البحرين ت�سمح ملواطني دول جمل�س
التعاون دخول �أرا�ضيها ببطاقة الهوية

�ص 04

برعاية من�صور بن زايد  ..مهرجان
ليوا للرطب ينطلق اليوم

•• املنامة-وام:

�أعلنت مملكة البحرين ،ال�سماح جلميع مواطني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية ،الدخول لأرا�ضيها عرب املنافذ كافة با�ستخدام بطاقة الهوية �أو جواز
ال�سفر دون �أية �إجراءات م�سبقة.
وذكرت وكالة �أنباء البحرين �أن هذا الإج��راء  -الذي �أعلنت عنه �ش�ؤون اجلن�سية
واجلوازات والإقامة باململكة �أم�س -ي�أتي متا�شياً مع ا�ستئناف دول جمل�س التعاون
ا�ستخدام بطاقة الهوية يف التنقل بني دول�ه��ا ،كما ي�شمل ه��ذا الت�سهيل ال�سماح
بانتقال مواطني مملكة البحرين �إىل جميع دول جمل�س التعاون.
وت�أتي هذه الت�سهيالت يف �إطار ت�سهيل �إجراءات ال�سفر والتنقل بني الأ�شقاء يف دول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ورعاية م�صاحلهم وعوائلهم الكرمية ،ويف
ظل ما يجمعهم من �أوا�صر الدم والن�سب وو�شائج القربى ووح��دة الدين واللغة
والهدف وامل�صري امل�شرتك.
مواقــيت ال�صالة

الفجر........
الظهر.......
الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

�ص 10

�سيناريوهات �أوروبا جتاه كييف تتغري
�ص 18

2022 - Issue No 13595

الفجر الريا�ضي

مباريات اجلزيرة با�ستاد «حممد بن زايد»

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة

السبت  16يوليو  2022م  17 -ذي احلجة  1443العدد 13595
July

عربي ودويل

امل�صالح االقت�صادية تت�صدر..

04:16
12:31
03:52
07:16
08:40

16

�أخبار الإمارات

www.alfajrnews.ae

Saturday

الأكرث ح�ضورا جماهرييا بدوري املحرتفني
 20صفحة -الثمن درهمان

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

عبا�س يدعو �إىل فتح القن�صلية الأمريكية يف القد�س ال�شرقية

بايدن يدعم �إقامة دولة فل�سطينية
•• رام اهلل-وكاالت:

مبر�سومني من حممد بن را�شد � ..أحمد بن �سعيد رئي�سا ل�سلطة
مدينة �إك�سبو دبي ورمي الها�شمي رئي�سا تنفيذيا لل�سلطة
•• دبي-وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء «رعاه اهلل»  ،ب�صفته حاكماً لإمارة دبي،
املر�سوم رقم  27ل�سنة  2022بتعيني �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل
مكتوم ،رئي�ساً ل�سلطة مدينة �إك�سبو دب��ي .كما �أ�صدر �سموه املر�سوم
رق��م  28ل�سنة  2022بتعيني معايل رمي بنت �إب��راه�ي��م الها�شمي
وزي��رة دول��ة ل�ش�ؤون التعاون ال��دويل  ،رئي�ساً تنفيذياً ل�سلطة مدينة
�إك�سبو دبي ،على �أن ُين�شر املر�سومان يف اجلريدة الر�سمية و ُيعمل بهما
(التفا�صيل �ص)3
من تاريخ ن�شرهما.

امللك �سلمان يبحث مع بايدن العالقات
التاريخية بني البلدين و�سبل تعزيزها
•• جدة-وا�س:

التقى خ��ادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ـ
بح�ضور �صاحب ال�سمو امللكي الأمري حممد بن �سلمان بن عبدالعزيز ويل
العهد نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء ،يف ق�صر ال�سالم بجدة ،ام�س فخامة
الرئي�س جوزيف بايدن رئي�س الواليات املتحدة الأمريكية.
وقد رحب خادم احلرمني ال�شريفني ،بفخامته والوفد املرافق له ،يف اململكة

العربية ال�سعودية .وجرى خالل اللقاء ،ا�ستعرا�ض العالقات التاريخية
بني اململكة العربية ال�سعودية والواليات املتحدة الأمريكية و�سبل تعزيزها
مبا يخدم م�صالح البلدين وال�شعبني ال�صديقني يف �شتى املجاالت.
ح�ضر اللقاء ،معايل وزي��ر الدولة ع�ضو جمل�س ال��وزراء م�ست�شار الأمن
الوطني الدكتور م�ساعد بن حممد العيبان.
كما ح�ضره من اجلانب الأمريكي ،معايل وزير اخلارجية انتوين بلينكن،
وم�ست�شار الأمن القومي جيك �سوليفان.

اال�ستخبارات الربيطانية :بخموت الهدف التايل للرو�س بعد �سيفر�سك

اجلي�ش الرو�سي ي�ستهدف اجتماع ًا للقوات اجلوية الأوكرانية
•• عوا�صم-وكاالت:

ت ��وا�� �ص� �ل ��ت ال �ع �م �ل �ي��ة اخلا�صة
ال��رو� �س �ي��ة يف �أوك ��ران � �ي ��ا� ،أم�س
اجل�م�ع��ة ،ح�ي��ث ي�ستمر اجلي�ش
الرو�سي يف �ضرب مواقع القوات
وال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة الع�سكرية
الأوك� ��ران � �ي� ��ة وحت ��ري ��ر �أرا�� �ض ��ي
دون� �ب ��ا� ��س ،ف �ي �م��ا ت �ت �ل �ق��ى كييف
الدعم الغربي والعتاد الع�سكري.
ويف �آخر التطورات ،قال اجلي�ش
الرو�سي ،اجلمعة� ،إن��ه ا�ستهدف
اج � �ت � �م� ��اع� ��ا ل � �ل � �ق� ��وات اجل� ��وي� ��ة
الأوك��ران �ي��ة يف و��س��ط فينيت�سيا
وهي مدينة �أوكرانية بعيدة عن
اخل �ط��وط الأم��ام �ي��ة ،اخلمي�س،
يف ق�صف �أدى �إىل �سقوط قتلى
وندد به املجتمع الدويل.
و�أو�ضحت وزارة الدفاع الرو�سية
يف ب� �ي ��ان �أن �� �ص ��واري ��خ كاليرب
�أطلقت من البحر �أ�صابت منزل
ال���ض�ب��اط يف ه ��ذه امل��دي�ن��ة حيث
كان يعقد اجتماع لقيادة القوات
اجل��وي��ة الأوك��ران �ي��ة م��ع ممثلني
عن موردي �أ�سلحة �أجانب.
�إىل ذل��ك ،مت الإع�ل�ان ع��ن وفاة
ب��ول ب ��وراي ال�بري�ط��اين املعتقل
ل � ��دى االن �ف �� �ص��ال �ي�ي�ن امل ��وال�ي�ن
ملو�سكو .وقالت �سلطات دونيت�سك

�شظايا �صاروخ ملقاة على الأر�ض يف �أعقاب غارة جوية رو�سية يف مدينة فينيت�سا( .ا ف ب)
قتلى يف �صفوفهم.
االنف�صالية �إن ب��ول ب��وراي تويف �سيفر�سك.
يف  10ي��ول�ي��و ،وه��و ك��ان م�صابا وت� ��� �ص ��اع ��دت ح� � ��دة ال �� �ض ��رب ��ات وو�� �ص ��ف ال��رئ �ي ����س الأوك� � � ��راين،
بداء ال�سكري.
ال�ع���س�ك��ري��ة امل�ت�ب��ادل��ة ب�ين كييف فولودميري زيلين�سكي ،الق�صف
ويف وق � � � ��ت � � � �س � ��اب � ��ق� ،أف� � � � � ��ادت ومو�سكو يف �شرق وو�سط �أوكرانيا ،ال ��رو� � �س ��ي مل ��دي� �ن ��ة فينيت�سيا،
اال��س�ت�خ�ب��ارات ال�بري�ط��ان�ي��ة ب�أن ح �ي��ث � �ش �ه��دت م��دي �ن��ة فينيت�سا وال� � ��ذي �أ� �س �ف��ر ع ��ن م �ق �ت��ل 23
القوات الرو�سية واالنف�صالية يف وق��وع ع�شرات القتلى وامل�صابني �شخ�صا بينهم � 3أطفال ،بالعمل
دونبا�س �أعلنت دخولها �ضواحي الأوك��ران �ي�ي�ن ،بينما ا�ستهدفت الإره ��اب ��ي .فيما مل تعلق وزارة
�سيفر�سك .و�أ�ضافت �أن بخموت ق��وات �أوكرانية حافالت للقوات ال��دف��اع ال��رو��س�ي��ة ع�ل��ى العملية
ه� ��ي ال � �ه� ��دف ال � �ت� ��ايل للقوات االن �ف �� �ص��ال �ي��ة ال �ت��اب �ع��ة لرو�سيا �إال �أنها عادة ما تقول �إن اجلي�ش
ال��رو� �س �ي��ة ب �ع��د ال �� �س �ي �ط��رة على �شمال دونيت�سك ما �أدى �إىل وقوع الرو�سي ال ي�ستهدف املدنيني.

ويف مداخلة عرب الفيديو� ،أمام
امل ��ؤمت��ر ال ��ذي ت�ن� ّ�ظ�م��ه املحكمة
اجل�ن��ائ�ي��ة ال��دول �ي��ة واملفو�ضية
الأوروب� � � � �ي � � � ��ة وه � ��ول� � �ن � ��دا ،دع ��ا
زي�ل�ي�ن���س�ك��ي �إىل �إن �� �ش��اء حمكمة
خ ��ا�� �ص ��ة ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق يف ج ��رائ ��م
العدوان الرو�سي على �أوكرانيا.
ويف فينيت�سيا� ،أظ �ه��رت ال�صور
ال� �ت ��ي ن �� �ش��رت �ه��ا خ ��دم ��ة ح ��االت
ال� �ط ��وارئ الأوك ��ران� �ي ��ة ع�شرات
اجل �ث ��ث امل �ت �ف� ّ�ح �م��ة وم �ب �ن��ى من
دم� ��ره االنفجار
ع���ش��رة ط��واب��ق ّ
واحلريق الذي �أعقبه.
ي � ��أت� ��ي ذل � ��ك ف �ي �م��ا دع � ��ا مدير
ال��رئ��ا� �س��ة الأوك ��ران� �ي ��ة� ،أندريه
ي��رم��اك ،امل���ش� ّرع�ين �إىل ت�شكيل
جل� �ن ��ة م� ��راق � �ب� ��ة ت� ��� �ش ��رف على
الأ�سلحة التي تت�س ّلمها �أوكرانيا
من حلفائها الغربيني للم�ساعدة
يف �ص ّد الق ّوات الرو�سية.
وي�أتي هذا االقرتاح بعد �أن �أثارت
بروك�سل خم��اوف ب�ش�أن تهريب
�أ�سلحة من �أوكرانيا �إىل ع�صابات
اجلرمية املنظمة يف �أوروبا.
وق��ال��ت ك�ي�ي��ف �إن �ه��ا ت��راق��ب عن
كثب الأ�سلحة التي تتلقاها من
ال�شركاء الغربيني و�أن الإ�شراف
ع �ل��ى ع �م �ل �ي��ات ال �ت �� �س �ل �ي��م ميثل
«�أولوية» للحكومة.

ح�شود كبرية يف بغداد �إبراز ًا لقوة التيار ال�صدري

ت�صطاد جميع الأهداف ..قدرات
خيالية لـ «�إ�س »400 -الرو�سية

ال�صدر :ال ميكن ت�شكيل حكومة بوجود �سالح منفلت وميلي�شيات

خالل حرب �أوكرانيا �سطع جنم منظومة ال�صواريخ �إ�س 400 -تريومف
الرو�سية ،التي ت�صفها التقارير الع�سكرية من بني الأف�ضل يف تاريخ
�صناعة ال�صواريخ .وكانت وزارة الدفاع الرو�سية ،قد �أعلنت يف فرباير
املا�ضي ،ن�شر منظومات الدفاع اجلوي �إ�س -400يف بيالرو�سيا ،الدولة
احلليفة ملو�سكو ،قبل بدء العملية الع�سكرية يف اجلارة �أوكرانيا.
و�ضمن مناذج جناحات املنظومة يف احلرب احلالية �أعلنت مو�سكو �أن (�إ�س
 )400جنحت يف اعرتا�ض �صاروخني بالي�ستيني من طراز Tochka-U
ف��وق ��س�م��اء ب�ي�ل�غ��ورود ج�ن��وب رو��س�ي��ا مت �إط�لاق�ه�م��ا م��ن �أوك��ران �ي��ا ،كما
اعرت�ضت �صاروخ � OTR-21 Tochkaأطلقه للجي�ش الأوك��راين فوق
مدينة خاركيف الأوكرانية.
تعد  S-400 Triumfمنظومة متنقلة للدفاع اجلوي قادرة على ك�شف
الأهداف اجلوية على بعد  600كيلومرت ،والت�صدي لـ 80هدفا يف وقت
واحد عن طريق توجيه �صاروخني �أر�ض -جو لكل هدف.
ووفقا لتقارير رو�سية ،دخل هذا النظام اخلدمة الفعلية باجلي�ش الرو�سي
عام  ،2007وب��د�أ تطويره اعتمادا على النظام الذي �سبقه �إ�س ،300
خالل ثمانينيات القرن املا�ضي ،وخ�ضع لالختبار العملي عام 2004
حيث ت�صدى بنجاح ل�صاروخ بال�ستي .وت�ستهدف تلك املنظومة الدفاعية
جميع �أنواع الطائرات احلربية ومنها ال�شبحية والطائرات بدون طيار.

بدون �أن يكون حا�ضراً ،جمع زعيم
التيار ال�صدري رجل الدين ال�شيعي
مقتدى ال���ص��در م�ئ��ات الآالف من
م�ؤيديه يف �صالة موحدة اجلمعة يف
بغداد ،يف خطوة تهدف �إىل ال�ضغط
على خ�صومه ال�سيا�سيني والدفع
باجتاه ت�شكيل حكومة و�سط �أزمة
�سيا�سية مع ّقدة مت ّر بها البالد.
ودعا مقتدى ال�صدر ،اجلمعة� ،إىل
�إبعاد احل�شد ال�شعبي عن التدخالت
اخلارجية.
و�أك� ��د ال���ص��در � �ض��رورة ح��ل جميع
الف�صائل امل�سلحة يف العراق ،م�ضيفا
�أنه ال ميكن ت�شكيل حكومة عراقية
بوجود �سالح منفلت وميلي�شيا.
ويف انتقاد �ضمني لرئي�س ائتالف
دول � ��ة ال �ق ��ان ��ون يف ال� �ع ��راق ن ��وري
املالكي ،قال مقتدى ال�صدر �إن��ه ال

•• مو�سكو-وكاالت:

•• بغداد-وكاالت:

قال الرئي�س الفل�سطيني ،حممود عبا�س� ،أم�س اجلمعة� ،إن مفتاح
ال�سالم يبد�أ عرب االع�ت�راف بدولة فل�سطني ،وف��ق ح��دود 1967
وعا�صمتها ال�ق��د���س ال�شرقية ،فيما �أك��د الرئي�س الأم�يرك��ي ،جو
بايدن� ،أنه من �أول الداعمني حلل الدولتني.
و�أجرى عبا�س مباحثات مع بايدن ب�ش�أن م�سار ال�سالم ،منبها �إىل �أن
فر�صة حل الدولتني قد تكون متاحة اليوم فقط ورمبا ال يظل الأمر
كذلك يف امل�ستقبل.
ودعا الرئي�س الفل�سطيني� ،إىل فتح القن�صلية الأمريكية يف القد�س
ال�شرقية و�إزالة منظمة التحرير من قائمة الإرهاب.
ويف وق��ت ��س��اب��ق ،ك��ان م�ست�شار الأم ��ن ال�ق��وم��ي الأم�ي�رك ��ي ،جيك
�سوليفان ،ق��د ق��ال لل�صحفيني �إن البيت الأب�ي����ض ي��ري��د قن�صلية
�أمريكية للفل�سطينيني يف القد�س ال�شرقية.

�أمريكا ترحب بجهود لبنان و�إ�سرائيل
لرت�سيم احلدود البحرية بينهما
•• وا�شنطن-رويرتز:

رحبت الواليات املتحدة ام�س اجلمعة باجلهود التي يبذلها لبنان
و�إ�سرائيل للتو�صل �إىل ق��رار ب�ش�أن احل��دود البحرية بني البلدين،
وقالت �إنها ما زالت ملتزمة بت�سهيل املفاو�ضات اجلارية بني البلدين.
وقال املتحدث با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية نيد براي�س يف بيان �إن
�إدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن تعتقد �أن التو�صل �إىل اتفاق ميكن
�أن يف�ضي �إىل ا�ستقرار �أكرب و�أمن ورخاء كل من لبنان و�إ�سرائيل،
واملنطقة كذلك ،كما تعتقد �أن من املمكن الو�صول �إىل حل.

تن�صيب ويكرميي�سينغه رئي�سا م�ؤقتا ل�سريالنكا

كولومبو�-أ ف ب:

مت ت �ن �� �ص �ي��ب رئ �ي ����س ال � � � ��وزراء ال �� �س��ري�ل�ان �ك��ي رانيل
ويكرميي�سينغه اخلمي�س رئي�سا موقتا للبالد بعد قبول
ا�ستقالة غوتابايا راجاباك�سا ،وقبل �أن ينتخب الربملان
رئي�سا جديدا يف  20متوز يوليو ،ح�سبما �أعلن مكتب
رئي�س املجل�س الت�شريعي.
وك��ان رئي�س الربملان �أعلن قبيل ذلك ا�ستقالة الرئي�س
غ��وت��اب��اي��ا راج��اب��اك���س��ا ب�ع��د ف ��راره �إىل اخل ��ارج ع�ل��ى �أثر
اقتحام متظاهرين مقر �إقامته الأ�سبوع املا�ضي .وقال
ماهيندا يابا �أب�ي��واردان��ا لل�صحافيني غ��داة �إر��س��ال ن�ص

اال�ستقالة ع�بر ال�بري��د الإل �ك�تروين ا�ستقال غوتابايا
ب�شكل قانوين م�ضيفا قبلت اال�ستقالة.
و�أع �ل��ن مكتب رئي�س احل�ك��وم��ة ال�سريالنكي �أن رانيل
ويكرمي�سينغه �أدى اليمني اجلمعة كرئي�س بالنيابة
خ�ل�ف��ا ل�غ��وت��اب��اي��ا راج��اب��اك���س��ا ال ��ذي ف��ر �إىل �سنغافورة
بعد �أ��ش�ه��ر م��ن ال�ت�ظ��اه��رات االحتجاجية ��ض��ده .وقال
مكتب ويكرميي�سينغه يف بيان مقت�ضب �إنه �أدى اليمني
الد�ستورية �أمام كبري الق�ضاة جايانثا جايا�سوريا.
من جهة �أخرى� ،أعلن مكتب رئي�س الربملان ماهيندا يابا
ابيواردانا �أن الرت�شيحات للرئا�سة �ستقبل يف  19متوز
يوليو على �أن ي�صوت النواب يف اليوم التايل.

ب����وت��ي�ن ي���ق���ي���ل رئ��ي�����س
وك�������ال�������ة ال����ف���������ض����اء
•• مو�سكو�-أ ف ب:

حريق �شب يف غابات مبنطقة الق�صر ال�صغري �شمال املغرب (ا ف ب)

حرائق غابات عنيفة يف املغرب..
واجلي�ش ي�ساعد يف �إخمادها

•• الرباط-وكاالت:

حاول رجال الإطفاء واجلي�ش يف املغرب ال�سيطرة على ما ال يقل عن �أربعة
حرائق امتدت يف مناطق حرجية يف �شمال البالد ،وفق ما �أفاد مدير املركز
الوطني لتدبري املخاطر املناخية ف�ؤاد الع�سايل.
و�أو�ضح الع�سايل لوكالة فران�س بر�س �أن حرائق الغابات التي ت�ؤججها رياح
عنيفة ،اندلعت يف �أقاليم �شمالية هي العرائ�ش ووزان وتطوان وتازة.
وجرى �إخالء عدد من الدواوير (القرى) من �سكانها ،وعملت �أربع قاذفات
مائية من طراز كنداير تابعة للجي�ش بعد ظهر اخلمي�س فوق املناطق التي
اندلعت فيها احلرائق قرب منطقة الق�صر الكبري.
ويف ظ� ّل درج��ات ح��رارة خانقة ،غ��ادر ق��روي��ون منازلهم على عجل بعدما
فوجئوا بتمدد احلرائق ،ومتكن بع�ضهم من �أخذ املا�شية واخليول معهم.
وي���ش��ارك يف ج�ه��ود مكافحة احل��رائ��ق م�ئ��ات العنا�صر م��ن ال��دف��اع املدين
والقوات امل�سلحة امللكية املغربية والدرك ،مب�ساندة ال�سلطات املحلية.

�أ� � � �ص� � ��در ال� ��رئ � �ي � ��� ��س ال� ��رو� � �س� ��ي
فالدميري بوتني مر�سوماً �أعفى
مب��وج�ب��ه رئ�ي����س وك��ال��ة الف�ضاء
دميرتي روغوزين ،ح�سبما �أفاد
الكرملني� ،أم�س اجلمعة.
و�أم��ر امل��ر��س��وم ب��إق��ال��ة روغوزين
م� � ��ن م� �ن� ��� �ص ��ب امل� � ��دي� � ��ر ال � �ع� ��ام
مل ��ؤ� �س �� �س��ة ال �ف �� �ض��اء احلكومية
رو�سكو�سمو�س .وح ّل حم ّله نائب
رئي�س الوزراء يوري بوري�سوف.

ترامب يقرر خو�ض انتخابات
الرئا�سة الأمريكية القادمة
•• وا�شنطن-وكاالت:

�أمل��ح الرئي�س الأم��ري�ك��ي ال�سابق
دون ��ال ��د ت ��رام ��ب خ�ل�ال مقابلة
��ص�ح�ف�ي��ة �إىل �أن � ��ه ق� ��رر خو�ض
االنتخابات الرئا�سية جمدداً عام
 2024و�أنه فقط يدر�س موعد
�إطالق حملته.
وق� ��ال ت ��رام ��ب مل�ج�ل��ة نيويورك
خ� �ل ��ال م� �ق ��اب� �ل ��ة ن � �� � �ش ��رت ي ��وم
اخلمي�س :قراري الكبري �سيكون
م��ا �إذا ك�ن��ت � �س ��أب��د�أ ق�ب��ل �أم بعد
(انتخابات التجديد الن�صفي).

�أوربان :االحتاد الأوروبي �أخط�أ بفر�ضه عقوبات على رو�سيا

•• بوداب�ست�-أ ف ب:

�أن�صار ال�صدر يحت�شدون ل�صالة اجلمعة يف بغداد (ا ف ب)
يجب تكرار امل�أ�ساة القدمية حتى ال الآالف م��ن ال�ع��راق�ي�ين يف �إح ��دى
ُتعاد جمزرة �سبايكر التي وقعت عام �ضواحي بغداد لأداء �صالة جمعة
 2014على يد تنظيم داع�ش وراح موحدة دعا �إليها مقتدى ال�صدر،
�ضحيتها املئات من جنود و�ضباط ما �أثار خماوف من عدم اال�ستقرار
و�سط �أزمة �سيا�سية عميقة �أعقبت
اجلي�ش العراقي.
ويف وق ��ت � �س��اب��ق ،اح�ت���ش��د ع�شرات االنتخابات الوطنية يف البالد.

�أكد رئي�س ال��وزراء املجري فكتور �أورب��ان اجلمعة �أن
االحتاد الأوروبي �أطلق ر�صا�صة على �صدره بفر�ضه
عقوبات على رو�سيا ب�سبب احلرب يف �أوكرانيا ،داع ًيا
قادة االحتاد �إىل تعديل �سيا�ستهم بهذا ال�صدد.
ُ
اعتقدت
وق��ال �أورب��ان يف ت�صريح ل�ل�إذاع��ة الوطنية
ب��داي��ة �أن�ن��ا �أطلقنا فقط ر�صا�صة على قدمنا ،لكن
االق �ت �� �ص��اد الأوروب � � ��ي �أط �ل��ق ر��ص��ا��ص��ة ع�ل��ى �صدره
واختنق.
و�أ� �ض��اف ه�ن��اك دول منخرطة يف �سيا�سة العقوبات

لكنّ بروك�سل يجب �أن تعرتف ب�أنها كانت على خط�أ،
وب�أن (العقوبات) مل حتقق �أهدافها ،وحتى ب�أنها على
العك�س كان لديها �آثار جانبية.
ً
�شر�سا حلظر اجلزء الأكرب من
وكان �أوربان
معار�ضا ً
النفط الرو�سي الذي فر�ضه االحتاد الأوروبي مطلع
حزيران يونيو �ضمن احلزمة ال�ساد�سة من عقوباته
على رو�سيا .وقدّم االحتاد تنازلاً لأوربان عرب ا�ستثناء
النفط الذي ي�صل عرب خط تتز ّود منه املجر.
واع �ت�بر رئ�ي����س ال � ��وزراء امل �ج��ري �أن ب��روك���س��ل كانت
تعتقد �أن �سيا�سة العقوبات �ستلحق �ضر ًرا بالرو�س،
�إال �أنها تلحق �أ�ضرا ًرا �أكرب بنا.
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�أخبـار الإمـارات
النيابة العامة للدولة :احلب�س والغرامة عقوبة ن�شر مواد �إباحية وامل�سا�س بالآداب العامة عن طريق ال�شبكة املعلوماتية ال�صحة جتري  297,155فح�صا وتك�شف عن � 1,489إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 1,499حالة �شفاء
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•• �أبوظبي-وام:

02

�أو�ضحت النيابة العامة للدولة ،من خ�لال م��ادة فيلمية ن�شرتها ام�س على
ح�ساباتها يف مواقع التوا�صل االجتماعي عقوبة ن�شر م��واد �إباحية وامل�سا�س
بالآداب العامة عن طريق ال�شبكة املعلوماتية.
و�أ�شارت النيابة العامة �إىل �أنه طبقا للمر�سوم بقانون احتادي رقم  34ل�سنة
 2021يف �ش�أن مكافحة ال�شائعات واجلرائم االلكرتونية ن�صت املادة  34على
�أنه يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن  250,000مائتني وخم�سني
�ألف درهم وال تزيد على  500,000خم�سمائة �ألف درهم� ،أو ب�إحدى هاتني
العقوبتني كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعاً �إلكرتونياً �أو �أ�شرف عليه �أو بث �أو �أر�سل
�أو ن�شر �أو �أعاد ن�شر �أو عر�ض عن طريق ال�شبكة املعلوماتية مواد �إباحية وكل

ما من �ش�أنه امل�سا�س بالآداب العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها ،كل من �أنتج �أو �أع��د �أو هي�أ �أو �أر�سل �أو خزن بق�صد
اال�ستغالل �أو التوزيع �أو العر�ض على الغري ،عن طريق �شبكة معلوماتية ،مواد
�إباحية ،وكل ما من �ش�أنه امل�سا�س بالآداب العامة.
ف ��إذا ك��ان مو�ضوع املحتوى الإب��اح��ي طف ً
ال� ،أو ك��ان املحتوى م�صمماً لإغراء
الأطفال فيعاقب اجلاين باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة والغرامة التي
ال تزيد على  500,000خم�سمائة �ألف درهم� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني.
وي�أتي ن�شر هذه املعلومات يف �إطار حملة النيابة العامة للدولة امل�ستمرة لتعزيز
الثقافة القانونية ب�ين �أف ��راد املجتمع ون�شر جميع الت�شريعات امل�ستحدثة
واملحدثة بالدولة  ،ورفع م�ستوى وعي اجلمهور بالقانون ،وذلك بهدف ن�شر
ثقافة القانون ك�أ�سلوب حياة.

••�أبوظبي-وام:

متا�شيا مع خطة وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع لتو�سيع وزيادة
ن�ط��اق ال�ف�ح��و��ص��ات يف ال��دول��ة ب�ه��دف االك�ت���ش��اف امل�ب�ك��ر وح�صر
احل� ��االت امل���ص��اب��ة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل���س�ت�ج��د "كوفيد "19 -
واملخالطني لهم وعزلهم � ..أعلنت الوزارة عن �إجراء 297,155
فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات خمتلفة
يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
 و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع
نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن 1,489
ح��ال��ة �إ��ص��اب��ة ج��دي��دة ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد م��ن جن�سيات

خمتلفة ،وجميعها ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية
ال�لازم��ة ،وب��ذل��ك يبلغ جم�م��وع احل ��االت امل�سجلة 970,586
حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة
وف��اة خ�لال الأرب��ع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ عدد
الوفيات يف الدولة  2,325حالة.
كما �أع�ل�ن��ت ال� ��وزارة ع��ن ��ش�ف��اء  1,499ح��ال��ة ج��دي��دة مل�صابني
بفريو�س ك��ورون��ا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها ال�ت��ام من
�أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها
امل�ست�شفى ،وب��ذل��ك ي�ك��ون جم�م��وع ح��االت ال�شفاء 950,717
حالة.

عودة �أ�سر ال�شهداء من حملة احلج التي نظمها مكتب �ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء
املعنية والتي قامت بدورها بتوفري �أف�ضل اخلدمات حلجاج بيت اهلل احلرام
•• �أبوظبي-وام:
وت�سخري جميع الإمكانيات ل�ضمان راحة احلجاج ومتكينهم من �أداء منا�سك
عاد عدد من ذوي ال�شهداء �إىل البالد بعد �أدائهم منا�سك احلج التي نظمها احلج بكل �سهولة وي�سر ،مع �أخذ كافة احتياطات ال�صحة وال�سالمة للحجاج
مكتب �ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء بالتن�سيق مع الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية امل�شاركني لهذا العام ،بالإ�ضافة �إىل متابعة عملية تنظيم مغادرة احلجاج
والأوقاف.
من مطار �أبوظبي الدويل وحتى عودتهم امليمونة اىل �أر�ض الوطن.
ت�أتي هذه احلملة ال�سنوية التي ينظمها مكتب �ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء تنفيذاً ودعا ال�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد �آل نهيان ،اهلل عز وجل �أن يتقبل
لتوجيهات القيادة الر�شيدة التي ت�ؤكد دائما على �ضرورة توفري كافة �أ�شكال من زوار بيته احل��رام حجهم وعبادتهم و�أن يتغمد �شهداء الوطن بوا�سع
الرعاية واالهتمام ب�أ�سر �شهداء الوطن الأبرار وذويهم تقديرا للت�ضحيات رحمته وي�سكنهم ف�سيح جناته.
الكبرية التي قدمها �شهداء الإمارات يف الذود عن م�صالح الوطن.
من جهتهم �أعرب عدد من �أ�سر ال�شهداء امل�شاركني يف حملة احلج لهذا العام
وقال ال�شيخ خليفة بن طحنون بن حممد �آل نهيان ،مدير تنفيذي مكتب عن �شكرهم وتقديرهم للقيادة احلكيمة على مبادراتها ومتابعتها �ش�ؤونهم
�ش�ؤون �أ�سر ال�شهداء ،كانت حملة احلج التي نظمها املكتب لهذا العام مميزة وتي�سري �أداء ه��ذه الفري�ضة املباركة ،م�شيدين بجهود مكتب �ش�ؤون �أ�سر
وناجحة بكل املقايي�س حيث قام فريق عمل املكتب بالتن�سيق مع الأطراف ال�شهداء يف تقدمي الدعم لهم.

نهيان بن مبارك والوزراء وكبار امل�س�ؤولني يقدمون واجب العزاء يف رئي�س وزراء اليابان ال�سابق
•• �أبوظبي -وام:

قدم معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ش
واج��ب ال�ع��زاء يف وف��اة رئي�س ال ��وزراء الياباين ال�سابق �شينزو �أب��ي �إثر
حادث �أليم وذلك خالل الزيارة التي قام بها �إىل مقر ال�سفارة اليابانية
يف �أبوظبي وكان يف اال�ستقبال �سعادة �أكيو �إي�سوماتا �سفري اليابان لدى
الدولة .و�أعرب معاليه عن �صادق العزاء واملوا�ساة لل�شعب الياباين يف هذا

امل�صاب اجللل.
كما قدم واجب العزاء كل من معايل الدكتور �سلطان بن �أحمد اجلابر
وزي��ر ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة و معايل عبداهلل بن طوق املري
وزي��ر االقت�صاد ومعايل م��رمي بنت حممد �سعيد ح��ارب املهريي وزيرة
التغري املناخي والبيئة و معايل ال�شيخ �شخبوط بن نهيان بن مبارك
�آل نهيان وزير دولة ومعايل الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي وزير دولة
للتجارة اخلارجية ومعايل خليفة �شاهني املرر وزير دولة ومعايل خلدون

خليفة املبارك رئي�س جهاز ال�ش�ؤون التنفيذية ع�ضو املجل�س التنفيذي
ومعايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي رئي�س دائرة تنمية املجتمع ع�ضو
املجل�س التنفيذي و��س�ع��ادة �شهاب الفهيم �سفري ال��دول��ة ل��دى اليابان
و��س�ع��ادة �سلطان حممد ال�شام�سي م�ساعد وزي��ر اخل��ارج�ي��ة و التعاون
الدويل ل�ش�ؤون التنمية الدولية.
و��س�ع��ادة يعقوب احلو�سني م�ساعد وزي��ر اخل��ارج�ي��ة وال�ت�ع��اون الدويل
ل�ش�ؤون املنظمات الدولية و�سعادة عبداهلل البلوكي وكيل وزارة م�ساعد

ل �� �ش ��ؤون امل��را� �س��م ب� ��وزارة اخل��ارج �ي��ة وال �ت �ع��اون ال� ��دويل و� �س �ع��ادة را�شد
عبدالكرمي البلو�شي ،وكيل دائرة التنمية االقت�صادية يف �أبوظبي و�سعادة
فهد الكيومي وكيل دائرة الإ�سناد احلكومي و�سعادة املهند�س �أحمد حممد
الرميثي وك�ي��ل دائ ��رة دائ ��رة الطاقة �أب��وظ�ب��ي و��س�ع��ادة �سالمة عجالن
العميمي مدير عام هيئة امل�ساهمات االجتماعية �أبوظبي.
كما قدم �أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي العربي والأجنبي املعتمدون لدى
الدولة واجب العزاء.

مرمي املهريي وثاين الزيودي يح�ضران احتفال ال�سفارة الفرن�سية باليوم الوطني
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
لبالده.
•• �أبوظبي -وام:
كما ح�ضر احلفل  -الذي �أقيم يف فندق جراند حياة يف �أبوظبي  -عدد اهلل" وبعالقات التعاون القوية بني البلدين  ..م�ضيفا �أن بالده حري�صة
ح�ضر معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب املهريي وزيرة التغري املناخي من كبار امل�س�ؤولني فى الدولة ور�ؤ��س��اء البعثات الدبلوما�سية العربية على تعزيز جماالت التعاون يف خمتلف املجاالت .
والبيئة ومعايل الدكتور ث��اين بن �أحمد ال��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة والأج�ن�ب�ي��ة املعتمدين ل��دى ال��دول��ة وع��دد م��ن رج��ال الأع �م��ال و أ�ف ��راد  .م�شيــــــدا مب��ا حققته دول ��ة الإم � ��ارات م��ن �إجن � ��ازات ك �ب�يرة يف �شتى
املجاالت.
اخلارجية م�ساء �أم�س الأول حفل اال�ستقبال الذي �أقامه �سعادة كرافييه اجلالية الفرن�سية املقيمة بالدولة.
�شانيل �سفري اجلمهورية الفرن�سية لدى الدولة مبنا�سبة اليوم الوطني و �أ�شاد �سعادة كرافييه  -يف كلمة له بهذه املنا�سبة  -بال�سيا�سة احلكيمة و�أك��د حر�ص فرن�سا على تعزيز التعاون م��ع دول��ة الإم ��ارات مب��ا يخدم

م�صالح البلدين ال�صديقني  ..م�شيدا بجهود الإمارات الرائدة عامليا يف
تعزيز قدرات ال�شعوب ملواجهة تداعيات جائحة "كوفيد."-19
ونوه �سعادته بدور الإمارات وجهودها املقدرة عامليا يف �إر�ساء قيم ال�سالم
والت�سامح والتعاي�ش التي تعك�س مبادئ الإمارات الرا�سخة يف الت�ضامن
الإن �� �س��اين ون�شر اخل�ير يف رب ��وع ال �ع��امل مب��ا يحقق ال���س�لام واالزده ��ار
العاملي.

�شرطة �أبوظبي حتتفي بتخريج  14منت�سبا بدورة حتديد هوية �ضحايا الكوارث
•• �أبوظبي-وام:

احتفلت �إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات املركزية ب�شرطة �أبوظبي
بتخريج  14منت�سباً م��ن خمتلف امل��راك��ز ال�شرطية يف مديرية �شرطة
العا�صمة يف دورة حتديد هوية �ضحايا الكوارث الت�أ�سي�سية والتي ا�ستمرت
لـ � 3أيام ملدراء املراكز و�ضباط التحقيق بقطاع الأمن اجلنائي.
وقـــــــال اللـــــــواء �أحـــــمد �ســــــيف املهريي مدير قطاع العمليات املركزية
�إن هــــذه ال��دورة تهدف لتنمية ال�ق��درات الفنية ورف��ع الكفاءة واملهارات
ال�شرطية يف جمال �إدارة الأزم��ات والكوارث وفقا للمعايري العاملية ،ورفع
م�ستوى اجل��اه��زي��ة يف التعامل م��ع خمتلف احل��االت ال�ط��ارئ��ة والأزم ��ات
والكوارث.
و�أو��ض��ح العقيد �أح�م��د نا�صر الكندي مدير �إدارة الأزم ��ات وال �ك��وارث �أن
امل�شاركني تعرفوا خ�لال ال��دورة على الإج ��راءات الفنية واملعتمدة عامليا
م��ن قبل املنظمة ال�شرطية اجلنائية ال��دول�ي��ة "االنرتبول" يف التعرف
على �ضحايا ال�ك��وارث جمهويل الهوية ومراحل املنظومة ،واال�ستمارات
امل�ستخدمة يف هذا املجال ،و�أ�ساليب اال�ستعراف املتبعة للتعرف على اجلثث
جمهولة الهوية والأنظمة امل�ستخدمة يف املجال نف�سه.

السبت  16يوليو  2022م  -العـدد 13595

�أخبـار الإمـارات

2022 - Issue No 13595

July

16

Saturday

مبر�سومني من حممد بن را�شد

�أحمد بن �سعيد رئي�سا ل�سلطة مدينة �إك�سبو دبي ورمي الها�شمي رئي�سا تنفيذيا لل�سلطة
•• دبي-وام:

�أ��ص��در �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء "رعاه اهلل"  ،ب�صفته حاكماً لإم��ارة دبي،
املر�سوم رقم  27ل�سنة  2022بتعيني �سمو ال�شيخ �أحمد بن �سعيد �آل
مكتوم ،رئي�ساً ل�سلطة مدينة �إك�سبو دبي .كما �أ�صدر �سموه املر�سوم رقم
 28ل�سنة  2022بتعيني معايل رمي بنت �إبراهيم الها�شمي وزيرة
دول��ة ل�ش�ؤون التعاون ال��دويل  ،رئي�ساً تنفيذياً ل�سلطة مدينة �إك�سبو
دب��ي ،على �أن يُن�شر املر�سومان يف اجل��ري��دة الر�سمية ويُعمل بهما من

تاريخ ن�شرهما .وكان �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
قد �أ�صدر القانون رق��م  14ل�سنة  2022ب�إن�شاء مدينة �إك�سبو دبي،
و�سلطة عامة للإ�شراف على �إدارة املدينة ت�سمى "�سلطة مدينة �إك�سبو
دبي" ،حيث ح �دّد ال�ق��ان��ون �أه ��داف ال�سلطة واخت�صا�صاتها ،وهيكلها
التنظيمي ،كذلك حدّد اخت�صا�صات رئي�س ال�سلطة ورئي�سها التنفيذي،
كما �شمل القانون امل��وارد املالية وميزانية وح�سابات ال�سلطة ،واللوائح
والقواعد التي حتكم �آليات العمل فيها مبا يف ذلك ت�أ�سي�س وترخي�ص
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الداخلة يف نطاق اخت�صا�صها ،والتزامات اجلهات
املُرخ�ص لها .وت�سعى "�سلطة مدينة �إك�سبو دبي" �إىل حتقيق جملة

من الأهداف التي حددها قانون �إن�شائها ومن �أهمها :املُ�ساهمة يف دعم
ا ُ
جلهود ال ّرامية لتعزيز مكانة دبي كمركز عاملي مُتم ّيز يف جمال تنظيم
وا�ست�ضافة املعار�ض الدول ّية والفعال ّيات ال ُكربى على كا ّفة املُ�ستويات
املح ّلية والإقليم ّية والعامل ّية ،و�ضمان املُحافظة على ال ّنجاحات املتحققة
من وراء ا�ست�ضافة معر�ض "�إك�سبو  2020دبي" ،عرب �إب��راز الت�أثري
العميق وطويل امل��دى لتلك ال ّنجاحات للأجيال احلالية وامل�ستقبلية،
كذلك املُ�ساهمة يف نقل املعرفة وتبادُل اخلربات املتعلقة ب�إدارة وتنظيم
املعار�ض الدولية والفعال ّيات ال ُكربى مع املنظمات وامل�ؤ�س�سات الدولية
�أو الإقليمية ،لال�ستفادة من التجربة املتميزة لإمارة دبي يف هذا املجال.

كما ت�ه��دف ال�سلطة �إىل تعميق التوا�صل م��ع ال�ع��امل ،وتعزيز وبلورة
العالقات التي مت ت�أ�سي�سها خالل معر�ض "�إك�سبو  2020دبي" ،مبا يف
ذلك العالقات واالتفاق ّيات التي �أُب ِرمَت مع الدول واملنظمات وامل�ؤ�س�سات
الدولية وال�شركات وامل�ؤ�س�سات الأكادميية و�صناديق اال�ستثمار وغريها،
و�صنع امل�ستقبل" ،من خالل
ع�لاوة على �إحياء �شعار "توا�صل العقول ُ
فعاليات وبرامج و�أن�شطة تربز توجهات دبي نحو امل�ستقبل ،ومبا يتوافق
مع الأولويات اال�سرتاتيج ّية للإمارة� ،إ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف ا�ستقطاب
وج��ذب اال�ستثمارات وال�شركات وامل�ؤ�س�سات العامل ّية لت ّتخذ من مدينة
�إك�سبو دبي مقراً لأعمالها وا�ستثماراتها.

يف ا�ستطالع لــ (تريندز)

03

قمة بايدن وقادة جمل�س التعاون وم�صر والعراق والأردن مهمة و�ستعزز العالقات
اخلليجي وم�صر والعراق والأردن يف اململكة العربية ال�سعودية
•• ابوظبي-الفجر:
�أوىل �أفراد العينة �أهمية كبرية بن�سب فاقت الـ  50باملئة لهذا
�أظهر ا�ستطالع جديد للر�أي �أج��راه مركز تريندز للبحوث االجتماع؛ وذلك بغية احلث على زيادة �إنتاج النفط ،والتن�سيق
واال�ست�شارات �أن منطقة اخلليج مهمة جداً بالن�سبة لل�سيا�سة يف ملف �إي��ران ال�ن��ووي ،وطلب امل�ساندة ال�سيا�سية يف احلرب
اخل��ارج�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة ،و�أن ال�ع�لاق��ات اخلليجية الأمريكية الرو�سية -الأوكرانية ،والو�صول �إىل ت�سوية يف اليمن ،وتو�سيع
ت�سري ب�شكل ممتاز ،و�أن زي��ارة الرئي�س جو بايدن للمنطقة االتفاق الإبراهيمي �إىل دول عربية �أخرى.
واجتماعه مع قادة دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية و�أو�ضح اال�ستطالع �أن  79%من �أف��راد العينة يرون املوقف
وم�صر والعراق والأردن �سيعزز م�ستقبل هذه العالقات.
م��ن ات �خ��اذ �أغ �ل��ب دول اخل�ل�ي��ج م��وق�ف�اً ح�ي��ادي�اً جت��اه احلرب
و�أ� �ش��ار اال�ستطالع ال��ذي �أج��رت��ه �إدارة الباروميرت العاملي بـ ال��رو� �س �ي��ة – الأوك ��ران �ي ��ة ج �ي��داً ج� ��داً .ك�م��ا ر�أى � 84%أن
"تريندز" �إىل �أن  89%من الذين �شاركوا يف اال�ستطالع ا�ستقاللية ال�سيا�سة اخلارجية لدول جمل�س التعاون اخلليجي
يعتقدون �أن ال��والي��ات املتحدة �شريك ميكن االعتماد عليه ،عن ال�سيا�سة اخلارجية الأمريكية هي ا�ستقاللية تامة.
مبينني �أن التعاون الأمريكي اخلليجي ي�سري ب�شكل ممتاز يف
املجاالت اال�سرتاتيجية واالقت�صادية وال�سيا�سية والثقافية اال�ستطالع يف �إطار عاملية "تريندز" ومواكبته للأحداث
والإن�سانية بن�سب تراوحت بني  46باملئة �إىل  60باملئة.
وق��ال ال��دك�ت��ور حممد ع�ب��داهلل العلي الرئي�س التنفيذي لـ
التعاون
وح��ول اجتماع الرئي�س بايدن مع ق��ادة دول جمل�س
"تريندز" �إن ه��ذا اال�ستطالع ج��اء يف �إط��ار عاملية تريندز

وحر�صه على مواكبة امل�ستجدات العاملية والتفاعل مع ق�ضايا
امل�ن�ط�ق��ة وال �ع��امل ،م �� �ش��دداً ع�ل��ى �أه�م�ي��ة ا��س�ت�ط�لاع��ات ال ��ر�أي
يف قيا�س وج�ه��ات النظر و�آراء اخل�ب�راء و�أه ��ل االخت�صا�ص
يف م��و��ض��وع اال�ستبيان .وذك��ر �أن ا�ستطالعات ال ��ر�أي مت ّكن
الباحثني من ا�ست�شراف الق�ضايا وم�ساعدة �ص ّناع القرار على
معرفة التوجهات ال�ع��ام��ة جت��اه ق�ضايا م��و��ض��وع اال�ستبيان
و�أولوياته واهتماماته وتطلعاته امل�ستقبلية؛ ما ي�سهل مواجهة
ور�صد التحديات .من جانبه قال الأ�ستاذ فهد املهري مدير
�إدارة الباروميرت العاملي بـ تريندز �إن ا�ستطالع ال��ر�أي ،جاء
يف �إط ��ار احل��ر���ص على معرفة �آراء اجل�م�ه��ور ح��ول مو�ضوع
اال�ستطالع ال�شديد الأهمية .و�أ�ضاف �أن ا�ستطالعات الر�أي
يف �إدارة الباروميرت العاملي ت�أتي �ضمن ا�سرتاتيجية و�أهداف
تريندز للبحوث واال�ست�شارات ال�ساعية �إىل تقدمي حمتوى
علمي بحثي يدعم �ص ّناع ال�ق��رار باملعلومات الدقيقة لر�سم
وتقييم ال�سيا�سات العامة يف املجاالت كافة.

مواكبة لليوم العاملي ملهارات ال�شباب

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم ور�شة وجل�سة حوارية افرتا�ضية ال�ستعرا�ض دور ال�شباب يف بناء املجتمع
•• �أبوظبي – الفجر:

م��واك �ب��ة ل �ل �ي��وم ال �ع��امل��ي ملهارات
ال �� �ش �ب��اب ،ن�ظ�م��ت ب�ل��دي��ة مدينة
�أبوظبي ،التابعة لدائرة البلديات
والنقل ،من خ�لال مركز بلدية
املدينة وم��رك��ز بلدية ال�شهامة،
ور�شة وجل�سة حوارية افرتا�ضية،
بالتعاون م��ع ع��دد م��ن ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني ،بهدف التعريف
ب ��دور ال���ش�ب��اب يف ب �ن��اء املجتمع

وكيفية ا�ستثمار طاقاتهم بال�شكل
الأمثل ،وت�شجيعهم على اكت�ساب
مهارات جديدة با�ستمرار.
ف �ب��ال �ت �ع��اون م��ع وزارة الثقافة
وتنمية املعرفة ،ودائ��رة التعليم
وامل � �ع� ��رف� ��ة ،وج ��ام� �ع ��ة خليفة،
وامل��ؤ��س���س��ة االحت ��ادي ��ة لل�شباب،
وم � �ع � �ه� ��د �أب � ��وظ� � �ب � ��ي للتعليم
والتدريب املهني ،نادي اجلزيرة
ال��ري��ا� �ض��ي ال �ث �ق��ايف ن �ظ��م مركز
بلدية املدينة ور��ش��ة افرتا�ضية

للتعريف ب�أهمية دور ال�شباب يف
بناء املجتمع ،حيث �ضمت الور�شة
جمموعة م��ن ال�شباب �أ�صحاب
امل �ه��ارات وامل��واه��ب ،ومت خاللها
ا�ستعرا�ض مواهبهم وقدراتهم
وك�ي��ف مت تطويرها ،وت�أثريهم
الإيجابي يف املجتمع ،بالإ�ضافة
�إىل التعريف ب��اجل�ه��ات والفرق
املعنية بتطوير مهارات ال�شباب.
كما نظم مركز بلدية ال�شهامة
ج �ل �� �س��ة ح � ��واري � ��ة اف�ت�را�� �ض� �ي ��ة

� �ض �م��ت ع � � ��دداً م� ��ن النا�شطني
االجتماعيني ،ومت بثها مبا�شرة
ع�بر احل���س��اب ال��ر��س�م��ي لبلدية
مدينة �أب��وظ�ب��ي ع�بر �أن�ستغرام،
حيث ت�ضمنت نقا�شات لعدد من
امل��وا� �ض �ي��ع ،م��ن بينها التعريف
ب��ال�ي��وم ال�ع��امل��ي مل �ه��ارات ال�شباب
ال� ��ذي ي �� �ص��ادف  15ي��ول �ي��و من
كل ع��ام ،واحتفاء منظمة الأمم
املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة
"اليون�سكو" بهذا اليوم ،ومواكبة

الإم ��ارات لهذه املنا�سبة العاملية
�ضمن �إط��ار ال�سعي لتفعيل دور
ه ��ذه ال���ش��ري�ح��ة امل �ه �م��ة يف بناء
املجتمع.
كما مت ا�ستعرا�ض بع�ض ال�سبل
ال�� �س� �ت� �ث� �م ��ار ط � ��اق � ��ات ال�شباب
وت��وظ �ي �ف �ه��ا ب��ال �� �ش �ك��ل الأم� �ث ��ل،
وكذلك ت�شجيعهم على اكت�ساب
م�ه��ارات ج��دي��دة ب�شكل م�ستمر،
لتتما�شى قدراتهم مع متطلبات
التطوير وامل�ستقبل.

بقيمة مالية قاربت املليون درهم

عقابية دبي تعزز منظومتها ال�صحية بجهازين للك�شف عن الأمرا�ض خالل فرتة وجيزة
•• دبي-الفجر:

�أك ��د ال�ع�م�ي��د م� ��روان ع�ب��د الكرمي
ج� �ل� �ف ��ار ،م ��دي ��ر الإدارة العامة
للم�ؤ�س�سات العقابية والإ�صالحية
بالنيابة يف دب��ي� ،أن القيادة العامة
ل�شرطة دب��ي حري�صة على تر�سيخ
�أ�س�س ومعايري بناء منظومة �صحية
متكاملة للنزالء والنزيالت داخل

امل�ؤ�س�سة ،وتعزيزها بكافة الإجراءات
واملقومات ال�صحية املعتمدة حفاظا
ع �ل��ى � �س�ل�ام �ت �ه��م ،وت � �ق ��دمي �سبل
الرعاية يف بيئة �صحية �آمنة تت�ضمن
�ضوابط ومعايري �صارمة .و�أ�ضاف،
"�أحلقنا ب��امل �ن �ظ��وم��ة ال�صحية
جهازين متطورين للك�شف ال�سريع
عن الأم��را���ض خ�لال ف�ترة وجيزة،
بقيمة مالية قاربت املليون درهم،

مت�ك�ن�ن��ا م ��ن ر� �ص��د الإ�� �ص ��اب ��ة فور
دخ��ول النزيل لإح��دى التوقيفات،
ت�سريعاً التخاذ الإج��راءات الالزمة
ب���ش��أن امل��وق��وف ،ومب��ا ي�ضمن منع
حدوث عدوى بني املوقوفني".
و�أ� �ش��ار العميد ج�ل�ف��ار �إىل عملهم
ب�ب�رن ��ام ��ج ال �ت �ط �ب��ب ع ��ن ب �ع��د مع
ال�ن��زالء ،عرب متكني املر�ضى منهم
من التوا�صل مع الأطباء الكرتونيا

يف احل � � ��االت ال �ب �� �س �ي �ط��ة �� �س ��واء يف
امل�ؤ�س�سات العقابية �أو يف امل�ست�شفيات
اخلارجية التابعة لهيئة ال�صحة� ،أما
يف احلاالت التي ت�ستدعي ح�ضوريا
� �ش �خ �� �ص �ي��ا ،ف �ن �ق��وم ب �ن �ق��ل النزيل
للعيادة املتخ�ص�صة .م�ؤكداً �أن هذا
النظام الق��ى ا�ستح�ساناً كبرياً من
قبل النزالء ،و�أثبت فعالية كبرية يف
االلتزام بالإجراءات الأمنية حفاظا

على �سالمة النزالء واملوظفني.
من جانبه� ،أو�ضح امل�لازم �إ�سماعيل
�إب� ��راه � �ي� ��م حم� �م ��د ،رئ �ي �� ��س ق�سم
م �ت��اب �ع��ة ال � �� � �ش � ��ؤون ال �� �ص �ح �ي��ة يف
امل�ؤ�س�سات العقابية� ،أن�ه��م يعملون
وف ��ق امل� �ب ��د�أ ال��وق��ائ��ي يف التعامل
م ��ع ن � ��زالء امل ��ؤ� �س �� �س��ات العقابية،
ع �ب��ر ات � �خ � ��اذ �إج� � � � � � ��راءات حم � ��ددة
ووق��ائ �ي��ة م��ع امل��وق��وف�ين بالتعاون

م��ع ال���ش��رك��اء ال��داخ�ل�ي�ين ،وتقدمي
رع ��اي ��ة � �ص �ح �ي��ة وف �ح ��و� ��ص طبية
للت�أكد م��ن خلوهم م��ن الأمرا�ض
قبل نقلهم لق�ضاء ف�ترة حكمهم،
م �ن��وه��ا ب� ��إج ��راء م �� �س��وح��ات دوري ��ة
م �� �س �ت �م��رة وف� �ق� �اً ل�ب�رام ��ج و�آل� �ي ��ات
معتمدة ،مبا ي�ضمن احلفاظ على
�سالمة و�صحة النزالء� ،إىل جانب
تنظيم حما�ضرات لتوعية النزالء

والنزيالت وتثقيفهم ب�سبل الوقاية
م��ن الأم ��را� ��ض امل��زم �ن��ة واملعدية،
وطرق انتقالها.
و�أك� ��د �أن �ه��م م���س�ت�م��رون بااللتزام
ب ��الإج ��راءات االح�ت�رازي��ة ،وتفعيل
ال � � ��دور ال �ت �ك��ام �ل��ي م ��ع ال�شركاء
ال��داخ�ل�ي�ين واخل��ارج �ي�ين ،يف كافة
اجل ��وان ��ب ال��وق��ائ �ي��ة والعالجية
وال�ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة ،ب��اال��س�ت�ع��ان��ة ب�أحدث

النظم االلكرتونية والذكية ،ل�ضمان
ان�سيابية العمل يف بيئة �صحية �آمنة
حتقق ال�سالمة للجميع.

�ضمن مبادرة املعرفة ال�سياحية

ال�شرطة ال�سياحية بدبي تنظم حما�ضرة توعوية ملوظفي منتجع �شاطئ �سينتارا مرياج
•• دبي-الفجر

�شهد العقيد خلفان عبيد اجلالف،
م��دي��ر �إدارة ال���ش��رط��ة ال�سياحية
يف الإدارة ال �ع ��ام ��ة للتحريات
واملباحث اجلنائية ب�شرطة دبي،
حما�ضرة توعوية ملوظفي منتجع
�شاطئ �سينتارا مرياج جزر ديرة،

ب��ال �� �ش��راك��ة م��ع دائ� ��رة االقت�صاد
وال�سياحة ،وبالتعاون مع ال�شركاء
الداخليني يف �شرطة دبي.
و�أو� �ض ��ح ال�ع�ق�ي��د خ�ل�ف��ان جالف،
�أن امل�ح��ا��ض��رة ال�ت��وع��وي��ة ت ��أت��ي يف
�إط��ار برنامج التوعية ال�سياحية
الداعمة ملبادرة املعرفة ال�سياحية،
ب� �ه ��دف حت �ق �ي��ق �أه � � � ��داف �إدارة

ال�شرطة ال�سياحية الرامية لتعزيز
بيئة �سياحية �آمنةُ ،ت�سعد ال�سياح
وال ��زوار يف الإم ��ارة ،بالتعاون مع
ال�شركاء يف القطاعني احلكومي
واخلا�ص.
و�أ� �ض ��اف ال�ع�ق�ي��د " ن���ض��ع �سنوياً
خ �ط��ة ب��ال �ت �ع��اون م ��ع �شركائنا،
ن���س�ت�ه��دف م��ن خ�لال�ه��ا موظفي

الفنادق لتعزيز توعيتهم الأمنية،
و�سبل التعامل وتقدمي امل�ساعدة
ل �ل �� �س �ي��اح وال� � � � ��زوار يف الإم � � � ��ارة،
و�إر� �ش��اده��م خل��دم��ات �شرطة دبي
ال��ذك �ي��ة ،وه ��و م��ا ي��دع��م حتقيق
التوجهات اال�سرتاتيجية ل�شرطة
دب��ي يف �إ� �س �ع��اد امل�ج�ت�م��ع ،وتوفري
بيئة �آمنة".

و�أك��د العقيد اجل�لاف� ،أن الإدارة
ن �ظ �م��ت م �ن��ذ ب ��داي ��ة �أك� �ث��ر منذ
بادية العام  30حما�ضرة توعوية
مل��وظ �ف��ي ال� �ف� �ن ��ادق واملنتجعات
ال �� �س �ي��اح �ي��ة يف الإم� � � � ��ارة ،وذل ��ك
ب �ت��وج �ي �ه��ات م ��ن م �ع��ايل الفريق
ع �ب��د اهلل خ�ل�ي�ف��ة امل � ��ري ،القائد
العام ل�شرطة دب��ي ،ومبتابعة من

�سعادة اللواء خبري خليل �إبراهيم
امل�ن���ص��وري ،م�ساعد القائد العام
ل�ش�ؤون البحث اجلنائي ،والعميد
ج � �م� ��ال � � �س� ��امل اجل � �ل ��اف مدير
الإدارة العامة للتحريات واملباحث
اجل �ن ��ائ �ي ��ة ،ل �ت �ح �ق �ي��ق الأه � � ��داف
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ل���ش��رط��ة دب ��ي يف
ت �ع��زي��ز ال� �ت ��وا�� �ص ��ل م ��ع خمتلف

ال �� �ش��رك��اء يف ال �ق �ط��اع�ي�ن العام
واخلا�ص.
ك �م��ا و�أك � ��د ال �ع �ق �ي��د اجل �ل��اف �أن
ال�شرطة ال�سياحية يف �شرطة دبي،
تلعب دوراً مهما يف ن�شر الوعي يف
خمتلف القطاعات ال�سياحية على
م���س�ت��وى �إم � ��ارة دب ��ي� ،إىل جانب
دورها يف املجال الأمني ،مبيناً �أن

املحا�ضرة �شملت التوعية بنظام
امل �ف �ق��ودات وامل� �ع� �ث ��ورات ،ومن�صة
 ،E- crimeوالتوعية ب�أ�ضرار
امل � � �خ� � ��درات ،وم� ��راك� ��ز ال�شرطة
الذكية  ،spsواالت���ص��ال بالرقم
 999يف احل � � ��االت ال� �ط ��ارئ ��ة،
و 901ل �ل �ح��االت غ�ي�ر الطارئة
واال�ستف�سارات العامة.

السبت  16يوليو  2022م  -العـدد 13595
2022 - Issue No 13595

July

16

�أخبـار الإمـارات

Saturday

04

برعاية من�صور بن زايد  ..مهرجان ليوا للرطب ينطلق اليوم

 23م�سابقة رئي�سية خ�ص�ص لها  293جائزة بقيمة تبلغ  8ماليني و� 300ألف درهم �إماراتي
•• ليوا – الظفرة-الفجر:

حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن
زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال� � � ��وزراء وزي � ��ر دي� � ��وان الرئا�سة
ت�ن�ط�ل��ق ال �ي��وم ال���س�ب��ت ال � ��دورة الـ
 18م��ن مهرجان ل�ي��وا للرطب،
الذي يقام يف مدينة ليوا مبنطقة
الظفرة يف �إم��ارة �أبوظبي ،بتنظيم
جلنة �إدارة املهرجانات والربامج
ال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ت�راث �ي��ة ب�أبوظبي،
خالل الفرتة من  16ولغاية 24
يوليو اجلاري .وقال معايل اللواء
رك��ن طيار ف��ار���س خلف املزروعي،
القائد العام ل�شرطة �أبوظبي رئي�س
جلنة �إدارة املهرجانات والربامج
الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي� ،إن
ت��وج�ي�ه��ات ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان رئي�س
ال ��دول ��ة "حفظه اهلل" الداعمة
لقطاع ال��زراع��ة ت�ساهم يف تعزيز
الأمن الغذائي واالقت�صاد الوطني،
� �س��ائ��راً � �س �م��وه يف ذل ��ك ع �ل��ى درب
املغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه،
الذي �أر�سى قواعد تو�سيع القطاع
ال� ��زراع� ��ي وت �ن �م �ي �ت��ه� ،إىل جانب
مت�سكه باملكانة التاريخية ل�شجرة
ال �ن �خ �ي��ل ال� �ت ��ي جم��دت �ه��ا الكتب
ال�سماوية بجانب ارت�ب��اط �شجرة
ال �ن �خ �ي��ل ارت �ب ��اط �اً وث �ي �ق �اً ب�ت�راث
دول��ة الإم ��ارات الأ�صيل وتاريخها
وا��س�ت�ح�ق��ت مكانتها ال���ش��اخم��ة يف
ال�ت�راث الوطني وال�ع��امل��ي� ،إذ تعد
رم��زا وطنيا وت��راث�ي��ا على امتداد
ت��اري��خ دول� ��ة الإم � � ��ارات وم�صدرا
رئي�سيا ل�ت�ع��زي��ز الأم ��ن الغذائي،
وه ��و ن �ه��ج � �س��ار ع �ل�ي��ه امل �غ �ف��ور له
ال�شيخ خليفة ب��ن زاي��د �آل نهيان
"رحمه اهلل" ال��ذي �أوىل القطاع
الزراعي ب�شكل عام وزراعة النخيل
و�إنتاج التمور ب�شكل خا�ص �أهمية
ق���ص��وى ل�تر��س�ي��خ م�ك��ان��ة النخيل
وال��رط��ب وال�ت�م��ور ك��رم��ز لأ�صالة
امل��ا��ض��ي وخ�ي�ر للحا�ضر و�ضمانة
للغد ملا للنخيل من ارتباط وثيق
برتاث دولة الإمارات الأ�صيل.
وتوجه معاليه بال�شكر والعرفان
�إىل � �س �م��و ال �� �ش �ي��خ ح � �م� ��دان بن

زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان مم�ث��ل احل��اك��م يف
منطقة الظفرة ملتابعته الد�ؤوبة
وتوجيهاته ال��دائ�م��ة لنا لتطوير
مخُ تلف فعالياتنا وابتكار امل�سابقات
والأن�شطة الهادفة ،كما ثمن رعاية
�سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير ديوان الرئا�سة ،ملهرجان ليوا
ل�ل��رط��ب ال� ��ذي ��س��اه��م ع�ل��ى مدار
دورات ��ه املتتالية يف جعل الزراعة
ثقافة ل��دى �أب�ن��اء املجتمع و�صو ًال
�إىل حت�ق�ي��ق �أم� ��ن غ��ذائ��ي و�إنتاج
زراعي م�ستدام.
م ��ن ج ��ان �ب ��ه ،ق� ��ال ع �ب �ي��د خلفان
امل� ��زروع� ��ي ،م��دي��ر م �ه��رج��ان ليوا
للرطب� ،إن املهرجان ينظم خالل
دورت � ��ه ال �ث��ام �ن��ة ع �� �ش��رة يت�ضمن
ت �ن �ظ �ي��م  23م �� �س��اب �ق��ة رئي�سية
خ�ص�ص ل�ه��ا  293ج��ائ��زة بقيمة
ت �ب �ل��غ  8م�ل�اي�ي�ن و� 300أل� ��ف
دره��م �إم��ارات��ي ،وت�ت��وزع امل�سابقات
على النحو التايل (  11م�سابقة
مل ��زاي �ن ��ات ال ��رط ��ب 7 ،م�سابقات
ل �ل �ف��واك��ه 3 ،م���س��اب�ق��ات للمزارع
ال �ن �م ��وذج �ي ��ة ،وم �� �س��اب �ق��ة �أجمل
خم��راف��ة ،وم�سابقة �أجمل جم�سم
تراثي) ،بالإ�ضافة �إىل العديد من
الفعاليات يف ال�سوق ال�شعبي.
و�أو�ضح عبيد املزروعي �أن املهرجان
ي �ظ��م م���س��اب�ق��ات م��زاي �ن��ة الرطب
(ال ��دب ��ا� ��س ،اخل�ل�ا� ��ص ،الفر�ض،

اخل� �ن� �ي ��زي ،ب ��وم� �ع ��ان ،ال�شي�شي،
�أك �ب��ر ع � ��ذج ،م �� �س��اب �ق �ت��ي الظفرة
ول � �ي� ��وا ل �ن �خ �ب��ة ال� ��رط� ��ب ،فر�ض
وخ�ل��ا�� ��ص ال � �ع�ي��ن) وم�سابقات
الفاكهة (املاجنو والليمون والتني
و��س�ل��ة ف��واك��ه ال� � ��دار) ،بالإ�ضافة
�إىل م�سابقة امل��زرع��ة النموذجية
(امل �ح ��ا� �ض ��ر ال �غ ��رب �ي ��ة ،املحا�ضر
ال�شرقية ،مدن الظفرة) وم�سابقة
�أج�م��ل خم��راف��ة رط��ب� ،إىل جانب
ال �� �س��وق ال���ش�ع�ب��ي ال� ��ذي يحت�ضن
العديد من الفعاليات وامل�سابقات
ال�ت�راث� �ي ��ة و�أج� �ن� �ح ��ة امل�ؤ�س�سات
الوطنية وع�شرات املحال التجارية
واملطاعم املتنقلة .و�أ�شار املزروعي

�إىل �أن املهرجان يت�ضمن العديد
م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات وامل���س��اب�ق��ات التي
تقام يف ال�سوق ال�شعبي بالإ�ضافة
�إىل احل ��رف ال �ي��دوي��ة التقليدية
وامل �� �س ��رح وم �� �س��اب �ق��ات��ه وج ��وائ ��زه
ال�ي��وم�ي��ة وغ�يره��ا م��ن الفعاليات
ال�شيقة واجل��اذب��ة ملختلف الفئات
العمرية و�سيفتح املهرجان �أبوابه
�أم� ��ام ال � ��زوار ي��وم �ي �اً م��ن ال�ساعة
الرابعة م�سا ًء وحتى العا�شرة م�سا ًء
خ �ل�ال ال� �ف�ت�رة م ��ن �16إىل 24
يوليو اجل��اري وذك��ر �أن امل�سابقات
ت �ت��وزع ع �ل��ى ال �ن �ح��و ال� �ت ��ايل11 :
م�سابقة ملزاينات الرطب الدبا�س،
اخل�ل�ا� ��ص ،ال �ف ��ر� ��ض ،اخلنيزي،

ب��وم �ع��ان ،ال���ش�ي���ش��ي� ،أك�ب��ر ع ��ذج،
م�سابقتي ال�ظ�ف��رة ول �ي��وا لنخبة
ال� � ��رط� � ��ب ،وم� ��� �س ��اب� �ق� �ت ��ي ف ��ر� ��ض
وخ �ل�ا�� ��ص العينو 7م�سابقات
للفواكه الليمون امل�ن��وع واملحلي،
امل ��اجن ��و امل � �ن ��وع وامل� �ح� �ل ��ي ،التني
الأح� �م ��ر والأ�� �ص� �ف ��ر�� ،س�ل��ة فواكه
ال � ��دار و 3ف �ئ��ات ��ض�م��ن م�سابقة
امل� ��زرع� ��ة ال �ن �م��وذج �ي��ة املحا�ضر
الغربية واملحا�ضر ال�شرقية ومدن
الظفرة وم�سابقة �أجمل خمرافة
وم���س��اب�ق��ة �أج �م��ل جم���س��م تراثي
و�أ� � �ض� ��اف �أن امل �ه ��رج ��ان �سي�شهد
العديد من الفعاليات وامل�سابقات
ال�شيقة والتي خ�ص�ص ج��زء كبري

منها ل ��زوار امل �ه��رج��ان ،وذل ��ك من
خ�لال م�سابقات امل�سرح الرئي�سي
وجوائزه اليومية ،وال�سوق ال�شعبي
الذي ي�ضم ع�شرات املحال املتنوعة،
و�أجنحة اجلهات الوطنية الداعمة
وامل � �� � �ش� ��ارك� ��ة ،وع � ��رب � ��ات الطعام
املتنقلة ،وقرية الطفل ،وامل�سابقات
ال�شعبية املتنوعة .وحول الت�سجيل
والإجراءات  ..قال مدير املهرجان
�أن جلنة �إدارة املهرجانات �أطلقت
ت �ط �ب �ي �ق �اً ذك� �ي� �اً ي �ت �ي��ح للراغبني
م��ن امل ��زارع�ي�ن و�أ� �ص �ح��اب احلرف
ب��امل���ش��ارك��ة  ..االط �ل�اع ع�ل��ى كافة
� �ش ��روط امل �� �س��اب �ق��ات م ��ع �إمكانية
املتابعة املبا�شرة لنتائج وحتديثات
املهرجان  ..م�ؤكداً حر�ص مهرجان
ل �ي��وا ل�ل��رط��ب ع�ل��ى اال�ستمرارية
يف تطبيق الإج ��راءات االحرتازية
والوقائية والإب�ق��اء على �إر�شادات

ال�سالمة العامة والتعليمات ذات
ال �� �ص �ل��ة م ��ن ال �ت �ب��اع��د اجل�سدي
وارت � ��داء ال�ك�م��ام��ات و�إب � ��راز حالة
امل� � � ��رور الأخ � �� � �ض� ��ر ع� �ل ��ى تطبيق
احل� ��� �ص ��ن � � �س� ��واء خ� �ل��ال تنظيم
امل�سابقات املختلفة �أو الفعاليات
املتنوعة �أو ال�سوق ال�شعبي ،وذلك
دع�م�اً للجهود امل�ب��ذول��ة يف الدولة
ل �ل��و� �ص��ول �إىل م��رح �ل��ة التعايف
وح��ر� �ص �اً ع �ل��ى ال �� �س�لام��ة العامة
ب � ��دوره ،ق ��ال � �س �ع��ادة م �ب��ارك علي
الق�صيلي املن�صوري ،مدير مزاينة
الرطب يف املهرجان� ،إن ال�شروط
ال �ع��ام��ة مل���س��اب�ق��ة م��زاي �ن��ة الرطب
تتمثل يف �أن ي�ق��دم امل���ش��ارك رطباً
من �إنتاج مزرعته اخلا�صة ،و�إبراز
امل�ستندات اخلا�صة مبلكية الأر�ض
ال��زراع �ي��ة ع�ن��د ال�ت���س�ج�ي��ل ،ولـكل
فرد حق امل�شـاركة والفـوز يف فئتني

فقـط من فئات امل�سـابقة ،ومن مل
يحالفه احلظ يحق له امل�شاركة يف
الفئات الأخرى ،كما يحق امل�شـاركة
يف �شـوط واحد من �شـوطي النخبة
(�شـوط الظفـرة لنخبة الرطب �أو
�شـوط ليوا لنخبـة الرطب).
و�أو�ضح املن�صوري �أنه يتم احت�سـاب
 70%مـن درجة تقييم امل�شاركة
على تقييـم الرطب يف موقع املزاينة،
يف ح�ين يتم احت�ساب  30%من
درج ��ة التقييم ب�ع��د ك�شـف جلنـة
التحكيم على املزرعة والت�أكد من
نظافتهـا العامـة والعنايـة بالنخلة
م� ��ن خ �ل��ال ال �ت �ك��ري �ـ��ب امل�ل�ائ ��م،
وا�ستخدام �أ�ساليب الري احلديثة
املوفرة للمياه ،م�ؤكدا على �ضرورة
االل �ت��زام مب��وع��د ت�سليم العينات
وف �ق �اً ل�ل�ف�ئ��ات وال �ت��واري��خ املحددة
م��ن قبل اللجنة املنظمة ،كما �أنه
ال تقبل التمور يف امل�سابقة .و�أ�شار
مدير مزاينة الرطب يف املهرجان
�إىل �أن م���س��اب�ق��ة �أك �ب�ر ع ��ذج يتم
خ�لال�ه��ا وزن �أك �ب�ر ع ��ذج بالكيلو
ج ��رام ،وي�ت��م ت��رت�ي��ب الأوزان مـن
الأكرث وزناً فالأقـل ،والوزن الأعـلى
يح�صل على املركز الأول ومـن ثم
الثـاين والثالث وترتـب املراكز على
هـذا النحو حتـى املركـز اخلام�س
ع�شر ،كما يتم ا�ستالم امل�شـاركات
�أول ي�ـ��وم يف امل�ه��رج�ـ��ان (-2022
 )16-07م��ن ال���س��اع��ة الثامنة
�صباحا وحتى الثالثة بعـد الظهر،
ول��ن يتم ا�ستالم �أي م�شـاركة بعد
ان�ت�ه��اء ال��وق��ت امل �ح��دد ،فيما يحق
لكل م�شـارك امل�شـاركة بعذج واحد
فقط ،ول��ن ي�سمح ب��وزن �أك�ثر من
ذلك.

هيئة كهرباء ومياه دبي تر�ّشح اثنني من موظفيها لربامج الدكتوراة يف الهند�سة

� 148ألف زائر لنادي �ضباط �شرطة دبي خالل
الن�صف الأول من 2022

�أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي تر�شيح اثنني
من موظفيها لربنامج الدكتوراة يف الهند�سة
يف جامعة كاليفورنيا -بريكلي ،وذلك حتت
�إ� �ش��راف نخبة م��ن الأ� �س��ات��ذة ال�ب��اح�ث�ين يف
كلية ال�ه�ن��د��س��ة يف ب�يرك�ل��ي يف م��دي�ن��ة �سان
فران�سي�سكو الأمريكية .وقد ح�صل املوظفان
ع�ل��ى درج ��ة املاج�ستري يف �أن�ظ�م��ة وتقنيات
ط��اق��ة امل�ستقبل �ضمن ال��دف�ع��ة الأوىل من
ب��رن��ام��ج ماج�ستري �أن�ظ�م��ة وت�ق�ن�ي��ات طاقة
امل�ستقبل بالتعاون بني هيئة كهرباء ومياه
دبي وجامعة كاليفورنيا -بريكلي .و�سيق�ضي
موظفا الهيئة املر�شحان ب�ين  4و� 5أعوام
ب��دوام كامل يف جامعة كاليفورنيا -بريكلي
لإجراء �أبحاث يف مو�ضوعات هند�سية قريبة
من جم��االت عملهم ،مبا يعزز ق��درات هيئة
كهرباء ومياه دبي ودول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة يف التخ�ص�صات الهند�سية.
وه�ن��أ معايل �سعيد حممد الطاير ،الع�ضو
امل�ن�ت��دب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء
ومياه دبيَ ،
املوظ َفني َ
املر�ش َحني ،م�شرياً �إىل
�أن الهيئة ت��وا��ص��ل اال�ستثمار يف الكفاءات
امل ��واط� �ن ��ة وت� ��وف� ��ر ل �ه��م �أف� ��� �ض ��ل الفر�ص
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ،م �� �ش�يراً �إىل ��س�ع��ادت��ه بالتقدم
ال��ذي حتقق يف ال�شراكة ب�ين هيئة كهرباء
وم�ي��اه دب��ي وجامعة كاليفورنيا -بريكلي،
ال ��س�ي�م��ا يف ب��رن��ام��ج امل��اج���س�ت�ير امل�شرتك
ب�ين امل�ؤ�س�ستني يف �أن�ظ�م��ة وت�ق�ن�ي��ات طاقة
امل�ستقبل ،وال��ذي تخرج منه  35موظفاً يف
الدفعة الأوىل� ،إ�ضافة �إىل  108موظفني
م�سجلني حالياً يف الدفعتني الثانية والثالثة

•• دبي-الفجر:

•• دبي-الفجر:

من الربنامج.
كما �أ�شاد معاليه بجامعة كاليفورنيا -بريكلي
و�أ�ساتذتها جلهودهم وتعاونهم مع الهيئة
ل�ضمان م�ستقبل زاهر للمهند�سني يف هيئة
ك�ه��رب��اء وم�ي��اه دب��ي ودول ��ة الإم � ��ارات ،حيث
ت�سعى الهيئة دائماً لتطوير قدرات ومهارات
اجليل املقبل من القادة واملبدعني ال�شباب
يف تقنيات الطاقة النظيفة وامل�ت�ج��ددة من
خالل ا�سرتاتيجية وا�ضحة وخارطة طريق
لتحويل دبي �إىل مركز للتميز واالبتكار يف
التقنيات اجلديدة.
وق � ��ال م �ع��ايل ال �ط��اي��ر" :حتقيقاً لر�ؤية
وت��وج�ي�ه��ات ��س�ي��دي ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م �ك �ت��وم ،ن��ائ��ب رئي�س
ال��دول��ة رئ�ي����س جمل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دبي
رع��اه اهلل ،يف تعزيز دور دب��ي كمركز ريادي

ل�صناعة امل�ستقبل� ،صممت الهيئة برنامج
املاج�ستري يف �أنظمة وتقنيات طاقة امل�ستقبل
بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا -بريكلي،
لإت� ��اح� ��ة ال �ف��ر� �ص��ة مل��وظ �ف��ي ال �ه �ي �ئ��ة من
امل��واط�ن�ين للح�صول على درج��ة املاج�ستري
من خالل هذا الربنامج الريادي الذي يتيح
للمنت�سبني تعلم مو�ضوعات متطورة ت�شمل
ال��ذك��اء اال�صطناعي وتعلم الآل ��ة ،و�أنظمة
�إنتاج الطاقة املتجددة ،والأم��ن ال�سيرباين،
وغ�ي�ره��ا ،ع�ل��ى �أي� ��دي ن�خ�ب��ة م��ن الأ�ساتذة
والباحثني باجلامعة".
وي�شمل الربنامج الدرا�سي ملاج�ستري �أنظمة
وتقنيات طاقة امل�ستقبل ،عدداً من امل�ساقات
املتعلقة بطاقة امل�ستقبل وال�ت��ي جتمع بني
ال�ب�ح��وث النظرية والتطبيق العملي ،مبا
يف ذل ��ك حت�ل�ي��ل �أن �ظ �م��ة ال �ط��اق��ة املتطورة،

و�إل�ك�ترون�ي��ات ال�ط��اق��ة ،والتحكم يف �أنظمة
ال�ط��اق��ة وح�م��اي�ت�ه��ا ،وال��ذك��اء اال�صطناعي
وت�ع�ل��م الآل � ��ة ،وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا الت�شغيلية،
والأم ��ن ال���س�ي�براين ،وت�ك��ام��ل �أن�ظ�م��ة �إنتاج
الطاقة املتجددة ،واقت�صاد تخطيط املوارد
املتكاملة ،و�أمتتة ال�شبكات ،وحتلية وتوزيع
املياه ،وغريها.
وق ��ال ال��دك �ت��ور ي��و��س��ف اب��راه �ي��م الأك� ��رف،
ال �ن��ائ��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل��رئ�ي����س ل �ق �ط��اع دعم
الأع�م��ال وامل��وارد الب�شرية �أن هيئة كهرباء
ومياه دبي �أطلقت "برنامج ماج�ستري �أنظمة
وت �ق �ن �ي��ات ط��اق��ة امل�ستقبل" ب��ال �ت �ع��اون مع
جامعة كاليفورنيا -بريكلي يف عام 2019
متا�شياً مع اال�سرتاتيجية الوطنية الهادفة
�إىل متكني الكوادر الوطنية ال�شابة وت�أهيلها
لتويل منا�صب قيادية يف خمتلف املجاالت.

ا�ستقبل نادي �ضباط �شرطة دبي،
� 148ألفاً و 259زائ��راً ،خالل
الن�صف الأول من العام اجلاري،
ون�ظ�م��ت �أك�ث�ر م��ن  443فعالية
يف الفرتة نف�سها.
و�أك ��د العميد خ��ال��د ع�ل��ي �شهيل،
م ��دي ��ر الإدارة ال �ع��ام��ة لإ�سعاد
امل�ج�ت�م��ع ب���ش��رط��ة دب ��ي� ،أن نادي
ال�ضباط �شهد تطوراً كبرياً ونقلة
نوعية خالل الفرتة املا�ضية بدعم
من معايل الفريق عبداهلل خليفة
امل��ري ،القائد العام ل�شرطة دبي،
والذي يحر�ص على الدعم امل�ستمر
ملختلف الأن�شطة يف النادي وتطوير
م��راف�ق�ه��ا ال��ري��ا��ض�ي��ة و�أن�شطتها
املختلفة ،م���ش�يراً �إىل �أن النادي
ل��ه دور ك�ب�ير يف �إق ��ام ��ة و�إط �ل�اق
وا�ست�ضافة الفعاليات الريا�ضية
واالجتماعية والثقافية� ،إ�ضافة
�إىل املعار�ض واملنا�سبات العامة ،ما
جعله يحظى مبكانة كبرية و�شهرة
وا�سعة يف الإمارات.
و�أ�ضاف �أن النادي ي�ست�ضيف يوميا
ال�ع��دي��د م��ن الفعاليات املتنوعة،
وي �ق��دم ك��اف��ة خ��دم��ات ال�ضيافة
امل �� �ص��اح �ب��ة ع �ل��ى �أع �ل ��ى م�ستوى،

الفتاً �إىل �أن جميع خدمات النادي
حت �ظ��ى ب ��إق �ب ��ال ك �ب�ير م ��ن كافة
امل�ؤ�س�سات والهيئات.
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال ال �ن �ق �ي��ب ع ��ادل
حم�م��د ح���س��ن ،م��دي��ر �إدارة نادي
ال�ضباط� ،إن النادي يقدم خدماته
ب�إقامة وا�ست�ضافة الفعاليات التي
ت��زي��د على  600فعالية �سنوياً،
وتت�ضمن خ��دم��ات ال �ن��ادي حجز
قاعات و�صاالت منا�سبات للزواج،
وخدمات حالقة ،ومغ�سلة ،و�صالة
ري ��ا�� �ض� �ي ��ة ،وم� �ط� �ع� �م� �اً ،ومقهى،
وغرفاً فندقية ،وخدمات �ضيافة
خارجية ،و�سيارة كويف متنقلة ،و�إن
ع�ضوية النادي تقدم مببلغ رمزي
ل�ل���ض�ب��اط وامل��ر��ش�ح�ين واملدنيني
وف��ق ��ش��روط حم��ددة� ،إ�ضافة �إىل
�إ�صدار ع�ضويات خارجية للجهات

احلكومية و�شبة احلكومية ،وفق
درج ��ات وظيفية معينة ،وجهات
ع���س�ك��ري��ة ع�ل��ى امل���س�ت��وى الدولة
لفئة ال�ضباط با�شرتاك �سنوي.
وت ��اب ��ع �أن امل �� �ش��اري��ع الإن�شائية
ل�ل�ن��ادي بلغت  27م���ش��روع�اً ومت
�إجن� ��از  16م �� �ش��روع �اً تطويرياً،
يف ح�ين بلغت ن�سبة الإجن ��از فيه
بني � 30%إىل  ،75%واملتوقع
االن �ت �ه��اء خ�ل�ال الأ� �ش �ه��ر املقبلة،
م�ؤكداً حر�صه على تطوير مرافق
ال�ن��ادي وف��ق ا�سرتاتيجية �شرطة
دبي وتوجيهات القيادة العليا.
يذكر �أن نادي ال�ضباط �أن�شئ عام
 ،1997وكان من �أوائل امل�ؤ�س�سات
االجتماعية يف الدولة ،التي تقدم
خدماتها للأع�ضاء ولكل امل�ؤ�س�سات
العاملة يف الدولة.
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نادي تراث الإمارات ي�شارك يف مهرجان ليوا للرطب

•• ابوظبي-الفجر:

ي�شارك نادي تراث الإم��ارات يف فعاليات الن�سخة  16من مهرجان ليوا
للرطب ،الذي يقام حتت رعاية كرمية من �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ش�ؤون الرئا�سة ،وتنظمه جلنة
�إدارة املهرجانات وال�برام��ج الثقافية وال�تراث�ي��ة – �أب��وظ�ب��ي ،وذل��ك يف
الفرتة من  24 – 16يوليو اجلاري مبدينة ليوا يف منطقة الظفرة.
ونوه �سعيد بن علي املناعي مدير �إدارة الأن�شطة ،ب�أن نادي تراث الإمارات
من �أقدم امل�ؤ�س�سات واجلهات التي ت�شارك بانتظام يف املهرجانات الرتاثية

املختلفة ،وق��ال �إن ل�ل�ن��ادي ح���ض��وراً م�شهوداً وب�صمة مم�ي��زة تظهر يف
م�شاركته ال�سنوية مبهرجان ليوا للرطب ،حيث ميثل جناح النادي نقطة
ثقل جتذب �إليها الزوار للتعرف على تراث الدولة.
و�أو�ضح املناعي �أن من �ضمن الور�ش احلرفية املتنوعة جلناح النادي ت�أتي
ور�شة �سف اخلو�ص ،التي تعك�س اال�ستخدام الأمثل مل�شتقات النخيل من
اخلو�ص وحتويلها �إىل حتف فنية و�أدوات يومية كان ي�ستخدمها الآباء
والأج��داد ،كما �ستكون هناك ور�شة لتعليم الربابة لأبناء منطقة ليوا،
�إ�ضافة �إىل جمل�س تراثي يج�سد تفا�صيل الكرم وال�ضيافة الإماراتية
الأ�صيلة.

من جهتها �أ�شارت فاطمة املن�صوري مديرة �إدارة مركز زايد للدرا�سات املتحدة" ت�أليف ح�سام غ��ال��ب (� 6أج� ��زاء) ،وك�ت��اب "نخيل التمر كعلم
والبحوث التابع للنادي� ،إىل �أن امل�شاركة يف املهرجان ،ت�أتي ت�أكيداً على وثقافة وتراث" ت�أليف د .كرمي حممد فرج ،هذا بخالف الإ�صدارات التي
ح�ضور ن��ادي ت��راث الإم ��ارات الدائم يف املنا�سبات والفعاليات الرتاثية تغطي جوانب عدة من تراث وتاريخ الدولة ودواوين ال�شعر النبطي.
بالدولة ،م�شرية �إىل متيز م�شاركات النادي يف الدورات ال�سابقة ملهرجان كما نوهت �إىل تنظيم حما�ضرتني �ضمن الربنامج الثقايف امل�صاحب
ليوا للرطب مب��ا قدمه م��ن �سياق معريف ل�ل�تراث الإم��ارات��ي ك��ان مثار مل�شاركة جناح ال�ن��ادي يف املهرجان ،الأوىل بعنوان "الأهازيج ال�شعبية
اهتمام زوار املهرجان.
املرتبطة برتاث النخيل" ويقدمها جميع الظنحاين بتاريخ  18يوليو
ً
و�أ�شارت املن�صوري �إىل �أن اجلناح �سي�ضم معر�ضا لإ�صدارات نادي تراث اجل��اري يف ال�ساد�سة م�ساء ،واملحا�ضرة الثانية بعنوان "نخيل التمر يف
الإمارات من الكتب ،بالرتكيز على الإ�صدارات التي تتحدث عن النخيل كتابات الرحالة" يقدمها د.علي عفيفي ،ويحاوره عماد �سعد رئي�س �شبكة
والتمر ،ومنها "�أطل�س �أ�صناف نخيل التمر يف دول��ة الإم��ارات العربية بيئة �أبوظبي ،وذلك يف احلادية ع�شرة �صباح يوم  20يوليو.

وزارة اخلارجية والتعاون الدويل تقدم كافة خدماتها �إلكرتونيا عرب املوقع االلكرتوين والتطبيق الذكي
•• �أبوظبي  -وام:

حر�صت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل على ت�أ�سي�س بنية
حتتية رقمية متطورة لتوفري باقة من اخلدمات الإلكرتونية
للمتعاملني مت ّثلت باال�ستباقية ،وتو�صلت �إىل اجلاهزية عرب
ا�ستثمارها للتقنيات املتطورة وتطويع التكنولوجيا لإجناز
امل �ه��ام وتلبية املتطلبات ال�ي��وم�ي��ة للمتعاملني م��ع �ضمان
ا�ستمرارية الأعمال بكفاءة عالية ،وذلك متا�شياً مع توجيهات
القيادة الر�شيدة نحو االرتقاء باخلدمات احلكومية وجتربة
املتعاملني.
و�أك� ��د ��س�ع��ادة في�صل عي�سى ل�ط�ف��ي ،وك �ي��ل وزارة م�ساعد
لل�ش�ؤون القن�صلية يف وزارة اخل��ارج�ي��ة وال�ت�ع��اون الدويل
 خ�لال الإح��اط��ة ال�ت��ي نظمت لل�شركاء اال�سرتاتيجينيوو�سائل الإع�لام املختلفة � -أن ال��وزارة توفر كافة خدماتها

�إل �ك�ترون �ي �اً ب�خ�ط��وات ��س��ري�ع��ة و��س�ه�ل��ة وم��ن �أه�م�ه��ا خدمة
الت�صديق الإلكرتوين حيث �أ�صبح ب�إمكان جميع املتعاملني
تقدمي جميع املعامالت اخلا�صة بخدمة الت�صديقات من
خ�لال املوقع الإل�ك�تروين www.mofaic.gov.ae
والتطبيق ال��ذك��ي  ،UAEMOFAICب�ع��د ا�ستيفاء
جميع ال�شروط و�أهمها الت�أكد من �أن امل�ستندات املطلوب
ت�صديقها ق��د مت الت�صديق عليها م��ن ال�سلطات املخت�صة
قبل التقدمي على اخلدمة ،وذلك مع التوجهات نحو �إغالق
مراكز �سعادة املتعاملني التابعة لوزارة ابتداء من  18يوليو
.2022
و�أ�ضاف �سعادته " قامت وزارة اخلارجية والتعاون الدويل
بتفعيل �آلية لإجناز املعامالت عن طريق موقعها الإلكرتوين
وتطبيقها الذكي للأفراد من خالل خدمة التو�صيل وذلك
لإمتام عملية الت�صديق ،وي�ستثنى من ذلك �أ�صحاب الهمم

وكبار املواطنني واملقيمني وذل��ك من خ�لال التوا�صل على
ال��رق��م  ،97180044444كما تتوفر ب��اق��ات ا�شرتاك
خا�صة لل�شركات".
وتتيح وزارة اخلارجية والتعاون الدويل للمتعاملني يف املوقع
االلكرتوين والتطبيق الذكي خدمة الت�صديق الإلكرتوين
للأفراد وال�شركات والتي تت�ضمن ت�صديق الأوراق الر�سمية
وامل�ستندات والفواتري التجارية حيث �أن الت�صديق يعد �إجرا ًء
مفيداً ب�صحة اخلتم والتوقيع على الوثيقة �أو امل�ستند� ،سواء
ال�صادرة من الدولة �أو من خارجها.
ي��ذك��ر �أن م��ن �أول��وي��ات وزارة اخل��ارج�ي��ة وال�ت�ع��اون الدويل
تقدمي خ��دم��ات رقمية ا�ستباقية ذات ج��ودة وم��رون��ة ت�صل
للمتعاملني يف �أي وقت وحتقق تطلعاتهم من خالل ت�صميم
وتطوير منظومة خدمات رقمية م�ستدامة بال�شراكة مع
املجتمع لتعزيز الثقة ورفع جودة حياة املتعاملني.

�أحمد ال�شحي يدعو لت�ضافر جهود دعم الت�شكيليني بر�أ�س اخليمة

•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

دعا �سعادة �أحمد عبداهلل حممد
ع �ب �ي��د ال �� �ش �ح��ي ع �� �ض��و املجل�س
ال��وط�ن��ي االحت� ��ادي اىل ت�ضافر
اجلهود يف تقدير ودعم الفنانني
واملوهوبني واملبدعني واملبتكرين
م � ��ن �أب� � �ن � ��اء ال � ��وط � ��ن وخ ��ا� �ص ��ة
الع�صاميني منهم واملجتهدين
وامل�خ�ل���ص�ين ل �ه��واي��ات �ه��م �أمثال
الفنان عبيد �سرور املا�س وغريه
مم ��ن � �ص �ن �ع��وا وت� ��رك� ��وا ب�صمة

خ ��ال ��دة لإ� �س �ه��ام��ات �ه��م الفنية
وارت�ق��ائ�ه��م بالذائقة الفنية ملن
حولهم وحر�صهم على ا�ستدامة
احلراك الفني الت�شكيلي يف دولة
االم� ��ارات وك��ان��ت ل�ه��م ا�سهامات
مميزة يف متثيل الفن الت�شكيلي
االم ��ارات ��ي يف امل �ح��اف��ل العربية
والدولية من خ�لال املهرجانات
واملعار�ض الفنية .
وب � ��ارك � �س �ع��ادة ال���ش�ح��ي جهود
الفنان عبيد ��س��رور امل��ا���س الذي
ي �ع��د �أول م��وج �ه��ة ت��رب �ي��ة فنية

اماراتي وع�ضو م�ؤ�س�س جلمعية
االم � � ��ارات ل �ل �ف �ن��ون الت�شكيلية
وب� � � ��ادر ب ��اف� �ت� �ت ��اح م ��ر�� �س ��م را�� ��س
اخليمة للفنون التابع للجمعية
وح��ر���ص ع�ل��ى اك�ت���ش��اف و�صقل
املواهب ال�شابة وم�شاركتها معه
يف م�ع��ار���ض الت�شكيلية لتنمية
م��واه��اب�ه��ا واب��داع��ات �ه��ا م��ا جعل
منه رم��ز وط�ن��ي م�شرف يف هذا
املجال وبكل فخر واعتزاز  .جاء
ذل��ك خ�ل�ال زي ��ارة ��س�ع��ادة �أحمد
حم �م��د ال���ش�ح��ي ع���ض��و املجل�س

ال��وط�ن��ي االحت� ��ادي م���س��اء ام�س
ملعر�ض " �ألوان العيد براك مول
" يف را� ��س اخل�ي�م��ة امل �ق��ام حتت
رع��اي��ة م�ع��ايل ال���ش�ي��خ عبدامللك
ب ��ن ك��اي��د ال �ق��ا� �س �م��ي امل�ست�شار
اخل��ا���ص ل�صاحب ال�سمو حاكم
را� ��س اخل�ي�م��ة وي�ستمر �أ�سبوعا
�آخ��ر  ،حيث اط�ل��ع على الأعمال
اجل ��دي ��دة ال �ت��ي ق��دم �ه��ا الفنان
عبيد �سرور بالألوان املائية وبلغ
عددها  44عمال  .و�أثنى �سعادة
�أح� �م ��د حم �م��د ال �� �ش �ح��ي ع�ضو

املجل�س الوطني االحت ��ادي على
العطاء الفني الالحمدود للفنان
الت�شكيلي االماراتي عبيد �سرور
املا�س رئي�س مر�سم را�س اخليمة
للفنون الت�شكيلية  ،وا�شاد �سعادته
باحل�ضور الفني الالفت للفنان
عبيد � �س��رور يف �شتى املنا�سبات
الوطنية والفنية  .وبارك �سعادته
ل �ل �ف �ن��ان ع �ب �ي��د �� �س ��رور معر�ضه
الت�شكيلي اجلديد " �ألوان الغيد
براك مول " وا�سهاماته الثقافية
يف رفد ال�ساحة بالفعاليات الفنية

الت�شكيلية واالرت �ق��اء بالذائقة
الفنية .ومن جانبه �شكر الفنان
عبيد �سرور �سعادة احمد ال�شحي
على زيارته وت�شجيعه وقال الفنان
:ان امل �ع��ر���ض م���س��اه�م��ة يف ن�شر
ال �ف��رح واحل ��ب م��ع بهجة العيد
ويت�ضمن  44عمال ت�شكيليا يف
خمتلف الأل ��وان �شاكرا الرعاية
الكرمية ملعايل ال�شيخ عبدامللك
القا�سمي للمعر�ض وال��ذي يقام
يف م��رك��ز راك م ��ول ل�ل�ت���س��وق يف
مدينة الق�صيدات برا�س اخليمة

ويفتح ابوابه يوميا للجمهور من
اخلام�سة والن�صف ع�صرا .ودعا
ع�ب�ي��د � �س��رور اجل �ه��ات املخت�صة
اىل االل�ت�ف��ات��ة حل��اج��ات املواهب
وامل�ب��دع�ين يف را� ��س اخل�ي�م��ة من
دع��م المكانات املر�سم ال��ذي بات
يفتقر للحاجات الأ�سا�سية كمقر

ي�ستقطب ال�شباب والفتيات من
ال �ه ��واة وامل �ب��دع�ين  ،م�ت�م�ن�ي��ا ان
ي�ج��د امل��ر� �س��م ال��رع��اي��ة والدعم
ل �ي �ب �ق��ى ن ��اف ��ذة ت �� �ش �ج �ي��ع �أب� �ن ��اء
الوطن ومنربا الكت�شاف املواهب
الفنية �سفراء الوطن يف الفنون
اجلميلة.

العدد  13595بتاريخ 2022/7/16

دعـــــــوة

جمعية دبا احل�صن للثقافة وال�تراث وامل�سرح تدعو
ال�سادة �أع�ضاء اجلمعية العمومية الجتماع اجلمعية
العمومية الغري العادية الثاين يوم اخلمي�س املوافق
2022/7/28م ع�بر من�صة م��اي�ك��رو��س��وف��ت تيمز
يف متام ال�ساعة الثامنة م�سا ًء وذل��ك ملناق�شة جدول
الأعمال التايل :
اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية
 .1تعديل الئحة النظام الأ�سا�سي .
 .2بحث االقرتاحات املقدمة من الأع�ضاء .
 .3ما ي�ستجد من �أعمال .
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/انرت
�سيتي لل�شحن اجلوي رخ�صة رقمCN 1071007:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املقدم
للخياطه الرجاليه رخ�صة رقمCN 1033780:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/قمة
�صقر اجلنوب للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم CN 1539449:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/فتات
اند مور للوجبات اخلفيفه
رخ�صة رقم CN 3872748:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :خالد الزبيدي النظمة
الديكور احلديثة رخ�صة رقم CN 1099301:
قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �سعيد بن م�سلم بن الكمام الرا�شدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد عمر احمد الزبيدي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:شاينينج ها�ؤ�س
للمقاوالت العامة رخ�صة رقم CN 3716728:
قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ابراهيم علي غلوم مو�سى العبيديل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سلطان خمي�س عبيد �صويلح الهاملي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ار ا�س
اتيلري للمالب�س رخ�صة رقمCN 2746046:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جاكوارز
للتوريدات الريا�ضية رخ�صة رقمCN 2698329:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
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�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:فيب � - 360شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:امل�صفح م  0 ،2مبنى العني للعقارات ذ.م.م
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 4164560 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:

 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مكتب دلتا لتدقيق احل�سابات  ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2022/7/14:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري
العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2205027961:
تاريخ التعديل2022/7/14:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد  13595بتاريخ 2022/7/16

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:سيكويا خلدمات جتميل احلدائق والري
ذ.م.م رخ�صة رقم  CN 2442116:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /بالل عدنان امللحم من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /بالل عدنان امللحم من � % 25إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حم�سن حميد حمد على املزروعى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عامر عو�ض العامر
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /سيكويا خلدمات جتميل احلدائق والري ذ.م.م
SEQUOIA LANDSCAPE AND IRRIGATION SERVICES L.L.C

�إىل �/سيكويا خلدمات جتميل احلدائق والري � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

SEQUOIA LANDSCAPE AND IRRIGATION SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق
�أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13595بتاريخ 2022/7/16

العدد  13595بتاريخ 2022/7/16

العدد  13595بتاريخ 2022/7/16

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :خياط ربوع الوقن
لل�سيدات رخ�صة رقم  CN 1134691:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبيد حممد �سامل �سعيد العفاري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف رامي�ش غو�ش خريود غو�ش
تعديل وكيل خدمات
حذف عامر نا�صر علي حممد القطيطي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :التالل العاليه لل�صيانة
العامة رخ�صة رقم  CN 2592652:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة علي �سعيد حممد دنون العفاري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حمد �سامل يزرب العامري
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :الرمانة العمال
االملنيوم والزجاج رخ�صة رقم CN 2855980:
قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة علي �سعيد حممد دنون العفاري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل حمد �سامل يزرب العامري
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13595بتاريخ 2022/7/16

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :حممد عابد للديكور
رخ�صة رقم  CN 1099190:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات  /حذف �شرمي جابر نا�صر على االحبابى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  1*2اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل م�ؤ�س�سة مهنية
تعديل �إ�سم جتاري من /حممد عابد للديكور
MUHAMMAD ABID DECOR

�إىل /م�ؤ�س�سة حممد عابد للديكور

�إعــــــــــالن

العدد  13595بتاريخ 2022/7/16

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:صيدلية ريك�س
رخ�صة رقم  CN 4369487:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة توفيق بوثريى ا�سماعيل بوثريى %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /خالد مو�سى عي�سى حممد البلو�شى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /خالد مو�سى عي�سى حممد البلو�شى من � % 100إىل %51
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من� /صيدلية ريك�س
RIX PHARMACY

MUHAMMAD ABID DECOR EST

�إىل� /صيدلية ريك�س ذ.م.م

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

RIX PHARMACY L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي
حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

�إعــــــــــالن

العدد  13595بتاريخ 2022/7/16

�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري�:صدى �سكيب لتن�سيق احلدائق ذ.م.م
عنوان ال�شركة:العني �صناعية العني بناية علي �سيف عبدالرحمن النا�صري
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1471100 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:
 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/الدره للمراجعة والتدقيق (�سليمان احمد �سامل)  ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/7/6:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2205027205:
تاريخ التعديل2022/7/14:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13595بتاريخ 2022/7/16

العدد  13595بتاريخ 2022/7/16

العدد  13595بتاريخ 2022/7/16

العدد  13595بتاريخ 2022/7/16

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :م�ؤ�س�سة الظفرة لل�صقور

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة  71:خلدمات التنظيف
والتعقيم ذ.م.م رخ�صة رقم CN 3781746:
قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من 71 /خلدمات التنظيف والتعقيم ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :جولدن ليف�س للتجارة
رخ�صة رقم  CN 4478653:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /جولدن ليف�س للتجارة

�إعــــــــــالن

رخ�صة رقم  CN 1081207:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عقاب فالح ح�سن �سمره القحطاين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�سن فالح ح�سن �سمره القحطاين
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ترمي
العمال الديكور واال�صباغ
رخ�صة رقم CN 4155608:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال
ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال
ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة
حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

71 CLEANING SERVICE & SANITISATION L.L.C

�إىل  71 /خدمات ادارة املن�ش�أت ذ.م.م
71 FACILITIES MANAGEMENT SERVICES L.L.C

GOLDEN LEAVES

�إىل /وفرة للتجارة
WAFRAH TRADING
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ميثاء بنت �أحمد :كلمة رئي�س الدولة ا�ست�شرافية بر�ؤية عاملية
م�ؤ�س�سة ميثاء بنت �أحمد �آل نهيان للمبادرات املجتمعية والثقافية �أن كلمة
•• �أبوظبي-الفجر:
�صاحب ال�سمو رئي�س ال��دول��ة ،حتمل حنان الأب وحنو الأخ ويف طياتها
�أك��دت ال�شيخة ميثاء بنت �أح�م��د ب��ن م�ب��ارك �آل نهيان �إن كلمة �صاحب كل املعاين اجلميلة والطم�أنينة التي ت�شع �أنوارها امل�ضيئة لي�ستظل بها
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل ،جت�سد ال�صغري قبل الكبري واملواطن واملقيم � ،إذ ج�سدت الكلمة الر�ؤية امل�ستقبلية
معاين عظيمة ور�ؤية ثاقبة وخارطة طريق وا�ضحة املعامل وخطة �شاملة ل�سموه .
للق�ضايا املحلية والإقليمية والدولية ،وجاءت الكلمة بقدر حتدي املرحلة و�أ�شارت �إىل �أن امل�ؤ�س�سة بكاملها م�سخرة جهودها من �أجل جت�سيد ر�ؤية
العاملية حتمل يف ثناياها حلوال م�ستدامة يف �أكرث الق�ضايا احلاحا بالعامل� ،سموه من النواحي املجتمعية والثقافية ،ف�شعار امل�ؤ�س�سة نعطي بحب من
لي�ؤكد املكانة املرموقة لدولة االمارات اقليمياً ودولياً كالعب �أ�سا�سي ال �أجل الإمارات� .سنعطي ونعطي من �أجل الأمارات وقائد الإمارات.
ميكن جت��اوزه وكدولة فتية مت�ضي نحو ال��ري��ادة الدولية بر�ؤية الوالد و�أ��ش��ادت ال�شيخة ميثاء بكلمة رئي�س الدولة لعمق معانيها و�شموليتها
امل�ؤ�س�س.
باعتبارها ت�شكل حلوال متكاملة وت�ضع �إطارا عاما لأبرز التحديات العاملية
وقالت ال�شيخة ميثاء بنت �أحمد بن مبارك �آل نهيان رئي�سة جمل�س �أمناء وال��دور الرائد الذي �ستلعبه دولة االم��ارات يف تلك التحديات من حلول

وا�ست�شراف امل�ستقبل العاملي واملكانة املرموقة التي و�صلت اليها الدولة
حتى �أ�ضحت قبلة لقيادات العامل .
ولفتت اىل �أن الكلمة ت�شكل حالة فريدة يف اجلوانب الإن�سانية والتعاون
الدويل ومعاين �أ�صيلة يف املورث الإماراتي بعمقه الإ�سالمي والعربي الذي
ال يرتدد يف تقدمي العون لكل دول العامل بدون فرز يف اللون �أو الدين مما
ي�شكل روح دولة االحتاد �صاحبة االيادي البي�ضاء املمتدة االمر الذي يعزز
ج�سور ال�شراكة واحلوار والتعاون والعالقات الفاعلة املتوازنة.
و�أو�ضحت �أن �سيادة االم��ارات و�أمنها �شكل حموراً وا�ضحاً يف كلمة �سموه
حيث �أك��د :ال تنازل �أو تهاون عن �سيادة الدولة مما يعك�س قوة القيادة
وحر�صها على الوطن وامل��واط��ن وحفاظاً على املكت�سبات والبناء عليها
لت�أ�سي�س ع�لاق��ات متينة مبنية ع�ل��ى االح �ت�رام وال�ت�ق��دي��ر واملكت�سبات

الوطنية.
و�أ��ش��ارت اىل ان اخلطاب برغم �شموليته العاملية والإقليمية ارتكز على
ال�شعب االماراتي و�أ�صالته و�صالبته و�إرادته وقدرته على جتاوز التحديات
م�ؤكداً اعتزازه الالحمدود بالإن�سان االماراتي حيث اعترب �سموه منهج
�سعادة املواطن ورعايته الأ�سا�س يف كل اخلطط نحو امل�ستقبل
و�أ�ضافت �أن ر�سائل االم��ل وم�صادر االلهام والطاقة الإيجابية و�ضمانة
امل�ستقبل الزاهر� ،شكلت الإط��ار الرئي�سي لهذا اخلطاب التاريخي الهام
الذي كتب مباء الذهب و�سيو�ضع يف م�صاف اخلطابات اال�ستثنائية لقادة
الدول ويدر�س يف الكليات ال�سيا�سية العاملية ،فمثل هذا اخلطاب اال�ستثنائي
ال ي�أتي اال من قائد ا�ستثنائي فذ يع�شقه �شعبه ويدين له بالوالء والطاعة
ويقف من خلفه بكامله ليم�ضي بالدولة اىل غاياتها العظيمة.

07

ال�شعبة الربملانية الإماراتية ت�شارك يف اجلل�سة الـ  10للربملان الدويل للت�سامح وال�سالم يف املغرب
•• الرباط -الفجر:

�شارك �سعادة عبيد خلفان ال�سالمي ع�ضو املجل�س الوطني
االحتادي ،ع�ضو الربملان الدويل للت�سامح وال�سالم يف اجلل�سة
العا�شرة املنعقدة يف العا�صمة املغربية الرباط خالل الفرتة
من  16-13يوليو 2022م.
وقال �سعادة عبيد خلفان ال�سالمي يف كلمة ال�شعبة الربملانية
الإماراتية يف ظل التحديات الدولية املتزايدة ،وم��ا ي�شهده
العامل من �صراعات دولية قد تتفاقم نتائجها وتنذر بعواقب
غري حميدة ،ف�إننا كممثلني لل�شعوب يجب �أن ن��ويل �أهمية
تعزيز مبادئ ال�سالم والت�سامح ،و�أهمية �أن يكون للربملان
ال ��دويل للت�سامح وال���س�لام �إط ��ار عمل ممنهج م��ع برملانات

�شعوب الدول املت�أثرة بال�صراعات الدولية ،للت�أكيد على جهود
مكافحة التطرف واجلماعات الإرهابية ودعم احللول الدولية
للت�ضامن واحلوار وحقوق الإن�سان.
و�أ�شار �إىل جتربة دولة الإمارات العربية املتحدة وما يقوم به
كل من مركزي "�صواب" و"هداية" يف مكافحة جذور و�أ�صول
الفكر املتطرف وما ينجم عنه من تداعيات ،م�ؤكدا
�أن الت�سامح وال���س�لام ع��ام�لان م�ه�م��ان يف حتقيق العدالة
يف بيئة �أك�ثر ا�ستدامة ،ومن املهم �أن يعمل الربملان الدويل
للت�سامح وال�سالم يف دع��وة الربملانات لتعزيز مبادئ الأمن
املناخي امل���ش�ترك ،فقد �أج�ب�ر �أك�ث�ر م��ن  30مليون �شخ�ص
يف العام املا�ضي على ترك منازلهم ب�سبب الكوارث املرتبطة
باملناخ  ،فالعمل املناخي يبني ال�سالم ،وتعمل مبادرات التعاون

يف جم��ال امل �ي��اه و�إدارة الأرا� �ض ��ي ع�بر احل ��دود ع�ل��ى حماية
الطبيعة وا�ستعادتها م��ع رب��ط املجتمعات ببع�ضها البع�ض
وحتقيق مبادئ الت�سامح.
ول �ف��ت �إىل �أن دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ت�ست�ضيف
بالعا�صمة �أبوظبي يف العام  2023م�ؤمتر الدول الأطراف
يف االت �ف��اق �ي��ة الإط ��اري ��ة ل�ل��أمم امل �ت �ح��دة ب �� �ش ��أن ت�غ�ير املناخ
« ،»COP28وه ��و م�ل�ت�ق��ى ل �ق��ادة ال �ع��امل و�أب � ��رز اخل�ب�راء
و�صانعي القرارات والنا�شطني الدوليني ملوا�صلة جهود العمل
املناخي والت�صدي للتحديات العاملية ودف��ع عجلة التنمية
االقت�صادية امل�ستدامة وحتقيق ال�سالم العاملي.
وكان �سعادة عبيد خلفان ال�سالمي قد �شارك يف اجتماع جلنة
تعزيز ال�سالم املنعقدة �ضمن �أعمال اجلل�سة العا�شرة.

�أكادميية الت�سجيل �شريك جديد للقمة الثقافية �أبوظبي
•• �أبوظبي-وام:

�سبيد لفح�ص وت�سجيل املركبات يقدم خدمات لأكرث
من � 88ألف متعامل خالل الن�صف الأول من 2022
•• عجمان-وام:

�أع �ل �ن��ت ه�ي�ئ��ة ال �ن �ق��ل يف عجمان
متمثلة يف م��ؤ��س���س��ة املوا�صالت
ال �ت �ج��اري��ة ع ��ن ع ��دد املتعاملني
مل��رك��ز ��س�ب�ي��د ل�ف�ح����ص وت�سجيل
املركبات ،حيث قدم املركز خدماته
ل � �ـ  87,868م �ت �ع��ام��ل خ�ل�ال
الن�صف الأول م��ن ع��ام 2022
بزمن تقدمي خدمة الفح�ص بلغ
 12دقيقة ،ودقيقتني و  43ثانية
لزمن تقدمي خدمة الرتخي�ص
وانخفا�ض معدل زم��ن االنتظار

خلدمة الرتخي�ص �إىل دقيقة و
 46ثانية.
و�أك� � ��د �أح� �م ��د � �ص �ق��ر املطرو�شي
املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة اخلدمات
التجارية �أن الهيئة ت�سعى دائماً
�إىل تطوير خدمات مركز �سبيد
ب �� �ش �ك��ل دوري و ذل � ��ك ل�ضمان
ح�صول املتعاملني على خدمات
ذات ك �ف��اءة و ف��اع�ل�ي��ه ذل��ك وفقاً
للخطط اال�سرتاتيجية للهيئة
مما ي�ضمن �إ�ستمرارية الأعمال
وحتقيق ر�ؤية عجمان .
و�أ��ش��ار �إىل م�ضاعفة اجلهود من

ا�شعار ت�صفية
العدد  13595بتاريخ 2022/7/16
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�شركة �/إنرت�سوفت ميدل �إي�ست منطقة ح��رة ذ م م (رخ�صة رقم  )92433والكائنة بــــ
مكتب  ، 220ببلي�شنج بافيليون � ،ص ب  ، 500424دبي  ،دولة االمارات العربية املتحدة ،
واملرخ�صة لدى �سلطة دبي للتطوير  ،ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة
والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س الإدارة يف �إجتماعه الذي عقد بتاريخ  2022/6/7ب�ش�أن
اغالق وحل �شركة � /إنرت�سوفت ميدل �إي�ست منطقة حرة ذ م م
وفقا لذلك  ،تهيب ال�شركة ب�أى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه
تقدمي هذه املطالبات خالل  45يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق الربيد امل�سجل او
االت�صال ب  :ال�سيد  /راجيف كولكارين
ا�سم ال�شركة  :ام بي كي لتدقيق احل�سابات
�ص ب  ، 233256 :دبي  ،دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم 04-3585133 :
الربيد االلكرتوين rajeev@mbkauditing.com :
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�شعار واملحددة ب  45يوما.

�أج��ل جعل جت��رب��ه املتعامل �أكرث
� �س �ه��ول��ة وت �ع��زي��ز ر� �ض��ا و�سعادة
امل �ت �ع��ام �ل�ي�ن م ��ن خ �ل��ال تقدمي
م � �ب� ��ادرات وخ ��دم ��ات �إ�ستباقية
تفوق التوقعات .من جانبه �أفاد
عمار ح�سن ال�شاعر مدير مركز
�سبيد لفح�ص وت�سجيل املركبات
ب � ��أن ال�ه�ي�ئ��ة ت�ع�م��ل ع�ل��ى تطوير
جتربة املتعامل و�إدخ ��ال العديد
م ��ن ال�ت�ح���س�ي�ن��ات ع �ل��ى خدمات
مركز �سبيد من ا�ستقبال ودرا�سة
املالحظات واقرتاحات املتعاملني
حيث مت م��ؤخ��راً متديد مواعيد
ع �م��ل خ ��دم ��ات ال �ف �ح ����ص بحيث
ت�ت��وف��ر ط�ي�ل��ة �أي� ��ام الإ� �س �ب��وع من
خ �ل�ال ت�ف�ع�ي��ل اخل ��دم ��ة يف �أي ��ام
ال���س�ب��ت خ�ل�ال ال �ف�ت�رة امل�سائية
م ��ن ال �� �س��اع��ة 4:00م و لغاية
9:00م.

�أع�ل�ن��ت دائ ��رة ال�ث�ق��اف��ة وال���س�ي��اح��ة يف
�أب��وظ �ب��ي ع ��ن ان �� �ض �م��ام "�أكادميية
الت�سجيل" � �ش��ري �ك �اً ج ��دي ��داً للقمة
الثقافية �أبوظبي املقرر انعقاد دورتها
اخلام�سة خالل الفرتة من � 23إىل
� 25أكتوبر املقبل يف منارة ال�سعديات
ب�أبوظبي حتت �شعار "الثقافة �أ�سلوب
حياة" ،بالتعاون مع عدد من املنظمات
الرئي�سية " ،اليون�سكو ،وجوجنهامي،
والإيكونومي�ست ،ومتحف الت�صميم
يف لندن ،وجوجل".
ومتثل �أكادميية الت�سجيل ،ومقرها
الواليات املتحدة الأمريكية� ،أ�صوات
امل��و� �س �ي �ق �ي�ي�ن وامل� �ن� �ت� �ج�ي�ن وف� �ن ��اين
الأداء وم�ؤلفي الأغ��اين واملهند�سني
وجميع حم�تريف املو�سيقى ،وت�شتهر
عاملياً مبنح ج��وائ��ز غ��رام��ي ال�سنوية
املرموقة التي تكرم �أبرز الإجنازات يف
�صناعة الأغاين واملو�سيقى.
ويف �إط � ��ار اال� �س �ت �ع��داد ل�ن���س�خ��ة هذا
ال �ع ��ام م ��ن ال �ق �م��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة ،تعمل
دائ��رة الثقافة وال�سياحة ب�شكل وثيق

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /ن �ع �م ��ت اهلل
ن � �ع � �م� ��اين  ،اف� �غ ��ان� ��� �س� �ت ��اين
اجل�ن���س�ي��ة ج � ��واز � �س �ف��ره رقم
( )P02445001يرجى
مم� ��ن ي� �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال���س�ف��ارة الأف�غ��ان���س�ت��ان�ي��ة او
اقرب مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف�ق��د امل��دع��و  /اح �م��د �سالم
را�� �س� �م ��ل خ � ��ان  ،باك�ستان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()BZ5750983
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0507714569

فقد املدعو � /إ�سماعيل علي
حم �م ��د ب ��اب �ك ��ر  ،ال� ��� �س ��ودان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )P05254341يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة ال�سوادنية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

م��ع ��ش��رك��ائ�ه��ا ال��رئ�ي���س�ي�ين لتطوير
ب��رن��اجم�ه��ا ،ح�ي��ث ا�ستقبلت م�ؤخراً
وف��داً من الإدارة العليا لـ "�أكادميية
الت�سجيل" يف العا�صمة لالن�ضمام
�إىل قائمة ال�شركاء الأ�سا�سيني للقمة
وامل�ساهمة يف تطوير برناجمها.
ويقع يف �صميم ر�سالة القمة ومهمتها
الأ��س��ا��س�ي��ة و��ض��ع اخل�ط��ط والربامج
اال�سرتاتيجية التي م��ن �ش�أنها دعم
قطاع الثقافة يف جماالته املختلفة.

وفيما متثل املو�سيقى �أح��د الروافد
والتيارات الرئي�سية للقمة الثقافية،
ف ��إن �ه��ا ت�ع�م��ل ك�م�ن���ص��ة ل �ل �ت �ع��اون مع
امل�ن�ظ�م��ات الثقافية يف جميع �أنحاء
ال �ع��امل .وق ��ال م�ع��ايل حم�م��د خليفة
امل � � �ب � ��ارك ،رئ� �ي� �� ��س دائ� � � ��رة الثقافة
وال�سياحة يف �أبوظبي " توا�صل القمة
الثقافية نهجها يف بناء �شراكات وثيقة
م��ع ال�ك�ي��ان��ات وامل�ن�ظ�م��ات الرئي�سية
و�صانعي ال�سيا�سات والأف ��راد لدعم

القمة يف �إي�صال ر�سالتها وامل�ساهمة
ب���ش�ك��ل �إي �ج��اب��ي يف ال �ق �ط��اع الثقايف
ال�ع��امل��ي وت�شكل �أك��ادمي �ي��ة الت�سجيل
�إ�ضافة ق ّيمة للقمة الثقافية �أبوظبي،
وال ��ش��ك �أن ت�ع��اون�ن��ا م�ع�ه��ا �سي�سهم
يف دع ��م وت �ع��زي��ز ال�ع�م��ل ال ��ذي نقوم
ب ��ه ب��ال �ف �ع��ل م ��ع ب�ي�رك �ل��ي �أبوظبي،
وجامعة نيويورك �أب��وظ�ب��ي ،وجميع
الأط��راف املعنية ب�صناعة املو�سيقى.
ويتما�شى ال�ت�ع��اون وت��وح�ي��د اجلهود

م��ع امل�ؤ�س�سات الدولية املرموقة مع
ر�ؤيتنا للم�ساهمة يف ر�سم اخلريطة
الثقافية العاملية".
من جانبه ،قال هاريف ما�سون جونيور،
الرئي�س واملدير التنفيذي لـ "�أكادميية
الت�سجيل" " ..تتوافق املو�سيقى متاماً
مع �شعار هذه القمة ’الثقافة �أ�سلوب
حياة‘ ،حيث ال ت��زال متثل �صناعة
امل��و��س�ي�ق��ى ح ��ول ال �ع��امل واح� ��دة من
�أق ��وى حم��رك��ات ال�ث�ق��اف��ة .وحتت�ضن
منطقة ال�شرق الأو��س��ط العديد من
الأل��وان املو�سيقية املزدهرة ،وي�سعدنا
�أن نتعاون مع القمة الثقافية �أبوظبي
لت�سليط ال�ضوء على ه��ذه املنظومة
احليوية ودعمها ب�صورة �أكرب .ون�أمل
�أن نتمكن م��ن توظيف ق��وة الثقافة
والقمة والأك��ادمي�ي��ة لتوحيد النا�س
يف ج�م�ي��ع �أن �ح ��اء ال �ع��امل م��ن خالل
املو�سيقى" .وت �� �ض��م ق��ائ �م��ة �شركاء
القمة الآخرين ك ً
ال من �إمي��ج ني�شن
�أب��وظ �ب��ي ،وجل�ن��ة �أب��وظ�ب��ي للأفالم،
و� �س��ان��د� �س �ت��ورم ك��وم�ي�ك����س ،واملج ّمع
ال �ث �ق��ايف ،وم�ت�ح��ف ال�ل��وف��ر �أبوظبي،
وبريكلي �أبوظبي ،واملورد الثقايف.

�إعــــــــالن قطــع عــالقـة
العدد  13595بتاريخ 2022/7/16

هذا للإبالغ ب�أن ال�سيد حممد علي بي�ساين قد ترك ال�شركات �أدناه من
من�صب املدير العام اعتبارا من .2022-06-27
�شركة ال�صقر الهند�سية، م�ؤ�س�سة ال�صقر الهند�سية الوطنية �أنظمة امل�ضخات الكموميةمل يعد خموال ب�أداء �أي نوع من الأعمال التي اعتاد القيام بها كمدير عام
لل�شركات املذكورة� .أي �شخ�ص يتعامل مع ال�سيد حممد علي بي�ساين
�سيفعل ذلك على م�س�ؤوليته وم�س�ؤوليته اخلا�صة
“This is to inform that Mr. Mohamad Ali Bissani has left below companies
from the position of General Manager with effect from 27-06-2022.
-Al Sagar Engineering Company,
- AL Sagar Engineering National Establishment and
- Quantum Pump Systems
He is no longer authorized to perform any kind of work that he used to
do as a General Manager of said companies. Anyone who deals with Mr.
“ Mohamad Ali Bissani will do it at their own risk and liability.

ن�شر على م�س�ؤولية املعلن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :كافترييا تومي برجر
رخ�صة رقم  CN 1070163:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ماجد �سعد عبداهلل على املنهاىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سعيد عو�ض برح العجيلى
تعديل �إ�سم جتاري /كافترييا تومي برجر
TOMMY BURGER CAFETERIA

�إىل /كافية بيت ال�شاي
HOUSE OF TEA CAFE

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مركز �صيانة جي ام بي
موبايل فون رخ�صة رقم  CN 1132042:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات  /حذف يا�سر على �سعيد �سامل ال�شام�سى
تعديل نوع نرخ�صة  /من حرفية �إىل مهنية
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل م�ؤ�س�سة مهنية
تعديل �إ�سم جتاري من/مركز �صيانة جي ام بي موبايل فون
�إىل /مركز �صيانة جي ام بي موبايل فون

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :نوري باك لالعمال االملنيوم والزجاج
رخ�صة رقم  CN 3681548:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سلطان عبداهلل �سلطان عبداهلل املزروعى %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �سيد عديل عبا�س حمدانى �سيد ا�سرار ح�سني حمدانى %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ابراهيم على غلوم مو�سى العبيدىل
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /نوري باك للأعمال االملنيوم والزجاج

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:صالون بلو الين لل�سيدات
رخ�صة رقم  CN 1801008:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ر�ضا �سعد معو�ض النجار %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ر�ضا �سعد معو�ض النجار
تعديل وكيل خدمات  /حذف حممد عبدالكرمي غلوم حممد البلو�شى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /صالون بلو الين لل�سيدات

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :خمبز نور العني
رخ�صة رقم  CN 1122653:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ا�ضافة مو�سى خان اكرب خان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فاطمة �سيد عابد ح�سني
تعديل نوع الرخ�صة/من حرفية اىل مهنية
تعديل �شكل قانوين /من م�ؤ�س�سة فردية اىل م�ؤ�س�سة مهنية
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

�إعــــــــــالن

GMP MOBILE PHONE MAINTENANCE CENTER

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

NOORI PAK ALUMINIUM AND GLASS WORKS

�إىل /نوري باك للأعمال االملنيوم والزجاج ذ.م.م
NOORI PAK ALUMINIUM AND GLASS WOKS L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن
�أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

BLUE LINE LADIES SALOON

�إىل �/صالون بلو الين لل�سيدات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

BLUE LINE LADIES SALOON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل عنوان  UNIT TYPE/من � -إىل

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية
االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن
الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث
�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي  :كابك�س ح�سن للتدقيق
العنوان  :مكتب رقم  2102ملك نا�صر علي حممد اخوندي  -اخلليج التجاري
 هاتف  04-5850641 :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحةيف دب��ي ب��أن��ه ق��د مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أع�ل�اه لت�صفية هوم تيك للخدمات
الفنية � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/7/5واملوثق
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/7/5وعلى من لديه �أي اعرتا�ض
�أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور
�أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً
من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

العدد  13595بتاريخ 2022/7/16

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :هوم تيك للخدمات الفنية � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب  1501/08ملك ذا غالرييا انفي�ستمنت  -املركز التجاري  - 1ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  967915 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  1587680 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد
مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/7/5واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/7/5وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني كابك�س
ح�سن للتدقيق العنوان  :مكتب رقم  2102ملك نا�صر علي حممد اخوندي  -اخلليج
التجاري  -هاتف  04-5850641 :فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول
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70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي  :كابك�س ح�سن للتدقيق
العنوان  :مكتب رقم  2102ملك نا�صر علي حممد اخوندي  -اخلليج التجاري
 هاتف  04-5850641 :فاك�س  :مبوجب هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحةيف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أع�لاه لت�صفية جمموعة �شركات
يونيباك � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/7/5
واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/7/5وعلى من لديه
�أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على
العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن
امل�س�ؤول املخول

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل

العدد  13595بتاريخ 2022/7/16

70535

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0002971مدين (جزئي)

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0003855مدين (جزئي)

�إىل  :املحكوم عليه  /ركن اخلربه خلدمات تنظيف املباين ملالكها عمران ح�سني
ملك غالم باك�ستاين اجلن�سية  -العنوان 9480986 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/6/22قد حكمت عليك هذه املحكمة يف
الدعوى بالرقم �أعاله ل�صالح  /حممد ار�سالن منري احمد  -بالتايل :
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري  -:بالزام املدعي عليه  :ركن اخلرباء
خلدمات تنظيف املباين ملالكها /عمران ح�سني ب�أن ي�ؤدي اىلاملدعي مبلغ
وقدره ( 12,500درهم) والزمته بامل�صروفات.
املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
العدد  13595بتاريخ 2022/7/16
�إنذار تكليف بالوفاء بالأجرة
رقم املحرر ()2022/1/176768

70533

مقدمه ل�سيادتكم املنذر � /شركة بن حم العقارية �ش.ذ.م.م ( -اجلن�سية  :الإمارات) بوكالة  /عبداهلل علي �سامل العامري
العنوان  /دبي  -ديرة � -شارع املطار  -بناية �سيتي جيت  -مكتب رقم  M01هاتف رقم 0561213000
املنذر �إليه  /ح�سني هادي حممد بدوانی ( -اجلن�سية  :الهند)  -العنوان  /دبي  -النهدة � - 1سما ريزيدن�س  -معر�ض رقم
 - GF-02Bرقم مكاين  - 3482797459هاتف رقم 0566822553
املو�ضوع  :مبوجب عقد �إيجار م�ؤرخ يف  2021/9/1ي�ست�أجر املنذر �إليه من املنذر ما هو عباره عن معر�ض نظري قيمة �إيجارية
قدرها  80,000درهم (ثمانون �ألف درهم) ملدة �سنة تدفع وفقاً للثابت بعقد الإيجار ملا كان ما تقدم وكان املنذر �إليه مل يقم
ب�سداد القيمة الإيجارية واملتوجب عليه دفعها �إ�ستنادا للقانون رقم ( )27ل�سنة  2007ب�ش�أن �إيجار الأماكن وتنظيم العالقة
الإيجاريه بني امل�ؤجرين وامل�ست�أجرين باملادة “ ،”19لذلك ف�إن املنذر يهيب باملنذر �إليه وينبه عليه ب�ضرورة �سرعة �سداد القيمة
الإيجارية املت�أخرة وقدرها  20,000درهم وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الإعالن بهذا الإنذار .و�إال �سوف ي�ضطر املنذر �إىل
اللجوء �إىل جلنة ف�ض املنازعات الإيجاريه لإقامة دعوى �ضد املنذر �إليه ب�إخالءه من املكان امل�ست�أجر وت�سليمها للمنذر خاليه من
ال�شواغل والأ�شخا�ص مع �إلزامه ب�سداد القيمة الإيجاريه املت�أخره وذلك حتى تاريخ الت�سليم مع �إلزامه بتقدمي براءة ذمة من
هيئة الكهرباء واملياه .بنـاء عليـه  ،ينبه املنذر على املنذر �إليه ب�ضرورة �سرعة �سداد القيمة الإيجارية املت�أخرة وقدرها 20,000
درهم (ع�شرون �ألف درهم) وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الإعالن بهذا الإنذار ..وهذا للعلم مبا �إحتواه ونفاذ مفعوله قانوناً مع
حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى قبل املنذر �إليه.

وكيل املنـذر  /عبداهلل علي �سامل العامري
وكالة رقم 2055014653 :
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70021

ا�سم امل�صفي  :ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب -
ديرة  -بور�سعيد هاتف  04-2973060 :فاك�س  04-2973071 :مبوجب
ه��ذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دب��ي ب��أن��ه ق��د مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أعاله
لت�صفية اخليال للنقليات � -ش ذ م م وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ
 2022/7/14واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/14
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي  :ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب -
ديرة  -بور�سعيد هاتف  04-2973060 :فاك�س  04-2973071 :مبوجب
ه��ذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دب��ي ب��أن��ه ق��د مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أعاله
لت�صفية �شركة خالد م�صبح الفال�سي للتجارة (ذ م م) وذل��ك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2022/7/6واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/7/6وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

العدد  13595بتاريخ 2022/7/16
�إعالن بالن�شر
رقم املحرر ()137011/2022

امل�س�ؤول املخول

دائرة التنمية االقت�صادية
حكومة عجمان
العدد  13595بتاريخ 2022/7/16
رقم الرخ�صة 50313 :
غرفة جتارة و�صناعة عجمان  -ق�سم ال�سجل التجاري
�إعالن وحل وت�صفية

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل

وزارة العدل
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70533

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة عجمان الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -املعتز باهلل عبدالبا�سط خليل
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  AJCEXCIREA2022 /0002297مدين (جزئي)
�إىل املحكوم عليه  :املعتز باهلل عبدالبا�سط خليل
العنوان  :عجمان منطقة النعيمية �شارع امللك في�صل �صالون ايهم للحالقة
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ عبداهلل احلاج خادم امليدور املهريي  -اجلن�سية الإمارات العربية املتحدة
يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله.
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 154000.0 :
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق
 ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءاتالتنفيذ اجلربي املقررة قانونا.
حمكمة التنفيذ املدنية

العدد  13595بتاريخ 2022/7/16

70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة  :اخليال للنقليات � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  201-24ملك نا�صر احمد �سعيد حممد العو�ضي  -القرهود -
ديرة  -ال�شكل القانوين � :شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة  -ال�شخ�ص الواحد (ذ م م)  -رقم
الرخ�صة  699156 :رقم القيد بال�سجل التجاري  1641149 :مبوجب هذا تعلن
دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل
ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/7/14واملوثق
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/7/14وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو
مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب
رق��م  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -دي��رة  -بور�سعيد
هاتف  04-2973060 :فاك�س  04-2973071 :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات
والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

العدد  13595بتاريخ 2022/7/16

املحكمة االبتدائية املدنية

العدد  13595بتاريخ 2022/7/16

70533

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

ا�سم ال�شركة � :شركة خالد م�صبح الفال�سي للتجارة (ذ م م)
العنوان  :حمل ملك �سعيد �سامل �سيف ال�سبو�سي  -ديرة � -سكة اخليل جنوب  -ال�شكل
القانوين  :ذات م�س�ؤولية حم��دودة  ،رقم الرخ�صة  535046 :رقم القيد بال�سجل
التجاري  59674 :مبوجب هذا تعلن دائ��رة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت
الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أع�لاه  ،وذل��ك مبوجب
قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/7/6واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ
 2022/7/6وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني ات�ش
ايه ام لتدقيق احل�سابات ال�ع�ن��وان  :مكتب رق��م  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن
را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -ديرة  -بور�سعيد هاتف  04-2973060 :فاك�س :
 04-2973071م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

�إىل املدعي عليه  :نادر وحممود لالعمال الفنية ومن ميثلها قانونا
جمهول حمل الإقامة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة  2022/7/20ال�ساعة � 8:30صباحاً �أمام
مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم
(مكتب مدير الدعوى رقم � )4شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،وتقدمي
مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها
اعاله  -بو�صفك مدعي عليه .حرر بتاريخ  2022/7/5م.

�إىل املدعي عليه  :حممد �شهباز بدر الدين  -جمهول حمل الإقامة
نعلمكم �أن املدعي حممد نعيم عبدال�ستار
قد �أقام الدعوى املذكورة �أعاله ويطالب فيها باالتي :
 الزام املدعي عليه مببلغ  30,000درهم الزام املدعي عليه بدفع الر�سوم وامل�صروفاتانت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/7/21أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة
املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى) �شخ�صيا او بوا�سطة وكيل
معتمد  ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال
تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك
مدعي عليه .حرر بتاريخ  2022/7/14م.

مدير اخلدمات الق�ضائية

العدد  13595بتاريخ 2022/7/16
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0077086
تنازل /بيع

70555

الكاتب العدل

70533

مقدمه
املخطرة  :العنقاء لتجارة مواد و�أدوات البناء  -ذ.م.م
بوكالة املحامي /احمد ح�سن املازمي
�ضد  /املخطر �إليها  :جية ام ال (يو �أيه اي) �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تتقدم املنذرة بالإنذار الراهن وتنبه على ال�شركة (املنذر �إليها) ب�ضرورة الوفاء بالتزاماتها
التعاقدية وذلك ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره ( )25,625.25درهم (خم�سة وع�شرون الفاً
و�ستمائة وخم�سة وع�شرون درهماً وخم�سة وع�شرون فل�ساً) بالإ�ضافة اىل الفائدة القانونية
وذلك خالل خم�سة �أيام من تاريخ �إعالنها قانونا بهذا االنذار ،و�إال فان املنذرة �ست�ضطر
التخاذ كافة الإجراءات القانونية يف مواجهة املنذر �إليها لتح�صيل حقوقها ،ف�ض ً
ال عن
املطالبة بالتعوي�ض عما حلقها من خ�سارة وما فاتها من مك�سب نتيجة عدم تنفيذ املنذر
�إليها اللتزاماتها العقدية.

ا�سم ال�شركة  :ارتيكو للمقاوالت � -ش ذ م م
رقم الرخ�صة  684371 :العنوان  :مكتب رقم  234ملك عبداهلل �سعيد
عبداهلل باحلب  -الق�صي�ص ال�صناعية  1ال�شكل القانوين  :ذات م�سئولية
حمدودة  -رقم القيد بال�سجل التجاري  1110826 :تعلن دائرة الإقت�صاد
وال�سياحة يف دبي بانها ب�صدد الغاء الرتخي�ص اخلا�ص بال�شركة الواردة
اعاله وذلك مبوجب االجراءات والنظم املتبعة يف الدائرة .وعلى من لديه
اي اعرتا�ض التقدم اىل دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي من خالل الربيد
االلكرتوين Suggest_complain@dubaided.gov.ae
مرفقا معه كافة امل�ستندات واالوراق الثبوتية وذلك خالل ( )15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.
دائرة التنمية االقت�صادية

املقامة من امل�ست�أنف � /أحمد بن �سعيدي �ضد /امل�ست�أنف �ضده الأول /ال�سنو�سي رحومة خليفة �شهيوة
امل�ست�أنف �ضده الثاين  /ر�ضوان �إ�سماعيل عبد الرحمن
نعلن نحن اخلبري احل�سابي  /حممد حميد املري �أنه مت ندبنا من حمكمة دبي املوقرة لتنفيذ مهمة اخلربة الواردة
باحلكم التمهيدي ال�صادر بجل�سة  2022-07-07يف الدعوى املذكورة �أعاله  -كما نعلن امل�ست�أنف �ضده الثاين/
ر�ضوان �إ�سماعيل عبد الرحمن  -حل�ضور اجتماع اخلربة املقرر له جل�سة يوم اخلمي�س املوافق  2022-07-21يف
متام ال�ساعة  04:00ع�صراً وذلك من خالل االت�صال املرئي بجميع �أطراف النزاع عرب تطبيق زووم ()ZOOM
بالدخول على الرابط ادناه التايل :
Zoom Link
https ://us04web.zoom.us/j/79572599885?pwd=14NDpwW9JoRW2JI79KdBgL7f3UMY.1
ID Meeting 795 7259 9885
Passcode : 18242021

ويف حال وجود �أي ا�ستف�سارات ميكنكم االت�صال علي رقم مكتب اخلبري 042227585
�أو عرب الربيد الإلكرتوين info@wisehouseconsultancy.com :

خبري ح�سابي
حممد حميد املري

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي

ا�سم امل�صفي  :ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب -
ديرة  -بور�سعيد هاتف  04-2973060 :فاك�س  04-2973071 :مبوجب
هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله لت�صفية
ايه كي لنقل الربي العام � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2022/6/23واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/6/23
وع�ل��ى م��ن ل��دي��ه �أي اع�ترا���ض �أو مطالبة ال�ت�ق��دم �إىل امل�صفي امل�ع�ين يف مكتبه
الكائن بدبي على العنوان املذكور �أع�لاه ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق
الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

العدد  13595بتاريخ 2022/7/16
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�إعالن اجتماع اخلربة
يف الدعوى رقم  2021-1824ا�ستئناف مدين  -دبي

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان  /نيكيتا جوباكومار  ،اجلن�سية  :الهند ,ترغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صتها البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد  /ماجد احمد عبداهلل يو�سف اليا�سي ،
اجلن�سية  :االمارات  ،بالرخ�صة امل�سماه (ال�شاهني لتجارة النظارات) ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة
مبوجب رخ�صة رقم ( )762311ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه .تعديالت
اخرى :تغيري ال�شكل القانوين من (م�ؤ�س�سة وكيل خدمات) اىل (م�ؤ�س�سة فردية)
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

العدد  13595بتاريخ 2022/7/16

مكتب اخلدمات الق�ضائية

�إعالن �إجتماع خربة

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
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�شهادة بالت�أ�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة
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70535

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICILABMIN2022 /0001199عمايل (جزئي)

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

اال�سم التجاري  :اجنوي ملقاوالت تركيب املعدات الكهروميكانيكية (ذ م م)
نعلن للجميع ب��ان ال�شركة امل��ذك��ورة اع�لاه هي  :اجن��وي مل�ق��اوالت تركيب املعدات
الكهروميكانيكية (ذ م م) �شركة ذات م�س�ؤولية حم��دودة ت�أ�س�ست يف ام��ارة عجمان
مبوجب قانون ال�شركات االحتادي رقم ( )8ل�سنة ( )1984وتعديالته مرخ�صة
يف دائرة التنمية االقت�صادية و�سجلته بالتنمية االقت�صادية حتت رقم ()50313
وقد قرر ال�شركاء حلها وت�صفيتها وتعيني ال�سيد.
م�ؤ�س�سة النداء لتدقيق احل�سابات
م�صفى قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم به للم�صفي
القانوين امل��ذك��ورة اع�لاه خ�لال م��دة ( )45يوما م��ن ت��اري��خ ن�شر االع�ل�ان وعلى
العنوان التايل  :امارة ال�شارقة  ،هاتف � ، 067470980 :ص.ب 5628 :

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0003827مدين (جزئي)

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

70021

الكاتب العدل

ا�سم ال�شركة  :جمموعة �شركات يونيباك � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  502ملك م�ؤ�س�سة دبي العقارية  -ديرة  -الرقة  -ال�شكل القانوين
 :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  300765 :رقم القيد بال�سجل التجاري :
 41197مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف
ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي
بتاريخ  2022/7/5واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/7/5وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني كابك�س ح�سن للتدقيق
العنوان  :مكتب رقم  2102ملك نا�صر علي حممد اخوندي  -اخلليج التجاري  -هاتف
 04-5850641 :فاك�س  :م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

االمارات العربية املتحدة

املحكمة االبتدائية املدنية

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

مذكرة �إعالن حكم بالن�شر
�صادرة من حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية
يف الدعوى رقم  SHCFICIREA2022 /0003715مدين (جزئي)

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بانحالل �شركة

�إىل  :املحكوم عليه  /عبداملح�سن �أحمد �سيد احمد  -العنوان 9535130 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/6/30قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /فري�ست ت�شوي�س لت�أجري ال�سيارات  -بالتايل :
ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ �إجمايل وقدره ( 11840درهم) (�أحد
ع�شر الفا وثمامنائة واربعون درهما  -بالإ�ضافة للفائدة القانونية على املبلغ املق�ضى
به بواقع � %5سنويا وذلك من تاريخ الإدعاء وحتى ال�سداد التام على �أال تتجاوز �أ�صل
الدين  -مع الر�سوم وامل�صاريف.

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

العدد  13595بتاريخ 2022/7/16
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�إىل  :املحكوم عليه  /عبدالرحمن حممد غنام  -العنوان 9531847 :
نحيطكم علما بانه بتاريخ  2022/6/30قد حكمت عليك هذه املحكمة يف الدعوى
بالرقم �أعاله ل�صالح  /فري�ست ت�شوي�س لت�أجري ال�سيارات  -بالتايل :
ن�ص احلكم
حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري :
بالزام املدعي عليه بان ي�ؤدي للمدعي مبلغ �إجمايل وقدره ( 10320درهم) (ع�شرة
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العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب -
ديرة  -بور�سعيد هاتف  04-2973060 :فاك�س  04-2973071 :مبوجب
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بتاريخ  2022/7/4واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/4
وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن
بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية
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ا�سم ال�شركة  :الفتاة الرباقة لتجارة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  508ملك عبداهلل حممد علي املال  -بردبي  -الرب�شاء  -ا�ستدامة
 - Bال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  682523 :رقم القيد
بال�سجل التجاري  1109133 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي
ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله  ،وذلك
مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/7/4واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2022/7/4وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني
ات�ش ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  914ملك م�ؤ�س�سة حممد بن
را�شد لدعم م�شاريع ال�شباب  -ديرة  -بور�سعيد هاتف  04-2973060 :فاك�س :
 04-2973071م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

امل�س�ؤول املخول

السبت  16يوليو  2022م  -العـدد 13595

عربي ودويل
الأمم املتحدة :اجلائحة �سبب �أكرب تراجع يف تطعيمات الأطفال الأمم املتحدة 5 :ماليني عدد النازحني يف ال�ساحل
2022 - Issue No 13595

•• لندن-رويرتز

مل يح�صل ح ��وايل  25م�ل�ي��ون ط�ف��ل ح ��ول ال �ع��امل على
اللقاحات الدورية التي حتميهم من الأمرا�ض التي تهدد
احل�ي��اة يف ال�ع��ام امل��ا��ض��ي� ،إذ ت�ستمر ت��داع�ي��ات اجلائحة يف
تعطيل الرعاية ال�صحية يف �أنحاء العامل.
ويزيد هذا مبقدار مليوين طفل عن عام  ،2020عندما
ت�سبب ف�يرو���س ك��ورون��ا يف ف��ر���ض �إج � ��راءات �إغ�ل�اق حول
ال�ع��امل ،و�ستة ماليني طفل �أك�ثر من ع��ام  ،2019وفقا
لبيانات جديدة �أ�صدرتها منظمة الأمم املتحدة للطفولة
(يوني�سف) ومنظمة ال�صحة العاملية.

وو�صفت يوني�سف االنخفا�ض يف تغطية التطعيمات ب�أنه
�أك�بر ت��راج��ع م�ستدام يف تطعيم الأط�ف��ال يف جيل واحد،
مع عودة معدالت التغطية �إىل م�ستويات مل ن�شهدها منذ
�أوائل العقد الأول من القرن احلادي والع�شرين.
وكان الكثريون ي�أملون يف �أن ي�شهد عام  2021تعايف بع�ض
الأمور بعد العام الأول من انت�شار اجلائحة ،لكن الو�ضع �ساء
بالفعل ،مما �أثار ت�سا�ؤالت حول جهود تعوي�ض اخل�سائر.
وقالت يوني�سف �إن الرتكيز على حمالت التح�صني �ضد
م��ر���ض كوفيد 19-يف ع ��ام  ،2021وك��ذل��ك التباط�ؤ
االقت�صادي وال�ضغط على �أنظمة الرعاية ال�صحية� ،أعاق
التعايف ال�سريع للتطعيمات الدورية.

و�أظهرت البيانات انخفا�ضا يف التغطية يف كافة املناطق.
كما ك�شفت البيانات �أن عدد الأطفال الذين مل يتلقوا �أي
تطعيمات ارت�ف��ع بن�سبة  37باملئة ب�ين ع��ام��ي  2019و
 2021من � 13إىل  18مليون طفل معظمهم يف البلدان
املنخف�ضة واملتو�سطة الدخل.
بالن�سبة للعديد من الأمرا�ض ،يحتاج �أكرث من  90باملئة
من الأطفال �إىل التطعيم ملنع تف�شي املر�ض .وكانت هناك
بالفعل تقارير ع��ن ارت�ف��اع ح��االت الأم��را���ض ال�ت��ي ميكن
الوقاية منها باللقاحات يف الأ�شهر الأخ�يرة ،مبا يف ذلك
ارتفاع بن�سبة  400باملئة يف حاالت احل�صبة يف �أفريقيا يف
عام .2022

•• خميم كاالمباري لالجئني�-أ ف ب

حذرت املفو�ضية ال�سامية للأمم املتحدة ل�ش�ؤون الالجئني
ب��أن ع��دد الذين ف��روا من منازلهم يف منطقة ال�ساحل بات
يقارب خم�سة ماليني �شخ�ص وهو يف تزايد نتيجة هجمات
الإرهابيني وكذلك النزاعات اجلارية وتفاقم الو�ضع ب�سبب
��س��وء التنمية واالح �ت�رار.وق� ��ال رئ�ي����س امل�ف��و��ض�ي��ة فيليبو
غ��ران��دي �إن البلد الأك�ثر ت��أث��را بهذه الأزم��ة الإن�سانية يف
ال��وق��ت احل��ا��ض��ر ه��و بوركينا ف��ا��س��و ،متحدثا خ�لال زيارة
يقوم بها �إىل ت�شاد اخلمي�س واجلمعة وي��زور خاللها عددا
من خميمات الالجئني يف هذا البلد الذي ي�ستقبل �أكرث من

مليون منهم.وذكرت املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني يف
بيان �أعلنت فيه هذه الزيارة �أن منطقة ال�ساحل التي ت�ضم
بوركينا فا�سو وم��ايل وموريتانيا والنيجر وت�شاد “تواجه
�أزم��ة �إن�سانية خطرية �أرغ�م��ت � 4820871شخ�صا على
الفرار من منازلهم” حتى نهاية حزيران-يونيو ،2022
بينهم حواىل ثالثة ماليني نازح داخل بالدهم.
وقال الدبلوما�سي الإيطايل م�ساء اخلمي�س يف حديث �أجرته
معه وك��ال��ة فران�س بر�س يف خميم ك��االم�ب��اري حيث يقيم
حوايل ثمانية �آالف الجئ كامريوين على م�سافة نحو 30
كلم �إىل جنوب جنامينا �إن “البلد الأكرث ت�ضررا هو بوركينا
فا�سو التي تعد حواىل مليوين نازح داخلي».
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طريقة واحدة للتعامل مع طهران

نيوزويك :هذه ر�سالة �إ�سرائيل للرئي�س الأمريكي بايدن
�أخرى هزت النظام .جنون االرتياب
•• القد�س-وكاالت
منت�شر ب�شدة يف ال�ن�ظ��ام الإي ��راين.
ل�ف��ت م��دي��ر ال���س�ي��ا��س��ات يف منظمة م �ن �� �ص��ات ل �ل �ت��وا� �ص��ل االجتماعي
“متحدون � �ض��د �إي� � � ��ران نووية” املرتبطة بالنظام تت�ساءل بقلق عمن
ج��اي �� �س��ون ب��رود� �س �ك��ي �إىل �ضرورة �سيكون التايل على الئحة االغتيال.
ا� �س �ت �غ�ل�ال ال� �ق� �ي ��ادة الإ�سرائيلية
زي��ارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن زلزال
ك �ف��ر� �ص��ة ،لإط�ل�اع ��ه ع �ل��ى النطاق �أو� �ض��ح ب��رود��س�ك��ي �أن �إ� �س��رائ �ي��ل مل
الكامل جلهودها من �أج��ل تقوي�ض ت�ن�خ��رط ف�ق��ط يف ع�م�ل�ي��ات حركية
ال �ع��دو الإي� � ��راين امل �ت �ج��رئ .و�أ�شار ��ض��د �إي ��ران ب��ل ن���ش��رت م�ع�ل��وم��ات يف
�أي�ضاً �إىل �أن��ه على ب��اي��دن الإ�صغاء توقيت ح�سا�س ال�ستغالل التف�سخات
ب�ع�ن��اي��ة مل��ا ��س�ي�ق��ول��ه الإ�سرائيليون يف القيادة الإيرانية .لقد �أتت �إقالة
مب��ا �أن حت��رك��ات�ه��م �أدت �إىل تراجع ح���س�ين ت��ائ��ب م ��ن رئ��ا� �س��ة منظمة
طموحات طهران.
اال� �س �ت �خ �ب��ارات يف احل��ر���س الثوري
وك � � �ت� � ��ب ب � ��رود� � � �س � � �ك � ��ي يف جم �ل��ة بعدما �أ�شار الإعالم الإ�سرائيلي �إىل
“نيوزويك” �أن الإ�سرائيليني ركزوا �أن��ه العقل امل��دب��ر مل�ح��اوالت �إيرانية
يف املا�ضي على قتل العلماء النوويني فا�شلة ملهاجمة �إ�سرائيليني يزورون
الإي ��ران� �ي�ي�ن و� �ض ��رب ��ش�ب�ك��ة وك�ل�اء تركيا� .شكل ذل��ك زل ��زا ًال للمجتمع
�إي� � ��ران يف اخل� � ��ارج .مل ي �ع��د الأم ��ر اال�ستخباري الإي��راين� .سمعة تائب
ك��ذل��ك� .أط �ل �ق��ت �إ� �س��رائ �ي��ل م�ؤخراً املخيفة �أك�سبته الكثري من الأعداء.
“عقيدة الأخطبوط” �ضد �إي��ران ه ��ذا الإح� � ��راج الأخ�ي��ر ه��و امل�سمار
م�ستهدفة م�س�ؤو ًال يف النظام و�سط الأخري يف النع�ش.
ط� �ه ��ران غ�ي�ر م��رت �ب��ط بالربنامج وجهت حمالت �إ�سرائيل ر�سالة �إىل
ال �ن��ووي .ال��ر��س��ال��ة �إىل �إي ��ران كانت الأمريكيني والأوروبيني ومن املرجح
وا�� �ض� �ح ��ة :م ��ؤ� �س �� �س��ات �ك��م خمرتقة �أن ت�ك��ون �أث ��ارت قلق �أول �ئ��ك الذين
م��ن عمالء �أج��ان��ب وبروتوكوالتكم ي�ف���ض�ل��ون يف وا� �ش �ن �ط��ن وبروك�سل
الأمنية �ضعيفة.
التوا�صل م��ع ال�ن�ظ��ام الإي ��راين من
دون فر�ض �ضغط.
جنون ارتياب داخل النظام
ت ��رك ��ت ه � ��ذه ال �� �س �ي��ا� �س��ة احللفاء
تعر�ض م�س�ؤول بارز يف قوة القد�س الأمريكيني والأوروب�ي�ين معر�ضني
ل�لاغ�ت�ي��ال يف م��اي��و (�أي � � ��ار)؛ ووقع لتهديد ن�ظ��ام ي ��زداد خ�ط��ورة وغري
ه� �ج ��وم ع �ل��ى م �ن �� �ش ��أة �أب � �ح� ��اث عن م �ع �ت��اد ع �ل��ى امل �ح��ا� �س �ب��ة .وطريقة
ال� ��درون� ��ز ،وه� ��ي م �ن �� �ش ��أة مرتبطة ال� �ت� �ع ��ام ��ل م � ��ع ه� � ��ذا ال � �ن � �ظ ��ام هي
بوزارة الدفاع الإيرانية .كذلك ،تويف ع�ب�ر �إظ �ه ��ار ال �ق��وة وع ��دم اخل ��وف.
عاملان ب�شكل غام�ض� :أيوب انتظاري ويت�أ�سف برود�سكي لأنه لغاية اليوم
الذي �أفادت التقارير �أنه متخ�ص�ص ات �خ��ذت وا��ش�ن�ط��ن ن�ه�ج�اً معاك�ساً.
يف �أبحاث الدرونز ورمبا ال�صواريخ ،ا�سرتاتيجيتها �ضعيفة ومبنية على
واجل �ي��ول��وج��ي ق� �م ��ران �آغامالئي رد الفعل.
الذي تربطه �صلة حمتملة مبن�ش�أة
نطنز النووية .ووقعت �أحداث �سرية كلفة اال�ستجداء

تتطلع �سريالنكا الأ�سبوع املقبل لو�ضع
حد للفو�ضى غري امل�سبوقة التي تع�صف
بها ب�إجراء انتخاب الرئي�س اجلديد ،فيما
يحدد خرباء حلوال عاجلة وغري تقليدية
ملنع انفالت االحتجاجات و�إغ��راق البالد
يف االنهيار التام.
و�إث��ر ف��رار الرئي�س ،جوتابايا راجابا�سكا
وزوج � �ت� ��ه �إىل امل ��ال ��دي ��ف� ،أع � �ل ��ن حزب
املعار�ضة الرئي�سي تر�شيح زعيمه �ساجيث
برميادا�سا لرئا�سة البالد يف االنتخابات
املفرت�ض �أن جتري ما بني � 15إىل 20
يوليو ،فيما توافقت �أحزاب املعار�ضة على
ت�شكيل حكومة ائتالفية لإدارة �ش�ؤون
البالد حلني اختيار الرئي�س اجلديد.
ووف � ��ق رئ �ي ����س ال �ب�رمل� ��ان ،م��اه �ي �ن��دا يابا
�أب �ي��واردي �ن��ا ،يف ب�ي��ان ف ��إن “الرت�شيحات
اخلا�صة مبن�صب الرئي�س �سيتم تقدميها
يف الربملان  19يوليو .و�سي�صوت الربملان
يف  20يوليو النتخاب رئي�س جديد».
وي �ف�ت�ر���ض �أن ي �ت��وىل رئ �ي ����س الربملان
�إدارة � �ش ��ؤون ال�ب�لاد ب��دي�لا ع��ن الرئي�س
يف ت �ل��ك ال� �ف�ت�رة وف �ق��ا ل �ل��د� �س �ت��ور ،لكن
الأم ��ر مل ي�ت��م ح�سمه ح�ت��ى الآن ب�سبب
ا�ستمرار املحتجني يف حما�صرة امل�ؤ�س�سات
احلكومية والإ� �ص��رار على �إق��ال��ة جميع
امل�س�ؤولني.
ووف� � ��ق م� ��� �ص ��ادر ق ��ري �ب ��ة م� ��ن الرئي�س
راجابا�سكا ،ف�إنه يعتزم اال�ستقالة ،و�أعلن
رئي�س ال�برمل��ان �أن الرئي�س كلف رئي�س
احلكومة مبهامة قبل مغادرة البالد.
واح�ت�ج��اج��ا ع��ل تكليف رئ�ي����س احلكومة
رائيل ويكر م�سينغ ،اقتحم املتظاهرون،
الأرب �ع��اء ،مقر رئا�سة ال ��وزراء و�أ�ضرموا
النريان يف منزله (كان غائبا عنه) ،فيما
ت�ع��م ال �ب�لاد ال�ف��و��ض��ى ال�ع��ارم��ة وتفر�ض
ال�سلطات الطوارئ يف جميع الأنحاء.
ال�سفري امل���ص��ري الأ��س�ب��ق ل��دى ال�صني،
واخل �ب�ي�ر يف ال �� �ش ��أن الآ�� �س� �ي ��وي ،حممد
احلفني يقول لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،إن

عوا�صم
مو�سكو
�أعلن االنف�صاليون املوالون ملو�سكو �أم�س اجلمعة وفاة الربيطاين
بول يوراي الذي اعتقلته القوات املوالية لرو�سيا يف �أوكرانيا.
وقال ممثل عن “جمهورية دونيت�سك ال�شعبية” املعلنة من جانب
واح��د على م��وق��ع ت�ل�غ��رام �إن ي ��وراي “تويف يف العا�شر م��ن مت��وز/
يوليو” م�ضيفا �أنه كان م�صابا بداء ال�سكري.
وتقول منظمات غري حكومية �إن يوري كان يعمل يف املجال الإن�ساين
كمتطوع لتقدمي امل�ساعدات يف �أوكرانيا ،بينما ي�شدد االنف�صاليون
املدعومون من مو�سكو على �أنه كان جنديا “حمرتفا».
برازيليا

ع�بر ال�سماح لإي ��ران ب ��إط�لاق �أكرث
م��ن  24هجوماً ع�بر وكالئها �ضد
الأمريكيني يف العراق و�سوريا منذ
�أكتوبر (ت�شرين الأول) من دون رد
ح��رك��ي ،تظهر وا�شنطن �أن�ه��ا تريد
ات�ف��اق�اً ن��ووي�اً �أكث��ر م��ن �إي ��ران .لقد
كررت وزارة اخلارجية لأكرث من عام
�أن نافذة التفاو�ض تغلق .ا�ستنتجت
طهران ب�شكل �صحيح لغاية اليوم �أن
ه��ذه تهديدات ف��ارغ��ة .االجتماعات
والبيانات واالت�صاالت الهاتفية التي
ي�ج��ري�ه��ا و��س�ط��اء ي�ت��و��س�ل��ون القادة
الإي��ران �ي�ي�ن مل ت�غ�ير ق��راره��م .هي
ت�شرتي وقتاً ثميناً لإيران كي متاطل
بينما ت�ستمر ب�ت���س��ري��ع برناجمها
النووي وباختبار اخلطوط احلمراء
ال��دول �ي��ة يف امل �ن �ط �ق��ة وت �ب �ح��ث عن
تنازالت اقت�صادية �إ�ضافية.
ب��ال �ن �ظ��ر �إىل خم� � ��اوف وا�شنطن
امل �ل �م��و� �س��ة م ��ن ال �ت �� �ص �ع �ي��د ،عمدت

الآف��اق �أم��ام �سريالنكا تبدو قامتة ،فيما
تتجه الأزمة ملزيد من التعقيد.
وي��و��ض��ح احل�ف�ن��ي �أن ��س��ري�لان�ك��ا �شهدت
انهيارا اقت�صاديا تاريخيا ت�أثر بتداعيات
الأزم ��ة الأوك��ران �ي��ة ،م��ا �أدى لنق�ص حاد
يف ال �غ ��ذاء وامل � ��واد ال �ب�ترول �ي��ة ،وعجزت
ال��دول��ة ع��ن ال��وف��اء بديونها يف اخلارج؛
وهو ما �أو�صل الغ�ضب ال�شعبي �إىل ذروته،
والأزمة �إىل �أفق م�سدود.
وب�س�ؤاله ع��ن احل�ل��ول �أو ال�سيناريوهات
امل�ق�ترح��ة ،ي��رى احلفني ��ض��رورة تكاتف
قوى املعار�ضة ال�سيا�سية لت�سريع ت�شكيل
احل�ك��وم��ة ،وم�ساعدة ال�برمل��ان يف اختيار
ال��رئ �ي ����س اجل ��دي ��د ،م ��ع ت �ق��دمي الدعم
ال�ل�ازم م��ن ال ��دول الإقليمية والدولية
لتوفري االحتياجات الأ�سا�سية وامل�ساهمة
يف � �س��داد ال��دي��ون ،و�إال ��س�ت��واج��ه البالد
عواقب وخيمة.
من جانبه ،يعتقد �أ�ستاذ ال�سالم وال�صراع
بجامعة �أوب�ساال يف ال�سويد الربوفي�سور
�أ�شوك �سوين� ،أن التظاهرات يف �سريالنكا
لن تتوقف قبل �أن يح�صل املحتجني على
كافة مطالبهم ،و�أبرزها ا�ستقالة الرئي�س
ورئي�س الوزراء.
وي�ست�شهد ��س��وي��ن ع�ل��ى ذل��ك يف حديثه
لـ”�سكاي ن�ي��وز عربية” ب ��أن املظاهرات
حت ��ول ��ت حل ��ال ��ة مت� � ��رد ،وام � �ت� ��دت �ضد

جولتني من الت�صنيفات �ضد �إيران
منذ .2013
�سيوا�صل اال�ستفادة
يف مقاله الأخري ب�صحيفة وا�شنطن
ب��و��س��ت مل ي�ه��دد ب��اي��دن با�ستخدام
القوة لكبح جماح الت�صعيد النووي
الإي ��راين .مل ي�شر �إال �إىل ال�ضغط
االقت�صادي والديبلوما�سي كخيار
مطروح على الطاولة .حتى الرئي�س
الأ�سبق باراك �أوباما ذكر يف 2013
�أن اخل �ي��ار ال�ع���س�ك��ري ك ��ان متاحاً.
يف وق ��ت الح� ��ق ،وب �ع��د �إ�� �ص ��رار من
امل �ح��اور� ،أك ��د ب��اي��دن خ�ل�ال مقابلة
مع �شبكة �إ�سرائيلية يوم الأربعاء �أنه
ينوي ا�ستخدام القوة كخيار �أخري.
�سيوا�صل النظام الإيراين اال�ستفادة
من تردد بايدن الظاهر �إذا مل يبني
القوة بحزم.

�إي� ��ران �إىل االن �ت �ق��ام م��ن الهجمات
الإ�سرائيلية عرب ال��رد على �أهداف
�أمريكية لأنها ال تخ�شى �أي تداعيات
م ��ن اجل ��ان ��ب الأم� ��ري � �ك� ��ي .و�شدد
ب��رود��س�ك��ي ع�ل��ى � �ض��رورة �أن يتغري
كل ذلك� .إذا كان بايدن يريد توخي
احلكمة ،ف�سيكون عليه �إدراك وجوب
ا��س�ت�ع��ادة ال ��ردع وف��ر���ض امل��زي��د من
ال�ضغط على طهران.
��س�ي�ع��زز ذل ��ك ن �ف��وذه وي�ب�رم اتفاقاً
�أف �� �ض��ل وي �ح �م��ي الأم��ري �ك �ي�ي�ن من
اال�ستهداف .ميكن حتقيق ذلك عرب
و�ضع اخليار الع�سكري �ضد برنامج
�إي ��ران ال�ن��ووي على ال�ط��اول��ة ب�شكل
ح ��ازم .وينبغي ح�سب ال�ك��ات��ب الرد
على ا��س�ت�ف��زازات ط�ه��ران الإقليمية
ع�ب��ر ت �ن �ف �ي��ذ م �ت �� �ش��دد للعقوبات
الأم��ري�ك�ي��ة وال�ضغط على احللفاء
الأوروب � � �ي �ي ��ن ل �ف��ر���ض عقوباتهم
اخلا�صة ،حيث �أقر االحتاد الأوروبي ح�سابات الإ�سرائيليني

�سريالنكا ..املر�شحون لإدارة البالد
بني الد�ستور والأمر الواقع
•• كوملبو-وكاالت
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الرئي�س الهارب �إىل خارج البالد و�صوال
ملقر �إق��ام�ت��ه يف امل��ال��دي��ف؛ حيث يتظاهر
املئات هناك للمطالبة برحيلة �سواء من
�أبناء البلد �أو املغرتبني ال�سريالنكيني.
ويرى �سوين �أن جتاهل املطالب ال�شعبية
ع�ل��ى م� ��دار ال �� �س �ن��وات امل��ا��ض�ي��ة وو�صول
الأزم� ��ة ل�صعوبة احل���ص��ول ع�ل��ى الغذاء
وال � ��دواء وال��وق��ود ت�سبب غ�ضب �شعبي
من ال�صعب ال�سيطرة عليه؛ لذا فالأمر
ي �ح �ت��اج حل �ل��ول ع��اج �ل��ة وت �غ �ي�ير �شامل
للمنظومة ال�سيا�سية.
وت �ع �ت �م��د اجل ��زي ��رة ال �ت��ي ي�ق�ط�ن�ه��ا 22
م�ل�ي��ون �شخ�ص ع�ل��ى ال�سياحة كم�صدر
دخل رئي�سي ،وهو القطاع الذي انهار �إثر
الهجمات الإرهابية التي تعر�ضت لها عام
 ،2019ثم تبعات جائحة كورونا والأزمة
الأوك ��ران� �ي ��ة ،م ��ا �أث� ��ر ج ��دا ع �ل��ى م ��وارد
الدولة ،كما �أدت �أكرب تخفي�ضات �ضريبية
يف ت��اري��خ ال �ب�لاد ،منحها غ��وت��اب��اي��ا عند
توليه الرئا�سة� ،إىل �إفراغ خزائن الدولة.
ووج��دت �سريالنكا نف�سها ب��دون عمالت
�أجنبية كافية ال�سترياد ما حتتاجه من
طعام ودواء ووقود.
ورغ��م امل�ساعدات من الهند ودول �أخرى
�أبريل املا�ضي ،تخلفت الدولة عن �سداد
ديونها اخلارجية ،وت�سعى للح�صول على
خطة �إنقاذ من �صندوق النقد الدويل.

يرجح الكاتب �أن توا�صل �إ�سرائيل
ا� �س �ت �ه��داف امل �ن �� �ش ��آت وامل�س�ؤولني
الإيرانيني داخل �إي��ران .ما كان هذا
الت�صرف ��ض��روري�اً ل��و ق��ام املجتمع
ال ��دويل مبهمة �أف���ض��ل يف مواجهة
النطاق الكامل للتهديد الإيراين.
يبدو �أن الإ�سرائيليني يعتقدون �أنهم
قد يدفعون �صناع القرار يف طهران
�إىل �إع��ادة تقييم ما �إذا كانت منافع
الإره ��اب يف اخل ��ارج ت�ف��وق الأكالف
التي �سيدفعونها يف الداخل.
ي�ب�ق��ى ال�ت�ه��دي��د الإي � ��راين حقيقياً
جداً .ال تزال �إيران ت�سعى �إىل �إعادة
ت��وازن معادلة ال��ردع م��ع �إ�سرائيل.
لكن ال��وق��ت وح��ده �سيك�شف م��ا �إذا
ك��ان��ت ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة م�ستعدة
لتعديل م�سارها.
�إذا ف �ع �ل��ت ذل� ��ك ف���س�ي���ص�ب��ح جناح
ال ��دي � �ب � �ل ��وم ��ا� � �س � �ي ��ة م� � ��ع ط � �ه� ��ران
وا�ستدامتها �أكرث ترجيحاً.

ب�سبب هايتي ..معركة بني
ال�صني و�أمريكا يف جمل�س الأمن
•• نيويورك�-أ ف ب

طلبت ال�صني م��ن جمل�س الأم��ن ال��دويل فر�ض
حظر على الأ�سلحة اخلفيفة وال��ذخ�يرة لهايتي،
لكن ال��والي��ات املتحدة رف�ضت �إدراج ه��ذا الطلب
يف م�شروع ق��رار ط��رح للت�صويت بعد ظهر �أم�س
اجل �م �ع��ة.ه��ل ��س�ت��ذه��ب ب�ك�ين �إىل ح��د ا�ستخدام
ح��ق النق�ض (الفيتو) �ضد الن�ص ال��ذي و�ضعته
الواليات املتحدة مب�ساعدة املك�سيك؟
تدعو ال�صيغة النهائية مل�شروع القرار التي ح�صلت
وك��ال��ة “فران�س بر�س” ع�ل��ى ن�سخة م�ن�ه��ا ليل
اخلمي�س اجلمعة الدول الأع�ضاء �إىل “حظر نقل
الأ�سلحة اخلفيفة والذخرية �إىل جهات فاعلة غري
حكومية ت�شارك يف �أو ت��دع��م عنف الع�صابات �أو
اجلرائم �أو انتهاكات حقوق الإن�سان يف هايتي».
واق�ترح م�شروع م�ضاد �صيني الأرب�ع��اء �أن “يقرر
جمل�س الأم ��ن (� )...أن تطبق ال ��دول الأع�ضاء
ح�ظ��راً على الأ�سلحة اخلفيفة والذخرية” �ضد
الذين ي�شاركون �أو يدعمون الع�صابات يف هايتي.
وطالبت ال�صني يف مقرتحاتها ب�أن يكون جمل�س
الأم��ن ال��دويل ق ��ادراً على ف��ر���ض عقوبات فردية
(جتميد �أ�صول وحظر �سفر) �ضد قادة الع�صابات
يف غ�ضون 30يوماً من اعتماد القرار.
ويكتفي الن�ص الأمريكي املك�سيكي بطلب النظر يف
هذا االحتمال خالل ت�سعني يوما.
وتبقى هايتي حتت ال�ضغط لبدء عملية �سيا�سية
ت� � ��ؤدي م��ن دون ت ��أخ�ي�ر �إىل ان �ت �خ��اب��ات رئا�سية
وت�شريعية .لكن ال يت�ضمن الن�ص ال��ذي ترعاه
وا�شنطن ومك�سيكو �إ��ش��ارة تريدها بكني وتطلب
من الأمني العام للأمم املتحدة �أن يدر�س مع دول
�أمريكا الالتينية �إر��س��ال ق��وة �شرطة من املنطقة
لدعم قوات الأمن الهايتية.
ويكتفي الن�ص بالطلب من �أنطونيو غوتريي�ش
درا�سة “اخليارات املمكنة” مع دول املنطقة لتعزيز
الأم ��ن يف ه��اي�ت��ي ،ع�ل��ى �أن ي�ق��دم ت�ق��ري��را يف 15
�أكتوبر (ت�شرين الأول).
وق�ت��ل � 89شخ�صاً ع�ل��ى الأق ��ل خ�ل�ال �أ� �س �ب��وع يف
ا��ش�ت�ب��اك��ات ب�ين ع���ص��اب��ات يف ال�ع��ا��ص�م��ة الهايتية

ب��ور �أو ب��رن����س يف وق��ت ت�سجل الأ� �س �ع��ار ارتفاعا
ح��ادا ويتفاقم نق�ص ال��وق��ود ،ما يهدد امل�ساعدات
الإن�سانية احليوية لل�سكان.
�أو� �ض �ح��ت م�ت�ح��دث��ة ب��ا��س��م ال�ب�ع�ث��ة الدبلوما�سية
ال�صينية ل��دى الأمم امل�ت�ح��دة ل��وك��ال��ة “فران�س
بر�س” بعد ظهر اخلمي�س �أن “الو�ضع يف هايتي
ال ميكن �أن ي�ك��ون �أ� �س��و�أ مم��ا ه��و عليه”مع عنف
الع�صابات الذي يت�صاعد يف بور �أو بران�س.
و�أ�ضافت �أن “فر�ض حظر �أ�سلحة على الع�صابات
الإجرامية هو �أقل ما يجب �أن يفعله املجل�س ردا
على و�ضع مروّع «.
وذكر دبلوما�سيون �أن الواليات املتحدة واملك�سيك
مل تخططا للذهاب �إىل حد ما اقرتحته ال�صني
مبنا�سبة جتديد تفوي�ض البعثة ال�سيا�سية للأمم
املتحدة يف هايتي التي تنتهي م�ساء اليوم.
ولكن �أحد الدبلوما�سيني قال لفران�س بر�س طالبا
ع��دم الك�شف ع��ن هويته �إن وا�شنطن ال تعار�ض
العقوبات .و�أو�ضح �أن الأمر يتعلق بقرارات �سليمة
ف�ق��ط ،معتربا �أن ف��ر���ض حظر على الأ��س�ل�ح��ة ال
ميكن �أن يتم بدون قرار منف�صل مبا يف ذلك �إن�شاء
جلنة عقوبات وجمموعة من خرباء الأمم املتحدة
م�س�ؤولني عن تطبيقها.
و�أك��د هذا امل�صدر �أن كل هذا “ي�ستحق املزيد من
العمل».و�أ�صبحت بكني ط��رف�اً ف��اع� ً
لا �أ�سا�سياً يف
ملف هايتي يف الأمم املتحدة يف ال�سنوات الأخرية.
وال�سبب ،كما �أكد دبلوما�سيون غربيون ،هو رغبة
ال���ص�ين يف االن �ت �ق��ام ب�ع��د اع �ت�راف ب��ور �أو برن�س
ب �ت��اي��وان .ل�ك��ن ب�ك�ين تنفي وج ��ود �أي ع�لاق��ة بني
امل�س�ألتني.مع ذل��ك ،يف اجتماعات الأمم املتحدة،
تبدو ال�صني �أك�ثر ح��دة يف �إدان��ة البلد ال�غ��ارق يف
�أزمة �سيا�سية واقت�صادية على الرغم من م�ساعدات
دولية متعددة وخمتلف بعثات حفظ ال�سالم حتى
�أك �ت��وب��ر (ت���ش��ري��ن الأول) .2019وقال م�صدر
دبلوما�سي �صيني لـ”فران�س بر�س” ط��ال�ب�اً عد
ك�شف هويته �إن��ه “يف هايتي يجب علينا مكافحة
تهريب الأ�سلحة ودف��ع ال�سلطات ال�سيا�سية �إىل
اخل��روج من تقاع�سها والتهديد بفر�ض عقوبات
قانونية على امل�س�ؤولني عن العنف».

تلقت ال�سفارة الرو�سية يف الربازيل طرداً يحتوي على ج�سم جمهول،
ومت تفجريه يف وقت الحق.
ونقلت وكالة “نوفو�ستي” الرو�سية عن م�صدر يف ال�سفارة ،قوله �إنه
مت ا�ستدعاء رجال ال�شرطة والإطفاء ،وقام “فريق الطوارئ بتفجري
الطرد عن بعد».
ً
و�أو�ضح امل�صدر �أن ال�شرطة تقوم حاليا بفح�ص حمتويات الطرد،
م�ؤكداً �أن عمل ال�سفارة م�ستمر كاملعتاد.
ويف �أبريل (ني�سان) املا�ضي ،تعر�ضت القن�صلية الرو�سية العامة يف
نيويورك لتهديد بزجاجات املولوتوف ،بح�سب الوكالة.
اخلرطوم
لقي ثمانية �أ�شخا�ص م�صرعهم و�أ�صيب �آخر بجروح يف حادث مروري
و�سط ال�سودان ،بعدما فقد �سائق �سيارة ال�سيطرة عليها ما �أدى �إىل
ا�صطدامها ب�شاحنة.و�أكدت وكالة �أنباء ال�سودان (�سونا) �أم�س اجلمعة
“وفاة � 8أ��ش�خ��ا���ص يف ح��ادث م ��روري بطريق ب� ��ارا-ام درمان».ووقع
احلادث ،بح�سب �سونا ،على الطريق الذي يربط مدينة �أم درمان غرب
العا�صمة مبدينة بارا بوالية �شمال كردفان و�سط البالد.ونقلت الوكالة
�أن “�أ�سباب احلادث تعود �إىل ال�سرعة الزائدة والنعا�س الذي تغلب على
ال�سائق واف�ق��ده ( )...التحكم بقيادة املركبة».ويعاين ال���س��ودان منذ
فرتة طويلة �سوء �صيانة �شبكة الطرق والبنية التحتية .وبني العامني
 2016و ،2019بلغت ح�صيلة الوفيات الناجمة عن ح��وادث املرور
يف البالد حوايل � 10آالف وفاة �سنوياً ،بح�سب بيانات منظمة ال�صحة
العاملية والبنك الدويل.
بغداد
�أثارت الت�سريبات ال�صوتية املن�سوبة �إىل رئي�س ائتالف دولة القانون
نوري املالكي� ،ضجة وا�سعة يف الأو�ساط ال�سيا�سية وال�شعبية ،و�سط
حتذيرات من ارتفاع من�سوب اال�ستفزاز بني تلك الأطراف ،وهو ما
�سيلقي بظالله على ال�ساحة العراقية.
ون�شر النا�شط وال�صحفي العراقي ،علي فا�ضل ،املقيم يف الواليات
املتحدة ،ت�سريباً �صوتياً من�سوباً للمالكي ،تناول فيه جملة ق�ضايا،
�أبرزها عالقته بال�صدريني ،حيث اتهم ال�صدر ،ب�أنه “قاتل” ،كما
اتهم رئي�س احلزب الدميقراطي الكرد�ستاين م�سعود بارزاين ،ب�أنه
�سعى �إىل �ضرب ال�شيعة ،عرب احت�ضان النازحني من ال�سنة ،وكذلك
قياداتهم.وت�ساءل املالكي“ ،كم قتل مقتدى ال�صدر من بغداد؟،
وخطف ب�سيارات البطة (تويوتا كراون)” .وق��ال املالكي�“ :أردت
جعل احل�شد ال�شعبي م�شابهاً للحر�س الثوري الإيراين”.وي�أتي هذا
الت�سريب يف ظل خالفات حمتدمة بني ال�صدر واملالكي حول ت�شكيل
احلكومة العراقية اجلديدة ،على الرغم من ان�سحاب ال�صدر.
ويف �أول تعليق على تلك الت�سريبات قال مقتدى ال�صدر“ :ال تكرتثوا
بالت�سريبات ،فنحن ال نقيم له وزنا” ،يف �إ�شارة للمالكي.
و�أ�ضاف يف تغريدة عرب “تويرت” �أن “�صوت اجلمعة �أعلى من �أي
احتجاج �آخر ،و�إين لن �أدخل يف فتنة �أخرى ،واخليار لل�شعب ،و�إين
داعم له �سابقاً ويف الأيام املقبلة� ،إن �أراد الوقوف من �أجل منا�صرة
الإ�صالح“ ،وف�ق��ا ل�ت�ع�ب�يره.وت��أت��ي تلك ال�ضجة يف توقيت حرج،
حيث ي�سعى التيار ال�صدري ،لإطالق ال�صلوات املوحدة ،وهو م�سار
احتجاجي من نوع �آخر ،حيث جاءت تلك اخلطوة يف �سياق التناف�س
مع “الإطار التن�سيقي” على رغم ان�سحاب ال�صدر من م�شاورات
ت�شكيل احلكومة ،وا�ستقالة نواب الـ (.)73

لت�أمني زيارة بايدن ..ن�شر 1500
رجل �أمن فل�سطيني يف بيت حلم

•• بيت حلم-وكاالت

ك�شف الناطق الر�سمي با�سم ال�شرطة الفل�سطينية ،ل ��ؤي ارزي �ق��ات� ،أن
 1500عن�صر �أمن ينت�شرون يف بيت حلم ،جنوبي ال�ضفة ،لت�أمني زيارة
الرئي�س الأمريكي جو بايدن للمدينة.
ووفق وكالة “معا” الفل�سطينية� ،أ�ضاف ارزيقات� ،إن “الأجهزة الأمنية
�أنهت كافة التجهيزات والرتتيبات لت�أمني زيارة الرئي�س الأمريكي».
وبينّ �أن الأجهزة الأمنية كافة ت�شارك يف ت�أمني الزيارة بـ 1500عن�صر،
بينهم  600من جهاز ال�شرطة.
و�أ��ش��ار ارزي �ق��ات� ،أن م��ا يزيد على  70مركب ًة ت�شارك يف العملية ،بينها
وح��دات من هند�سة املتفجرات.وبينّ �أن الطرقات الرئي�سية يف بيت حلم
�س ُتغلق لعدة �ساعات ،حيث �سيمنع تنقل املركبات فيها واال�صطفاف على
جوانبها.و�أ�شار �أرزي �ق��ات� ،إىل �أن كني�سة املهد �س ُتغلق �أم��ام ال�سياح لعدة
�ساعات ،تزامناً مع زيارة بايدن.ومن املقرر �أن ي�صل الرئي�س الأمريكي بيت
ر�سمي قادماً من مدينة القد�س� ،أم�س اجلمعة عند ال�ساعة
حلم يف موكب
ّ
� 11:30صباحاً.ولدى و�صوله �س ُتجرى مرا�سم ا�ستقبال ر�سمية ،بح�سب
برنامج الزيارة الذي وزعه مكتب الرئي�س الفل�سطيني حممود عبا�س على
م�سيحي.
ديني
ّ
و�سائل االعالم.وتع ّد كني�سة املهد يف بيت حلم �أقد�س مكان ّ
والأرب �ع��اء ،و�صل بايدن �إىل �إ�سرائيل �ضمن جولة �شرق �أو�سطية ت�شمل
�إ�سرائيل وفل�سطني وال�سعودية حيث يختمها بقمة عربية �أمريكية.
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�شعبية عمران خان �أمام اختبار يف انتخابات فرعية
•• �إ�سالم اباد�-أ ف ب

10

ت � ��واج � ��ه � �ش �ع �ب �ي��ة رئ� �ي� �� ��س ال � � � ��وزراء
ال �ب��اك �� �س �ت��اين ال �� �س��اب��ق ع� �م ��ران خان
اختبارا يف نهاية الأ�سبوع يف انتخابات
فرعية الختيار  20مقعدا يف جمل�س
والية البنجاب ،الأكرب من حيث عدد
ال�سكان.
و ُي�ن�ظ��ر لالنتخابات يف تلك الوالية
على �أنها اختبار لالنتخابات العامة
امل�ف�تر���ض �إج ��را�ؤه ��ا ب�ح�ل��ول ت�شرين

الأول�/أك�ت��وب��ر العام ال�ق��ادم ،علما ب�أن
خ ��ان خ��ا���ض ح�م�ل��ة يف �أن� �ح ��اء البالد
النتخابات �سابقة ،منذ �أطاحه الربملان
بحجب الثقة عنه يف ني�سان�/أبريل.
و�شغر  20مقعدا يف البنجاب بعد �أن
ا�ستبعدت جلنة االنتخابات �أع�ضاء يف
حركة الإن�صاف التي يتزعمها عمران
خ ��ان ،ب�ن��اء ع�ل��ى طلبه ب�ع��د �أن غريوا
والءاتهم.
و�أدى ذلك �إىل تغري يف حكومة الوالية
التي يرت�أ�سها الآن حمزة �شريف ،جنل

رئي�س الوزراء �شهباز �شريف.
وي�ق��ول املحللون �إن االنتخابات تقدم
فر�صة خلان معرفة مدى قدرة حملته
على ح�شد الدعم ال�شعبي.
وق��ال املعلق ال�سيا�سي ح�سن ع�سكري
لوكالة فران�س بر�س “�إذا فاز �سيقول
+ال �� �ش �ع��ب م �ع ��ي +ف �ي��زي��د ال�ضغوط
لإجراء انتخابات جديدة” .و�إذا خ�سر
“�سيقول خان بالت�أكيد �إن االنتخابات
كانت مزورة”� ،أ�ضاف ع�سكري.
ج ��ذب خ ��ان �آالف ال�ب��اك���س�ت��ان�ي�ين �إىل

جتمعات انتخابية يف �أنحاء البالد منذ
�إطاحته ،و�ألقى خطابات مطولة قال
فيها �إن احلكومة ُفر�ضت على باك�ستان
مب�ؤامرة بقيادة �أمريكية.
كما يحمل احلكومة احلالية م�س�ؤولية
ارت�ف��اع الت�ضخم رغ��م �أن العديد من
املحللني يتفقون على �أن �شريف ورث
م �ت��اع��ب ب�ل��اده االق �ت �� �ص��ادي��ة ،والتي
خفت حدتها هذا الأ�سبوع �إثر التو�صل
التفاقية م��ع ��ص�ن��دوق النقد الدويل
على ا�ستئناف �صفقة انقاذ.

م�صر تعلق �أن�شطة قواتها
ببعثة الأمم املتحدة يف مايل

•• دكار-رويرتز

قال متحدث با�سم الأمم املتحدة �أم�س اجلمعة �إن م�صر �أبلغت املنظمة ب�أنها �ستعلق �أن�شطة قواتها
يف بعثة حفظ ال�سالم يف مايل م�ؤقتا ،وع��زت ذلك �إىل تزايد الهجمات على ق��وات حفظ ال�سالم
امل�صرية التي ترافق قوافل الإمداد لقواعد الأمم املتحدة.وت�سببت الهجمات يف مقتل �سبعة جنود
م�صريني منذ بداية العام.وقال املتحدث “ مت �إبالغنا ب�أنه نتيجة لذلك� ،ستعلق الوحدة الع�سكرية
امل�صرية م�ؤقتا �أن�شطتها يف مينو�سما اعتبارا من � 15أغ�سط�س” .وت�شري مينو�سما �إىل بعثة الأمم
املتحدة املتكاملة املتعددة الأبعاد لتحقيق اال�ستقرار يف مايل.ويعد القرار �ضربة �أخرى للبعثة بعد
�أن علق املجل�س الع�سكري احلاكم يف مايل م�ؤقتا مناوبة القوات من الدول امل�شاركة يف بعثة حفظ
ال�سالم �أم�س الأول اخلمي�س.

حكام �إيران من غالة املحافظني يعتربون نظم ال�صواريخ �سالح ردع حيويا

طموحات طهران النووية حمور جولة بايدن �إىل ال�شرق الأو�سط
•• دبي-رويرتز

من املرجح �أن تت�سلط الأ�ضواء على طموحات
�إي ��ران الع�سكرية خ�لال اجتماعات الرئي�س
الأم ��ري �ك ��ي ج ��و ب ��اي ��دن يف ج��ول �ت��ه بال�شرق
الأو� �س��ط� ،إذ ي�ع��زز تو�سع ط�ه��ران يف تر�سانة
�صواريخها من قوتها امل�سلحة يف املنطقة.
وك�شفت �إيران عن �صاروخ جديد حملي ال�صنع
ي�ب�ل��غ م ��داه  1450ك�ي�ل��وم�ترا يف فرباير-
�شباط بعد يوم واحد من ا�ستئناف املحادثات
غري املبا�شرة بني وا�شنطن وطهران من �أجل
�إحياء االتفاق النووي املربم عام .2015
وعر�ض التلفزيون الر�سمي لقطات لل�صاروخ
اجلديد “خيرب �شكن” ،وه��و �صاروخ �أر���ض-
�أر���ض.و�أل �ق��ت اخل�ط��وة ال���ض��وء على ت�صميم
اجل �م �ه��وري��ة الإي ��ران � �ي ��ة ع �ل��ى م ��د نفوذها
ال�ع���س�ك��ري يف ح�ي�ن حت� ��اول ال �ق��وى العاملية
تقلي�ص براجمها ال�صاروخية وجتديد القيود
على تخ�صيب اليورانيوم وهي عملية قد تقود
�إىل �إنتاج �أ�سلحة نووية.
ومل تر�ضخ طهران لهذا ال�ضغط .وفيما يلي
لوجودها.
تهديدا
�ران
وت��رى �إ�سرائيل يف �إي �
حقائق ع��ن برناجمها لل�صواريخ البال�ستية
البال�ستية
�صواريخها
إن
لكن �إي ��ران ت�ق��ول �
املدعوم ب�صواريخ كروز وطائرات مُ�سرية.
التي ي�صل مداها �إىل �ألفي كيلومرت هي �سالح  -ي�ق��ول مكتب م��دي��ر امل �خ��اب��رات الأمريكية
ردع يف مواجهة ال��والي��ات املتحدة و�إ�سرائيل �إن �إي��ران م�سلحة ب�أكرب ع��دد من ال�صواريخ
و�أه � ��داف �أخ ��رى حمتملة ب��امل�ن�ط�ق��ة .وتنفي البال�ستية يف املنطقة.
ال�سعي المتالك �سالح نووي.
 ت �ق��ول م�ن�ظ�م��ة احل ��د م ��ن ال �ت �� �س �ل��ح ،وهيويف ع ��ام � 2018أع �ل��ن ال��رئ�ي����س الأمريكي منظمة غ�ير حكومية مقرها وا��ش�ن�ط��ن� ،إن
دون��ال��د ت��رام��ب ان���س�ح��اب ب�ل�اده م��ن االتفاق برنامج �إيران ال�صاروخي يعتمد بدرجة كبرية
النووي و�أع��اد فر�ض عقوبات لإجبار طهران على ت�صميمات من كوريا ال�شمالية ورو�سيا
على ال��دخ��ول يف حم��ادث��ات على ات�ف��اق �أكرث وا�ستفاد من م�ساعدات �صينية.
�شموال يعالج براجمها ال�صاروخية والقوات  -ت �ق��ول امل�ن�ظ�م��ة �إن ال�برن��ام��ج ال ��ذي ي�ضم
التي تدعمها �إيران لتخو�ض حروبا بالوكالة .ن�ح��و �أل ��ف � �ص��اروخ ق���ص�ير وم�ت��و��س��ط امل��دى،

م��ن �أك�ب�ر ب��رام��ج ن�شر ال���ص��واري��خ يف ال�شرق
الأو��س��ط .وتقول �إن اهتمام �إي��ران ين�صب يف
الوقت الراهن على تعزيز دقة نظم ال�صواريخ
متو�سطة املدى.
 تقول منظمة احلد من الت�سلح �إن �صواريخ�إي� � ��ران ال �ق �� �ص�يرة وامل �ت��و� �س �ط��ة امل� ��دى ت�ضم
�صواريخ �شهاب 1-ويقدر م��داه بنحو  * 300هجمات ووكالء �إقليميون
ك �ي �ل��وم�تر وذو ال �ف �ق��ار ( 700كيلومرت) قالت العربية ال�سعودية وال��والي��ات املتحدة
و�شهاب( 3-م��ا ب�ين  800و�أل ��ف كيلومرت) �إن�ه�م��ا ت�ع�ت�ق��دان �أن �إي ��ران ك��ان��ت وراء هجوم
وعماد 1-اجل��اري تطويره (ي�صل م��داه �إىل ب�ط��ائ��رات ُم���س�يرة و� �ص��واري��خ ع�ل��ى من�ش�آتها
�ألفي كيلومرت) و�سجيل اجلاري تطويره (بني النفطية يف  ،2019وا�ستعر�ضت �إيران قوتها
يف مار�س � -آذار عندما هاجمت �أربيل يف �شمال
 1500و 2500كيلومرت).
ل��دى �إي��ران كذلك �صواريخ ك��روز كيه�.إت�ش -العراق بع�شرات ال�صواريخ البال�ستية ،يف هجوم

�إندوني�سيا تدعو جمموعة الـ 20ملعاجلة �أزمة الغذاء
•• نو�سا دوا-رويرتز

دع ��ت وزي � ��رة امل��ال �ي��ة الإن��دون �ي �� �س �ي��ة � �س��ري مولياين
�إن ��دراوات ��ي �أم����س اجلمعة �إىل عقد منتدى م�شرتك
ي���ض��م وزارت � ��ي امل��ال �ي��ة وال ��زراع ��ة م��ن دول جمموعة
الع�شرين للتو�صل �إىل �إجراءات ملمو�سة ملعاجلة تزايد
انعدام الأم��ن الغذائي و�أزم��ة �إم��دادات الأ�سمدة التي
تلوح يف الأفق.
ومي �ث��ل ان �ع��دام الأم� ��ن ال �غ��ذائ��ي �أح ��د �أه ��م الق�ضايا
املطروحة على جدول �أعمال اجتماع وزراء مالية دول
جمموعة الع�شرين يف ب��ايل ،حيث حت��اول �إندوني�سيا
ال��دول��ة امل�ضيفة �إي�ج��اد �أر�ضية م�شرتكة يف جمموعة
ت��واج��ه م���ش�ك�لات م �ث��ل ح ��رب �أوك ��ران� �ي ��ا وال�ضغوط
االقت�صادية املتزايدة من ارتفاع الت�ضخم.
وقالت �سري مولياين �إن العامل يواجه �أزمة جوع عاملية
تلوح يف الأف��ق ب�سبب احل��رب وقيود الت�صدير والآثار
امل�ستمرة للجائحة .و�أ��ض��اف��ت �أن خطر ح��دوث �أزمة
يف �إم ��دادات الأ��س�م��دة ق��د ي ��ؤدي �إىل
تفاقم �أزمة الغذاء حتى عام 2023
وما بعده.
ومت ت�ن�ظ�ي��م اج �ت �م��اع��ات م�شرتكة
مم��اث�ل��ة ل ��وزارت ��ي امل��ال �ي��ة وال�صحة
ال �ع��ام امل��ا��ض��ي مل�ع��اجل��ة ق���ض��اي��ا مثل
ال� �ت ��وزي ��ع غ�ي�ر امل �ت �ك��اف��ئ للقاحات
كوفيد.19-
و�صرحت �سري مولياين قائلة “لقد
جنحت جمموعة الع�شرين يف القيام
بذلك من �أجل التمويل وال�صحة...
ون�أمل �أن يتم ت�أ�سي�س ال�شيء نف�سه

 55ال��ذي يطلق م��ن اجل��و وق��ادر على حمل
ر�أ�س نووية ويبلغ مداه ثالثة �آالف كيلومرت
و� �ص��اروخ ح��دي��ث م�ضاد لل�سفن م��داه 300
كيلومرت وق��ادر على حمل ر�أ���س حربية تزن
�ألف كيلوجرام.

�أي�ضا من خالل تعزيز قدرتنا على التحرك لي�س فقط
للتمويل ،ولكن الأهم من ذلك تن�سيق ال�سيا�سات عرب
البلدان وبدعم من املنظمات الدولية».
ودع� ��ت وزي � ��رة اخل ��زان ��ة الأم��ري �ك �ي��ة ج��ان �ي��ت ي �ل�ين يف
االجتماع نف�سه �أع�ضاء جمموعة الع�شرين �إىل زيادة
�إنفاقهم ملواجهة حتديات الأمن الغذائي احلالية.
وق��ال��ت يلني �إن الأ��س��ر الفقرية يف �أف�ق��ر ال�ب�ل��دان هي
الأك�ث�ر ت�ضررا ب�شكل مبا�شر ،مم��ا ي ��ؤدي �إىل تراجع
التنمية وتقوي�ض جهود الق�ضاء على الفقر.
و�أ� �ض ��اف ��ت �أن ال��رئ �ي ����س ال��رو� �س��ي ف�ل�ادمي�ي�ر بوتني
“ي�ستخدم ال�غ��ذاء ك�سالح يف احلرب” .و�أ� �ش��ارت �إىل
“تدمري املن�ش�آت الزراعية و�سرقة احلبوب واملعدات
الزراعية واحل�صار القائم على موانئ البحر الأ�سود».
وت�سببت احل��رب يف �أوكرانيا يف ارتفاع �أ�سعار احلبوب
وزيوت الطهي والوقود والأ�سمدة.
و�أدى ال�غ��زو ال��رو��س��ي واحل���ص��ار البحري �إىل توقف
ال���ص��ادرات ،لتتعطل ع�شرات ال�سفن يف امل��وان��ئ تاركة
ن�ح��و  20م�ل�ي��ون ط��ن م��ن احلبوب
ع��ال�ق��ة يف ��ص��وام��ع �أودي�سا.وت�صف
مو�سكو الغزو ب�أنه “عملية ع�سكرية
خا�صة».
وخ �ل�ال امل �ن��اق �� �ش��ات ،ق��ال��ت جنوزي
�أوك ��وجن ��و �إي ��وي�ل�ا امل ��دي ��رة العامة
ملنظمة ال �ت �ج��ارة ال�ع��امل�ي��ة �إن هناك
خم � ��اوف م ��ن حت ��وي ��ل الإم � � � ��دادات
الغذائية بعيدا عن البلدان الفقرية
وتوجيهها �إىل ال��دول الأك�ثر ثراء،
“ليتكرر م ��ا ح� ��دث م ��ع لقاحات
كوفيد.»19-

غري م�سبوق على عا�صمة �إقليم كرد�ستان �شبه
امل�ستقل.
وقالت و�سائل �إعالم ر�سمية �إيرانية �إن احلر�س
الثوري الإيراين نفذ الهجوم على ما و�صفتها
ب�أنها “مراكز ا�سرتاتيجية” �إ�سرائيلية يف
�أربيل ،يف �إ�شارة �إىل �أن الهجوم رد فعل انتقامي
من �ضربات جوية �إ�سرائيلية �أ�سفرت عن مقتل
ع�سكريني �إيرانيني يف �سوريا.
قال زعيم ملي�شيا حزب اهلل اللبنانية املدعومة
م��ن �إي ��ران �إن اجل�م��اع��ة لديها ال �ق��درة داخل
ل �ب �ن��ان ع �ل��ى حت��وي��ل �آالف ال �� �ص��واري��خ �إىل
�صواريخ دقيقة و�إن�ت��اج ط��ائ��رات مُ�سرية .ويف
فرباير� -شباط ،قال ح�سن ن�صر اهلل �إن حزب
اهلل متكن من حتويل ال�صواريخ العادية �إىل
� �ص��واري��خ دق�ي�ق��ة ب��ال�ت�ع��اون م��ع “خرباء من
جمهورية �إيران «.نقلت �إيران �صواريخ حملية
دقيقة التوجيه �إىل �سوريا لدعم الرئي�س ب�شار
الأ�سد يف احل��رب على املعار�ضة امل�سلحة على
مدى الأحد ع�شر عاما ،ح�سبما قال م�س�ؤولون
يف املخابرات الإ�سرائيلية والغربية.
ونقلت �إيران �أي�ضا بع�ضا من طاقتها الإنتاجية
�إىل جممعات حت��ت الأر� ��ض يف ��س��وري��ا ،حيث
تعلم جي�ش الأ� �س��د وق ��وات �أخ ��رى متحالفة
مع طهران طريقة �صنع ال�صواريخ بنف�سها،
بح�سب نف�س امل�صادر.
و� �ش �ن��ت �إ� �س��رائ �ي��ل � �ض��رب��ات ج��وي��ة متكررة
وا� �س �ت �ه��دف��ت ع�م�ل�ي��ات ي���ش�ت�ب��ه يف �أن �ه��ا لنقل
الأ�سلحة واملواقع التي توجد بها تلك امل�صانع
ومن�ش�آت التخزين.
وم��ن امل�ق��رر �أن يناق�ش ب��اي��دن ق�ضايا النفط
و�إ�سرائيل واليمن و�إي ��ران خ�لال رحلته �إىل
العربية ال�سعودية.

اال�ستخبارات الأمريكية مت�سح
ر�سائل لأحداث الكابيتول

•• وا�شنطن�-أ ف ب

ق��ام مكتب اال�ستخبارات امل�س�ؤول عن حماية الرئي�س ،مب�سح ر�سائل ن�صية
�أر�سلها عنا�صر اجلهاز خالل الهجوم على الكابيتول يف ال�ساد�س من كانون
الثاين/يناير ،على ما قالت جلنة مراقبة حكومية يف ر�سالة ن�شرت اخلمي�س.
وقال جوزف كوفاري املفت�ش العام بوزارة الأمن الداخلي ،للكونغر�س يف الر�سالة
امل�ؤرخة م�ساء الأربعاء� ،إن مكتبه واجه �صعوبة يف احل�صول على �سجالت من
جهاز اال�ستخبارات لتاريخ  5و 6كانون الثاين/يناير .2021
وقد تكون الر�سائل حا�سمة يف التحقيقات التي يجريها جمل�س النواب ووزارة
العدل حول ما �إذا كان دونالد ترامب وم�ست�شاروه املقربون قد حر�ضوا على
الهجوم الذي �شنه ان�صار الرئي�س ال�سابق على مبنى الكابيتول ،بهدف منع
امل�صادقة على ف��وز ال��دمي��وق��راط��ي ج��و ب��اي��دن يف انتخابات ت�شرين الثاين/
ن��وف�م�بر .2020وكان ب��رف�ق��ة ت��رام��ب خ�ل�ال ال �ه �ج��وم ع�ن��ا��ص��ر م��ن جهاز
اال�ستخبارات ،كما كانوا برفقة نائب الرئي�س مايك بن�س ،الذي ُنقل �إىل خمب�أ
يف الكابيتول بعد دعوات من �أن�صار ترامب طالبت ب”�شنقه».
يف  29ح��زي��ران/ي��ون�ي��و ق��ال م��وظ��ف �سابق يف البيت الأب�ي����ض �أم ��ام اللجنة
الربملانية التي حتقق يف �أحداث ال�ساد�س من كانون الثاين/يناير� ،إن ترامب
حاول �إجبار جهاز اال�ستخبارات على �أخذه �إىل الكابيتول لالن�ضمام لأن�صاره
يف ذلك اليوم.
وكتب كوفاري يف الر�سالة التي �أعلنت عنها �أوال م�ؤ�س�سة ذا انرت�سبت الإخبارية
قبل �أن تن�شرها بوليتيكو �إن “الوزارة �أبلغتنا ب�أن العديد من الر�سائل الن�صية
التي تعود جلهاز اال�ستخبارات بتاريخ  5و 6كانون الثاين/يناير ،2021
مُ�سحت يف �إطار برنامج تغيري �أحد الهواتف».
وقال �إن “جهاز اال�ستخبارات الأمريكي م�سح تلك الر�سائل الن�صية بعد �أن
طلب مكتب املفت�ش العام �سجالت ات�صاالت الكرتونية” ملراجعة يوم ال�ساد�س
من كانون الثاين/يناير.
و�أ�ضاف ب�أن الوزارة ت�أخرت يف �إر�سال �سجالت �أخرى ملكتب املفت�ش العام.
ونفى املتحدث با�سم جهاز اال�ستخبارات �أنتوين غوليلمي يف بيان ت�صريحات
املفت�ش العام.وقال �إن بيانات هواتف عنا�صر اال�ستخبارات مُ�سحت يف �إطار
برنامج تبديل مقرر بد�أ قبل �أن يطلب مكتب املفت�ش العام املعلومات بعد �ستة
�أ�سابيع على �أحداث الكابيتول.
و�أكد �أن “جهاز اال�ستخبارات �أبلغ وزارة الأمن الداخلي ومكتب املفت�ش العام
بفقدان بيانات هواتف معينة ،لكنه �أكد ملكتب املفت�ش العام عدم فقدان �أي من
الر�سائل الن�صية التي طلبها يف عملية تبديل” الهواتف.

� 5أ�شهر على العملية الع�سكرية الرو�سية يف �أوكرانيا

امل�صالح االقت�صادية تت�صدر� ..سيناريوهات �أوروبا جتاه كييف تتغري
•• عوا�صم-وكاالت

تتواىل الت�صريحات الأوروب�ي��ة التي تعتربها
كييف تغريا يف املواقف بعد ما يقارب � 5أ�شهر
على العملية الع�سكرية الرو�سية يف �أوكرانيا.
و�آخر هذه الت�صريحات ،ما �أعلن عنه الأمني
العام حللف الناتو ين�س �ستولتنربغ ،الذي قال
�إن احللف يركز على م�ساعدة �أوكرانيا ع�سكريا
ولي�س على ان�ضمامها له.
و�أ� �ض��اف �ستولتنربغ خ�لال اجتماع م�شرتك
ل �ل �ج �ن �ت��ي ال� ��دف� ��اع واخل ��ارج� �ي ��ة يف ال�ب�رمل ��ان
الأوروبي“ :ترتكز اجلهود الآن على م�ساعدة
�أوكرانيا يف احلفاظ على ا�ستقاللها ،فهذا هو
ال�شيء الرئي�سي ،ولي�س ع�ضوية الناتو».
وع�برت كييف م�ؤخرا عن غ�ضبها من خالل
ت�صريحات وزي��ر املالية الأوك� ��راين� ،سريغي
مارت�شينكو ،ال��ذي �أع�ل��ن منذ �أي ��ام ع��ن عدم
وجود توافق بني الدول الأوروبية ب�ش�أن حزمة
م�ساعدات لأوكرانيا قيمتها  9مليارات يورو.
وات �ه��م ال��وزي��ر خ�ل�ال ت���ص��ري�ح��ات��ه للإعالم
الإي � �ط� ��ايل� ،أمل��ان �ي��ا مب �ن��ع ت�خ���ص�ي����ص حزمة
م�ساعدات بقيمة  9مليارات ي��ورو لأوكرانيا،
ح�ي��ث ت�ع��ار���ض �أوروب � ��ا مت��وي�ل�ه��ا م��ن الديون
الأوروبية امل�شرتكة.
ومع بدء العمليات الع�سكرية ،ا�صطفت معظم
الدول الأوروبية �إىل جانب كييف ،داعمة �إياها
بال�سالح وال�ع�ت��اد� ،إال �أن امل��وق��ف الأمل��اين كان

حمل انتقادات منذ بدء الأزمة.
وب�ه��ذا اخل�صو�ص يقول �آ��ص��ف ملحم ،مدير
مركز “جي �سي �إم” للدرا�سات“ :برلني من
�أكرث الدول تفهما ملو�سكو نظرا لعدة �أ�سباب،
ت�ع��ود ل�ل�ت�ق��ارب االق�ت���ص��ادي وال �ث �ق��ايف ،الذي
��س��اع��د يف ب�ن��ائ��ه امل���س�ت���ش��ارة ال�سابقة �أجنيال
مريكل».و�أكد ملحم ،خالل ت�صريحاته ملوقع
“�سكاي نيوز عربية”� ،أن امللف االقت�صادي
وحده كفيل برتدد �أملانيا ،فثلث الغاز الرو�سي
الذي ي�صل �إىل القارة العجوز ت�ستحوذ عليه
برلني فقط.
يف ال�سياق ذات ��ه ،ق��ال الأك��ادمي��ي ال��رو��س��ي يف
ال�سيا�سة الدولية دمييرتي فيكتوروفيت�ش:

“مار�ست ك�ي�ي��ف وم �ع �ه��ا ل �ن��دن م �ن��ذ بداية
العملية الرو�سية جميع ال�ضغوط على �أملانيا
للو�صول �إىل موقف �أوروب ��ي موحد حتى لو
كان ذلك ظاهريا فقط».
و�أ�ضاف فيكتوروفيت�ش يف حديث ملوقع “�سكاي
نيوز عربية” �أن �أملانيا “متيل دائما �إىل �سيا�سة
املنت�صف �أي عدم التورط ب�شكل �صريح يف �أي
�أزمة ت�ؤثر عليها اقت�صاديا».
وتخ�شى �أوروبا من االنقطاع الكامل لإمدادت
الغاز الرو�سي ،بعد توقف خط �أنابيب “نورد
�سرتمي  ”1لل�صيانة يف  11يوليو اجلاري،
ملدة � 10أيام.ويعترب “نورد �سرتمي � ”1أكرب
طريق منفرد للغاز الرو�سي ،وي�صل مبا�شرة

�إىل �أملانيا ،عرب بحر البلطيق ،حيث يجلب 55
مليار مرت مكعب من الغاز الطبيعي �سنويا.
ويف ظ ��ل امل ��واق ��ف الأوروب � �ي� ��ة ال �ت��ي و�صفت
ب��امل �ت �غ�يرة جت� ��اه ك �ي �ي��ف ،ق� ��ال وزي � ��ر الدفاع
ال�ف��رن���س��ي اجل��دي��د� ،سيبا�ستيان ليكورنيو،
يف ت���ص��ري�ح��ات��ه ل���ص�ح�ي�ف��ة “لو ج ��ورن ��ال دو
دميان�ش” ال�ف��رن���س�ي��ة� ،إن االت �� �ص��االت بني
ممثلي وزارت ��ي ال��دف��اع الفرن�سية والرو�سية
م�ستمرة ،ومن امل�ستحيل قطع خيط العالقات
مع مو�سكو يف النهاية.
وحول هذه النقطة� ،أو�ضح ملحم� ،أن املع�سكر
الأوروب��ي �أدرك بالكامل الآن خطورة املوقف
وال��و��ض��ع االقت�صادي للقارة ونق�ص الطاقة
والغذاء ،نتيجة العقوبات غري املدرو�سة التي
مت فر�ضها على مو�سكو.
وب�ّي�نّ �أن �أوك��ران�ي��ا توقعت يف ب��داي��ة الأم��ر �أن
يخو�ض الناتو املعركة نيابة عنها ويتم ح�شد
اجليو�ش لكييف ،وهذا مل ولن يحدث ،ف�أوروبا
تدرك جيدا �أن هذا يعني حربا عاملية ثالثة.
وحول الو�ضع يف فرن�سا قال الرئي�س �إميانويل
م ��اك ��رون �إن رو� �س �ي��ا ت���س�ت�خ��دم ال �غ��از �سالح
ح��رب ،و�إن على �أوروب� ��ا اال��س�ت�ع��داد النقطاع
كامل �إم��دادات الغاز الرو�سي.وحذر ماكرون
يف مقابلة تلفزيونية م��ن �أن اال�ستغناء عن
�إم��دادات الطاقة الرو�سية يعني �أن “ال�صيف
وب��داي��ة اخلريف �سيكونان �صعبني ج��دا على
الأرجح».

رئي�س الوزراء الإيطايل يحت�سب عدد الأ�صوات امل�ؤيدة حلكومته
•• روما�-أ ف ب

بد�أ رئي�س الوزراء الإيطايل ماريو دراغي الذي رف�ض الرئي�س
�سريجو ماتاريال ا�ستقالته �أم�س اجلمعة احت�ساب عدد النواب
امل��ؤي��دي��ن لبقاء حكومته ملعرفة م��ا �إذا ك��ان��ت ه��ذه الأخرية
�ستح�صل على ثقة الربملان الأربعاء املقبل.
و�أعلنت الرئا�سة الإيطالية �أن دراغ��ي “دُعي للمثول �أمام
ال�ب�رمل��ان ( )...ك��ي ُي �ج��رى تقييم للو�ضع” .و�أراد دراغي
الذي �أراد اال�ستقالة م�ساء اخلمي�س بعد عدم م�شاركة حركة
“خم�س جنوم” الع�ضو يف االئتالف احلاكم ،يف ت�صويت على
الثقة طلبته احلكومة� ،إال �أن الرئي�س رف�ضها.
ومبا �أن دراغ��ي يزور اجلزائر االثنني والثالثاء ،فمن املقرر
عقد هذه اجلل�سة احل�سا�سة للربملان الأربعاء.
ويرى فران�شي�سكو غالييتي امل�س�ؤول عن مركز بولي�س �سونار
 Policy Sonarللأبحاث ،يف حديث مع وكالة فران�س

ب��ر���س �أن “دراغي �سيلقي خطابه الأرب �ع��اء يف ال�برمل��ان بعد
التو�صل �إىل اتفاق كبري غري م�سبوق ب�ش�أن الغاز اجلزائري،
ما �سيجعله نوعًا من بطل التحرر من رو�سيا” ،وبالتايل ف�إن
النواب الذي �سي�صوّتون �ضد حكومته �س ُينظر �إليهم على �أنهم
“دمى بيد الرو�س».
يف هذا الوقت ،بد�أ احت�ساب عدد النواب امل�ؤيدين ملاريو دراغي
�أو على العك�س عدد الذين يرغبون يف �إجراء انتخابات مبكرة.
من جهة ،يحاول احلزب الدميوقراطي (و�سط ي�سار) وزعيم
حزب “ايطاليا فيفا” الو�سطي ماتيو رينزي وهو رئي�س وزراء
�أ�سبق ،بكل الو�سائل �إقناع دراغي بالبقاء على ر�أ�س احلكومة
حتى االنتخابات املقررة مطلع العام املقبل.
وق��ال رينزي “�أنا غا�ضب حيال حركة خم�س جن��وم ،ال �أريد
حتى التحدث �إل�ي�ه��م� .س�أنا�ضل بكل ق��واي ك��ي ت�ك��ون هناك
حكومة برئا�سة دراغي” حتى نهاية والية الهيئة الت�شريعية.
وكتب زعيم احل��زب الدميوقراطي �إنريكو ليتا ع�بر تويرت

“الآن يبقى لدينا خم�سة �أي��ام عمل كي ي�ؤكد الربملان الثقة
ب�ح�ك��وم��ة دراغ ��ي وك��ي ت �خ��رج �إي�ط��ال�ي��ا م��ن ه��ذه التطورات
امل�أ�ساوية».
وثمة خ�شية لدى ق��ادة الي�سار والو�سط من اال�ضطرار على
خو�ض انتخابات مكبرّ ة ُتظهر ا�ستطالعات الر�أي �أن اليمني
�سيفوز فيها بفارق كبري.
وال يزال اليمني مرت ّددًا ب�سبب انق�ساماته.
مييل حزبا الأغلبية احلكومية“ ،فورت�سا ايتاليا” (�أي �إىل
الأمام �إيطاليا) بزعامة �سيلفيو بريلو�سكوين وحزب الرابطة
بزعامة ماتيو �سالفيني� ،إىل الذهاب �إىل �صناديق االقرتاع،
لكن �سيواجهان �صعوبات لتف�سري رف�ضهما الت�صويت على
الثقة بحكومة دراغ��ي جلمهورهما ،يف وق��ت تواجه �إيطاليا
ت�ضخ ًما يف الأ�سعار وموجة وبائية جديدة وح��رب �أوكرانيا
وتداعياتها.
يف املقابل ،يدفع حزب “فراتيلي ديتاليا” (�أي �أ�شقاء �إيطاليا)

اليميني املتطرف واملعار�ض بكل قواه لإجراء انتخابات مبكرة.
موحدًا ،ف�إن فوزه يف مثل هذه االنتخابات
ويف حال كان اليمني ّ
يق�سمه �أ�صلاً .ويعترب
م�ضمون� ،إال �أن م�صري حكومة دراغي ّ
لورنزو كودونيو كبري اقت�صاديي اخلزانة الإيطالية ال�سابق
والأ�ستاذ يف كلية لندن لالقت�صاد �أن “قادة �سيا�سيني عديدين
يعتقدون �أن االنتخابات املبكرة �ستكون املخرج املنا�سب لأن
احلكومة فقدت عمل ًيا قدرتها على تبني �إ�صالحات جديدة
واتخاذ خيارات �سيا�سية �صعبة».
من جانبه ،دعا الكاردينال ماتيو ت�سوبي رئي�س م�ؤمتر �أ�ساقفة
الكني�سة الإيطالية امل�ؤ ّثرة جدًا� ،إىل حت ّمل “امل�س�ؤولية” معربًا
عن “قلق كبري حيال الو�ضع ال�سيا�سي” .و�أ�ضاف “ن�أمل �أن
(يتح ّمل اجلميع) امل�س�ؤولية با�سم امل�صلحة العامة للبالد».
�أي��ن حركة خم�س جن��وم التي ت�سببت بهذه الأزم ��ة ،م��ن كل
ذلك؟مل يت ّم ت�سريب �أي معلومة من اجتماع جمل�سها الوطني
الذي عُقد م�ساء اخلمي�س.

رئي�سا للوزراء
وقال زعيم احلركة جوزيبي كونتي الذي كان ً
قبل دراغ ��ي“ ،لقد ناق�شنا ،و�أخ��ذن��ا عل ًما با�ستقالة دراغي
و�سنوا�صل النقا�ش غدًا».وكتبت �صحيفة “ال �ستامبا” من
جانبها �أنه كانت هناك
“حلظات ت � ��وت � ��رات
كبرية” خ �ل��ال ه ��ذا
االجتماع الذي ا�ستم ّر
ثالث �ساعات تقري ًبا.
ون� �ق� �ل ��ت ال�صحيفة
ع ��ن �أح� � ��د امل�شاركني
يف االج � �ت � �م� ��اع قوله
�إن “من الأف �� �ض��ل �أال
نتطرق �إل�ي��ه و�إال ف�إن
الأم ��ر �سينتهي ب�شكل
�سيء».
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الواليات املتحدة -ال�صني:

حماولة لالنفراج يف عالقات العمالقني الربكانية!...
“بناءة” يف نهاية اجتماع طويل ،على غري العادة� ،إثر
•• الفجر -بيري انطوان دونيت
اجتماع وزراء خارجية جمموعة الع�شرين يف بايل.
ترجمة خرية ال�شيباين�إ���ش��ارة م�شجعة بعد �سنوات من العالقات امل�ضطربة
ال�سبت  9يوليو ،ك�شف رئي�س الدبلوما�سية الأمريكية التي �ساءت ب�شكل مطرد يف الأ�شهر الأخرية ،مع تايوان
�أنتوين بلينكني ونظريه ال�صيني وانغ يي ،عن مناق�شات كنقطة ارتكاز رئي�سية.

«على الرغم من تعقد عالقتنا ،ميكنني القول ببع�ض
الثقة� ،أن وفدينا وج��دا ان مناق�شات ال��ي��وم مفيدة
�صرح �أنتوين بلينكني بعد خم�س
و�صريحة وبناءة”ّ ،
�ساعات من املحادثات مع وانغ يي .ومع ذلك� ،أ�شار وزير
اخلارجية الأمريكي �إىل ال�ضغط الع�سكري املتزايد

ال��ذي متار�سه بكني على ت��اي��وان“ :لقد �أع��رب��ت عن
خماوف الواليات املتحدة العميقة ب�ش�أن خطاب بكني
اال�ستفزازي املتزايد و�أن�شطتها جتاه تايوان ،والأهمية
احليوية للحفاظ على ال�سالم واال�ستقرار يف م�ضيق
تايوان».

11

وا�شنطن تريد فك االرتباط بني بكني ومو�سكو
من جهته ،اعترب وزي��ر اخلارجية
ال�صيني االجتماع “مر�ضيا”“ .لقد
تو�صل اجلانبان ،على �أ�سا�س املعاملة
باملثل واملنفعة املتبادلة� ،إىل توافق
ل �ت ��أم�ي�ن حت �ق �ي��ق جم �م��وع��ة العمل
ال�صينية الأمريكية امل�شرتكة املزيد
من النتائج .ومع ذلك ،حث �أنطوين
بلينكني ال�صني على الن�أي بنف�سها
عن مو�سكو و�إدانة العدوان الرو�سي
ع�ل��ى �أوك��ران �ي��ا ،وه��و �أم ��ر مل تفعله
بكني منذ دخول مو�سكو احلرب �ضد
كييف يف  24ف�ب�راي��ر .وق ��ال كبري
الدبلوما�سيني يف وا�شنطن“ ،هذا هو
حقا الوقت الذي نحتاج فيه للوقوف
ج�م�ي�ع��ا ،ك�م��ا ف�ع�ل��ت دول جمموعة
الع�شرين ،لإدانة العدوان».
ي �� �ش��ار اىل ان وزي � ��ر اخلارجية
ال��رو� �س��ي�� ،س�يرغ��ي الف ��روف ،قاطع
اجل �م �ع��ة  8ي��ول �ي��و ،االج �ت �م ��اع مع
نظرائه يف جمموعة الع�شرين ،بعد
تعر�ضه ل�سيل من االنتقادات ب�ش�أن
الغزو الرو�سي لأوكرانيا“ .كان هناك
�إج �م��اع ق��وي ت��رك رو��س�ي��ا معزولة،
كما ح��دث م��رات عديدة منذ بداية
ه��ذه احل ��رب ،ق��ال �أن�ت��وين بلينكني،
يف ال ��واق ��ع ،غ� ��ادر وزي� ��ر اخلارجية
الف��روف االجتماع يف وقت �أبكر مما
كان متوقعا ،رمبا لأن تلك الر�سالة
كانت �صاخبة ووا�ضحة».
من جانبه ،اعترب وانغ يي� ،أنه من
ال���ض��روري �أن حت��اف��ظ ال�صني على
“تبادالت طبيعية” م��ع الواليات
املتحدة .وق��ال �أنتوين بلينكني مرة
�أخ ��رى خ�ل�ال م ��ؤمت��ر �صحفي بعد
ه��ذه امل�ح��ادث��ات“ :لقد �شاركت مرة
�أخ��رى ع�ضو جمل�س ال��دول��ة “وانغ
يي” ق�ل�ق�ن��ا ب �� �ش ��أن ان �ح �ي��از ال�صني
�إىل رو�سيا” .و�أ��ض��اف �أن��ه ال يعتقد
�أن ال�صني بقيت على احلياد يف هذا
امللف ،على الرغم من الت�صريحات
ال�صينية التي تبدو �أنها ت�ؤ�شر اىل
عك�س ذلك.
«ك� �ن ��ا م �ن �ف �ت �ح�ين ل �ل �غ��اي��ة ب�ش�أن
خالفاتنا “ ”...لكن هذا االجتماع
كان � ً
أي�ضا بنا ًء لأنه على الرغم من
�صراحتنا ،ك��ان��ت النغمة احرتافية
للغاية”� ،أو��ض��ح م���س��ؤول �أمريكي.
وا�� �ض ��اف “لكن �أي� ��ا م ��ن اجلانبني
مل ي�ظ�ه��ر ف�ع�لا ا� �س �ت �ع��دادا لتقدمي
تنازالت».

وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكني ي�صافح وزير اخلارجية ال�صيني وانغ يي يف بايل ،يف اليوم التايل الجتماع جمموعة الع�شرين

 احتفظ الرئي�س الأمريكي جو بايدن �إىل حد كبري بجوهر اخلط املت�شدد ل�سلفه دونالد ترامب ب�ش�أن ال�صني من النزاعات التجارية ،امتد التناف�س �إىل املجاالتال�سيا�سية والأيديولوجية والع�سكرية والتكنولوجية

 يدر�س م�ست�أجر البيت الأبي�ض حال ًيا تخفيف بع�ض التعريفاتالتي فر�ضها �سلفه دونالد ترامب على الب�ضائع ال�صينية

� -أطلقت جمموعة الدول ال�سبع �شراكة عاملية يف البنية التحتية ملناف�سة م�شروع احلزام والطريق ال�صيني

“بال�سقوط يف خندق يف �أي وقت”،
ال �سيما �أن “العديد من النا�س يرون
�أن الواليات املتحدة تعاين من زيادة
يف ره��اب ال�سينوفوبيا” .بالإ�ضافة
�إىل ذلك ،كرر الوزير� ،أنه يبقى من
ال �� �ض��روري �أن ت�ك��ون �أم��ري�ك��ا حذرة
ف�ي�م��ا ت�ق��ول��ه ع��ن ت��اي��وان ،وتتجنب
�إر�سال �إ�شارات خط�أ “للقوى امل�ؤيدة
لال�ستقالل يف تايوان».
�إن ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ت�سعى �إىل
ب��ذل ك��ل م��ا يف و�سعها ملنع �أي �سوء
تقدير قد ي��ؤدي عن غري ق�صد �إىل
�صراع� ،صرح دانيال كري�ستينربينك،
ك�ب�ير ال��دب�ل��وم��ا��س�ي�ين الأمريكيني
ل�ش�ؤون �شرق �آ�سيا لل�صحفيني قبل
االج�ت�م��اع .ويف ال��وق��ت ال��ذي ي�سعى
فيه الغرب اىل عزل رو�سيا بعد غزو
�أوك��ران�ي��ا ،وي�ع��اين االقت�صاد العاملي
ح ��ال ��ة ارت � �ب ��اك م� �ت ��زاي ��دة ،اتخذت
ب�ك�ين ووا��ش�ن�ط��ن ب��و��ض��وح �إج ��راءات
اح�ت�رازي ��ة مل�ن��ع ت���ص��اع��د اخلالفات
التي ال ح�صر لها �إىل �صراع ال ميكن
التغلب عليه.
ومع ذلك ،تظل التوترات يف الواقع
حا�ضرة ،ويبدو التغلب عليها مهمة
�شاقة ،لأن جماالت املواجهة متعددة.
واذا م��ا ا��س�ت�ث�ن�ي�ن��ا ق���ض�ي��ة تايوان،
اح �ت �ف��ظ ال��رئ �ي ����س الأم ��ري� �ك ��ي جو
بايدن �إىل حد كبري بجوهر اخلط
املت�شدد ل�سلفه دونالد ترامب ب�ش�أن
ال�صني ،بل ّ
و�ضخمه .فمن النزاعات
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ،ام� �ت ��د ال �ت �ن��اف ����س �إىل
املجاالت ال�سيا�سية والأيديولوجية
والع�سكرية والتكنولوجية.
يف الآونة الأخرية� ،أ�شار جو بايدن
«منطقة خطرة»
واعترب وانغ يي� ،إن العالقات بني �إىل �أن الواليات املتحدة ال ت�سعى لبدء
ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة وال �� �ص�ين حاليا ح��رب ب��اردة جديدة .لكنه يف الوقت
يف م�ن�ط�ق��ة خ �ط��رة ،لأن �ه��ا تخاطر نف�سه  ،يوا�صل ان�ت�ق��ادات��ه ،ال �سيما

وليام الي وامل�ست�شارة الوطنية ال�سابقة �ألي�س كينغ يف منزل �شينزو �آبي
من خالل اتهام بكني بارتكاب “�إبادة
جماعية” �ضد الأويغور ،ومعظمهم
م��ن امل�سلمني ،يف �شينجيانغ غربي
ال �� �ص�ين .وي��در���س م���س�ت��أج��ر البيت
الأب� �ي� �� ��ض ح ��ال� � ًي ��ا ت �خ �ف �ي��ف بع�ض
التعريفات التي فر�ضها �سلفه دونالد
ت��رام��ب ع �ل��ى ال�ب���ض��ائ��ع ال�صينية.
ومي� �ك ��ن ل� �ه ��ذه اخل� �ط ��وة �أن تقلل
الت�ضخم ،الذي �أ�صبح عقبة �سيا�سية
رئي�سية يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة .لكن
يف ال�ك��وجن��ر���س ،ه�ن��اك ال�ع��دي��د من
الأ�صوات التي تدعو �إىل احلزم.
بالن�سبة ل�ل���ص�ين ،ف� ��إن التناف�س
م ��ع �أم��ري �ك��ا ال ي �خ �ل��و م ��ن عواقب
على االق�ت���ص��اد ال��وط�ن��ي ال��ذي مير
مبنطقة ا�ضطرابات ح��ادة منذ عدة

الرئي�سة التايوانية تكرم روح �شينزو ابي

�أ� �ش �ه��ر .وي���ش�ه��د من��و ال �ن��اجت املحلي
ً
انخفا�ضا حادًا
الإج �م��ايل ال�صيني
ومن غري املرجح �أن يتجاوز  4باملائة
عام  ،2022وهي �أ�سو�أ نتيجة منذ
ث�لاث��ة ع �ق��ود .وه ��ذا م��ا يف�سر �إىل
حد كبري اخلطاب ال�صيني الر�سمي
ب �� �ش ��أن رو� �س �ي��ا وال� � ��ذي ي ��رك ��ز على
ت�صوير �صني راغ�ب��ة يف البقاء على
احل�ي��اد يف احل��رب الأوك��ران �ي��ة .لكن
يف الواقع ،يبدو �أن الإ�شارات الأخرية
ت���ش�ه��د ع �ل��ى ع�ك����س ذل� ��ك .ويف هذه
احل��ال��ة ،اخ �ت��ارت ال�ق�ي��ادة ال�صينية
ب��و� �ض��وح م�ع���س�ك��ره��ا :دع ��م رو�سيا.
عالوة على ذلك� ،إذا كانت وا�شنطن
حت ��اول تغيري لهجتها فيما يتعلق
بال�صني ،فمن الوا�ضح �أن احل��زم ال

ي��زال قائما .وينطبق ال�شيء نف�سه
على هونغ كونغ ،التي يبقى و�ضعها
ي�ث�ير ت�ع�ل�ي�ق��ات ق��ا��س�ي��ة م��ن الإدارة
الأمريكية.
فقد ح � ّذر القن�صل الأم��ري�ك��ي يف
امل���س�ت�ع�م��رة ال�بري�ط��ان�ي��ة ال�سابقة،
االثنني  11يوليو� ،سلطات املدينة:
�إن اال�ستخدام “القا�سي واملخيف”
لقانون الأمن القومي الذي فر�ضته
بكني يف يونيو  2020يهدد مكانة
ه ��ون ��غ ك ��ون ��غ ك �م��رك��ز م� ��ايل دويل.
وندد هان�سكوم �سميث بامل�صطلحات
ال �غ��ام ���ض��ة ع �م ��داً يف ه ��ذا القانون
وال �ت��ي ت��و ّل��د “اخلوف والإكراه”،
م�شريا اىل ان “الوطنية احلقيقية
تكت�سب من خالل ك�سب والء �أنا�س

�أحرار ،بد ًال من الت�شريع ملا هو �أم ال،
الوطنية والوالء لل�سلطة».
غ�ضب بكني
على ال�صعيد ال��دويل ،كان للنظام
ال�صيني للوهلة الأوىل كل الأ�سباب
التي جتعله يبتهج �س ًرا بوفاة رئي�س
ال��وزراء الياباين ال�سابق �شينزو �آبي
يف  8يوليو .فقد ظل الزعيم م�ؤث ًرا
ج�دًا على امل�شهد ال�سيا�سي الياباين
ومت ّيز بدعمه املعلن لتايوان وانتقاده
القا�سي لبكني.
لكن �إحدى النتائج ال�سيا�سية لهذا
االغتيال يف ظروف ال تزال غام�ضة،
�ستكون االنت�صار امل��دوي لت�شكيلته،
احل � ��زب ال� �ل� �ي�ب�رايل الدميقراطي

احلاكم ،يف انتخابات جمل�س ال�شيوخ
يوم الأحد 10 ،يوليو.
يف ال��واق��ع ،ف��از احل��زب الليربايل
ال��دمي�ق��راط��ي مب��ا ي��زي��د ق�ل�ي� ً
لا عن
ثلثي الأ�صوات ،مما ي�سمح له بالنظر
يف مراجعة الد�ستور الياباين ،الذي
فر�ضه الأمريكيون عام  1948بعد
ا�ست�سالم ال�ي��اب��ان يف نهاية احلرب
العاملية ال�ث��ان�ي��ة ،وم�ن��ع ال�ي��اب��ان من
التدخل ع�سكريًا يف م�سرح �أجنبي.
ف��از االئ�ت�لاف ال��ذي �شكله احلزب
ال �ل �ي�ب�رايل ال��دمي �ق��راط��ي وحليفه
ك��وم�ي�ت��و ب �ـ  76م��ن  125مقعدا
مو�ضوع ال��ره��ان ي��وم الأح��د ،مقابل
 69قبل االنتخابات ،وي�سيطر الآن
على  146م��ن �أ��ص��ل  248مقعدا
يف جم�ل����س ال���ش�ي��وخ ،وف �ق��ا للنتائج
النهائية.
ومع ذلك ،كان الطموح الذي رعاه
�شينزو �آب ��ي ،ه��و م��راج�ع��ة الد�ستور
من �أج��ل ال�سماح لليابان على وجه
التحديد بلعب دور جيو�سيا�سي �أكرث
حزماً يف �آ�سيا ،وعلى وجه اخل�صو�ص،
يف � �س �ي��اق � �ص �ع��ود ال �� �ص�ي�ن يف هذه
املنطقة .وع�شية جنازة �شينزو �آبي يف
طوكيو� ،أق�سم رئي�س الوزراء احلايل
فوميو كي�شيدا على موا�صلة �سيا�سة
الرئي�س ال�سابق للحكومة اليابانية
يف هذا امللف.
�أقيمت اجلنازة ي��وم الثالثاء 12
يوليو �أ�سريا .وح�ضر املوكب �أنتوين
بلينكني ووزي��رة اخلزانة الأمريكية
ج��ان�ي��ت ي�ل�ين ال �ت��ي ق��ال��ت“ :ي�سود
ال� �ي ��وم � �ش �ع��ور ع �م �ي��ق ب ��احل ��زن بعد
وفاته ،رئي�س الوزراء �آبي هو زعيم ذو
ر�ؤية ،وقد عزز مكانة اليابان� ...أعلم
�أن �إرث ��ه ��س��وف ي�ستمر”� .أم��ا وزير
اخل��ارج�ي��ة الأم��ري �ك��ي ،ال��ذي التقى

تخفيف بع�ض التعريفات على الب�ضائع ال�صينية

نظريه الياباين�“ :أ�شارك زمالءنا
اليابانيني �شعو ًرا باخل�سارة� ،شعو ًرا
بال�صدمة ينتابنا جمي ًعا .لكن �أو ًال
وقبل كل �شيء ،جئت بنا ًء على طلب
الرئي�س “جو بايدن” لأننا �أ�صدقاء
�أك�ث��ر م ��ن ح �ل �ف��اء ،وع �ن��دم��ا يت�أمل
�صديق ،ي�أتي �أ�صدقا�ؤه لدعمه».
ق ��ام م �� �س ��ؤول��ون �أج��ان��ب �آخ ��رون
ب ��ال ��رح� �ل ��ة ،م �ن �ه��م رئ� �ي� �� ��س ك ��وري ��ا
اجل�ن��وب�ي��ة ي��ون ��س��وك ي ��ول ،والأه ��م
م��ن ذل ��ك� :أر��س�ل��ت ت��اي��وان ،ال�ت��ي ال
تقيم عالقات دبلوما�سية مع اليابان،
نائب رئي�سها ويليام الي ،وهو �أعلى
زعيم تايواين يزور اليابان منذ عام
 ،1972وه��و ت��اري��خ القطيعة بني
طوكيو وتايبيه ،واالعرتاف املتزامن
من قبل احلكومة اليابانية بـ ال�صني
ال�شعبية.
و�أو�ضحت ال�سلطات التايوانية �أن
هذه الزيارة تكت�سي طابعا “خا�صا”.
وم��ع ذل��ك ،ف��إن الرمزية قوية .ومل
ت�تردد و�سائل الإع�ل�ام اليابانية يف
الإ��ش��ارة �إىل �أن م�ستوى ه��ذا الوفد
�أو�� �ض ��ح رغ �ب��ة ط��وك �ي��و وت��اي �ب �ي��ه يف
الإبالغ عل ًنا عن تقارب ما .يف املقابل،
ام�ت�ن��ع م�ك�ت��ب ال��رئ�ي���س��ة التايوانية
ت��ا��س��ي �إي �ن��غ وي��ن ع��ن التعليق على
زي� � ��ارة ن ��ائ ��ب ال��رئ �ي ����س الي ،لكنه
ق��ال �إن��ه و�شينزو �آب��ي كانا �صديقني
“ل�سنوات عديدة” .وقال كو كو-ون،
رئي�س جمموعة ال�صداقة الربملانية
ال�ت��اي��وان�ي��ة ل���ش��رق �آ� �س �ي��ا� ،إن زي ��ارة
ن��ائ��ب رئ �ي ����س ت ��اي ��وان �إىل طوكيو،
مت�ث��ل “خطوة دب�ل��وم��ا��س�ي��ة كبرية
�إىل الأم � ��ام» .وت ��أخ��ذ ه��ذه الزيارة
بعدا خا�صا من حقيقة �أن الي يظهر
الآن كمر�شح حمتمل لرئا�سة تايوان
ع �ن��دم��ا ت�ن�ت�ه��ي ف�ت�رة والي� ��ة ت�ساي
�إن ��غ ون احل��ال�ي��ة ع��ام  ،2024لأن
الد�ستور يحظر عليها والية ثالثة.
وو� �ض �ع��ت ه� ��ذه االخ� �ي��رة ب��اق��ة من
الزهور البي�ضاء يوم الثالثاء �أ�سفل
�صورة ل�شينزو �آبي يف مبنى التمثيلية
اليابانية يف تايبيه .جنحت زيارة
الي يف �إث� ��ارة غ���ض��ب ب �ك�ين ،وقالت
وزارة اخلارجية ال�صينية ،الثالثاء،
�إن ال�سفارة ال�صينية يف طوكيو نقلت
“احتجاجا قويا” �إىل احلكومة
اليابانية .وق��ال وان��غ وينبني� ،أحد
امل �ت �ح��دث�ين ب��ا� �س��م ال� � � ��وزارة“ ،بعد
اغتيال رئي�س ال ��وزراء ال�سابق �آبي،
ا�ستغلت ال�سلطات التايوانية هذه
ال �ف��ر� �ص��ة ل�ل�ان �خ��راط يف توظيف
�سيا�سي ...م��ن امل�ستحيل �أن يحقق
هذا النوع من الإ�شارات �أي �شيء».
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دع ��ا م���س��اع��د ل�ل��رئ�ي����س الأوك � ��راين
امل�شرعني �إىل ت�شكيل جلنة ملراقبة
الأ��س�ل�ح��ة ال�ت��ي تت�سلمها �أوكرانيا
من حلفائها الغربيني للم�ساعدة يف
�صد الغزو الرو�سي.
وي� ��أت ��ي االق� �ت ��راح ب �ع��د �أن �أث � ��ارت
بروك�سل خماوف من تهريب �أ�سلحة
من �أوكرانيا اىل ع�صابات اجلرمية
املنظمة يف �أوروبا.

وق ��ال م��دي��ر ال��رئ��ا��س��ة الأوكرانية
�أن� ��دري� ��ه ي ��رم ��اك ع �ل��ى تليغرام:
“الربملان ال�سلطة الت�شريعية يجب
�أن ي���ش��ارك يف م��راق�ب��ة م�ساعدات
احللفاء الدفاعية .هدفنا �أن نكون
على �أكرب قدر من ال�شفافية يف ظل
قانون الطوارئ».
و�أ� �ض��اف �أن جميع الأ��س�ل�ح��ة التي
ق��دم�ه��ا ال �غ��رب “م�سجلة و�أر�سلت
�إىل اجلبهة».
و�أ�شار يرماك اىل �أن جلنة املراقبة

�ستتعامل مع “ق�ضايا الرقابة على
ا� �س �ت �خ��دام الأ� �س �ل �ح��ة ال� � ��واردة من
�شركائنا” ،م��ؤك��داً �أن “ال�شفافية
ه��ي �أف���ض��ل و��ص�ف��ة ��ض��د التالعب
والت�ضليل من قبل رو�سيا».
وقال االحتاد الأوروبي هذا الأ�سبوع
�إنه ب�صدد �إن�شاء مركز يف مولدافيا
ملحاربة اجل��رمي��ة املنظمة ،خا�صة
ت �ه��ري��ب الأ� �س �ل �ح��ة م ��ن �أوك ��ران �ي ��ا
املجاورة.
وقالت كييف �إنها تراقب عن كثب

الأ�سلحة التي تتلقاها من ال�شركاء
ال �غ ��رب �ي�ي�ن و�أن الإ� � � �ش� � ��راف على
الت�سليم ميثل “�أولوية” للحكومة،
واتهمت رو�سيا بن�شر دعاية م�ضللة
ع��ن ان�ت���ش��ار ت�ه��ري��ب الأ��س�ل�ح��ة من
�أوكرانيا.
و�أ�صبحت الأ�سلحة الفردية متاحة
ب���ش�ك��ل م �ت��زاي��د يف �أوك ��ران� �ي ��ا بعد
النزاع ال��ذي اندلع يف  2014بني
االنف�صاليني املدعومني من مو�سكو
يف ال�شرق ،واجلي�ش الأوكراين.

•• تيغو�سيغالبا�-أ ف ب

ق �ت��ل �أرب � �ع� ��ة �أ� �ش �خ ��ا� ��ص م ��ن ب �ي �ن �ه��م جنل
رئي�س هندورا�س الأ�سبق بورفرييو لوبو،
ب��ال��ر��ص��ا���ص �أم ����س الأول اخل�م�ي����س خارج
ملهى ليلي يف العا�صمة تيغو�سيغالبا ،كما
�أعلن الرئي�س الأ�سبق وال�شرطة.
وقال لوبو لو�سائل �إعالم حملية �إن �أفرادا
مدججني بال�سالح “�أجربوا ال�شبان على
اخل� ��روج م��ن ال�سيارات” و�أط �ل �ق��وا النار
عليهم “كما يحدث يف عملية كوماندو�س».

و�أ�ضاف �أن ابنه �سعيد ( 23عاما) ُقتل وابنه
الآخ��ر لوي�س ال��ذي ك��ان م��وج��ودا يف �سيارة
�أخرى مل ي�صب ب�أذى.
و�أو��ض�ح��ت ال�شرطة �أن اجل��رمي��ة وقعت يف
موقف لل�سيارات حتت الأر�ض ملبنى النادي
الليلي.
و�أظ� �ه ��رت ل�ق�ط��ات ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة ب�ث�ت�ه��ا قناة
“ات�ش �سي ات�ش” ملثمني م�سلحني ببنادق
ي�ع�تر��ض��ون ��س�ي��ارة وي �ج�برون رك��اب�ه��ا على
النزول والوقوف يف مواجهة حائط.
وب �ي�ن ال �� �ش �ب��اب ال ��ذي ��ن ق �ت �ل��وا اب ��ن �شقيق

اجل�نرال املتقاعد روميو فا�سكيز ال��ذي قاد
يف  2009ان �ق�لا ًب��ا ��ض��د ال��رئ�ي����س �آن ��ذاك
مانويل زياليا.
ولبورفرييو لوبو ال��ذي قاد هندورا�س من
� 2010إىل  ،2014ابن الثالث هو فابيو
ويق�ضي ح��ال�ي��ا ع�ق��وب��ة بال�سجن مل��دة 24
ع��ام��ا يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة بتهمة تهريب
خمدرات.
وزوج� � ��ة ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اب��ق روزا بونيال
م�سجونة �أي�ضا يف تيغو�سيغالبا بتهم ف�ساد
عندما كانت ال�سيدة الأوىل يف البالد.

معارك مر ّكزة يف �شرق �أوكرانيا ودونبا�س

الرئي�س الأوكراين يطالب بتحقيق «يف جرائم رو�سيا»
•• عوا�صم�-أ ف ب

ُقتل � 23شخ�صاً على الأقل بينهم 3
�أطفال �أم�س الأول اخلمي�س يف غارات
على مدينة فينيت�سيا الأوكرانية ،يف
و�سط �أوكرانيا ،والتي تقع بعيداً عن
خطوط القتال ،الأم��ر ال��ذي و�صفه
ال��رئ �ي ����س ف ��ول ��ودمي�ي�ر زيلين�سكي
بـ”العمل الإرهابي ال�سافر».
وا��س�ت�ه��دف��ت ال� �غ ��ارات م�ن�ط�ق��ة تقع
ع� �ل ��ى ب� �ع ��د م � �ئ� ��ات ال� �ك� �ي� �ل ��وم�ت�رات
م��ن اخل �ط��وط الأم ��ام �ي ��ة ،يف وقت
ت�ست�ضيف فيه اله��اي م�ؤمتراً حول
اجلرائم املرتكبة يف �أوكرانيا.
ويف مداخلة عرب الفيديو �أمام امل�ؤمتر
ال � ��ذي ت �ن� ّ�ظ �م��ه امل �ح �ك �م��ة اجلنائية
ال ��دول� �ي ��ة وامل �ف��و� �ض �ي��ة الأوروب � �ي� ��ة
وهولندا ،دع��ا زيلين�سكي �إىل �إن�شاء
“حمكمة خا�صة” للتحقيق “يف
ج� ��رائ� ��م ال� � �ع � ��دوان ال ��رو�� �س ��ي على
�أوكرانيا».
ويف فينيت�سيا� ،أظهرت ال�صور التي
ن���ش��رت�ه��ا خ��دم��ة ح� ��االت ال �ط ��وارئ
املتفحمة
الأوكرانية ع�شرات اجلثث
ّ
وم �ب �ن��ى م ��ن ع �� �ش��رة ط ��واب ��ق د ّم� ��ره
االنفجار واحلريق الذي �أعقبه.
و�أ� �ش ��ار اجل�ي����ش الأوك� � ��راين �إىل � ّأن
“� 3صواريخ” ا��س�ت�ه��دف��ت موقفاً
ل�ل���س�ي��ارات وامل�ب�ن��ى ال �ت �ج��اري و�سط
امل��دي�ن��ة ال ��ذي ي�ح�ت��وي ع�ل��ى مكاتب
و�شركات �صغرية.
و�أو� � �ض� ��ح امل �ت �ح��دث ب��ا� �س��م ال �ق ��وات
اجلوية الأوك��ران�ي��ة ي��وري �إغنات �أن
غ��وا��ص��ات يف البحر الأ� �س��ود �أطلقت
هذه ال�صواريخ.
وب �ع��د ال� �غ ��ارات ،ق ��ال زي�ل�ي�ن���س�ك��ي يف

مداخلته �أم��ام م��ؤمت��ر اله��اي الذي
ي�شارك فيه وزراء العدل واخلارجية
الأوروب �ي��ون “كل ي��وم ،تقتل رو�سيا
مدنيني وتقتل �أط �ف��ا ًال �أوكرانيني،
وتطلق ال�صواريخ على �أهداف مدنية
حيث ال يوجد �شيء ع�سكري .ما هذا
�إذا مل يكن عم ً
ال �إرهابياً �سافراً؟».
و�أع �ل �ن��ت ف ��رق الإن� �ق ��اذ يف ح�صيلة
ج��دي��دة مقتل � 23شخ�صا ،م�ؤكدة
موا�صلة البحث عن � 39شخ�صاً.
ون ��دد الأم�ي�ن ال �ع��ام ل ل��أمم املتحدة
�أن� �ط ��ون� �ي ��و غ ��وت�ي�ري �� ��ش بالهجوم
“املروع” ،داع � �ي � �اً �إىل حما�سبة
امل���س��ؤول�ين ع��ن مثل ه��ذه الهجمات
التي تطال مدنيني.
كما ن��دد االحت ��اد الأوروب� ��ي بـ”�أ�شد
العبارات” بال�ضربات الرو�سية على
فينيت�سيا ،على ما جاء يف بيان.
غارات على اجلنوب

كانت ال�ضربات الرو�سية بعيداً عن
اخل �ط��وط الأم��ام �ي��ة للجبهة نادرة
ن�سبياً على مدى �أ�سابيع عدّة .ولكن
احل��رب تت�سع وت�ستعر ح��ول مناطق
مثل ميناء ميكواليف اال�سرتاتيجي
يف اجل� �ن ��وب وال �ق��ري��ب م ��ن البحر
الأ� �س ��ود وال� ��ذي ك ��ان يف وق ��ت مبكر
من �صباح اخلمي�س هدفاً “ل�ضربة
�صاروخية هائلة” ،لليوم الثاين على
التوايل.
وق ��ال ��ت ال ��رئ ��ا� �س ��ة الأوك� ��ران � �ي� ��ة يف
�إي� � �ج � ��ازه � ��ا ال� ��� �ص� �ب ��اح ��ي ال� �ي ��وم ��ي
“ت�ض ّررت مدر�ستان والبنية التحتية
للموا�صالت وفندق».
و�أظ � �ه� ��رت ال �� �ص ��ور ال� �ت ��ي ن�شرتها
ال�سلطات املحلية بقايا مبنى دمره
ال�ق���ص��ف ،فيما ك��ان ع � ّم��ال البلدية
ي� �ن � ّ�ظ� �ف ��ون احل � �ط� ��ام ال � � ��ذي خ ّلفه
الهجوم.
و� �ش � ّن��ت ك �ي �ي��ف م �ن��ذ �أ� �س��اب �ي��ع ع� �دّة

هجوماً م�ضاداً ال�ستعادة خري�سون،
ال��واق�ع��ة على بعد �ستني كيلومرتاً
من ميكواليف والعا�صمة الإقليمية
الوحيدة التي �سيطرت عليها مو�سكو
منذ  24فرباير (�شباط).
وبينما ال يزال خط املواجهة م�ستق ّراً
ن�سبياً ،ت�شنّ �أوكرانيا هجمات قوية
ب�شكل متزايد عرب ا�ستخدام �أنظمة
�صاروخية �أمريكية و�أوروبية جديدة
ت�ستهدف م�ستودعات الأ�سلحة.
«ن�صر كامل»
تبقى امل �ع��ارك الأ��س��ا��س�ي��ة م��ر ّك��زة يف
�شرق �أوكرانيا ويف دونبا�س ،احلو�ض
ال�صناعي والتعديني ال��ذي توعّدت
مو�سكو باحتالله ب�شكل كامل.
و�أ��ش��ار حمافظ منطقة لوغان�سك،
�سريغي غ��اي��داي� ،إىل �أن “هجمات
املدفعية وق��ذائ��ف ال �ه��اون تتوا�صل
(و) يحاول الرو�س اقتحام �سيفر�سك

ال�سباق على رئا�سة حزب املحافظني ُينع�ش �صناعة الدفاع

بيني موردنت ..من هي ال�سيدة الأوفر حظا لرئا�سة وزراء بريطانيا؟
•• لندن-وكاالت

ج ��اء خ �ط��اب امل��ر� �ش �ح�ين خلو�ض
ال � �� � �س � �ب� ��اق ع � �ل� ��ى رئ� ��ا� � �س� ��ة ح� ��زب
امل �ح��اف �ظ�ي�ن “م�ؤيداً للدفاع”
بوجه خا�ص،
و�شكل ح��دي��ث ع��دد م��ن ال�ساعني
خلالفة رئي�س ال ��وزراء امل�ستقيل
بوري�س جون�سون عن زيادة الإنفاق
على الدفاع،
�أمراً �إيجابياً ب�شكل تدريجي لهذا
ال�ق�ط��اع ،ح�سب وك��ال��ة بلومربغ،
ا� �س �ت �ن ��اداً �إىل مل ��ذك ��رة جمموعة
“�سيتي غروب” املالية للعمالء،
اخلمي�س.
وك �ت ��ب امل �ح �ل��ل يف � �س �ي �ت��ي غ ��روب
�صامويل بورجي�س� ،أن ت�صريحات
املر�شحني بيني م��وردون��ت ،وليز
ت��را���س ،وت ��وم ت��وغ �ن��ده��ات ،كانت
ب�شكل وا�ضح ل�صالح تعزيز قدرات
بريطانيا الدفاعية.
غ�ير �أن ري���ش��ي ��س��ون��اك ،املعروف
مبعار�ضته ل��زي��ادة نفقات الدفاع
ع�ن��دم��ا ك ��ان وزي� ��را ل�ل�خ��زان��ة ،قد
يت�سم ب��احل�ي��اد� ،إذا �أ��ص�ب��ح رئي�ساً
للوزراء.
ومن امل�ستبعد� ،أن يلغي �أي مر�شح
التزاماً ب�إنفاق  2.5%من الناجت
امل �ح �ل��ي الإج� �م ��ايل ع �ل��ى الدفاع،
بحلول  ،2030و�إن كان ذلك غري

متعذرا.
وذكرت بلومربغ� ،أن ال�شركات التي
قد تت�أثر بذلك ت�شمل “بي �أيه �إي
�سي�ستمز” ،و”الرتا الكرتونيك�س
و”بابكوك”،
هولدنغز”،
و”تالي�س” ،و”ليوناردو».
وذك��رت جمموعة �سيتي يف يناير
(كانون الثاين)� ،أن رحيل بوري�س
ج��ون �� �س��ون ع ��ن رئ��ا� �س��ة ال� � ��وزراء
�سيكون �إيجابياً لقطاع الدفاع.
�إىل ذل��ك� ،أظهر ا�ستطالع حديث
مل ��وق ��ع “يوغوف” املتخ�ص�ص
ب��ا� �س �ت �ط�ل�اع��ات ال � � � ��ر�أي ،ت�صدر
وزيرة الدفاع الربيطانية ال�سابقة
بيني م��وردون��ت قائمة املر�شحني
خلالفة بوري�س جون�سون لرئا�سة
احلكومة الربيطانية.
وح�صلت موردونت على �أعلى ن�سبة
ت�صويت بني املر�شحني من حزب
امل �ح��اف �ظ�ين ع �ل��ى م�ن���ص��ب رئي�س
ال ��وزراء ،بن�سبة  27باملئة ،بينما
ج ��اءت ال�ن��ائ�ب��ة كيمي ب��ادون����ش يف
املركز الثاين بن�سبة  15باملئة ،ويف
امل��رك��ز الثالث ج��اء وزي��ر اخلزانة
ال���س��اب��ق ري�ت���ش��ي ��س��ون��اك ووزي ��رة
اخل ��ارج� �ي ��ة ل �ي��ز ت� ��را�� ��س بن�سبة
مت�ساوية  13باملئة.
وي �ع��د اال� �س �ت �ط�لاع ق�ي��ا��س��ا لآراء
الأغ� �ل� �ب� �ي ��ة داخ� � ��ل احل � � ��زب ،لكن
م�س�ؤوال يف حزب املحافظني ،قال

�إن وزير املالية الربيطاين امل�ستقيل
ري���ش��ي � �س��ون��اك ت���ص��در اخلمي�س
اجل��ول��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن الت�صويت
ال��داخ �ل��ي ل �ل �ح��زب ،م�ت�ق��دم��ا على
وزيرة الدفاع ال�سابقة موردنت.
وح�صل �سوناك على � 101صوت
من �أ�صوات نواب حزب املحافظني،
ون��ال��ت م��وردن��ت � 83صوتا ،فيما
حلت وزي��رة اخلارجية ليز ترا�س
ث��ال�ث��ة بـ� � 64ص��وت��ا ،وم ��ن املقرر
�إجراء جوالت �أخرى من الت�صويت
على مدار الأ�سبوع املقبل ،لت�صفية
املر�شحني �إىل اثنني فقط.
و� �س �ي �ت��م اخ �ت �ي��ار رئ �ي ����س للحزب
م��ن بينهما يف ت�صويت خم�ص�ص
للمنت�سبني �إىل احلزب فقط ،على
�أن ي�ت��م الإع �ل�ان ع��ن النتيجة يف
اخلام�س من �سبتمرب.
وي ��رى �أ� �س �ت��اذ ال �ع �ل��وم ال�سيا�سية
باجلامعة الأم�يرك�ي��ة يف القاهرة
طارق فهمي� ،أن موردونت التزال
الأوفر حظا لرئا�سة ال��وزراء حتى
الوقت الراهن ،م�شريا �إىل �صعوبة
املناف�سة بينها وبني �سوناك.
ويف ت�صريح مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية”� ،أك��د فهمي على حيوية
امل � �ل � �ف� ��ات ال � �ت� ��ي ت �ن �ت �ظ��ر رئي�س
احلكومة �أيا كان ا�سمه �أو هويته،
مو�ضحا �أن �أهمها هو �آلية التعامل
م��ع تداعيات الأزم ��ة االقت�صادية

املتفاقمة ،واخل ��روج م��ن االحتاد
الأوروب � � � � ��ي ،ف �� �ض�لا ع ��ن امللفات
اخلارجية ال�ساخنة.
وق� ��ال ف�ه�م��ي �إن ال�سيناريوهات
التي تواجه احلكومة الربيطانية
امل� �ق� �ب� �ل ��ة حم� �ف ��وف ��ة ب ��امل� �خ ��اط ��ر،
خا�صة �أن الواقع الراهن يفر�ض
حتديات متفاقمة تتعلق بالو�ضع
االقت�صادي والت�شريعات امل�ؤجلة
وم� �ن� �ه ��ا امل �ت �ع �ل �ق��ة بالقطاعات
التنموية.
وفيما يتعلق بالعالقات اخلارجية
للدولة يف عهد احلكومة اجلديدة،
ت��وق��ع فهمي �أن ت�ستمر وتريتها
كما هي يف عهد جون�سون،
و�أن ي�ت��وا��ص��ل ال��دع��م امل �ق��دم من
لندن لأوكرانيا.
وبينيلوب ماري موردونت وتعرف
اخ�ت���ص��ارا ب �ـ ب�ي�ن��ي م��وردون��ت من
م��وال�ي��د  4م��ار���س  ،1973وهي
��س�ي��ا��س�ي��ة م��ن ح ��زب املحافظني،
ووزيرة الدولة ل�ش�ؤون الدفاع منذ
.2019
وكانت موردونت ع�ضوا يف الربملان
عن دائ��رة بورت�سموث ن��ورث منذ
انتخابات عام ،2010
كما �شغلت من�صب وزيرة للخارجية
للتنمية الدولية يف الفرتة املمتدة
من � 2017إىل .2019
وم��ن يوليو � 2016إىل نوفمرب
 2017عملت م��وردون��ت كوزيرة
للدولة يف وزارة العمل واملعا�شات
التقاعدية ،وبحلول نوفمرب من
ال�ع��ام ّ 2017
مت تعيينها وزيرة
للتنمية الدولية.
ويف مايو  2019عينت موردونت
ك��وزي��رة للدفاع بعد �إق��ال��ة رئي�سة
ال� � ��وزراء ت�ي�ري��زا م ��اي لل�سيا�سي
ووزي� � ��ر ال ��دف ��اع ال �� �س��اب��ق غافني
وي� �ل� �ي ��ام� ��� �س ��ون ع � �ق ��ب ت�سريب
م �ع �ل��وم��ات يف غ��اي��ة ال �� �س��ري��ة من
جمل�س الأمن القومي.

وفتح الطريق نحو باخموت” ،حيث
ُق�ت��ل م��دين يف ق�صف ل�ي��ل الأربعاء
اخلمي�س.
وي ��ؤك ��د االن�ف���ص��ال�ي��ون املدعومون
من مو�سكو �أنهم باتوا قريبني من
حتقيق ن�صر ج��دي��د ،ب�ع��د �أي ��ام من
�سيطرتهم على عدّة مدن مهمة.
ون �ق �ل��ت وك ��ال ��ة االن � �ب� ��اء الرو�سية
“تا�س” ع��ن امل �� �س ��ؤول االنف�صايل
دانييل بيزونوف قوله �إن “�سريف�سك
ب��ات��ت حت��ت �سيطرتنا ال�ع�م�ل�ي��ة ،ما
يعني �أن ب�إمكاننا ا�ستهداف العدو يف
كل املنطقة».
ومل تتمكن وكالة “فران�س بر�س”
م��ن ت ��أك �ي��د ه ��ذه امل �ع �ل��وم��ات ب�شكل
م�ستقل.
يف مكان �أبعد قلي ً
ال نحو ال�شمال ،يف
منطقة �إزيوم ،قال جندي موجود يف
متاهة اخلنادق التي حفرها اجلي�ش
الأوك � � � ��راين ع �ل��ى ام� �ت ��داد ع�شرات

الأم �ت��ار ،لفران�س بر�س على �صوت
املدفعية“ ،نحفر عندما يكون اجلو
ه��ادئ �اً ،نختبئ عندما ي�ب��د�أ �إطالق
النار».
�إلاّ � ّأن �أحد ال�ض ّباط �أكد �أن “الو�ضع
حت��ت ال�سيطرة” ،م �� �ش�يراً �إىل �أن
اجلي�ش ال��رو��س��ي مل يعد يتقدم يف
هذه املنطقة ،و� ّأن الهدف هو “ن�صر
كامل».
ويف غ�ضون ذل��ك� ،أعلنت ال�سلطات
ال �ت��ي ع� ّي�ن�ت�ه��ا م��و� �س �ك��و يف منطقة
زابوريجيا الأوكرانية ،التي يحت ّلها
اجلي�ش الرو�سي جزئياً ،اخلمي�س،
رغبتها يف تنظيم ا�ستفتاء على �ض ّمها
من قبل رو�سيا يف بداية اخلريف.
وق � � � ��ال رئ� �ي� �� ��س الإدارة امل ��دن� �ي ��ة
وال�ع���س�ك��ري��ة ال �ت��ي �أق �ي �م��ت يف هذه
املنطقة التي ي�سيطر عليها الرو�س،
“اتخذت قراراً
ُ
يفغيني باليت�سكي:
ب�إجراء ا�ستفتاء يف بداية اخلريف».

«نقا�شات حول احلبوب»
�أح ��رزت رو�سيا و�أوك��ران �ي��ا الأربعاء،
خ�لال اجتماع للخرباء الع�سكريني
يف ا�سطنبول ،تقدّماً ب�ش�أن الق�ضية
ال���ش��ائ�ك��ة امل�ت�م� ّث�ل��ة يف م�ن��ع �صادرات
احلبوب من املوانئ الأوكرانية.
وق��ال الأم�ي�ن ال�ع��ام لل��أمم املتحدة
�أنتونيو غوتريي�ش �إنه جرى ت�سجيل
“تقدّم جوهري بالفعل” ،معرباً عن
�أمله يف �إبرام “اتفاق ر�سمي” قريباً.
وحتدّث عن “ب�صي�ص �أمل للتخفيف
من املعاناة الإن�سانية ومن اجلوع يف
العامل».
ويهدف االتفاق الذي تفاو�ض عليه
غ��وت�ي�ري ����ش ع �ل��ى م� ��دى �أك �ث��ر من
�شهرين �إىل �إخراج حواىل  20مليون
ط ��ن م ��ن احل� �ب ��وب م ��ن ال�صوامع
الأوك��ران�ي��ة عرب البحر الأ��س��ود ،وال
�سيما يف �أودي�سا ،وت�سهيل ال�صادرات
الرو�سية من احلبوب والأ�سمدة.

وت� �ع� � ّد �أوك ��ران� �ي ��ا �أح � ��د امل�صدّرين
العامليني الرئي�سيني للقمح واحلبوب
الأخ� ��رى .وت��وق��ف ال �� �ص��ادرات ينذر
با�ستمرار االرت �ف��اع ال�ع��امل��ي لأ�سعار
امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة ال ��ذي ي�ه��دد بخطر
املجاعة ،ال�سيما يف �إفريقيا.
وق��ال��ت وزي ��رة اخل��زان��ة الأمريكية
ج��ان�ي��ت ي�ل�ين �أم ����س اخل�م�ي����س قبل
اج� �ت� �م ��اع جم �م��وع��ة ال �ع �� �ش��ري��ن يف
�إندوني�سياّ � ،إن احل��رب يف �أوكرانيا
ه��ي “التحدّي الأكرب” لالقت�صاد
العاملي.
كما حذر الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون من � ّأن ال�صراع يف �أوكرانيا
“�سي�ستمر” و� ّأن على الفرن�سيني
اال� �س �ت �ع��داد ل�لا��س�ت�غ�ن��اء ع ��ن الغاز
ال��رو��س��ي ال ��ذي ت�ستخدمه مو�سكو
“ك�سالح حرب».
وق ��ال م��دي��ر ال��رئ��ا� �س��ة الأوكرانية
�أن ��دري ي��رم��اك �إن “الأ�سلحة التي
ي��زودن��ا ب�ه��ا ال �غ��رب م�سجلة وجرى
�إر� �س��ال �ه��ا �إىل اجلبهة” ل�ك��ن جلنة
م��راق�ب��ة ب��رمل��ان�ي��ة �ستجعل العملية
“على �أكرب قدر من ال�شفافية».

بايدن يف ال�شرق الأو�سط ..زيارة ت�صحيح بو�صلة العالقات
•• عوا�صم-وكاالت

حت�م��ل زي� ��ارة ال��رئ�ي����س الأم��ري �ك��ي ج��و بايدن
للمملكة العربية ال���س�ع��ودي��ة ،ك� ��أول زي ��ارة له
للمنطقة ،ال�ع��دي��د م��ن التحليالت واملالمح،
ال�سيما كونها زاخ��رة بامللفات التي تهم لي�س
فقط اململكة،
ولكن �أي�ضاً باقي ال��دول العربية التي تنتظر
اخل ��روج بنتائج تعك�س ال��واق��ع ع�ل��ى ال�ساحة
الدولية.
ووف ��ق �صحف ع��رب�ي��ة � �ص��ادرة �أم ����س اجلمعة،
فعلى ق��در �أه�م�ي��ة الق�سم الأول م��ن الزيارة،
�إال �أن الدول العربية تنتظر ما يحمله الق�سم
ال�ث��اين م��ن نقا�شات ت�خ��دم الق�ضايا العربية
ودور الدول العربية ،ال�سيما كونها �أثبتت على
مدى ال�سنوات املا�ضية جدوى �سيا�سة التوازن
التي لعبتها و�أظهرت كفاءتها بخ�ضم التطورات
والنزاعات الدولية الأخرية.
بانتظار الق�سم الثاين
و�أو��ض�ح��ت ال�صحف العربية �أن جولة بايدن
يف �إ�سرائيل رك��زت على امل�صالح الإ�سرائيلية
بالدرجة الأوىل كما الق�ضية الإيرانية ،ولكن
كل هذا جرى يف الق�سم الأول من جولة بايدن
يف ال�شرق الأو�سط ،بقي الآن اكت�شاف املقاربة
الأم��ري �ك �ي��ة مل�ل�ف��ات الأم� ��ن ال �ع��رب��ي والتعاون
بني الدولة الأوىل يف العامل ،مع دول اخلليج
ال�ع��رب��ي وم�ع�ه��ا م���ص��ر والأردن وال� �ع ��راق� ،أي
منطقة ال�شرق الأو�سط “العربية».
وعليه ينتظر الق�سم الثاين من الزيارة ملعرفة
�إن ك��ان الأمريكيون الدميقراطيون يريدون
فتح ف�صل جديد م��ع ال�ع��رب ه��ذه الأي ��ام .ويف
كال الأح��وال ،احل�سابات �أثبتت �أن ال�سيا�سة ال
تعرف ال�ع��واط��ف وال���ش�ع��ارات احلما�سية ،قدر
معرفتها بح�سابات ال��واق��ع ال�صلب ومعي�ش
النا�س احلقيقي ،وموازين القوى الفعلية.
�أه ً
ال بال�ضيف
و�أك��دت ال�صحف العربية الرتحيب بال�ضيف،
م�ه�م��ا “اتفقنا �أو اختلفنا م�ع��ه وم ��ع ب�ل�اده،
يفر�ض الواجب علينا �أن نعمل ب�أ�صلنا ..و�أن
ن�سمع ما يريد منّا قبل �أن ن�سمعه ما نريده
منه” ،بخا�صة �أن ��ه ت��و��ص��ل �إىل ق�ن��اع��ة تامة

ب ��أن ه��ذه املنطقة تقع يف مقدمة الأولويات،
من حيث املوقع والأهمية واملقدرة على تغيري
م�سارات كثري من الق�ضايا الدولية ال�شائكة،
بخالف ما حدث خالل حملته االنتخابية وما
تالها من �أقوال و�أفعال بعد و�صوله �إىل البيت
الأبي�ض.
و�أك ��دت �أن دول اخلليج العربية ال تقفز فوق
ال��واق��ع ،وال تتبع االن �ف �ع��االت ،وال ت�ك��اب��ر ،وال
ت ��رد ع�ل��ى اخل �ط ��أ ب �خ �ط ��أ ،ويف ال��وق��ت ذات ��ه ال
حتب قفزات الآخرين وحتوالتهم غري املربرة،
لكنها ال تقطع اخليوط التي ت�صلها باجلميع،
وب��اي��دن يف ه��ذا اليوم لن ي��رى غري الرتحيب
واملودة واالحرتام.
التوازن اخلليجي
ورات ال�صحف العربية �أن وحدهم املكابرون من
يغفلون حقيقة �أن نظاماً دولياً جديداً متعدد
الأق�ط��اب �آخ��ذ يف الت�شكل؛ بل لعله قد ت�شكل
بالفعل ،وم��ن م�صلحة دول اخلليج �أن تقيم
عالقات متوازنة مع كافة الأطراف الوازنة يف
النظام الدويل اجلديد ،فدول املنطقة مبا هي
عليه من موقع “جيو�سيا�سي” مهم ،وما متلكه
من ثروات و�إمكانيات ،وما حققته من �إجنازات
يف بناها التحتية ويف اقت�صاداتها م�ؤهلة لأن
تفعل ذلك.
وعليه ،على الواليات املتحدة وال��دول الغربية

عامة �أن تغادر النظرة املتوارثة عن ك��ون هذا
اخلليج تابعاً لها يف �سيا�ساتها ،فتلك الدول
ال �ي��وم تعتمد ��س�ي��ا��س��ة احل �ي��اد يف ال�صراعات
الدولية ،وه��و نهج م�ت��وازن ،ويهمها �أن يدرك
الطرف الأمريكي �أن دول املنطقة ت�أخذ بعني
االع�ت�ب��ار (وه��ي ت�صوغ �سيا�ساتها) ،املتغريات
والتحوالت يف عامل اليوم.
التطلعات العربية
ً
ور�أت ال�صحف ة �أن��ه تزامنا مع كل ما حتمله
زي��ارة بايدن ،يجدر ب��دول املنطقة العمل على
الأم��ن اخلليجي والعربي واالهتمام بجوانب
الغذاء والتنمية وال�صحة والتعليم ،كما على
ال��دول العربية �إع��ادة �صياغة القرارات لتكون
مب�ستوى الطموح والتطلعات يف “قمة جدة
للأمن والتنمية” الهامة ،وان تكون قمة جدة
ه��ي االن�ط�لاق��ة وال �ب��داي��ة لعهد ج��دي��د لدول
املنطقة والواليات املتحدة الأمريكية.
ف�ك�م��ا ط��وي��ت ��ص�ف�ح��ات ع ��دة خ�ل�ال ال�شهور
املا�ضية،
ي ��أم��ل ال �ك��ات��ب ب��ر�ؤي��ة ان �ف��راج��ة يف العالقات
الأمريكية العربية دون �ضغوطات �أو تدخل يف
ال�ش�ؤون الداخلية ل�ل��دول ،والتو�صل لقوا�سم
م�شرتكة تر�ضي كل الأطراف يف �إطار منظومة
هدفها ال�سالم وال��رخ��اء والتنمية يف املنطقة
والعامل.
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عربي ودويل

ً
تراجعا يف معدل الإ�صابة الأ�سبوعي بكورونا
�أملانيا ت�سجل
••برلني-وكاالت

�سجلت �أملانيا �أم�س اجلمعة تراجعاً
يف م� �ع ��دل الإ� � �ص ��اب ��ة الأ�سبوعي
بفريو�س كورونا.
و�أع � �ل� ��ن م �ع �ه��د “روبرت كوخ”
الأمل ��اين ملكافحة الأم��را���ض �صباح
�أم �� ��س �أن ه ��ذا امل� �ع ��دل ،وه ��و عدد
حاالت الإ�صابة بالعدوى لكل 100
�أل��ف �شخ�ص على م��دار � 7أي��ام ،بلغ
ح��ال �ي �اً  719.2م�ق��اب��ل 720.4

�أم�س الأول اخلمي�س.
وك � ��ان امل� �ع ��دل ي �ب �ل��غ ق �ب��ل �أ�سبوع
 699.5وقبل �شهر.472.4
و�أ�ضاف املعهد �أن مكاتب ال�صحة يف
�أملانيا �سجلت خالل ال�ساعات الأربع
وال �ع �� �ش��ري��ن امل��ا� �ض �ي��ة � 109آالف
و� 694إ�صابة جديدة بالفريو�س،
مقابل � 117أل �ف �اً و� 732إ�صابة
يوم اجلمعة املا�ضي.
وب�ل��غ ع��دد ح ��االت ال��وف��اة الناجمة
ع��ن امل��ر���ض خ�لال ال�ساعات الأربع

وال�ع���ش��ري��ن امل��ا��ض�ي��ة  115حالة،
مقابل  131حالة قبل �أ�سبوع.
وب�ح���س��ب ب�ي��ان��ات امل�ع�ه��د ،ب�ل��غ عدد
حاالت الإ�صابة بالفريو�س منذ بدء
تف�شيه يف �أملانيا يف ربيع عام ،2020
 29مليوناً و� 633ألف حالة.
ول�ك��ن املعهد �أ��ش��ار �إىل �أن �إجمايل
العدد الفعلي حل��االت الإ�صابة قد
ي �ك��ون �أع �ل��ى م��ن ذل ��ك ،ن �ظ��راً لأن
ك�ث�يراً م��ن ح��االت الإ��ص��اب��ة مل يتم
اكت�شافها.
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ا�ستطالع حملي % 79 :من الرو�س يثقون يف بوتني
•• مو�سكو-وكاالت

�أظهرت درا�سة اجتماعية ت�ضمنت ا�ستطالعاً للر�أي
العام ،نفذها �صندوق “الر�أي العام” الرو�سي� ،أن
الرئي�س ال��رو��س��ي ف�لادمي�ير ب��وت�ين يحظى بثقة
 79%من املواطنني.
ووفق ما ذكرته “رو�سيا اليوم” نق ً
ال عن الدرا�سة،
ف�إن  79%من الذين مت ا�ستطالع �آرائهم ،يثقون
بالرئي�س الرو�سي،
و�أعلن �“ 13%أنهم ال يثقون” يف بوتني ،ووجد

ماكرون يريد �إعادة التفكري يف ا�سرتاتيجية القوة اال�ستعمارية ال�سابقة يف �إفريقيا

وزيران فرن�سيان يزوران النيجر ال�شريك اجلديد يف منطقة ال�ساحل
•• نيامى�-أ ف ب

ب ��د�أ وزي� ��را اخل��ارج �ي��ة وال ��دف ��اع الفرن�سيان
�أم�س اجلمعة زي��ارة ر�سمية للنيجر ال�شريك
الرئي�سي لباري�س يف منطقة ال�ساحل بينما
ت���س�ع��ى ف��رن���س��ا �إىل �إع � ��ادة ت�ع��ري��ف وجودها
الع�سكري والدبلوما�سي يف �إفريقيا.
وبعدما طرده املجل�س الع�سكري احلاكم منذ
 2020من مايل وا�ستدعى جمموعة فاغرن
ال��رو��س�ي��ة �شبه ال�ع���س�ك��ري��ة� ،سيكون اجلي�ش
الفرن�سي قد ان�سحب بالكامل من هذا البلد
بحلول نهاية ال�صيف بعد ت�سع �سنوات من
العمل على مكافحة الإرهابيني.
وتوا�صل فرن�سا تعاونها مع جارتها النيجر
حيث �ستبقي على �أكرث من �ألف رجل وقدرات
جوية لتقدمي الدعم الناري واال�ستخباراتي
للقوات النيجرية يف �إطار “�شراكة قتالية».
وق��ال��ت وزي ��رة اخل��ارج�ي��ة الفرن�سية كاترين
كولونا يف اجلمعية الوطنية الثالثاء “مبعزل
ع��ن م��ايل ،ال�تراج��ع ال��دمي��وق��راط��ي يف غرب
�إف��ري�ق�ي��ا مقلق ج��دا م��ع ان�ق�لاب��ات متتالية،
مرتني يف مايل ويف غينيا يف �أيلول�-سبتمرب
 2021ثم بوركينا فا�سو يف كانون الثاين-
يناير من هذا العام».
و�أ�ضافت �أن “فرن�سا �ستوا�صل على الرغم من
هذه الأح��داث ،االن�سحاب من مايل مل�ساعدة
جيو�ش غرب �إفريقيا على حماربة اجلماعات
الإرهابية».
وتابعت “نت�شاور حاليا مع �شركائنا املعنيني
لتحديد طبيعة الدعم الذي ميكن �أن نقدمه
لهم وفقا لطلباتهم واحتياجاتهم».
وت�ل�ت�ق��ي ك��ول��ون��ا ووزي ��ر اجل�ي��و���ش الفرن�سي
�سيبا�ستيان لوكورنو �صباح اجلمعة نظرييهما
ال�ن�ي�ج��ري�ين ،ق�ب��ل �أن ي�ج��ري��ا حم��ادث��ات مع
الرئي�س حممد بازوم.
و�أكد م�صدر دبلوما�سي فرن�سي �أن الهدف من
ه��ذه الرحلة امل�شرتكة ه��و “جت�سيد اجلمع
بني املدين الع�سكري” و”�إظهار �أن مقاربتنا

تقوم على هذين الأ�سا�سني».
وخ�لال ه��ذه ال��زي��ارة �ستوقع باري�س ونيامي
قر�ضا قيمته  50مليون يورو وتربعا مببلغ
 20مليون يورو ل�صالح النيجر التي تعد من
ال��دول ذات الأول��وي��ة يف امل�ساعدات التنموية
الفرن�سية ( 143مليون يورو يف .)2021
وخالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية زادت “وكالة
التنمية الفرن�سية” التزاماتها يف النيجر
ع�شرة �أ�ضعاف.
و�ستتم مناق�شة اجلانب الدفاعي �أي�ضا.
و�سي�صل ال ��وزي ��ران ال�ف��رن���س�ي��ان �إىل قاعدة
نيامي اجلوية حيث ترتكز الو�سائل الع�سكرية
الفرن�سية يف النيجر.
�ستزور كولونا وليكورنو القاعدة الع�سكرية
النيجرية يف �أوالم �شمال نيامي.
وم��ن ه��ذه القاعدة ب��د�أت العمليات امل�شرتكة
لنحو  300جندي فرن�سي والقوات امل�سلحة
النيجرية بالقرب من احلدود مع مايل� ،ضد

امل�ت�ط��رف�ين امل��رت�ب�ط�ين بتنظيم ال �ق��اع��دة �أو
تنظيم داع�ش.
ويف منطقة ال�ساحل تطورت فل�سفة التدخل
ال�ع���س�ك��ري ال�ف��رن���س��ي ع �ل��ى م ��دى ال�سنوات
القليلة املا�ضية� ،إذ مل يعد الأمر يتعلق بجنود
يتحركون مب�ف��رده��م ،ب��ل يف ال�صف ال�ث��اين ،
لدعم القوات املحلية ووفقًا لطلباتها.
�سيزور ال��وزي��ران الفرن�سيان قرية �سيمريي
بالقرب من �أوالم حيث متول فرن�سا م�شروعًا
ملكافحة �سوء تغذية الأطفال.
وت ��أت ��ي ه ��ذه ال ��زي ��ارة ب�ي�ن�م��ا ي��ري��د الرئي�س
�إمي� ��ان� ��وي� ��ل م � ��اك � ��رون �إع� � � � ��ادة ال �ت �ف �ك�ي�ر يف
ا�سرتاتيجية القوة اال�ستعمارية ال�سابقة يف
�إفريقيا.
وق��ال م��اك��رون الأرب �ع��اء “طلبت م��ن الوزراء
ورئي�س �أركان الدفاع �إعادة التفكري يف جميع
ترتيباتنا ب���ش��أن ال �ق��ارة الأف��ري�ق�ي��ة بحلول
اخلريف».

و�أ�ضاف�”:إنها � �ض��رورة �إ��س�ترات�ي�ج�ي��ة لأنه
يجب �أن يكون لدينا قوات �أقوى واقل تعر�ضا
للخطر ،و�أن ننجح يف بناء عالقة جيدة �أقوى
مع اجليو�ش الإفريقية على الأمد الطويل».
و�أك��د �أن امل�س�ألة تتعلق بـ”النجاح يف التفكري
يف �سل�سلة مت�صلة بني عر�ضنا الدبلوما�سي
و�إج ��راءات �ن ��ا امل �ت �ج��ددة ل�ل���ش��راك��ة الأفريقية
و�أعمالنا التنموية ووجودنا الع�سكري” .وبعد
ان�سحابها من م��ايل� ،سيكون لفرن�سا حوايل
 2300جندي فرن�سي يف منطقة ال�ساحل
(النيجر وت�شاد وبوركينا فا�سو).
وت�ن�ت���ش��ر ق ��وات ف��رن���س�ي��ة �أي �� �ض��ا يف ال�سنغال
والغابون و�ساحل العاج وجيبوتي.
وتقوم البحرية الفرن�سية من جهتها بعمليات
يف خليج غينيا.
وبعد زيارته �إىل النيجر �سيتوجه �سيبا�ستيان
ل��وك��ورن��و �إىل ��س��اح��ل ال �ع��اج ال���س�ب��ت لتفقد
القوات الفرن�سية هناك.

ذكرت و�سائل �إعالم كندية �أن م�شتبهاً به �سابقاً متت تربئته
يف نهاية املطاف يف ق�ضية تفجري طائرتني تابعتني ل�شركة
الطريان الهندية (�إير �إنديا) مما �أ�سفر عن مقتل 331
�شخ�صاً يف  ،1985قتل بالر�صا�ص �أم�س الأول اخلمي�س
يف منطقة فانكوفر الكندية.
وقالت و�سائل الإع�لام املحلية �إن ريبودامان �سينغ مالك
الذي كان يُ�شتبه ب�أنه نا�شط من ال�سيخ ،قتل خارج حمله
لبيع املالب�س يف ما يبدو عملية اغتيال حمددة الأهداف
ح�سب ال�شرطة.
ومل ي�ؤكد “الدرك امللكي الكندي” ا�سم القتيل لكنه قال
�إنه عرث على رجل “م�صابا بطلقات نارية” ،مو�ضحاً �أنه
“تويف يف موقع �إ�صابته».
وقالت املتحدثة با�سم ال�شرطة �ساربجيت �سانغا �إن ال�سيارة
التي ا�ستخدمت على م��ا يبدو ل�ف��رار مطلقي ال�ن��ار عرث
عليها على بعد كيلومرتات من مكان اجلرمية “حمرتقة

ً 60
عاما من التدخالت الع�سكرية الفرن�سية يف
•• �أبيدجان�-أ ف ب

تدخلت فرن�سا ع�سكرياً نحو �أربعني م��رة يف الأرا�ضي
الإفريقية خالل خم�سني عاماً م�ضت .و ُن ِّفذت العمليات
با�سم حماية ال�سكان املدنيني �أو تطبيق اتفاقات دفاعية
ثنائية.وبعد العديد م��ن ال�ت��دخ�لات الأح��ادي��ة ،قادت
فرن�سا منذ �سنوات الألفية الثانية عمليات �إىل جانب
القوات الإفريقية والغربية وقوات الأمم املتحدة.
يف كانون الثاين-يناير � ،2013أطلقت فرن�سا عملية
��س�يرف��ال ب�ه��دف وق��ف ت�ق��دم اجل�م��اع��ات امل�سلحة نحو
جنوب مايل ودعم القوات املالية .ومتكنت العملية ،التي
كانت ر�أ���س حربة التدخل الع�سكري ال��دويل ،من طرد
ج��زء كبري م��ن اجل�م��اع��ات الإره��اب�ي��ة م��ن �شمال مايل
بعد �أن احتلت املنطقة يف .2012يف � 1آب�-أغ�سط�س
 ،2014تابعت عملية برخان ملكافحة املتطرفني بقيادة
فرن�سا مع خم�س دول يف منطقة ال�ساحل وال�صحراء
(موريتانيا وم��ايل وبوركينا فا�سو والنيجر وت�شاد)
عملية �سريفال.و�أ�صبحت القوة اال�ستعمارية ال�سابقة
التي ن�شرت �آالف اجلنود يف هذه املنطقة ل�سنوات  -ما
ي�صل �إىل  5100رج��ل  -كياناً غ�ير م��رغ��وب فيه يف
مايل ،وت�ستعد قواته ملغادرتها بحلول نهاية ال�صيف.
مبجرد االن�سحاب من البالد ،تق ّل�ص فرن�سا وجودها
يف منطقة ال�ساحل �إىل الن�صف من خالل الإبقاء على
 2300جندي فقط يف املنطقة.
وم��ن الآن ف�صاعدًا� ،سيقدم اجلي�ش الفرن�سي دعمه
لدول غرب �إفريقيا ،ولكن يف اخلط الثاين.
يف ال �ن �ي �ج��ر ،ال �� �ش��ري��ك امل �م �ي��ز اجل ��دي ��د� ،سيحتفظ
الفرن�سيون ب�أكرث من �ألف رجل وقدرات جوية.
� :1979أدت عملية املظليني الفرن�سية ب��اراك��ودا �إىل
الإطاحة بالإمرباطور بوكا�سا.
 :1997 1996بعد �أع�م��ال مت��رد� ،ضمنت عملية�أملاندين �سالمة الأجانب و�إج�لاء � 1600شخ�ص ،ثم
تدخلت ب��اري����س �ضد متمردين يف بانغي بعد اغتيال
جنديني فرن�سيني.
 2006و :2007تدخل يف ال�شمال ال�شرقي لدعم
قوات بانغي �ضد املتمردين.
 :2013بعد االنقالب على الرئي�س فران�سوا بوزيزي،
ن�شرت باري�س ،بعد موافقة الأمم املتحدة� ،أكرث من �ألف
جندي يف جمهورية �إفريقيا الو�سطى كجزء من عملية
�سانغاري�س ،لو�ضع حد للعنف بني الطوائف هناك.

ب��ال�ك��ام��ل».ويف  23يونيو (ح��زي��ران)  ،1985انفجرت
قبالة ��س��واح��ل �أي��رل�ن��دا ط��ائ��رة بوينغ � 747أق�ل�ع��ت من
ف��ان�ك��وف��ر متوجهة �إىل ال�ه�ن��د ع�بر ت��ورن�ت��و ومونرتيال
ول�ن��دن مم��ا �أ��س�ف��ر ع��ن مقتل � 329شخ�صاً ،يف الهجوم
اجلوي الأكرث دموية قبل � 11سبتمرب (�أيلول).وانفجرت
قنبلة ثانية معدة لطائرة �أخ��رى تابعة ل�شركة طريان
الهند يف مطار ناريتا بطوكيو ،ما �أ�سفر عن مقتل اثنني
من العاملني يف نقل الأمتعة.
وقال االدعاء �إن القنبلتني �صنعهما يف فانكوفر متطرفون
�سيخ �أرادوا االنتقام من هجوم اجلي�ش الهندي على املعبد
الذهبي يف �أمريت�سار ،املوقع ال��ذي يتمتع مبكانة كبرية
لدى ال�سيخ.
و�أدي��ن رجل واحد بالهجومني هو �إنديرجيت �سينغ ريات
وهو من ال�سيخ وكان مقيماً يف كندا عند وقوع احلوادث.
وقد �أم�ضى  15عاماً يف ال�سجن بعد �إدانته بامل�ساعدة يف
�صنع القنابل ،ثم ق�ضى ثلثي عقوبة �أخرى بال�سجن ملدة
ت�سع �سنوات بتهمة احلنث باليمني ،قبل �إطالق �سراحه.

كوريا اجلنوبية تنفي �أي �أ�سا�س قانوين
لإعادة �صيادين كوريني �شماليني
•• �سي�ؤول-وكاالت

نفت وزارتا الوحدة والعدل يف كوريا اجلنوبية وجود �أي
�أ�سا�س قانوين لقرار احلكومة ال�سابقة ب�إعادة �صيادين
كوريني �شماليني �إىل ال�شمال يف عام .2019
ويف عام  ،2019اعرتف الكوريان ال�شماليان بقتل 16
من زمالئهما يف طاقم ال�سفينة ،و�أعربا عن رغبتهما
يف ال�ه��روب �إىل كوريا اجلنوبية ،لكن
حكومة مون جيه�-إن �آنذاك اعتربت
نواياهما غري �صادقة و�أعادتهما �إىل
ال �� �ش �م��ال ،ح�ي��ث ك ��ان م��ن امل�م�ك��ن �أن
يواجها عقوبات قا�سية.
وت �ق��ول �إدارة م��ون �إن �إع� ��ادة هذين
ال�صيادين �إىل ال�شمال كانت م�شابهة
ل �ق��رارات ال�ترح�ي��ل مب��وج��ب قانون
الهجرة.
لكن النائب يو �سانغ-بوم ،من حزب
�سلطة ال�شعب احلاكم قال �إن وزارتي
الوحدة والعدل �أجابتا عن ا�ستف�سار

له ب��أن هذين الكوريني ال�شماليني ال يخ�ضعان لهذا
القانون لأنهما يعتربان مواطنني مبوجب القانون،
ك�م��ا �أن ��ه ال ت��وج��د ب�ن��ود متعلقة ب��ال�ترح�ي��ل يف قانون
حماية الهاربني الكوريني ال�شماليني ودعم توطينهم
يف اجل�ن��وب.وق��ال النائب �إن وزارة العدل ذك��رت �أي�ضاً
�أن الذين ميكن ترحيلهم مبوجب قانون الهجرة هم
الأجانب ،و�أكدت �أن الكوريني ال�شماليني ال يخ�ضعون
ل�ل�ق��ان��ون لأن �ه��م ي�ع�ت�برون مواطنني
كوريني جنوبيني مبوجب الد�ستور.
و�أ�ضافت �أن ق��رار الرتحيل يتطلب
�إ��ص��دار �أم��ر من وزي��ر ال�ع��دل ،ولكن
مل ي�صدر �أمر من هذا القبيل.
وق��د ت�صاعدت االن �ت �ق��ادات املوجهة
ل�ل��إدارة ال�سابقة ه��ذا الأ��س�ب��وع بعد
�أن �أ�صدرت وزارة الوحدة � 10صور
لكوريني �شماليني يتم جرهما عرب
احل��دود بني الكوريتني وت�سليمهما
�إىل كوريا ال�شمالية� ،ضد �إرادتهما
على ما يبدو.

البقية �صعوبة يف الإجابة.
وي��رى  81%م��ن امل���ش��ارك�ين يف اال��س�ت�ط�لاع� ،أن
الرئي�س بوتني يعمل يف من�صبه “ب�شكل جيد على
الأغلب”،
بينما يعتقد  10%من امل�شاركني يف اال�ستطالع
�أن الرئي�س يعمل “ب�شكل �سيئ �إىل حد ما».
ومت تنفيذ اال�ستطالع يف يوم  10يوليو (متوز)
و�شمل  1500مواطن بلغت �أعمارهم  18عاماً
و�أكرث ،يف  104من املراكز ال�سكنية يف  53منطقة
رو�سية ،بح�سب “رو�سيا اليوم».
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�ضمت �سانغاري�س نحو  1600رج��ل ،وا�ستمرت حتى
.2016
 :2011يف �إطار حلف �شمال الأطل�سي ،ح�صل تدخل
هارمتان الع�سكري الفرن�سي �إىل جانب الربيطانيني
والأمريكيني حلماية ال�سكان املدنيني من قوات العقيد
معمر القذايف� .شارك يف العملية ما ي�صل �إىل 4200
ج �ن��دي ف��رن���س��ي و 40ط��ائ��رة ون �ح��و ع���ش��ري��ن طائرة
هليكوبرت و� 27سفينة تابعة للبحرية الفرن�سية.
و�أدت �سبعة �أ�شهر م��ن ال�ضربات اجل��وي��ة �إىل �سقوط
النظام.
� :2002أ�صبحت البعثة الفرن�سية ليكورن ،الهادفة
�إىل حماية الأجانب ،قوة رد �سريع لدعم عملية للأمم
املتحدة.
يف  ،2011لعبت فرن�سا دو ًرا حا�س ًما يف و�صول احل�سن
وات ��ارا �إىل ال�سلطة بعد �ستة �أ��ش�ه��ر م��ن ال���ص��راع مع
الرئي�س املنتهية والي�ت��ه ل��وران غباغبو ،ال��ذي رف�ض
االعرتاف بهزميته يف االنتخابات الرئا�سية نهاية العام
.2010
يف  ،2015بعد اثني ع�شر عامًا ،حتولت قوة ليكورن
�إىل ق��وة فرن�سية يف �ساحل ال�ع��اج لدعم ال�ق��وات التي
تقاتل اجلماعات الإرهابية يف منطقة ال�ساحل.
تعد ت�شاد م��ع القاعدة الفرن�سية يف جنامينا ،مركزا
لعمليات فرن�سا اخلارجية يف �إفريقيا.
ب �ع��د ت��دخ��ل يف ت�ي�ب���س�ت��ي “ ،”1972-1968نفذ
اجل�ن��ود الفرن�سيون يف ت�شاد عملية مانتا “-1983
 ”1984مل��واج�ه��ة ه�ج��وم امل�ع��ار��ض�ين امل��دع��وم�ين من
ليبيا .منذ  ،1986احتفظت فرن�سا يف جنامينا بقوة
ع�سكرية يغلب عليها الطابع اجلوي ت�سمى “ايبريفيه»
 ،Epervierوتوقفت يف �آب�-أغ�سط�س .2014
وت�ست�ضيف ت�شاد حالياً هيئة �أركان عملية برخان.
 600 :1978من جنود الفيلق يحلون يف كولويزي
(ج �ن��وب � �ش��رق) لإن �ق��اذ �آالف الأف ��ارق ��ة والأوروب� �ي�ي�ن
املهددين من املتمردين الكاتانغيني “عملية بونيت».
 :2003عملية �أرمت�ي����س يف �إي �ت��وري (��ش�م��ال �شرق)
لو�ضع حد ملجازر قبل ن�شر قوات الأمم املتحدة.
 :1989و�صول جنود فرن�سيني بعد اغتيال الرئي�س
�أحمد عبد اهلل وا�ستيالء مرتزقة الفرن�سي بوب دينار
على ال�سلطة ،ما �أجربه على مغادرة البالد.
يف  ،1995و��ض�ع��ت ع�م�ل�ي��ة �أزال� �ي ��ه  Azaleeحداً
النقالب �آخر نفذه دينار.

�إجالء املئات مع انت�شار حرائق
الغابات يف فرن�سا

•• باري�س-رويرتز

قالت ال�سلطات الفرن�سية �أم�س اجلمعة �إنه مت �إج�لاء مئات �آخرين من
منازلهم مع ا�ستمرار اندالع حرائق الغابات التي خرجت عن ال�سيطرة يف
جنوب غرب البالد.
ويكافح �أك�ثر من �أل��ف من عمال الإط�ف��اء ،بدعم من ت�سع طائرات لر�ش
املاء ،منذ يوم الثالثاء لل�سيطرة على حريقني �أججتهما احلرارة ال�شديدة
وال��ري��اح القوية.وقالت �سلطات مقاطعة جريوند حيث ت�شتعل النريان
“الو�ضع ما زال �صعبا».وذكرت ال�سلطات �أن احلرائق �أتت حتى الآن على
 7300هكتار ،بزيادة �ألفي هكتار خالل الليل.
وقال عمال الإطفاء �إنه متت ال�سيطرة على حريق غابات �آخر اندلع بالقرب
من بلدة تارا�سكون يف جنوب �شرق البالد �أم�س اخلمي�س و�أحرق ما ال يقل
عن �ألف هكتار.
كما اندلعت حرائق غابات يف الربتغال و�إ�سبانيا وكرواتيا ،مما �أدى �إىل
اح�تراق منازل وتهديد �سبل العي�ش .وت�شهد معظم �أنحاء �أوروب��ا موجة
حارة �أدت �إىل ارتفاع درج��ات احل��رارة �إىل نحو  45درجة مئوية يف بع�ض
الأجزاء.

انف�صاليو زاباروجيا يف
�أوكرانيا يخططون ال�ستفتاء
•• مو�سكو-وكاالت

�أع �ل��ن م���س��ؤول��ون م��وال��ون ملو�سكو يف منطقة زاب��اروج �ي��ا� ،شرقي
�أوكرانيا ،نيتهم تنظيم ا�ستفتاء يف �أوائ��ل �سبتمرب (�أيلول) املقبل
على االن�ضمام لرو�سيا.
وحتتل ق��وات رو�سية �أج��زاء من منطقة زاباروجيا يف جنوب �شرق
�أوكرانيا.
وح�سب وكالة �أنباء “تا�س” الرو�سية ،جاء الإعالن على ل�سان قائد
الإدارة الع�سكرية للمنطقة ،يفهني باليت�سكي ،وال��ذي مل يحدد
تاريخ �إجرائه.
وزعم باليت�سكي� ،أن اال�ستفتاء جاء ا�ستجابة لطلبات من التجمعات
والنقابات العمالية ،و�شخ�صيات عامة.
وغ��زت رو��س�ي��ا اجل��زء اجل�ن��وب��ي م��ن املنطقة يف الأي ��ام الأوىل من
حربها �ضد �أوكرانيا التي ب��د�أت يف  24فرباير (�شباط) املا�ضي.
وال يزال اجلزء ال�شمايل من املنطقة يخ�ضع ل�سيطرة كييف ،حيث
تواجه القوات الرو�سية مقاومة قوية.
ونظمت ا�ستفتاءات يف املناطق التي احتلتها ال�ق��وات الرو�سية يف
�أماكن �أخ��رى يف ال�سابق ،ولكن مو�سكو ت�ستجيب بحذر ملثل هذه
املبادرات.و�أكد املتحدث با�سم الرئا�سة الرو�سية ،دميرتي بي�سكوف،
�أنه ال ميكن �إجراء �أي ا�ستفتاء دون �ضمان الأمن يف هذه املناطق.

كوريا ال�شمالية ت�سجل �أقل
من � 600إ�صابة بكورونا
•• بيونغيانغ-وكاالت

�أعلنت كوريا ال�شمالية �أم�س اجلمعة
ا�ستمرار انخفا�ض ع��دد الإ�صابات
اجل ��دي ��دة بكوفيد 19ل�ت�ظ��ل �أقل
م��ن � 600إ� �ص��اب��ة ج��دي��دة لليوم
الثاين على ال�ت��وايل ،وفقاً لو�سائل
�إعالم حكومية.ونقلت وكالة الأنباء
امل��رك��زي��ة ال �ك��وري��ة ال���ش�م��ال�ي��ة عن
مقر الوقاية من الأوبئة يف حاالت
الطوارئ القول� ،إن �أكرث من 500
� �ش �خ ����ص ظ �ه ��رت ع �ل �ي �ه��م �أع ��را� ��ض
احلمى خالل الـ� 24ساعة املا�ضية.
ومل ي� �ق ��دم امل ��رك ��ز �أي معلومات
ب�ش�أن ت�سجيل �أي وف�ي��ات �إ�ضافية،
وفقاً لوكالة �أنباء يونهاب الكورية
اجل �ن��وب �ي��ة.وب �ل��غ ال �ع��دد الإجمايل
حلاالت احلمى امل�سجلة منذ �أواخر

�أب��ري��ل(ن �ي �� �س��ان) �أك�ث�ر م��ن 4.77
م �ل �ي��ون ح��ال��ة ب �ح �ل��ول ال �� �س��اع��ة 6
م���س��اء ي ��وم اخل�م�ي����س ،ت �ع��ايف منهم
 99.97%وي �ت �ل �ق��ى م ��ا ال يقل
ع ��ن � � 1120ش �خ �� �ص �اً ال� �ع�ل�اج يف

امل�ست�شفيات.وكانت ح�صيلة حاالت
احلمى اليومية يف كوريا ال�شمالية
يف اجت � ��اه ه �ب��وط��ي ب �ع��د �أن بلغت
ذروت �ه��ا ع�ن��د �أك�ث�ر م��ن � 392ألفاً
و� 920إ�صابة يف  15مايو(�أيار).
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االحتاد للطريان م�ستمرة يف درا�سة جميع الطرق املمكنة للحد من االنبعاثات الكربونية
•• �أبوظبي -وام:
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ح��ازت االحت ��اد ل�ل�ط�يران  -ال�ن��اق��ل ال��وط�ن��ي ل��دول��ة الإم� ��ارات العربية
املتحدة  -على جائزة “�شركة الطريان ال�صديقة للبيئة لعام ”2022
�ضمن جوائز “�إيرالين ريتنجز” لت�صنيف �شركات الطريان ،اعرتافاً
با�سرتاتيجية ال�شركة الرائدة يف تطوير اال�ستدامة يف قطاع الطريان
ل�صاحلها و�صالح القطاع ككل.
ويتما�شى �إجناز االحتاد للطريان بالكامل مع التزام �إمارة �أبوظبي ودولة
الإم��ارات بالعمل مع املجتمع الدويل لت�سريع اجلهود العاملية للت�صدي
لتغري املناخ وحماية البيئة وخلق م�ستقبل اقت�صادي �أكرث ا�ستدامة.

وق��ال توين دوغال�س ،الرئي�س التنفيذي ملجموعة االحت��اد للطريان :
�إن طموحنا ب�أن نكون ال��رواد يف اال�ستدامة يف قطاع الطريان �أخذنا يف
رحلة مثرية للحد من ت�أثري الطريان على البيئة ،لي�س فقط يف االحتاد
للطريان ،بل يف القطاع ككل ..م�ؤكدا موا�صلة ال�شركة درا�سة وجتربة
جميع الطرق املمكنة للحد من االنبعاثات الكربونية ،ابتداء بالأبحاث
يف الوقود امل�ستدام وتفادي م�سارات التكاثف و�صوال �إىل تعوي�ض الكربون
وم�شروع غابات االحتاد لأ�شجار القرم.
و�أ�شار دوغال�س �إىل �أن تقرير اال�ستدامة الذي ن�شرته االحتاد للطريان
�أوائل هذا العام ي�أتي تتويجاً جلهودها لعر�ض الأعمال التي قامت بها
والدرو�س التي ا�ستنتجتها .

وانطلقت مبادرات اال�ستدامة يف االحت��اد للطريان بالرتكيز على خلق
الكفاءات الت�شغيلية ،و�سرعان ما قامت �شركة الطريان بتوحيد جهود
ق��ادة القطاع يف واح��دة من �أك�ثر م�ب��ادرات ا�ستدامة ال�ط�يران �شمولية
جتمع بني �شركات خمتلفة.
و��ض� ّم ال�برن��ام��ج ،ال��ذي دخ��ل ع��ام��ه الثالث ح��ال�ي�اً�� ،ش��راك��ات م��ع بوينج
وجرنال الكرتيك و�إيربا�ص ورولز روي�س ،بالإ�ضافة �إىل جمموعة وا�سعة
من منظمات رائ��دة يف التكنولوجيا احلديثة والباحثني الأكادمييني
وال�شركات ال�صغرية والنا�شئة.
وت�شمل برامج اال�ستدامة الرائدة لالحتاد للطريان برنامج الغريناليرن
ال��ذي ي�ستخدم �أ�سطول ال�شركة من طائرات بوينج  787درمياليرن

بهدف االرتقاء ب�أن�شطة التدقيق املايل على �صعيد الإمارة

جهاز �أبوظبي للمحا�سبة يعقد ور�شة عمل مع جمل�س معايري الأخالقيات الدويل للمحا�سبني IESBA
•• �أبوظبي-الفجر:

عقد جهاز �أبوظبي للمحا�سبة ،اجلهة العليا
يف �إم��ارة �أبوظبي للرقابة املالية وامل�ساءلة
والنزاهة وال�شفافية ،ور�شة عمل م�شرتكة
م��ع “جمل�س معايري الأخ�لاق�ي��ات الدويل
للمحا�سبني” ملناق�شة �أهم امل�ستجدات على
م�ستوى معايري الأخالقيات فيما يعزز من
ا�ستقاللية مدققي احل�سابات ،ويعد املجل�س
�أحد �أبرز املنظمات العاملية يف جمال تعزيز
الأخ�لاق�ي��ات املهنية للمحا�سبني وتكري�س
ا�ستقاللية مدققي احل�سابات.
�شهدت الور�شة جمموعة جل�سات رئي�سية
وف� ��رع � �ي� ��ة واج � �ت � �م� ��اع� ��ات ح � � ��ول خمتلف
املو�ضوعات ذات الأهمية؛ حيث مت التعريف
ب��ال �ق��واع��د الأخ�ل�اق �ي��ة امل�ع�ت�م��دة وتقارير
اال�ستدامة وال�ل��وائ��ح التنظيمية للمجل�س
واملعايري العاملية املعتمدة يف جمال التدقيق
امل�ح��ا��س�ب��ي ،ومت ال�ترك�ي��ز ع�ل��ى امل�ستجدات
فيما يتعلق مبعايري اال�ستقاللية ،عمليات
الت�أكيد الأخرى وتعريف م�ؤ�س�سات امل�صلحة
ال �ع��ام��ة ك �م��ا �أك� ��د ال �ط��رف��ان ع �ل��ى �أهمية
ا�ستمرارية التعاون والتن�سيق يف املجاالت

ذات ال���ص�ل��ة.ويف خ�ت��ام ال��ور� �ش��ة ،ق��ال وائل
عبد القادر ،مدير قطاع الرقابة والتدقيق
بالإنابة يف جهاز �أبوظبي للمحا�سبة�“ :أن
ور� �ش��ة ال�ع�م��ل ت�ضمنت ن�ق��ا��ش�اً وا� �س �ع �اً بني
اجل��ان�ب�ين ح��ول �أه�م�ي��ة م��واك�ب��ة التطورات
امل�ستمرة يف �إر�ساء قواعد ومبادىء املحا�سبة
ال �ت��ي ي�ع�م��ل امل �ج �ل ����س وال �ه �ي �ئ��ات الأخ� ��رى
ع�ل��ى ت��ر� �س�ي �خ�ه��ا».و�أ� �ض��اف�“ :ضمن �إط ��ار
جهود اجل�ه��از وعمله م��ع جمال�س املعايري
العاملية ذات ال�صلة ب�أعمال التدقيق قمنا
خ�لال الور�شة مب�شاركة جت��ارب اجلهاز يف
جم��ال التدقيق امل��ايل ومب��ا يحقق �أهدافه
يف االرت� �ق ��اء مب���س�ت��وى ال�ت��دق�ي��ق يف �إم ��ارة
�أب��وظ�ب��ي«.م��ن جهتها ،ق��ال��ت ك��ارول�ين يل،
نائبة رئي�س املجل�س :يقوم املجل�س بجهود
كبرية للعمل مع �سلطات الرقابة مبا يهدف
�إىل تعزيز العمل وفقاً معايري الأخالقيات
امل�ه�ن�ي��ة للمحا�سبني مب��ا ي�ح�ق��ق االرتقاء
بجودة الأعمال على م�ستوى العامل.
و�أ�ضافت �أي�ضاً :نقدر هذه الفر�صة مل�شاركة
وم �ن��اق �� �ش��ة �أه � ��م امل �� �س �ت �ج��دات يف معايري
الأخالقيات ونتطلع �إىل ا�ستمرار التعاون
مع جهاز �أبوظبي للمحا�سبة

 1.2مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي �أم�س

•• دبي-وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائ��رة الأرا�ضي والأم�لاك بدبي �أم�س �أكرث
من  1.2مليار دره��م حيث �شهدت الدائرة ت�سجيل  184مبايعة بقيمة
 557.07مليون درهم منها  26مبايعة للأرا�ضي بقيمة  59.29مليون
درهم و  158مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة  497.78مليون درهم.
وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  7ماليني درهم يف منطقة جبل علي
الأوىل تليها مبايعة بقيمة  5ماليني درهم يف منطقة احلبية اخلام�سة
تليها مبايعة بقيمة  4ماليني درهم يف منطقة احلبية الرابعة.
وت���ص��درت منطقة احلبية اخلام�سة املناطق م��ن حيث ع��دد املبايعات �إذ
�سجلت  16مبايعة بقيمة  33مليون دره��م وتلتها منطقة جبل علي
الأوىل بت�سجيلها  7مبايعات بقيمة  20مليون درهم وثالثة يف اليفرة 2
بت�سجيلها مبايعتني بقيمة  3ماليني درهم.
وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة  54مليون
درهم مبنطقة نخلة جمريا ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  44مليون
درهم يف منطقة نخلة جمريا و�أخ�يرا مبايعة بقيمة  38مليون درهم يف
منطقة نخلة جمريا.وت�صدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق من حيث
عدد مبايعات ال�شقق والفلل �إذ �سجلت  23مبايعة بقيمة  32مليون درهم
وتلتها منطقة نخلة جمريا بت�سجيلها  14مبايعة بقيمة  198مليون
درهم وثالثة يف مر�سى دبي بت�سجيلها  14مبايعة بقيمة  24مليون درهم.
و�سجلت الرهون قيمة قدرها  639.95مليون درهم منها  3رهون �أرا�ض
بقيمة  2.39مليون درهم و 58رهن فلل و�شقق بقيمة  637.56مليون
درهم وكان �أهمها مبنطقة برج خليفة بقيمة  553مليون درهم و�أخرى يف
منطقة وادي ال�صفا  6بقيمة  9ماليني درهم.
�أما الهبات فقد �شهدت ت�سجيل  3هبات بقيمة  12مليون درهم كان �أهمها
مبنطقة الرب�شاء الثالثة بقيمة  11مليون درهم و�أخرى يف منطقة الثنية
اخلام�سة بقيمة مليونني درهم.

احتفاء باليوم العاملي ملهارات ال�شباب لعام 2022
ً

ال�سعودية ت�ضاعف وارداتها
من زيت الوقود الرو�سي

وزارة االقت�صاد تنظم مبادرة مواهب �شبابنا
لدعم امل�شاريع الإبداعية مب�شاركة القطاع اخلا�ص

•• مو�سكو -لندن-رويرتز

�أظهرت بيانات �أن ال�سعودية� ،أكرب مُ�صدر للنفط يف العامل ،زادت من كمية
زيت الوقود التي ا�ستوردتها من رو�سيا ب�أكرث من املثلني يف الربع الثاين
لتغذية حمطات الكهرباء من �أجل تلبية الطلب على التربيد يف ال�صيف
و�إتاحة النفط اخلام ال�سعودي للت�صدير.
وتبيع رو�سيا زيت الوقود ب�أ�سعار خمف�ضة بعد تراجع عدد امل�شرتين ب�سبب
العقوبات الدولية التي �أعقبت غزوها لأوكرانيا .وت�صف مو�سكو احلرب
يف �أوك��ران�ي��ا ب�أنها “عملية ع�سكرية خا�صة».و ُتظهر زي��ادة مبيعات زيت
الوقود ،امل�ستخدم يف توليد الطاقة� ،إىل ال�سعودية التحدي الذي يواجهه
الرئي�س الأمريكي جو بايدن يف الوقت ال��ذي ت�سعى فيه �إدارت��ه �إىل عزل
رو�سيا وخف�ض عائداتها من ت�صدير الطاقة.ويف الوقت الذي حظرت فيه
العديد من ال��دول �أو قللت من عمليات ال�شراء من رو�سيا ،زادت ال�صني
والهند وعدة دول ب�أفريقيا وال�شرق الأو�سط من الواردات.و�أظهرت بيانات
ح�صلت عليها روي�ت�رز م��ن خ�لال تتبع ال�سفن على من�صة (رفينيتيف
�أيكون) �أن ال�سعودية ا�ستوردت � 647ألف طن (� 48ألف برميل يوميا) من
زيت الوقود من رو�سيا عرب موانئ رو�سية و�إ�ستونية يف الفرتة من �أبريل
ني�سان �إىل يونيو حزيران من العام احل��ايل ،ارتفاعا من � 320ألف طن
يف نف�س الفرتة قبل عام.ويف عام  2021ب�أكمله ،ا�ستوردت اململكة 1.05
مليون طن من زيت الوقود الرو�سي.وامتنعت وزارتا الطاقة يف ال�سعودية
ورو�سيا عن التعليق على زيادة الواردات.ووجدت �شركة فورتك�سا لتحليالت
الطاقة �أن زيادة تدفقات �شحنات زيت الوقود ذات املن�ش�أ الرو�سي عرب م�صر
و�إ�ستونيا ع��ززت ال��واردات.وق��ال��ت فورتك�سا �إن واردات ال�سعودية من زيت
الوقود من م�صر ارتفعت �إىل م�ستوى قيا�سي بلغ � 110آالف برميل يوميا
يف يونيو حزيران بينما قفزت واردات م�صر من زيت الوقود الرو�سي �إىل
م�ستوى قيا�سي بلغ � 70ألف برميل يوميا يف ال�شهر نف�سه.

كحقل اختبار ،بالإ�ضافة �إىل برنامج ا�ستدامة  50الذي مت �إطالقه يف
وقت �سابق من هذا العام مع طائرات �إيربا�ص .A350
وع�ل��ى م��دى ال���س�ن��وات ال �ث�لاث امل��ا��ض�ي��ة ،ق��ام��ت ��ش��رك��ة ال �ط�يران بعدد
كبري من الرحالت البيئية بهدف الأبحاث ،ما ّ
دل على توفري حمتمل
النبعاثات الكربون بن�سبة ت�صل �إىل  72%يف رحلة واحدة.
كما �أ�صبحت االحت��اد للطريان �أول �شركة ط�يران حت�صل على متويل
جت��اري قائم على االمتثال امل�صدّق لأه��داف التنمية امل�ستدامة للأمم
املتحدة كما مت �إطالق م�شروع غابات االحتاد لأ�شجار القرم مع خطط
لزراعة غابات متت�ص االنبعاثات الكربونية يف البلدان التي ت�ش ّغل �إليها
االحتاد للطريان.

•• �أبوظبي-وام:

يف �إطار احتفاء دولة الإمارات باليوم العاملي ملهارات ال�شباب
ل�ع��ام  ،2022نظمت وزارة االق�ت���ص��اد فعالية “مواهب
�شبابنا” والتي تت�ضمن معر�ضاً لإط�لاع القطاع اخلا�ص
م��ن ��ش��رك��ات وم�ستثمرين ورج ��ال �أع �م��ال ع�ل��ى امل�شاريع
والأف�ك��ار الإبداعية اخلا�صة بال�شباب يف ال��دول��ة ،وتعزيز
ف��ر���ص ال �ت �ع��اون واال��س�ت�ث�م��ار بينهما ،و��ش�م�ل��ت الفعالية
الإع�لان عن م�سابقة “مواهب �شبابنا” ،حيث مت اختيار
�أف�ضل ثالثة م�شاريع نا�شئة من �أ�صل  20م�شروعا تقدم
للم�سابقة .ح�ضر الفعالية معايل عبد اهلل بن طوق املري
وزير االقت�صاد ،ومعايل الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي
وزير دولة للتجارة اخلارجية ،ومعايل �شما املزروعي وزيرة
دولة ل�ش�ؤون ال�شباب.
وق��ال معايل عبد اهلل بن طوق امل��ري�“ :إن دول��ة الإمارات
ب��ر�ؤي��ة ق�ي��ادت�ه��ا ال��ر� �ش �ي��دة ل��دي�ه��ا �إمي� ��ان را� �س��خ بقدرات
وم��واه��ب ال�شباب باعتبارهم ال�ث�روة احلقيقية للتنمية
وره��ان امل�ستقبل وال��راف��د الأ�سا�سي لالبتكار والتطوير،
وعملت الدولة على دعم متكينهم مبهارات امل�ستقبل �ضمن
�أول��وي��ات�ه��ا الوطنية وتفعيل دوره��م يف خمتلف املجاالت
وت�سخري كافة ال�سبل لال�ستثمار يف بناء قدراتهم علماً

ومعرفة ،وحتفيزهم وت�شجيعهم على حتمل امل�س�ؤوليات
واالب�ت�ك��ار والإ��س�ه��ام يف بناء م�ستقبل الإمارات” .وا�شار
معاليه �إىل �أن م �ب��ادرة “مواهب �شبابنا” متثل ملتقى
ري ��ادي� �اً ي �ه��دف �إىل دع ��م امل �� �ش��اري��ع والأف� �ك ��ار الإبداعية
والنا�شئة لل�شباب ،وذل��ك من خ�لال عر�ض ه��ذه امل�شاريع
على امل�ستثمرين وتعزيز فر�ص حتويلها �إىل �شركات ريادية
ناجحة تر�سخ م��ن ق��وة االقت�صاد الوطني وت��دع��م مكانة
الإمارات كوجهة رائدة عاملية لريادة الأعمال.
ومن جهته قال معايل الدكتور ثاين بن �أحمد الزيودي:
“ت�أتي امل �ب��ادرة �ضمن �سل�سلة ال�برام��ج وامل �ب ��ادرات التي
�أطلقتها الدولة م�ؤخراً والتي من �ش�أنها خلق �أجيال �شابة
ق��ادرة على االب�ت�ك��ار والإب ��داع وال��ري��ادة ،و�صقل قدراتهم
و�إك�سابهم اخل�برات يف املجاالت كافة ،وغر�س روح العمل
امل�شرتك والعطاء لديهم ،مبا يتوافق مع متطلبات بيئة
الأعمال يف الدولة ،ومبا يعزز من بناء كفاءات وطنية �شابة
واع��دة واال�ستثمار يف طاقاتهم وحتفيز �أفكارهم ليكونوا
قادة امل�ستقبل ،وفق حمددات مئوية الإمارات .»2071
وف��ازت امل�شاريع الثالثة النا�شئة وهي «»oxygenate
و» »I hear Youو» »hero academمب�سابقة
“مواهب �شبابنا” والتي تقدم لها  20م�شروعا ،وح�صدت
امل�شاريع الفائزة على جوائز مالية مت الإعالن عنها �ضمن

املبادرة.وت�شارك دولة الإمارات يف االحتفال باليوم العاملي
ملهارات ال�شباب  2022والذي �أطلقته منظمة الأمم املتحدة
وي�صادف الـ  15من يوليو من كل عام ،بهدف التنويه �إىل
الأهمية اال�سرتاتيجية لتزويد ال�شباب باملهارات الالزمة

للتوظيف والعمل الالئق وريادة الأعمال ،وت�شجع الدولة
ال�شباب خالل هذه املنا�سبة على اكت�ساب املهارات اجلديدة
يف خمتلف امل�ج��االت باعتبارها و�سيلة �أ�سا�سية لتحقيق
النجاح والإجنازات والتقدم.

تراجع حاد يف منو ال�صني على وقع كوفيد والأزمة العقارية
•• بكني�-أ ف ب:

�سجلت ال���ص�ين ت��راج�ع��ا ح ��ادا يف منوها
االق�ت���ص��ادي يف ال��رب��ع ال �ث��اين م��ن العام
حم�ق�ق��ه ا�� �س ��و�أ �أداء م �ن��ذ  2020على
وق��ع القيود ال�صحية و�أزم ��ة يف القطاع
العقاري ،ما انعك�س ب�شدة على الن�شاط.

وك���ش�ف��ت �أرق� ��ام ر��س�م�ي��ة ن���ش��رت اجلمعة
�أن من��و �إج� �م ��ايل ال �ن��اجت امل �ح �ل��ي للقوة
االقت�صادية الثانية يف ال�ع��امل مل يتع ّد
 0,4%خ�لال ف�ترة ني�سان �أب��ري��ل �إىل
حزيران يونيو ،باملقارنة مع الفرتة ذاتها
من العام املا�ضي.
وه��ذه �أ�ضعف وت�يرة منو يف ال�صني منذ

مطلع  2020ح�ين ��ش��ل وب ��اء كوفيد-
 19ال �ن �� �ش��اط االق� �ت� ��� �ص ��ادي ال�صيني
خالل الف�صل الأول من ال�سنة م�سجال
.6,8%وك � ��ان ه� ��ذا ال�ت�راج ��ع م �ت��وق �ع��ا غ�ي�ر �أن
جمموعة من املحللني ا�ستطلعت وكالة
فران�س بر�س �آراءهم توقعوا تباط�ؤا �أكرث

اعتداال بن�سبة .1,6%
وب��ال��رغ��م م��ن �أن �ه��ا م��و��ض��ع � �ش��ك ،يتابع
خ�براء االقت�صاد بدقة الأرق��ام الر�سمية
املتعلقة ب�إجمايل الناجت املحلي ال�صيني
نظرا لوزن البالد يف االقت�صاد العاملي.
ويف ال��رب��ع الأول م��ن � 2022سجلت
ال�صني من��وا يف �إج �م��ايل ناجتها املحلي
ب�ل�غ��ت ن���س�ب�ت��ه  4,8ب��امل �ئ��ة ع �ل��ى �أ�سا�س
�سنوي.
وواج��ه االقت�صاد ال�صيني و�ضعا “غري
اعتيادي للغاية” بفعل الأو�ضاع الدولية
وتف�شي وباء كوفيد 19-يف ال�صني ،على
م��ا �أف ��اد امل���س��ؤول يف مكتب الإح�صاءات
الوطني فو لينغوي.
وك��ان��ت النتيجة انكما�ش من��و العمالق
الأ�سيوي بن�سبة  2,6%من ف�صل لآخر
بعد ت�سجيل ارتفاع بن�سبة  1,3%خالل
الف�صل الأول ب�ين ك��ان��ون الثاين/يناير
و�آذار/مار�س.
وك��ان��ت الأ� �س��واق تتوقع انكما�شا �إال �أن
حجمه �شكل “�صدمة” بح�سب ما �أو�ضح
اخلبري االقت�صادي راجيف بي�سوا�س من
مكتب �ستاندارد �أند بورز غلوبال ماركت
�إنتليجن�س لوكالة فران�س بر�س.
وت �ت �ب��ع ال ��دول ��ة م �ن��ذ � 2020سيا�سة
“�صفر كوفيد” ال�ق��ا��ض�ي��ة ب��احل��د �إىل

�أق�صى ق��در ممكن من ت�سجيل �إ�صابات
جديدة بالوباء من خالل �إج��راءات عزل
حم��ددة املوقع وحمالت فحو�ص مكثفة
وحجر �صحي ملن تتبني �إ�صابتهم وتت ّبع
حتركاتهم.
ويف الربيع� ،أغلقت العا�صمة االقت�صادية
�شنغهاي ملدة �شهرين ردا على �أ�سو�أ موجة
�إ�صابات يف ال�صني منذ عامني.
وطرحت فكرة فر�ض حجر مماثل يف �أيار
م��اي��و يف العا�صمة ب�ك�ين ،ق�ل��ب ال�سلطة
ال�سيا�سية.
و� �س ��ددت ه ��ذه ال �ت��داب�ير ��ض��رب��ة قا�سية
ل�لاق�ت���ص��اد �إذ �أج �ب�رت ع ��ددا ك �ب�يرا من
ال�شركات وامل�صانع وامل�ح�لات التجارية
ع�ل��ى وق��ف ن�شاطها ،ك�م��ا �شكلت �ضغطا
على �سال�سل التوريد.
و�سجلت �شنغهاي طبقا للتوقعات انكما�شا
بن�سبة  13,7%يف �إجمايل ناجتها املحلي
يف الف�صل الثاين من ال�سنة باملقارنة مع
الفرتة ذاتها من العام املا�ضي.
ويف ه��ذه ال�سياق ،ر�أى جوليان �إيفان�س
بريت�شارد اخلبري االقت�صادي يف �شركة
ك��اب�ي�ت��ال �إي�ك��ون��وم�ي�ك����س �أن حتقيق منو
�إيجابي خالل هذه الفرتة على امل�ستوى
الوطني �أمر “ي�صعب ت�صديقه».
يف املقابل� ،سجلت مبيعات التجزئة ،امل�ؤ�شر

الرئي�سي لإنفاق الأ�سر ،يف حزيران يونيو
ارتفاعا كبريا بن�سبة  3,1باملئة على مدى
عام ،باملقارنة مع  6,7%-يف �أيار مايو يف
ثالث �شهر من الرتاجع على التوايل.
�أم ��ا الإن� �ت ��اج ال���ص�ن��اع��ي ف��ارت �ف��ع ال�شهر
امل��ا��ض��ي بن�سبة  3,9ب��امل�ئ��ة ع�ل��ى �أ�سا�س
�سنوي بعد انتعا�ش غ�ير متوقع بن�سبة
 0,7باملئة يف �أيار مايو.
وي� ��� �ض ��اف ت �ف �� �ش��ي ال� ��وب� ��اء جم� � ��ددا �إىل
ال�صعوبات التي ك��ان االقت�صاد ال�صيني
ي �ع��اين م�ن�ه��ا ب��الأ� �س��ا���س ،وم �ن �ه��ا �ضعف
اال� �س �ت �ه�ل�اك وت �� �ش��دي��د ب �ك�ين قب�ضتها
على ع��دد م��ن القطاعات احل�ي��وي��ة مثل
القطاع التكنولوجي ،وعدم اليقني حيال
امل�ستقبل يف ظل احلرب يف �أوكرانيا و�أزمة
القطاع العقاري.
وتراجعت �أ�سعار امل�ساكن اجلديدة جمددا
يف ح� ��زي� ��ران ي��ون �ي��و ب �ن �� �س �ب��ة 0,5%-
مبعدل �سنوي ،بح�سب مكتب الإح�صاءات
الوطني.
وه��و ث��اين �شهر م��ن ال�تراج��ع بالن�سبة
ل �ه��ذا امل ��ؤ� �ش��ر ال� ��ذي ي�ح�ت���س��ب متو�سط
اال�سعار يف �سبعني مدينة �صينية.
م� ��ن ج� �ه ��ة �أخ � � � ��رى� ،أ�� � �ش � ��ارت اخل� �ب�ي�رة
االق �ت �� �ص��ادي��ة ب �ي �ت��ي وان � ��غ م ��ن م�صرف
“�إيه �إن زد” �إىل �أن “عددا متزايدا من

امل�شرتين يتوقفون عن ت�سديد �أق�ساطهم
ال���ش�ه��ري��ة ب�سبب ال�ت�ب��اط��ؤ االقت�صادي
وت�أخري” مطوري امل�شاريع العقارية يف
�أعمال البناء �أو يف ت�سليم امل�ساكن.
وه � ��ذا اجل ��ان ��ب م ��ن الأزم � � ��ة العقارية
“مثري للقلق” بر�أي اخلبري االقت�صادي
ت�شيواي ت�شانغ م��ن مكتب “بينبوينت
�أ�سيت ماجنمنت” ،لأن��ه ي�ه��دد مبا�شرة
النظام املايل.
وعلى �صعيد البطالة ،بلغت الن�سبة 5,5
باملئة يف حزيران يونيو مقابل  5,9باملئة
قبل �شهر ،لكن املعدل �شهد زي��ادة كبرية
ال�شهر امل��ا��ض��ي ب�ين ال�شريحة العمرية
املمتدة م��ن � 16إىل  24ع��ام��ا م�سجال
.19,3%
وح��ددت بكني هدفا لها من��وا يف �إجمايل
ال�ن��اجت املحلي بـ”حواىل  ”5,5%هذه
ال �� �س �ن��ة ،وه ��و ه ��دف ي �� �ش� ّ�ك ال �ع��دي��د من
خرباء االقت�صاد يف �إمكانية حتقيقه.
و�سيعك�س رقما كهذا �أ�ضعف معدل منو
لل�صني منذ بداية الت�سعينات ،با�ستثناء
مرحلة تف�شي وباء كوفيد.19-
وي���س�ج��ل ت �ب��اط ��ؤ ال�ن�م��و يف ع ��ام ح�سا�س
�سيا�س ًيا يفرت�ض �أن ي�شهد ،ما مل حتدث
مفاج�آت� ،إعادة تعيني �شي جينبينغ رئي�سا
للحزب ال�شيوعي ال�صيني يف اخلريف.
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 5.5مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي يف �أ�سبوع
•• دبي -وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائرة الأرا�ضي والأمالك بدبي خالل
الأ�سبوع احلايل �أكرث من  5.5مليار درهم حيث �شهدت الدائرة
ت�سجيل  1190مبايعة بقيمة  3.02مليار دره��م ،منها 186
مبايعة للأرا�ضي بقيمة  594.72مليون درهم و  1004مبايعة
لل�شقق والفلل بقيمة  2.43مليار درهم.
وجاءت �أهم مبايعات الأرا�ضي بقيمة  33مليون درهم يف منطقة
را���س اخل��ور ال�صناعية الأوىل تليها مبايعة بقيمة  19مليون
درهم يف منطقة املركا�ض تليها مبايعة بقيمة  18مليون درهم يف
منطقة ند ال�شبا الثانية .

وت�صدرت منطقة احلبية اخلام�سة املناطق من حيث عدد املبايعات
�إذ �سجلت  105مبايعة بقيمة  262مليون درهم وتلتها منطقة
جبل علي الأوىل بت�سجيلها  35مبايعة بقيمة  102مليون درهم
وثالثة يف اليفرة  2بت�سجيلها  12مبايعة بقيمة  15مليون
درهم.
وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 54
مليون دره��م مبنطقة نخلة جمريا ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة
بقيمة  53مليون درهم يف منطقة املركا�ض و�أخريا مبايعة بقيمة
 50مليون درهم يف منطقة هور العنز.
وت���ص��درت منطقة ب��رج خليفة امل�ن��اط��ق م��ن حيث ع��دد مبايعات
ال�شقق والفلل �إذ �سجلت  104مبايعة بقيمة  317مليون درهم

وتلتها منطقة مر�سى دب��ي بت�سجيلها  86مبايعة بقيمة 170
مليون درهم وثالثة يف الو�صل بت�سجيلها  85مبايعة بقيمة 247
مليون درهم.
و�سجلت الرهون قيمة قدرها  2.06مليار درهم منها  34رهن
�أرا���ض بقيمة  257.12مليون دره��م و  310ره��ن فلل و�شقق
بقيمة  1.8مليار دره��م وك��ان �أهمها مبنطقة برج خليفة بقيمة
 564مليون درهم و�أخرى يف منطقة ال�سوق الكبري بقيمة 300
مليون درهم.
�أما الهبات فقد �شهدت ت�سجيل  80هبة بقيمة  479.05مليون
درهم كان �أهمها مبنطقة ال�سوق الكبري بقيمة  322مليون درهم
و�أخرى يف منطقة مر�سى دبي بقيمة  37مليون درهم.
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الإمارات مزود موثوق وداعم لأمن الطاقة العاملي لتمكني النمو االقت�صادي
•• �أبوظبي -وام:

ب �ع �ث��ت دول � ��ة الإم � � � ��ارات ر� �س��ال��ة ت �ف��ا�ؤل
م �ه �م��ة ل �ل �ع��امل �أج� �م ��ع ت� ��ؤك ��د التزامها
ال��را� �س��خ بتحقيق �أم ��ن ال�ط��اق��ة العاملي
ودف ��ع اجل �ه��ود ال��دول�ي��ة لتعزيز م�سرية
التنمية امل�ستدامة مبا يحقق اال�ستقرار
و واالزده � ��ار االق�ت���ص��ادي ع�ل��ى م�ستوى
العامل.
وج � ��اءت ك�ل�م��ة � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد بن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
“حفظه اهلل” ل �ت ��ؤك��د ن �ه��ج الإم� � ��ارات
ال��دع��م لأم ��ن ال�ط��اق��ة ح�ي��ث ق��ال �سموه
 ”:ن�ح��ن م���س�ت�م��رون ك��ذل��ك يف تر�سيخ
م�ك��ان��ة ال��دول��ة م� ��زوداً م��وث��وق �اً للطاقة
وداع � �م � �اً لأم � ��ن ال �ط��اق��ة ال �ع��امل��ي كونه
العمود الفقري لتمكني النمو والتطور
االقت�صادي العاملي».
وت �ت �ب �ن��ى دول � ��ة الإم � � � ��ارات ن �ه �ج��ا يركز
ع�ل��ى اال��س�ت�غ�لال الأم �ث��ل مل ��وارد الدولة
ال �ه �ي��دروك��رب��ون �ي��ة م ��ن خ �ل�ال الإن� �ت ��اج
امل� ��� �س� ��ؤول ل�ل�ن�ف��ط وال� �غ ��از ل��دف��ع عجلة
التطور والنمو وامل�ساهمة يف حتقيق �أمن
الطاقة العاملي ويف الوقت نف�سه العمل
على تقليل االنبعاثات الكربونية.
وت�ستعر�ض وكالة �أنباء الإم��ارات “وام”
يف ال �ت �ق��ري��ر ال� �ت ��ايل ج �ه��ود ال ��دول ��ة يف
ت �ع��زي��ز اال� �س �ت �ث �م��ارات ال �ه��ادف��ة لتعزيز

��س�لا��س��ل الإم� � ��داد ال�ن�ف�ط�ي��ة  ..وبينما
ي�ت�ب��اط��أ اال��س�ت�ث�م��ار يف م �� �ص��ادر الوقود
الهيدروكربوين يف بع�ض مناطق العامل
ت�ستمر دولة الإمارات يف �ضخ ا�ستثمارات
ك�ب�يرة و�إجن ��از امل���ش��اري��ع اال�سرتاتيجية
بهدف �ضمان ا�ستمرار �سال�سل الإمداد
ال�ن�ف�ط�ي��ة وت �ع �م��ل ع �ل��ى زي � ��ادة قدراتها
الإنتاجية من النفط والغاز وال��ذي من
�ش�أنه �أن ي�ضمن ا�ستمرار دوره��ا الفاعل
� �ش��ري �ك �اً م� ��� �س� ��ؤو ًال وم ��وث ��وق� �اً يف ت�أمني
�إم ��دادات الطاقة ل�شركائها حيث ت�سري
ال��دول��ة بخطى حثيثة وم��درو��س��ة لرفع
�سعتها الإنتاجية م��ن النفط اخل��ام �إىل
 5م�لاي�ين ب��رم �ي��ل ي��وم �ي �اً ب �ح �ل��ول عام
.2030
ك �م��ا مت ت��و� �س �ي��ع ن �ط��اق م �� �ش��روع امل�سح
اجليوفيزيائي ث�لاث��ي الأب �ع��اد يف �إمارة
�أب��وظ�ب��ي ال��ذي ي�ع��دُّ �أك�ب�ر م���ش��روع م�سح
ي�شمل مناطق ب��ري��ة وب�ح��ري��ة يف العامل
يف وقت لتنفيذ عمليات م�سح وا�ستك�شاف
��ش��ام�ل��ة ب��ا��س�ت�خ��دام �أح� ��دث م��ا تو�صلت
�إليه التكنولوجيا لتغطية املناطق غري
امل�ستك�شفة يف ال�بر والبحر وا�ستك�شاف
م��وارد هيدروكربونية ج��دي��دة يف �إمارة
�أبوظبي.
ولرت�سيخ دورها مزوداً موثوقاً للطاقة يف
العامل على املدى البعيد � ..أطلقت �أدنوك
ن�ي��اب��ة ع��ن ح�ك��وم��ة �أب��وظ �ب��ي اجلولتني

الأوىل وال�ث��ان�ي��ة م��ن م��زاي��دات �أبوظبي
التناف�سية يف ع��ام��ي  2018و 2019
حيث طرحت جمموعة من املناطق الربية
والبحرية الرئي�سية بهدف ت�سريع وترية
ا�ستك�شاف وتطوير م��وارد النفط والغاز
يف �أبوظبي .و�ضمن اجل��والت التناف�سية
وقعت �أدنوك عدداً من اتفاقيات االمتياز
مت مب��وج �ب �ه��ا ت��ر� �س �ي��ة م �ن��اط��ق جديدة
ال�ستك�شاف وتطوير و�إنتاج النفط والغاز
مم��ا �أ��س�ه��م يف ت��و��س�ع��ة ق��اع��دة امتيازات
�أب��وظ �ب��ي وت �ع��زي��ز � �ش��راك��ات �ه��ا الدولية
اال�سرتاتيجيني الدوليني.
وح �ق �ق��ت دول � ��ة الإم � � � ��ارات ال �ع��دي��د من
الإجن� � ��ازات ال�ن��وع�ي��ة م�ث��ل االكت�شافات
اجل��دي��دة مل ��وارد النفط غ�ير التقليدية
القابلة لال�ستخال�ص يف مناطق برية
تقدر كمياتها بحوايل  22مليار برميل
�إ� �ض��اف��ة �إىل زي� ��ادة اح�ت�ي��اط�ي��ات النفط
ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة مب �ق��دار  2م�ل�ي��ار برميل..
�إ� �ض��اف��ة �إىل ال �ك �� �ش��ف ع ��ن احتياطيات
جديدة تقدر ب�سبعة مليارات برميل من
النفط اخل��ام و 58تريليون قدم مكعبة
م ��ن ال �غ ��از ال �ت �ق �ل �ي��دي مم ��ا ي���ض��ع دول ��ة
الإم ��ارات يف املرتبة ال�ساد�سة عاملياً من
حيث احتياطيات النفط والغاز.
وجن �ح��ت الإم� � � ��ارات يف �إن �� �ش��اء من�ش�آت
خم�ص�صة لتخزين النفط يف ع��دد من
ال��دول الآ�سيوية يف �إط��ار ا�سرتاتيجيتها

اال�ست�شرافية لدعم قطاع الطاقة العاملي
وت�ع��زي��ز ق��درت�ه��ا على اال�ستجابة ب�شكل
ف��اع��ل وت�ن��اف���س��ي مل�خ�ت�ل��ف �سيناريوهات
�أ� �س��وق ال �ط��اق��ة� ..إ��ض��اف��ة �إىل ب�ن��اء �أكرب
م�شروع منفرد يف العامل لتخزين النفط
ب�سعة تبلغ  42مليون برميل من النفط
اخل ��ام يف �إم � ��ارة ال �ف �ج�يرة ب�ق�ي�م��ة 4.4
مليار دره��م .كما �أ�صبح ميناء الفجرية
ال��ذي ي�ستقبل ناقالت النفط العمالقة
ويطل على خليج عمان واملحيط الهندي
مركزا عاملياً لت�صدير النفط واملنتجات
امل�ك��ررة وت��زوي��د ال�سفن بالوقود لي�شكل
�شريانا عاملياً ا�سرتاتيجياً ي�ضمن تدفق
�إمدادات النفط .
ووا�صلت “�أدنوك” منجزاتها النوعية
بو�صفها جمموعة متكاملة من ال�شركات
امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة ال �ت ��ي مت ��ار� ��س عملياتها
الت�شغيلية يف كافة جماالت قطاع النفط
والغاز ،مبا يف ذلك اال�ستك�شاف والتطوير
والإن �ت��اج والتخزين والتكرير والتوزيع
و�صولاً �إىل تطوير جمموعة وا�سعة من
املنتجات البرتوكيماوية.
وب� ��د�أت الإم � ��ارات �أوىل ا��س�ت�ث�م��ارات�ه��ا يف
جم��ال ال�ط��اق��ة امل�ت�ج��ددة منذ  15عاماً
وبف�ضل ر�ؤي�ت�ه��ا اال�ستباقية ا�ستطاعت
�أن ت�ست�شرف ال�ت�ح� ّول ال�ق��ادم يف م�شهد
الطاقة ،فراهنت على التقنيات واحللول
النا�شئة والتي �أثبتت جدواها مع مرور

الزمن.
وت�ست�ضيف الإمارات املقر الدائم للوكالة
ال��دول �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة “�آيرينا”
وكانت �أول دولة يف املنطقة توقع وت�صادق
على اتفاقية باري�س ،وك��ذل��ك �أول دولة
يف املنطقة تلتزم بخف�ض االنبعاثات يف
جميع القطاعات االقت�صادية.
كما تعد الإم� ��ارات �أول دول��ة يف ال�شرق
الأو�� �س ��ط ت��دي��ر حم�ط��ة لإن �ت��اج الطاقة
النووية باعتبارها طاقة �سلمية خالية
من االنبعاثات الكربونية .وم��ن املتوقع
�أن ت�صل ق��درة ال��دول��ة يف �إن�ت��اج الطاقة
ال �ن �ظ �ي �ف��ة وال� �ت ��ي جت �م��ع ب�ي�ن الطاقة
امل�ت�ج��ددة وال �ن��ووي��ة �إىل  14جيجاوات
بحلول عام .2030
وت �ع��د دول� ��ة الإم � � ��ارات م��ن ��ض�م��ن �أكرب
املمولني احلكوميني للطاقة النظيفة يف
العامل وت�سعى لتعزيز مكانتها امل�ؤثرة يف
جمال الطاقة املتجددة �إىل جانب ريادتها
يف قطاع النفط كما �أكدت عزمها متويل
ت�ط��وي��ر م���ش��اري��ع ال�ط��اق��ة ال�شم�سية يف
دول خمتلفة ح��ول ال�ع��امل ت�ق��در �سعتها
الإنتاجية ب�آالف امليجاوات من الكهرباء
النظيفة.
كما ع��ززت الدولة ريادتها على م�ستوى
املنطقة يف ا�ستثمارات الطاقة املتجددة
وال �ن �ظ �ي �ف��ة ع �ل��ى ال �� �ص �ع �ي��دي��ن املحلي
وال � ��دويل ح�ي��ث مت�ت�ل��ك دول ��ة الإم � ��ارات

ث �ل�اث� ��ة م� ��ن �أك� �ب ��ر حم � �ط� ��ات ال �ط ��اق ��ة
ال�شم�سية و�أقلها تكلفة يف العامل ،ولديها
ا�ستثمارات يف م�شاريع الطاقة املتجددة
يف  70دول��ة وت�شمل ه��ذه اال�ستثمارات
تقدمي �أك�ثر من مليار دوالر �أمريكي يف
�شكل منح وق��رو���ض ل�ـ  27دول��ة جزرية
تعاين من �شح امل��وارد وتعد �أك�ثر عر�ضة
لت�أثريات تغري املناخ.
يف �إط � ��ار ن�ه�ج�ه��ا ال �ق��ائ��م ع �ل��ى االبتكار
وا�ستباق املتغريات  ..تعمل دولة الإمارات
ع �ل��ى ا��س�ت�ك���ش��اف ال �ف��ر���ص امل�خ�ت�ل�ف��ة يف
جمال الهيدروجني باعتباره وقودا واعدا
وخاليا من الكربون له �سوق حمدودة يف
ال��وق��ت احل��ايل ،ونتوقع �أن ي�شكل جزءاً
كبرياً من مزيج الطاقة خالل الع�شرين
�سنة القادمة.
ومت �ت �ل��ك دول � ��ة الإم� � � ��ارات ال� �ق ��درة لأن
ن���ص�ب��ح م� � ��ورداً م��وث��وق �اً للهيدروجني
الأزرق والأخ���ض��ر حيث تعمل الآن على
درا�سة ج��دوى الفر�ص املتاحة يف �أ�سواق
الت�صدير يف �آ�سيا و�أوروبا.
�ضمن جهودها امل�ستمرة لرت�سيخ ريادة
�أبوظبي يف جم��ال اقت�صاد الهيدروجني
النظيف واال�ستفادة من الطلب العاملي
املتنامي على االمونيا الزرقاء منخف�ضة
الكربون حققت �أع�م��ال �أدن��وك يف جمال
التكرير والت�صنيع والت�سويق جناحات
كثرية من �ضمنها بيع �شحنات جتريبية

م��ن الأم��ون �ي��ا ال ��زرق ��اء “كوقود حامل
للهيدروجني” �إ�� �ض ��اف ��ة �إىل تطوير
من�ش�أة عاملية امل�ستوى لإن �ت��اج الأمونيا
“الزرقاء».
وعملت الإم��ارات على اجلمع بني قدرات
و�إمكانات كل من �شركة ب�ترول �أبوظبي
ال��وط �ن �ي��ة “�أدنوك” و� �ش��رك��ة مبادلة
لال�ستثمار “مبادلة” و�شركة �أبوظبي
الوطنية للطاقة “طاقة” ل�شراء ح�ص�ص
يف � �ش��رك��ة �أب ��وظ� �ب ��ي ل �ط��اق��ة امل�ستقبل
“م�صدر” و�سيعمل ه��ذا االن��دم��اج على
ت��وح�ي��د �أ� �ص��ول ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة حتت
عالمة جتارية واح��دة ي�ساهم يف حتقيق
ه��دف ال��دول��ة بالو�صول للحياد املناخي
ب�ح�ل��ول ع ��ام  2050م��ع ��ض�م��ان النمو
االقت�صادي امل�ستدام.
و�ساهمت �شركة “م�صدر” ب�شكل كبري يف
حتقيق �أه��داف الدولة يف جمال الطاقة
املتجددة ولعبت دوراً حم��وري�اً يف تنويع
حم�ف�ظ��ة م���ش��اري��ع ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة يف
الدولة وم�ضاعفتها �إىل  400%خالل
ال �� �س �ن��وات ال�ع���ش��ر امل��ا� �ض �ي��ة ..و�ساهمت
الإم��ارات م�ستثمر رئي�سي يف بع�ض �أكرب
م�شاريع طاقة الرياح يف اململكة املتحدة
م�ث��ل حم�ط��ة “دادجون” و”م�صفوفة
لندن” وال�ت��ي �ساهمت يف تعزيز مكانة
ب��ري�ط��ان�ي��ا ك���س��وق ع��امل��ي رائ ��د يف جمال
طاقة الرياح البحرية.

 1.9مليار درهم حجم التداوالت النقدية

�سلطة دبي للخدمات املالية تعلن عن فتح باب االلتحاق
بربنامج رخ�صة اختبار االبتكار ب�شكل م�ستمر عقاري ال�شارقة ينفذ  2,521معاملة خالل �شهر يونيو املا�ضي
•• دبي-الفجر:

بد�أت �سلطة دبي للخدمات املالية ،اعتبارًا من تاريخ 15
يوليو  ، 2022بقبول الطلبات م��ن ال���ش��رك��ات املحلية
وال��دول�ي��ة ال��راغ�ب��ة بامل�شاركة يف ب��رن��ام��ج رخ�صة اختبار
االبتكار.
ب��رن��ام��ج رخ�صة اخ�ت�ب��ار االب�ت�ك��ار ال��ذي مت �إط�لاق��ه عام
 ،2017ه��و برنامج تنظيمي مرخ�ص يمُ كن ال�شركات
املقبولة م��ن اختبار املنتجات واخل��دم��ات املالية ومناذج
الأع �م��ال اجل��دي��دة يف وم��ن م��رك��ز دب��ي امل��ايل ال�ع��امل��ي .يف
ال�سابق ،كانت الطلبات تقبل على �أ�سا�س الت�سجيل يف دورة
حمددة لربنامج رخ�صة اختبار االبتكار ،ولكن ابتدا ًء من
هذا ال�شهر� ،ستتمكن جميع ال�شركات من تقدمي الطلبات
مبجرد �أن يكونوا جاهزين الختبار منتجاتهم .ويجب على
ال�شركات تقدمي �شرح وا��ض��ح ح��ول من��وذج العمل املزمع
واملنتج �أو اخلدمة املبتكرة املقرتحة.
وبهذه املنا�سبة ،ق��ال ج�سنت بالداكينو ،مدير ع��ام �إدارة

الرقابة لدى �سلطة دبي للخدمات املالية“ :االبتكار هو
عن�صر ه��ام ميكن ال�شركات م��ن تعزيز منوها واكت�شاف
الفر�ص اجلديدة ملواكبة التغريات امل�ستمرة على امل�شهد
اال�ستهالكي .وبرنامج رخ�صة اختبار االبتكار يحتل موقع
ال���ص��دارة �ضمن ج��دول االبتكار لل�سلطة ويعمل مبثابة
من�صة الختبار النماذج اجلديدة ذات الإمكانيات لكي ت�صبح
م�شاريع ناجحة ت�سهم يف دع��م قطاع اخلدمات املالية يف
�إمارة دبي ومركز دبي املايل العاملي .و�أ�ضاف :تغيري عملية
تقدمي الطلبات لت�صبح متاحة ب�شكل م�ستمر ب��د ًال عن
طريق الت�سجيل �ضمن ال��دورات الدورية هو �شهادة على
التزام وحر�ص ال�سلطة على دعم االبتكار ومتهيد الطريق
مل�ستقبل الأعمال املالية يف مركز دبي املايل العاملي «.
يعك�س ب��رن��ام��ج رخ�صة اخ�ت�ب��ار االب�ت�ك��ار ال �ت��زام ال�سلطة
امل�ستمر بدعم التقنيات اجلديدة والنا�شئة يف مركز دبي
امل��ايل ال�ع��امل��ي .وم�ن��ذ �إط�ل�اق ال�برن��ام��ج يف ع��ام ،2017
تقدمت � 130شركة لاللتحاق بالربنامج ومت قبول 67
منها.

وا�شنطن ت�ؤكد �أنها ال تفر�ض قيودا
على بيع معدات زراعية �إىل مو�سكو
•• وا�شنطن�-أ ف ب:

قالت ال��والي��ات املتحدة اخلمي�س �إنها لن حتظر بيع
معدات زراعية لرو�سيا ونفت جمددا ت�أكيدات مو�سكو
�أن العقوبات الغربية  -ولي�س غزوها لأوكرانيا  -هي
�سبب الأزمة الغذائية العاملية.
وقالت وزارة اخلزانة الأمريكية يف وثيقة ر�سمية ب�ش�أن
الإع �ف��اءات م��ن ال�ع�ق��وب��ات� ،إن�ه��ا ل��ن ت��وق��ف ال�صفقات
الأم�ي�رك �ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب ��إن �ت��اج �أو ب�ي��ع �أو ن�ق��ل معدات
زراعية.
ومبوجب قواعد �سابقة و�ضعت بعد بدء الغزو الرو�سي
لأوكرانيا يف � 24شباط فرباير قالت وزارة اخلزانة
الأمريكية �أي�ضا �إنها لن حتظر املنتجات الزراعية مثل
الأ�سمدة �أو الأجهزة الطبية واختبارات كوفيد.19-
وقالت ال ��وزارة يف بيان �إن تو�سيع الإع �ف��اءات “ي�ؤكد
�أن العقوبات الأم�يرك�ي��ة �ضد رو�سيا ردا على حربها

غري امل�بررة على �أوكرانيا ال تعيق التجارة الزراعية
والطبية».
و�أ�ضافت �أن الرئي�س الرو�سي فالدميري “بوتني خنق
الإن�ت��اج الغذائي وال��زراع��ي وا�ستخدم ال�غ��ذاء ك�سالح
حرب” ،مبا يف ذلك “�سرقة احلبوب واملعدات الزراعية
وح�صار موانئ البحر الأ�سود».
وج��اء اال�ب�ي��ان بعد م��ؤ��ش��رات ن��ادرة على �إح ��راز تقدم
بني رو�سيا و�أوكرانيا خالل حمادثات يف تركيا ب�ش�أن
احتمال ال�سماح ل�شحنات الغذاء مبغادرة �أوكرانيا.
و�أوك��ران �ي��ا واح ��دة م��ن �أك�ب�ر ال ��دول امل���ص��درة للقمح
واحل�ب��وب الأخ��رى يف ال�ع��امل ،وم�لاي�ين الأط�ن��ان من
احلبوب عالقة حاليا يف موانئ منطقة �أودي�سا ب�سبب
وجود �سفن حربية رو�سية و�ألغام زرعتها كييف للدفاع
عن �سواحلها.
وت�سجل �أ�سعار املواد الغذائية ارتفاعا يف جميع �أنحاء
العامل وتهدد بحدوث جماعة ال �سيما يف �أفريقيا.

•• ال�شارقة-الفجر:

ك�شفت نتائج التقرير ال�شهري عن �شهر يونيو
املا�ضي وال�صادر من دائرة الت�سجيل العقاري
بال�شارقة عن �إبرام �صفقات عقارية ب�إجمايل
قيمة ت��داوالت نقدية بلغ  1.9مليار درهم،
من خالل  747معاملة بيع �شهدتها 106
مناطق موزعة على خمتلف مناطق الإمارة
ومب�ساحة �إجمالية جت��اوزت  6ماليني قدم
م��رب�ع��ة ،فيما مت تنفيذ  358معاملة رهن
بقيمة  764مليون درهم.
وقال �سعادة عبدالعزيز �أحمد ال�شام�سي ،مدير
عام دائرة الت�سجيل العقاري بال�شارقة� ”:إنه
ب��ال��رغ��م م��ن ال�ت��أث��ر ب��ال�ظ��روف االقت�صادية
ال�ط��ارئ��ة ال�ت��ي ي�شهدها ال�ع��امل منذ فرباير
امل��ا��ض��ي ،حافظ القطاع على زخ��م مت�صاعد
يف النمو ووت�يرة انتعا�ش �إيجابي ،م�ستفيدًا
م��ن زي� ��ادة �إق �ب ��ال امل���س�ت�ث�م��ري��ن ع�ل��ى �إج� ��راء
ال �ت��داوالت وال�صفقات العقارية ،ف�ض ً
ال عن
�سعي ال�شركات والأف��راد �إىل امتالك و�شراء
ال �ع �ق��ارات ب��اع�ت�ب��اره��ا �أح ��د امل �ل��اذات الآمنة
لر�ؤو�س الأم��وال وو�سيلة مثلى لنمط احلياة
ال �ك��رمي��ة ،ح�ي��ث ت�سعى ال��دائ��رة �إىل تفعيل
قنوات توا�صلها مع امل�ستثمرين وامل�ستفيدين
من خدماتها بهدف توفري البيانات الالزمة
الت� �خ ��اذ ال � �ق� ��رارات امل �ث �ل��ى م ��ن ح �ي��ث البيع

وال �� �ش��راء وغ�يره��ا م��ن امل �ع��ام�لات ،ويف بيئة
تلتزم بال�شفافية التامة ،وت�سهم يف تطوير
ج ��ودة اخل��دم��ات ال�ع�ق��اري��ة امل�ق��دم��ة ،وتعزيز
ف ��ر� ��ص وجم� � ��االت ج� ��ذب اال� �س �ت �ث �م��ار لهذا
ال�ق�ط��اع ،وه��و م��ا يحفز ن�ح��و ال��دف��ع بعجلة
النمو االقت�صادي نحو م�ساحات جناح �أو�سع،
وحتفيز ن�شاطات الإ�سكان والبناء والت�شييد
وامل�شاريع التطويرية الكربى».
و�أ�ضاف �سعادة عبدالعزيز �أحمد ال�شام�سي:
“تن�سجم ه � � ��ذه ال� �ن� �ت ��ائ ��ج م � ��ع ال � ��ر�ؤي � ��ة
اال�سرتاتيجية لإم ��ارة ال���ش��ارق��ة يف جماالت
التنمية االق�ت���ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة وتعزيز
اال�ستدامة املالية وحتفيز االقت�صاد الكلي،
وت��وف�ي�ر ال���س�ك��ن امل�ل�ائ��م ل�ل�م��واط��ن واملقيم
يف الإم ��ارة على ح��د � �س��واء ،وه��و �أم��ر يج�سد
وب�شكل عملي ما �أكده م�ؤخراً �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي
حاكم �إم ��ارة ال�شارقة ب ��أن “امل�سكن ل��ه قيمة
خا�صة ،فهو جزء من برنامج �إمارة ال�شارقة،
ال��ذي يت�ضمن  5بنود رئي�سية منها امل�سكن
والوظيفة �أو م�صدر الدخل».

�إجمايل املعامالت ،فيما جاء الرهن مبعامالت
بلغ عددها  358معاملة ون�سبتها ،14.2%
يف ح�ي�ن م�ث�ل��ت ب��اق��ي م �ع��ام�لات الت�صرفات
الأخرى  56.2%وبواقع  1,416معاملة.

معامالت البيع
غطت العقارات املتداولة يف يونيو املا�ضي يف
الإم��ارة م�ساحة �إج�م��ايل جت��اوزت  6ماليني
ق� ��دم م��رب �ع��ة و� �ش �م �ل��ت الأرا� � �ض� ��ي ال�سكنية
والتجارية وال�صناعية والزراعية.
وبح�سب نوع العقار ،جاءت معامالت الأرا�ضي
ال �ف �� �ض��اء ب��واق��ع  239م�ع��ام�ل��ة (،)32%
و�أم ��ا م�ع��ام�لات الأرا� �ض��ي املبنية ف�ق��د بلغت
 177م�ع��ام�ل��ة ( ،)23.7%بينما متثلت
معامالت الأب��راج املفرزة بعدد  331معاملة و�سيح ال�سداه و�سهيلة  ،3بينما جاءت منطقة
املعا�شي يف � �ص��دارة امل�ن��اط��ق م��ن حيث حجم
(.)44.3%
التداول.
و� �ش �ه��دت م �ن��اط��ق ال �ب ��ردى  2والقاد�سية
املناطق الأعلى تداو ًال
و�أظهرت �إح�صائية الدائرة �أن مناطق مويلح والل�ؤل�ؤية واملديفي �أعلى عدد من التداوالت
ال�ت�ج��اري��ة واخل ��ان وح��و��ش��ي ورو� �ض��ة القرط يف مدينة خورفكان ،وت�صدرت املديفي مناطق
ت���ص��درت مناطق مدينة ال���ش��ارق��ة م��ن حيث املدينة من حيث حجم التداول.
ع��دد ال�ع�ق��ارات امل�ت��داول��ة ،يف ح�ين ا�ستحوذت وباملقابل ،ج��اء �أغلب ال�ت��داوالت العقارية يف
مويلح ال�ت�ج��اري��ة على احل�صة ال�ك�برى من مدينة كلباء يف مناطق ال�صناعية وجتارية
ت�صنيف املعامالت
� �س��ور ك�ل�ب��اء و��س�ه�ي�ل��ة  31و��ص�ن��اع�ي��ة كلباء،
وق��د بلغ �إج�م��ايل املعامالت املنفذة م��ن قبل حجم التداول النقدي يف املدينة.
الدائرة خالل ال�شهر املا�ضي  2,521معاملة و�أم� � ��ا يف امل �ن �ط �ق��ة ال��و� �س �ط��ى ،ف �ق��د تركزت وت�صدرت منطقة ال�صناعية من حيث حجم
منها  747معاملة بيع متثل  29.6%من التداوالت على مناطق خ�ضرية  2والطيبة  2التداول النقدي.

مبنا�سبة اليوم العاملي ملهارات ال�شباب

جمل�س دو لل�شباب يتيح للطلبة الإماراتيني تو�سيع معرفتهم حول قطاع االت�صاالت
•• دبي-الفجر:

حتتفي دو ،التابعة ل�شركة الإم ��ارات لالت�صاالت املتكاملة،
باليوم العاملي ملهارات ال�شباب  -ال��ذي حددته الأمم املتحدة
لت�سليط ال�ضوء على الأهمية اال�سرتاتيجية لتزويد ال�شباب
مبهارات التوظيف والعمل وريادة الأعمال ،حيث �أتاح جمل�س
دو لل�شباب يف هذه املنا�سبة فر�صة فريدة ملجموعة من خريجي
امل��دار���س الثانوية الكت�ساب جمموعة امل�ه��ارات واملعرفة حول
ق�ط��اع االت���ص��االت وذل��ك يف امل�ق��ر الرئي�سي اجل��دي��د اخلا�ص
ب�شركة دو يف دبي هيلز.
وت�ستهدف دو م��ن خ�لال ه��ذه امل �ب��ادرة موا�صلة لعب دورها
يف �إع��داد جيل جديد من القوى العاملة الإماراتية ورفدهم
ب��امل �ه��ارات واخل �ب��رات امل�ط�ل��وب��ة مب��ا ي�ت�م��ا��ش��ى م��ع متطلبات
امل�ستقبل .ووجه جمل�س دو لل�شباب يف �إطار هذه املبادرة الدعوة
لـعدد م��ن ال�ط�لاب الإم��ارات�ي�ين للعمل م��ع موظفي ال�شركة
عرب العديد من الأق�سام ،وذل��ك �ضمن بيئة تعليمية مميزة
مع الرتكيز على تنمية مهارات الطلبة وتزويدهم ب�إر�شادات
وخربات عملية حول قطاع االت�صاالت.
وع��زز جمل�س دو لل�شباب يف ه��ذه املنا�سبة التزامه مب�ساعدة
ال�شباب العاملني يف ال�شركة على حتقيق تطلعاتهم املهنية

وامل�ساهمة يف �إع��داد جيل جديد من امل��واه��ب وق��ادة الأعمال
ال��ذي��ن ي�ساهمون بفعالية يف حتقيق الطموحات والأه ��داف
اال�سرتاتيجية لدولة الإمارات ور�ؤيتها لبناء اقت�صاد قائم على
املعرفة باالعتماد على قوة تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.

وي�ساعد املقر الرئي�سي اجلديد ل�شركة دو يف دعم �أهدافها يف
ه��ذا الإط��ار من خ�لال توفري بيئة منا�سبة للتعلم والتطور
امل�ه�ن��ي مب��ا ين�سجم م��ع ا��س�ترات�ي�ج��ة ال�ت�ح��ول ال�ت��ي حددتها
ال�شركة.
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�إمربيال لوج�ستك�س حتتفل مبرور خم�سني عاما على �إطالق عملياتها يف ميناء فريث الأملاين

•• دبي  -فريث د�سيبريج -وام:

16

احتفلت “�إمربيال لوج�ستك�س انرتنا�شونال” املتخ�ص�صة يف الأعمال
اللوج�ستية الدولية ،واململوكة من قبل جمموعة “دي بي ورلد” ،مبرور
خم�سني عاماً على بدء عملياتها يف جمال اخلدمات اللوج�ستية والنقل يف
ميناء فريث  - Fürth -ب�أملانيا.ويعد ميناء فريث مرك ًزا رئي�س ًيا ملناولة
مواد البناء واملنتجات الزراعية للعديد من ال�شركات ال�شهرية يف املنطقة.
وبالنظر �إىل تاريخ ن�صف قرن يف ميناء ف�يرث ،توا�صل �شركة �إمربيال
اململوكة من قبل “دي بي ورلد” ،املزوّد العاملي الرائد للحلول اللوج�ستية
الذكية املتكاملة ،دورها الذي بد�أته مع و�صول الب�ضائع الأوىل �إىل امليناء
عرب قناة ماين  -دانوب « ،»Main-Danubeيف �شمال غرب فريث،
قبل خم�سني عاماً ،يف  15يوليو .1972وقدم حممد �أكوجي ،الرئي�س

التنفيذي للعمليات“ ،دي ب��ي ورلد” للأعمال اللوج�ستية ،والرئي�س
التنفيذي للمجموعة يف “�إمربيال” التهنئة �إىل فريق �إمربيال يف ميناء
فريث مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية اخلم�سني ،حيث �أن امليناء وموقع �أعمالنا
ميثالن ال�شريك الإ�سرتاتيجي امل��وث��وق على م��دى خم�سني عاما فيما
يتعلق مبناولة الب�ضائع ال�سائبة ومنتجات ال�صلب على ال�سفن يف املمرات
املائية الداخلية ،وعربات الب�ضائع لل�سكك احلديدية ،وال�شاحنات».وقال
حقان بيجيل ،الرئي�س التنفيذي للأعمال اللوج�ستية الدولية يف �شركة
�إمربيال �إن اخلربة والتقاليد املهنية املتميزة والعمل بروح الفريق الواحد
عرب الأجيال املختلفة �شكلت ال�سمة الرئي�سية للخدمات املهنية املقدّمة
يف مواقع العمل التابعة ل�شركة �إمربيال يف ميناء فريث على مدى ن�صف
قرن ،مما ي�ش ّكل منافع كبرية لل�شركات التجارية وال�صناعية يف منطقتنا
وخارجها و�إذا �أ�ضفنا م�ساهمات وخ�برات ع�شرة �أع�ضاء يف ميناء فريث،

ت�صل خ�برات الفريق جمتمعة �إىل �أك�ثر من  140عاما و�أ�صغر ع�ضو
يف الفريق يعمل معنا منذ عام واحد ،بينما يتمتع املوظف الأكرث بخربة
تزيد على  43عاما».ويعد موقع الأعمال يف ميناء فريث جزءًا متكام ً
ال
من الأع�م��ال التي تقوم بها �شركة �إم�بري��ال ،ك�م��زوّد متكامل للخدمات
اللوج�ستية وخدمات الو�صول �إىل الأ�سواق عرب دمج خدماتها يف قطاعات
مثل �صناعات ال�صلب وم��واد البناء ،بالإ�ضافة �إىل الأع�م��ال الهند�سية
و�إن���ش��اء امل�صانع اجل��دي��ر بالذكر �أن �شركة “�إمربيال” قامت مبناولة
حوايل � 160ألف طن من خمتلف الب�ضائع ال�سائبة يف ميناء فريث يف
العام املا�ضي ،و�ش ّكلت ح�صة املناولة عرب خدمات املمرات املائية الداخلية
حوايل � 46ألف طن ،بينما بلغت �أعمال ال�شاحنات �أكرث من 95,500
طن� ،إ�ضافة �إىل مبنى م�ستودعات التخزين البالغة م�ساحته  8000مرت
مربع الذي قام مبناولة �أكرث من � 18ألف طن.

م�صرف الإمارات للتنمية يوقع اتفاقية ت�سهيل ائتماين مع فاليانت للرعاية ال�صحية

•• دبي-الفجر:

وق ��ع م �� �ص��رف الإم� � � ��ارات للتنمية،
امل� �ح ��رك امل � ��ايل ال��رئ �ي �� �س��ي لأجندة
ال �ت �ن ��وي ��ع االق� �ت� ��� �ص ��ادي وال �ت �ح ��ول
ال�صناعي يف دولة الإم��ارات ،اتفاقية
ت �� �س �ه �ي��ل ائ� �ت� �م ��اين م ��ع “فاليانت
للرعاية ال�صحية” ،املالكة مل�ست�شفى
وعيادة فاليانت املتعددة التخ�ص�صات
وم�ق��ره��ا يف منطقة �سيتي ووك يف
دب ��ي .و�ستمنح االت�ف��اق�ي��ة التمويل
لـ”فاليانت” ل�صالح �ش�ؤون اال�ستثمار
الر�أ�سمايل والنفقات الت�شغيلية ،مما
ي�سمح لها بتنفيذ خططها التو�سعية
م��ع �إم�ك��ان�ي��ة ال��و��ص��ول �إىل التمويل
الت�شغيلي يف الوقت ذاته.
وح�ضر حفل التوقيع �أحمد حممد
النقبي ،الرئي�س التنفيذي مل�صرف
الإم � ��ارات للتنمية ،وف�ي���ص��ل جمعة
بلهول ،رئي�س جمل�س �إدارة فاليانت،
و�أح �م��د ب��ن جمعة ب�ل�ه��ول ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة فاليانت للرعاية
ال�صحية� ،إىل جانب م�س�ؤولني كبار
�آخرين من كلتا امل�ؤ�س�ستني.
وي �ع �ت�بر ق �ط��اع ال��رع��اي��ة ال�صحية
�أح��د القطاعات ذات الأول��وي��ة التي
ي�ستهدفها م�صرف الإمارات للتنمية
م��ن خ�ل�ال جم�م��وع��ة ح�ل��ول��ه املالية
وغ �ي�ر امل��ال �ي��ة امل ��رن ��ة ،ن� �ظ� � ًرا ل ��دور

ال �ق �ط��اع ال���ص�ح��ي يف ال �ن��اجت املحلي
الإج�م��ايل غري النفطي و�أهميته يف
التنمية االجتماعية واالقت�صادية.
ك�م��ا �أن ال �ن �ه��ج ال�ت�م��وي�ل��ي الطويل
الأمد الذي يتبعه م�صرف الإمارات
للتنمية ،وال� ��ذي ي��وف��ر م��ن خالله
التمويل مقابل فرتات �سداد طويلة
وف � �ت ��رات � �س �م ��اح مم� �ت ��دة و�أ�� �س� �ع ��ار
ت�ن��اف���س�ي��ة ،م �ت��اح يف دول ��ة الإم � ��ارات
للعمالء وامل�شاريع التي تدعم التنويع
االقت�صادي ،وت�سهل خلق الوظائف
التي تتطلب مهارات عالية ،وحتقق

ملمو�سا.وقال �أحمد
ريا اقت�صاديًا
ت�أث ً
ً
حممد النقبي ،الرئي�س التنفيذي
مل���ص��رف الإم� � ��ارات ل�ل�ت�ن�م�ي��ة“ :تعد
الرعاية ال�صحية من �أهم القطاعات
يف دول��ة الإم � ��ارات�� -س��واء م��ن حيث
�إمكاناتها يف النمو �أو دورها املركزي
يف رفاهية جمتمعنا .ومن املتوقع �أن
ينمو الإنفاق على الرعاية ال�صحية
مب �ع��دل من��و ��س�ن��وي م��رك��ب ن�سبته
 6.9يف امل ��ائ ��ة ،ل�ي���ص��ل �إىل 107
م�ل�ي��ارات دره��م بحلول ع��ام 2029
وذل ��ك لتلبية ال�ط�ل��ب امل�ت��زاي��د على

الأ�سهم املحلية تربح
 15.3مليار درهم خالل جل�ستني
•• �أبوظبي -وام:

عززت �أ�سواق الأ�سهم املحلية مكا�سبها للجل�سة الثانية
على التوايل يف ختام تداوالت �أم�س ،مدعومة با�ستمرار
ح��ال��ة ال�ت�ف��ا�ؤل امل�سيطرة على معنويات امل�ستثمرين
بالتزامن مع قرب �إنطالق مارثون اف�صاحات ال�شركات
عن نتائجها الن�صفية.ووفق ر�صد وكالة �أنباء الإمارات
“وام” ،ناهزت مكا�سب الأ�سهم املحلية خالل جل�ستي
اخلمي�س واجلمعة نحو  15.3مليار درهم ،مع ارتفاع
القيمة ال�سوقية من  2.45تريليون دره��م يف نهاية
جل�سة االرب �ع��اء �إىل  2.465تريليون دره��م بنهاية

تداوالت اليوم.
و��ص�ع��د م ��ؤ� �ش��ر ف��وت���س��ي � �س��وق �أب��وظ �ب��ي ال �ع��ام بن�سبة
 0.11%ليغلق ع�ن��د م���س�ت��وى  9186.98نقطة
م�ستمداً الدعم من �صعود �أ�سهم العقار واالت�صاالت..
فيما ارتفع م�ؤ�شر �سوق دبي املايل بن�سبة  0.2%بالغاً
م�ستوى  3160.22نقطة على وق��ع ارت �ف��اع �أ�سهم
البنوك واال�ستثمار.وا�ستقطبت الأ�سهم �سيولة بنحو
 1.23مليار درهم موزعة بواقع  1.09مليار درهم يف
�سوق �أبوظبي ،و 133مليون درهم يف �سوق دبي املايل،
وذل��ك بعد التداول على �أك�ثر من  175مليون �سهم،
عرب تنفيذ � 10.4ألف �صفقة.

نيكي يرتفع لليوم الثالث بف�ضل
مكا�سب فا�ست ريتيلنج ونينتندو

•• طوكيو-رويرتز:

�أغلق امل�ؤ�شر نيكي الياباين على ارتفاع للجل�سة الثالثة
على التوايل �أم�س اجلمعة بعد عمليات تداول �ضعيفة،
بقيادة مكا�سب لفا�ست ريتيلنج امل�شغلة ل�سل�سلة يونيكلو
للمالب�س ونينتندو �صانعة �ألعاب الفيديو يف حني حدت
املخاوف من التباط�ؤ االقت�صادي من املكا�سب.
و�أغ � �ل ��ق امل� ��ؤ�� �ش ��ر ن �ي �ك��ي م��رت �ف �ع��ا  0.54ب��امل �ئ��ة عند
 26788.47نقطة بعد ت�أرجحه معظم اجلل�سة.
فيما تراجع امل�ؤ�شر توبك�س الأو�سع نطاقا  0.03باملئة.
و�أنهى امل�ؤ�شر نيكي الأ�سبوع بارتفاع  1.02باملئة ،بينما
ارتفع توبك�س  0.27باملئة.
و�صعدت العقود الآجلة على م�ؤ�شر يورو �ستوك�س 50
بن�سبة  0.86باملئة قبل فتح الأ�سواق يف �أوروبا ،يف حني
ارتفعت العقود الآج�ل��ة على امل��ؤ��ش��ر فاينن�شال تاميز
 100بن�سبة  0.39باملئة.
وكان التداول هادئا قبل عطلة نهاية �أ�سبوع طويلة ،مع
�إغالق الأ�سواق يوم االثنني لعطلة ر�سمية.
ومل ت�ؤثر بيانات الناجت املحلي الإجمايل التي �أ�صدرتها

ال�صني ،والتي ج��اءت دون التوقعات ،على ال�ت��داول يف
اليابان على ما يبدو.
وين�صب الرتكيز الآن على تقرير مبيعات التجزئة
الأمريكية املقرر ��ص��دوره يف وق��ت الح��ق .وق��ال بع�ض
امل�شاركني يف ال�سوق �إن �أ�سعار الأ�سهم من املرجح �أن تت�أثر
�سلبا �إذا �أ�شارت البيانات �إىل �آثار �سلبية للت�ضخم.
وك��ان �سهم �شركة فا�ست ريتيلنج الأف���ض��ل �أداء على
امل�ؤ�شر نيكي �إذ �صعد  8.70باملئة بعد توقعات بزيادة
�أرباح العام ب�أكمله.
وارتفع �سهم �شركة نينتندو  3.16باملئة مع خططها
لال�ستحواذ على �ستوديو للر�سوم متحركة.
و�صعدت �أ�سهم �شركات املرافق بعد �أن قال رئي�س الوزراء
فوميو كي�شيدا �إنه يريد ت�شغيل ت�سعة مفاعالت للطاقة
النووية بحلول ال�شتاء ،ارتفاعا من خم�سة يف الوقت
احلايل.
وعلى الرغم من املكا�سب الإجمالية للم�ؤ�شر نيكي ،فقد
انخف�ضت �أ�سهم  155من �أ�صل � 225شركة مدرجة
عليه .وكان �سهم جمموعة كونكورديا املالية الأ�سو�أ �أداء
برتاجعه  3.85باملئة.

اخل��دم��ات ال�سريرية والت�شخي�صية
عالية اجلودة.
و�أ�� � �ض � ��اف“ :ت�ؤكد ات �ف��اق �ي �ت �ن��ا مع
فاليانت للرعاية ال�صحية التزامنا
بتعزيز املنظومة الوطنية للرعاية
ال���ص�ح�ي��ة م��ن خ�ل�ال ت��و��س�ي��ع نطاق
ت ��وف�ي�ر ال ��رع ��اي ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة عالية
اجل��ودة يف دول��ة الإم ��ارات .كما تدل
ع�ل��ى الأول ��وي ��ة ال �ت��ي ن��ول�ي�ه��ا للأثر
ال �ت �ن �م��وي ل�ت�م��وي�لات�ن��ا ،مب��ا يحقق
م�ه�م��ة م���ص��رف الإم � � ��ارات للتنمية
ع �ل��ى � �ص �ع �ي��د االق �ت �� �ص��اد الوطني،

وت�ع�ك����س ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة ع �ل��ى دور
م�صرف الإم ��ارات للتنمية ك�شريك
ق� ��وي وم ��وث ��وق ل �ل �� �ش��رك��ات املحلية
والدولية يف القطاعات ذات الأولوية
التي تتطلع �إىل تو�سيع �أو ت�أ�سي�س
�أع �م��ال �ه��ا يف دول ��ة الإم� ��ارات».وق� ��ال
ال���س�ي��د �أح �م ��د ب ��ن ج�م�ع��ة بالهول،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة “فاليانت
ل�ل��رع��اي��ة ال�صحية“ :ن�شكر ال�سيد
�أح�م��د النقبي على ج�ه��وده املتميزة
ودع� ��م م �� �ص��رف االم � � ��ارات للتنمية
ل �ل �م �� �ش��اري��ع احل �ي��وي��ة يف قطاعات

الرعاية ال�صحية وال�صناعية وذلك
يف خ �ط��وة ج��ري�ئ��ة وم�ط�ل��وب��ة لدعم
االقت�صاد غري النفطي .ومب�ساندة
م�صرف االمارات للتنمية � ،سنم�ضي
ق��د ًم��ا يف خطتنا ال�شاملة يف جمال
الأعمال الطبية .حيث �سنقدم غر ًفا
�إ�ضافية ذات ج��ودة عالية ومبميزات
ا� �س �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ل �ل �م��ر� �ض��ى الداخلني،
بالإ�ضافة اىل جتهيز وحدة ق�سطرة
ق �ل �ب �ي��ة وخم� �ت�ب�ر الفيزيولوجيا
الكهربية ،ب�ق�ي��ادة �أط �ب��اء معتمدين
من اململكة املتحدة و�أمريكا و�أوروبا،

مما ي�ضيف قيمة �إىل قطاع الرعاية
ال�صحية يف الإمارات العربية املتحدة
بالكامل ،متما�شية مع ر�ؤي��ة دب��ي يف
�أن تكون مرك ًزا لل�سياحة العالجية».
وت�ه��دف م�ست�شفى وع �ي��ادة فاليانت
م�ت�ع��ددة التخ�ص�صات �إىل موا�صلة
ت �ق��دمي خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية
مب �� �س �ت��وي��ات ع��امل �ي��ة مل��ر� �ض��اه��ا ،مع
الرتكيز على حتويل جتربة املر�ضى
لت�صبح �أق ��رب �إىل جت��رب��ة فندقية
ع��و� �ض��ا ع ��ن ال � ��زي � ��ارات التقليدية
للمراكز الطبية ،وذل��ك حتت رعاية

�صحية يقدمها ط��اق��م م��ن الأطباء
اجلراحيني م��ن �أ�صحاب امل�ستويات
والكفاءات الدولية.
وت �ع��د ف��ال �ي��ان��ت ع �ي��ادة وم�ست�شفى
بوتيك متعدد التخ�ص�صات و يقدم
خ ��دم ��ات ال ��رع ��اي ��ة ال �� �ص �ح �ي��ة ،مع
ال�ترك �ي��ز ع�ل��ى �أن ي �ك��ون م�ست�شفى
وع �ي ��ادة ف��ال �ي��ان��ت ال��وج �ه��ة الطبية
الأوىل وامل�ت�م�ي��زة خل��دم��ات الرعاية
ال�صحية  ،ف�ض ً
ال ع��ن ك��ون��ه مرك ًزا
ي� ��� �ش� �م ��ل جم � �م� ��وع� ��ة وا� � �س � �ع� ��ة من
التخ�ص�صات اجلراحية مثل جراحة
العظام واجل��راح��ة العامة وجراحة
الأوع �ي��ة ال��دم��وي��ة وج��راح��ة القلب،
وجراحة الأنف والأذن واحلنجرة.
م�ست�شفى وع �ي ��ادة ف��ال�ي��ان��ت فخور
ب ��أن ي�ك��ون �أول م�ست�شفى يف ال�شرق
الأو�سط يقوم بتجهيز خمترب الدماغ
الت�شخي�صي ،وتوفري �أحدث التقنيات
الريبوتية يف جراحة العمود الفقري
مع نظام املالحة و الت�صوير ثالثي
الأبعاد �أثناء اجلراحة ،حيث يتطلع
م���س�ت���ش�ف��ى وع � �ي� ��ادة ف��ال �ي��ان��ت �إىل
موا�صلة توجهه يف تقدمي تكنولوجيا
وخ��دم��ات ع��ال�ي��ة اجل ��ودة للمر�ضى،
م ��ع ال�ت�رك �ي��ز ع �ل��ى حت��وي��ل جتربة
املري�ض من زيارة عادية للم�ست�شفى
�إىل جت��رب��ة فندقية ب��رع��اي��ة �أطباء
وجراحني معتمدين دولياُ.

م�س�ؤولو قطاع املال يف جمموعة الع�شرين يعقدون
اجتماعا تهيمن عليه احلرب يف �أوكرانيا
•• بايل�-أ ف ب:

بد�أ كبار م�س�ؤويل قطاع املال يف دول جمموعة
ال�ع���ش��ري��ن اجل�م�ع��ة اج�ت�م��اع��ا يف �إندوني�سيا
تهيمن عليه تداعيات الغزو الرو�سي لأوكرانيا
على االقت�صاد العاملي يف ظل ت�سارع الت�ضخم
وتراجع �آفاق النمو.
و�أع �ل �ن��ت وزي � ��رة امل� ��ال الإن��دون �ي �� �س �ي��ة ْ�سري
مولياين �إن��دراوات��ي مفتتحة االجتماع الذي
ت�ست�ضيفه بالدها “العامل يراقبنا» Kم�ؤكدة
�أن “الإجراءات التي �سنتخذها �سيكون لها
ت�أثري مهم جدا على كل دول العامل».
ويعقد اج�ت�م��اع وزراء امل��ال وح�ك��ام امل�صارف
امل��رك��زي��ة يف ج��زي��رة ب��ايل الإن��دون�ي���س�ي��ة بعد
�أ� �س �ب��وع ع�ل��ى اج �ت �م��اع ل � ��وزراء خ��ارج �ي��ة دول
املجموعة وجهوا خالله وابال من االتهامات
ل��وزي��ر اخلارجية الرو�سي �سريغي الفروف
على خلفية غزو �أوكرانيا.
وك��ان م��ن امل�ق��رر �أ�سا�سا �أن ترتكز املحادثات
التي ت�ستمر يومني حول �سبل حتفيز النمو
بعد �أزمة وباء كوفيد ،19-غري �أن احلرب يف
�أوكرانيا فر�ضت نف�سها على ر�أ���س الأولويات
م��ع م��ا ت���س�ب�ب��ت ب��ه م��ن �أزم � ��ات ع�ل��ى �صعيد
الطاقة واملواد الغائية يف العامل.
وق��ال��ت ال��وزي��رة الإندوني�سية “نحن ندرك
مما
ج�ي�دًا �أن ثمن ف�شلنا يف االت �ف��اق� ،أك�ب�ر ّ
ميكننا حت ّمله” ،حم��ذرة م��ن �أن “العواقب
الإن���س��ان�ي��ة ع�ل��ى ك�ث�ير م��ن ال �ب �ل��دان املتدنية
الدخل �ستكون كارثية».
وع�شية االج �ت �م��اع ،اع �ت�برت وزي ��رة اخلزانة

الأمريكية جانيت يلني �أن “التحدي الأكرب”
لالقت�صاد العاملي م�صدره احلرب يف �أوكرانيا،
م�ؤكدة �أن “ممثلي نظام (الرئي�س الرو�سي
ف�ل�ادمي�ي�ر) ب��وت�ين ي�ج��ب �أال ي �ك��ون ل�ه��م �أي
مكان يف هذا املنتدى».
و�أ�ضافت “ن�شهد تداعيات هذه احلرب يف ك ّل
�أن�ح��اء ال�ع��امل ،وال �سيما يف ما يتعلق ب�أ�سعار
الطاقة وتزايد انعدام الأمن الغذائي».
و ُي �ت��و ّق��ع �أن تعك�س امل �ح��ادث��ات ان�ق���س��ا ًم��ا بني
ال �غ��رب �ي�ي�ن امل �� �ص �م �م�ين ع �ل��ى ع� ��زل مو�سكو
اقت�صاد ًيا ،وال��دول النامية الكربى املعار�ضة
للعقوبات املفرو�ضة على رو�سيا ،ويف طليعتها
ال�صني.
وم��ن امل �ق��رر �أن ي���ش��ارك وزي ��ر امل ��ال الرو�سي
�أنطون �سيلوانوف يف االجتماع عرب الإنرتنت،
ب �ي �ن �م��ا دع � ��ي ن� �ظ�ي�ره الأوك � � � � ��راين �سريغي

مار�شينكو للتحدث عرب الإنرتنت �أي�ضا.
وك��ان��ت ي �ل�ين يف ن �ي �� �س��ان/اب��ري��ل م��ن الذين
ق��اط �ع��وا اج �ت �م��اع��ا مل �ج �م��وع��ة ال �ع �� �ش��ري��ن يف
وا�شنطن عندما حت��دث امل�س�ؤولون الرو�س.
وانتهى االجتماع من دون بيان ختامي.
ولي�س من امل�ؤكد هذه املرة �أي�ضا �أن ي�صدر عن
ختامي ،نظرا �إىل احتمال عدم
االجتماع بيان
ّ
التو�صل �إىل توافق بني ال��دول ح��ول �أ�سباب
امل�شاكل االقت�صادية احلالية وحول م�س�ؤولية
رو�سيا.
وق ��ال م���ص��در يف وزارة امل ��ال الفرن�سية قبل
انعقاد االجتماع �إنه يجري “يف �سياق محُ دّد
جدا” ،م�ضيفا “هذا ال�سياق يو ّلد خماطر
للبلدان الفقرية والنا�شئة ،مرتبطة بتطبيع
ال �� �س �ي��ا� �س��ات ال �ن �ق��دي��ة وخم ��اط ��ر انكما�ش
االئتمان».

وحر�صت �إندوني�سيا التي ت�ست�ضيف جمموعة
الع�شرين هذا العام ،على احلفاظ على موقع
حمايد ومل تر�ضخ لل�ضغوط الغربية حلملها
على ا�ستبعاد رو�سيا من االجتماعات.
ويح�ضر االجتماع وزراء مال �إيطاليا وكندا
والهند وجنوب �إفريقيا ،بينما �أر�سلت كثري
م��ن ال ��دول الأُخ ��رى ممثلني �أدن ��ى م�ستوى.
ويمُ � ّث��ل فرن�سا امل��دي��ر ال�ع��ام للخزانة وحاكم
بنك فرن�سا.
وت �� �ش��ارك رئ�ي���س��ة ال�ب�ن��ك امل��رك��زي الأوروب� ��ي
كري�ستني الغارد عن بُعد وكذلك وزيرا املال
ال�صيني والربازيلي ،بينما يغيب رئي�س البنك
الدويل ديفيد مالبا�س.
وم� ��ن امل �ت��وق��ع �أن ت �� �ش��ارك امل ��دي ��رة العامة
ل�صندوق النقد الدويل كري�ستالينا غورغييفا
�شخ�صيا يف االجتماع بعدما ح��ذرت الأربعاء
من توقعات اقت�صادية عاملية “قامتة».
و�سيبحث امل�س�ؤولون يف احللول للتخفيف من
وط��أة الت�ضخم و�أزمتي الغذاء والطاقة على
البلدان الأكرث ه�شا�شة.
كما �ستجري مناق�شة الإدماج املايل والإ�صالح
ال�ضريبي العاملي.
و�ستعر�ض منظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االق �ت �� �ص��ادي ت�ق��ري��را م��رح�ل�ي��ا ح��ول �إ�صالح
النظام ال�ضريبي العاملي مع فر�ض حد �أدنى
من ال�ضرائب ال يقل عن  15%على �أرباح
ال�شركات املتعددة اجلن�سيات.
و�أرج ��ئ تطبيق مثل ه��ذه ال�ضريبة العاملية
�إىل  2024بعدما ك��ان من املقرر بالأ�سا�س
ال�شروع يف فر�ضها يف منت�صف .2023

الأ�سهم الأوروبية تتعافى والرتكيز على اجتماع
املركزي الأوروبي والتطورات يف �إيطاليا
•• عوا�صم-رويرتز:

ارتفعت الأ�سهم الأوروبية ام�س اجلمعة لتتعافى من هبوط
على مدى يومني ،مع تركيز امل�ستثمرين على اجتماع ال�سيا�سة
العامة للبنك املركزي الأوروبي الأ�سبوع املقبل واال�ضطرابات
ال�سيا�سية يف �إيطاليا.
و�صعد امل�ؤ�شر �ستوك�س  600الأوروب ��ي  0.1باملئة بحلول
ال�ساعة  0713بتوقيت جرينت�ش .وانخف�ض بن�سبة 2.6
باملئة يف اجلل�ستني املا�ضيتني� ،إذ ك��ان امل�ستثمرون قلقني
من �أن يدفع الت�ضخم الأمريكي احل��اد جمل�س االحتياطي
االحتادي (البنك املركزي) �إىل رفع �أ�سعار الفائدة رفعا �أكرب
من املتوقع ،مبقدار  100نقطة �أ�سا�س ،يف وقت الحق من
ال�شهر.

لكن قول اثنني من �صانعي ال�سيا�سة الأكرث ت�شددا يف املجل�س
الليلة املا�ضية �إنهما يف�ضالن زيادة �أخرى مبقدار  75نقطة
�أ�سا�س هد�أت املخاوف� ،إذ ي�ؤدي ت�شديد ال�سيا�سة ال�صارم من
قبل البنوك املركزية الرئي�سية �إىل �إث��ارة قلق امل�ستثمرين
حيال ركود حمتمل.
ويتطلع امل�ستثمرون الآن �إىل اجتماع البنك املركزي الأوروبي
الأ�سبوع املقبل ،حيث متت الإ��ش��ارة �إىل �أن��ه �سريفع الفائدة
 25نقطة �أ�سا�س ،وهو الأول منذ �أكرث من عقد.
وتخلف البنك املركزي الأوروب ��ي عن معظم �أق��ران��ه يف رفع
�أ��س�ع��ار ال�ف��ائ��دة ،ول�ك��ن م��ع �صعود الت�ضخم �إىل م�ستويات
ق�ي��ا��س�ي��ة وت��وق��ع ت�ف��اق�م��ه ب���س�ب��ب خ�ل�اف ع �ل��ى ال �ط��اق��ة مع
رو�سيا ،تبحث الأ�سواق عن تلميحات ب�ش�أن حجم االرتفاعات
امل�ستقبلية.

وا�ستقر م�ؤ�شر البور�صة الإيطالية عند  0.1باملئة ،بعد �أن
هبط  3.4باملئة م�سجال �أدنى م�ستوياته منذ نوفمرب ت�شرين
الثاين � 2020أم�س الأول اخلمي�س ،عندما ا�ستقال رئي�س
ال ��وزراء م��اري��و دراج��ي بعد �أن رف�ضت حركة خم�س جنوم،
�أحد �أع�ضاء االئتالف ،دعمه يف ت�صويت على الثقة يف خطته
ملكافحة ارتفاع الأ�سعار.
وح�ث��ه ال��رئ�ي����س �سريجيو م��ات��اري�لا ع�ل��ى �إع� ��ادة التفكري يف
الأمر.
و�أثرت بع�ض الأرباح املنخف�ضة على امل�ؤ�شر �ستوك�س  600مع
تراجع �سهم جمموعة ريت�شمونت لل�سلع الفاخرة وريو تينتو
للتعدين وتوم توم الهولندية للمالحة بني  2.0باملئة و3.7
باملئة.يف غ�ضون ذلك ،كانت �أ�سهم قطاعي الرعاية ال�صحية
والتكنولوجيا من بني �أكرب الداعمني للم�ؤ�شر.
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بنات الن�صر ي�شاركن يف بطولة البندقية وامل�سد�س مبيادين نادي الذيد
•• دبي –الفجر:

�أع �ل��ن ال�ع�ق�ي��د م� ��روان ��س�ن�ك��ل نائب
رئ�ي����س جمل�س �إدارة ��ش��رك��ة الن�صر
لل��أل �ع��اب اجل �م��اع �ي��ة ع��ن م�شاركة
ف��ري��ق ��س�ي��دات ال�ن���ص��ر يف البطولة
الثالثة للبندقية وامل�سد�س الهوائي
 10م والتي ينظمها احتاد الإمارات
العربية للرماية على م�ي��دان نادي
ال��ذي��د الريا�ضي الثقايف على مدى
يومني :اليوم ال�سبت وغداً الأحد يف
 16و  17يوليو اجلاري .2022
ووجه مروان �سنكل ال�شكر والتقدير
ل��رئ�ي����س احت� ��اد الإم � � ��ارات للرماية
ال���ش�ي��خ �أح �م��د ب��ن ح���ش��ر ال مكتوم
مهنئاً ال �ق �ي��ادة ل��دف��ة اللعبة خالل
ال �ف�ترة احل��ال�ي��ة وال �ق��ادم��ة ومثمنا
اجلهود التي يقوم بها �أع�ضاء جمل�س

�إدارة االحتاد.
واكد �سنكل حر�ص بنات الن�صر على
امل�شاركة يف هذه البطولة والتي ت�أتي
وفق توجهات �إدارة النادي ومبتابعة
د�ؤوب � ��ة م��ن ع�ب��د ال � ��رزاق الها�شمي
رئ�ي����س جمل�س �إدارة ��ش��رك��ة الن�صر
ل�ل�أل�ع��اب اجل�م��اع�ي��ة ،و�أ� �ض��اف ت�أتي
ه ��ذه امل �� �ش��ارك��ة ل�ت�ع��زز ت��واج��د بنات
ال�ق�ل�ع��ة ال��زرق��اء بجميع البطوالت
ال�ت��ي تنظمها االحت� ��ادات والهيئات
ال��ري��ا� �ض �ي��ة وامل ��ؤ� �س �� �س��ات وال ��دوائ ��ر
احل �ك��وم �ي��ة واخل ��ا�� �ص ��ة ،ومل يغفل
اجل� �ه ��ود ال �ك �ب�ي�رة ال �ت ��ي ت �ق ��وم بها
ن�سرين علي بن دروي�ش رئي�سة ق�سم
الأن���ش�ط��ة ال�ن���س��ائ�ي��ة ب �ن��ادي الن�صر
موجها لها ج��زي��ل ال�شكر ومتمنياً
ل�ف��ري��ق الن�صر حتقيق الطموحات
املن�شودة.

اجلن�س اللطيف بالقلعة الزرقاء.
و�أو�ضحت ن�سرين ب�أن الن�صر ميتلك
فريق من  12العبة عقب �أن �شهدت
ه ��ذه ال��ري��ا� �ض��ة �إق � �ب ��ا ًال ك �ب�ي�راً من
الفتيات و�سعينا يف القلعة الزرقاء
لتقدمي كل �سبل الإع��داد للم�شاركة
يف مثل هذه البطوالت و�سيتم حتديد
عدد الالعبات للم�شاركة يف مناف�سات
البطولة وفق نتيجة االختبارات التي
�ستجريها اللجنة املنظمة للبطولة
يوم ال�سبت.

رئي�س ون��ائ��ب رئي�س �شركة الن�صر
 12العبة
وب ��دوره ��ا وج �ه��ت ن���س��ري��ن ع �ل��ي بن للألعاب اجلماعية مثمنة الرعاية
دروي ����ش ال�شكر وال�ت�ق��دي��ر ل�ك��ل من وال ��دع ��م وااله �ت �م��ام ب �ف��رق النادي
عبد الرزاق الها�شمي ومروان �سنكل ون� �ح ��ن ج � ��زء م� ��ن م �ن �ظ��وم��ة ف ��رق

برنامج البطولة
وع��ن ج��دول البطولة قالت ن�سرين
بان احتاد الإم��ارات للرماية برئا�سة
ال�شيخ �أحمد بن ح�شر قد حدد اليوم
ال�سبت اعتباراً من ال�ساعة الرابعة
ع �� �ص��راً ل�ف�ح����ص م� �ع ��دات و�أ�سلحة

ال ��رم ��اي ��ة ،و� �س �ي �ت��م ب �ع��ده��ا تدريب
ر�سمي مل�سابقات البندقية "للرجال
وال�سيدات" وكذلك م�سد�س "الرجال
وال�سيدات" الخ� �ت� �ي ��ار الالعبني
والالعبات.
ومت حتديد يوم الأحد يف  17يوليو
لإجراء املناف�سات الر�سمية للبطولة
والتي �ستنطلق عقب فح�ص املعدات
و�أ�سلحة الرماية الثالثة ع�صراً ومن
ب�ع��ده��ا تنطلق امل�ن��اف���س��ات الر�سمية
يف  10م�ت��ر ب �ن ��دق �ي ��ة "الرجال
وال�سيدات" وت �ع �ق �ب �ه��ا م�سابقات
م�سد�س "الرجال وال�سيدات" ومت
حت��دي��د ال �� �س��اع��ة ال �� �س��اب �ع��ة موعداً
لنهائي م�سد�س  10م�تر للرجال
وبعدها �سيقام حفل اخلتام وتتويج
ال �ف��ائ��زي��ن يف ب �ط��ول �ت��ي البندقية
وامل�سد�س للرجال وال�سيدات.

منتخب اجلوجيت�سو يجتاز بنجاح �إجراءات الوزن الر�سمية ملناف�سات «الألعاب العاملية»
•• برمنجهام -وام:

اج �ت��از الع �ب��و والع� �ب ��ات منتخبنا
ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �ج��وج �ي �ت �� �س��و بنجاح
�إج � � ��راءات ال� ��وزن ال��ر��س�م�ي��ة التي
�أجريت يف ال�صالة املغطاة بجامعة
برمنجهام �ساوثرن كوليدج  ،التي
�ست�ست�ضيف مناف�سات اجلوجيت�سو
يف دورة الألعاب العاملية.
و�أ�� �ش ��رف ع �ل��ى الإج� � � ��راءات طاقم
التحكيم الدويل الذي مت تر�شيحه
م��ن ق �ب��ل االحت � ��اد ال � ��دويل للعبة
وامل �ك��ون م��ن  12ح�ك�م��ا ،برئا�سة
�ألي�شاندرو نا�سيمنتو.
وب �ه��ذه اخل �ط��وة ت ��أك��دت م�شاركة
بلقي�س عبداهلل يف وزن  48كجم،
و�شما الكلباين يف وزن  63كجم،
وحم �م��د ال �� �س��وي��دي يف وزن 69
كجم ،وحممد العمري يف وزن 77
كجم ،وفي�صل الكتبي يف وزن 85
كجم.
وح��ر� �ص��ت � �س �ع��ادة امل�ه�ن��د��س��ة عزة

بنت �سليمان الأمني العام امل�ساعد
لل�ش�ؤون الإداري��ة واملالية باللجنة
الأومل �ب �ي ��ة ال��وط �ن �ي��ة رئ�ي���س��ة وفد
الإم� ��ارات امل���ش��ارك يف ال ��دورة على
ح�ضور جانب من �إجراءات الوزن،
ك�م��ا ح��ر���ص ف�ه��د ع�ل��ي ال�شام�سي
�أم�ي�ن ع ��ام االحت ��ادي ��ن الإم ��ارات ��ي
والآ� �س �ي��وي على احل���ض��ور  ،ومعه
ك ��ل م ��ن ط� � ��ارق ال� �ب� �ح ��ري مدير
ع � ��ام راب � �ط� ��ة �أب� ��وظ � �ب� ��ي ملحرتيف
اجل��وج �ي �ت �� �س��و ،وم� �ب ��ارك املنهايل
م ��دي ��ر الإدارة ال �ف �ن �ي��ة ب ��احت ��اد
الإمارات للجوجيت�سو.
و�أك� � ��د ف �ه��د ع �ل��ي ال �� �ش��ام �� �س��ي �أن
امل�ن�ت�خ��ب ع� ��ازم ع �ل��ى ت ��رك ب�صمة
ق��وي��ة يف م���ش��ارك�ت��ه ب ��ال ��دورة ،من
خ �ل��ال حت �ق �ي��ق �إجن � � ��از ال�صعود
ملن�صة التتويج ،وح�صد �أك�بر عدد
ممكن من امليداليات ،مع العلم ب�أن
املناف�سة لن تكون �سهلة على �ضوء
قوة املناف�سني يف كل فئة.
وق ��ال " :مع�سكر �إع� ��داد املنتخب

ال��ذي ا�ستمر �شهرا يف كاليفورنيا
مت ا�ستغالله ب�أف�ضل �صورة يف رفع
الكفاءة الفنية والبدنية لالعبني
والالعبات ،وجنح يف �إدخال املنتخب
لأج ��واء املناف�سات ،ودائ �م��ا نتوقع
اجلديد من �أبطال الإمارات الذين
عودونا على ح�صد امليداليات يف كل
املناف�سات على خمتلف الأ�صعدة،
ويحر�ص احتاد اللعبة على توفري
�أف �� �ض��ل ف��ر���ص وب ��رام ��ج للإعداد
وامل �� �ش��ارك��ات ل�لاع�ب�ي��ه و�إك�سابهم
اخل�برات الالزمة والثقة الكافية
مل��واج �ه��ة �أق� ��وى امل�ن��اف���س�ين ،و من
الطبيعي يف منظومة عمل االحتاد
�أن �سعادة عبداملنعم الها�شمي رئي�س
االحت��ادي��ن الإم ��ارات ��ي والآ�سيوي
ال �ن��ائ��ب الأول ل��رئ �ي ����س االحت� ��اد وق� � � ��ال ال�شام�سي ":منتخب ذه �ب �ي��ة وف���ض�ي��ة يف وزن� ��ه وال� ��وزن
الدويل ال يكتفي باالت�صال بالبعثة الإم � � ��ارات ل�ل�ج��وج�ي�ت���س��و ي�شارك امل �ف �ت��وح ،وه ��ذا ي�ع��د �أف���ض��ل �إجناز
ومتابعة �أحوالها ب�شكل يومي ،بل ل �ل �م��رة ال �ث��ان �ي��ة يف ت �ل��ك ال � ��دورة ،لأي لعبة �إم��ارات�ي��ة ب�ه��ذه الدورة،
يتحدث مع الالعبني لت�شجيعهم حيث �سبق له امل�شاركة يف الن�سخة ون�أمل �أن نحقق املزيد يف مناف�سات
وم �ت ��اب �ع ��ة ت �ف��ا� �ص �ي��ل ن ��زاالت� �ه ��م ،الأخ �ي�رة يف ب��ول�ن��دا ع��ام  ،2017اليوم الأول التي �ستنطلق يف متام
والتعرف على مناف�سيهم".
وحقق بطلنا العاملي في�صل الكتبي التا�سعة من �صباح اجلمعة بتوقيت

بايل ت�ست�ضيف وفدا من «�أنوك»
للإعداد للألعاب ال�شاطئية العاملية
•• بايل-الفجر:

ع��زز احت��اد ال�ل�ج��ان الأومل�ب�ي��ة الوطنية – �أن ��وك – واللجنة الأوملبية
الإندوني�سية تعاونهما ا�ستعدادا ال�ست�ضافة مدينة بايل الإندوني�سية
دورة الألعاب العاملية ال�شاطئية الثانية يف �أغ�سط�س .2023
وك��ان��ت العا�صمة القطرية ال��دوح��ة ا�ست�ضافت الن�سخة االوىل من
االلعاب عام .2019
وزار وفد من �أنوك برئا�سة رئي�س جلنة الأحداث تيموثي فوك واالمينة
العامة غونيال ليندبرغ واملدير الفني حيدر فارمان بايل ملدة خم�سة �أيام
من � 7إىل  12يوليو ،لالجتماع بامل�س�ؤولني االندوني�سيني.
ناق�ش وفد �أنوك مع امل�س�ؤولني االندوني�سيني اخلطة الرئي�سية للألعاب
مبا يف ذلك تقييم الأماكن املحتملة لإقامة �ألعاب بايل  ،2023مثل كوتا

ونو�سا دوا وغ��ارودا وي�سنو كن�سانا و�سانوا ،ف�ضال عن خيارات للإقامة
واملرافق الطبية ومكان حفل االفتتاح وخطوط النقل الرئي�سية.
والتقى وفد �أنوك حاكم بايل وايان كو�سرت الذي �أعرب عن دعمه الكامل
للدورة ،م�شريا �إىل �أن الألعاب �ست�شجع الريا�ضة لدى �شباب اجلزيرة.
وجدد جميع الأطراف التزامهم ب�ضمان اال�ستدامة ،حيث تهدف خطة
الألعاب �إىل تقليل انبعاثات الكربون وتنفيذ مبادرات م�ستدامة مثل
ترميم ال�شعاب املرجانية وجمع البقايا البال�ستيكية.
وت��وج��ه ال��وف��د بعد ذل��ك �إىل العا�صمة جاكرتا للقاء وزي��ر ال�شركات
اململوكة للدولة وع�ضو اللجنة االوملبية الدولية �إري��ك توهري ،ووزير
ال�شباب والريا�ضة زين الدين امايل وعدد من امل�س�ؤولني.
وم��ن املقرر �أن يعقد االجتماع الفني ملمثلي ال��دول امل�شاركة يف نهاية
�سبتمرب .2022

ب��رم�ن�ج�ه��ام ،ال���س��اد��س��ة م��ن م�ساء
اجلمعة بتوقيت �أب��وظ�ب��ي ،والتي
�ست�ستمر على مدار يومني".
م��ن جهته �أك ��د ال�برازي �ل��ي رامون
ل �ي �م��و���س امل ��دي ��ر ال �ف �ن��ي ملنتخبنا
الوطني �أن الالعبني والالعبات
على �أمت ا�ستعداد و�أن قرعة الأدوار
التمهيدية �أج��ري��ت ومت التعرف
ع �ل��ى امل �ت �ن��اف �� �س�ين ،و�أن برنامج
الإع ��داد و�صل �إىل �أع�ل��ى معدالته
الفنية والبدنية ،م�شريا �إىل �أنه
در�س املناف�سني جيدا مع الالعبني
وال �ل��اع� � �ب � ��ات ،وط� ��ال� ��ب اجلميع
ب��ال�ترك�ي��ز يف ك��ل ال� �ن ��زاالت ،و�أن ��ه
على ثقة كاملة يف قدرات الالعبني
لتقدمي كل ما ميلكون على الب�ساط
من �أجل ترجمة جهودهم الكبرية
يف الإعداد �إىل �إجنازات وميداليات
ت�صعد بهم �إىل من�صات التتويج،
وترفع علم بالدهم يف هذا املحفل
الدويل الكبري.
ومت ت��وزي��ع ال�لاع�ب�ين والالعبات

ع � �ل� ��ى جم � �م� ��وع � �ت �ي�ن يف ال � � � ��دور
ال� �ت� �م� �ه� �ي ��دي ،ب �ح �ي��ث ت �� �ض��م كل
جمموعة  3العبني يلعبون بنظام
ال��دوري بواقع نزالني لكل العب،
لي�صعد �أول وث��اين ك��ل جمموعة،
�إىل ن�صف النهائي بحيث يلتقي
�أول امل �ج �م��وع��ة الأوىل م��ع ثاين
ال �ث��ان �ي��ة وال �ع �ك ����س ب��ال�ع�ك����س على
م�ستوى ال��رج��ال وال �� �س �ي��دات .ثم
يت�أهل الفائزان من ن�صف النهائي
�إىل النهائي ويلعب اخلا�سران على
املركزين الثالث والرابع.
من جهتها �أك��دت الالعبة بلقي�س
ع�ب��دال�ك��رمي �أن �ه��ا ج��اه��زة خلو�ض
املناف�سات ،وفخورة بتمثيل بالدها
يف ه� ��ذا امل �ح �ف��ل ال �ع��امل��ي الكبري،
و�أن �ه��ا ك��ان��ت تنتظر ب�ف��ارغ ال�صرب
حلظة انطالق املناف�سات لرتجمة
ج� �ه ��وده ��ا يف م� ��راح� ��ل الإع � � � ��داد
الطويلة �إىل انت�صارات و�إجنازات
على ب�ساط املناف�سات .ويف ال�سياق
نف�سه �أكدت زميلتها �شما الكلباين

التي ت�شارك �أي�ضا لأول مرة يف هذا
املحفل �أنها ج��اءت �إىل برمنجهام
للمناف�سة على الذهب ،و�أن ثقتها
كبرية يف نف�سها ويف برامج �إعدادها
ال�ط��وي�ل��ة حت��ت �إ� �ش ��راف مدربتها
بوليانو الج��و ،و�أن الفوز بذهبية
�آ�سيا يف البحرين بعد كل النزاالت
التي انتهت با�ست�سالم املناف�سات يف
�أول دقيقة �أعطاها دفعة معنوية
كبرية ملوا�صلة الإجنازات.
وع� � �ق � ��دت �أم� � �� � ��س جل� �ن ��ة احل� �ك ��ام
ل�ل�ب�ط��ول��ة ور� �ش��ة ع �م��ل ح �ي��ث قام
الي�شاندرو نا�سيمنتو ب�شرح �آخر
م�ستجدات قانون اللعبة ،والت�أكيد
على توحيد ال�ق��رارات يف احلاالت
املت�شابهة ،مع �إل��زام حكم الب�ساط
بالعودة �إىل حكم الفيديو امل�ساعد
ل�لا� �س�تر� �ش��اد ب ��ر�أي ��ه يف احل� ��االت
التحكيمية ال�صعبة التي ت�ستدعي
ذلك ،و�سيقود كل نزال حكم �ساحة
للب�ساط وم�ساعدان اثنان للفيديو
على الطاولة.
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الفجر الريا�ضي

Saturday

خالد بن حمد يطالب ريا�ضيي البحرين بنتائج مميزة يف �ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي
•• املنامة-الفجر:

ط��ال��ب �سمو ال�شيخ خ��ال��د ب��ن حمد �آل خليفة رئي�س اللجنة الأوملبية
البحرينية ريا�ضيي ب�لاده بتحقيق نتائج مميزة خ�لال م�شاركتهم يف
الن�سخة اخلام�سة لألعاب الت�ضامن الإ�سالمي يف مدينة قونية الرتكية
من � 9إىل � 18أغ�سط�س املقبل.
وت�شارك البحرين بالدورة يف �ست ريا�ضات هي �ألعاب القوى وامل�صارعة
ورفع الأثقال واجلودو والرماية والدراجات الهوائية.
و�أكد ال�شيخ خالد "�أهمية امل�شاركة واحل�ضور البحريني للجنة الأوملبية يف

خمتلف الدورات الريا�ضية اخلارجية لتمثيل اململكة وحتقيق االجنازات
وامل���ش��رف��ة و�إت��اح��ة الفر�صة �أم ��ام الع�ب��ي والع �ب��ات منتخباتنا الوطنية
للمناف�سة على امليداليات امللونة.
و�أ��ض��اف :يخو�ض العبونا والعباتنا حتديا ريا�ضيا جديدا بعد �إنتهاء
امل�شاركة ب��دورة الأل�ع��اب اخلليجية م��ؤخ��را ،م��ن �أج��ل ح�صد الإجن ��ازات
يف حمفل ريا�ضي ريا�ضي �أك�بر و�أق ��وى يتمثل ب��دورة �أل�ع��اب الت�ضامن
الإ�سالمي.
وتابع� :إن النتائج املتميزة التي حققتها املنتخبات الوطنية يف الن�سخة
الرابعة التي ا�ست�ضافتها �أذرب�ي�ج��ان "باكون  "2017بح�صول مملكة

البحرين على  21ميدالية ملونة بينها  12ذهبية و 5ف�ضيات و4
برونزيات ،يجب �أن ت�ضاعف من عزمية البعثة البحرينية لتحقيق نتائج
�أف�ضل يف الن�سخة القادمة وحتقيق مركز متقدم يف الرتتيب العام جلدول
امليداليات.
و�أعترب رئي�س اللجنة االوملبية البحرينية امل�شاركة يف �ألعاب الت�ضامن
اال�سالمي "فر�صة �سانحة لالحتكاك والتعرف على م�ستوى �أبطالنا
وبطالتنا قبل امل�شاركة يف خمتلف اال�ستحقاقات القادمة ويف مقدمتها
دورة الأل�ع��اب الآ�سيوية التي مت ت�أجيلها للعام ال�ق��ادم و�أومل�ب�ي��اد باري�س
.2024

18

منتخبنا الوطني للمواي ينهي ا�ستعداداته خلو�ض مناف�سات «عاملية برمنجهام»
برمنجهام ،و�شهدت الرتكيز على العديد من اجلوانب الفنية خا�صة تعزيز
•• برمنجهام-وام:
ال�شق الهجومي واملبادرة بالتقدم دون التخلي عن احلذر الدفاعي واحرتام
ا�ستعد منتخبنا الوطني للمواي ت��اي خلو�ض املناف�سات �ضمن فعاليات اخل�صم.
دورة الألعاب العاملية التي ت�ست�ضيفها مدينة برمنجهام بالواليات املتحدة وت�شهد مناف�سات امل��واي تاي للرجال التي تقام على مدار � 3أي��ام م�شاركة
الأمريكية خ�لال ال�ف�ترة م��ن  17 - 7يوليو اجل��اري مب�شاركة  43 3600العبا يف � 6أوزان من خمتلف دول العامل .و�أكد �سانيت مدرب منتخبنا
ريا�ضي من  100دولة من جميع �أنحاء العامل يتناف�سون يف  36ريا�ضة .الوطني للمواي تاي ثقته يف �أداء الالعبني من خالل ما بذلوه من جهود
و�أنهى رباعي منتخبنا الوطني املك ّون من نور الدين �سمري ب��وزن  63.5كبرية يف التدريبات و�إ�صرارهم على حتقيق نتائج �إيجابية.
كجم ،وحممد مر�ضي ب��وزن  67كجم ،و�أم�ي�ن املعت�صم ب��وزن  71كجم ،و�أ�ضاف� " :أبدى جميع الالعبني رغبتهم يف ح�صد امليداليات امللونة بالرغم
و�إل�ي��ا���س حبيب ب��وزن  81ك�ج��م ،تدريباته ال�ت��ي �أق�ي�م��ت بحديقة جامعة من وجود العديد من الالعبني املميزين من الدول الأخرى مثل تايالند

و�إيطاليا والواليات املتحدة الأمريكية ،ولكن ما مل�سناه بداية من املع�سكر
املغلق الذي �أقيم يف الإمارات بعد الظهور امل�شرف يف بطولة العامل للمواي
تاي يف �أبوظبي وحقق خاللها  12ميدالية ملونة يف املركز الثاين بجدول
الرتتيب العام مع ت�صدر منتخب ال�شباب للجدول ،مروراً بالتدريبات عقب
الو�صول �إىل مدينة برمنجهام و�إمتام �إجراءات الوزن قبل خو�ض املباريات،
وهو الأمر الذي يعك�س مدى جاهزية الالعبني وحتديدهم للهدف املن�شود
من امل�شاركة " وك��ان عبدالباري القبي�سي الع��ب منتخبنا الوطني للقفز
باملظالت احلر والتزحلق على املاء قد �أه��دى الإم��ارات امليدالية الأوىل يف
الدورة بعد جناحه يف ح�صد برونزية املركز الثالث مب�سابقة القفز املظلي.

منتخبنا الوطني للريا�ضات الإلكرتونية ي�ستعد للمونديال مبع�سكر دمناركي
•• دبي-وام:

ي�ستعد منتخبنا الوطني للألعاب الإلكرتونية للم�شاركة يف
بطولة ك�أ�س العامل ،املقررة من � 27إىل  30يوليو اجلاري،
مبع�سكر خارجي يف الدمنارك ينتظم فيه عقب و�صول البعثة
�إىل العا�صمة "كوبنهاجن" يف  21يوليو اجلاري.
وت�ضم بعثة املنتخب  3العبني هم �أحمد ال�سويدي ،و�سامل
احل �م��ادي ،وع�ل��ى احل �م��ادي ،حت��ت ق �ي��ادة امل��دي��ر ال�ف�ن��ي �سيد
�سلمان.
و�أكد �سعيد الطاهر الأمني العام الحتاد الإمارات للريا�ضات

الإلكرتونية �أن الالعبني الثالثة خ�ضعوا جلل�سات معاجلة
نف�سية من قبل الأطباء املتخ�ص�صني يف م�ست�شفى القا�سمي
بال�شارقة ا�ستعدادا للم�شاركة يف املونديال املقرر �إقامته يف
كوبنهاجن ،وذلك بناء على �شروط امل�شاركة يف البطولة من
قبل االحت��اد ال��دويل ،م�شريا �إىل �أن هذا الأم��ر مطبق ب�شكل
ر�سمي على الأندية الأوروبية.
و�أ��ش��ار �إىل �أن االحت��اد يوا�صل دعمه لالعبني خ�لال الفرتة
احل��ال�ي��ة ب��إ��ش��راك�ه��م يف ال�ع��دي��د م��ن ال�ب�ط��والت ال��ودي��ة التي
تقيمها خمتلف املراكز املتخ�ص�صة يف �ألعاب الفيفا ملوا�صل
اال�ستعداد وتهيئة الأج��واء لهم لتقدمي �أف�ضل م�ستويات يف

بطولة العامل خا�صة و�أنها امل��رة الأوىل التي ي�شاركون فيها
بالبطولة.
و�أو�ضح �أنه و�ضمن خطة دعم الألعاب الإلكرتونية وت�شجيع
ال�شباب على امل�شاركة بالبطوالت املختلفة ،مت �إطالق جائزة من
�إحدى املن�صات املتخ�ص�صة يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
وبالتعاون مع احتاد الإمارات للريا�ضات الإلكرتونية.
ويتم تتويج الفائزين باجلائزة من خالل عملية الت�صويت
على �أف�ضل الالعبني واملعلقني واملدربني وذلك ملختلف �أنواع
الأل �ع��اب الإل�ك�ترون�ي��ة الأك�ث�ر انت�شارا  ..وي�ت��م الإع�ل�ان عن
الفائزين هذا ال�شهر.

مباريات اجلزيرة با�ستاد «حممد بن زايد» ت�سيطر على قائمة الأكرث ح�ضورا جماهرييا بدوري املحرتفني
•• �أبوظبي -وام:

ت�صدرت مباريات فريق اجلزيرة على ا�ستاد حممد بن زايد
قائمة �أك�ث�ر  10م�ب��اري��ات ح���ض��ورا للجماهري يف م�سابقة
ال ��دوري الإم��ارات��ي منذ ب��داي��ة ع�صر االح�ت�راف يف مو�سم
.2009 - 2008
وكانت املباراة ذات �أكرب ح�ضور جماهريي هي لقاء اجلزيرة
مع فريق "دبي" �سابقا يف يناير  ،2011بح�سب �إح�صائيات
مركز "فوروارد �سبورت" ،املتخ�ص�ص يف �أرق��ام و�إح�صائيات
الالعبني والأندية والإدارة الريا�ضية.
وا�ستحوذت مباريات اجلزيرة والعني على  4من املراكز الـ10
الأوىل يف قائمة �أكرث املباريات التي �شهدت ح�ضورا جماهرييا
على مدار تاريخ دوري املحرتفني الإماراتي.

الإماراتي جابر الزعابي �ضمن نخبة حكام العامل
يف نهائيات الكاراتيه بدورة �ألعاب برمنجهام
•• برمنجهام-وام:

�أ� �س �ن��د االحت� ��اد ال� ��دويل للكاراتيه
�إىل احلكم ال��دويل الإماراتي جابر
ال��زع��اب��ي �إدارة ن�ه��ائ�ي��ات اللعبة يف
دورة الأل �ع��اب العاملية ،ن�ظ��را لثقة
االحتاد ب�إمكانيات الزعابي وقدرته
على �إدارة ه��ذه امل�ب��اري��ات ال�صعبة
يف ال � ��دورة امل �ق��ام��ة ح��ال�ي��ا مبدينة
برمنجهام الأمريكية.
ويربز الزعابي �ضمن  4حكام عرب
�شاركوا يف مناف�سات الكاراتيه بهذه
ال��دورة ؛ حيث �شارك �أي�ضا كل من
احلكام الكويتي من�صور ال�سلطان
وامل �� �ص��ري ه�ي�ث��م ف � ��اروق واملغربي
االحت ��ادي ��ن الإم ��ارات ��ي والآ�سيوي ال��دويل للكاراتيه ،عن �سعادته مبا
الزيتوين مطيوط ،من �أ�صل  18لإدارة املباريات.
ح �ك �م��ا م ��ن ال� �ع ��امل مت اختيارهم و�أعرب اللواء نا�صر الرزوقي ،رئي�س ال �ن ��ائ ��ب الأول ل��رئ �ي ����س االحت� ��اد و�صل �إليه التحكيم الإماراتي.

وت�صدرت مباراة اجلزيرة ودبي يف  5يناير  2011القائمة
بح�ضور � 36ألفا و 241م�شجعا ،وفاز فيها فريق اجلزيرة
 .. 2-4وجاءت يف املركز الثاين مباراة اجلزيرة مع الو�صل
با�ستاد حممد بن زايد يف � 22أكتوبر  ،2010بح�ضور 28
�ألفا و� 164ألف م�شجع ،وفاز اجلزيرة . 1-3
وحلت مباراة اجلزيرة والعني على ا�ستاد حممد بن زايد يف
� 24أكتوبر  2009يف املركز الثالث بح�ضور � 25ألفا و324
م�شجعا ،وانتهت بالتعادل  ،2-2وتلتها م�ب��اراة الفريقني
نف�سهما على نف�س امللعب �أي���ض��ا يف  22دي�سمرب 2011
باملركز الرابع بح�ضور � 21ألفا و 455م�شجعا ،وفاز العني
. 1-3
وج ��اءت م �ب��اراة ال�ع�ين وال��وح��دة ع�ل��ى ا��س�ت��اد ه ��زاع ب��ن زايد
خام�سة بح�ضور � 20ألفا و 176م�شجعا يف الأول من مار�س

 ،2018وفاز العني  .. 2-6واحتلت مباراة اجلزيرة والوحدة
با�ستاد حممد بن زايد يف  30نوفمرب  ،2014املركز ال�ساد�س
بح�ضور � 19ألفا و 790م�شجعا وانتهت بالتعادل . 1-1
ويف امل��رك��ز ال���س��اب��ع ،ج��اءت م �ب��اراة اجل��زي��رة وال�ع�ين با�ستاد
حممد ب��ن زاي��د يف � 29أك�ت��وب��ر  2012بح�ضور � 19ألفا
و 756م�شجعا وانتهت بالتعادل  ،2-2ثم مباراة الفريقني
على نف�س امللعب يف  19دي�سمرب  2010بح�ضور � 19ألفا
و 398م�شجعا ،وفاز اجلزيرة . 0-4
وتا�سعا ،جاءت مباراة اجلزيرة وال�شارقة على ا�ستاد حممد
ب��ن زاي��د يف  18ف�براي��ر  2011بح�ضور � 18أل�ف��ا و462
م�شجعا ،وفاز اجلزيرة  ،0-3وتلتها مباراة اجلزيرة وال�شباب
"�سابقا" على ا�ستاد حممد بن زايد يف  24يناير 2014
بح�ضور � 18ألفا و 240م�شجعا ،وفاز اجلزيرة .0-1

الكهرباء والكرخ لإجناز تاريخي
بنهائي ك�أ�س العراق
يتط ّلع كل من الكرخ والكهرباء لإجناز تاريخي يتمثل ب�إحراز لقب ك�أ�س
العراق يف ك��رة القدم لأول م��رة يف تاريخهما ،ال�سبت على ا�ستاد املدينة
الدويل يف العا�صمة بغداد ،يف نهائي م�سابقة �شهدت مناف�ساتها هذا املو�سم
مفاج�آت عديدة �أق�صت الكبار.
وي �ق��ود م��درب��ان ع��راق�ي��ان ��ش��اب��ان ه�م��ا اح�م��د ع�ب��د اجل �ب��ار ول� ��ؤي �صالح
فريقيهما الكرخ والكهرباء تواليا� ،أ ّول مرة اىل نهائي امل�سابقة.
بلغ الكرخ الفريق ال�شبابي ،املباراة النهائية اثر فوزه على الزوراء �صاحب
الرقم القيا�سي بعدد م��رات الفوز باللقب ( 16م��رة) بهدف نظيف يف
ن�صف نهائي امل�سابقة.
وللمرة الثانية يتمكن الكهرباء الو�صول اىل املباراة النهائية ،بفوزه على
زاخ��و ( )1-2يف ن�صف النهائي ،بعد االوىل يف مو�سم 2019-2018
�أمام الزوراء حامل اللقب.
و�شهدت البطولة هذا املو�سم �سل�سلة من املفاج�آت ادت اىل اق�صاء الكبار
"الزوراء وال�شرطة والطلبة وال�ق��وة اجلوية" م��ن �سباق املناف�سة على
اللقب.
وت�ع� ّر���ض ال ��زوراء ه��ذا امل��و��س��م اىل خيبات ع��دي��دة بح�صوله على املركز

ال�ساد�س يف م�سابقة الدوري العراقي ،يف �سابقة غري م�ألوفة ،ف�ض ً
ال عن
اخفاقه باالحتفاظ بلقب م�سابقة الك�أ�س.
وي�ع��ود م��درب ال�ك��رخ عبد اجل�ب��ار� ،أح��د النجوم ال�ساطعة يف �سماء نادي
الزوراء �سابقا ،ملواجهة فريقه ال�سابق مدربا.
ق��ال ع�شية اللقاء "يف ك��ل الأح ��وال �ستكون م �ب��اراة �صعبة� ،صحيح اننا
تخطينا اكرب العقبات واحد املر�شحني للقب الزوراء ،لكن املواجهة لي�ست
�سهلة".
و�أ�ضاف عبد اجلبار "�سنعمل على حتقيق �إجناز تاريخي من جهة ،و�ضمان
امل�شاركة يف كا�س االحتاد الآ�سيوي اول مرة من جهة ثانية .لدينا العبون
�شبان يتمتعون مبواهب كرة القدم نراهن عليهم بح�سم لقب الكا�س".
الالفت �أن الكرخ خا�ض معركة البقاء يف امل�سابقة املحلية الدوري العراقي،
عندما كان مر�شحا للهبوط حتى �آخر جولتني من البطولة التي ا�ستقر
بانتهائها يف املركز الرابع ع�شر .ويف االجتاه عينه ،ذهب مدرب الكهرباء،
تا�سع الدوري ،الدويل ال�سابق ل�ؤي �صالح م�شريا اىل رغبته "بخطف لقب
الك�أ�س باجناز غري م�سبوق ،ف�ض ً
ال عن �ضمان خو�ض جتربة امل�شاركة �أول
مرة يف م�سابقة ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي".
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الفجر الريا�ضي
تقام يف طوكيو عام 2025

بطولة العامل لألعاب القوى تعود �إىل �آ�سيا

جماهريي.
•• يوجني-الفجر:
وج��اء اختيار طوكيو يف اجتماعات االحت��اد ال��دويل لأل�ع��اب القوى مبدينة
تعود بطولة العامل لألعاب القوى �إىل القارة الآ�سيوية بعد �أن �أعلن االحتاد يوجني الأمريكية التي حتت�ضن بدءا من �أم�س اجلمعة بطولة العامل الثامنة
الدويل للعبة اختيار العا�صمة اليابانية طوكيو ال�ست�ضافتها يف عام  .2025ع�شرة.
وي��أت��ي �إ�سناد بطولة العامل لأل�ع��اب القوى �إىل طوكيو بعد ع��ام واح��د على و�سبق لطوكيو تنظيم بطولة العامل ع��ام  ،1991كما �أقيمت البطولة يف
ا�ست�ضافتها دورة الألعاب الأوملبية ال�صيفية – طوكيو  ،2020التي كانت قد مدينة يابانية �أخرى هي �أو�ساكا عام .2007
ت�أجلت ملدة عام ب�سبب تف�شي فريو�س كورونا ،و�أقيمت مناف�ساتها دون ح�ضور وتقام بطولة العامل املقبلة يف �ألعاب القوى يف بوداب�ست عام .2023
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نابويل يح�صل على موافقة نافا�س
اقرتب حار�س املرمى الكو�ستاريكي ،كيلور نافا�س ،من االن�ضمام
�إىل نادي نابويل الإيطايل.
قال موقع �أوليه ،بح�سب �صحيفة كوريري ديلو �سبورت ،اجلمعة:
"مل يقت�صر الأم ��ر على جت��دي��د �أليك�س م�يري��ت ،فقد �أو�ضح
نابويل ،ب�صوت لوت�شيانو �سباليتي� ،أنهم يريدون حار�س مرمى
متمر�ساً �آخر ،مالكاً م�شاركاً بد ًال من �أو�سبينا".
و�أ�ضافت ال�صحيفة" :الهدف اجلديد هو كيلور نافا�س ،احلار�س
كو�ستاريكي  35عاماً والذي يجد مناف�سة �شديدة يف ناديه مع
الإيطايل دوناروما".

و�أكدت ال�صحيفة الإيطالية� ،أن نابويل ميتلك موافقة احلار�س
الذي يتح�صل على راتب �سنوي ي�صل �إىل  7مليون ي��ورو ،دون
املكاف�آت.
ومن املتوقع �أن يعمل نابويل على �ضم احلار�س على �سبيل الإعارة
مع �أحقية ال�شراء.
وميتلك نافا�س  35ع��ام�اً ،ع�ق��داً رفقة باري�س �سان جريمان،
ينتهي يف يونيو -حزيران .2024
و� �ش��ارك احل��ار���س يف  71م �ب��اراة يف ال ��دوري الفرن�سي ،و�سكن
�شباكه  54هدفاً ،و�صنع  36هدفاً.

�أحمد بن ح�شر :نرحب بتوقيع  3رماة التفاقية املنحة الأوملبية
•• دبي-وام:

رحب ال�شيخ �أحمد بن حممد بن ح�شر �آل مكتوم رئي�س احتاد الإمارات للرماية
بتوقيع  3رماة التفاقية املنحة الأوملبية  ،والتي ت�أتي يف �إطار التعاون والتكامل
ال��ذي تقوم به اللجنة الأوملبية الوطنية مع جميع االحت��ادات الريا�ضية يف
م�شوار الت�أهل �إىل دورة الألعاب الأوملبية القادمة "باري�س . "2024
و�أ�ضاف" :انتهز الفر�صة و�أتقدم بخال�ص ال�شكر والتقدير �إىل �سمو ال�شيخ
�أحمد بن حممد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية على
دعمه امل�ستمر للحركة الأومل�ب�ي��ة ومتابعته جلميع الريا�ضيني يف خمتلف
اال�ستحقاقات الريا�ضية".
وكانت اللجنة الأوملبية الوطنية وقعت يوم الأربعاء اتفاقية املنحة الأوملبية
املقدمة من جلنة الت�ضامن الأوملبي مع  7ريا�ضيني من  4احتادات خمتلفة
لإعدادهم وت�أهيل �أكرب عدد ممكن من خالل تلك املنحة للم�شاركة يف دورة

الألعاب الأوملبية القادمة يف باري�س.
وت�ضم قائمة الريا�ضيني الذين مت اختيارهم للح�صول على املنحة كال من
�سيف بن فطي�س ،و�إبراهيم خليل ،ويا�سمني تهلك من احتاد الرماية ،وفاطمة
العبدويل و�سلطان �آل علي من احتاد التايكواندو ،والرباعة مي املدين من
احتاد رفع الأثقال ،والدراج يو�سف مريزا من احتاد الدراجات.
و�شهد توقيع االتفاقية حممد بن دروي�ش املدير التنفيذي للجنة الأوملبية
وممثلو االحت��ادات الريا�ضية بح�ضور بع�ض الريا�ضيني املر�شحني للمنحة
الأوملبية.
و�أك��دت املهند�سة ع��زة بنت �سليمان الأم�ين العام امل�ساعد لل�ش�ؤون الإدارية
واملالية للجنة الأوملبية الوطنية� ،أهمية توقيع ه��ذه االتفاقية التي تدعم
الريا�ضيني يف م�شوارهم نحو الت�أهل لأومل�ب�ي��اد باري�س بعدما وق��ع عليهم
االختيار من قبل جلنة الت�ضامن الأوملبي بالتن�سيق مع االحتادات الريا�ضية
الدولية لكل لعبة.

بر�شلونة ويونايتد متفقان على �صفقة دي يونغ
اتفق بر�شلونة الإ�سباين مع مان�ش�سرت يونايتد الإنكليزي ال �� �ش��اب ت��اي �ل��ر م��اال� �س �ي��ا ،وي��رغ��ب ب���ض��م � �ص��ان��ع اللعب
للتخ ّلي عن جنم و�سطه ال�شاب فرنكي دي يونغ الراغب الدمناركي كري�ستيان �إريك�سن ،فيما اقرتب من التعاقد
بالبقاء م��ع ال �ن��ادي ال�ك��ات��ال��وين ،بح�سب م��ا ذك��رت عدة مع مدافع �أياك�س الأرجنتيني لي�ساندرو مارتيني�س الذي
تقارير �صحفية �أوروبية �أم�س اجلمعة.
لعب �أي�ضاً حتت ا�شراف تن هاغ ،ب�صفقة كبرية.
وكتبت ماركا الإ�سبانية ان "الطرفني على خالف ،النادي لكن يف املقابل ،يبدو دي يونغ مرتاحاً يف بر�شلونة بعد ان
يريد رحيله والالعب راغب بالبقاء".
ا�صبح قطعة رئي�سة يف ت�شكيلة بالوغرانا حتت ا�شراف
ودخل م�ستقبل العب الو�سط الدفاعي البالغ  25عاماً العديد م��ن امل��درب�ين يف ف�ترات��ه املتعرثة الأخ�ي�رة وهم
يف منعطف مع اقرتاب جولة النادي يف الواليات املتحدة ،ارن�ستو ف��ال�ف�يردي ،كيكي �سيتيني ،الهولندي رونالدو
م��ع اح�ت�م��ال ان ي�ستبعده ال �ن��ادي عنها لت�سريع اجناز كومان وت�شايف.
االنتقال.
وكتبت �سبورت الكاتالونية ان دي يونغ الذي ا�شرتى �أخريا
وا�ضافت م��ارك��ا �إن مان�ش�سرت يونايتد م�ستعد ل�صفقة بيتا يف بر�شلونة ،ابلغ زم�لاءه موقفه الراف�ض للرحيل
�ضخمة ،كي يل ّم �شمل الالعب الدويل مع مواطنه املدرب "من امل�ستحيل �أن ارحل .كيف اترك بر�شلونة؟".
اجلديد لل�شياطني احلمر الهولندي �إريك تن هاغ الذي وعلى الطرف الإنكليزي ،ذكرت �صحيفة �شبكة بي بي �سي
�أ�شرف عليه يف �أياك�س �أم�سرتدام.
و�صحيفة ديلي ميل ان بر�شلونة اتفق مع يونايتد على
اردفت ان م�س�ؤويل يونايتد "املدير الريا�ضي جون مورتو �صفقة تبلغ  63مليون جنيه ا�سرتليني "نحو 74.5
والرئي�س التنفيذي ريت�شارد �أرنولد" �سافرا �إىل بر�شلونة مليون دوالر" مع  8.5ماليني �إ�ضافية كمكاف�آت "لكن
"االثنني املا�ضي" وع�ق��دا �أك�ث�ر م��ن اجتماع م��ع املدراء دي يونغ يتواجه مع النادي يف ما يتعلق ب�أكرث من 17
الريا�ضيني لو�صيف الدوري الإ�سباين "�سيح�صل الالعب مليون جنيه من الرواتب امل�ؤجلة واملكاف�آت التي يدين
على رات��ب �سنوي بقيمة  21مليون ي��ورو "نحو  21.1بها لالعب" .وا�ضافت ديلي ميل ان بر�شلونة ك��ان قد
مليون دوالر" املو�سم املقبل ويرتفع �إىل  28مليوناً يف عر�ض على الالعب تخفي�ض راتبه او الرحيل.
ال �ت ��ايل ،ف���ض� ً
لا ع��ن امل �ك��اف ��آت .ه ��ذه �أرق ��ام
ويحتاج بر�شلونة ،الذي جدّد عقد جناحه الفرن�سي
كبرية نظراً للو�ضع "املايل"
ع�ث�م��ان دمي�ب�ي�ل�ي��ه ،اىل ال�ت�خ�ل��ي ع��ن الالعب
ال�صعب يف النادي".
لتخفي�ض �سقف رواتبه وحترير معدل �أجور
وي �ح �ت��اج ي��ون��اي�ت��د الذي
العبيه ،بعد تعقد عملية ت�سجيل العبيه
�سيغيب عن دوري �أبطال
اجل��دي��دي��ن ال �ع��اج��ي ف��ران��ك كي�سييه
ً
�أوروبا بعد حلوله �ساد�سا
والربازيلي رافينيا.
يف ال�ب�رمي ��رل� �ي ��غ املو�سم
وت �� �ش�ير ال �ت �ق��اري��ر اىل رغ �ب��ة النادي
امل��ا� �ض��ي ،ل�ت�ع��وي����ض رحيل
بالتعاقد �أي���ض�اً م��ع البولندي روبرت
الع� ��ب و� �س �ط��ه الفرن�سي
ليفاندوف�سكي ه ��داف ب��اي��رن ميونيخ
ال � � � � � � ��دويل ب� � � � ��ول ب ��وغ� �ب ��ا
الأمل� � ��اين ،ال �ظ �ه�ير الإ� �س �ب��اين �سي�سار
�إىل ي��وف �ن �ت��و���س الإي� �ط ��ايل
�أ��س�ب�ي�ل�ي�ك��وي�ت��ا م��ن ت�شل�سي الإنكليزي
وال�صربي نيمانيا ماتيت�ش �إىل
والفرن�سي جول كونديه قلب دفاع �إ�شبيلية
روما الإيطايل.
الإ�سباين.
ت�ع��اق��د ت��ن ه ��اغ ح�ت��ى الآن مع
وان�ضم دي يونغ لرب�شلونة �صيف  2019من
الظهري الأي�سر الهولندي
�أياك�س �أم�سرتدام مقابل  86مليون يورو،
ويرتبط بعقد معه حتى حزيران-
يونيو .2026

Saturday

وق��ال��ت " :نطمح يف ال��و��ص��ول لأك�ب�ر ع��دد ممكن م��ن امل���ش��ارك�ين يف الدورة
الأوملبية املقبلة من خالل بطاقات الت�أهل ،كما ت�سهم هذه املنحة يف تكثيف
اال�ستعداد امل�سبق جلميع الريا�ضيني من خمتلف �أنحاء العامل ،مبا ي�ضمن
الو�صول للم�ستويات املن�شودة من اجلاهزية".
و�أ�ضافت" :حتر�ص اللجنة الأوملبية الوطنية على تطبيق املمار�سات التي
تخدم الريا�ضيني ،انطالقا من ر�ؤية �سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد بن را�شد
�آل مكتوم رئي�س اللجنة بتوفري كل ال�سبل ،وت�سخري جميع الإمكانات �أمام
�أبناء الوطن الذين يخو�ضون غمار املناف�سات ب�إ�سم الإمارات ويرفعون رايتها
يف كافة املحافل".
م��ن ج�ه�ت��ه �أ� �ش��اد ال�ع�م�ي��د �أح �م��د ح �م��دان ال��زي��ودي رئ�ي����س احت ��اد الإم� ��ارات
للتايكواندو باملنحة الأوملبية  ،م�شريا �إىل �أنها ت�ضاعف امل�س�ؤولية على اجلميع
لرتجمة ه��ذه الثقة وال��دع��م لنتائج عملية ملمو�سة ،ت�سجل با�سم ريا�ضة
الإمارات يف املحافل الريا�ضية الكربى.

را�ض عن ت�شكيلة
�أن�شيلوتي ٍ
ريال مدريد احلالية
�أب��دى امل��درب الإي �ط��ايل ل��ري��ال م��دري��د ك��ارل��و �أن�شيلوتي ر��ض��اه عن
الت�شكيلة احلالية لبطل الدوري الإ�سباين ودوري �أبطال �أوروبا لكرة
القدم ،م�ستبعداً �إجراء املزيد من التعاقدات هذا ال�صيف.
و�سبق ل��ري��ال �أن �ضم امل��داف��ع الأمل��اين �أنتونيو رودي�غ��ر دون مقابل
نتيجة و��ص��ول��ه اىل ن�ه��اي��ة ع�ق��ده م��ع ت�شل�سي الإن�ك�ل�ي��زي ،والعب
الو�سط الفرن�سي �أوريليان ت�شواميني من موناكو يف �صفقة ُقدّرت
بـ 80مليون يورو.
ويبدو �أن هذين التعاقدين كافيان بالن�سبة لأن�شيلوتي وفق ما �أفاد
اخلمي�س خالل م�ؤمتر �صحفي حت�ضرياً ل�سفر الفريق اىل الواليات
املتحدة من �أجل خو�ض جولة ودية ،جتمعه بغرميه املحلي بر�شلونة
وكلوب �أمريكا املك�سيكي ويوفنتو�س الإيطايل.
ور�أى �أن�شيلوتي �أن فريقه لي�س بحاجة اىل مزيد من الالعبني رغم
رحيل كل من ال�صربي لوكا يوفيت�ش والربازيلي مار�سيلو والويلزي
غ��اري��ث ب��اي��ل و�إي �� �س �ك��و ،ق��ائ�ل ً�ا "ال � �ش��يء �أحت� ��دث ع�ن��ه بخ�صو�ص
التعاقدات ،لقد �سبق يل القول �أن كل �شيء انتهى".
وتابع "لن نتعاقد مع �أح��د .نحن يف و�ضع جيد حيث نحن الآن"،
م�شيداً يف الوقت ذاته بروديغر وت�شواميني "التعاقدين اجلديدين
اللذين يجلبان معهما نوعية رائعة اىل الفريق" ،معترباً "�أن يف
مركزيهما ،هما �أف�ضل ما ميكن احل�صول عليه يف �سوق االنتقاالت.
روديغر قلب دفاع رائع وت�شواميني �أي�ضاً� .إنه �شاب ويتمتع بالكثري
من الإمكانات".
و�أ�شار اىل "�أننا ن�ستغل هذه اجلولة "يف الواليات املتحدة" من �أجل
م�ساعدتهما على الت�أقلم مع الفريق".
وك�شف املدرب الإيطايل �أنه م�ستعد لتجربة �صانع الألعاب البلجيكي
�إدي��ن ه��ازار يف م��رك��ز املهاجم ح�ين ي�ك��ون ال�ه��داف الفرن�سي كرمي
ب�ن��زمي��ة ب�ح��اج��ة اىل ال ��راح ��ة ،م���ض�ي�ف�اً "نحن من�ل��ك ال�ك�ث�ير من
اخليارات يف هذا املركز .بنزمية هو اخليار الأول لكن يجب االدراك
ب�أنه �سيكون مو�سماً غريباً ،خمتلفاً ،مع �إقامة ك�أ�س العامل (قطر
 2022يف نهاية ال�ع��ام) يف منت�صفه ،وعلينا بالتايل �أن نبحث يف
خيارات �أخرى (لإراحة بنزمية)".
و�أردف "فكرتي هي �أن نرى �إدين يف هذا املركز .نظراً اىل نوعية هازار
وقدراته ،قد يكون من اجليد بالن�سبة لنا �أن نختربه هناك (يف مركز
ر�أ�س احلربة) .والأمر مماثل بالن�سبة لـ(ماركو) �أ�سن�سيو".
ويبد�أ ريال ا�ستعداداته للمو�سم مبواجهة من العيار الثقيل يف 24
متوز-يوليو احلايل �ضد غرميه بر�شلونة يف ال�س فيغا�س قبل لقاء
كلوب �أمرييكا بعدها ب�أربعة �أيام يف �سان فران�سي�سكو ،ثم يوفنتو�س
يف  31منه يف لو�س �أجنلي�س.
ورغم �أن املباراة ودية ا�ستعدادية للمو�سم اجلديد� ،أقر �أن�شيلوتي �أن
"الأمور ال تكون ودية �أبداً يف مواجهة بر�شلونة� .أن نواجههم يف وقت
مبكر من املو�سم هو �أمر جيد �أي�ضاً� .سن�سعى كالنا للفوز باملباراة هنا
وتقدمي عر�ض جميل ،كما احلال دائماً يف املباريات بني ريال مدريد
وبر�شلونة".

الأرجنتيني الواعد
فرناندي�س �إىل بنفيكا
تعاقد العب و�سط ريفرباليت الأرجنتيني الواعد �أن��زو فرناندي�س
م��ع بنفيكا ال�برت�غ��ايل مقابل  10م�لاي�ين ي ��ورو ،بح�سب م��ا �أعلن
النادي الربتغايل.
ً
ووق��ع فرناندي�س " 21عاما" على عقد خلم�سة �أع ��وام م��ع ن�سور
بنفيكا ،مقابل بند جزائي يبلغ  120مليون يورو ،بح�سب ما �أ�ضاف
بنفيكا م�ساء اخلمي�س يف بيان.
وباال�ضافة اىل قيمة ال�صفقة البالغة  10ماليني ي��ورو ،يت�ضمن
العقد  8م�لاي�ين ي��ورو ك�م�ك��اف��آت بح�سب النتائج الريا�ضية التي
يحققها الالعب.
ويف ت���ش��ري��ن ال �ث��اين-ن��وف �م�بر امل��ا� �ض��ي ،ا� �س �ت��دع��ى م� ��درب منتخب
الأرجنتيني ليونيل �سكالوين الالعب فرناندي�س �إىل ت�شكيلة "�ألبي
�سيلي�ستي" يف ت�صفيات مونديال قطر  2022من دون �أن ي�شارك
يف املباريات.
ووق�ع��ت الأرج �ن �ت�ين ،بطلة ال�ع��امل  1978و ،1986يف املجموعة
الثالثة يف ك�أ�س العامل �إىل جانب ال�سعودية واملك�سيك وبولندا.
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وقال حممد نا�صر بن خما�س رئي�س احتاد الإم��ارات لرفع الأثقال" :ن�شكر
قيادتنا الر�شيدة على دعمها امل�ستمر للقطاع الريا�ضي وتطوير ريا�ضة رفع
الأثقال يف دولة الإم��ارات كلعبة �أوملبية معتمدة .ونرفع تقديرنا للت�ضامن
الأوملبي لتخ�صي�ص ر�أ�س مال لدعم الريا�ضيني يف هذا املجال .هذه املبادرة
املميزة خطوة �أ�سا�سية يف طريقنا ال�ستقطاب كوادر �شبابية يف جمال الريا�ضة
الأوملبية وبالأخ�ص ريا�ضة رفع الأثقال".
ك�م��ا ت��وج��ه من�صور بوع�صيبه رئ�ي����س احت ��اد الإم � ��ارات ل �ل��دراج��ات بال�شكر
للجنة الأوملبية الوطنية على اهتمامها الدائم وحر�صها على دعم وت�شجيع
الريا�ضيني املتميزين من خالل املتابعة امل�ستمرة والهادفة ،م�شرياً �إىل �أن
اختيار ال��دراج الإم��ارات��ي يو�سف م�يرزا ،للح�صول على املنحة الأوملبية هو
اختيار يف حمله بعدما قدم يو�سف م�ستوى فني رائع يف خمتلف البطوالت
ورف��ع علم ال��دول��ة يف �أك�بر حمفل ق��اري باحل�صول على امليدالية الذهبية
الأ�سيوية للمرة الرابعة.

ت�شيل�سي يقرتب من ح�سم �صفقة كوليبايل
اقرتب نادي ت�شيل�سي الإجنليزي ،من ح�سم �صفقة العب تفا�صيل جديدة حول تعاقد "البلوز" مع كوليبايل" :كل
نابويل ،ال�سنغايل خاليدو كوليبايل ،بهدف تدعيم اخلط ��ش��يء م��وق��ع ومكتمل� ،صفقة مدتها �أرب��ع �أع ��وام " خيار
ملو�سم �إ�ضايف" .وتابع" :مت ا�ستكمال امل�ستندات بني نابويل
اخللفي ل�صفوف املدرب الأملاين ،توما�س توخيل.
ق��ال موقع �أول�ي��ه ،بح�سب ال�صحفي الإي�ط��ايل ،فابريزيو وت�شيل�سي ،مقابل  40مليون يورو ،واكتمل الك�شف الطبي
رومانو ،عرب ح�سابه ال�شخ�صي على تويرت �أم�س اجلمعة بنجاح يف لندن".

عودة �ضبابية لليفاندوف�سكي
�إىل متارين بايرن ميونيخ

بدا البولندي روبرت ليفاندوف�سكي مهاجم بايرن ميونيخ ناحية اخرى".
الأمل��اين غري مكرتث ل��دى معاودته تدريبات فريقه كما واو� �ض �ح��ت "مل ي�ق��م ب� ��أي ج�ه��د �شخ�صي خ�ل�ال مباراة
ك�شفت �صحيفتا "بيلد" الأملانية و"موندو ديبورتيفو" تدريبية ومل ي�سجل .كان يتعني على الفريق اخلا�سر ان
الإ�سبانية و�سط رغبته يف االنتقال �إىل �صفوف بر�شلونة يخ�ضع لعقوبة من خالل القيام بحركات ال�سواعد لكنه
مل يقم بذلك وتوجه اىل غرف املالب�س".
الإ�سباين.
ون�شرت "بيلد" �شريط فيديو و�أ�شارت �إىل "عدم اكرتاثه لكن تقارير �أخرى �أ�شارت �إىل ان �سلوك الالعب البالغ 33
حت�سن يوم اخلمي�س ،فلم يت�أخر عن التمارين وكانت
يف التمارين كان وا�ضحا جدا ،ولغة ج�سده تعني الكثري .عاماً ّ
لغة ج�سده جيدة ،كما ان�ضم اىل جمموعة العبني احتفلت
�إنه يريد الذهاب اىل بر�شلونة دون �أدنى �شك".
و�أ�ضافت "و�صل ليفاندوف�سكي مت�أخرا ب�ضع دقائق وكان بعيد ميالد مهاجم الفريق �سريج غنابري و�صافح املدرب
الأخري الذي يدخل �أر�ضية امللعب .من دون اي حما�س اي�ضا ناغل�سمان.
كان االخري الذي بد�أ بتدريبات التحمية ثم التدريبات من وانعك�ست ال�ضبابية حيال م�ستقبل ليفاندوف�سكي على
عائلته ،فردّت زوجته على و�سائل التوا�صل االجتماعي عما
دون ان ينهيها .عالقته بزمالئه مل تعد كما يف
اذا كان زوجها �سينتقل اىل بر�شلونة بالقول "�أرغب
ال�سابق ،تكلم فقط مع ليون غوريت�سكا
مبعرفة ذلك �أنا �أي�ضاً".
وتبادل املزاح مع جمال مو�سياال".
وك��ان ليفاندوف�سكي �أعلن يف نهاية �أيار-مايو
وت��اب�ع��ت "مل ن���ش��اه��ده اي���ض��ا يتكلم
�أن "ق�صته" مع ال�ن��ادي الأمل��اين "اقرتبت من
م�ب��ا��ش��رة م��ع ن��اغ�ل���س�م��ان "مدرب
نهايتها" خ�لال م��ؤمت��ر �صحفي م��ع املنتخب
بايرن" وك� � � ��ان االم� � � ��ر الف �ت ��ا
البولندي.
ال � �س �ي �م��ا ل � ��دى ق� �ي ��ام االخ �ي�ر
ريا ب�ض ّم
ب��اع�ط��اء تعليماته حيث تواجد
و�أب��دى النادي الكاتالوين �إهتمامًا كب ً
املهاجم ال �ه �دّاف وال�ف��ائ��ز بجائزة �أف�ضل العب
ل�ي�ف��ان��دوف���س�ك��ي خ � ��ارج دائ ��رة
للعام بح�سب "فيفا" مرتني.
ال�لاع �ب�ين وي�ل�ت�ف��ت اىل
و�سبق ان ذكر جوان البورتا رئي�س بر�شلونة يف
ال�سابع من متوز-يوليو "قدّمنا ً
عر�ضا
لالعب وننتظر ال��ر ّد و�سرنى ما
�إذا كان �إيجاب ًيا".
ووف � �ق � �اً ل �ب �ع ����ض و�سائل
الإع � � � �ل� � � ��ام ،ف � �ق� ��د ق� ��دم
ً
عر�ضا
الـ"بالوغرانا"
ي �ن��اه��ز ال� � �ـ  40مليون
ي��ورو لكنه ع��اد ورف��ع من
ق�ي�م��ة ع��ر� �ض��ه .ويدافع
ليفاندوف�سكي عن �ألوان
النادي البافاري منذ عام
 2014م�سج ً
ال له
 344هدفاً.
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رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

لطاملا كان طائر نقار اخل�شب حمط اهتمام العلماء يف �أبحاثهم ،ال�سيما مع �أكرث ظواهره غرابة ،وهي القدرة على
النقر ال�سريع والقوي دون ت�سبب ذلك ب�أ�ضرار دماغية.
و�أ�شارت الأبحاث �إىل جمموعة متنوعة من تعديالت اجل�سم التي ميكن �أن ت�ساعد يف تقليل الت�أثري على �أن�سجة
دماغ نقار اخل�شب ،مثل العظام الإ�سفنجية التي متت�ص ال�صدمات وع�ضالت الرقبة.
وبح�سب �سام فان وا�سينبريج ،الباحث يف امليكانيكا احليوية من جامعة �أنتويرب يف بلجيكا ف�إن "�أي �شخ�ص �سبق له
�أن ر�أى �أو �سمع �صوت النقر الذي يحدثه نقار اخل�شب �سيكون ممتنا للفيزياء".
ويف الوقت الذي ميكن �أن تت�سبب فيه قوة يرتاوح وزنها من � 90إىل  100غرام ،بارجتاج يف الدماغ الب�شري ،ف�إن
بع�ض �أنواع نقار اخل�شب تخترب قوة ت�صل �إىل  1400غرام ،عند حتريك ر�ؤو�سها ذهابا و�إيابا  20مرة يف الثانية.
وتو�صل فان وفريقه خالل البحث لقيا�س تباط�ؤ عيون الطائر بعناية عند التقاء منقاره باخل�شب� ،أن حركة العني
عك�ست قدرة العظام الإ�سفنجية على امت�صا�ص ال�صدمات.
وخالل البحث الذي ن�شرت نتائجه يف جملة "علم الأحياء" ومبوقع "�ساين�س �ألريت" ،تبني �أن الهياكل العظمية
لدى نقار اخل�شب ،بالإ�ضافة �إىل �أنها ال تت�شوه ومتت�ص الطاقة ،فهي م�صممة بطريقة جتعلها غري قابلة للك�سر.
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يح�صل على الرباءة بعد  22عام ًا يف ال�سجن

ذهبت لفح�ص روتيني ف�أ�صيبت بال�شلل

ريا
قال الأ�سرتايل جي�سون روبرت�س �إنه �أ�صبح قادراً �أخ ً
على التطلع �إىل امل�ستقبل بعد �أن �أم�ضى  22ع��ام�اً يف
ال�سجن ،نتيجة ات�ه��ام��ه ظلماً بقتل �ضابطي �شرطة.
وق��د مت الإف��راج عن الرجل البالغ من العمر  41عاماً
يوم االثنني ،بعدما �أدي��ن بارتكاب اجلرمية يف مقاطعة
فيكتوريا عام  .1998وقال روبرت�س يف ت�صريح �صحفي،
�إن ي�شعر باالرتياح لأنه ح�صل على الرباءة رغم ال�سنوات
الطويلة التي �أم�ضاها يف ال�سجن بعيداً عن عائلته.
و�أ� �ض��اف�“ :أنا الآن ق ��ادر ع�ل��ى مم��ار��س��ة ح�ي��ات��ي ب�شكل
طبيعي ،و�أتطلع لتحقيق �أهدايف رغم �أنني فقدت �أجمل
�سنني حياتي”
وك��ان �ضابطا ال�شرطة �سيلك وميلر يتفقدان موقعاً
لل�سطو امل�سلح يف منطقة م��وراب�ين يف ال�ساعات الأوىل
من ال�ساد�س ع�شر من �أغ�سط�س عندما تعر�ضا لكمني
وق�ت�لا ،م��ن قبل رج��ل يدعى ب��ان��دايل دي��ب .وق��د �أدانت
هيئة املحلفني يف عام  2002روبرت�س باجلرمية �أي�ضاً،
لكن حمكمة اال�ستئناف يف فيكتوريا نق�ضت تلك الإدانة
هذا الأ�سبوع ووجدت ب�أن املحاكمة مل تكن عادلة ،بعد �أن
قامت بدرا�سة الق�ضية لأكرث من �أربعة �أ�شهر.
وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن روب��رت ����س ك ��ان ق��د � �ش��ارك يف 10
عمليات �سطو م�سلح برفقة زميله ديب�س� ،إال �أنه مل يقم
بقتل ال�شرطيني ،وفق ما وجدت حمكمة اال�ستئناف.

�أ��ص�ي�ب��ت ��ش��اب��ة �أم��ري�ك�ي��ة بال�شلل ال �ت��ام ب�ع��د �أن قطعت معاجلة
تقومي العظام � 4شرايني من رقبتها باخلط�أ �أثناء زيارة روتينية
لعالج �آالم عنقها ،ما جعلها عاجزة عن التوا�صل مع الآخرين
�إال بعينيها وبتحريك �أ�صابع قدميها .وترقد كاتلني جين�س 28
عاماً ،يف امل�ست�شفى منذ  16يونيو -حزيران املا�ضي ،بعد زيارة
عيادة لعالج �آالم يف رقبتها .وبعد العالج ،نقلت �إىل املركز الطبي
ب�ج��ام�ع��ة م�ي�م��وري��ال ه�ي�ل��ث يف ��س��اف��ان��ا ب�ج��ورج�ي��ا ،ح�ي��ث ك�شفت
الفحو�صات قطع �أرب �ع��ة ��ش��راي�ين يف رقبتها .وتعر�ضت كاتلني
ل�سكتة قلبية ،وجلطة دماغية وتوقف نب�ض قلبها �أكرث من 10
دقائق ،قبل �أن تكت�شف �أنها م�صابة بال�شلل ،ومتكن الأطباء الحقاً
م��ن �إ��ص�لاح بع�ض التمزقات وو��ض��ع دع��ام��ة يف �أح��د ال�شرايني.
و�أ�صبحت كاتلني ت�ستجيب للأوامر ال�شفهية بحركة عينيها ،وهز
�أ�صابع قدمها الي�سرى فقط .يُذكر �أن ال�شابة تخرجت يف جامعة
جورجيا اجلنوبية يف مايو �-أيار وح�صلت على �شهادة يف الكيمياء
والبيولوجيا� ،أي قبل �شهر واحد فقط من احلادثة.

كرة تنقذ حياة �سائح من الغرق
جن��ا �أح��د امل�صطافني ب�أعجوبة بعد اجن��راف��ه مل��دة � 18ساعة يف
البحر ،بعد ت�شبثه بكرة �صغرية فقدها ول��دان على �شاطئ يبعد
 80مي ً
ال قبل ع�شرة �أيام.
وب ��د�أت الق�صة املذهلة عندما ك��ان �سائح م�ق��دوين ُي��دع��ى �إيفان
" 30عاماً" �أحد ثالثة رجال اجتاحتهم التيارات القوية يف البحر
قبالة �ساحل كا�ساندرا يف اليونان .وعندما اختفوا يف البحر ،دق
�أ��ص��دق��ا�ؤه��م اليائ�سون ناقو�س اخلطر و�أع�ل�م��وا خفر ال�سواحل
اليوناين ،لكن مت الإع�لان عن فقدان �إيفان يف البحر عندما مل
يتمكنوا من العثور عليه .ويف تطور غريب ل�ل�أح��داث ،مت �إنقاذ
�إيفان عندما طفت كرة طفل جتاهه لأنه كان يخ�شى �أنه قد ال يتم
�إنقاذه �أبدًا .وعندما ت�شبث بالكرة ،وجد �أنها �ساعدته على الطفو
ومتكن ال�سائح من الت�شبث بها .ومن املثري للده�شة �أن الكرة كانت
قد �ضاعت قبل ع�شرة �أيام من قبل الأخوين تريفون ( 11عاماً)
وثانو�س (� 6أع��وام) ،حيث كان الطفالن يلعبان بالكرة املف�ضلة
لديهما على �شاطئ �إيفجاتي�س يف جزيرة ليمنو�س اليونانية يف
 30يونيو -ح��زي��ران املا�ضي عندما جرفهما امل��د .وب�شكل مثري
للده�شة� ،أح�ضرت التيارات البحرية الكرة بال�ضبط �إىل طريق
�إيفان على بعد  80مي ً
ال ،و�أنقذت حياته.

�شاحن هاتف يدمر منزل العائلة

الثريان ت�سقط  52جريح ًا يف �إ�سبانيا

تنتهي احتفاالت �سان فرمني يف مدينة بامبلونا الإ�سبانية بعد �أ�سبوع
�شهد عمليات �إطالق يومية للثريان �أ�سفرت عن �سقوط  52جريحا،
بينهم خم�سة تعر�ضوا للنطح ،من دون ت�سجيل �أي �إ�صابات بالغة.
وعند الثامنة من �صباح كل يوم "ال�ساد�سة �صباحا بتوقيت غرينيت�ش"،
كان مئات املغامرين يحاولون االقرتاب �إىل �أقرب نقطة ممكنة من
�ستة ثريان قتالية ،مرتدين قم�صان بي�ضاء و�أو�شحة حمراء ،خالل
�سباق ميتد على  850مرتا يف �أزقة املدينة التي ت�ستقطب للمنا�سبة
�سياحاً من العامل �أجمع .و�إثر ال�سباق الأخري الذي ا�ستمر لأكرث من
دقيقتني �صباح اخلمي�سُ ،نقل �ستة رجال �إىل امل�ست�شفى ،وفق ما �أعلنت
ال�سلطات الإقليمية يف بيان ،ما رفع �إىل  52عدد الأ�شخا�ص الذين
عوجلوا يف امل�ست�شفيات خ�لال االحتفاالت ،بينهم ثالثة �أمريكيني
وفرن�سي .وبينما كانت معظم الإ�صابات عبارة عن كدمات �أو ك�سور
يف العظام �أو جروح ناجمة عن ال�سقوط ،تعر�ض خم�سة رجال للنطح،
وال يزال اثنان منهم يف امل�ست�شفى يف بامبلونا.

املمثلة جميلة جميل خالل ح�ضورها العر�ض الأول لفيلم  DC League Of Super Petsيف لو�س �أجنلو�س ،كاليفورنيا .رويرتز

مهرجان قرطاج الدويل الفنانة ماريا حتارب النفايات البال�ستيكية ب�أعمال فنية العثور على بورتريه لفان جوخ با�سكتلندا
يعود بـ «ع�شاق الدنيا»

ع ��ادت �أ� �ص��وات ال�غ�ن��اء واملو�سيقى
لت�صدح يف مهرجان قرطاج الدويل
بعد انقطاع عامني ب�سبب جائحة
ك��ورون��ا ب�ع��ر���ض "ع�شاق الدنيا"
للمخرج عبد احلميد بو�شناق يف
افتتاح ال��دورة  56للحدث الفني
العريق.
وتدفق الآالف على امل�سرح الأثري
م�ساء اخلمي�س يف �شوق حل�ضور
اف�ت�ت��اح �أع ��رق امل�ه��رج��ان��ات الفنية
ال�صيفية يف تون�س قبل �ساعات من
انطالق العر�ض.
وق �ب��ل ب ��دء �أي ف �ع��ال �ي��ات حر�ص
امل � �ه� ��رج� ��ان ع� �ل ��ى ت� �ك ��رمي العبة
التن�س التون�سية �أن����س جابر بعد
ت�ألقها يف بطولة ومي�ب�ل��دون هذا
ال�شهر لت�صبح �أول العبة عربية
و�أف ��ري �ق �ي ��ة ت �ب �ل��غ ن �ه��ائ��ي �إح� ��دى
البطوالت الدولية الكربى.
واعتلت �أن����س ج��اب��ر امل�سرح برداء
�أب �ي ����ض وح �ي ��ت اجل �م �ه��ور ال ��ذي
غ�صت به املدرجات و�سط هتافات
الت�شجيع والت�صفيق املتوا�صل.
وحتدثت للحا�ضرين قائلة "لأول
م ��رة �أ� �ص �ع��د ال ��رك ��ح (امل �� �س ��رح)..
اجلمهور التون�سي �أق��وى جمهور
يف ال� �ع ��امل� � .ش �ك��را ع �ل��ى التكرمي
� .أع ��دك ��م �أن ل �ق��ب دورة كربى
��س�ي��أت��ي ..ال �أل �ع��ب لنف�سي ولكن
لكافة ال�شعب التون�سي".
ويف العر�ض االفتتاحي للمهرجان
حول املخرج عبد احلميد بو�شناق
م�سل�سله التلفزيوين الرم�ضاين
(ال� �ن ��وب ��ة) �إىل ع��ر���ض م�سرحي
مي��زج ب�ين فنون الغناء والرق�ص
واملو�سيقى ال�شعبية.
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ت�ت�ج��ول م��اري��ا ني�سان يف �أن �ح��اء الأردن ،لكنها ت�ظ��ل تتعرث يف النفايات
البال�ستيكية التي �سلبت من الطبيعة جمالها.
دف��ع ه��ذا الفنانة املدافعة عن البيئة �إىل ب��دء حملة وابتكار �أعمال فنية
با�ستخدام القمامة البال�ستيكية.
وبالن�سبة ملاريا ،التي در�ست الفن يف جورجيا و�إيطاليا ،ف�إن الفن و�سيلة
عاملية ال حتتاج �إىل كالم.
وقالت "هنا يف الأردن ،كمية هائلة من النفايات التي ي�ستخدمونها هي من
البال�ستيك .لذلك �أ�ستخدم فني لرفع م�ستوى الوعي ب�ش�أن هذه الق�ضية.
لأنني �أ�شعر �أن الفن لغة عاملية ،ال يحتاج النا�س �إىل فهم ما �أقوله �شفهيا
لأنهم عندما يرون هذه املادة ميكنهم توقع �أن هذه عبارة عن قمامة� ،إنه
�شيء �أ�ستخدمه كل يوم وماذا يحدث لها بعد ا�ستخدامها".
جتمع ماريا وخطيبها القمامة البال�ستيكية من ال�شوارع �أو الطبيعة ثم
يقومان بتنظيفها وجتفيفها وتخزينها.
وحتول املواطنة الأمريكية ذات الأ�صول العراقية الآ�شورية املواد التي كانت
مهملة يف ال�سابق �إىل قطع فنية مفعمة بالألوان ،وتعر�ضها يف ال�صاالت
واملعار�ض الفنية .وقالت "يجب �أن �أجمع ه��ذا من القمامة ،و�آخ��ذه �إىل
املنزل ،وننظفه يف منزلنا ،ونخرجه وجنففه ،ونعيده �إىل الداخل ونقوم
بفرزه .ثم �أبد�أ يف ت�صميم العمل الفني".

وفاة ال�شيف عمر ..الطفل الذي بث التفا�ؤل و�سط املغاربة

تويف الطفل املغربي ،عمر عر�شان ،املعروف بـ ال�شيف عمر يوم �أم�س الأول
اخلمي�س بعد معاناة مع املر�ض ،تاركا وراءه حمتوى رقميا دافع فيه عن
الأطفال من ذوي االحتياجات اخلا�صة وحقهم يف ممار�سة �أن�شطة الت�سلية
مثل باقي �أقرانهم.
وعُرف عمر الذي كان يعاين من �إعاقة يف احلركة والنطق وفارق احلياة
عن  16عاما ،بتقدميه و�صفات طبخ على من�صات التوا�صل االجتماعي.
كتب مكتب منظمة الأمم املتحدة للطفولة "يوني�سيف" يف املغرب "تلقينا
ببالغ احلزن واحل�سرة ،نب�أ وفاة الطفل اليافع ال�شاف عمر ،منا�صر ق�ضايا
حقوق الطفل ،وبهذه املنا�سبة الأليمة تتقدم �أ�سرة يوني�سف باملغرب �إىل
عائلة الفقيد عمر ب�أحر التعازي واملوا�ساة القلبية.
و�أ� �ش��ادت املنظمة ال��دول�ي��ة بالطفل ال��راح��ل وا�صفة �إي��اه يف تدوينة على
�صفحتها بفي�سبوك بـ"�أيقونة الأم��ل والإيجابية" ،فيما كانت قد منحته
�صفة �سفري يف وقت �سابق.
ورغ��م ظروفه ال�صعبة ،ا�ستطاع الطفل عمر �أن مي�ضي قدما يف التعلم
ف�صار يتحدث ثالث لغات هي العربية والفرن�سية والإجنليزية.
وق��ام ال�سفري الأم�يرك��ي ال�سابق ل��دى ال��رب��اط ،دواي��ت ب��و���ش ،با�ستقبال
الطفل عمر ،و�أعد معه �أحد الأطباق ال�شعبية يف البالد.

ع�ثر متخ�ص�صون على ��ص��ورة ذات�ي��ة ب��ورت��ري��ه للفنان
الهولندي فن�سنت ف��ان ج��وخ� ،أح��د ق��ادة حركة م��ا بعد
االنطباعية ،خمب�أة خلف �إحدى لوحاته.
وقالت املعار�ض الوطنية اال�سكتلندية �إن م�س�ؤويل ترميم
اللوحات الفنية اكت�شفوا ذل��ك خ�لال فح�ص بالأ�شعة
ال�سينية لعمل فني لفان ج��وخ يعود لعام 1885يحمل
ا�سم "ر�أ�س ام��ر�أة قروية" من �أج��ل عر�ضه يف معر�ض
ق� ��ادم .وق��ال��ت امل �ع��ار���ض �إن الأ� �ش �ع��ة ال���س�ي�ن�ي��ة ك�شفت
ع��ن "�شخ�ص ملتح ي�ضع قبعة ذات ح ��واف ،ومنديل
م��رب��وط ح��ول رق�ب�ت��ه ،وك��ان ي�ح��دق يف امل�شاهد بنظرة
ثاقبة واجلانب الأمي��ن من الوجه يف الظل .كما ميكن
م�شاهدة �أذنه الي�سرى بو�ضوح" .وكانت ال�صورة خمب�أة
خلف ورق م�ق��وى وط�ب�ق��ات م��ن ال �غ��راء .وق��ال��ت ليزيل
�ستيفن�سون ،كبرية مرممي اللوحات الفنية ،يف مقطع
فيديو ن�شرته املعار�ض الوطنية اال�سكتلندية "عندما
ر�أينا الأ�شعة ال�سينية لأول مرة حتم�سنا للغاية".
وتابعت "مثل هذا االكت�شاف الكبري يحدث مرة واحدة
�أو م��رت�ين يف ح�ي��اة م��وظ��ف ال�ترم�ي��م  ...ال�ع�ث��ور على
��ص��ورة ،وه��و �أم��ر بعيد امل�ن��ال يف ال��وق��ت احلا�ضر� ،شيء
مميز للغاية".

حتدث رجل �إيرلندي عن حزن عائلته بعد �أن ت�سبب خلل
يف �شاحن هاتف ابنته يف اندالع حريق دمر منزلهم.
وق��ال فريدي وال�ترز من نيوتاون�ستيوارت يف مقاطعة
ت�يرون ب�أيرلندا ال�شمالية �إن عائلته كانت على و�شك
الذهاب �إىل الفرا�ش عندما �سمعوا دوي انفجار هائل،
وج��اء ذل��ك م��ن غرفة ابنتهما ال�ك�برى ،لكنها كانت يف
ال�ط��اب��ق ال���س�ف�ل��ي ،ومل ت�ك��ن يف ال��واق��ع ب��ال��داخ��ل وقت
االنفجار ،وفقًا لتقرير بلفا�ست اليف.
وعندما هرعت العائلة �إىل غرفة ال�ن��وم كانت الغرفة
م�شتعلة بالفعل ،و�سرعان ما ا�شتعلت النريان يف املنزل
ب�أكمله ،ومع وجود فريدي وابنته ال�صغرى يف �إجنلرتا يف
ذلك الوقت ،كانت زوجته وابنتان �أخريان حمظوظتني
للهروب من املبنى املحرتق.
وق��ال الأب �إن امل�ن��زل ا�شتعلت فيه ال �ن�يران يف غ�ضون
دق��ائ��ق ،و�أ� �ض��اف "كانت ابنتي ال�ك�برى ق��د ن��زع��ت للتو
هاتفها من ال�شاحن ونزلت للح�صول على �شيء لت�أكله،
وكانت زوجتي قد دخلت للتو �إىل الفرا�ش وبعد دقيقة
�أو دقيقتني �سمعت دو ًي��ا �شديداً .وكانت ابنتي الو�سطى
يف غرفة النوم اخللفية وقالت �إنها ال تعرف ما حدث،
ثم نظرت يف غرفة النوم الأمامية وقالت �إنها م�شتعلة،
ونه�ضت زوج �ت��ي م��ن ال���س��ري��ر وخ�ل�ال دقيقتني كانت
الغرفة م�شتعلة بالفعل .ح��اول��ت زوج�ت��ي رم��ي من�شفة
مبللة ع�ل��ى ال �ن��ار ول�ك��ن يف ه��ذه امل��رح�ل��ة ك��ان��ت الغرفة
ب�أكملها م�شتعلة".

متالزمة ال�سعادة الزائدة ت�صيب قلب الرجل �أكرث

مت ت �ع��ري��ف اع �ت�ل�ال ع���ض�ل��ة ال �ق �ل��ب 2002

و�أطلق عليه "متالزمة القلب املك�سور" ،لكنه
وف��ق درا��س��ة �أملانية حديثة ميكن �أن يحدث
يف �صيغة عك�سية ،ب�سبب ال�سعادة الزائدة،
ويُطلق عليه "متالزمة القلب ال�سعيد"!
وبح�سب موقع "ميديكال �إك�سربي�س" ،يطلق
ا��س��م "متالزمة تاكوت�سوبو" ع�ل��ى اعتالل
ع�ضلة القلب نتيجة �شحنة ع�صبية زائدة،
وهو نادراً ما ي�سبب الوفاة ،بل يتعافى معظم
امل�صابني به خالل �شهرين ،مثل �أنواع �أخرى
من اعتالل ع�ضلة القلب.
لكن وف�ق�اً للدرا�سة اجل��دي��دة تبني �أن عدد
الأ� �ش �خ��ا���ص ال��ذي��ن مت ت�شخي�صهم بحالة
القلب باعتالل القلب املك�سور �أو ال�سعيد قد
زاد يف الواليات املتحدة ب�شكل ّ
مطرد خالل الـ
 11عاماً بني عامي  2006و.2017
ووج ��دت ال��درا� �س��ة �أن ��ه م��ن ب�ين  910حالة

م���ص��اب��ة ب��اع �ت�لال ع���ض�ل��ة ال �ق �ل��ب ب �ل��غ عدد
امل �� �ص��اب�ين مب �ت�ل�ازم��ة ال �ق �ل��ب ال �� �س �ع �ي��د 37
م�صاباً ،والقلب املك�سور .873
وعلى عك�س متالزمة القلب املك�سور ،التي
ت�صيب الن�ساء ب�شكل �أ�سا�سي خا�صة بعد �سن
الـ  ،50لوحظ �أن متالزمة القلب ال�سعيد يف
الغالب ت�صيب الرجال.
وتبلغ ن�سبة �إ�صابة الن�ساء مبتالزمة القلب
امل�ك���س��ور  .% 88بينما ارت �ب �ط��ت متالزمة
القلب ال�سعيد ب ��أح��داث م�ث��ل :حفل زفاف،
ووالدة الأحفاد ،والفوز بجائزة اليانا�صيب.
وت���ش�م��ل الأح � ��داث امل �ج �ه��دة ال �ت��ي مي�ك��ن �أن
ت�ؤدي �إىل الإ�صابة مبتالزمة القلب املك�سور
تلقي �أخباراً �سيئة ،مثل :ت�شخي�ص الإ�صابة
بال�سرطان ،وف�ق��دان �أح��د الأح �ب��اء ،والعنف
املنزيل ،وح��ادث �سيارة ،وحتى التحدث �أمام
اجلمهور.

املمثلة « كون�ستان�س وو » تعلن �أنها حاولت االنتحار قبل ثالث �سنوات

�أعلنت بطلة فيلم ك��راي��زي ريت�ش �أيجنز املمثلة الأمريكية كون�ستان�س وو �أم�س الأول
اخلمي�س �أنها حاولت االنتحار قبل ث�لاث �سنوات ب�سبب تعليقات م�سيئة تناولتها عرب
مواقع التوا�صل .وتلقت وو " 44عاماً" �سيلاً من االنتقادات �سنة  2019بعيد تعليقها عرب
تويرت على م�سل�سل "فري�ش �أوف ذي بوت" التلفزيوين الذي �شاركت يف بطولته .وقررت
"وو" �أن ت�ضع حداً حلياتها بعد مواجهتها انتقادات م�سيئة من نا�شطني عرب مواقع
التوا�صل اعتربوا �أنّ حديثها عن امل�سل�سل مهني ،بالإ�ضافة �إىل و�صف ممثلة �أمريكية
من �أ�صول �آ�سيوية "وو " ب�أنها "لعنة على جالية الأمريكيني ذوي الأ�صول الآ�سيوية".
وغردت" وو" اخلمي�س عرب تويرت "�شعرت حينها �أنني ال �أ�ستحق احلياة و�أنني عار على
الأمريكيني من �أ�صول �آ�سيوية ،و�أنهم �سيكونون بحال �أف�ضل من دوين" .وكتبت املمثلة
علي �أح��د الأ��ص��دق��اء ونقلني �إىل
دون الإدالء بتفا�صيل �إ�ضافية "حل�سن احل��ظ ،ع�ثر ّ
امل�ست�شفى" .وبعدما جنت من حماولة االنتحار ،ع ّلقت" وو" ن�شاطها الف ّني وعرب مواقع
التوا�صل لرت ّكز على االهتمام ب�صحتها النف�سية .لكنها قررت معاودة ا�ستخدام �شبكات
التوا�صل االجتماعي لرتوي ق�صتها بهدف �إطالق نقا�ش وا�سع عن ال�صحة النف�سية لدى
الأمريكيني املتحدرين من �آ�سيا.

القي�صر يغني على مد ّرج
�أرينا �سي �سايد لبريوت
ي���س�ت�ع��د ال �ف �ن��ان ك��اظ��م ال�ساهر
لإح � �ي ��اء ح �ف��ل غ �ن��ائ��ي � �ض �خ��م يف
العا�صمة اللبنانية ب�ي�روت ،على
مدرج "�أرينا �سي �سايد " على بعد
خ�ط��وات م��ن م�ك��ان وق��وع انفجار
مرف�أ بريوت.
وعلم موقع "�سكاي نيوز عربية"
م � ��ن ال � �ق� ��ائ � �م �ي�ن ع � �ل� ��ى تنظيم
االح �ت �ف��ال �ي��ة غ�ي�ر ال��رب �ح �ي��ة� ،أن
ال �ف �ن��ان ك��اظ��م ال �� �س��اه��ر �سيطلق
م�ف��اج��أة يف الأم���س�ي��ة وه��ي �أغنية
خ��ا��ص��ة ل �ب�ي�روت ،و�أن� ��ه متحم�س
لإق��ام��ة ه��ذه الأم�سية ك��رد جميل
للمدينة التي �أحبها و�أحبته.
وت� ��أت ��ي ه� ��ذه االح �ت �ف��ال �ي��ة و�سط
حم��اوالت م�ستمرة لإع ��ادة الفرح
�إىل امل��دي �ن��ة ال �ت��ي تعي�ش ظروفا
�صعبة منذ نهاية عام .2019
وو� � �ص ��ل ال� �ف� �ن ��ان ال �� �س��اه��ر ظهر
اخل�م�ي����س� ،إىل ل�ب�ن��ان ق��ادم��ا من
ت��رك �ي��ا ب �ع��دم��ا �أح �ي ��ا ف�ي�ه��ا حفال
مماثال.
وق� ��ال حم��اف��ظ ب �ي�روت القا�ضي
م ��روان ع�ب��ود مل��وق��ع "�سكاي نيوز
عربية"� :إن "مثل هذه االحتفاالت
تهدف لإعادة لبنان �إىل اخلريطة
ول�ت���س�ت�ع�ي��د ب �ي�روت ع��اف�ي�ت�ه��ا من
جديد".
و�أ� �ض��اف ع�ب��ود�" :أتوقع �أن تغ�ص
قاعة االحتفاالت بالرواد املقيمني
منهم يف لبنان واملغرتبني الذين
ي��زورون البالد ه��ذا ال�صيف على
الرغم من كل الظروف ال�صعبة،
فاللبناين يحب احلياة".

