدوري ويف املو�سم مع 
�سان جرمان، اإذ غاب عن كاأ�س الأبطال ب�سبب الإيقاف، 

وعن املرحلة الأوىل ب�سبب الإ�سابة.
اأهداف  مهرجان  �سان�سي�س  ريناتو  الرتغايل  واختتم 
�سان جرمان يف الدقيقة 87، قبل اأن يقّل�س الكامروين 

اإنزو ت�ساتو النتيجة هباء ملونبلييه )2+90(.
يف مباراة ثانية، ارتكب حار�س رين الركي البديل دوغان 
لل�سوي�سري  التعادل  علمدار خطاأ فادحاً منح به هدف 
 .1-1 بتعادل  املنقو�س  موناكو  ليخرج  اإمبولو  بريل 
وي���اأت���ي ه���ذا ال��ت��ع��ادل مل��ون��اك��و ب��ع��دم��ا اأق�����س��ي منت�سف 
الأ�سبوع املا�سي من الت�سفيات املوؤهلة اإىل دوري اأبطال 
اأيندهوفن الهولندي. وترّدد  اأمام  اأوروبا يف كرة القدم 
ي��اردات يف منظقة اجلزاء  ال�ست  علمدار داخ��ل منطقة 
خ��الل تعامله م��ع ك��رة اأع��اده��ا ل��ه زميله ال��وي��ل��زي جو 
رودون، فانق�س عليه اإمبولو لي�سرق الكرة منه ويحرز 
هدف التعادل يف الدقيقة 73. جاء هذا الهدف بعدما 
الت�سجيل عن طريق غايتان لب��ورد يف  افتتح  كان رين 
له  الأوىل  الهزمية  من  موناكو  واأف��ل��ت   .59 الدقيقة 
اأنه خا�س ال�سواد الأعظم  يف الدوري هذا املو�سم، رغم 
من املباراة على ملعب "لوي�س الثاين" بع�سرة لعبني، 
 15 الدقيقة  فوفانا يف  يو�سف  و�سطه  اإث��ر طرد لعب 
ب��ال��ب��ط��اق��ة احل���م���راء امل��ب��ا���س��رة. واجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر اأن 
م��ون��اك��و اأه���در رك��ل��ة جزاء 
عن   33 ال��دق��ي��ق��ة  يف 
طريق اأك�سل دي�سا�سي، 
لها  ت�������س���دى  ب���ع���دم���ا 
�ستيف  ري����ن  ح���ار����س 
م�����ان�����دان�����دا ال�����ذي 
غادر املباراة لحقاً 

لالإ�سابة.

اإريك تن هاغ اىل مباراتني ر�سميتني فقط ليكت�سف عن كثب عمق الأزمة  احتاج املدرب الهولندي 
التي مير بها فريقه اجلديد مان�س�سر يونايتد الإنكليزي منذ اعتزال مدربه الأ�سطوري ال�سكتلندي 
األيك�س فرغو�سون عام 2013. بعد ثالثة انت�سارات يف اأربع مباريات ا�ستعدادية خا�سها يف جولته 
الآ�سيوية-الأ�سرالية، تفاءل جمهور يونايتد باإمكانية اأن يحقق تن هاغ ثورة يف الفريق تعيده اىل 
احلمر" يف  "ال�سياطني  ناله  الذي  ال�ساد�س  واملركز  املا�سي  املو�سم  خيبة  وتن�سيهم  ال�سابقة  مكانته 
الدوري. لكن �سرعان ما ا�سطدم تن هاغ بالواقع املرير الذي يعي�سه بطل الدوري 20 مرة، وذلك 
برايتون  �سد  اأر�سه  على  الأوىل  "برميرليغ"،  من  اجلديد  للمو�سم  الأوليني  املباراتني  بخ�سارته 

ال�سبت يف ملعب برنتفورد برباعية نظيفة �سجلها الأخر يف الدقائق ال�36 الأوىل. والثانية   2-1
كانت خ�سارة ال�سبت املوجعة التي ح�سلت بوجود النجم الرتغايل كري�ستيانو رونالدو يف الت�سكيلة 
الدوري  الديار يف  ليونايتد خارج  توالياً  ال�سابعة  الفتتاحي،  اللقاء  بدياًل يف  كان  بعدما  الأ�سا�سية 

امتداداً من املو�سم املا�سي، يف �سيناريو مل يح�سل معه منذ... 1936.
)�سفر4-(  ليفربول   ،)4-1( �سيتي  مان�س�سر  اأم��ام  مماثلة  مذلة  هزائم  ال�سل�سلة  هذه  وت�سمنت 
وبرايتون )�سفر4-(، لتهتز �سباك "ال�سياطني احلمر" اأربع مرات اأو اأكر ل�سبع مباريات يف الدوري 
اأي اأمل  املمتاز منذ بداية املو�سم املا�سي. وبعد هذه البداية الكارثية للمو�سم اجلديد، تبدد �سريعاً 
�سلفه  ما عناه  �سريعاً  اأدرك  الذي  اأم�سردام  ال�سابق لأياك�س  املدرب  بقيادة  مب�ستقبل جديد م�سرق 
اأن يونايتد بحاجة  للفريق، حني قال  الأخ��رة كمدرب موقت  بعد مباراته  رانغنيك  رال��ف  الأمل��اين 
اىل "عملية قلب مفتوح" واىل ا�ستقدام ما ي�سل اىل ع�سرة لعبني جدد من اأجل حماولة حت�سني 
الآن  يونايتد حتى  الثالثة، عجز  ال��دوري اىل مرحلته  فيه. ومع و�سول  ال��ذي حل  ال�ساد�س  املوقع 
عن ا�ستقدام اأكر من ثالثة لعبني جدد هم الدمناركي كري�ستيان اإريك�سن، الأرجنتيني لي�ساندرو 

مارتيني�س والهولندي تريل مال�سيا، وجميعهم اأ�سماء غر قادرة على حتقيق الثورة املرجوة.
وما يزيد من حجم اأزمة يونايتد اأن الفريق احلايل يبدو على الورق اأ�سعف من فريق املو�سم املا�سي، 
ل�سيما مع رحيل لعب الو�سط الفرن�سي بول بوغبا، املهاجم الأوروغوياين اإدين�سون كافاين، لعبي 
الو�سط جي�سي لينغارد وال�سربي نيمانيا ماتيت�س والإ�سباين خوان ماتا، وجميعهم من دون مقابل 

نتيجة انتهاء عقودهم مع النادي.
مل  ل�سفقات  العناوين  يونايتد  ت�سدر  الثقيل،  العيار  من  بتعاقدات  الأ���س��واء  خطف  عن  وعو�ساً 

حت�سل، واحلديث هنا عن لعب الو�سط الهولندي فرنكي دي يونغ الذي تو�سل فريقه بر�سلونة 
الإ�سباين لتفاق من النادي الإنكليزي ب�ساأنه لكن لعب اأياك�س ال�سابق رف�س النتقال 

اىل "اأولد ترافورد"، ورونالدو الذي تقدم بطلب الرحيل عن النادي لكن الأخر 
رف�س ت�سريحه.

ومرة اأخرى، كانت عائلة غاليزر الأمركية املالكة للنادي هدفاً جلماهر 
يونايتد التي �سبت جام غ�سبها عليها وطالبت برحيلها.

وا�سطر متجر النادي اىل اإقفال اأبوابه نتيجة الهجوم الذي �سنته اجلماهر 
املطالبة برحيل عائلة غاليزر حتى قبيل انطالق املباراة الفتتاحية التي 

�سقط فيها الفريق على اأر�سه �سد برايتون.
اأخرى على هام�س مباراة يونايتد  اأن تكون هناك حتركات  املتوقع  ومن 
اإعادة مل�سهد املو�سم  اأمام غرميه ليفربول، وذلك يف  اأر�سه  القادمة على 
اأيار-مايو  يف  الفريقني  بني  املباراة  بتاأجيل  القرار  اتخذ  حني  املا�سي 
امل�سجعون ملعب "اأولد ترافورد" احتجاجاً على  اقتحم  عندما   2021

خطط الدوري ال�سوبر الأوروبي.
وراأى قائد يونايتد ال�سابق غاري نيفيل اأن "الوقت حان لأن تبيع عائلة 

غاليزر النادي"، م�سيفاً "كان يجب على الأ�سخا�س يف مراكز القرار 
)يف النادي( اأن يعلموا اأنه من غر املقبول ت�سليم اإريك تن هاغ هذا 

الفريق".
انتقالت  ا�سراتيجية  اىل  الف��ت��ق��اد  ع��ن  الأ���س��ب��وع  ه��ذا  انك�سف 

�سفقة  م��ن  ان�سحب  يونايتد  اأن  ورد  ح��ني  ال��ن��ادي  يف  من�سقة 
ماركو  الإي��ط��ايل  لبولونيا  النم�سوي  امل��ه��اج��م  م��ع  التعاقد 

رد  ب�سبب  وذلك  عاماً،   33 العمر  من  البالغ  اأرناوتوفيت�س 
فعل عنيف من امل�سجعني حيال هذا التعاقد.

قد  حمتلمة  اأخ���رى  ل�سفقة  الن��ت��ق��اد  �سهام  وج��ه��ت  كما 
اأدريان  الفرن�سي  الو�سط  لع��ب  ب�سم  يونايتد  يجريها 

رابيو من يوفنتو�س الإيطايل، ل�سيما من لعب و�سط 
ماكاري  لو  ال�سكتلندي  ال�سابق  احلمر"  "ال�سياطني 

الذي �سخر من هذه ال�سفقة عر القناة التلفزيونية 
اخلا�سة بالنادي.

حتى الآن، يبدو اأن تن هاغ ُتِرَك وحيداً يف �سفينة 
من  العظمى  بالغالبية  ورث���ه  ف��ري��ق  م��ع  غ��ارق��ة 
بالعبني  تطعيمه  يف  ينجح  اأن  دون  من  اأع�سائه 

قادرين على تغير املنحنى النحداري الذي ي�سر به �ساحب 
الرقم القيا�سي بعدد األقاب الدوري.

ب��ع��د اخل�����س��ارة امل��ذل��ة ال�����س��ب��ت، ق���ال ال��ه��ول��ن��دي اإن���ه طالب 
لعبيه "اللعب باإميان وحتمل م�سوؤولية اأدائكم، وهذا ما مل 
نفعله". وتابع "يبدو اأن ما حدث يف املا�سي، املو�سم املا�سي، 

يتكرر هذا املو�سم وعلينا تغير ذلك ب�سرعة".
املا�سية  الت�سعة  الأع���وام  م��دار  على  التغير  اىل  يونايتد  اح��ت��اج 

لقبه  النادي  منح  ال��ذي  فرغو�سون  الأ�سطوري  امل��درب  اعتزال  منذ 
الع�سرين الأخر عام 2013 قبل الرحيل.

وبات تن هاغ امل��درب ال�ساد�س الذي يتوىل املن�سب منذ ذلك احلني لكن 
اأك��ر جوهرية يف  باإعادة هيكلة  الإدارة  اقتنعت  اإذا  اإل  دون ج��دوى،  من 
اإدارة النادي. عدا ذلك، �سيكون يونايتد مهدداً بتكرار نف�س الأخطاء، ما 

قد يو�سله اىل م�ستويات منخف�سة جديدة.

ن����ادي  اأن  ���س��ح��ف��ي  ت���ق���ري���ر  اأف�������اد 
بر�سلونة يف انتظار عر�س تراوح 
قيمته بني 25 و28 مليون يورو 
مهاجمه  ل��ه  لييبع  ت�سيل�سي  م��ن 
اأوباميانغ  اإميريك  بير  الغابوين 
ال�سيفية  النتقالت  �سوق  خ��الل 

احلالية.
رومرو،  ج��رارد  ال�سحايف  وذك��ر 
�سبورت  �سحيفة  نقلته  تقرير  يف 
قد  العر�س  ه��ذا  اأن  الكاتالونية، 
املقبلة،  ال�����س��اع��ات  خ����الل  ي�����س��ل 
ب����ع����دم����ا ك����ث����ف وك��������الء ال����الع����ب 
املحادثات  الإجن���ل���ي���زي  وال���ن���ادي 
ب�ساأن ال�سفقة التي يراها توما�س 
مالئمة  "البلوز"  م��درب  توخيل 

متاماً.
اأن  اإىل  ال�������س���ح���ي���ف���ة  واأ��������س�������ارت 

الفريق  م���درب  ه��رن��ان��دي��ز  ت�سايف 
الكاتالوين لي�س مقتنعاً بال�سفقة، 

لأنه يعتمد على اأوباميانغ كبديل 
ليفاندوف�سكي  روب��رت  للبولندي 

ال����ك����ب����رة على  ل����ق����درت����ه  ن�����ظ�����راً 
النادي  اأن  يبدو  ولكن  التهديف، 
ل��دي��ه خ��ط��ط اأخ����رى م��ع الالعب 

ويف�سل بيعه.
فالإدارة الريا�سية لر�سلونة على 
الغابوين،  املهاجم  باإمكانيات  علم 
اأن  التقرير-  ولكن يبدو- بح�سب 
النادي يف حاجة لبيع اأحد لعبيه 
خالل الأيام املقبلة كي يتمكن من 
جول  الفرن�سي  مدافعه  ت�سجيل 
ك��ون��دي وال����ذي غ���اب ع��ن مباراة 
"الر�سا" الأوىل باملو�سم اجلديد 
يجعله  م��ا  ال�سبت،  م�ساء  بالليغا 
يتعامل بجدية مع اإمكانية انتقال 

اأوباميانغ لت�سيل�سي. 

�سفقة  حت�سم  قد  يورو  مليون   25
مهاجم بر�سلونة اإىل ت�سيل�سي

انت�سار ثان تواليًا ل�سان جرمان 
وتعادل �سعب ملوناكو 

اأعلن مدرب ريال بيتي�س الت�سيلي مانويل بيليغريني اأم�س 
"31 عاماً" قرر النتقال  بارترا  املدافع مارك  اأن  الأحد 
اإىل طرابزون �سبور الركي، ولن يبداأ مع الفريق املو�سم 
اإلت�سي يف  الثنني مبواجهة  اليوم  ي�ستهله  الذي  اجلديد 

اجلولة الأوىل من الدوري الإ�سباين.
مواجهة  ع�سية  �سحفي  م��وؤمت��ر  يف  بيليغريني  واأو���س��ح 
ال�سيف  م��ن��ذ  ذات���ه���ا  ه���ي  ت��ف��ك��ري  "طريقة  اأن  اإل��ت�����س��ي 
املا�سي. اإذا كانت هناك �سفقة بيع مهمة ت�سفر عن حلول 
عندما  اأخ���رى  ناحية  م��ن  ولكن  بها  ق��دم��اً  امل�سي  فيجب 

الو�سع  لأن  اآخ���رون  يعو�سهم  ل  مهمون  لع��ب��ون  يرحل 
القت�سادي للنادي ل ي�سمح بذلك".

والآن  تيلو  و)كري�ستيان(  )روبلي�س(  جويل  "رحل  واأ�سار 
فيليبي  لوي�س  ق��دوم  يعو�سهم  اأن  اأمت��ن��ى  ب��ارت��را.  م��ارك 

ولوي�س هرنيكي".
وتابع "ل اأنتظر اأن اأعزز اأي مركز ب�سبب الو�سع القت�سادي 
للنادي. �سوف نرى ما اإذا كان �سي�سل عر�س مهم يح�سن 
الريا�سي"  اجلانب القت�سادي للنادي ول ي�سر اجلانب 

يف اإ�سارة اإىل احتمالية بيع املزيد من الالعبني.

تن هاغ يكت�سف عن كثب عمق 
الأزمة يف يونايتد 

بيليغريني يوؤكد انتقال مارك بارترا 
اإىل طرابزون �سبور الرتكي

الأول عن  اأعلن  الكرة بعدما  امل�سري مع احتاد  الأهلي  اأزم��ة  انفرجت 
تلقيه خطاباً ر�سمياً من الحتاد يفيد بتنفيذ الطلبات التي تقدم بها 
اإدارة النادي، وهدد يف حال عدم تنفيذها بعدم م�ساركة فريق  جمل�س 
الكرة يف م�سابقتي كاأ�س م�سر وكاأ�س ال�سوبر على خلفية اعرا�سه على 

الأخطاء التحكيمية التي تعر�س لها الفريق يف مباريات الدوري.
واأعلن الأهلي م�ساركة الفريق يف بطولتي كاأ�س م�سر وال�سوبر املحلي، 

بعد اأن تلقي اإخطاراً من احتاد الكرة امل�سري بحل جميع الأزمات.
ووفقاً خلطاب احتاد الكرة ذكر الأخر اأنه يعمل على الرتقاء مبجال 
ال��ت��ع��اق��د م��ع اخل��ب��ر الإجن��ل��ي��زي مارك  التحكيم وذل����ك م��ن خ���الل 

كالتنرغ واإ�سناد اإليه مهمة قيادة املنظومة التحكيمية بالكامل.
وعملياً يعد قرار التعاقد مع الإجنليزي كالتنرغ مت الإعالن عنه قبل 
الأزمة التي اندلعت مع الأهلي وطلباته اخلا�سة باإجراء تعديالت يف 
اأج��اب على طلب  الكرة  اأن احت��اد  الأهلي  ذك��ر  املقابل  جلنة احلكام. يف 
النادي ب�ساأن تقنية الفيديو باأنه بالفعل مت اإحالة هذا امللف كاماًل منذ 
اأيام اإىل اخلبر الأجنبي كالتنرغ بو�سفه امل�سوؤول الأول عن منظومة 
التحكيم للتحقيق يف كل الأو�ساع القانونية والتقنية واتخاذ ما يلزم من 
قرارات ت�سويبية، لكن ح�سبما جاء يف خطاب الحتاد اأنه طبًقا للوائح 
احلكام،  على  توقيعها  يتم  عقوبات  اأي  عن  الإع��الن  ميكن  ل  املنظمة 

وذلك ل�سالح ا�ستقرار امل�سابقة ولكل اأطراف املنظومة الكروية.
اأ�سهم يف  الكرة بحل جميع طلبات الأهلي، ما  قام احتاد  وبذلك فعلياً 
قرار الأخر بالعدول عن موقفه واملوافقة على م�ساركة فريق الكرة يف 

كاأ�س م�سر وكاأ�س ال�سوبر.
ورغم اأن احتاد الكرة جنح يف امت�سا�س غ�سب الأهلي وظاهرياً بتنفيذ 
طلبات جمل�س الإدارة، ولكن ب�سكل عام ياأمل الأهلي باأن يتح�سن الو�سع 
مع تعيني الإجنليزي كالتنرغ، وتطوير اأداء احلكام، بعدما اأكد النادي 
للعديد من  الفريق  اأ�سهم يف خ�سارة  كبر  لظلم حتكيمي  تعر�س  اأن��ه 

النقاط يف الدوري.

هريتا برلني يفر�س الإيقاف هل نفذ احتاد الكرة امل�سري طلبات الأهلي ؟
على حار�س مرماه

فر�س نادي هرتا برلني الأملاين عقوبة الإيقاف على حار�س مرماه روين 
يار�ستني، ب�سبب م�سادة مع مدرب حرا�س املرمى اأندريا�س مينجر.

ويبدو اأن يار�ستني يف طريقه للرحيل عن الفريق بعد ثمانية اأعوام ق�ساها 
�سمن �سفوفه.

وقال فريدي بوبيت�س الرئي�س التنفيذي لنادي هرتا برلني:"حدث �سيء 
ما لي�س من الأحداث اليومية العادية. فقد كان اأمراً اأكر حدة. وحتاورنا 

يوم اجلمعة".
التي  الطريقة  ب�سبب  الفريق  من  روين  اأخرجنا  احل��وار،  "بعد  واأ���س��اف: 

�سارت بها احلوار".
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اأبوظبي �سيوفها باأجمل التجارب  ت�ستقبل يا�س ووتروورلد 
لعبة ومنزلقة مائية   45 اأك��ر من  املتنوعة مع  الرفيهية 
املائية  املدينة  تتحول  امل�ساء،  حلول  وم��ع  ترفيهي.  ومرفق 
متزج  التي  املميزة  الحتفالية  ب��الأج��واء  مليئة  وجهة  اإىل 
"ليايل  فعالية  خ��الل  الرفيهية  والأن�سطة  املو�سيقى  بني 
 9:00 ال�ساعة  حتى  �سبت  كل  ت�ست�سيفها  التي  الأ�سواء" 
م�ساًء.  و�سيتمكن �سيوف يا�س ووتروورلد اأبوظبي خالل هذه 
الفعالية من ق�ساء اأم�سيات فريدة مع العديد من العرو�س 
املائي،  ال��ه��ي��دروج��ي��ت  م��ث��ل  امل��م��ي��زة  والأن�����س��ط��ة   الرفيهية 

ورق�سات  البهلوانية  وال��ع��رو���س  املختلفة  الليزر  وع��رو���س 
كما  ال��ف��ري��دة.  ال��ن��ار  وع��رو���س  الع�سي  على  وامل�سي  التنورة 
�ستقدم فرقة املو�سيقى و الدي جيه اأجمل الأنغام املو�سيقية 
التي �ست�سفي املزيد من البهجة، وجتعل من هذه الأم�سية 
اأجمل  مع  موعد  على  ال�سيوف  و�سيكون  تن�سى.   ل  جتربة 
املغامرات املائية، حيث ميكنهم ال�ستمتاع باملجموعة الوا�سعة 
من املنزلقات والألعاب املائية املزينة باأجمل اأ�سواء النيون، اأو 
ال�سرخاء على العوامات يف نهر الراحة والنطالق يف عامل 

�ساحر من الفرح والبهجة والأ�سواء املتاألقة.  

ليايل الأ�سواء توا�سل  اأجواءها الحتفالية 
كل �سبت يف يا�س ووتروورلد اأبوظبي

ق�ساء  من  اأف�سل  حلظة  توجد  ل   
العطالت  يف  املُمتعة  امل�ساء  �سهرات 
والنغما�س  الأح��ب��ة  م��ع  ال�سيفية 
املُثرة  الأن�����س��ط��ة  م���ن  ال��ع��دي��د  يف 
املُ��ت��اح��ة ع��ل��ى م����دار الأ����س���ب���وع. لذا 
دبي،  ريجي�س  �سانت  فندق  اأ�سحى 
النخلة من الوجهات املثالية لتلبية 

احتياجات ال�سيف.
الطريقة  ع��ل��ى  بال�سيف  ا�ستمتع 
الإيطالية مع اأم�سيات �سابوري دي 
م�ساء  كورديليا،  مطعم  يف  اإي��ط��ايل 
ك��ل ي��وم جمعة  وال��ت��ي ُت��ع��ّد جتربة 
واخلراء  للذواقة  واأ�سيلة  ُمبهجة 

على حدٍّ �سواء. 
ليلة اجلاز املمتعة يف �سانت ريجي�س 
كل يوم خمي�س من ال�ساعة 7 م�ساًء 

حتى 11 م�ساًء. ويحظى ال�سيوف 
اجلاز  نغمات  م��ع  مُم��ّي��زة  باأم�سيات 
الأ�سطورية التي متالأ اأرجاء املكان، 
وُت�سهم يف نقل احل�سور اإىل الع�سور 

الذهبية باأ�سلوب اآ�ستور الأ�سيل.
ب���اإي���ق���اع م��و���س��ي��ق��ى اجلاز  ا���س��ت��م��ت��ع 
املُتناغم املُبهج مع عازف ال�ساك�سفون 

ال�ستثنائي 

م����ع اق�������راب م���و����س���م ال����ع����ودة اإىل 
املدر�سة، اأعلنت كارفور، التي متلكها 
الفطيم  م���اج���د  ���س��رك��ة  وت���دي���ره���ا 
اإط������الق حملة  ع���ن  الإم����������ارات،  يف 
ا���س��ت��ع��د ل��ل��م��در���س��ة ب���زي���ارة واح����دة. 
وت��ق��دم ك��ارف��ور خ��الل ه��ذه احلملة 
اأغ�سط�س،  نهاية  حتى  ت�ستمر  التي 
اإىل  ت�����س��ل  ا���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة  تخفي�سات 
ال����ل����وازم  ع���ل���ى   50% م����ن  اأك������ر 
امل�سابقات  ج���ان���ب  اإىل  امل���در����س���ي���ة، 

املميزة واجلوائز واملكافاآت.
وميكن لعمالء كارفور، اإيجاد كافة 
املدر�سة  اإىل  ال���ع���ودة  م�����س��ت��ل��زم��ات 
والإلكرونيات  ال��ق��رط��ا���س��ي��ة  م��ث��ل 
واحلقائب املدر�سية والألب�سة داخل 
ف������روع ك����ارف����ور وع�����ر الن����رن����ت، 
اأكر  اإىل  ت�سل  خمف�سة  ب��اأ���س��ع��ار 

ك���ارف���ور  ت���ق���دم  ك���م���ا   .50% م����ن 
الأ�سا�سية،  الطازجة  الأطعمة  كافة 
وامل�سروبات،  اخل��ف��ي��ف��ة  وال��وج��ب��ات 
اأن يجعل  ���س��اأن��ه  ال����ذي م���ن  الأم�����ر 
عملية حت�سر علب الغداء اليومية 

و�سحية،  وممتعة  �سهلة  لالأطفال 
ما حتتاجه  كل  ك��ارف��ور  تقدم  حيث 
ال���ع���ائ���الت يف م���ك���اٍن واح������د  دفعة 

واحدة ومرة واحدة.
رئي�س  اأور���س��ي��ت،  كري�ستوف  وق���ال 

ال��ق�����س��م ال���ت���ج���اري وال��ع��م��ل��ي��ات يف 
ل�����دى ماجد  الإم������������ارات،  ك����ارف����ور 
الراحة  ت�سكل  للتجزئة:  الفطيم 
عاملني  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة،  والأ�����س����ع����ار 
اأ�سا�سني، للتحكم بعادات و�سلوكيات 
اأمكنة  اخ���ت���ي���ار  ع���ن���د  امل�����س��ت��ه��ل��ك 
ال���ت�������س���وق. وان����ط����الق����اً م����ن ذل����ك، 
ق���ررن���ا ه����ذا ال���ع���ام ال���رك���ي���ز على 
اأف�سل قيمة لعمالئنا دفعة  تقدمي 
واح�����دة. اإذ ���س��ت��ت��اح ال��ف��ر���س��ة اأم���ام 
على  للح�سول  والأه���ايل  العائالت 
املدر�سية لأولده��م يف  اللوازم  كافة 
مكاٍن واحد، وت�سديد فاتورة واحدة 
العديد  اإىل  بالإ�سافة  هذا  �ساملة. 
من  واجل��وائ��ز،وال��ت��ي  الأن�سطة  من 
مريحة  ت�سوق  جتربة  توفر  �ساأنها 

وممتعة جلميع اأفراد العائلة.

اأروع اأم�سيات ال�سيف يف فندق �سانت ريجي�س دبي  النخلة 

كارفور يطلق حملة »ا�ستعد للمدر�سة بزيارة واحدة«

اأ�سدل نادي دبا احل�سن  بعد جناح كبر فاق التوقعات 
حتت  اأقيم  وال��ذي  ال�سيفي  ن�ساطه  الثقايف  الريا�سي 
التي  ف��رة تنظيمه  �سعار  عطلتنا غ��ر  و�سهد خ��الل 
ريا�سية  م��ت��ع��ددة  اأن�����س��ط��ة  �سهر  م���دى  ع��ل��ى  ت��وا���س��ل��ت 
الرامج  وا�ستفادوا من  امل�ساركني  اأقبل عليها  جماعية 
التي  الفعاليات  و�سملت   . ال��ن��ادي  مقر  يف  قدمت  التي 
نظمها ال��ن��ادي ب��ط��ولت ع��دة وذل��ك يف اإط���ار الأن�سطة 
ال�سيفية التي اأ�سرف عليها جمل�س ال�سارقة الريا�سي 
ال�سباحة  بجانب  وال�سلة  وال��ي��د  ال��ق��دم  ك��رة  وت�سمنت 
القوى  واأل��ع��اب  وال�سطرجن  واجلوجيت�سو  وال��دراج��ات 
وحما�سرات  ور���س  وجمتمعية  وفنية  ثقافية  واأن�سطة 

وزي����ارات داخ��ل ال��ن��ادي . ويف ه��ذا الإط���ار نظم النادي 
من  اآي���ات  و  الوطني  بال�سالم  احل��ف��ل  ب���داأ  اأنيقا  حفال 
النقبي رئي�س  اأح��م��د عبد اهلل  واأل��ق��ى  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
اإدارة الت�سال املوؤ�س�سي كلمة النادي �سكر فيها جمل�س 
ال�سارقة الريا�سي على رعايته للن�ساط ال�سيفي ولكل 
م��ن ���س��اه��م يف اإجن����اح ال��ن�����س��اط م��ن م��وؤ���س�����س��ات واأف����راد 
الأن�سطة  يف  م�ساركني  ولعبني  ومنفذين  متطوعني 
اأقيمت بالنادي ويف الأن�سطة اخلارجية  التي  الداخلية 
. ثم قام حممد را�سد ر�سود رئي�س جمل�س اأولياء اأمور 
كلمة  باإلقاء  احل�سن  دب��ا  مبدينة  والطالبات  الطلبة 

بالنيابة عن املوؤ�س�سات التي تعاونت مع النادي. 

والفعاليات  املمتعة  الأن�سطة  مو�سم  ال�سيف؛  ف�سل  اإن��ه 
ال�سارقة  ه��ي��ئ��ة  وج���ه���ات  ت���ق���ّدم  امل���ت���ن���وع���ة.  ال��رف��ي��ه��ي��ة 
ل��ال���س��ت��ث��م��ار وال��ت��ط��وي��ر ����س���روق، جم��م��وع��ة مم��ي��زة من 
الأن�سطة التي تت�سمن ور�س العمل الإبداعية والعرو�س 
احل�سرية، ما يجعل منها مالذاً مثالياً خالل هذا املو�سم. 
ال�سارقة  الأطفال يف  فعاليات م�سوقة مع   6 ب��  ا�ستمتعوا 

خالل مو�سم ال�سيف:
-1 ا�ستمتعوا بفعاليات ملعب ال�سابون اجلميلة واملميزة 
اللوؤلوؤ  مملكة  يف  العمل  ور����س  م��ن  ملجموعة  ب��الإ���س��اف��ة 
ب��ح��دائ��ق امل��ن��ت��زه م��ن اخل��م��ي�����س اإىل الأح�����د، م��ن 5:00 
امل��ن��ت��زه يوم  8:00 م�����س��اًء. وت��ق��دم ح��دائ��ق  م�����س��اًء لغاية 
ال�سيدات املخ�س�س للن�ساء واأطفالهن ح�سرياً كل ثالثاء 
ال�ستمتاع  ميكنهن  حيث   ،2022 �سبتمر   13 لغاية 
بالعزف املو�سيقي، والزومبا، والفقرات املو�سيقية املبا�سرة 

الدي جي.
"ميني �سبال�س  -2 الت�سويق يف احلديقة املائية امل�سغرة 
اأطفالكم  ام��ن��ح��وا   – امل��ائ��ي��ة  امل���ج���از  واج���ه���ة  يف  بارك" 
خ���ي���اراٍت رائ��ع��ة ل��الن��ط��الق وامل����رح وال���س��ت��م��ت��اع باأجواء 
امل�سغرة  املائية  مليئة بالرفيه وال�سرخاء يف احلديقة 

املزيد  جانب  اإىل  مربع،  مر   800 م�ساحتها  تبلغ  التي 
بقوارب  ال��ت��ج��دي��ف  فيها  مب��ا  الرفيهية  الأن�����س��ط��ة  م��ن 

الكاياك يف واجهة املجاز املائية.
با�ستخدام  اأح��ف��وري��ة  ق��وال��ب  �سنع  كيفية  تعلموا   3-
ور�س  ت��ق��دم   - مليحة  يف  اإي��ج��اده��ا  مت  حقيقية  اأح��اف��ر 
ممتعة  جتربة  لالآثار  مليحة  مركز  يف  التعليمية  العمل 
مليئة باملغامرات، وم�سممة لتعزيز وعي ومعرفة الزوار 

بتاريخ املنطقة الأثرية يف مليحة.
عر  جتولوا   - النور  جزيرة  يف  الطبيعة  يف  نزهات   4-
امل���م���رات اخل�����س��ب��ي��ة و����س���اه���دوا حل��ظ��ات غ����روب ال�سم�س 
واأنتم  الأرج�����وح�����ة  ع��ل��ى  ت�����س��رخ��ون  ب��ي��ن��م��ا  ال�������س���اح���رة 
ت�ستمتعون بالطبيعة والفن والرفيه يف اجلزيرة. تقدم 
ال��دخ��ول خ��الل ف�سل  اأ���س��ع��اراً خمف�سة لتذاكر  اجل��زي��رة 

ال�سيف.
روائع  ا�ستك�سفوا   - الق�سباء  يف  اإبداعية  عمل  ور�س   5-
جمموعة  ع��ر  ال�����س��ارق��ة  يف  ال�����س��ه��رة  العائلية  ال��وج��ه��ة 
يف  واملغامرة  الرفيهية  التعليمية  الأن�سطة  من  وا�سعة 

املخيم ال�سيفي.
البحرية  الأن�����س��ط��ة  م��ن  م�ستوحاة  اإب��داع��ي��ة  ور����س   6-

�سوؤون  ل��دائ��رة  ال��ت��اب��ع  احل��م��ري��ة  منطقة  جمل�س  ك��رم 
من  املتفوقني  م��ن  وع�سرين  �ستة  وال��ق��رى  ال�سواحي 
على  ع�سر  الثاين  ال�سف  العامة من  الثانوية  خريجي 
 -  2021 ال��درا���س��ي  للعام  احلمرية  منطقة  م�ستوى 

2022م.
ح�����س��ر احل��ف��ل ال����ذي اأق��ي��م مب��ق��ر امل��ج��ل�����س يف منطقة 
اآل علي نائب رئي�س جمل�س  احلمرية، حميد بن خلف 
حممد  ماجد  وه��م  املجل�س  واأع�ساء  احلمرية  منطقة 
ال�سام�سي  ف��اي��ز  �سلطان  وال��دك��ت��ور  ال�سام�سي  مفتاح 
ال��ك��ت��ب��ي وع���ب���د اهلل عمران  ب���ن م��ع��ي��ل  ع��ل��ي  واح���م���د 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ى  ب���داي���ة احل��ف��ل  ال�����س��ام�����س��ي. ويف 

عر  ترحيبية  كلمة  ال�سام�سي  فايز  �سلطان  الدكتور 
خالل  املكرمون  حققها  التي  النجاح  م�سرة  عن  فيها 

العام الدرا�سي واأ�ساد بجهودهم واجتهادهم.
ت��ب��ادل ن��ائ��ب رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س والأع�����س��اء احل��دي��ث مع 
موا�سلة  يف  ال��ط��م��وح��ة  تطلعاتهم  ح���ول  اخل��ري��ج��ني 
نائب  على  ال  خلف  بن  حميد  واأ���س��اد  العايل،  تعليمهم 
رئ��ي�����س جم��ل�����س م��ن��ط��ق��ة احل��م��ري��ة ب��ت��ف��اين الطالب 
واأدائهم املتميز الذي تكلل بتفوقهم يف نهاية م�سوارهم 
من  الوطن  اأبناء  اأن  اإىل  م�سراً  املدر�سي..  التعليم  يف 
العامة ميثلون م�سدر فخر وتقدير  الثانوية  خريجي 

من قبل وطنهم والقيادة الر�سيدة واأ�سرهم.

نادي دبا احل�سن ي�سدل ال�ستار عن ن�ساطه ال�سيفي بعد جناح كبري

  6 فعاليات م�سوقة يف وجهات »�سروق« خالل مو�سم ال�سيف

جمل�س منطقة احلمرية يكرم 26 من متفوقي 
الثانوية العامة من اأبناء املنطقة

الأكر  العائلية  الوجهة  العاملية،  القرية  دع��ت 
رواد  امل��ن��ط��ق��ة،  يف  وال��رف��ي��ه  وال��ت�����س��وق  للثقافة 
املبتكرة  لأف���ك���اره���م  ال��ع��ن��ان  لإط�����الق  الأع����م����ال 
وحت��وي��ل��ه��ا اإىل م�����س��اري��ع جت��اري��ة ن��اج��ح��ة خالل 
  25 �سينطلق يف  ال��ذي   27 ال�  مو�سمها اجلديد 
اأكتوبر املقبل. وقد اأعلنت القرية العاملية يف هذا 
ال�سدد عن بدئها با�ستقبال مقرحات وعرو�س 
الطعام حتى  وع��رب��ات  اأك�����س��اك  الأع��م��ال لفتتاح 
القرية  وحثت   .2022 اجلاري  اأغ�سط�س   26
العاملية رواد الأعمال الذين يتطلعون اإىل افتتاح 
الفر�سة  ه���ذه  ، لغ��ت��ن��ام  م�����س��اري��ع��ه��م اخل��ا���س��ة 
واعدة  م�ساريع  اإىل  وحتويلها  اأفكارهم  لتج�سيد 
العمالء  ببناء قاعدة  وال��ب��دء  ال��واق��ع  اأر���س  على 

اخلا�سة بها. 

ويتم حالياً تقييم نحو 200 موقع لإقامة هذه 
القرية  اأن��ح��اء  خمتلف  يف  وال��ع��رب��ات  الأك�����س��اك 
العرو�س  لتقدمي  النهائي  امل��وع��د  قبل  العاملية 
م�سرتها  وخ����الل   .2022 اأغ�����س��ط�����س   26 يف 
انطالق  نقطة  العاملية  القرية  �سكلت  احلافلة، 
الواعدة  التجارية  امل�ساريع  من  للعديد  رئي�سية 
يف جمال املاأكولت وامل�سروبات يف دولة الإمارات، 
ن��ظ��راً مل��ا ت��ق��دم��ه م��ن ف��ر���س ا���س��ت��ث��م��اري��ة قّيمة، 
وت�سهيالت خمتلفة ملزاولة الأعمال دون احلاجة 
متكينها  ع��ن  ف�ساًل  جت��اري��ة،  تراخي�س  ل��وج��ود 
رواد الأعمال من الو�سول اإىل ماليني ال�سيوف 
م��ن جميع اأن��ح��اء ال��ع��امل، الأم���ر ال��ذي ي�سهم يف 
تنمية اأعمالهم و�سمان حتقيق عوائد عالية على 
ال�سركاء  العاملية،  القرية  وتدعو  ا�ستثماراتهم. 

املحتملني للت�سجيل على بوابة الأعمال التجارية 
https://business.- ال��ع��امل��ي��ة  ل��ل��ق��ري��ة 
القرية  ا���س��ت��ق��ب��ل��ت   globalvillage.ae
قيا�سيا  ع��ددا  ال�26  املا�سي  مو�سمها  يف  العاملية 
ا�ستمتعوا  �سيف،  م��ل��ي��ون    7.8 بلغ  ال����زوار  م��ن 
ب��ت��ذوق اأ���س��ه��ى امل���اأك���ولت ل���دى اأك���ر م��ن 200 
وع��ا���س��وا جتارب  وامل�����س��روب��ات،  ل��الأط��ع��م��ة  منفذ 
ت�سوق ممتعة لدى اأكر من 3،500 منفذ توفر 
الأ�سلية  وال�سلع  املنتجات  من  وا�سعة  جمموعة 
بن�سبة %80. وتعتز القرية العاملية يف مو�سمها 
ال� 27، مب�ساهمتها يف دعم جهود الدولة لتحفيز 
وت��ر���س��ي��خ ث��ق��اف��ة الإب������داع والب���ت���ك���ار م���ن خالل 
منذ  تطورها  ودع��م  النا�سئة  ال�سركات  ت�سجيع 
مراحلها التاأ�سي�سية الأوىل وحتى بلوغها النجاح 

القرية العاملية تفتح باب تقدمي طلبات الت�سجيل اخلا�سة باأك�ساك وعربات الطعام 

و����س���ط م��ن��اف�����س��ة لف���ت���ة م����ن ق���ب���ل الأن����دي����ة 
ال��ري��ا���س��ي��ة امل�������س���ارك���ة حت���ت م��ظ��ل��ة جمل�س 
ال�سيفية  الأن�����س��ط��ة  يف  ال��ري��ا���س��ي  ال�����س��ارق��ة 
وباإقبال لفت حقق جناحا ي�سار اإليه بالبنان 
نادي  نظمه  وال���ذي  املائية  الأل��ع��اب  ملهرجان 

الذيد يف مقره �سباح اأم�س الأول.
م��ن��اف�����س��ات امل��ه��رج��ان امل��ائ��ي��ة ع���زز م���ن �سعار 
عطلتنا غر نظرا لتفرد نادي الذيد �سنويا يف 
تنظيمه بنجاح يف ظل تنظيم م�سابقات مائية 

متنوعة بالإ�سافة اىل �سباقات ال�سباحة.
ال�سيفية  الأن�سطة  منت�سبو  املناف�سات  �سارك 
من اأعمار 12 اىل 17 �سنة، و�سملت امل�ساركة 

جميع اندية اأمارة ال�سارقة.
امل�سابقة  املهرجان خم�س م�سابقات،   وت�سمن 
ال�سباحة  ح���و����س  ل��ع��ب��ور  خ�����س�����س��ت  الأوىل 
باجتياز املوانع اأما امل�سابقة الثانية فخ�س�ست 

امل�سابقة  وخ�����س�����س��ت  ال��ع��ائ��م  اجل�����س��ر  ل��ع��ب��ور 
بالبالون  ال�����س��ب��اح��ة  ح��و���س  ل��ع��ب��ور  ال��ث��ال��ث��ة 
الكرات  كانت جمع  الرابعة  امل�سابقة  الهوائي، 
امللونة من املاء بالزوارق و�سباحة 25م حرة .

ويف نهاية املهرجان املائي قام بتكرمي الفائزين 

التنفيذي  املدير  الكتبي  اجل��اري  �سيف  �سامل 
اخلبر  ال��ع��اج��ل  علي  �سعيد  و  ال��ذي��د  ل��ن��ادي 
الريا�سي يف جمل�س ال�سارقة الريا�سي بجانب 
ح�سور اأحمد ال�سلمان رئي�س �سعبة الفعاليات 
املجتمعية مبجل�س ال�سارقة الريا�سي و خالد 

وخالد  والت�سويق  الإع��الم  اأحمد ع�سو جلنة 
عبد اهلل اجلنيبي رئي�س جلنة التقييم والتي 
العام  بالرتيب  الذيد  ن��ادي  فوز  اأ�سفرت عن 
ليحل ثانيا نادي دبا احل�سن والثالث مدينة 

ال�سارقة للخدمات الإن�سانية.

نادي الذيد يختتم تنظيمه ملهرجان الألعاب املائية لالأندية 

ل�صحة نف�صية اأف�صل لالأيتام واأو�صيائهم 
ال�سارقة للتمكني الجتماعي تنفذ برنامج »تخط« 
ال�سارقة للتمكني الجتماعي ور�س عمل وجل�سات حوارية  نفذت موؤ�س�سة 
�سمن الرنامج النف�سي  »تخط« ل�  15 ابناً ،و 12و�سياً، لتحقيق اأف�سل 

توافق ممكن مع الذات للو�سول ل�سحة نف�سية ملنت�سبيها.
ويهدف الرنامج لوقاية الأبناء الأيتام من التاأثرات النف�سية والجتماعية 
لفقدان الأب، عر ا�ستخدام جمموعة من الأ�ساليب الربوية والعالجية 
يف التعامل مع الأيتام لتخطي اآثار �سدمة الوفاة، والعمل على اإزالتها من 
طريقهم، وفق خطة تهدف اإىل رفع الثقة بالنف�س، وت�ساعدهم على بناء 
ال�سخ�سية املرنة القابلة لحتواء املواقف اجلديدة واإدارة الأزمات، للخروج 

باأقل اخل�سائر املمكنة على نف�سية اليتيم.
ا�ستهدفت  �سنة،   11 ال�6اإىل  �سن  م��ن  الأب��ن��اء   امل��ق��دم��ة  ال��ور���س  و�سمت 
حياة  م��ع  اأف�سل  ت��واف��ق  اإىل  للو�سول  �سماناً  الفقد  م��ع  التعامل  كيفية 
الخت�سا�سيني يف  يتوا�سل  ، حيث  للواقع  اأف�سل  وتقبل  الأيتام اجلديدة 
املوؤ�س�سة مع الأم ثم مع البن للتعرف على �سحته النف�سية وامل�ساكل التي 
يعاين منها  ومن ثم يتم حتديد الأ�ساليب الإجرائية وفقاً لطبيعة الأبناء 

ومراحلهم العمرية.
الإنت�ساب  احلديثات  الأي��ت��ام  اأمهات  مع  حوارية  جل�سة  املوؤ�س�سة  قدمت  و 
من  ال��ع��دي��د  م�ستخدمة  املهمة  امل��ح��اور  م��ن  ال��ع��دي��د  ت�سمنت  للموؤ�س�سة 
الأ�ساليب النف�سية لتفريغ ال�سحنات ال�سلبية لديهن وا�ستبدالها مبفاهيم 
وتقدمي  لالأبناء  الأف�سل  والربية  القيادة  على  وال��ق��درة  بالنف�س  الثقة 

الإ�سباع النف�سي والإحتواء الأف�سل لالأبناء يف املواقف املختلفة .

نخيل مول يرفع م�ستوى الت�سويق عر 
اإطالق جتربة غرف الهروب اخليالية 

يقدم نخيل مول، وجهة الت�سوق الفاخرة يف نخلة جمرا، جتربة ترفيهية 
ل مثيل لها لزواره، ا�ستكماًل ملجموعته املتنوعة من متاجر البيع بالتجزئة 
رومز  ا�سكيب  اأوف���ر  جيم  اإط���الق  ع��ر  وذل��ك  الت�سلية،  واأم��اك��ن  واملطاعم 
 GAME OVER Escape Rooms and وب��ورد جيم كافيه

 .Board Game Café
متتد  التي  نوعها  م��ن  الفريدة  اجل��دي��دة  الرفيهية  املنطقة  ه��ذه  ت�سم 
على م�ساحة تبلغ  11،000 قدماً مربعة، 12 غرفة هروب و11 غرفة 
هروب افرا�سية، حيث جتعل اأجهزة الواقع الفرا�سي الراأ�سية مغامرات 
اللوحية فر�سة  الألعاب  ع�ّساق  اإىل منح  بالإ�سافة  ت�سويقاً،  اأكر  الهروب 
املُخ�س�س  املقهى  يف  منها  نوعاً   50 من  اأك��ر  جتربة  وخو�س  ا�ستك�ساف 

لهذه الأن�سطة. 

اأكادميية هورايزن حت�سل على 
�سهادتني رئي�سيتني من بورو فرييتا�س

اأكادميية  اأك����ر  ه����وراي����زن،  اأع��ل��ن��ت 
طائرات  ع��ل��ى  ل��ل��ت��دري��ب  م�����س��ت��ق��ل��ة 
ال��ه��ل��ي��ك��وب��ر يف ال�����س��رق الأو����س���ط، 
ح�سولها  اإي���دج،  ملجموعة  والتابعة 
ع����ل����ى �����س����ه����ادة اأم���������ن امل���ع���ل���وم���ات 
اإدارة  ن��ظ��ام  و���س��ه��ادة   ISO27001
 ISO22301 الأع��م��ال  ا�ستمرارية 
م������ن �����س����رك����ة ب����������ورو ف����ري����ت����ا�����س، 
الفحو�سات  خدمات  يف  املتخ�س�سة 
امل����خ����ري����ة وامل�����راق�����ب�����ة واإ�������س������دار 
ال�����س��ه��ادات مب�����س��ت��وى ع��امل��ي. وجاء 
اأقيم  ذل����ك الإع�������الن خ����الل ح��ف��ل 
داخ������ل م���ق���ر اأك����ادمي����ي����ة ه����وراي����زن 
يف ال���ع���ني، وح�������س���ره مم��ث��ل��ون عن 
التنفيذية  والإدارة  فريتا�س  ب��ورو 
الأكادميية.  وم��وظ��ف��و  ل��ه��وراي��زن، 
وق������ّدم م�������س���وؤول ت��ط��وي��ر الأع���م���ال 
�سايت،  �سان  فريتا�س،  ب��ورو  ل��دى 
املبيعات  ع���ن  الأوىل  وامل�������س���وؤول���ة 
جوفوفيت�س،  زي��ل��ي��ك��ا  وال��ت�����س��وي��ق، 
التنفيذي  الرئي�س  اإىل  ال�سهادتني 

لهورايزن حارب ثاين الظاهري. 



تنتقم من �سريكها.. باإعالن غري م�سبوق
انتقمت امراأة من �سريكها اخلائن  باإعالن غر م�سبوق على اإحدى 

ال�سحف الأ�سرالية، مما جعله حديث املواقع الجتماعية.
وقال موقع قناة "نيودلهي" الهندية اإن امراأة ن�سرت اإعالنا على 
�سفحة كاملة لإحدى ال�سحف الأ�سرالية لتف�سح فيه �سريكها، 
الذي خانها مع امراأة اأخرى. وجاء يف الإعالن: "عزيزي �ستيف، 
اأمتنى اأن تكون �سعيدا معها. الآن، �ستعرف البلدة باأكملها كم اأنت 
الإعالن  على  انتقامها  يقت�سر  ومل  جيني".  من  ب���ذيء..  خائن 
الإعالن  هذا  ا�سريت  "لالإ�سارة:  ر�سالتها:  يف  اأ�سافت  بل  فقط، 
يف  كالنار  الر�سالة  وانت�سرت  الئتمانية".   بطاقتك  با�ستخدام 
وتعّلق  اخل��ط  على  تدخل  ال�سحيفة  جعل  ال��ذي  الأم��ر  اله�سيم، 
امل�سبوق. وقالت �سحيفة  الإع��الن غر  اأثارها  التي  ال�سجة  على 
بع�سرات  "توا�سلنا   :"Mackay and Whitsunday Life"
الر�سائل حول الإعالن وقررنا الرد عليها هنا.. 1 - ل نعرف من 

هو �ستيف، لكن من الوا�سح اأنه �سخ�س �سيء جدا".
- مل   3 اأي تفا�سيل حول جيني.  - لن نك�سف عن   2" واأ�سافت: 

نقم بتح�سيل ر�سوم من بطاقة الئتمان امل�سار اإليها".

مقتل 3 مت�سلقي جبال ب�سبب �سقوطهم عن ارتفاع 60 مرتًا
لقي ثالثة من مت�سلقي اجلبال يف الإكوادور حتفهم ال�سبت واأ�سيب 
الو�سول  حماولتهم  خ��الل  �سقوطهم  ج���راء  ب��ج��روح  اآخ���رون   12
اإىل قمة بركان كاريويرازو يف الإك��وادور، بح�سب ما اأف��ادت اأجهزة 
"امراأة  اأن  بيان  يف  لالنقاذ   ECU911 هيئة  واأو�سحت  الإغ��اث��ة. 
والأربعني واخلم�سني  والأربعني ورجلني يف اخلام�سة  ال�سابعة  يف 
املوقع كان  رف��ع اجلثث من  اأن  واأ�سافت  ه��ذا احل���ادث.  ق�سيا" يف 
"ب�سبب الأحوال اجلوية وحلول الظالم". ونقل امل�سابون  متعذراً 
الث���ن���ا ع�����س��ر ال���ذي���ن ت�����راوح اع��م��اره��م ب���ني ال��ت��ا���س��ع��ة والثالثني 
وامباتو.  ريوبامبا  مدينتي  م�ست�سفيات  اإىل  واخلم�سني  والثامنة 
يف  ال��واق��ع  ال��رك��ان  قمة  اإىل  الو�سول  يحاولون  املت�سلقون  وك��ان 
عن  �سقطوا  عندما  الأن��دي��ز  جبال  �سل�سلة  من  الو�سطى  املنطقة 
5018 م��راً، ويقع يف  ارتفاع كاريويرازو  60 م��راً. ويبلغ  ارتفاع 
يعتر  الذي  ت�سيمبورازو  بركان  بالقرب من   ، تونغوراوا  مقاطعة 

اأعلى قمة يف الإكوادور ويبلغ ارتفاعه اأكر من 6200 مر.

موؤلفة »هاري بوتر« تتلقى تهديدا بالقتل 
موؤلفة  رول��ي��ن��غ،  ك��ي  ج��ي  الريطانية،  وال��روائ��ي��ة  الكاتبة  تلقت 
"هاري بوتر"، تهديدا بالقتل ب�سبب دعمها �سلمان ر�سدي، الذي 

تعر�س لهجوم خالل حما�سرة بولية نيويورك الأمركية.
ت��اأث��ره��ا بعد  ب��ال��غ  ت��وي��ر، ع��ن  وع���رت رول��ي��ن��غ، على ح�سابها يف 
تقدميه  يتم  ك��ان  بينما  طعنات  لعدة  عاما(   75( ر�سدي  تعر�س 
لإلقاء حما�سرة عن حرية الإبداع اأمام مئات احلا�سرين يف معهد 

ت�سوتاكوا يف نيويورك.
تهديدا  يت�سمن  بوتر" تعليقا  "هاري  موؤلفة  تلقت  ما  و�سرعان 
�سريحا بالقتل من متطرف داعم لإيران، �سبق اأن اأ�ساد مبهاجم 

ر�سدي.
تغريدة  على  تعليقه  يف  عزيز  اآ���س��ف  م��ر  امل��دع��و  املتطرف  وق��ال 
نف�سه  اآ���س��ف  م��ر  وي�سف  التالية".  اأن���ت  تقلقي..  "ل  رول��ي��ن��غ: 
مدينة  يف  مقيم  وه���و  و�سيا�سي"،  اج��ت��م��اع��ي  ون��ا���س��ط  ب�"طالب 
اأبدى  كرات�سي الباك�ستانية. ويف تغريداته على ح�سابه يف توير، 
عزيز مرارا دعمه للمر�سد الإيراين علي خامنئي، كما هاجم عدة 

دول، من بينها اأوكرانيا والهند، وو�سفها ب�"الإرهابية".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

يربح ق�سية دامت 22 عامًا ل�ستعادة 21 بن�سًا
ربح حماٍم هندي معركة ق�سائية ا�ستمرت 22 عاماً للمطالبة با�سرجاع مبلغ 21 بن�ساً مت فر�سها كر�سوم اإ�سافية 

عليه مقابل تذكرة قطار يف عام 1999.
وح�سل تونغناث �ساتورفيدي، 66 عاماً، اأخراً على املال الأ�سبوع املا�سي، اإىل جانب ما ترتب من فائدة على املبلغ 
الذي و�سل اإىل 2.90 جنيه اإ�سرليني “3،52 دولر اأمريكي”. كما مت فر�س غرامة قدرها 154 جنيهاً اإ�سرلينياً 

“186،92 دولراً” على �سركة ال�سكك احلديدية الوطنية يف البالد.
وك�سف �ساتورفيدي عن اأنه ح�سر اأكر من 100 جل�سة ا�ستماع يف املحكمة على مر ال�سنني، وحثته اأ�سرته مراراً 
وتكراراً على التوقف عن اإ�ساعة وقته من اأجل مبلغ زهيد. لكنه يقول اإنه ل ي�سعى وراء املبلغ، ولكنه اأراد حتقيق 

العدالة وحماربة الف�ساد، لذا كان الأمر ي�ستحق كل هذا العناء.
وقع احلادث عندما كان ال�سيد �ساتورفيدي، من ولية اأوتار برادي�س، م�سافراً من ماثورا اإىل موراداباد، وكان من 

املفر�س اأن تكلف تذكرتا قطار ا�سراهما 70 روبية، ولكن املوظف اقتطع ع�سرين روبية اإ�سافية.
وبعد اأن مل تلق �سكواه اآذاناً �ساغية، قرر املحامي مقا�ساة �سركة نورث اإي�ست ريلواي الهندية، وموظف احلجز، يف 

حمكمة امل�ستهلك يف ماثورا.
وقال �ساتورفيدي اإنه ياأمل اأن يلهم ما فعله، الآخرين لعدم التخلي عن حقوقهم اأو ال�ست�سالم عندما تبدو املعركة 

�سعبة، وفق ما اأورد موقع “ميرو” الإلكروين. 
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امراأة ترعب ركاب طائرة.. معي متفجرات
اأحدثت امراأة حالة من الرعب لدى ركاب طائرة بعيد اإقالعها من جزيرة 
قر�س، فيما متكن اأحد الركاب من طرحها اأر�سا وتقييدها، ريثما هبطت 
اأوردت  التي  الريطانية،  "مرور"  �سحيفة  وقالت  ا�سطراريا.  الطائرة 
النباأ اأم�س الأحد اإن احلادثة وقعت اخلمي�س املا�سي، بعدما اأقلعت طائرة 
مدينة  من  التكاليف،  املنخف�سة  الريطانية   ،"2 "جيت  ل�سركة  تابعة 

لرنكا القر�سية اإىل مدينة مان�س�سر الريطانية.
وركزت ال�سحيفة على الراكب، الذي متكن من تقييد حركة امراأة، ادعت 

اأنها كانت حتمل متفجرات يف مالب�سها، وو�سفته ب�"البطل".
ام���راأة يف ممر  وقفت  عندما  بقليل،  الطائرة  اإق��الع  بعيد  الق�سة،  وب���داأت 
قمرة  اقتحم  وحاولت  بحوزتها،  متفجرات  حتمل  اأنها  وزعمت  والطائرة 
القيادة مرتني. و�ساألت املراأة اأطفالها الذين كانوا معها اإذا كانوا م�ستعدين 
للموت، واإمعانا يف تخويف الركاب زعمت اأن والديها كانا ع�سوين يف تنظيم 
داع�س الإرهابي. وكان على منت الطائرة فيليب اأوبراين، ومعه 6 من اأفراد 
اأ�سرته بينهم اأطفاله الثالثة وزوجته، علما باأنه يعمل رئي�سا ل�سركة وكان 
كان طبيعيا،  �سيء  "كل  لل�سحيفة:  فيليب  وقال  يعمل حار�سا.  املا�سي  يف 
لكن بعيد الإقالع �سارت �سيدة يف املمر بعد اأن خلعت جزءا من مالب�سها، 

وحاولت اقتحام قمرة القيادة مرتني وطرقت على بابها.
اأر�سا،  ملاذا ل تطرحونها  الطائرة، و�ساألتهم  "حتدثت مع طاقم  واأ�ساف: 

فردوا اأنهم غر قادرين على ذلك". وتابع: "ح�سنا، اأنا قادر".
اإذ تقدم �سوب امل��راأة عندما حاولت  وو�سف الرجل الريطاين ما قام به، 
الطائرة،  اأر�سية  على  القيادة جم��ددا، حيث طرحها  قمرة  الق��راب من 

وعندها نفذ الطيار هبوطا ا�سطراريا يف مطار باري�س.

ماأ�ساة هوليوود.. م�سري بالدوين على املحك
بي،  "اأف،  املتحدة  الوليات  يف  الفيدرايل  التحقيقات  ملكتب  تقرير  خل�س 
و�سغط  �سحب  من  هو  بالدوين،  األيك  ال�سهر،  الأمركي  املمثل  اآي" اأن 
على زناد ال�سالح الناري الذي قتل م�سورة �سينمائية مبوقع ت�سوير فيلم 
"را�ست"، رغم نفيه ذلك مرارا. ووقعت احلادثة يف اأكتوبر من عام 2021، 
عندما كان بالدوين يوؤدي م�سهدا يف فيلم "را�ست" مبوقع ت�سوير مبدينة 

�سانتا بولية نيو مك�سيكو الأمركية.
ناري  �سالح  من  الر�سا�س  عاما(   64( بالدوين  اأطلق  الت�سوير،  وخ��الل 
ال�سالح كان حم�سوا  اأن يكون حم�سوا بر�سا�س خّلبي، لكن  كان يفر�س 
هات�سينز،  هاليانا  الفيلم،  يف  الت�سوير  مديرة  فاأ�ساب  حقيقي  بر�سا�س 
واملخرج جويل �سوزا، ونقال اإىل م�ست�سفى قريب، و�سرعان ما اأعلن الأطباء 
عن وفاة هات�سينز. وذكرت �سبكة "اإي بي �سي نيوز" الأمركية اأنها اطلعت 
على تقرير دامغ ل�"اأف، بي، اآي" يثبت اأن املمثل هو الذي اأطلق النار على 

فيلم برازيلي يفوز 
ب� »الفهد الذهبي«

)القاعدة   34 ري���غ���را  ف��ي��ل��م  ف����از   
جوليا  الرازيلية  للمخرجة   )34
الذهبي  ال��ف��ه��د  ب��ج��ائ��زة  م�����ورات 
لأف�سل فيلم يف مهرجان لوكارنو 

ال�سينمائي يف �سوي�سرا.
ويتناول الفيلم الذي اأقيم عر�سه 
ق�سة  ل��وك��ارن��و  يف  الأول  ال��ع��امل��ي 
�سيمونيه  ُت���دع���ى  ق���ان���ون  ط��ال��ب��ة 
تهتم بالعنف �سد امل��راأة يف بلدها. 
ويف موازاة مناق�ستها هذا املو�سوع 
حياتها  يف  ت��ن�����س��ط  اجل���ام���ع���ة،  يف 
عر  غرل"  ك�"كام  اخل����ا�����س����ة 
حمادثات  يف  ت�سارك  اإذ  الإنرنت، 
وت�سّور  مفاتنها  خاللها  تعر�س 
ن��ف�����س��ه��ا يف و���س��ع��ي��ات ج��ن�����س��ي��ة يف 

مقابل اأجر.
ب��اأن��ه��ا فوجئت  امل��خ��رج��ة  واأق������ّرت 
مب��ن��ح��ه��ا اجل����ائ����زة، م��و���س��ح��ة اأن 
�سعباً  مو�سوعاً  "يتناول  الفيلم 
اأتوقع  مل  "لذلك  وق��ال��ت  جداً". 
اأكر من  للفيلم  يكون  اأن  اإطالقاً 

ع�سو موؤيد يف جلنة التحكيم".
ي�سر عنوان الفيلم اإىل ما ُيعَرف 
ومفادها  لالإنرنت   34 بالقاعدة 
اأن كل �سيء موجود على الإنرنت 
ل��ه ُم��ع��اِدل اإب��اح��ي، وي��ط��رح العمل 
ال��ت��وازن بني  كيفية احل��ف��اظ على 
�سواء  واحلماية،  واحلرية  الرغبة 
وخ�سو�ساً  للمجتمع،  اأو  ل��الأف��راد 

يف الرازيل.
وقال املدير الفني ملهرجان لوكارنو 
مل   "34 "ريغرا  اإن  ن��ازارو  جيونا 
ج������ريء و����س���ي���ا����س���ي ي���ف���ر����س اأن 

يرك ب�سمة".

وفاة امللياردير 
الهندي جوجنونوال 
الهندي  امل��ل��ي��اردي��ر  اأ����س���رة  ق��ال��ت 
يف  امل�ستثمر  جوجنونوال،  راكي�س 
البور�سة والذي يحمل لقب "وارن 
بافيت الهندي"، اإنه تويف عن عمر 
ناهز 62 عاما. ويقدر �سايف ثروته 

ب�ستة مليارات دولر.
وب��داأ ج��وجن��ون��وال، وه��و حما�سب 
راجا�ستان  ولي������ة  م����ن  ق����ان����وين 
الأ�سهم  يف  التعامل  ال�سحراوية، 
الكلية  يف  طالبا  ك��ان  بينما  املالية 
للتداول  �سركة  اإدارة  يف  وا�ستمر 
يف الأوراق املالية. وقال اأحد اأفراد 
اأ�سرته لرويرز "تويف راكي�س جي 
وم�ساعديه  باأ�سرته  حم��اط  وه��و 
على  ي����ع����ل����ن  ومل  املقربني". 
وق���ال رجال  ال���وف���اة.  �سبب  ال��ف��ور 
يف  املقيمون  وامل�سرفيون  الأعمال 
للهند،  املالية  العا�سمة  مومباي، 
جوجنونوال  م��ع  تعاملوا  ال��ذي��ن 
اإن مهارات  ع��ام��ا،   30 م��ن  لأك���ر 
�ساعدت  ل��دي��ه  امل��م��ت��ازة  الت�����س��ال 
����س���غ���ار امل�����س��ت��ث��م��ري��ن ع���ل���ى فهم 
حول  روؤيته  اأن  كما  الأ�سهم،  �سوق 
منه  جعلت  وال�����س��رك��ات  القت�ساد 

�سخ�سية م�سهورة يف التلفزيون.

مهرجان مو�سيقى التكنو ي�ستقطب الآلف
رق�س مئات الآلف ال�سبت على اإيقاع مو�سيقى 
التكنو الإلكرونية يف زوريخ خالل اأول ن�سخة 
من مهرجان "�سريت باريد" ال�سهر ت�سهدها 
كرى مدن �سوي�سرا منذ جائحة كوفيد19-.

وقال طالب املاج�ستر يف زوريخ باتريك البالغ 
26 ع��ام��اً وال����ذي زّي����ن راأ����س���ه ب���اأزه���ار وو�سع 
"الكلمات تعجز عن  اإن  نظارات متعددة اللون 
اإنه رائع. اجلميع راغبون كثراً  و�سف اجلو. 

يف الحتفال. ميكن املرء اأن ي�سعر بذلك".
اأقيم  باريد"  "�سريت  م��ه��رج��ان  اآخ���ر  وك���ان 
عام 2019 ا�ستقطب نحو 850 األف �سخ�س ، 
ويتوقع املنظمون اأن ُيقبل عليه هذه ال�سنة ما 

بني 750 األفاً ومليون �سخ�س.
نحو  امل��ل��ّون  املو�سيقي  العر�س  م��وك��ب  وام��ت��د 
التي  نف�سها  الطريق  واأقيم على  كيلومرين، 
على  ال�سابقة،  ال�سنوات  يف  �سلوكها  على  درج 
طول البحرة التي حتد زوريخ ، وهي مدينة 
م��ع��روف��ة مب�����س��ارف��ه��ا وق��ط��اع ال��ت��اأم��ني فيها، 

ا بثقافتها امل�سادة. ولكن اأي�سً

قطة تت�سرف مثل الب�سر
املفاجئ  واملحتوى  والعجائب  بالغرائب  غارق  الإنرنت 
لكثرين، خا�سة املت�سل باحليوانات عندما ت�سلك �سلوكا 
قريبا من �سلوك الب�سر. ويف هذا ال�سياق، نال فيديو لقطة 
ت�سرب من مرد املياه ماليني امل�ساهدات على الإنرنت، 
من  عط�سها  ت��روي  وه��ي  اإن�سان  مثل  وكاأنها  ب��دت  حيث 
امل��وج��ودة يف كل منزل تقريبا.  وكان  �سنبور ه��ذه الآل��ة 
"توير"  على  ح�ساب  الفيديو،  ه��ذا  ن�سروا  الذين  اأح��د 
بن�سر  معني  اإنه  ويقول   ،"Buitengebieden" يدعى
الفيديو  وح�سد  الإي��ج��اب��ي.  ب��اجل��ان��ب  املتعلقة  الأم����ور 
حتى  م�ساهدة  مليون   8 نحو  فقط  احل�����س��اب  ه��ذا  على 
ظهر ال�سبت، واأعاد ن�سره اأكر من 38 األف مغرد واأبدى 
اأكر من 267 األفا اآخرين اإعجابهم به. واكتفى احل�ساب 
"حافظ على نف�سك  بتعليق مقت�سب على الفيديو هو: 
12 ثانية، وتظهر فيه  رطبا". ول تتجاوز مدة الفيديو 
قطة وهي تقف على قدميها اخللفيتني، وت�سغط باإحدى 
الأزرق، حتى  ال�سنبور  الأماميتني على مفتاح  القدمني 
تبقي املياه متدفقة لت�سربها. ومل يو�سح احل�ساب مكان 
تفا�سيل  اأي  ول  ت�سويره  ج��رى  متى  ول  الفيديو  ن�سر 
اأخرى،  اآخ��ر للقطة من زاوي��ة  اأخ��رى، لكنه ن�سر فيديو 

حتى يثبت على ما يبدو اأن الفيديو حقيقي متاما.

�ساب ينقذ طفلة من الغرق يف نهر جارف
من  طفلة  لإنقاذ  ه��رع  �سيني،  �ساب  �سجله  بطويل  موقف 
فيديو  وثقها  بلقطة  ال�سني،  �سرقي  ج��ارف  نهر  الغرق يف 
الفيديو  واأظهر  الجتماعي.  التوا�سل  و�سائل  على  انت�سر 
�ساب  يقفز  اأن  قبل  مت�سارع،  نهر  يف  �سغرة  طفلة  ان��زلق 
اأن  قبل  ال��غ��رق  م��ن  لينقذها  ب��ث��وان،  احل��ادث��ة  بعد  �سيني، 
ال�ساب  اإن  ذ�س"  "ناو  م��وق��ع  وق���ال  بعيدا.  النهر  يجرفها 
"البطل" هو جاو يات�سون، وهو مدر�س اإعدادي، كان يتم�سى 
قرب النهر عندما لحظ الواقعة. وقال امل�سدر اإن الطفلة 

اأعيدت اإىل عائلتها ب�سالم، بعد اإنقاذها من الغرق.

اإدانة طليق بريتني �سبريز  بعد اقتحام الزفاف
على  ال��ت��ع��دي  بتهمة  ال�����س��اب��ق  ���س��ب��رز  بريتني  زوج  اأدي����ن 
ممتلكات الغر بعد اأن حاول اقتحام حفل زفاف طليقته، 
جنمة البوب الأمركية، يف يناير املا�سي. واأدين اجلمعة 
جي�سون األك�ساندر، الذي كان متزوجا من �سبرز ملدة تقل 
ال��ت��ع��دي اجل�سيم  بتهمة   ،2004 ع��ام  اأي���ام يف  ث��الث��ة  ع��ن 
والع��ت��داء اجل�����س��دي، بعد �سهادة اأح���د ح��را���س الأم���ن يف 
منزل  دخ��ل  طليقها  اأن  اأك���د  ال���ذي  كاليفورنيا،  حمكمة 
املغنية وحاول دخول غرفة نومها. وكانت بريتني �سبرز 
يف  يونيو،  يف  ل��ل��زواج،  ي�ستعدان  اأ���س��غ��ري،  �سام  وخطيبها 
منزلها يف ثاوزند اأوك�س بولية كاليفورنيا، عندما توقفت 
�سديق  األ��ك�����س��ان��در،  جي�سون  حم��اول��ة  ب�سبب  الإج�����راءات 
التي  ع��ام��ا،   40 ال��ع��م��ر  م��ن  ال��ب��ال��غ��ة  للمغنية  ال��ط��ف��ول��ة 
احلدث،  اقتحام   ،2004 عام  جدا  وجيزة  لفرة  تزوجته 
ق�سائية  وث��ائ��ق  وبح�سب  ال�سرطة.  تدخل  ا�ستدعى  مم��ا 
األك�ساندر  اُت��ه��م  ف��ي��ن��ت��ورا،  مقاطعة  حمكمة  ع��ن  ���س��ادرة 
على  ال��ت��ع��دي  تهم  ع��ن  م��ط��اردة، ف�سال  ب��ارت��ك��اب جناية 
ممتلكات الغر والتخريب وال�سرب. ومل تتم متابعة حفل 
اأخبار  اإن  اإذ  اأ�سغري على نطاق وا�سع،  زفاف �سبرز على 

املنا�سبة مل ُتن�سر �سوى قبل �ساعات فقط من املوعد.

اأم حممد.. 20 عاما من ال�سر مع النجارة ودهان احلوائط
تقف اأمام كومة من الأخ�ساب ويداها تقب�س على 
تطبق  وهي  باملن�سار  وتنزل  ترفع  تقطيعها،  اآلت 
اإ�سرار  يف  �سارمة  عينيها  نظرات  بحزم،  �سفتيها 
على اإتقان مهنتها التي تعد من ال�سيدات النادرات 
"اأم حممد الدمياطي"، �سيدة يف حمافظة  فيها. 
لت�سنيع  ور���س��ة  �ساحبة  م�سر،  جنوبي  الأق�����س��ر 
عربية"  ن��ي��وز  "�سكاي  م��وق��ع  ال��ت��ق��اه��ا  الأث������اث، 
ال�ساقة،  املهنة  ه��ذه  ل��دخ��ول  دفعها  عما  للك�سف 
�سيدة  اأول  ي��ع��ت��رون��ه��ا  ب��ه��ا  امل��ح��ي��ط��ني  اإن  ح��ت��ى 

يرونها تعمل فيها.
تاركة خلفها  الأم��ام،  اإىل  تنظر  وعيناها  وجتيب، 
اأولدي  ي��ك��ر  م���ا  ق��ب��ل  ت���ويف  "زوجي  اأوج���اع���ه���ا: 
النجارة،  يف  اأ�ستغل  �سنة   20 وق�سيت  الأرب��ع��ة، 
يوم  كل  ونح�سر  �سغرهم،  من  لأولدي  وعلمتها 
7 ���س��ب��اح��ا، ون��ظ��ل نعمل حتى  ال�����س��اع��ة  ل��ل��ور���س��ة 

منت�سف الليل".
من  ب��ل  ف��ق��ط،  اأبنائها  بتعليم  تقم  مل  حممد  اأم 
)احلرفيني(،  ال�����س��ن��اي��ع��ي��ة  م���ن  م��ع��ه��ا  ي��ع��م��ل��ون 
فحر�ست على تن�سئتهم حتى كروا، و�سربوا منها 

تفا�سيل ال�سغالنة، ح�سب تعبرها.
هذا العدد من "ال�سنايعية" �ساعدها يف اأن تكون 
ت�سنع  ال�سكنية  منطقتها  يف  ور���س��ة  اأول  ور�ستها 
الأث���اث على ال��ط��راز احل��دي��ث، ب��الأي��دي والطرق 
معدات  �سراء  من  بعد  تتمكن  مل  لأنها  القدمية، 

حديثة.
اأم حممد ل تعمل فقط يف النجارة، لكنها تعلمت 
اأي�����س��ا ال��ن��ق��ا���س��ة وت��ل��وي��ن ج����دران امل���ن���ازل لزيادة 

دخلها.
"ولدي  ال�����س��ق��اء:  ي��ع��ل��وه��ا  ب��اب��ت�����س��ام��ة  وت���ق���ول، 
معلماهم كمان �سغالنة الدهانات، وبن�سطب اأو�س 

)غرف( النوم، وب�سلمها مت�سطبة اآخر متام".
اأو�سع  مل��ك��ان  تنتقل  اأن  حم��م��د  لأم  اأم��ن��ي��ة  واأك����ر 
ي�ستوعب العمل، ويحافظ على ما فيه من اأخ�ساب، 
وي�سهل حركة ال�سنايعية، وتزينه ماكينات حديثة 
توفر الوقت واجلهد، فتقول: "عايزة مكن جديد، 
نقدر ن�ستغل فيه باأمان، اأنا كل يوم واأنا ومروحة 
رب  يا  اأمانة  النا�س  مال  ا�ستودعتك  بقول  البيت 

من اخلطر".

املمثلة الأمريكية رامونا يونغ ت�صل حل�صور العر�س الأول مل�صل�صل Netflix  Never Have I Ever  ، يف لو�س اأجنلو�س  )ا ف ب(

تاأهل فيلم تايلور �سويفت لالأو�سكار
حفل  يف  ق�سر  فيلم  كاأف�سل   All Too Well " سويفت� " تايلور  فيلم  تاأهل 

.Hollywood Reporter توزيع جوائز الأو�سكار العام املقبل، وفًقا ملجلة
وُيقال اإن املغنية تعمل بالفعل مع �سركة ا�ست�سارية كرى لتوجيه حملة جوائز 

امل�سروع.
15 دقيقة،  تبلغ مدتها  التي   All Too Well الرومان�سية  الدراما  اإ�سدار  مت 
 AMC Lincoln ويف  الإن��رن��ت  ع��ر  "�سويفت"،  واأخ��رج��ت��ه��ا  كتبتها  وال��ت��ي 
Square يف مدينة نيويورك يف 12 نوفمر العام املا�سي. ل�سوء حظ "�سويفت"، 
اأف�سل  فئة  الأو�سكار  الفيلم غر موؤهل جلائزة  الإ�سدار هذا يجعل  تاريخ  فاإن 
التقوميية  ال�سنة  الفيلم �سدر يف موعد ل يتجاوز  اأن يكون  �سورة، حيث يجب 
التي ت�سبق حفل الأو�سكار. ومع ذلك، تختلف معاير اإختيار اأف�سل فيلم ق�سر، 

مما يجعل ا�سم "تايلور �سويفت" يظهر يف املناف�سة.


