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عبا�س يدعو اإىل فتح القن�شلية الأمريكية يف القد�س ال�شرقية 
بايدن يدعم �إقامة دولة فل�سطينية 

•• رام اهلل-وكاالت:

مفتاح  �إن  �جلمعة،  �أم�س  عبا�س،  حممود  �لفل�سطيني،  �لرئي�س  قال 
 1967 ح��دود  وف��ق  فل�سطني،  بدولة  �الع���ر�ف  يبد�أ عرب  �ل�سالم 
جو  �الأم��رك��ي،  �لرئي�س  �أك���د  فيما  �ل�سرقية،  �ل��ق��د���س  وعا�سمتها 

بايدن، �أنه من �أول �لد�عمني حلل �لدولتني.
و�أجرى عبا�س مباحثات مع بايدن ب�ساأن م�سار �ل�سالم، منبها �إىل �أن 
فر�سة حل �لدولتني قد تكون متاحة �ليوم فقط ورمبا ال يظل �الأمر 

كذلك يف �مل�ستقبل.
ودعا �لرئي�س �لفل�سطيني، �إىل فتح �لقن�سلية �الأمركية يف �لقد�س 

�ل�سرقية و�إز�لة منظمة �لتحرير من قائمة �الإرهاب.
�الأم���رك���ي، جيك  �ل��ق��وم��ي  �الأم����ن  ك���ان م�ست�سار  ���س��اب��ق،  وق���ت  ويف 
قن�سلية  ي��ري��د  �الأب��ي�����س  �لبيت  �إن  لل�سحفيني  ق��ال  ق��د  �سوليفان، 

�أمركية للفل�سطينيني يف �لقد�س �ل�سرقية.

�أمريكا ترحب بجهود لبنان و�إ�سر�ئيل 
لرت�سيم �حلدود �لبحرية بينهما 

•• وا�شنطن-رويرتز:

لبنان  يبذلها  �لتي  باجلهود  �جلمعة  �م�س  �ملتحدة  �لواليات  رحبت 
�لبلدين،  بني  �لبحرية  �حل��دود  ب�ساأن  ق��ر�ر  �إىل  للتو�سل  و�إ�سر�ئيل 
وقالت �إنها ما ز�لت ملتزمة بت�سهيل �ملفاو�سات �جلارية بني �لبلدين. 
وقال �ملتحدث با�سم وز�رة �خلارجية �الأمريكية نيد بر�ي�س يف بيان �إن 
�إد�رة �لرئي�س �الأمريكي جو بايدن تعتقد �أن �لتو�سل �إىل �تفاق ميكن 
و�إ�سر�ئيل،  لبنان  و�أمن ورخاء كل من  �أكرب  ��ستقر�ر  �إىل  �أن يف�سي 

و�ملنطقة كذلك، كما تعتقد �أن من �ملمكن �لو�سول �إىل حل.
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مبر�سومني من حممد بن ر��سد .. �أحمد بن �سعيد رئي�سا ل�سلطة 
مدينة �إك�سبو دبي ورمي �لها�سمي رئي�سا تنفيذيا لل�سلطة

•• دبي-وام:

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  �ل�سيخ حممد  �ل�سمو  �أ�سدر �ساحب 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء »رعاه �هلل« ، ب�سفته حاكماً الإمارة دبي، 
�ملر�سوم رقم 27 ل�سنة 2022 بتعيني �سمو �ل�سيخ �أحمد بن �سعيد �آل 
�ملر�سوم  �سموه  �أ�سدر  كما  دب��ي.  �إك�سبو  مدينة  ل�سلطة  رئي�ساً  مكتوم، 
�لها�سمي  �إب��ر�ه��ي��م  بنت  رمي  معايل  بتعيني   2022 ل�سنة   28 رق��م 
ل�سلطة مدينة  تنفيذياً  رئي�ساً   ، �ل��دويل  �لتعاون  ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة 
�إك�سبو دبي، على �أن ُين�سر �ملر�سومان يف �جلريدة �لر�سمية وُيعمل بهما 
من تاريخ ن�سرهما.                                                     )�لتفا�سيل �س3(
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�سظايا �ساروخ ملقاة على �الأر�س يف �أعقاب غارة جوية رو�سية يف مدينة فينيت�سا.  )� ف ب(

حريق �سب يف غابات مبنطقة �لق�سر �ل�سغر �سمال �ملغرب  )� ف ب(

�مللك �سلمان يبحث مع بايدن �لعالقات 
�لتاريخية بني �لبلدين و�سبل تعزيزها 

•• جدة-وا�س:

 � �سعود  �آل  عبد�لعزيز  بن  �سلمان  �مللك  �ل�سريفني  �حلرمني  خ��ادم  �لتقى 
بح�سور �ساحب �ل�سمو �مللكي �الأمر حممد بن �سلمان بن عبد�لعزيز ويل 
�ل��وزر�ء، يف ق�سر �ل�سالم بجدة، �م�س فخامة  �لعهد نائب رئي�س جمل�س 

�لرئي�س جوزيف بايدن رئي�س �لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
وقد رحب خادم �حلرمني �ل�سريفني، بفخامته و�لوفد �ملر�فق له، يف �ململكة 

�لتاريخية  �لعالقات  ��ستعر��س  �للقاء،  �ل�سعودية. وجرى خالل  �لعربية 
بني �ململكة �لعربية �ل�سعودية و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية و�سبل تعزيزها 

مبا يخدم م�سالح �لبلدين و�ل�سعبني �ل�سديقني يف �ستى �ملجاالت.
�الأمن  �ل��وزر�ء م�ست�سار  �لدولة ع�سو جمل�س  وزي��ر  �للقاء، معايل  ح�سر 

�لوطني �لدكتور م�ساعد بن حممد �لعيبان.
كما ح�سره من �جلانب �الأمريكي، معايل وزير �خلارجية �نتوين بلينكن، 

وم�ست�سار �الأمن �لقومي جيك �سوليفان.

ال�شتخبارات الربيطانية: بخموت الهدف التايل للرو�س بعد �شيفر�شك

�جلي�ش �لرو�سي ي�ستهدف �جتماعًا للقو�ت �جلوية �لأوكر�نية 
تن�سيب ويكرميي�سينغه رئي�سا موؤقتا ل�سريالنكا

كولومبو-اأ ف ب:

ر�نيل  �ل�������س���ري���الن���ك���ي  �ل����������وزر�ء  رئ���ي�������س  ت��ن�����س��ي��ب  مت 
ويكرميي�سينغه �خلمي�س رئي�سا موقتا للبالد بعد قبول 
�لربملان  ينتخب  �أن  وقبل  ر�جاباك�سا،  غوتابايا  ��ستقالة 
مكتب  �أعلن  ح�سبما  يوليو،  متوز   20 يف  جديد�  رئي�سا 

رئي�س �ملجل�س �لت�سريعي.
�لرئي�س  ��ستقالة  ذلك  قبيل  �أعلن  �لربملان  رئي�س  وك��ان 
غ��وت��اب��اي��ا ر�ج��اب��اك�����س��ا ب��ع��د ف����ر�ره �إىل �خل����ارج ع��ل��ى �أثر 
وقال  �ملا�سي.  �الأ�سبوع  �إقامته  مقر  متظاهرين  �قتحام 
ن�س  �إر���س��ال  غ��د�ة  لل�سحافيني  �أب��ي��و�رد�ن��ا  يابا  ماهيند� 

غوتابايا  ��ستقال  �الإل��ك��روين  �ل��ربي��د  ع��رب  �ال�ستقالة 
ب�سكل قانوين م�سيفا قبلت �ال�ستقالة.

ر�نيل  �أن  �ل�سريالنكي  �حل��ك��وم��ة  رئي�س  مكتب  و�أع��ل��ن 
بالنيابة  كرئي�س  �جلمعة  �ليمني  �أدى  ويكرمي�سينغه 
�سنغافورة  �إىل  ف��ر  �ل����ذي  ر�ج��اب��اك�����س��ا  ل��غ��وت��اب��اي��ا  خ��ل��ف��ا 
وقال  ���س��ده.  �الحتجاجية  �ل��ت��ظ��اه��ر�ت  م��ن  �أ���س��ه��ر  بعد 
�أدى �ليمني  �إنه  مكتب ويكرميي�سينغه يف بيان مقت�سب 

�لد�ستورية �أمام كبر �لق�ساة جايانثا جايا�سوريا.
من جهة �أخرى، �أعلن مكتب رئي�س �لربملان ماهيند� يابا 
19 متوز  �أن �لر�سيحات للرئا�سة �ستقبل يف  �بيو�رد�نا 

يوليو على �أن ي�سوت �لنو�ب يف �ليوم �لتايل.

•• عوا�شم-وكاالت:

�خلا�سة  �ل���ع���م���ل���ي���ة  ت���و�����س���ل���ت 
�أم�س  �أوك����ر�ن����ي����ا،  يف  �ل���رو����س���ي���ة 
�جلي�س  ي�ستمر  ح��ي��ث  �جل��م��ع��ة، 
�لقو�ت  �لرو�سي يف �سرب مو�قع 
�لع�سكرية  �ل��ت��ح��ت��ي��ة  و�ل���ب���ن���ي���ة 
�الأوك����ر�ن����ي����ة وحت����ري����ر �أر������س����ي 
ت��ت��ل��ق��ى كييف  ف��ي��م��ا  دون����ب����ا�����س، 
�لدعم �لغربي و�لعتاد �لع�سكري.
�جلي�س  قال  �لتطور�ت،  �آخر  ويف 
��ستهدف  �إن��ه  �جلمعة،  �لرو�سي، 
�ج����ت����م����اع����ا ل�����ل�����ق�����و�ت �جل����وي����ة 
فينيت�سيا  و���س��ط  يف  �الأوك���ر�ن���ي���ة 
عن  بعيدة  �أوكر�نية  مدينة  وهي 
�خلمي�س،  �الأم��ام��ي��ة،  �خل��ط��وط 
قتلى  �سقوط  �إىل  �أدى  ق�سف  يف 

وندد به �ملجتمع �لدويل.
�لرو�سية  �لدفاع  وز�رة  و�أو�سحت 
كاليرب  ����س���و�ري���خ  �أن  ب���ي���ان  يف 
�أ�سابت منزل  �لبحر  �أطلقت من 
�ل�����س��ب��اط يف ه���ذه �مل��دي��ن��ة حيث 
�لقو�ت  لقيادة  �جتماع  يعقد  كان 
�جل��وي��ة �الأوك��ر�ن��ي��ة م��ع ممثلني 

عن موردي �أ�سلحة �أجانب.
�إىل ذل���ك، مت �الإع����الن ع��ن وفاة 
ب���ور�ي �ل��ربي��ط��اين �ملعتقل  ب��ول 
ل������دى �الن���ف�������س���ال���ي���ني �مل����و�ل����ني 
ملو�سكو. وقالت �سلطات دونيت�سك 

�أمام  �لفيديو،  عرب  مد�خلة  ويف 
�ملحكمة  ت��ن��ّظ��م��ه  �ل����ذي  �مل���وؤمت���ر 
و�ملفو�سية  �ل��دول��ي��ة  �جل��ن��ائ��ي��ة 
�الأوروب����������ي����������ة وه������ول������ن������د�، دع����ا 
حمكمة  �إن�����س��اء  �إىل  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي 
ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف ج���ر�ئ���م  خ���ا����س���ة 

�لعدو�ن �لرو�سي على �أوكر�نيا.
�ل�سور  �أظ��ه��رت  فينيت�سيا،  ويف 
�ل���ت���ي ن�����س��رت��ه��ا خ���دم���ة ح����االت 
ع�سر�ت  �الأوك���ر�ن���ي���ة  �ل����ط����و�رئ 
�جل���ث���ث �مل��ت��ف��ّح��م��ة وم���ب���ن���ى من 
�النفجار  دّم�����ره  ط���و�ب���ق  ع�����س��رة 

و�حلريق �لذي �أعقبه.
دع������ا مدير  ف���ي���م���ا  ذل������ك  ي�����اأت�����ي 
�أندريه  �الأوك����ر�ن����ي����ة،  �ل��رئ��ا���س��ة 
ت�سكيل  �إىل  �مل�����س��ّرع��ني  ي���رم���اك، 
ت���������س����رف على  م����ر�ق����ب����ة  جل����ن����ة 
�أوكر�نيا  تت�سّلمها  �لتي  �الأ�سلحة 
من حلفائها �لغربيني للم�ساعدة 

يف �سّد �لقّو�ت �لرو�سية.
وياأتي هذ� �القر�ح بعد �أن �أثارت 
تهريب  ب�ساأن  خم��اوف  بروك�سل 
�أ�سلحة من �أوكر�نيا �إىل ع�سابات 

�جلرمية �ملنظمة يف �أوروبا.
وق���ال���ت ك��ي��ي��ف �إن���ه���ا ت���ر�ق���ب عن 
من  تتلقاها  �لتي  �الأ�سلحة  كثب 
�الإ�سر�ف  و�أن  �لغربيني  �ل�سركاء 
ع���ل���ى ع��م��ل��ي��ات �ل��ت�����س��ل��ي��م ميثل 

»�أولوية« للحكومة.

تويف  ب��ور�ي  ب��ول  �إن  �النف�سالية 
ي��ول��ي��و، وه��و ك��ان م�سابا   10 يف 

بد�ء �ل�سكري.
�أف������������ادت  �������س������اب������ق،  وق����������ت  ويف 
�ل��ربي��ط��ان��ي��ة باأن  �ال���س��ت��خ��ب��ار�ت 
�لقو�ت �لرو�سية و�النف�سالية يف 
�سو�حي  دخولها  �أعلنت  دونبا�س 
بخموت  �أن  و�أ�سافت  �سيفر�سك. 
للقو�ت  �ل�����ت�����ايل  �ل�����ه�����دف  ه�����ي 
�ل��رو���س��ي��ة ب��ع��د �ل�����س��ي��ط��رة على 

�سيفر�سك.
وت���������س����اع����دت ح������دة �ل�������س���رب���ات 
�ل��ع�����س��ك��ري��ة �مل��ت��ب��ادل��ة ب��ني كييف 
ومو�سكو يف �سرق وو�سط �أوكر�نيا، 
فينيت�سا  م��دي��ن��ة  ���س��ه��دت  ح��ي��ث 
و�مل�سابني  �لقتلى  ع�سر�ت  وق��وع 
��ستهدفت  بينما  �الأوك���ر�ن���ي���ني، 
للقو�ت  حافالت  �أوكر�نية  ق��و�ت 
لرو�سيا  �ل��ت��اب��ع��ة  �الن��ف�����س��ال��ي��ة 
�سمال دونيت�سك ما �أدى �إىل وقوع 

قتلى يف �سفوفهم.
وو����س���ف �ل��رئ��ي�����س �الأوك��������ر�ين، 
�لق�سف  زيلين�سكي،  فولودمير 
فينيت�سيا،  مل���دي���ن���ة  �ل����رو�����س����ي 
و�ل�������ذي �أ����س���ف���ر ع����ن م��ق��ت��ل 23 
�أطفال، بالعمل   3 �سخ�سا بينهم 
وز�رة  تعلق  مل  فيما  �الإره���اب���ي. 
�لعملية  ع��ل��ى  �ل��رو���س��ي��ة  �ل���دف���اع 
�إال �أنها عادة ما تقول �إن �جلي�س 

�لرو�سي ال ي�ستهدف �ملدنيني.

�لبحرين ت�سمح ملو�طني دول جمل�ش 
�لتعاون دخول �أر��سيها ببطاقة �لهوية

•• املنامة-وام:

�أعلنت مملكة �لبحرين، �ل�سماح جلميع مو�طني دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج 
جو�ز  �أو  �لهوية  بطاقة  با�ستخد�م  كافة  �ملنافذ  عرب  الأر��سيها  �لدخول  �لعربية، 

�ل�سفر دون �أية �إجر�ء�ت م�سبقة.
�أعلنت عنه �سوؤون �جلن�سية  �أن هذ� �الإج��ر�ء - �لذي  �أنباء �لبحرين  وذكرت وكالة 
و�جلو�ز�ت و�الإقامة باململكة �أم�س- ياأتي متا�سياً مع ��ستئناف دول جمل�س �لتعاون 
�ل�سماح  �لت�سهيل  ه��ذ�  ي�سمل  كما  دول��ه��ا،  بني  �لتنقل  يف  �لهوية  بطاقة  ��ستخد�م 

بانتقال مو�طني مملكة �لبحرين �إىل جميع دول جمل�س �لتعاون.
وتاأتي هذه �لت�سهيالت يف �إطار ت�سهيل �إجر�ء�ت �ل�سفر و�لتنقل بني �الأ�سقاء يف دول 
جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية ورعاية م�ساحلهم وعو�ئلهم �لكرمية، ويف 
و�للغة  �لدين  ووح��دة  �لقربى  وو�سائج  و�لن�سب  �لدم  �أو��سر  ما يجمعهم من  ظل 

و�لهدف و�مل�سر �مل�سرك.
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برعاية من�صور بن زايد .. مهرجان 
ليوا للرطب ينطلق اليوم

اأخبار الإمارات

امل�صالح القت�صادية تت�صدر.. 
�صيناريوهات اأوروبا جتاه كييف تتغري

عربي ودويل

مباريات اجلزيرة با�صتاد »حممد بن زايد« 
الأكرث ح�صورا جماهرييا بدوري املحرتفني

الفجر الريا�صي

ح�شود كبرية يف بغداد اإبرازًا لقوة التيار ال�شدري 

�ل�سدر: ل ميكن ت�سكيل حكومة بوجود �سالح منفلت وميلي�سيات
•• بغداد-وكاالت:

�أن يكون حا�سر�ً، جمع زعيم  بدون 
�لتيار �ل�سدري رجل �لدين �ل�سيعي 
من  �الآالف  م��ئ��ات  �ل�����س��در  مقتدى 
موؤيديه يف �سالة موحدة �جلمعة يف 
بغد�د، يف خطوة تهدف �إىل �ل�سغط 
و�لدفع  �ل�سيا�سيني  خ�سومه  على 
�أزمة  و�سط  حكومة  ت�سكيل  باجتاه 

�سيا�سية معّقدة متّر بها �لبالد.
�إىل  �ل�سدر، �جلمعة،  ودعا مقتدى 
�إبعاد �حل�سد �ل�سعبي عن �لتدخالت 

�خلارجية.
و�أك����د �ل�����س��در ����س���رورة ح��ل جميع 
�لف�سائل �مل�سلحة يف �لعر�ق، م�سيفا 
�أنه ال ميكن ت�سكيل حكومة عر�قية 

بوجود �سالح منفلت وميلي�سيا.
�ئتالف  لرئي�س  �سمني  �نتقاد  ويف 
دول�����ة �ل���ق���ان���ون يف �ل����ع����ر�ق ن���وري 
�إن��ه ال  �ل�سدر  قال مقتدى  �ملالكي، 

يجب تكر�ر �ملاأ�ساة �لقدمية حتى ال 
ُتعاد جمزرة �سبايكر �لتي وقعت عام 
2014 على يد تنظيم د�ع�س ور�ح 
و�سباط  جنود  من  �ملئات  �سحيتها 

�جلي�س �لعر�قي.
ع�سر�ت  �ح��ت�����س��د  ���س��اب��ق،  وق���ت  ويف 

�إح���دى  يف  �ل��ع��ر�ق��ي��ني  م��ن  �الآالف 
جمعة  �سالة  الأد�ء  بغد�د  �سو�حي 
�ل�سدر،  مقتدى  �إليها  دعا  موحدة 
ما �أثار خماوف من عدم �ال�ستقر�ر 
�أعقبت  �سيا�سية عميقة  �أزمة  و�سط 

�النتخابات �لوطنية يف �لبالد.

حر�ئق غابات عنيفة يف �ملغرب.. 
و�جلي�ش ي�ساعد يف �إخمادها

•• الرباط-وكاالت:

حاول رجال �الإطفاء و�جلي�س يف �ملغرب �ل�سيطرة على ما ال يقل عن �أربعة 
حر�ئق �متدت يف مناطق حرجية يف �سمال �لبالد، وفق ما �أفاد مدير �ملركز 

�لوطني لتدبر �ملخاطر �ملناخية فوؤ�د �لع�سايل.
و�أو�سح �لع�سايل لوكالة فر�ن�س بر�س �أن حر�ئق �لغابات �لتي توؤججها رياح 

عنيفة، �ندلعت يف �أقاليم �سمالية هي �لعر�ئ�س ووز�ن وتطو�ن وتازة.
وجرى �إخالء عدد من �لدو�وير )�لقرى( من �سكانها، وعملت �أربع قاذفات 
مائية من طر�ز كند�ير تابعة للجي�س بعد ظهر �خلمي�س فوق �ملناطق �لتي 

�ندلعت فيها �حلر�ئق قرب منطقة �لق�سر �لكبر.
ق��روي��ون منازلهم على عجل بعدما  غ��ادر  ويف ظ��ّل درج���ات ح���ر�رة خانقة، 

فوجئو� بتمدد �حلر�ئق، ومتكن بع�سهم من �أخذ �ملا�سية و�خليول معهم.
�ملدين  �ل��دف��اع  م��ن  �لعنا�سر  م��ئ��ات  وي�����س��ارك يف ج��ه��ود مكافحة �حل��ر�ئ��ق 

و�لقو�ت �مل�سلحة �مللكية �ملغربية و�لدرك، مب�ساندة �ل�سلطات �ملحلية.

ب����وت����ني ي���ق���ي���ل رئ��ي�����ش 
وك�������ال�������ة �ل����ف���������س����اء

•• مو�شكو-اأ ف ب:

�أ��������س�������در �ل����رئ����ي���������س �ل����رو�����س����ي 
�أعفى  مر�سوماً  بوتني  فالدمير 
�لف�ساء  وك��ال��ة  رئ��ي�����س  مب��وج��ب��ه 
�أفاد  ح�سبما  روغوزين،  دميري 

�لكرملني، �أم�س �جلمعة.
ب��اإق��ال��ة روغوزين  �مل��ر���س��وم  و�أم���ر 
م������ن م���ن�������س���ب �مل������دي������ر �ل����ع����ام 
�حلكومية  �ل���ف�������س���اء  مل���وؤ����س�������س���ة 
رو�سكو�سمو�س. وحّل حمّله نائب 

رئي�س �لوزر�ء يوري بوري�سوف.

�نتخابات  خو�ش  يقرر  تر�مب 
�لقادمة �لأمريكية  �لرئا�سة 

•• وا�شنطن-وكاالت:

�ل�سابق  �الأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  �أمل���ح 
مقابلة  خ����الل  ت���ر�م���ب  دون���ال���د 
خو�س  ق����رر  �أن�����ه  �إىل  ���س��ح��ف��ي��ة 
�النتخابات �لرئا�سية جمدد�ً عام 
2024 و�أنه فقط يدر�س موعد 

�إطالق حملته.
نيويورك  مل��ج��ل��ة  ت���ر�م���ب  وق�����ال 
خ��������الل م����ق����اب����ل����ة ن���������س����رت ي����وم 
�خلمي�س: قر�ري �لكبر �سيكون 
بعد  �أم  ق��ب��ل  ���س��اأب��د�أ  ك��ن��ت  �إذ�  م��ا 

)�نتخابات �لتجديد �لن�سفي(.

�أوربان: �لحتاد �لأوروبي �أخطاأ بفر�سه عقوبات على رو�سيا 
•• بوداب�شت-اأ ف ب:

�أن  �أورب��ان �جلمعة  �ل��وزر�ء �ملجري فكتور  �أكد رئي�س 
�الحتاد �الأوروبي �أطلق ر�سا�سة على �سدره بفر�سه 
عقوبات على رو�سيا ب�سبب �حلرب يف �أوكر�نيا، د�عًيا 

قادة �الحتاد �إىل تعديل �سيا�ستهم بهذ� �ل�سدد.
�عتقدُت  �لوطنية  ل��الإذ�ع��ة  ت�سريح  �أورب���ان يف  وق��ال 
لكن  قدمنا،  على  ر�سا�سة  فقط  �أطلقنا  �أن��ن��ا  ب��د�ي��ة 
�الق��ت�����س��اد �الأوروب�������ي �أط���ل���ق ر���س��ا���س��ة ع��ل��ى �سدره 

و�ختنق.
�لعقوبات  �سيا�سة  يف  منخرطة  دول  ه��ن��اك  و�أ���س��اف 

لكّن بروك�سل يجب �أن تعرف باأنها كانت على خطاأ، 
وباأن )�لعقوبات( مل حتقق �أهد�فها، وحتى باأنها على 

�لعك�س كان لديها �آثار جانبية.
ا �سر�ًسا حلظر �جلزء �الأكرب من  وكان �أوربان معار�سً
�لنفط �لرو�سي �لذي فر�سه �الحتاد �الأوروبي مطلع 
حزير�ن يونيو �سمن �حلزمة �ل�ساد�سة من عقوباته 
على رو�سيا. وقّدم �الحتاد تنازاًل الأوربان عرب ��ستثناء 

�لنفط �لذي ي�سل عرب خط تتزّود منه �ملجر.
و�ع��ت��رب رئ��ي�����س �ل�����وزر�ء �مل��ج��ري �أن ب��روك�����س��ل كانت 
بالرو�س،  �سرًر�  �ستلحق  �لعقوبات  �سيا�سة  �أن  تعتقد 

�إال �أنها تلحق �أ�سر�ًر� �أكرب بنا.

ت�سطاد جميع �لأهد�ف.. قدر�ت 
خيالية ل� »�إ�ش- 400« �لرو�سية

•• مو�شكو-وكاالت:

خالل حرب �أوكر�نيا �سطع جنم منظومة �ل�سو�ريخ �إ�س- 400 تريومف 
تاريخ  يف  �الأف�سل  بني  من  �لع�سكرية  �لتقارير  ت�سفها  �لتي  �لرو�سية، 
فرب�ير  يف  �أعلنت  قد  �لرو�سية،  �لدفاع  وز�رة  وكانت  �ل�سو�ريخ.  �سناعة 
�إ�س400- يف بيالرو�سيا، �لدولة  �ملا�سي، ن�سر منظومات �لدفاع �جلوي 

�حلليفة ملو�سكو، قبل بدء �لعملية �لع�سكرية يف �جلارة �أوكر�نيا.
و�سمن مناذج جناحات �ملنظومة يف �حلرب �حلالية �أعلنت مو�سكو �أن )�إ�س 
 Tochka-U 400( جنحت يف �عر��س �ساروخني بالي�ستيني من طر�ز
ف���وق ���س��م��اء ب��ي��ل��غ��ورود ج��ن��وب رو���س��ي��ا مت �إط��الق��ه��م��ا م��ن �أوك���ر�ن���ي���ا، كما 
فوق  �الأوك��ر�ين  للجي�س  �أطلقه   OTR-21 Tochka �ساروخ  �عر�ست 

مدينة خاركيف �الأوكر�نية.
S-400 Triumf  منظومة متنقلة للدفاع �جلوي قادرة على ك�سف  تعد 
�الأهد�ف �جلوية على بعد 600 كيلومر، و�لت�سدي ل�80 هدفا يف وقت 

و�حد عن طريق توجيه �ساروخني �أر�س- جو لكل هدف.
ووفقا لتقارير رو�سية، دخل هذ� �لنظام �خلدمة �لفعلية باجلي�س �لرو�سي 
 ،300 �إ�س  �سبقه  �لذي  �لنظام  �عتماد� على  وب��د�أ تطويره   ،2007 عام 
 2004 عام  �لعملي  لالختبار  وخ�سع  �ملا�سي،  �لقرن  ثمانينيات  خالل 
حيث ت�سدى بنجاح ل�ساروخ بال�ستي. وت�ستهدف تلك �ملنظومة �لدفاعية 

جميع �أنو�ع �لطائر�ت �حلربية ومنها �ل�سبحية و�لطائر�ت بدون طيار.

�أن�سار �ل�سدر يحت�سدون ل�سالة �جلمعة يف بغد�د  )� ف ب(
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اأخبـار الإمـارات
�ل�سحة جتري 297,155 فح�سا وتك�سف عن 1,489 �إ�سابة جديدة بفريو�ش كورونا و1,499 حالة �سفاء  �لنيابة �لعامة للدولة: �حلب�ش و�لغر�مة عقوبة ن�سر مو�د �إباحية و�مل�سا�ش بالآد�ب �لعامة عن طريق �ل�سبكة �ملعلوماتية

•• اأبوظبي-وام: 

على  �م�س  ن�سرتها  فيلمية  م��ادة  خ��الل  من  للدولة،  �لعامة  �لنيابة  �أو�سحت 
و�مل�سا�س  �إباحية  م��و�د  ن�سر  عقوبة  �الجتماعي  �لتو��سل  مو�قع  يف  ح�ساباتها 

باالآد�ب �لعامة عن طريق �ل�سبكة �ملعلوماتية.
و�أ�سارت �لنيابة �لعامة �إىل �أنه طبقا للمر�سوم بقانون �حتادي رقم 34 ل�سنة 
2021 يف �ساأن مكافحة �ل�سائعات و�جلر�ئم �اللكرونية ن�ست �ملادة 34 على 
�أنه يعاقب باحلب�س و�لغر�مة �لتي ال تقل عن 250،000 مائتني وخم�سني 
�ألف درهم وال تزيد على 500،000 خم�سمائة �ألف درهم، �أو باإحدى هاتني 
�لعقوبتني كل من �أن�ساأ �أو �أد�ر موقعاً �إلكرونياً �أو �أ�سرف عليه �أو بث �أو �أر�سل 
�أو ن�سر �أو �أعاد ن�سر �أو عر�س عن طريق �ل�سبكة �ملعلوماتية مو�د �إباحية وكل 

ما من �ساأنه �مل�سا�س باالآد�ب �لعامة.
بق�سد  �أو خزن  �أر�سل  �أو  هياأ  �أو  �أع��د  �أو  �أنتج  كل من  ذ�تها،  بالعقوبة  ويعاقب 
�ال�ستغالل �أو �لتوزيع �أو �لعر�س على �لغر، عن طريق �سبكة معلوماتية، مو�د 

�إباحية، وكل ما من �ساأنه �مل�سا�س باالآد�ب �لعامة.
الإغر�ء  م�سمماً  �ملحتوى  ك��ان  �أو  طفاًل،  �الإب��اح��ي  �ملحتوى  مو�سوع  ك��ان  ف��اإذ� 
�الأطفال فيعاقب �جلاين باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة و�حدة و�لغر�مة �لتي 

ال تزيد على 500،000 خم�سمائة �ألف درهم، �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني.
وياأتي ن�سر هذه �ملعلومات يف �إطار حملة �لنيابة �لعامة للدولة �مل�ستمرة لتعزيز 
�مل�ستحدثة  �لت�سريعات  جميع  ون�سر  �ملجتمع  �أف���ر�د  ب��ني  �لقانونية  �لثقافة 
و�ملحدثة بالدولة ، ورفع م�ستوى وعي �جلمهور بالقانون، وذلك بهدف ن�سر 

ثقافة �لقانون كاأ�سلوب حياة.

••   اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�سيع  �ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وز�رة  خطة  مع  متا�سيا 
ن��ط��اق �ل��ف��ح��و���س��ات يف �ل��دول��ة ب��ه��دف �الك��ت�����س��اف �مل��ب��ك��ر وح�سر 
 "19  - "كوفيد  �مل�����س��ت��ج��د  ك���ورون���ا  ب��ف��رو���س  �مل�����س��اب��ة  �حل����االت 
و�ملخالطني لهم وعزلهم .. �أعلنت �لوز�رة عن �إجر�ء 297،155 
فح�سا جديد� خالل �ل�ساعات �ل� 24 �ملا�سية على فئات خمتلفة 

يف �ملجتمع با�ستخد�م �أف�سل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.
وتو�سيع  �لدولة  يف  و�لفح�س  �لتق�سي  �إج���ر�ء�ت  تكثيف  و�ساهم     
 1،489 عن  �لك�سف  يف  �لدولة  م�ستوى  على  �لفحو�سات  نطاق 
م��ن جن�سيات  �مل�ستجد  ك��ورون��ا  ب��ف��رو���س  �إ���س��اب��ة ج��دي��دة  ح��ال��ة 

�ل�سحية  للرعاية  وتخ�سع  م�ستقرة  ح��االت  وجميعها  خمتلفة، 
 970،586 �مل�سجلة  �حل���االت  جم��م��وع  يبلغ  وب��ذل��ك  �ل��الزم��ة، 

حالة.
حالة  �أي  ت�سجيل  عدم  �ملجتمع  ووقاية  �ل�سحة  وز�رة  �أعلنت    كما 
عدد  يبلغ  وبذلك  �ملا�سية،  �ساعة  و�لع�سرين  �الأرب���ع  خ��الل  وف��اة 

�لوفيات يف �لدولة 2،325 حالة.
1،499 ح��ال��ة ج��دي��دة مل�سابني  ���س��ف��اء  �ل�����وز�رة ع��ن  �أع��ل��ن��ت    كما 
من  �ل��ت��ام  وتعافيها   "19  - "كوفيد  �مل�ستجد  ك��ورون��ا  بفرو�س 
�أعر��س �ملر�س بعد تلقيها �لرعاية �ل�سحية �لالزمة منذ دخولها 
 950،717 �ل�سفاء  ح���االت  جم��م��وع  ي��ك��ون  وب��ذل��ك  �مل�ست�سفى، 

حالة.  

عودة �أ�سر �ل�سهد�ء من حملة �حلج �لتي نظمها مكتب �سوؤون �أ�سر �ل�سهد�ء

نهيان بن مبارك و�لوزر�ء وكبار �مل�سوؤولني يقدمون و�جب �لعز�ء يف رئي�ش وزر�ء �ليابان �ل�سابق

مرمي �ملهريي وثاين �لزيودي يح�سر�ن �حتفال �ل�سفارة �لفرن�سية باليوم �لوطني 

•• اأبوظبي-وام:

عاد عدد من ذوي �ل�سهد�ء �إىل �لبالد بعد �أد�ئهم منا�سك �حلج �لتي نظمها 
مكتب �سوؤون �أ�سر �ل�سهد�ء بالتن�سيق مع �لهيئة �لعامة لل�سوؤون �الإ�سالمية 

و�الأوقاف.
تاأتي هذه �حلملة �ل�سنوية �لتي ينظمها مكتب �سوؤون �أ�سر �ل�سهد�ء تنفيذ�ً 
لتوجيهات �لقيادة �لر�سيدة �لتي توؤكد د�ئما على �سرورة توفر كافة �أ�سكال 
�لرعاية و�الهتمام باأ�سر �سهد�ء �لوطن �الأبر�ر وذويهم تقدير� للت�سحيات 

�لكبرة �لتي قدمها �سهد�ء �الإمار�ت يف �لذود عن م�سالح �لوطن.
وقال �ل�سيخ خليفة بن طحنون بن حممد �آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب 
�سوؤون �أ�سر �ل�سهد�ء، كانت حملة �حلج �لتي نظمها �ملكتب لهذ� �لعام مميزة 
وناجحة بكل �ملقايي�س حيث قام فريق عمل �ملكتب بالتن�سيق مع �الأطر�ف 

�ملعنية و�لتي قامت بدورها بتوفر �أف�سل �خلدمات حلجاج بيت �هلل �حلر�م 
وت�سخر جميع �الإمكانيات ل�سمان ر�حة �حلجاج ومتكينهم من �أد�ء منا�سك 
�حلج بكل �سهولة وي�سر، مع �أخذ كافة �حتياطات �ل�سحة و�ل�سالمة للحجاج 
�إىل متابعة عملية تنظيم مغادرة �حلجاج  باالإ�سافة  �لعام،  �مل�ساركني لهذ� 

من مطار �أبوظبي �لدويل وحتى عودتهم �مليمونة �ىل �أر�س �لوطن.
ودعا �ل�سيخ خليفة بن طحنون بن حممد �آل نهيان، �هلل عز وجل �أن يتقبل 
بو��سع  �لوطن  �سهد�ء  يتغمد  و�أن  وعبادتهم  حجهم  �حل��ر�م  بيته  زو�ر  من 

رحمته وي�سكنهم ف�سيح جناته.
من جهتهم �أعرب عدد من �أ�سر �ل�سهد�ء �مل�ساركني يف حملة �حلج لهذ� �لعام 
عن �سكرهم وتقديرهم للقيادة �حلكيمة على مبادر�تها ومتابعتها �سوؤونهم 
�أ�سر  �سوؤون  مكتب  بجهود  م�سيدين  �ملباركة،  �لفري�سة  ه��ذه  �أد�ء  وتي�سر 

�ل�سهد�ء يف تقدمي �لدعم لهم.

•• اأبوظبي- وام:

و�لتعاي�س  �لت�سامح  وزير  نهيان  �آل  بن مبارك  نهيان  �ل�سيخ  قدم معايل 
�إثر  �أب��ي  �سينزو  �ل�سابق  �لياباين  �ل���وزر�ء  رئي�س  وف��اة  يف  �ل��ع��ز�ء  و�ج��ب 
حادث �أليم وذلك خالل �لزيارة �لتي قام بها �إىل مقر �ل�سفارة �ليابانية 
�إي�سوماتا �سفر �ليابان لدى  �أكيو  �أبوظبي وكان يف �ال�ستقبال �سعادة  يف 
�لدولة. و�أعرب معاليه عن �سادق �لعز�ء و�ملو��ساة لل�سعب �لياباين يف هذ� 

�مل�ساب �جللل.
�أحمد �جلابر  �لعز�ء كل من معايل �لدكتور �سلطان بن  كما قدم و�جب 
�ملري  بن طوق  و معايل عبد�هلل  �ملتقدمة  و�لتكنولوجيا  �ل�سناعة  وزي��ر 
وزيرة  �ملهري  ح��ارب  �سعيد  بنت حممد  م��رمي  ومعايل  �القت�ساد  وزي��ر 
مبارك  بن  نهيان  بن  �سخبوط  �ل�سيخ  معايل  و  و�لبيئة  �ملناخي  �لتغر 
�آل نهيان وزير دولة ومعايل �لدكتور ثاين بن �أحمد �لزيودي وزير دولة 
للتجارة �خلارجية ومعايل خليفة �ساهني �ملرر وزير دولة ومعايل خلدون 

�لتنفيذي  �ملجل�س  ع�سو  �لتنفيذية  �ل�سوؤون  جهاز  رئي�س  �ملبارك  خليفة 
ومعايل �لدكتور مغر خمي�س �خلييلي رئي�س د�ئرة تنمية �ملجتمع ع�سو 
�ليابان  ل��دى  �ل��دول��ة  �سفر  �لفهيم  �سهاب  و���س��ع��ادة  �لتنفيذي  �ملجل�س 
�لتعاون  و  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�ساعد  �ل�سام�سي  حممد  �سلطان  و���س��ع��ادة 

�لدويل ل�سوؤون �لتنمية �لدولية.
�لدويل  و�ل��ت��ع��اون  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر  م�ساعد  �حلو�سني  يعقوب  و���س��ع��ادة   
م�ساعد  وز�رة  وكيل  �لبلوكي  عبد�هلل  و�سعادة  �لدولية  �ملنظمات  ل�سوؤون 

ل�����س��وؤون �مل��ر����س��م ب�����وز�رة �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �ل����دويل و���س��ع��ادة ر��سد 
عبد�لكرمي �لبلو�سي، وكيل د�ئرة �لتنمية �القت�سادية يف �أبوظبي و�سعادة 
فهد �لكيومي وكيل د�ئرة �الإ�سناد �حلكومي و�سعادة �ملهند�س �أحمد حممد 
�سالمة عجالن  و���س��ع��ادة  �أب��وظ��ب��ي  �لطاقة  د�ئ���رة  د�ئ���رة  وك��ي��ل  �لرميثي 

�لعميمي مدير عام هيئة �مل�ساهمات �الجتماعية �أبوظبي.
لدى  �ملعتمدون  و�الأجنبي  �لعربي  �لدبلوما�سي  �ل�سلك  �أع�ساء  قدم  كما 

�لدولة و�جب �لعز�ء.

•• اأبوظبي -وام: 

ح�سر معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب �ملهري وزيرة �لتغر �ملناخي 
للتجارة  دول��ة  وزي��ر  �ل��زي��ودي  �أحمد  بن  ث��اين  �لدكتور  ومعايل  و�لبيئة 
�خلارجية م�ساء �أم�س �الأول حفل �ال�ستقبال �لذي �أقامه �سعادة كر�فييه 
�سانيل �سفر �جلمهورية �لفرن�سية لدى �لدولة مبنا�سبة �ليوم �لوطني 

لبالده.
�أبوظبي - عدد  �أقيم يف فندق جر�ند حياة يف  كما ح�سر �حلفل - �لذي 
�لعربية  �لدبلوما�سية  �لبعثات  وروؤ���س��اء  �لدولة  فى  �مل�سوؤولني  كبار  من 
و�الأج��ن��ب��ي��ة �ملعتمدين ل��دى �ل��دول��ة وع���دد م��ن رج���ال �الأع��م��ال و�أف���ر�د 

�جلالية �لفرن�سية �ملقيمة بالدولة.
و �أ�ساد �سعادة كر�فييه - يف كلمة له بهذه �ملنا�سبة - بال�سيا�سة �حلكيمة 

"حفظه  �لدولة  �آل نهيان رئي�س  �ل�سيخ حممد بن ز�يد  �ل�سمو  ل�ساحب 
�هلل" وبعالقات �لتعاون �لقوية بني �لبلدين .. م�سيفا �أن بالده حري�سة 

على تعزيز جماالت �لتعاون يف خمتلف �ملجاالت .
�ستى  يف  ك��ب��رة  �إجن�����از�ت  م��ن  �الإم������ار�ت  دول����ة  حققته  مب��ا  م�سي������د�   .

�ملجاالت.
�الإم����ار�ت مب��ا يخدم  دول��ة  م��ع  �لتعاون  تعزيز  فرن�سا على  و�أك���د حر�س 

م�سالح �لبلدين �ل�سديقني .. م�سيد� بجهود �الإمار�ت �لر�ئدة عامليا يف 
تعزيز قدر�ت �ل�سعوب ملو�جهة تد�عيات جائحة "كوفيد19-".

ونوه �سعادته بدور �الإمار�ت وجهودها �ملقدرة عامليا يف �إر�ساء قيم �ل�سالم 
و�لت�سامح و�لتعاي�س �لتي تعك�س مبادئ �الإمار�ت �لر��سخة يف �لت�سامن 
�الإن�����س��اين ون�سر �خل��ر يف رب���وع �ل��ع��امل مب��ا يحقق �ل�����س��الم و�الزده����ار 

�لعاملي.

�سرطة �أبوظبي حتتفي بتخريج 14 منت�سبا بدورة حتديد هوية �سحايا �لكو�رث
•• اأبوظبي-وام: 

�حتفلت �إد�رة �الأزمات و�لكو�رث بقطاع �لعمليات �ملركزية ب�سرطة �أبوظبي 
�سرطة  مديرية  يف  �ل�سرطية  �مل��ر�ك��ز  خمتلف  م��ن  منت�سباً   14 بتخريج 
�لعا�سمة يف دورة حتديد هوية �سحايا �لكو�رث �لتاأ�سي�سية و�لتي ��ستمرت 

ل� 3 �أيام ملدر�ء �ملر�كز و�سباط �لتحقيق بقطاع �الأمن �جلنائي. 
�ملركزية  �لعمليات  قطاع  مدير  �ملهري  �س������يف  �أح�����مد  �لل�������و�ء  وق�������ال 
و�ملهار�ت  �لكفاءة  ورف��ع  �لفنية  �ل��ق��در�ت  لتنمية  تهدف  �ل���دورة  ه����ذه  �إن 
�إد�رة �الأزم��ات و�لكو�رث وفقا للمعاير �لعاملية، ورفع  �ل�سرطية يف جمال 
و�الأزم���ات  �ل��ط��ارئ��ة  م��ع خمتلف �حل���االت  �لتعامل  م�ستوى �جل��اه��زي��ة يف 

و�لكو�رث.
�أن  و�ل��ك��و�رث  �الأزم���ات  �إد�رة  مدير  �لكندي  نا�سر  �أح��م��د  �لعقيد  و�أو���س��ح 
عامليا  و�ملعتمدة  �لفنية  �الإج����ر�ء�ت  على  �ل���دورة  خ��الل  تعرفو�  �مل�ساركني 
�لتعرف  يف  "�النربول"  �ل��دول��ي��ة  �جلنائية  �ل�سرطية  �ملنظمة  قبل  م��ن 
و�ال�ستمار�ت  �ملنظومة،  ومر�حل  �لهوية  جمهويل  �ل��ك��و�رث  �سحايا  على 
�مل�ستخدمة يف هذ� �ملجال، و�أ�ساليب �ال�ستعر�ف �ملتبعة للتعرف على �جلثث 

جمهولة �لهوية و�الأنظمة �مل�ستخدمة يف �ملجال نف�سه.
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اأخبـار الإمـارات

مواكبة لليوم العاملي ملهارات ال�شباب

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم ور�سة وجل�سة حو�رية �فرت��سية ل�ستعر��ش دور �ل�سباب يف بناء �ملجتمع

بقيمة مالية قاربت املليون درهم

عقابية دبي تعزز منظومتها �ل�سحية بجهازين للك�سف عن �لأمر��ش خالل فرتة وجيزة 

 •• اأبوظبي – الفجر:

ملهار�ت  �ل��ع��امل��ي  ل��ل��ي��وم  م��و�ك��ب��ة 
ب��ل��دي��ة مدينة  ن��ظ��م��ت  �ل�����س��ب��اب، 
�أبوظبي، �لتابعة لد�ئرة �لبلديات 
بلدية  مركز  خ��الل  من  و�لنقل، 
�ل�سهامة،  بلدية  وم��رك��ز  �ملدينة 
ور�سة وجل�سة حو�رية �فر��سية، 
�ل�سركاء  م��ن  ع��دد  م��ع  بالتعاون 
�ال�سر�تيجيني، بهدف �لتعريف 
�ملجتمع  ب��ن��اء  يف  �ل�����س��ب��اب  ب����دور 

�لعاملية  �ملنا�سبة  لهذه  �الإم����ار�ت 
دور  لتفعيل  �ل�سعي  �إط���ار  �سمن 
بناء  �مل��ه��م��ة يف  �ل�����س��ري��ح��ة  ه����ذه 

�ملجتمع.
�ل�سبل  بع�س  ��ستعر��س  كما مت   
�ل�سباب  ط�����اق�����ات  ال����س���ت���ث���م���ار 
وت��وظ��ي��ف��ه��ا ب��ال�����س��ك��ل �الأم����ث����ل، 
�كت�ساب  على  ت�سجيعهم  وكذلك 
م�ستمر،  ب�سكل  ج��دي��دة  م��ه��ار�ت 
متطلبات  مع  قدر�تهم  لتتما�سى 

�لتطوير و�مل�ستقبل.

يف  �ل�سباب  دور  باأهمية  للتعريف 
بناء �ملجتمع، حيث �سمت �لور�سة 
�أ�سحاب  �ل�سباب  م��ن  جمموعة 
و�مل���و�ه���ب، ومت خاللها  �مل��ه��ار�ت 
وقدر�تهم  مو�هبهم  ��ستعر��س 
وتاأثرهم  تطويرها،  مت  وك��ي��ف 
باالإ�سافة  �ملجتمع،  يف  �الإيجابي 
و�لفرق  ب��اجل��ه��ات  �لتعريف  �إىل 
�ملعنية بتطوير مهار�ت �ل�سباب. 

�ل�سهامة  بلدية  مركز  نظم  كما 
ج���ل�������س���ة ح������و�ري������ة �ف���ر�����س���ي���ة 

وكيفية ��ستثمار طاقاتهم بال�سكل 
�الأمثل، وت�سجيعهم على �كت�ساب 

مهار�ت جديدة با�ستمر�ر.
�لثقافة  وز�رة  م���ع  ف��ب��ال��ت��ع��اون 
�لتعليم  ود�ئ���رة  �ملعرفة،  وتنمية 
خليفة،  وج����ام����ع����ة  و�مل�����ع�����رف�����ة، 
لل�سباب،  �الحت���ادي���ة  و�مل��وؤ���س�����س��ة 
للتعليم  �أب�����وظ�����ب�����ي  وم����ع����ه����د 
و�لتدريب �ملهني،  نادي �جلزيرة 
�ل��ث��ق��ايف ن��ظ��م مركز  �ل��ري��ا���س��ي 
�فر��سية  ور���س��ة  �ملدينة  بلدية 

�لنا�سطني  م����ن  ع��������دد�ً  ���س��م��ت 
مبا�سرة  بثها  ومت  �الجتماعيني، 
�ل��ر���س��م��ي لبلدية  ع��رب �حل�����س��اب 
�أن�ستغر�م،  ع��رب  �أب��وظ��ب��ي  مدينة 
لعدد من  نقا�سات  حيث ت�سمنت 
�لتعريف  بينها  م��ن  �مل��و����س��ي��ع، 
�ل�سباب  مل���ه���ار�ت  �ل��ع��امل��ي  ب��ال��ي��وم 
15 ي��ول��ي��و من  �ل����ذي ي�����س��ادف 
�الأمم  منظمة  و�حتفاء  ع��ام،  كل 
�ملتحدة للربية و�لعلوم و�لثقافة 
"�ليون�سكو" بهذ� �ليوم، ومو�كبة 

•• دبي-الفجر:

�أك����د �ل��ع��م��ي��د م�����رو�ن ع��ب��د �لكرمي 
�لعامة  �الإد�رة  م����دي����ر  ج����ل����ف����ار، 
و�الإ�سالحية  �لعقابية  للموؤ�س�سات 
�لعامة  �لقيادة  �أن  دب��ي،  يف  بالنيابة 
تر�سيخ  على  حري�سة  دب��ي  ل�سرطة 
�أ�س�س ومعاير بناء منظومة �سحية 
د�خل  و�لنزيالت  للنزالء  متكاملة 

على �سالمة �لنزالء و�ملوظفني.
�إ�سماعيل  �مل��الزم  �أو�سح  من جانبه، 
ق�سم  رئ���ي�������س  حم����م����د،  �إب����ر�ه����ي����م 
م���ت���اب���ع���ة �ل�����������س�����وؤون �ل�������س���ح���ي���ة يف 
يعملون  �أن��ه��م  �لعقابية،  �ملوؤ�س�سات 
�لتعامل  يف  �ل���وق���ائ���ي  �مل���ب���د�أ  وف����ق 
�لعقابية،  �مل���وؤ����س�������س���ات  ن������زالء  م����ع 
ع�����رب �ت�����خ�����اذ �إج��������������ر�ء�ت حم�����ددة 
بالتعاون  �مل��وق��وف��ني  م��ع  ووق��ائ��ي��ة 

مت��ك��ن��ن��ا م���ن ر����س���د �الإ����س���اب���ة فور 
�لتوقيفات،  الإح���دى  �لنزيل  دخ��ول 
ت�سريعاً التخاذ �الإج��ر�ء�ت �لالزمة 
�مل��وق��وف، ومب��ا ي�سمن منع  ب�����س��اأن 

حدوث عدوى بني �ملوقوفني."
عملهم  �إىل  ج��ل��ف��ار  �لعميد  و�أ����س���ار 
ب���ربن���ام���ج �ل��ت��ط��ب��ب ع����ن ب���ع���د مع 
�ملر�سى منهم  �ل��ن��زالء، عرب متكني 
من �لتو��سل مع �الأطباء �لكرونيا 

�ملوؤ�س�سة، وتعزيزها بكافة �الإجر�ء�ت 
و�ملقومات �ل�سحية �ملعتمدة حفاظا 
�سبل  وت����ق����دمي  ����س���الم���ت���ه���م،  ع���ل���ى 
�لرعاية يف بيئة �سحية �آمنة تت�سمن 
�سو�بط ومعاير �سارمة.  و�أ�ساف، 
�ل�سحية  ب���امل���ن���ظ���وم���ة  "�أحلقنا 
جهازين متطورين للك�سف �ل�سريع 
عن �الأم��ر����س خ��الل ف��رة وجيزة، 
درهم،  �ملليون  قاربت  مالية  بقيمة 

يف �حل�������االت �ل��ب�����س��ي��ط��ة �����س����و�ء يف 
�ملوؤ�س�سات �لعقابية �أو يف �مل�ست�سفيات 
�خلارجية �لتابعة لهيئة �ل�سحة، �أما 
يف �حلاالت �لتي ت�ستدعي ح�سوريا 
�لنزيل  ب��ن��ق��ل  ف���ن���ق���وم  ���س��خ�����س��ي��ا، 
هذ�  �أن  موؤكد�ً  �ملتخ�س�سة.  للعيادة 
من  كبر�ً  ��ستح�ساناً  الق��ى  �لنظام 
قبل �لنزالء، و�أثبت فعالية كبرة يف 
�اللتز�م باالإجر�ء�ت �الأمنية حفاظا 

و�لنزيالت وتثقيفهم ب�سبل �لوقاية 
و�ملعدية،  �مل��زم��ن��ة  �الأم����ر������س  م���ن 

وطرق �نتقالها.
بااللتز�م  م�����س��ت��م��رون  �أن���ه���م  و�أك�����د 
وتفعيل  �الح���ر�زي���ة،  ب���االإج���ر�ء�ت 
�ل�سركاء  م����ع  �ل���ت���ك���ام���ل���ي  �ل��������دور 
�ل��د�خ��ل��ي��ني و�خل��ارج��ي��ني، يف كافة 
و�لعالجية  �ل���وق���ائ���ي���ة  �جل����و�ن����ب 
باأحدث  ب��اال���س��ت��ع��ان��ة  و�ل��ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة، 

م��ع �ل�����س��رك��اء �ل��د�خ��ل��ي��ني، وتقدمي 
وف���ح���و����س طبية  ���س��ح��ي��ة  رع����اي����ة 
�الأمر��س  م��ن  خلوهم  م��ن  للتاأكد 
حكمهم،  ف��رة  لق�ساء  نقلهم  قبل 
م��ن��وه��ا ب����اإج����ر�ء م�����س��وح��ات دوري����ة 
م�����س��ت��م��رة وف���ق���اً ل���رب�م���ج و�آل���ي���ات 
على  �حلفاظ  ي�سمن  مبا  معتمدة، 
جانب  �إىل  �لنزالء،  و�سحة  �سالمة 
�لنزالء  لتوعية  حما�سر�ت  تنظيم 

�لنظم �اللكرونية و�لذكية، ل�سمان 
�ن�سيابية �لعمل يف بيئة �سحية �آمنة 

حتقق �ل�سالمة للجميع.

مبر�شومني من حممد بن را�شد 

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

رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����س��د  ب��ن  حممد  �ل�سيخ  �ل�سمو  �ساحب  �أ���س��در 
"رعاه �هلل" ، ب�سفته حاكماً الإم��ارة دبي،  �لدولة رئي�س جمل�س �ل��وزر�ء 
�ملر�سوم رقم 27 ل�سنة 2022 بتعيني �سمو �ل�سيخ �أحمد بن �سعيد �آل 
مكتوم، رئي�ساً ل�سلطة مدينة �إك�سبو دبي. كما �أ�سدر �سموه �ملر�سوم رقم 
وزيرة  �لها�سمي  �إبر�هيم  بنت  رمي  معايل  بتعيني   2022 ل�سنة   28
�إك�سبو  مدينة  ل�سلطة  تنفيذياً  رئي�ساً   ، �ل��دويل  �لتعاون  ل�سوؤون  دول��ة 
من  بهما  وُيعمل  �لر�سمية  �جل��ري��دة  يف  �ملر�سومان  ُين�سر  �أن  على  دب��ي، 

�آل مكتوم  ر��سد  �ل�سيخ حممد بن  �ل�سمو  تاريخ ن�سرهما. وكان �ساحب 
دبي،  �إك�سبو  مدينة  باإن�ساء   2022 ل�سنة   14 رق��م  �لقانون  �أ�سدر  قد 
�إك�سبو  "�سلطة مدينة  �إد�رة �ملدينة ت�سمى  و�سلطة عامة لالإ�سر�ف على 
وهيكلها  و�خت�سا�ساتها،  �ل�سلطة  �أه���د�ف  �ل��ق��ان��ون  ح���ّدد  حيث  دبي"، 
�لتنظيمي، كذلك حّدد �خت�سا�سات رئي�س �ل�سلطة ورئي�سها �لتنفيذي، 
و�للو�ئح  �ل�سلطة،  وح�سابات  وميز�نية  �ملالية  �مل��و�رد  �لقانون  �سمل  كما 
تاأ�سي�س وترخي�س  �لعمل فيها مبا يف ذلك  �آليات  �لتي حتكم  و�لقو�عد 
و�لتز�مات �جلهات  �خت�سا�سها،  نطاق  �لد�خلة يف  و�ملوؤ�س�سات  �ل�سركات 
جملة  حتقيق  �إىل  دبي"  �إك�سبو  مدينة  "�سلطة  وت�سعى  لها.  �ملُرخ�س 

من �الأهد�ف �لتي حددها قانون �إن�سائها ومن �أهمها: �ملُ�ساهمة يف دعم 
�جُلهود �لّر�مية لتعزيز مكانة دبي كمركز عاملي ُمتمّيز يف جمال تنظيم 
�ملُ�ستويات  كاّفة  على  �لُكربى  و�لفعالّيات  �لدولّية  �ملعار�س  و��ست�سافة 
�ملحّلية و�الإقليمّية و�لعاملّية، و�سمان �ملُحافظة على �لّنجاحات �ملتحققة 
�لتاأثر  �إب��ر�ز  عرب  دبي"،   2020 "�إك�سبو  معر�س  ��ست�سافة  ور�ء  من 
و�مل�ستقبلية،  �حلالية  لالأجيال  �لّنجاحات  لتلك  �مل��دى  وطويل  �لعميق 
كذلك �ملُ�ساهمة يف نقل �ملعرفة وتباُدل �خلرب�ت �ملتعلقة باإد�رة وتنظيم 
�لدولية  و�ملوؤ�س�سات  �ملنظمات  مع  �لُكربى  و�لفعالّيات  �لدولية  �ملعار�س 
�أو �الإقليمية، لال�ستفادة من �لتجربة �ملتميزة الإمارة دبي يف هذ� �ملجال. 

وبلورة  وتعزيز  �ل��ع��امل،  م��ع  �لتو��سل  تعميق  �إىل  �ل�سلطة  ت��ه��دف  كما 
�لعالقات �لتي مت تاأ�سي�سها خالل معر�س "�إك�سبو 2020 دبي"، مبا يف 
ذلك �لعالقات و�التفاقّيات �لتي �أُبِرَمت مع �لدول و�ملنظمات و�ملوؤ�س�سات 
�لدولية و�ل�سركات و�ملوؤ�س�سات �الأكادميية و�سناديق �ال�ستثمار وغرها، 
خالل  من  �مل�ستقبل"،  نع  و�سُ �لعقول  "تو��سل  �سعار  �إحياء  على  ع��الوة 
فعاليات وبر�مج و�أن�سطة تربز توجهات دبي نحو �مل�ستقبل، ومبا يتو�فق 
مع �الأولويات �ال�سر�تيجّية لالإمارة، �إ�سافة �إىل �مل�ساهمة يف ��ستقطاب 
مدينة  من  لتّتخذ  �لعاملّية  و�ملوؤ�س�سات  و�ل�سركات  �ال�ستثمار�ت  وج��ذب 

�إك�سبو دبي مقر�ً الأعمالها و��ستثمار�تها.

يف ا�شتطالع لــ )تريندز(

قمة بايدن وقادة جمل�ش �لتعاون وم�سر و�لعر�ق و�لأردن مهمة و�ستعزز �لعالقات
•• ابوظبي-الفجر:

للبحوث  تريندز  مركز  �أج��ر�ه  للر�أي  جديد  ��ستطالع  �أظهر 
و�ال�ست�سار�ت �أن منطقة �خلليج مهمة جد�ً بالن�سبة لل�سيا�سة 
�الأمريكية  �خلليجية  �ل��ع��الق��ات  و�أن  �الأم��ري��ك��ي��ة،  �خل��ارج��ي��ة 
للمنطقة  بايدن  جو  �لرئي�س  زي��ارة  و�أن  ممتاز،  ب�سكل  ت�سر 
و�جتماعه مع قادة دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج �لعربية 

وم�سر و�لعر�ق و�الأردن �سيعزز م�ستقبل هذه �لعالقات. 
ب�  �لعاملي  �لبارومير  �إد�رة  �أج��رت��ه  �ل��ذي  �ال�ستطالع  و�أ���س��ار 
�ال�ستطالع  يف  �ساركو�  �لذين  من   89% �أن  �إىل  "تريندز" 
عليه،  �العتماد  ميكن  �سريك  �ملتحدة  �ل��والي��ات  �أن  يعتقدون 
مبينني �أن �لتعاون �الأمريكي �خلليجي ي�سر ب�سكل ممتاز يف 
و�لثقافية  و�ل�سيا�سية  و�القت�سادية  �ال�سر�تيجية  �ملجاالت 

و�الإن�سانية بن�سب تر�وحت بني 46 باملئة �إىل 60 باملئة.
�لتعاون  جمل�س  دول  ق��ادة  مع  بايدن  �لرئي�س  �جتماع  وح��ول 

�خلليجي وم�سر و�لعر�ق و�الأردن يف �ململكة �لعربية �ل�سعودية 
�أوىل �أفر�د �لعينة �أهمية كبرة بن�سب فاقت �ل� 50 باملئة لهذ� 
�الجتماع؛ وذلك بغية �حلث على زيادة �إنتاج �لنفط، و�لتن�سيق 
�حلرب  يف  �ل�سيا�سية  �مل�ساندة  وطلب  �ل��ن��ووي،  �إي��ر�ن  ملف  يف 
�لرو�سية- �الأوكر�نية، و�لو�سول �إىل ت�سوية يف �ليمن، وتو�سيع 

�التفاق �الإبر�هيمي �إىل دول عربية �أخرى.
�أف��ر�د �لعينة يرون �ملوقف  %79 من  �أن  و�أو�سح �ال�ستطالع 
م��ن �ت��خ��اذ �أغ��ل��ب دول �خل��ل��ي��ج م��وق��ف��اً ح��ي��ادي��اً جت���اه �حلرب 
�أن   84% ر�أى  ك��م��ا  ج�����د�ً.  – �الأوك���ر�ن���ي���ة ج���ي���د�ً  �ل��رو���س��ي��ة 
��ستقاللية �ل�سيا�سة �خلارجية لدول جمل�س �لتعاون �خلليجي 

عن �ل�سيا�سة �خلارجية �الأمريكية هي ��ستقاللية تامة.

ال�شتطالع يف اإطار عاملية "تريندز" ومواكبته لالأحداث 
ل�  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لعلي  ع��ب��د�هلل  حممد  �ل��دك��ت��ور  وق���ال 
تريندز  عاملية  �إط��ار  يف  ج��اء  �ال�ستطالع  ه��ذ�  �إن  "تريندز" 

وحر�سه على مو�كبة �مل�ستجد�ت �لعاملية و�لتفاعل مع ق�سايا 
�مل��ن��ط��ق��ة و�ل���ع���امل، م�����س��دد�ً ع��ل��ى �أه��م��ي��ة ����س��ت��ط��الع��ات �ل���ر�أي 
�الخت�سا�س  و�أه���ل  �خل���رب�ء  و�آر�ء  �لنظر  وج��ه��ات  قيا�س  يف 
متّكن  �ل����ر�أي  ��ستطالعات  �أن  وذك���ر  �ال�ستبيان.  م��و���س��وع  يف 
�لباحثني من ��ست�سر�ف �لق�سايا وم�ساعدة �سّناع �لقر�ر على 
�ال�ستبيان  م��و���س��وع  ق�سايا  جت��اه  �ل��ع��ام��ة  �لتوجهات  معرفة 
و�أولوياته و�هتماماته وتطلعاته �مل�ستقبلية؛ ما ي�سهل مو�جهة 
مدير  �ملهري  فهد  �الأ�ستاذ  قال  جانبه  من  �لتحديات.  ور�سد 
جاء  �ل���ر�أي،  ��ستطالع  �إن  تريندز  ب�  �لعاملي  �لبارومير  �إد�رة 
مو�سوع  ح��ول  �جل��م��ه��ور  �آر�ء  معرفة  على  �حل��ر���س  �إط���ار  يف 
�لر�أي  ��ستطالعات  �أن  و�أ�ساف  �الأهمية.  �ل�سديد  �ال�ستطالع 
و�أهد�ف  ��سر�تيجية  تاأتي �سمن  �لعاملي  �لبارومير  �إد�رة  يف 
حمتوى  تقدمي  �إىل  �ل�ساعية  و�ال�ست�سار�ت  للبحوث  تريندز 
لر�سم  �لدقيقة  باملعلومات  �ل��ق��ر�ر  �سّناع  يدعم  بحثي  علمي 

وتقييم �ل�سيا�سات �لعامة يف �ملجاالت كافة.

�شمن مبادرة املعرفة ال�شياحية

�ل�سرطة �ل�سياحية بدبي تنظم حما�سرة توعوية ملوظفي منتجع �ساطئ �سينتار� مري�ج
•• دبي-الفجر

�سهد �لعقيد خلفان عبيد �جلالف، 
�ل�سياحية  �ل�����س��رط��ة  �إد�رة  م��دي��ر 
للتحريات  �ل���ع���ام���ة  �الإد�رة  يف 
دبي،  ب�سرطة  �جلنائية  و�ملباحث 
حما�سرة توعوية ملوظفي منتجع 
ديرة،  جزر  مر�ج  �سينتار�  �ساطئ 

�الإد�رة  �أن  �لعقيد �جل��الف،  و�أك��د 
ن��ظ��م��ت م���ن���ذ ب����د�ي����ة �أك������ر منذ 
بادية �لعام 30 حما�سرة توعوية 
و�ملنتجعات  �ل����ف����ن����ادق  مل���وظ���ف���ي 
�ل�����س��ي��اح��ي��ة يف �الإم����������ارة، وذل����ك 
�لفريق  م���ع���ايل  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
�لقائد  �مل������ري،  خ��ل��ي��ف��ة  �هلل  ع��ب��د 
من  ومبتابعة  دب��ي،  ل�سرطة  �لعام 

�ل�سرطة �ل�سياحية �لر�مية لتعزيز 
�ل�سياح  ُت�سعد  �آمنة،  �سياحية  بيئة 
بالتعاون مع  �الإم���ارة،  و�ل���زو�ر يف 
�حلكومي  �لقطاعني  يف  �ل�سركاء 

و�خلا�س.
�سنوياً  " ن�����س��ع  �ل��ع��ق��ي��د  و�أ����س���اف 
�سركائنا،  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون  خ��ط��ة 
ن�����س��ت��ه��دف م���ن خ��الل��ه��ا موظفي 

�لعام  �ل���ق���ط���اع���ني  يف  �ل�������س���رك���اء 
و�خلا�س.

ك��م��ا و�أك������د �ل��ع��ق��ي��د �جل�����الف �أن 
�ل�سرطة �ل�سياحية يف �سرطة دبي، 
تلعب دور�ً مهما يف ن�سر �لوعي يف 
خمتلف �لقطاعات �ل�سياحية على 
�إىل جانب  دب����ي،  �إم�����ارة  م�����س��ت��وى 
�أن  دورها يف �ملجال �الأمني، مبيناً 

�القت�ساد  د�ئ�����رة  م���ع  ب��ال�����س��ر�ك��ة 
و�ل�سياحة، وبالتعاون مع �ل�سركاء 

�لد�خليني يف �سرطة دبي.
و�أو����س���ح �ل��ع��ق��ي��د خ��ل��ف��ان جالف، 
�أن �مل��ح��ا���س��رة �ل��ت��وع��وي��ة ت��اأت��ي يف 
�ل�سياحية  �لتوعية  برنامج  �إط��ار 
�لد�عمة ملبادرة �ملعرفة �ل�سياحية، 
�إد�رة  �أه����������د�ف  حت���ق���ي���ق  ب����ه����دف 

�سعادة �للو�ء خبر خليل �إبر�هيم 
�لعام  �لقائد  م�ساعد  �مل��ن�����س��وري، 
ل�سوؤون �لبحث �جلنائي، و�لعميد 
مدير  �جل��������الف  �����س����امل  ج����م����ال 
�الإد�رة �لعامة للتحريات و�ملباحث 
�جل���ن���ائ���ي���ة، ل��ت��ح��ق��ي��ق �الأه�������د�ف 
�ال���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة ل�����س��رط��ة دب���ي يف 
م����ع خمتلف  �ل���ت���و�����س���ل  ت���ع���زي���ز 

�لفنادق لتعزيز توعيتهم �الأمنية، 
�مل�ساعدة  وتقدمي  �لتعامل  و�سبل 
ل��ل�����س��ي��اح و�ل����������زو�ر يف �الإم���������ارة، 
دبي  �سرطة  و�إر���س��اده��م خل��دم��ات 
�ل���ذك���ي���ة، وه����و م���ا ي��دع��م حتقيق 
�لتوجهات �ال�سر�تيجية ل�سرطة 
�مل��ج��ت��م��ع، وتوفر  �إ���س��ع��اد  دب���ي يف 

بيئة �آمنة."

بنظام  �لتوعية  �سملت  �ملحا�سرة 
ومن�سة  و�مل���ع���ث���ور�ت،  �مل���ف���ق���ود�ت 
باأ�سر�ر  و�لتوعية   ،E- crime
�ل�سرطة  وم�����ر�ك�����ز  �مل������خ������در�ت، 
بالرقم  و�الت�����س��ال   ،sps �لذكية 
�ل���ط���ارئ���ة،  �حل��������االت  يف   999
�لطارئة  غ���ر  ل��ل��ح��االت  و901 

و�ال�ستف�سار�ت �لعامة.
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اأخبـار الإمـارات

�سرطة دبي خالل  لنادي �سباط  ز�ئر  �ألف   148
�لن�سف �لأول من 2022

•• دبي-الفجر:

دبي،  �سرطة  نادي �سباط  ��ستقبل 
خالل  ز�ئ���ر�ً،  و259  �ألفاً   148
�جلاري،  �لعام  من  �الأول  �لن�سف 
فعالية   443 م��ن  �أك���ر  ون��ظ��م��ت 

يف �لفرة نف�سها.
�سهيل،  ع��ل��ي  خ��ال��د  �لعميد  و�أك����د 
الإ�سعاد  �ل���ع���ام���ة  �الإد�رة  م���دي���ر 
نادي  �أن  دب����ي،  ب�����س��رط��ة  �مل��ج��ت��م��ع 
�ل�سباط �سهد تطور�ً كبر�ً ونقلة 
نوعية خالل �لفرة �ملا�سية بدعم 
من معايل �لفريق عبد�هلل خليفة 
دبي،  ل�سرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري، 
و�لذي يحر�س على �لدعم �مل�ستمر 
ملختلف �الأن�سطة يف �لنادي وتطوير 
و�أن�سطتها  �ل��ري��ا���س��ي��ة  م��ر�ف��ق��ه��ا 
�لنادي  �أن  �إىل  م�����س��ر�ً  �ملختلفة، 
�إق���ام���ة و�إط����الق  ل���ه دور ك��ب��ر يف 
�لريا�سية  �لفعاليات  و��ست�سافة 
�إ�سافة  و�لثقافية،  و�الجتماعية 
�إىل �ملعار�س و�ملنا�سبات �لعامة، ما 
جعله يحظى مبكانة كبرة و�سهرة 

و��سعة يف �الإمار�ت.
و�أ�ساف �أن �لنادي ي�ست�سيف يوميا 
�ملتنوعة،  �لفعاليات  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�ل�سيافة  خ���دم���ات  ك��اف��ة  وي���ق���دم 
م�ستوى،  �أع���ل���ى  ع��ل��ى  �مل�����س��اح��ب��ة 

وفق  �حلكومية،  و�سبة  �حلكومية 
وجهات  معينة،  وظيفية  درج����ات 
�لدولة  �مل�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ع�����س��ك��ري��ة 

لفئة �ل�سباط با�سر�ك �سنوي.
�الإن�سائية  �مل�������س���اري���ع  �أن  وت���اب���ع 
ومت  م�����س��روع��اً   27 بلغت  ل��ل��ن��ادي 
تطويرياً،  م�����س��روع��اً   16 �إجن�����از 
فيه  �الإجن����از  ن�سبة  بلغت  ح��ني  يف 
و�ملتوقع   ،75% �إىل   30% بني 
�ملقبلة،  �الأ���س��ه��ر  خ���الل  �الن��ت��ه��اء 
موؤكد�ً حر�سه على تطوير مر�فق 
�سرطة  ��سر�تيجية  وف��ق  �ل��ن��ادي 

دبي وتوجيهات �لقيادة �لعليا.
�أن�سئ عام  �أن نادي �ل�سباط  يذكر 
1997، وكان من �أو�ئل �ملوؤ�س�سات 
�الجتماعية يف �لدولة، �لتي تقدم 
خدماتها لالأع�ساء ولكل �ملوؤ�س�سات 

�لعاملة يف �لدولة.

الفتاً �إىل �أن جميع خدمات �لنادي 
حت��ظ��ى ب���اإق���ب���ال ك��ب��ر م���ن كافة 

�ملوؤ�س�سات و�لهيئات.
م���ن ج��ه��ت��ه، ق����ال �ل��ن��ق��ي��ب ع���ادل 
نادي  �إد�رة  م��دي��ر  ح�����س��ن،  حم��م��د 
�ل�سباط، �إن �لنادي يقدم خدماته 
باإقامة و��ست�سافة �لفعاليات �لتي 
�سنوياً،  فعالية   600 على  ت��زي��د 
حجز  �ل���ن���ادي  خ��دم��ات  وتت�سمن 
للزو�ج،   منا�سبات  و�ساالت  قاعات 
وخدمات حالقة، ومغ�سلة، و�سالة 
ومقهى،  وم���ط���ع���م���اً،  ري���ا����س���ي���ة، 
�سيافة  وخدمات  فندقية،  وغرفاً 
خارجية، و�سيارة كويف متنقلة، و�إن 
ع�سوية �لنادي تقدم مببلغ رمزي 
و�ملدنيني  و�مل��ر���س��ح��ني  ل��ل�����س��ب��اط 
�إىل  �إ�سافة  ���س��روط حم���ددة،  وف��ق 
�إ�سد�ر ع�سويات خارجية للجهات 

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

�إمار�تي درهم  �ألف  و300  ماليني   8 تبلغ  بقيمة  جائزة   293 لها  خ�س�ش  رئي�سية  م�سابقة   23
•• ليوا – الظفرة-الفجر:

حتت رعاية �سمو �ل�سيخ من�سور بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�سة   دي�������و�ن  وزي������ر  �ل���������وزر�ء 
ت��ن��ط��ل��ق �ل���ي���وم �ل�����س��ب��ت �ل�����دورة �ل� 
للرطب،  ل��ي��و�  مهرجان  م��ن   18
�لذي يقام يف مدينة ليو� مبنطقة 
�أبوظبي، بتنظيم  �إم��ارة  �لظفرة يف 
و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة 
باأبوظبي،  و�ل���ر�ث���ي���ة  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
خالل �لفرة من 16 ولغاية 24 
يوليو �جلاري.   وقال معايل �للو�ء 
�ملزروعي،  خلف  ف��ار���س  طيار  رك��ن 
�لقائد �لعام ل�سرطة �أبوظبي رئي�س 
و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة 
�إن  باأبوظبي،  و�لر�ثية  �لثقافية 
�ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب  ت��وج��ي��ه��ات 
ن��ه��ي��ان رئي�س  �آل  ب��ن ز�ي���د  حم��م��د 
�لد�عمة  �هلل"  "حفظه  �ل����دول����ة 
تعزيز  يف  ت�ساهم   �ل��زر�ع��ة  لقطاع 
�الأمن �لغذ�ئي و�القت�ساد �لوطني، 
����س���ائ���ر�ً ���س��م��وه يف ذل����ك ع��ل��ى درب 
�ملغفور له باإذن �هلل �ل�سيخ ز�يد بن 
ثر�ه،  �هلل  نهيان، طيب  �آل  �سلطان 
�لقطاع  تو�سيع  �أر�سى قو�عد  �لذي 
جانب  �إىل  وت��ن��م��ي��ت��ه،  �ل�����زر�ع�����ي 
ل�سجرة  �لتاريخية  باملكانة  مت�سكه 
�لكتب  جم���دت���ه���ا  �ل���ت���ي  �ل���ن���خ���ي���ل 
�سجرة  �رت��ب��اط  بجانب  �ل�سماوية 
�ل��ن��خ��ي��ل �رت���ب���اط���اً وث���ي���ق���اً ب���ر�ث 
وتاريخها  �الأ�سيل  �الإم���ار�ت  دول��ة 
يف  �ل�����س��اخم��ة  مكانتها  و����س��ت��ح��ق��ت 
تعد  �إذ  و�ل��ع��امل��ي،  �لوطني  �ل���ر�ث 
�متد�د  على  وت��ر�ث��ي��ا  وطنيا  رم���ز� 
وم�سدر�  �الإم��������ار�ت  دول����ة  ت���اري���خ 
�لغذ�ئي،  �الأم����ن  ل��ت��ع��زي��ز  رئي�سيا 
وه����و ن��ه��ج ����س���ار ع��ل��ي��ه �مل���غ���ف���ور له 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�سيخ 
�لقطاع  �أوىل  �ل��ذي  �هلل"  "رحمه 
�لزر�عي ب�سكل عام وزر�عة �لنخيل 
�أهمية  خا�س  ب�سكل  �لتمور  و�إنتاج 
�لنخيل  م��ك��ان��ة  ل��ر���س��ي��خ  ق�����س��وى 
ك��رم��ز الأ�سالة  و�ل��رط��ب و�ل��ت��م��ور 
و�سمانة  للحا�سر  وخ���ر  �مل��ا���س��ي 
وثيق  �رتباط  من  للنخيل  ملا  للغد 

بر�ث دولة �الإمار�ت �الأ�سيل. 
و�لعرفان  بال�سكر  معاليه  وتوجه 
بن  ح�����م�����د�ن  �ل�������س���ي���خ  ����س���م���و  �إىل 

ز�ي����د �آل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �حل��اك��م يف 
�لدوؤوبة  ملتابعته  �لظفرة  منطقة 
لتطوير  لنا  �ل��د�ئ��م��ة  وتوجيهاته 
خُمتلف فعالياتنا و�بتكار �مل�سابقات 
و�الأن�سطة �لهادفة، كما ثمن رعاية 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�سور  �ل�سيخ  �سمو 
�لوزر�ء  نهيان نائب رئي�س جمل�س 
وزير ديو�ن �لرئا�سة، ملهرجان ليو� 
ل��ل��رط��ب �ل����ذي ���س��اه��م ع��ل��ى مد�ر 
�لزر�عة  جعل  يف  �ملتتالية  دور�ت����ه 
و�سواًل  �ملجتمع  �أب��ن��اء  ل��دى  ثقافة 
و�إنتاج  غ���ذ�ئ���ي  �أم����ن  حت��ق��ي��ق  �إىل 

زر�عي م�ستد�م.
ع��ب��ي��د خلفان  ق�����ال  ج���ان���ب���ه،  م����ن 
�مل����زروع����ي، م���دي���ر م��ه��رج��ان ليو� 
ينظم خالل  �ملهرجان  �إن  للرطب، 
يت�سمن  ع�����س��رة  �ل��ث��ام��ن��ة  دورت������ه 
رئي�سية  م�����س��اب��ق��ة   23 ت��ن��ظ��ي��م 
بقيمة  ج��ائ��زة   293 ل��ه��ا  خ�س�س 
�أل�����ف  و300  م����الي����ني   8 ت���ب���ل���غ 
�مل�سابقات  وت��ت��وزع  �إم��ار�ت��ي،  دره��م 
م�سابقة   11  ( �لتايل  �لنحو  على 
م�سابقات   7 �ل����رط����ب،  مل���ز�ي���ن���ات 
للمز�رع  م�����س��اب��ق��ات   3 ل��ل��ف��و�ك��ه، 
�أجمل  وم�������س���اب���ق���ة  �ل���ن���م���وذج���ي���ة، 
جم�سم  �أجمل  وم�سابقة  خم��ر�ف��ة، 
تر�ثي(، باالإ�سافة �إىل �لعديد من 

�لفعاليات يف �ل�سوق �ل�سعبي.
و�أو�سح عبيد �ملزروعي �أن �ملهرجان 
�لرطب  م��ز�ي��ن��ة  م�����س��اب��ق��ات  ي��ظ��م 
�لفر�س،  �خل����ال�����س،  )�ل���دب���ا����س، 

ب���وم���ع���ان، �ل�����س��ي�����س��ي، �أك�����رب ع���ذج، 
لنخبة  ول��ي��و�  �ل��ظ��ف��رة  م�سابقتي 
�ل�������رط�������ب، وم�������س���اب���ق���ت���ي ف���ر����س 
م�سابقات  �لعينو7  وخ����ال�����س 
و�ملحلي،  �مل��ن��وع  �لليمون  للفو�كه 
�لتني  و�مل����ح����ل����ي،  �مل����ن����وع  �مل����اجن����و 
فو�كه  ���س��ل��ة  و�الأ����س���ف���ر،  �الأح����م����ر 
م�سابقة  ���س��م��ن  ف���ئ���ات  و3  �ل�����د�ر 
�ملحا�سر  �ل���ن���م���وذج���ي���ة  �مل�����زرع�����ة 
�لغربية و�ملحا�سر �ل�سرقية ومدن 
خمر�فة  �أجمل  وم�سابقة  �لظفرة 
تر�ثي   �أج���م���ل جم�����س��م  وم�����س��اب��ق��ة 
�سي�سهد  �مل���ه���رج���ان  �أن  و�أ�����س����اف 
و�مل�سابقات  �لفعاليات  من  �لعديد 
كبر  ج��زء  خ�س�س  و�لتي  �ل�سيقة 

�ل�سي�سي،  ب���وم���ع���ان،  �خل���ن���ي���زي، 
�لظفرة  م�����س��اب��ق��ت��ي  ع������ذج،  �أك������رب 
فر�س  �ل�����رط�����ب،  ل��ن��خ��ب��ة  ول����ي����و� 
وم�سابقات  �ل�����ع�����ني(  وخ�����ال������س 
و�لتني  و�لليمون  �لفاكهة )�ملاجنو 
باالإ�سافة  �ل������د�ر(،  ف���و�ك���ه  و���س��ل��ة 
�لنموذجية  �مل��زرع��ة  م�سابقة  �إىل 
�ملحا�سر  �ل���غ���رب���ي���ة،  )�مل���ح���ا����س���ر 
وم�سابقة  �لظفرة(  �ل�سرقية، مدن 
�أج��م��ل خم��ر�ف��ة رط���ب، �إىل جانب 
يحت�سن  �ل����ذي  �ل�����س��ع��ب��ي  �ل�����س��وق 
و�مل�سابقات  �لفعاليات  من  �لعديد 
�ملوؤ�س�سات  و�أج���ن���ح���ة  �ل���ر�ث���ي���ة 
�لوطنية وع�سر�ت �ملحال �لتجارية 
و�ملطاعم �ملتنقلة. و�أ�سار  �ملزروعي 

�لعديد  يت�سمن  �ملهرجان  �أن  �إىل 
م��ن �ل��ف��ع��ال��ي��ات و�مل�����س��اب��ق��ات �لتي 
باالإ�سافة  �ل�سعبي  �ل�سوق  يف  تقام 
�لتقليدية  �ل��ي��دوي��ة  �حل����رف  �إىل 
و�مل�������س���رح وم�����س��اب��ق��ات��ه وج���و�ئ���زه 
�لفعاليات  م��ن  وغ��ره��ا  �ل��ي��وم��ي��ة 
�لفئات  ملختلف  و�جل��اذب��ة  �ل�سيقة 
�أبو�به  �ملهرجان  و�سيفتح  �لعمرية 
�ل�ساعة  م���ن  ي��وم��ي��اً  �ل������زو�ر  �أم�����ام 
�لر�بعة م�ساًء وحتى �لعا�سرة م�ساًء 
 24 16�إىل  م���ن  �ل���ف���رة  خ����الل 
�مل�سابقات  �أن  وذك��ر  �جل��اري  يوليو 
ت���ت���وزع ع��ل��ى �ل��ن��ح��و �ل���ت���ايل: 11 
�لدبا�س،  �لرطب  ملز�ينات  م�سابقة 
�خلنيزي،  �ل���ف���ر����س،  �خل����ال�����س، 

ذ�ت  و�لتعليمات  �لعامة  �ل�سالمة 
�جل�سدي  �ل���ت���ب���اع���د  م����ن  �ل�����س��ل��ة 
و�رت������د�ء �ل��ك��م��ام��ات و�إب������ر�ز حالة 
تطبيق  ع���ل���ى  �الأخ���������س����ر  �مل���������رور 
تنظيم  خ������الل  ������س�����و�ء  �حل�������س���ن 
�لفعاليات  �أو  �ملختلفة  �مل�سابقات 
وذلك  �ل�سعبي،  �ل�سوق  �أو  �ملتنوعة 
�لدولة  يف  �مل��ب��ذول��ة  للجهود  دع��م��اً 
�لتعايف  م���رح���ل���ة  �إىل  ل���ل���و����س���ول 
�لعامة   �ل�����س��الم��ة  ع��ل��ى  وح���ر����س���اً 
ب������دوره، ق���ال ���س��ع��ادة م���ب���ارك علي 
�لق�سيلي �ملن�سوري، مدير مز�ينة 
�ل�سروط  �إن  �ملهرجان،  يف  �لرطب 
مل�����س��اب��ق��ة م��ز�ي��ن��ة �لرطب  �ل��ع��ام��ة 
رطباً  �مل�����س��ارك  ي��ق��دم  �أن  يف  تتمثل 
و�إبر�ز  �إنتاج مزرعته �خلا�سة،  من 
�الأر�س  �مل�ستند�ت �خلا�سة مبلكية 
�ل��ت�����س��ج��ي��ل، ول�كل  �ل���زر�ع���ي���ة ع��ن��د 
فرد حق �مل�س�اركة و�لف�وز يف فئتني 

منها ل����زو�ر �مل��ه��رج��ان، وذل���ك من 
�لرئي�سي  �مل�سرح  م�سابقات  خ��الل 
وجو�ئزه �ليومية، و�ل�سوق �ل�سعبي 
�لذي ي�سم ع�سر�ت �ملحال �ملتنوعة، 
و�أجنحة �جلهات �لوطنية �لد�عمة 
�لطعام  وع������رب������ات  و�مل�����������س�����ارك�����ة، 
�ملتنقلة، وقرية �لطفل، و�مل�سابقات 
�ل�سعبية �ملتنوعة. وحول �لت�سجيل 
و�الإجر�ء�ت .. قال مدير �ملهرجان 
�أطلقت  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة  �أن 
للر�غبني  ي��ت��ي��ح  ذك����ي����اً  ت��ط��ب��ي��ق��اً 
م��ن �مل���ز�رع���ني و�أ���س��ح��اب �حلرف 
ع��ل��ى كافة  .. �الط����الع  ب��امل�����س��ارك��ة 
�إمكانية  م���ع  �مل�����س��اب��ق��ات  ����س���روط 
وحتديثات  لنتائج  �ملبا�سرة  �ملتابعة 
�ملهرجان .. موؤكد�ً حر�س مهرجان 
�ال�ستمر�رية  ع��ل��ى  ل��ل��رط��ب  ل��ي��و� 
�الحر�زية  �الإج����ر�ء�ت  تطبيق  يف 
�إر�ساد�ت  على  و�الإب��ق��اء  و�لوقائية 

ومن مل  �مل�س�ابقة،  فئات  فق�ط من 
يحالفه �حلظ يحق له �مل�ساركة يف 
�لفئات �الأخرى، كما يحق �مل�س�اركة 
يف �س�وط و�حد من �س�وطي �لنخبة 
�أو  �لرطب  لنخبة  �لظف�رة  )�س�وط 

�س�وط ليو� لنخب�ة �لرطب(.
و�أو�سح �ملن�سوري �أنه يتم �حت�س�اب 
�مل�ساركة  تقييم  درجة  م�ن   70%
على تقيي�م �لرطب يف موقع �ملز�ينة، 
من   30% �حت�ساب  يتم  ح��ني  يف 
جلن�ة  ك�س�ف  ب��ع��د  �لتقييم  درج����ة 
من  و�لتاأكد  �ملزرعة  على  �لتحكيم 
نظافته�ا �لعام�ة  و�لعناي�ة بالنخلة 
م�����ن خ������الل �ل���ت���ك���ري�������ب �مل����الئ����م، 
�حلديثة  �لري  �أ�ساليب  و��ستخد�م 
�ملوفرة للمياه، موؤكد� على �سرورة 
�لعينات  ت�سليم  مب��وع��د  �الل���ت���ز�م 
و�ل��ت��و�ري��خ �ملحددة  ل��ل��ف��ئ��ات  وف��ق��اً 
�أنه  كما  �ملنظمة،  �للجنة  قبل  م��ن 
و�أ�سار  �مل�سابقة.  �لتمور يف  ال تقبل 
�ملهرجان  �لرطب يف  مز�ينة  مدير 
يتم  ع����ذج  �أك����رب  م�����س��اب��ق��ة  �أن  �إىل 
بالكيلو  ع���ذج  �أك����رب  وزن  خ��الل��ه��ا 
م�ن  �الأوز�ن  ت��رت��ي��ب  وي��ت��م  ج����ر�م، 
�الأكر وزناً فاالأق�ل، و�لوزن �الأع�لى 
�الأول وم�ن ثم  �ملركز  يح�سل على 
�لث�اين و�لثالث وترت�ب �ملر�كز على 
�خلام�س  �ملرك�ز  حت�ى  �لنحو  ه�ذ� 
�مل�س�اركات  ��ستالم  يتم  كما  ع�سر، 
-2022( �مل��ه��رج�����ان  يف  ي�����وم  �أول 

�لثامنة  �ل�����س��اع��ة  م��ن   )16-07
�لظهر،  بع�د  �لثالثة  �سباحا وحتى 
بعد  م�س�اركة  �أي  ��ستالم  يتم  ول��ن 
�مل��ح��دد، فيما يحق  �ل��وق��ت  �ن��ت��ه��اء 
و�حد  بعذج  �مل�س�اركة  م�س�ارك  لكل 
�أك��ر من  ب��وزن  فقط، ول��ن ي�سمح 

ذلك.

هيئة كهرباء ومياه دبي تر�ّسح �ثنني من موظفيها لرب�مج �لدكتور�ة يف �لهند�سة  
•• دبي-الفجر:

 �أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي تر�سيح �ثنني 
من موظفيها لربنامج �لدكتور�ة يف �لهند�سة 
يف جامعة كاليفورنيا -بركلي، وذلك حتت 
�إ����س���ر�ف نخبة م��ن �الأ���س��ات��ذة �ل��ب��اح��ث��ني يف 
�سان  م��دي��ن��ة  ب��رك��ل��ي يف  �ل��ه��ن��د���س��ة يف  كلية 
فر�ن�سي�سكو �الأمريكية. وقد ح�سل �ملوظفان 
وتقنيات  �أن��ظ��م��ة  يف  �ملاج�ستر  درج���ة  ع��ل��ى 
من  �الأوىل  �ل��دف��ع��ة  �سمن  �مل�ستقبل  ط��اق��ة 
طاقة  وت��ق��ن��ي��ات  �أن��ظ��م��ة  ماج�ستر  ب��رن��ام��ج 
ومياه  كهرباء  هيئة  بني  بالتعاون  �مل�ستقبل 
دبي وجامعة كاليفورنيا- بركلي. و�سيق�سي 
�أعو�م  و5   4 ب��ني  �ملر�سحان  �لهيئة  موظفا 
كاليفورنيا -بركلي  ب��دو�م كامل يف جامعة 
الإجر�ء �أبحاث يف مو�سوعات هند�سية قريبة 
من جم��االت عملهم، مبا يعزز ق��در�ت هيئة 
�لعربية  �الإم��ار�ت  كهرباء ومياه دبي ودول��ة 

�ملتحدة يف �لتخ�س�سات �لهند�سية.
�لع�سو  �لطاير،  حممد  �سعيد  معايل  وه��ن��اأ 
كهرباء  لهيئة  �لتنفيذي  �لرئي�س  �مل��ن��ت��دب 
�إىل  ومياه دبي، �ملوَظَفني �ملر�َسَحني، م�سر�ً 
�لكفاء�ت  يف  �ال�ستثمار  ت��و����س��ل  �لهيئة  �أن 
�لفر�س  �أف�������س���ل  ل���ه���م  وت����وف����ر  �مل����و�ط����ن����ة 
بالتقدم  ���س��ع��ادت��ه  �إىل  م�����س��ر�ً  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
كهرباء  هيئة  ب��ني  �ل�سر�كة  يف  حتقق  �ل��ذي 
بركلي،  كاليفورنيا-  وجامعة  دب��ي  وم��ي��اه 
�مل�سرك  �مل��اج�����س��ت��ر  ب��رن��ام��ج  يف  ���س��ي��م��ا  ال 
طاقة  وت��ق��ن��ي��ات  �أن��ظ��م��ة  يف  �ملوؤ�س�ستني  ب��ني 
35 موظفاً يف  �مل�ستقبل، و�ل��ذي تخرج منه 
موظفني   108 �إىل  �إ�سافة  �الأوىل،  �لدفعة 
م�سجلني حالياً يف �لدفعتني �لثانية و�لثالثة 

من �لربنامج.
كما �أ�ساد معاليه بجامعة كاليفورنيا -بركلي 
�لهيئة  مع  وتعاونهم  جلهودهم  و�أ�ساتذتها 
ل�سمان م�ستقبل ز�هر للمهند�سني يف هيئة 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي ودول���ة �الإم�����ار�ت، حيث 
ت�سعى �لهيئة د�ئماً لتطوير قدر�ت ومهار�ت 
�ل�سباب  و�ملبدعني  �لقادة  من  �ملقبل  �جليل 
من  و�مل��ت��ج��ددة  �لنظيفة  �لطاقة  تقنيات  يف 
خالل ��سر�تيجية و��سحة وخارطة طريق 
و�البتكار يف  للتميز  �إىل مركز  دبي  لتحويل 

�لتقنيات �جلديدة.
لروؤية  "حتقيقاً  �ل���ط���اي���ر:  م���ع���ايل  وق�����ال 
�ل�سيخ  �ل�سمو  ���س��اح��ب  ���س��ي��دي  وت��وج��ي��ه��ات 
ن��ائ��ب رئي�س  �آل م��ك��ت��وم،  ب��ن ر����س��د  حم��م��د 
�ل��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س �ل�����وزر�ء ح��اك��م دبي 
ريادي  كمركز  دب��ي  دور  تعزيز  �هلل، يف  رع��اه 

برنامج  �لهيئة  �سممت  �مل�ستقبل،  ل�سناعة 
�ملاج�ستر يف �أنظمة وتقنيات طاقة �مل�ستقبل 
بركلي،  كاليفورنيا-  جامعة  مع  بالتعاون 
الإت�����اح�����ة �ل���ف���ر����س���ة مل���وظ���ف���ي �ل���ه���ي���ئ���ة من 
�ملاج�ستر  درج��ة  على  للح�سول  �مل��و�ط��ن��ني 
من خالل هذ� �لربنامج �لريادي �لذي يتيح 
للمنت�سبني تعلم مو�سوعات متطورة ت�سمل 
و�أنظمة  �الآل���ة،  وتعلم  �ال�سطناعي  �ل��ذك��اء 
�ل�سيرب�ين،  و�الأم��ن  �ملتجددة،  �لطاقة  �إنتاج 
�الأ�ساتذة  م��ن  ن��خ��ب��ة  �أي����دي  ع��ل��ى  وغ���ره���ا، 

و�لباحثني باجلامعة".
وي�سمل �لربنامج �لدر��سي ملاج�ستر �أنظمة 
�مل�ساقات  �مل�ستقبل، عدد�ً من  وتقنيات طاقة 
بني  جتمع  و�ل��ت��ي  �مل�ستقبل  بطاقة  �ملتعلقة 
مبا  �لعملي،  و�لتطبيق  �لنظرية  �ل��ب��ح��وث 
�ملتطورة،  �ل��ط��اق��ة  �أن��ظ��م��ة  ذل���ك حت��ل��ي��ل  يف 

�أنظمة  يف  و�لتحكم  �ل��ط��اق��ة،  و�إل��ك��رون��ي��ات 
�ال�سطناعي  و�ل���ذك���اء  وح��م��اي��ت��ه��ا،  �ل��ط��اق��ة 
�لت�سغيلية،  و�ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  �الآل�����ة،  وت��ع��ل��م 
و�الأم����ن �ل�����س��ي��رب�ين، وت��ك��ام��ل �أن��ظ��م��ة �إنتاج 
�ملو�رد  تخطيط  و�قت�ساد  �ملتجددة،  �لطاقة 
وتوزيع  وحتلية  �ل�سبكات،  و�أمتتة  �ملتكاملة، 

�ملياه، وغرها.
وق����ال �ل��دك��ت��ور ي��و���س��ف �ب��ر�ه��ي��م �الأك�����رف، 
�ل��ن��ائ��ب �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��رئ��ي�����س ل��ق��ط��اع دعم 
كهرباء  هيئة  �أن  �لب�سرية  و�مل���و�رد  �الأع��م��ال 
ومياه دبي �أطلقت "برنامج ماج�ستر �أنظمة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  �مل�ستقبل"  ط��اق��ة  وت��ق��ن��ي��ات 
 2019 جامعة كاليفورنيا -بركلي يف عام 
�لهادفة  �لوطنية  مع �ال�سر�تيجية  متا�سياً 
�إىل متكني �لكو�در �لوطنية �ل�سابة وتاأهيلها 

لتويل منا�سب قيادية يف خمتلف �ملجاالت.
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•• اأبوظبي - وام:

حر�ست وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل على تاأ�سي�س بنية 
حتتية رقمية متطورة لتوفر باقة من �خلدمات �الإلكرونية 
للمتعاملني متّثلت باال�ستباقية، وتو�سلت �إىل �جلاهزية عرب 
الإجناز  �لتكنولوجيا  وتطويع  �ملتطورة  للتقنيات  ��ستثمارها 
�سمان  م��ع  للمتعاملني  �ل��ي��وم��ي��ة  �ملتطلبات  وتلبية  �مل��ه��ام 
��ستمر�رية �الأعمال بكفاءة عالية، وذلك متا�سياً مع توجيهات 
�لقيادة �لر�سيدة نحو �الرتقاء باخلدمات �حلكومية وجتربة 

�ملتعاملني.
م�ساعد  وز�رة  وك��ي��ل  ل��ط��ف��ي،  عي�سى  في�سل  ���س��ع��ادة  و�أك����د 
�لدويل  و�ل��ت��ع��اون  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  يف  �لقن�سلية  لل�سوؤون 
�ال�سر�تيجيني  لل�سركاء  نظمت  �ل��ت��ي  �الإح��اط��ة  خ��الل   -
وو�سائل �الإع��الم �ملختلفة - �أن �ل��وز�رة توفر كافة خدماتها 

�إل��ك��رون��ي��اً ب��خ��ط��و�ت ���س��ري��ع��ة و���س��ه��ل��ة وم���ن �أه��م��ه��ا خدمة 
باإمكان جميع �ملتعاملني  �أ�سبح  �لت�سديق �الإلكروين حيث 
من  �لت�سديقات  بخدمة  �خلا�سة  �ملعامالت  جميع  تقدمي 
 www.mofaic.gov.ae �الإل��ك��روين  �ملوقع  خ��الل 
��ستيفاء  ب��ع��د   ،UAEMOFAIC �ل��ذك��ي  و�لتطبيق 
�ملطلوب  �مل�ستند�ت  �أن  من  �لتاأكد  و�أهمها  �ل�سروط  جميع 
�ملخت�سة  �ل�سلطات  م��ن  عليها  �لت�سديق  مت  ق��د  ت�سديقها 
قبل �لتقدمي على �خلدمة، وذلك مع �لتوجهات نحو �إغالق 
مر�كز �سعادة �ملتعاملني �لتابعة لوز�رة �بتد�ء من 18 يوليو 

.2022
�لدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  " قامت  �سعادته  و�أ�ساف 
بتفعيل �آلية الإجناز �ملعامالت عن طريق موقعها �الإلكروين 
وتطبيقها �لذكي لالأفر�د من خالل خدمة �لتو�سيل وذلك 
�لهمم  �أ�سحاب  �لت�سديق، وي�ستثنى من ذلك  الإمتام عملية 

على  �لتو��سل  خ��الل  من  وذل��ك  و�ملقيمني  �ملو�طنني  وكبار 
��سر�ك  ب��اق��ات  تتوفر  كما   ،97180044444 �ل��رق��م 

خا�سة لل�سركات".
وتتيح وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل للمتعاملني يف �ملوقع 
�الإلكروين  �لت�سديق  �لذكي خدمة  و�لتطبيق  �اللكروين 
لالأفر�د و�ل�سركات و�لتي تت�سمن ت�سديق �الأور�ق �لر�سمية 
و�مل�ستند�ت و�لفو�تر �لتجارية حيث �أن �لت�سديق يعد �إجر�ًء 
مفيد�ً ب�سحة �خلتم و�لتوقيع على �لوثيقة �أو �مل�ستند، �سو�ء 

�ل�سادرة من �لدولة �أو من خارجها.
�أول���وي���ات وز�رة �خل��ارج��ي��ة و�ل��ت��ع��اون �لدويل  �أن م��ن  ي��ذك��ر 
ت�سل  وم��رون��ة  ج��ودة  ذ�ت  ��ستباقية  رقمية  خ��دم��ات  تقدمي 
للمتعاملني يف �أي وقت وحتقق تطلعاتهم من خالل ت�سميم 
مع  بال�سر�كة  م�ستد�مة  رقمية  خدمات  منظومة  وتطوير 

�ملجتمع لتعزيز �لثقة ورفع جودة حياة �ملتعاملني.

•• ابوظبي-الفجر:

ي�سارك نادي تر�ث �الإم��ار�ت يف فعاليات �لن�سخة 16 من مهرجان ليو� 
للرطب، �لذي يقام حتت رعاية كرمية من �سمو �ل�سيخ من�سور بن ز�يد 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �سوؤون �لرئا�سة، وتنظمه جلنة 
يف  وذل��ك  – �أب��وظ��ب��ي،  و�ل��ر�ث��ي��ة  �لثقافية  و�ل��رب�م��ج  �ملهرجانات  �إد�رة 

�لفرة من 16 – 24 يوليو �جلاري مبدينة ليو� يف منطقة �لظفرة.
ونوه �سعيد بن علي �ملناعي مدير �إد�رة �الأن�سطة، باأن نادي تر�ث �الإمار�ت 
من �أقدم �ملوؤ�س�سات و�جلهات �لتي ت�سارك بانتظام يف �ملهرجانات �لر�ثية 

يف  تظهر  مم��ي��زة  وب�سمة  م�سهود�ً  ح�����س��ور�ً  ل��ل��ن��ادي  �إن  وق���ال  �ملختلفة، 
م�ساركته �ل�سنوية مبهرجان ليو� للرطب، حيث ميثل جناح �لنادي نقطة 

ثقل جتذب �إليها �لزو�ر للتعرف على تر�ث �لدولة.
و�أو�سح �ملناعي �أن من �سمن �لور�س �حلرفية �ملتنوعة جلناح �لنادي تاأتي 
ور�سة �سف �خلو�س، �لتي تعك�س �ال�ستخد�م �الأمثل مل�ستقات �لنخيل من 
�الآباء  و�أدو�ت يومية كان ي�ستخدمها  �إىل حتف فنية  �خلو�س وحتويلها 
ليو�،  منطقة  الأبناء  �لربابة  لتعليم  ور�سة  هناك  �ستكون  كما  و�الأج���د�د، 
�الإمار�تية  و�ل�سيافة  �لكرم  تفا�سيل  يج�سد  تر�ثي  جمل�س  �إىل  �إ�سافة 

�الأ�سيلة.

للدر��سات  ز�يد  مركز  �إد�رة  مديرة  �ملن�سوري  فاطمة  �أ�سارت  جهتها  من 
على  تاأكيد�ً  تاأتي  �ملهرجان،  �مل�ساركة يف  �أن  �إىل  للنادي،  �لتابع  و�لبحوث 
�لر�ثية  و�لفعاليات  �ملنا�سبات  يف  �لد�ئم  �الإم���ار�ت  ت��ر�ث  ن��ادي  ح�سور 
بالدولة، م�سرة �إىل متيز م�ساركات �لنادي يف �لدور�ت �ل�سابقة ملهرجان 
ك��ان مثار  �الإم��ار�ت��ي  ل��ل��ر�ث  �سياق معريف  م��ن  للرطب مب��ا قدمه  ليو� 

�هتمام زو�ر �ملهرجان.
�أن �جلناح �سي�سم معر�ساً الإ�سد�ر�ت نادي تر�ث  �إىل  �ملن�سوري  و�أ�سارت 
�الإمار�ت من �لكتب، بالركيز على �الإ�سد�ر�ت �لتي تتحدث عن �لنخيل 
�لعربية  �الإم���ار�ت  دول��ة  يف  �لتمر  نخيل  �أ�سناف  "�أطل�س  ومنها  و�لتمر، 

كعلم  �لتمر  "نخيل  وك��ت��اب  �أج����ز�ء(،   6( غ��ال��ب  ح�سام  تاأليف  �ملتحدة" 
وثقافة وتر�ث" تاأليف د. كرمي حممد فرج، هذ� بخالف �الإ�سد�ر�ت �لتي 

تغطي جو�نب عدة من تر�ث وتاريخ �لدولة ودو�وين �ل�سعر �لنبطي.
�مل�ساحب  �لثقايف  �لربنامج  �سمن  حما�سرتني  تنظيم  �إىل  نوهت  كما 
�ل�سعبية  "�الأهازيج  بعنو�ن  �الأوىل  �ملهرجان،  يف  �ل��ن��ادي  جناح  مل�ساركة 
18 يوليو  �لنخيل" ويقدمها جميع �لظنحاين بتاريخ  �ملرتبطة بر�ث 
يف  �لتمر  "نخيل  بعنو�ن  �لثانية  و�ملحا�سرة  م�ساء،  �ل�ساد�سة  يف  �جل��اري 
كتابات �لرحالة" يقدمها د.علي عفيفي، ويحاوره عماد �سعد رئي�س �سبكة 

بيئة �أبوظبي، وذلك يف �حلادية ع�سرة �سباح يوم 20 يوليو.

•• راأ�س اخليمة -الفجر: 

�أحمد عبد�هلل حممد  �سعادة  دعا 
�ملجل�س  ع�����س��و  �ل�����س��ح��ي  ع��ب��ي��د 
ت�سافر  �ىل  �الحت����ادي  �ل��وط��ن��ي 
�جلهود يف تقدير ودعم �لفنانني 
و�ملوهوبني و�ملبدعني و�ملبتكرين 
م�����ن �أب������ن������اء �ل�����وط�����ن وخ���ا����س���ة 
و�ملجتهدين  منهم  �لع�ساميني 
�أمثال  ل��ه��و�ي��ات��ه��م  و�مل��خ��ل�����س��ني 
�ملا�س وغره  �سرور  �لفنان عبيد 
ب�سمة  وت�����رك�����و�  ����س���ن���ع���و�  مم����ن 

�لفنية  الإ����س���ه���ام���ات���ه���م  خ����ال����دة 
ملن  �لفنية  بالذ�ئقة  و�رت��ق��ائ��ه��م 
��ستد�مة  على  حولهم وحر�سهم 
�حلر�ك �لفني �لت�سكيلي يف دولة 
��سهامات  ل��ه��م  وك��ان��ت  �الم�����ار�ت 
�لت�سكيلي  �لفن  مميزة يف متثيل 
�لعربية  �مل��ح��اف��ل  يف  �الم����ار�ت����ي 
�ملهرجانات  خ��الل  من  و�لدولية 

و�ملعار�س �لفنية .
���س��ع��ادة �ل�����س��ح��ي جهود   وب�����ارك 
�لذي  �مل��ا���س  ���س��رور  عبيد  �لفنان 
فنية  ت��رب��ي��ة  م��وج��ه��ة  �أول  ي��ع��د 

جلمعية  موؤ�س�س  وع�سو  �مار�تي 
�لت�سكيلية  ل��ل��ف��ن��ون  �الم��������ار�ت 
وب��������ادر ب���اف���ت���ت���اح م���ر����س���م ر������س 
للجمعية  �لتابع  للفنون  �خليمة 
�ك��ت�����س��اف و�سقل  ع��ل��ى  وح���ر����س 
معه  وم�ساركتها  �ل�سابة  �ملو�هب 
لتنمية  �لت�سكيلية  م��ع��ار���س  يف 
م��و�ه��اب��ه��ا و�ب��د�ع��ات��ه��ا م��ا جعل 
هذ�  يف  م�سرف  وط��ن��ي  رم��ز  منه 
. جاء  �ملجال وبكل فخر و�عتز�ز 
ذل���ك خ���الل زي����ارة ���س��ع��ادة �أحمد 
�ملجل�س  ع�����س��و  �ل�����س��ح��ي  حم��م��د 

�ل��وط��ن��ي �الحت����ادي م�����س��اء �م�س 
ملعر�س " �ألو�ن �لعيد بر�ك مول 
حتت  �مل��ق��ام  �خل��ي��م��ة  ر�����س  " يف 
�ل�����س��ي��خ عبد�مللك  م��ع��ايل  رع��اي��ة 
�مل�ست�سار  �ل��ق��ا���س��م��ي  ك���اي���د  ب���ن 
حاكم  �ل�سمو  ل�ساحب  �خل��ا���س 
�أ�سبوعا  وي�ستمر  �خل��ي��م��ة  ر�����س 
�الأعمال  على  �ط��ل��ع  حيث   ، �آخ���ر 
�لفنان  ق��دم��ه��ا  �ل��ت��ي  �جل���دي���دة 
عبيد �سرور باالألو�ن �ملائية وبلغ 
44 عمال . و�أثنى �سعادة  عددها 
�ل�����س��ح��ي ع�سو  �أح����م����د حم���م���د 

على  �الحت���ادي  �لوطني  �ملجل�س 
�لعطاء �لفني �لالحمدود للفنان 
�سرور  عبيد  �المار�تي  �لت�سكيلي 
�ملا�س رئي�س مر�سم ر��س �خليمة 
للفنون �لت�سكيلية ، و��ساد �سعادته 
للفنان  �لالفت  �لفني  باحل�سور 
�ملنا�سبات  �ستى  يف  ���س��رور  عبيد 
�لوطنية و�لفنية . وبارك �سعادته 
معر�سه  ����س���رور  ع��ب��ي��د  ل��ل��ف��ن��ان 
�لت�سكيلي �جلديد " �ألو�ن �لغيد 
بر�ك مول " و��سهاماته �لثقافية 
يف رفد �ل�ساحة بالفعاليات �لفنية 

بالذ�ئقة  و�الرت���ق���اء  �لت�سكيلية 
�لفنان  �سكر  �لفنية. ومن جانبه 
عبيد �سرور �سعادة �حمد �ل�سحي 
على زيارته وت�سجيعه وقال �لفنان 
ن�سر  يف  م�����س��اه��م��ة  �مل��ع��ر���س  :�ن 
�لعيد  بهجة  م��ع  و�حل���ب  �ل��ف��رح 
يف  ت�سكيليا  عمال   44 ويت�سمن 
�لرعاية  �ساكر�  �الأل���و�ن  خمتلف 
عبد�مللك  �ل�سيخ  ملعايل  �لكرمية 
يقام  و�ل��ذي  للمعر�س  �لقا�سمي 
يف م��رك��ز ر�ك م���ول ل��ل��ت�����س��وق يف 
مدينة �لق�سيد�ت بر��س �خليمة 

ويفتح �بو�به يوميا للجمهور من 
ودعا  ع�سر�.  و�لن�سف  �خلام�سة 
�ملخت�سة  �جل���ه���ات  ����س���رور  ع��ب��ي��د 
�ملو�هب  حل��اج��ات  �الل��ت��ف��ات��ة  �ىل 
و�مل��ب��دع��ني يف ر�����س �خل��ي��م��ة من 
بات  �ل��ذي  �ملر�سم  دع��م المكانات 
يفتقر للحاجات �الأ�سا�سية كمقر 

من  و�لفتيات  �ل�سباب  ي�ستقطب 
�ل���ه���و�ة و�مل��ب��دع��ني ، م��ت��م��ن��ي��ا �ن 
و�لدعم  �ل��رع��اي��ة  �مل��ر���س��م  ي��ج��د 
ل��ي��ب��ق��ى ن����اف����ذة ت�����س��ج��ي��ع �أب���ن���اء 
�لوطن ومنرب� الكت�ساف �ملو�هب 
�لفنون  يف  �لوطن  �سفر�ء  �لفنية 

�جلميلة.

نادي تر�ث �لإمار�ت ي�سارك يف مهرجان ليو� للرطب

وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل تقدم كافة خدماتها �إلكرتونيا عرب �ملوقع �للكرتوين و�لتطبيق �لذكي

�أحمد �ل�سحي يدعو لت�سافر جهود دعم �لت�سكيليني بر�أ�ش �خليمة

تدعو  و�مل�سرح  و�ل��ر�ث  للثقافة  دبا �حل�سن  جمعية 
�ل�سادة �أع�ساء �جلمعية �لعمومية الجتماع �جلمعية 
�لعمومية �لغر �لعادية �لثاين يوم �خلمي�س �ملو�فق 
تيمز  م��اي��ك��رو���س��وف��ت  من�سة  ع��رب  2022/7/28م 
ملناق�سة جدول  وذل��ك  م�ساًء  �لثامنة  �ل�ساعة  يف متام 

�الأعمال �لتايل :
�جتماع �جلمعية �لعمومية غر �لعادية

1. تعديل الئحة �لنظام �الأ�سا�سي .
2. بحث �القر�حات �ملقدمة من �الأع�ساء .

3. ما ي�ستجد من �أعمال .

دع�������وة
العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
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العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/فتات  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�ند مور للوجبات �خلفيفه
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:3872748 

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �القت�سادية بان �ل�س�����ادة/جاكو�رز 

CN للتوريد�ت �لريا�سية رخ�سة رقم:2698329 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/قمة  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

�سقر �جلنوب للمقاوالت �لعامة
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�سة رقم:1539449 

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
��س  �ل�س�����ادة/�ر  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN �تيلر للمالب�س رخ�سة رقم:2746046 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�ملقدم  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN للخياطه �لرجاليه رخ�سة رقم:1033780 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/�نر  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

 CN �سيتي لل�سحن �جلوي رخ�سة رقم:1071007 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
هاوؤ�س  :�ساينينج  �ل�سادة   / باأن  �الإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN للمقاوالت �لعامة رخ�سة رقم :3716728 
قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 ��سافة �بر�هيم علي غلوم مو�سى �لعبيديل %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �سلطان خمي�س عبيد �سويلح �لهاملي

د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة  فاإن  و�إال  �الإعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة :خالد �لزبيدي النظمة 

CN �لديكور �حلديثة رخ�سة رقم :1099301 
قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 ��سافة �سعيد بن م�سلم بن �لكمام �لر��سدي %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 حذف خالد عمر �حمد �لزبيدي

د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة  فاإن  و�إال  �الإعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
العمال  :�لرمانة  �ل�سادة   / باأن  �الإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN �الملنيوم و�لزجاج رخ�سة رقم :2855980 
قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 ��سافة علي �سعيد حممد دنون �لعفاري %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 
 حذف عبد�هلل حمد �سامل يزرب �لعامري

د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة  فاإن  و�إال  �الإعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة :�لتالل �لعاليه لل�سيانة 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �لعامة رخ�سة رقم :2592652 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 ��سافة علي �سعيد حممد دنون �لعفاري %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 حذف عبد�هلل حمد �سامل يزرب �لعامري
د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة  فاإن  و�إال  �الإعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
�لوقن  ربوع  :خياط  �ل�سادة   / باأن  �الإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: لل�سيد�ت رخ�سة رقم :1134691 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 ��سافة عبيد حممد �سامل �سعيد �لعفاري %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 حذف ر�مي�س غو�س خرود غو�س
تعديل وكيل خدمات

حذف عامر نا�سر علي حممد �لقطيطي
د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة  فاإن  و�إال  �الإعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة :�سيدلية ريك�س

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم :4369487 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة توفيق بوثرى ��سماعيل بوثرى %49

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / خالد مو�سى عي�سى حممد �لبلو�سى من مالك �إىل �سريك

تعديل ن�سب �ل�سركاء / خالد مو�سى عي�سى حممد �لبلو�سى من 100 % �إىل %51

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

 تعديل �إ�سم جتاري من/ �سيدلية ريك�س 

RIX PHARMACY 

�إىل/ �سيدلية ريك�س ذ.م.م 

 RIX PHARMACY L.L.C

�القت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة :حممد عابد للديكور

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم :1099190 
تعديل وكيل خدمات / حذف �سرمي جابر نا�سر على �الحبابى

تعديل لوحه �الإعالن / �إجمايل من م�ساحة 2*1 �ىل 1*1
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل موؤ�س�سة مهنية

 تعديل �إ�سم جتاري من/ حممد عابد للديكور 
MUHAMMAD ABID DECOR 

�إىل /موؤ�س�سة حممد عابد للديكور
MUHAMMAD ABID DECOR EST 

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن 
�لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة :�سيكويا خلدمات جتميل �حلد�ئق و�لري 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: ذ.م.م رخ�سة رقم :2442116 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / بالل عدنان �مللحم من �سريك �إىل مالك

تعديل ن�سب �ل�سركاء / بالل عدنان �مللحم من 25 % �إىل %100
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف حم�سن حميد حمد على �ملزروعى

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف عامر عو�س �لعامر
تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ �سيكويا خلدمات جتميل �حلد�ئق و�لري ذ.م.م 

SEQUOIA LANDSCAPE AND IRRIGATION SERVICES L.L.C
�إىل /�سيكويا خلدمات جتميل �حلد�ئق و�لري - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م

SEQUOIA LANDSCAPE AND IRRIGATION SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �أي حق 

�أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�سركة:�سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م

�ال�سم �لتجاري:فيب 360 - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:�مل�سفح م 2، 0 مبنى �لعني للعقار�ت ذ.م.م

CN رقم �لقيد يف �ل�سجل �القت�سادي: 4164560 
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

�ل�سركة وت�سفية  حل   -  1
لل�سركة  ، كم�سفي قانوين  لتدقيق �حل�سابات  دلتا  �ل�سادة/مكتب  - تعيني   2
�لعمومية غر  بناء على قر�ر حم�سر �جلمعية  بتاريخ:2022/7/14 وذلك 

�لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205027961
تاريخ �لتعديل:2022/7/14

�ملعني  �مل�سفي  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعالن ت�شفية �شركة
نوع �ل�سركة:�سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

�ال�سم �لتجاري:�سدى �سكيب لتن�سيق �حلد�ئق ذ.م.م
عنو�ن �ل�سركة:�لعني �سناعية �لعني بناية علي �سيف عبد�لرحمن �لنا�سري

CN رقم �لقيد يف �ل�سجل �القت�سادي: 1471100 
التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

�ل�سركة وت�سفية  حل   -  1
2 - تعيني �ل�سادة/�لدره للمر�جعة و�لتدقيق )�سليمان �حمد �سامل( ، كم�سفي 
�جلمعية  حم�سر  قر�ر  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/7/6  لل�سركة  قانوين 

�لعمومية غر �لعادية �ملوثق لدى كاتب �لعدل بالرقم:2205027205
تاريخ �لتعديل:2022/7/14

�ملعني  �مل�سفي  مر�جعة  �العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذ� �العالن.

 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة :جولدن ليف�س للتجارة 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم :4478653 
تعديل �إ�سم جتاري من/ جولدن ليف�س للتجارة 

GOLDEN LEAVES 

�إىل /وفرة للتجارة 
 WAFRAH TRADING 

د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لتنمية �القت�سادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال 
فاإن �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة :71 خلدمات �لتنظيف 

CN و�لتعقيم ذ.م.م رخ�سة رقم :3781746 
قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �إ�سم جتاري من/ 71 خلدمات �لتنظيف و�لتعقيم ذ.م.م
71 CLEANING SERVICE & SANITISATION L.L.C 

�إىل / 71 خدمات �د�رة �ملن�ساأت ذ.م.م
71  FACILITIES MANAGEMENT SERVICES L.L.C

د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لتنمية �القت�سادية خالل يوم و�حد من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال 
فاإن �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة 

حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
�ل�س�����ادة/ترمي  بان  �القت�سادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

العمال �لديكور و�ال�سباغ
CN قد تقدمو� �لينا بطلب  رخ�سة رقم:4155608 

�لغاء رخ�سة
�العالن  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��سبوع من  �لتنمية �القت�سادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�سر هذ� �العالن و�ال فان �لد�ئرة غر م�سوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�ساء �ملدة حيث �ست�ستكمل 

�الجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة :موؤ�س�سة �لظفرة لل�سقور 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم :1081207 

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 ��سافة عقاب فالح ح�سن �سمره �لقحطاين %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع 

 حذف ح�سن فالح ح�سن �سمره �لقحطاين

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 

�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن 

�لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
ب����  و�لكائنة    )92433 رقم  م )رخ�سة  م  ذ  ح��رة   �إي�ست منطقة  /�إنر�سوفت ميدل  �سركة 
مكتب 220 ، ببلي�سنج بافيليون ، �س ب 500424 ، دبي ، دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة ، 
و�ملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه �ل�سركة  �ملذكورة يف �عالن قر�رها للكافة 
و�لذى مت �تخاذه بو��سطة جمل�س �الإد�رة يف �إجتماعه �لذي عقد بتاريخ  2022/6/7  ب�ساأن 

�غالق وحل �سركة / �إنر�سوفت ميدل �إي�ست منطقة حرة  ذ م م 
وفقا لذلك ، تهيب �ل�سركة باأى طرف معنى باالمر ولديه �ى مطالبات فى مو�جهتها عليه 
تقدمي هذه �ملطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذ� �العالن عن طريق �لربيد �مل�سجل �و 

�الت�سال ب :  �ل�سيد / ر�جيف كولكارين  
��سم �ل�سركة : �م بي كي لتدقيق �حل�سابات 

�س ب : 233256 ، دبي ، دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة.
هاتف رقم : 04-3585133  

rajeev@mbkauditing.com :  لربيد �اللكروين�
لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرة �ال�سعار و�ملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية
70021
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اأخبـار الإمـارات

•• الرباط -الفجر:

�لوطني  �ملجل�س  ع�سو  �ل�سالمي  خلفان  عبيد  �سعادة  �سارك 
�الحتادي، ع�سو �لربملان �لدويل للت�سامح و�ل�سالم يف �جلل�سة 
�لفرة  �لرباط خالل  �ملغربية  �لعا�سمة  �ملنعقدة يف  �لعا�سرة 

من 13-16 يوليو 2022م.
وقال �سعادة عبيد خلفان �ل�سالمي يف كلمة �ل�سعبة �لربملانية 
ي�سهده  وم��ا  �ملتز�يدة،  �لدولية  �لتحديات  ظل  يف  �الإمار�تية 
�لعامل من �سر�عات دولية قد تتفاقم نتائجها وتنذر بعو�قب 
�أهمية  ن��ويل  �أن  يجب  لل�سعوب  كممثلني  فاإننا  حميدة،  غر 
للربملان  يكون  �أن  و�أهمية  و�لت�سامح،  �ل�سالم  مبادئ  تعزيز 
برملانات  م��ع  ممنهج  عمل  �إط���ار  و�ل�����س��الم  للت�سامح  �ل���دويل 

�سعوب �لدول �ملتاأثرة بال�سر�عات �لدولية، للتاأكيد على جهود 
مكافحة �لتطرف و�جلماعات �الإرهابية ودعم �حللول �لدولية 

للت�سامن و�حلو�ر وحقوق �الإن�سان.
و�أ�سار �إىل جتربة دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة وما يقوم به 
كل من مركزي "�سو�ب" و"هد�ية" يف مكافحة جذور و�أ�سول 

�لفكر �ملتطرف وما ينجم عنه من تد�عيات، موؤكد� 
�لعد�لة  حتقيق  يف  م��ه��م��ان  ع��ام��الن  و�ل�����س��الم  �لت�سامح  �أن 
�لدويل  �لربملان  يعمل  �أن  �ملهم  ومن  ��ستد�مة،  �أك��ر  بيئة  يف 
�الأمن  مبادئ  لتعزيز  �لربملانات  دع��وة  يف  و�ل�سالم  للت�سامح 
�سخ�س  مليون   30 م��ن  �أك���ر  �أج���رب  فقد  �مل�����س��رك،  �ملناخي 
�ملرتبطة  �لكو�رث  ب�سبب  منازلهم  ترك  على  �ملا�سي  �لعام  يف 
باملناخ ، فالعمل �ملناخي يبني �ل�سالم، وتعمل مبادر�ت �لتعاون 

ع��ل��ى حماية  �الأر�����س���ي ع��رب �حل����دود  و�إد�رة  �مل��ي��اه  يف جم���ال 
�لبع�س  ببع�سها  �ملجتمعات  رب��ط  م��ع  و��ستعادتها  �لطبيعة 

وحتقيق مبادئ �لت�سامح. 
ت�ست�سيف  �مل��ت��ح��دة  �ل��ع��رب��ي��ة  �الإم������ار�ت  دول����ة  �أن  �إىل  ول��ف��ت 
�الأطر�ف  �لدول  2023 موؤمتر  �لعام  �أبوظبي يف  بالعا�سمة 
يف �الت��ف��اق��ي��ة �الإط���اري���ة ل����الأمم �مل��ت��ح��دة ب�����س��اأن ت��غ��ر �ملناخ 
و�أب�����رز �خل���رب�ء  �ل���ع���امل  ل���ق���ادة  م��ل��ت��ق��ى  »COP28«، وه���و 
و�سانعي �لقر�ر�ت و�لنا�سطني �لدوليني ملو��سلة جهود �لعمل 
�لتنمية  عجلة  ودف��ع  �لعاملية  للتحديات  و�لت�سدي  �ملناخي 

�القت�سادية �مل�ستد�مة وحتقيق �ل�سالم �لعاملي.
وكان �سعادة عبيد خلفان �ل�سالمي قد �سارك يف �جتماع جلنة 

تعزيز �ل�سالم �ملنعقدة  �سمن �أعمال �جلل�سة �لعا�سرة.

�ل�سعبة �لربملانية �لإمار�تية ت�سارك يف �جلل�سة �ل� 10 للربملان �لدويل للت�سامح و�ل�سالم يف �ملغرب

•• اأبوظبي-الفجر: 

�ساحب  كلمة  �إن  نهيان  �آل  م��ب��ارك  ب��ن  �أح��م��د  بنت  ميثاء  �ل�سيخة  �أك���دت 
�ل�سمو �ل�سيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل، جت�سد 
معاين عظيمة وروؤية ثاقبة وخارطة طريق و��سحة �ملعامل وخطة �ساملة 
للق�سايا �ملحلية و�الإقليمية و�لدولية، وجاءت �لكلمة بقدر حتدي �ملرحلة 
�لعاملية حتمل يف ثناياها حلوال م�ستد�مة يف �أكر �لق�سايا �حلاحا بالعامل، 
�أ�سا�سي ال  ودولياً كالعب  �ملكانة �ملرموقة لدولة �المار�ت �قليمياً  ليوؤكد 
�لو�لد  بروؤية  �لدولية  �ل��ري��ادة  نحو  مت�سي  فتية  وكدولة  جت��اوزه  ميكن 

�ملوؤ�س�س.
وقالت �ل�سيخة ميثاء بنت �أحمد بن مبارك �آل نهيان رئي�سة جمل�س �أمناء 

موؤ�س�سة ميثاء بنت �أحمد �آل نهيان للمبادر�ت �ملجتمعية و�لثقافية �أن كلمة 
طياتها  ويف  �الأخ  وحنو  �الأب  حنان  حتمل  �ل��دول��ة،  رئي�س  �ل�سمو  �ساحب 
بها  لي�ستظل  �مل�سيئة  �أنو�رها  ت�سع  �لتي  و�لطماأنينة  �ملعاين �جلميلة  كل 
�ل�سغر قبل �لكبر و�ملو�طن و�ملقيم ، �إذ ج�سدت �لكلمة �لروؤية �مل�ستقبلية 

ل�سموه .
�أن �ملوؤ�س�سة بكاملها م�سخرة جهودها من �أجل جت�سيد روؤية  و�أ�سارت �إىل 
�سموه من �لنو�حي �ملجتمعية و�لثقافية، ف�سعار �ملوؤ�س�سة نعطي بحب من 

�أجل �الإمار�ت. �سنعطي ونعطي من �أجل �الأمار�ت وقائد �الإمار�ت. 
و�سموليتها  معانيها  لعمق  �لدولة  رئي�س  بكلمة  ميثاء  �ل�سيخة  و�أ���س��ادت 
باعتبارها ت�سكل حلوال متكاملة وت�سع �إطار� عاما الأبرز �لتحديات �لعاملية 
و�ل��دور �لر�ئد �لذي �ستلعبه دولة �الم��ار�ت يف تلك �لتحديات من حلول 

�لدولة  �ليها  و�سلت  �لتي  �ملرموقة  و�ملكانة  �لعاملي  �مل�ستقبل  و��ست�سر�ف 
حتى �أ�سحت قبلة لقياد�ت �لعامل .

ولفتت �ىل �أن �لكلمة ت�سكل حالة فريدة يف �جلو�نب �الإن�سانية و�لتعاون 
�لدويل ومعاين �أ�سيلة يف �ملورث �الإمار�تي بعمقه �الإ�سالمي و�لعربي �لذي 
ال يردد يف تقدمي �لعون لكل دول �لعامل بدون فرز يف �للون �أو �لدين مما 
ي�سكل روح دولة �الحتاد �ساحبة �اليادي �لبي�ساء �ملمتدة �المر �لذي يعزز 

ج�سور �ل�سر�كة و�حلو�ر و�لتعاون و�لعالقات �لفاعلة �ملتو�زنة.
�أن �سيادة �الم��ار�ت و�أمنها �سكل حمور�ً و��سحاً يف كلمة �سموه  و�أو�سحت 
�لقيادة  قوة  يعك�س  �لدولة مما  �سيادة  تهاون عن  �أو  تنازل  ال  �أك��د:  حيث 
عليها  و�لبناء  �ملكت�سبات  على  وحفاظاً  و�مل��و�ط��ن  �لوطن  على  وحر�سها 
و�ملكت�سبات  و�ل��ت��ق��دي��ر  �الح����ر�م  ع��ل��ى  مبنية  متينة  ع��الق��ات  لتاأ�سي�س 

�لوطنية.
على  �رتكز  و�الإقليمية  �لعاملية  �سموليته  برغم  �خلطاب  �ن  �ىل  و�أ���س��ارت 
�ل�سعب �المار�تي و�أ�سالته و�سالبته و�إر�دته وقدرته على جتاوز �لتحديات 
�سموه منهج  �عترب  باالإن�سان �المار�تي حيث  �عتز�زه �لالحمدود  موؤكد�ً 

�سعادة �ملو�طن ورعايته �الأ�سا�س يف كل �خلطط نحو �مل�ستقبل
و�سمانة  �الإيجابية  و�لطاقة  �اللهام  وم�سادر  �الم��ل  ر�سائل  �أن  و�أ�سافت 
�لهام  �لتاريخي  �خلطاب  لهذ�  �لرئي�سي  �الإط��ار  �سكلت  �لز�هر،  �مل�ستقبل 
�لذي كتب مباء �لذهب و�سيو�سع يف م�ساف �خلطابات �ال�ستثنائية لقادة 
�لدول ويدر�س يف �لكليات �ل�سيا�سية �لعاملية، فمثل هذ� �خلطاب �ال�ستثنائي 
ال ياأتي �ال من قائد ��ستثنائي فذ يع�سقه �سعبه ويدين له بالوالء و�لطاعة 

ويقف من خلفه بكامله ليم�سي بالدولة �ىل غاياتها �لعظيمة.

ميثاء بنت �أحمد: كلمة رئي�ش �لدولة ��ست�سر�فية بروؤية عاملية

•• اأبوظبي-وام:

�أع��ل��ن��ت د�ئ����رة �ل��ث��ق��اف��ة و�ل�����س��ي��اح��ة يف 
"�أكادميية  �ن�����س��م��ام  ع���ن  �أب���وظ���ب���ي 
للقمة  ج���دي���د�ً  ���س��ري��ك��اً  �لت�سجيل" 
�لثقافية �أبوظبي �ملقرر �نعقاد دورتها 
�إىل   23 من  �لفرة  خالل  �خلام�سة 
25 �أكتوبر �ملقبل يف منارة �ل�سعديات 
باأبوظبي حتت �سعار "�لثقافة �أ�سلوب 
حياة"، بالتعاون مع عدد من �ملنظمات 
" �ليون�سكو، وجوجنهامي،  �لرئي�سية، 
�لت�سميم  ومتحف  و�الإيكونومي�ست، 

يف لندن، وجوجل".
ومقرها  �لت�سجيل،  �أكادميية  ومتثل 
�أ�سو�ت  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات 
�مل���و����س���ي���ق���ي���ني و�مل���ن���ت���ج���ني وف���ن���اين 
و�ملهند�سني  �الأغ���اين  وموؤلفي  �الأد�ء 
وت�ستهر  �ملو�سيقى،  حم��ريف  وجميع 
�ل�سنوية  غ��ر�م��ي  ج��و�ئ��ز  مبنح  عاملياً 
�ملرموقة �لتي تكرم �أبرز �الإجناز�ت يف 

�سناعة �الأغاين و�ملو�سيقى.
ل��ن�����س��خ��ة هذ�  �ال����س���ت���ع���د�د  �إط�����ار  ويف 
�ل���ع���ام م���ن �ل��ق��م��ة �ل��ث��ق��اف��ي��ة، تعمل 
وثيق  ب�سكل  و�ل�سياحة  �لثقافة  د�ئ��رة 

لتطوير  �ل��رئ��ي�����س��ي��ني  ���س��رك��ائ��ه��ا  م���ع 
موؤخر�ً  ��ستقبلت  ح��ي��ث  ب��رن��اجم��ه��ا، 
"�أكادميية  ل�  �لعليا  �الإد�رة  من  وف��د�ً 
لالن�سمام  �لعا�سمة  يف  �لت�سجيل" 
�إىل قائمة �ل�سركاء �الأ�سا�سيني للقمة 

و�مل�ساهمة يف تطوير برناجمها.
ويقع يف �سميم ر�سالة �لقمة ومهمتها 
�الأ���س��ا���س��ي��ة و���س��ع �خل��ط��ط و�لرب�مج 
دعم  �ساأنها  م��ن  �لتي  �ال�سر�تيجية 
�ملختلفة.  جماالته  يف  �لثقافة  قطاع 

�لرو�فد  �أح��د  �ملو�سيقى  متثل  وفيما 
�لثقافية،  للقمة  �لرئي�سية  و�لتيار�ت 
ف��اإن��ه��ا ت��ع��م��ل ك��م��ن�����س��ة ل��ل��ت��ع��اون مع 
�أنحاء  جميع  يف  �لثقافية  �مل��ن��ظ��م��ات 
�ل��ع��امل. وق���ال م��ع��ايل حم��م��د خليفة 
�لثقافة  د�ئ���������رة  رئ���ي�������س  �مل������ب������ارك، 
و�ل�سياحة يف �أبوظبي " تو��سل �لقمة 
�لثقافية نهجها يف بناء �سر�كات وثيقة 
�لرئي�سية  و�مل��ن��ظ��م��ات  �ل��ك��ي��ان��ات  م��ع 
لدعم  و�الأف����ر�د  �ل�سيا�سات  و�سانعي 

و�مل�ساهمة  ر�سالتها  �إي�سال  يف  �لقمة 
�لثقايف  �ل��ق��ط��اع  يف  �إي���ج���اب���ي  ب�����س��ك��ل 
�لت�سجيل  �أك��ادمي��ي��ة  وت�سكل  �ل��ع��امل��ي 
�إ�سافة قّيمة للقمة �لثقافية �أبوظبي، 
�سي�سهم  م��ع��ه��ا  ت��ع��اون��ن��ا  �أن  ���س��ك  وال 
يف دع���م وت��ع��زي��ز �ل��ع��م��ل �ل����ذي نقوم 
�أبوظبي،  ب���رك���ل���ي  م����ع  ب��ال��ف��ع��ل  ب����ه 
وجميع  �أب��وظ��ب��ي،  نيويورك  وجامعة 
�ملو�سيقى.  ب�سناعة  �ملعنية  �الأط���ر�ف 
�جلهود  وت��وح��ي��د  �ل��ت��ع��اون  ويتما�سى 

مع  �ملرموقة  �لدولية  �ملوؤ�س�سات  م��ع 
�خلريطة  ر�سم  يف  للم�ساهمة  روؤيتنا 

�لثقافية �لعاملية".
من جانبه، قال هاريف ما�سون جونيور، 
�لرئي�س و�ملدير �لتنفيذي ل� "�أكادميية 
�لت�سجيل".. " تتو�فق �ملو�سيقى متاماً 
�أ�سلوب  ’�لثقافة  مع �سعار هذه �لقمة 
�سناعة  متثل  ت��ز�ل  ال  حيث  حياة‘، 
�مل��و���س��ي��ق��ى ح���ول �ل���ع���امل و�ح�����دة من 
�أق���وى حم��رك��ات �ل��ث��ق��اف��ة. وحتت�سن 
من  �لعديد  �الأو���س��ط  �ل�سرق  منطقة 
وي�سعدنا  �ملزدهرة،  �ملو�سيقية  �الأل��و�ن 
�أن نتعاون مع �لقمة �لثقافية �أبوظبي 
�ملنظومة  ه��ذه  على  �ل�سوء  لت�سليط 
�حليوية ودعمها ب�سورة �أكرب. وناأمل 
�لثقافة  ق��وة  توظيف  م��ن  نتمكن  �أن 
�لنا�س  لتوحيد  و�الأك��ادمي��ي��ة  و�لقمة 
يف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء �ل���ع���امل م���ن خالل 
�سركاء  ق��ائ��م��ة  وت�����س��م  �ملو�سيقى". 
ني�سن  �إمي��ج  من  كاًل  �الآخرين  �لقمة 
�أب��وظ��ب��ي لالأفالم،  �أب��وظ��ب��ي، وجل��ن��ة 
و�ملجّمع  ك��وم��ي��ك�����س،  و���س��ان��د���س��ت��ورم 
�أبوظبي،  �ل��ل��وف��ر  وم��ت��ح��ف  �ل��ث��ق��ايف، 

وبركلي �أبوظبي، و�ملورد �لثقايف.

�أكادميية �لت�سجيل �سريك جديد للقمة �لثقافية �أبوظبي

•• عجمان-وام:

�ل��ن��ق��ل يف عجمان  ه��ي��ئ��ة  �أع��ل��ن��ت 
�ملو��سالت  م��وؤ���س�����س��ة  يف  متمثلة 
�ملتعاملني  ع����دد  ع���ن  �ل��ت��ج��اري��ة 
وت�سجيل  ل��ف��ح�����س  ���س��ب��ي��د  مل��رك��ز 
�ملركبات، حيث قدم �ملركز خدماته 
خ���الل  م���ت���ع���ام���ل   87،868 ل����� 
 2022 ع���ام  م��ن  �الأول  �لن�سف 
بزمن تقدمي خدمة �لفح�س بلغ 
12 دقيقة، ودقيقتني و 43 ثانية 
�لرخي�س  خدمة  تقدمي  لزمن 
�النتظار  زم��ن  معدل  و�نخفا�س 

و  دقيقة  �إىل  �لرخي�س  خلدمة 
ثانية.  46

�ملطرو�سي  ���س��ق��ر  �أح���م���د  و�أك������د 
�ملدير �لتنفيذي ملوؤ�س�سة �خلدمات 
د�ئماً  ت�سعى  �لهيئة  �أن  �لتجارية 
�سبيد  مركز  خدمات  تطوير  �إىل 
ل�سمان  ذل�����ك  و  دوري  ب�����س��ك��ل 
خدمات  على  �ملتعاملني  ح�سول 
وفقاً  ذل���ك  ف��اع��ل��ي��ه  و  ك��ف��اءة  ذ�ت 
للهيئة  �ال�سر�تيجية  للخطط 
�الأعمال  �إ�ستمر�رية  ي�سمن  مما 

وحتقيق روؤية عجمان .
من  �جلهود  م�ساعفة  �إىل  و�أ���س��ار 

�أكر  �ملتعامل  جت��رب��ه  جعل  �أج���ل 
و�سعادة  ر����س���ا  وت���ع���زي���ز  ���س��ه��ول��ة 
تقدمي  خ�����الل  م����ن  �مل���ت���ع���ام���ل���ني 
�إ�ستباقية  وخ����دم����ات  م�����ب�����ادر�ت 
�أفاد  جانبه  من  �لتوقعات.  تفوق 
مركز  مدير  �ل�ساعر  ح�سن  عمار 
�ملركبات  وت�سجيل  لفح�س  �سبيد 
ب����اأن �ل��ه��ي��ئ��ة ت��ع��م��ل ع��ل��ى تطوير 
�لعديد  و�إدخ����ال  �ملتعامل  جتربة 
ع��ل��ى خدمات  �ل��ت��ح�����س��ي��ن��ات  م���ن 
مركز �سبيد من ��ستقبال ودر��سة 
�ملالحظات و�قر�حات �ملتعاملني 
مو�عيد  متديد  م��وؤخ��ر�ً  مت  حيث 
�ل��ف��ح�����س بحيث  ع��م��ل خ���دم���ات 
ت��ت��وف��ر ط��ي��ل��ة �أي����ام �الإ���س��ب��وع من 
خ����الل ت��ف��ع��ي��ل �خل���دم���ة يف �أي����ام 
�مل�سائية  �ل���ف���رة  خ���الل  �ل�����س��ب��ت 
لغاية  و  4:00م  �ل�����س��اع��ة  م���ن 

9:00م.

�سبيد لفح�ش وت�سجيل �ملركبات يقدم خدمات لأكرث 
من 88 �ألف متعامل خالل �لن�سف �لأول من 2022 

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة :خمبز نور �لعني

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب:  رخ�سة رقم :1122653 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / ��سافة مو�سى خان �كرب خان %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف فاطمة �سيد عابد ح�سني
تعديل نوع �لرخ�سة/من حرفية �ىل مهنية

تعديل �سكل قانوين/ من موؤ�س�سة فردية �ىل موؤ�س�سة مهنية
د�ئرة  مر�جعة  �الإعالن  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذ�  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  �أربعة  خالل  �القت�سادية  �لتنمية 
بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة  فاإن  و�إال  �الإعالن 

�نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة :�سالون بلو الين لل�سيد�ت  

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم :1801008 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ر�سا �سعد معو�س �لنجار %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف ر�سا �سعد معو�س �لنجار
تعديل وكيل خدمات / حذف حممد عبد�لكرمي غلوم حممد �لبلو�سى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من/ �سالون بلو الين لل�سيد�ت 

BLUE LINE LADIES SALOON 
�إىل /�سالون بلو الين لل�سيد�ت - �سركة �ل�سخ�س �لو�حد ذ م م 

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

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن  �القت�سادية خالل 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�ساء  بعد  دعوى  �أو  حق  �أي  عن  م�سوؤولة  غر  �لد�ئرة 

�ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة :نوري باك لالعمال �الملنيوم و�لزجاج 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم :3681548 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �سلطان عبد�هلل �سلطان عبد�هلل �ملزروعى %51

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة �سيد عديل عبا�س حمد�نى �سيد ��سر�ر ح�سني حمد�نى %49
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �بر�هيم على غلوم مو�سى �لعبيدىل

تعديل ر�أ�س �ملال / من null �إىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة

تعديل �إ�سم جتاري من/ نوري باك لالأعمال �الملنيوم و�لزجاج 
NOORI PAK ALUMINIUM AND GLASS WORKS 

�إىل /نوري باك لالأعمال �الملنيوم و�لزجاج ذ.م.م 
NOORI PAK ALUMINIUM AND GLASS WOKS L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �القت�سادية 
خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن �لد�ئرة غر م�سوؤولة عن 

�أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث �ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئرة �لتنمية �الإقت�سادية باأن / �ل�سادة :مركز �سيانة جي �م بي 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: موبايل فون رخ�سة رقم :1132042 
تعديل وكيل خدمات / حذف يا�سر على �سعيد �سامل �ل�سام�سى

تعديل نوع نرخ�سة / من حرفية �إىل مهنية
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية �إىل موؤ�س�سة مهنية
 تعديل �إ�سم جتاري من/مركز �سيانة جي �م بي موبايل فون

 �إىل/ مركز �سيانة جي �م بي موبايل فون
GMP MOBILE PHONE MAINTENANCE CENTER 

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن 
�لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 

اإعــــــــــالن
برجر  تومي  :كافتريا  �ل�سادة   / باأن  �الإقت�سادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�سة رقم :1070163 
تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / �إ�سافة ماجد �سعد عبد�هلل على �ملنهاىل %100

تعديل �ل�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد عو�س برح �لعجيلى
 تعديل �إ�سم جتاري/ كافتريا تومي برجر 

TOMMY BURGER CAFETERIA 

�إىل /كافية بيت �ل�ساي 
 HOUSE OF TEA CAFE 

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �الإعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�القت�سادية خالل �أربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن و�إال فاإن 
�لد�ئرة غر م�سوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�ساء هذه �ملدة حيث 

�ست�ستكمل �الإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

�هلل  ن���ع���م���ت   / �مل�����دع�����و  ف����ق����د 
�ف����غ����ان���������س����ت����اين   ، ن�����ع�����م�����اين 
�جل��ن�����س��ي��ة ج�����و�ز ���س��ف��ره رقم 
يرجى   )P02445001(
ت�سليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���ر  مم�����ن 
ب��ال�����س��ف��ارة �الأف��غ��ان�����س��ت��ان��ي��ة �و 
�قرب مركز �سرطة باالمار�ت.   

فقد�ن جو�ز �سفر

علي  �إ�سماعيل   / �ملدعو  فقد 
�ل���������س����ود�ن   ، ب���اب���ك���ر  حم���م���د 
�جل��ن�����س��ي��ة ج����و�ز ���س��ف��ره رقم 
يرجى    )P05254341(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �ل�سو�دنية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمار�ت.

فقد�ن جو�ز �سفر
�مل���دع���و / �ح��م��د �سالم  ف��ق��د 
باك�ستان     ، خ������ان  ر������س����م����ل 
�سفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����س��ي��ة 
)BZ5750983(  رق����م 
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0507714569

فقد�ن جو�ز �سفر

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
ب����  و�لكائنة    )92433 رقم  م )رخ�سة  م  ذ  ح��رة   �إي�ست منطقة  /�إنر�سوفت ميدل  �سركة 
مكتب 220 ، ببلي�سنج بافيليون ، �س ب 500424 ، دبي ، دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة ، 
و�ملرخ�سة لدى �سلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه �ل�سركة  �ملذكورة يف �عالن قر�رها للكافة 
و�لذى مت �تخاذه بو��سطة جمل�س �الإد�رة يف �إجتماعه �لذي عقد بتاريخ  2022/6/7  ب�ساأن 

�غالق وحل �سركة / �إنر�سوفت ميدل �إي�ست منطقة حرة  ذ م م 
وفقا لذلك ، تهيب �ل�سركة باأى طرف معنى باالمر ولديه �ى مطالبات فى مو�جهتها عليه 
تقدمي هذه �ملطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذ� �العالن عن طريق �لربيد �مل�سجل �و 

�الت�سال ب :  �ل�سيد / ر�جيف كولكارين  
��سم �ل�سركة : �م بي كي لتدقيق �حل�سابات 

�س ب : 233256 ، دبي ، دولة �المار�ت �لعربية �ملتحدة.
هاتف رقم : 04-3585133  

rajeev@mbkauditing.com :  لربيد �اللكروين�
لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرة �ال�سعار و�ملحددة ب 45 يوما.

ا�شعار ت�شفية
70021

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
هذ� لالإبالغ باأن �ل�سيد حممد علي بي�ساين قد ترك �ل�سركات �أدناه من 

من�سب �ملدير �لعام �عتبار� من 2022-06-27.
-�سركة �ل�سقر �لهند�سية،

- موؤ�س�سة �ل�سقر �لهند�سية �لوطنية
- �أنظمة �مل�سخات �لكمومية 

مل يعد خموال باأد�ء �أي نوع من �الأعمال �لتي �عتاد �لقيام بها كمدير عام 
بي�ساين  علي  �ل�سيد حممد  مع  يتعامل  �سخ�س  �أي  �ملذكورة.  لل�سركات 

�سيفعل ذلك على م�سوؤوليته وم�سوؤوليته �خلا�سة

ن�شر على م�شوؤولية املعلن

�إع��������الن قط��ع ع��الق�ة 

“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. “
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تنازل/ بيع
�عالن بالن�سر

و�لتنازل  �لبيع  ترغب يف  �لهند،   : �جلن�سية   ، نيكيتا جوباكومار   / بان  للجميع  ليكن معلوما 
 ، 100% وذلك �ىل �ل�سيد / ماجد �حمد عبد�هلل يو�سف �ليا�سي  عن كامل ح�ستها �لبالغة 
�جلن�سية : �المار�ت ، بالرخ�سة �مل�سماه )�ل�ساهني لتجارة �لنظار�ت( تاأ�س�ست بامارة �ل�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم )762311( �ل�سادرة من د�ئرة �لتنمية �القت�سادية بال�سارقه. تعديالت 

�خرى: تغير �ل�سكل �لقانوين من )موؤ�س�سة وكيل خدمات( �ىل )موؤ�س�سة فردية(
 2013 ل�سنة   )4( رقم  �الحتادي  �لقانون  �حكام   من   )5( فقرة   )14( �ملادة  وعمالبن�س 
�لت�سديق  على  يتم  �سوف  و�نه  للعلم  �العالن  ن�سر هذ�  �قت�سى  فقد  �لعدل.  �لكاتب  �سان  يف 
��سبوعني من تاريخ هذ� �العالن فمن لديه �ي �عر��س حيال ذلك  �ليه بعد  �مل�سار  �الجر�ء 

عليه مر�جعة مكتب �لكاتب �لعدل �ملذكورة التباع �الجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70555
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 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��سم �ل�سركة : جمموعة �شركات يونيباك - �س ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 502 ملك موؤ�س�سة دبي �لعقارية - ديرة - �لرقة - �ل�سكل �لقانوين 
: ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�سة : 300765 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 
41197 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�سر يف 
�ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي 
بتاريخ 2022/7/5 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/5 وعلى 
كابك�س ح�شن للتدقيق  �إىل �مل�سفي �ملعني  �أو مطالبة �لتقدم  �أي �عر��س  من لديه 
�لعنو�ن : مكتب رقم 2102 ملك نا�سر علي حممد �خوندي - �خلليج �لتجاري - هاتف 
: 5850641-04 فاك�س :    م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��سم �ل�سركة : هوم تيك للخدمات الفنية - �س ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب 1501/08 ملك ذ� غالريا �نفي�ستمنت - �ملركز �لتجاري 1 - �ل�سكل 
بال�سجل  �لقيد  رقم   967915  : �لرخ�سة  رقم   ، ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة   : �لقانوين 
�لتجاري : 1587680 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت �لتاأ�سر يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب 
بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  و�ملوثق لدى   2022/7/5 بتاريخ  دبي  قر�ر حماكم 
2022/7/5 وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني كابك�س 
ح�شن للتدقيق �لعنو�ن : مكتب رقم 2102 ملك نا�سر علي حممد �خوندي - �خلليج 
�لتجاري - هاتف : 5850641-04 فاك�س :    م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة
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�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : كابك�س ح�شن للتدقيق
�لعنو�ن : مكتب رقم 2102 ملك نا�سر علي حممد �خوندي - �خلليج �لتجاري 
- هاتف : 5850641-04 فاك�س :       مبوجب هذ� تعلن �الإقت�ساد و�ل�سياحة 
�شركات  جمموعة  لت�سفية  �أع��اله  �ملذكور  �مل�سفي  تعيني  قد مت  باأنه  دبي  يف 
يونيباك - �س ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/7/5 
لديه  من  وعلى   2022/7/5 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق 
�إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على  �أو مطالبة �لتقدم  �أي �عر��س 
�لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك 

خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : كابك�س ح�شن للتدقيق
2102 ملك نا�سر علي حممد �خوندي - �خلليج �لتجاري  �لعنو�ن : مكتب رقم 
- هاتف : 5850641-04 فاك�س :       مبوجب هذ� تعلن �الإقت�ساد و�ل�سياحة 
للخدمات  هوم تيك  لت�سفية  �أع���اله  �مل��ذك��ور  �مل�سفي  تعيني  ق��د مت  ب��اأن��ه  دب��ي  يف 
الفنية - �س ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/7/5 و�ملوثق 
�أي �عر��س  2022/7/5 وعلى من لديه  لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملذكور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن  مكتبه  يف  �ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو 
�أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً 

من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021
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رقم الرخ�شة : 50313

غرفة جتارة و�شناعة عجمان -  ق�شم ال�شجل التجاري 
اإعالن وحل وت�شفية 

�ال�سم �لتجاري : �جنوي ملقاوالت تركيب �ملعد�ت �لكهروميكانيكية )ذ م م(   
�ملعد�ت  مل��ق��اوالت تركيب  : �جن��وي  �ع��اله هي  �مل��ذك��ورة  �ل�سركة  ب��ان  نعلن للجميع 
�م��ارة عجمان  تاأ�س�ست يف  �لكهروميكانيكية )ذ م م( �سركة ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة 
مبوجب قانون �ل�سركات �الحتادي رقم )8( ل�سنة )1984( وتعديالته مرخ�سة 
يف د�ئرة �لتنمية �القت�سادية و�سجلته  بالتنمية �القت�سادية  حتت رقم )50313( 

وقد قرر �ل�سركاء حلها وت�سفيتها وتعيني �ل�سيد.
  موؤ�ش�شة النداء لتدقيق احل�شابات 

م�سفى  قانوين لل�سركة فعلى كل من له �ي حق �و �عر��س �لتقدم به للم�سفي 
ت��اري��خ ن�سر �الع���الن وعلى  �مل��ذك��ورة �ع��اله خ��الل م��دة )45( يوما م��ن  �لقانوين 

�لعنو�ن �لتايل :  �مارة �ل�سارقة ،  هاتف : 067470980  ، �س.ب : 5628 

دائرة التنمية االقت�شادية    
حكومة عجمان

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0003715 يف  الدعوى رقم
�إىل : �ملحكوم عليه / عبد�لرحمن حممد غنام - �لعنو�ن : 9531847  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/6/30 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 
بالرقم �أعاله ل�سالح / فر�ست ت�سوي�س لتاأجر �ل�سيار�ت - بالتايل :

ن�س �حلكم 
حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري : 

بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ �إجمايل وقدره )10320 درهم( )ع�سرة 
�آالف وثالثمائة وع�سرون درهما - باالإ�سافة للفائدة �لقانونية على �ملبلغ �ملق�سى به 
بو�قع 5% �سنويا وذلك من تاريخ �الإدعاء وحتى �ل�سد�د �لتام على �أال تتجاوز �أ�سل 

�لدين - مع �لر�سوم و�مل�ساريف.  
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
)جزئي(   مدين   SHCFICIREA2022 /0003855 يف  الدعوى رقم

�إىل : �ملحكوم عليه / عبد�ملح�سن �أحمد �سيد �حمد - �لعنو�ن : 9535130  
نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/6/30 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف �لدعوى 

بالرقم �أعاله ل�سالح / فر�ست ت�سوي�س لتاأجر �ل�سيار�ت - بالتايل :
ن�س �حلكم 

حكمت �ملحكمة مبثابة �حل�سوري : 
بالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ �إجمايل وقدره )11840 درهم( )�أحد 
ع�سر �لفا وثمامنائة و�ربعون درهما - باالإ�سافة للفائدة �لقانونية على �ملبلغ �ملق�سى 
به بو�قع 5% �سنويا وذلك من تاريخ �الإدعاء وحتى �ل�سد�د �لتام على �أال تتجاوز �أ�سل 

�لدين - مع �لر�سوم و�مل�ساريف.  
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
مذكرة اإعالن حكم بالن�شر 

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
يف  الدعوى رقم SHCFICIREA2022 /0002971 مدين )جزئي(  

�إىل : �ملحكوم عليه / ركن �خلربه خلدمات تنظيف �ملباين ملالكها عمر�ن ح�سني 
ملك غالم باك�ستاين �جلن�سية - �لعنو�ن : 9480986  

نحيطكم علما بانه بتاريخ 2022/6/22 قد حكمت عليك هذه �ملحكمة يف 
�لدعوى بالرقم �أعاله ل�سالح / حممد �ر�سالن منر �حمد - بالتايل :

�خلرب�ء  ركن   : عليه  �ملدعي  بالز�م   -: �حل�سوري  مبثابة  �ملحكمة  حكمت 
مبلغ  �ىل�ملدعي  يوؤدي  باأن  ح�سني  عمر�ن  ملالكها/  �ملباين  تنظيف  خلدمات 

وقدره )12،500 درهم( و�لزمته بامل�سروفات. 
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535
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اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة ال�شارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(    مدين   SHCFICIREA2022 /0003827 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : حممد �سهباز بدر �لدين  - جمهول حمل �الإقامة 
نعلمكم �أن �ملدعي حممد نعيم عبد�ل�ستار 

قد �أقام �لدعوى �ملذكورة �أعاله ويطالب فيها باالتي : 
- �لز�م �ملدعي عليه مببلغ 30،000 درهم 

- �لز�م �ملدعي عليه بدفع �لر�سوم و�مل�سروفات
�ل�سارقة  حمكمة  �لدعوى  �إد�رة  مكتب  �أمام   2022/7/21 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا  �لدعوى(  مدير  )مكتب  رقم  مكتب   - �ملدنية  �الإبتد�ئية  �ملحكمة 
معتمد ، وتقدمي مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة �مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ال 
تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها �عاله - بو�سفك 

مدعي عليه. حرر بتاريخ  2022/7/14 م.   
مكتب اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
اإعالن مدعي عليه بالن�شر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001199 يف  الدعوى رقم

�إىل �ملدعي عليه : نادر وحممود لالعمال �لفنية ومن ميثلها قانونا
جمهول حمل �الإقامة  

�أمام  �سباحاً   8:30 �ل�ساعة    2022/7/20 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  �نت 
مكتب �إد�رة �لدعوى حمكمة عجمان �ملحكمة �الإبتد�ئية �ملدنية - مكتب رقم 
وتقدمي  معتمد،  وكيل  بو��سطة  �و  �سخ�سيا   )4 رقم  �لدعوى  مدير  )مكتب 
�مل�ستند�ت وذلك خالل مدة ال  مذكرة جو�بية على �لدعوى مرفقا بها كافة 
تزيد على ع�سرة �يام من تاريخ �لن�سر وذلك للنظر يف �لدعوى �ملذكور رقمها 

�عاله - بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/7/5 م.
مدير اخلدمات الق�شائية      

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة عجمان االإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية - املعتز باهلل عبدالبا�شط خليل
)جزئي(   مدين   AJCEXCIREA2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0002297/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �ملعتز باهلل عبد�لبا�سط خليل 
�لعنو�ن : عجمان منطقة �لنعيمية �سارع �مللك في�سل �سالون �يهم للحالقة  

حيث �نه بتاريخ قد �سدر �حلكم �ملرفق �سورة عنه �سدك ل�سالح �ملدعي 
�ملنفذ عبد�هلل �حلاج خادم �مليدور �ملهري - �جلن�سية �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة  

يف �لق�سية �مل�سار �ليها �أعاله. 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�سم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب  تنفيذه كاالآتي : �ملجموع �لكلي �سامال �لر�سوم و�مل�ساريف : 154000.0 
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�سند �لتنفيذي �مل�سار �ليه �أعاله خالل )15( يوما من تاريخ �إعالنك 
/ �إعالنكم بهذ� �الإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�سور جل�سة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �ستتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�ساعة   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
اإنذار تكليف بالوفاء باالأجرة

رقم املحرر )2022/1/176768(
مقدمه ل�سيادتكم �ملنذر / �سركة بن حم �لعقارية �س.ذ.م.م - )�جلن�سية : �الإمار�ت(  بوكالة / عبد�هلل علي �سامل �لعامري

�لعنو�ن / دبي - ديرة - �سارع �ملطار - بناية �سيتي جيت - مكتب رقم M01 هاتف رقم 0561213000
1 - �سما ريزيدن�س - معر�س رقم  �لنهدة  �لعنو�ن / دبي -  �لهند( -   : �إليه / ح�سني هادي حممد بدو�نى - )�جلن�سية  �ملنذر 

رقم 0566822553 هاتف   -  3482797459 مكاين  رقم   -  GF-02B
�ملو�سوع : مبوجب عقد �إيجار موؤرخ يف 2021/9/1 ي�ستاأجر �ملنذر �إليه من �ملنذر ما هو عباره عن معر�س نظر قيمة �إيجارية 
قدرها 80،000 درهم )ثمانون �ألف درهم( ملدة �سنة تدفع وفقاً للثابت بعقد �الإيجار ملا كان ما تقدم وكان �ملنذر �إليه مل يقم 
ب�سد�د �لقيمة �الإيجارية و�ملتوجب عليه دفعها �إ�ستناد� للقانون رقم )27( ل�سنة 2007 ب�ساأن �إيجار �الأماكن وتنظيم �لعالقة 
�الإيجاريه بني �ملوؤجرين و�مل�ستاأجرين باملادة “19”، لذلك فاإن �ملنذر يهيب باملنذر �إليه وينبه عليه ب�سرورة �سرعة �سد�د �لقيمة 
�الإيجارية �ملتاأخرة وقدرها 20،000 درهم وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �الإعالن بهذ� �الإنذ�ر.  و�إال �سوف ي�سطر �ملنذر �إىل 
�للجوء �إىل جلنة ف�س �ملنازعات �الإيجاريه الإقامة دعوى �سد �ملنذر �إليه باإخالءه من �ملكان �مل�ستاأجر وت�سليمها للمنذر خاليه من 
�ل�سو�غل و�الأ�سخا�س مع �إلز�مه ب�سد�د �لقيمة �الإيجاريه �ملتاأخره وذلك حتى تاريخ �لت�سليم مع �إلز�مه بتقدمي بر�ءة ذمة من 
هيئة �لكهرباء و�ملياه. بن�اء علي�ه ، ينبه �ملنذر على �ملنذر �إليه ب�سرورة �سرعة �سد�د �لقيمة �الإيجارية �ملتاأخرة وقدرها 20،000 
درهم )ع�سرون �ألف درهم( وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ �الإعالن بهذ� �الإنذ�ر..  وهذ� للعلم مبا �إحتو�ه ونفاذ مفعوله قانوناً مع 

حفظ كافة حقوق �ملنذر �الأخرى قبل �ملنذر �إليه.  
وكيل املنـذر / عبداهلل علي �شامل العامري
وكالة رقم : 2055014653

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
اإعالن بالن�شر     

رقم املحرر )137011/2022(
مقدمه

�ملخطرة : �لعنقاء لتجارة مو�د و�أدو�ت �لبناء - ذ.م.م
بوكالة �ملحامي /�حمد ح�سن �ملازمي 

�سد / �ملخطر �إليها : جية �م �ل )يو �أيه �ي( �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة
تتقدم �ملنذرة باالإنذ�ر �لر�هن وتنبه على �ل�سركة )�ملنذر �إليها( ب�سرورة �لوفاء بالتز�ماتها 
�لتعاقدية وذلك ب�سرورة �سد�د مبلغ وقدره )25،625.25( درهم )خم�سة وع�سرون �لفاً 
و�ستمائة وخم�سة وع�سرون درهماً وخم�سة وع�سرون فل�ساً( باالإ�سافة �ىل �لفائدة �لقانونية 
�ست�سطر  �ملنذرة  فان  و�إال  �النذ�ر،  بهذ�  قانونا  �إعالنها  تاريخ  �أيام من  وذلك خالل خم�سة 
عن  ف�ساًل  حقوقها،  لتح�سيل  �إليها  �ملنذر  مو�جهة  يف  �لقانونية  �الإجر�ء�ت  كافة  التخاذ 
�ملنذر  بالتعوي�س عما حلقها من خ�سارة وما فاتها من مك�سب نتيجة عدم تنفيذ  �ملطالبة 

�إليها اللتز�ماتها �لعقدية.
الكاتب العدل    

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70533

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
اإعالن اجتماع اخلربة

يف الدعوى رقم 1824-2021 ا�شتئناف مدين - دبي 
�ملقامة من �مل�ستاأنف / �أحمد بن �سعيدي    �سد/ �مل�ستاأنف �سده �الأول/ �ل�سنو�سي رحومة خليفة �سهيوة

�مل�ستاأنف �سده �لثاين / ر�سو�ن �إ�سماعيل عبد �لرحمن
نعلن نحن �خلبر �حل�سابي / حممد حميد �ملري �أنه مت ندبنا من حمكمة دبي �ملوقرة لتنفيذ مهمة �خلربة �لو�ردة 
باحلكم �لتمهيدي �ل�سادر بجل�سة 07-07-2022  يف �لدعوى �ملذكورة �أعاله - كما نعلن �مل�ستاأنف �سده �لثاين/ 
ر�سو�ن �إ�سماعيل عبد �لرحمن - حل�سور �جتماع �خلربة �ملقرر له جل�سة يوم �خلمي�س �ملو�فق 21-07-2022 يف 
 )ZOOM( متام �ل�ساعة 04:00 ع�سر�ً وذلك من خالل �الت�سال �ملرئي بجميع �أطر�ف �لنز�ع عرب تطبيق زووم

بالدخول على �لر�بط �دناه �لتايل :
Zoom Link
https ://us04web.zoom.us/j/79572599885?pwd=14NDpwW9JoRW2JI79KdBgL7f3UMY.1
ID  Meeting 795  7259  9885
Passcode : 18242021

ويف حال وجود �أي ��ستف�سار�ت ميكنكم �الت�سال علي رقم مكتب �خلبر 042227585 
info@wisehouseconsultancy.com : أو عرب �لربيد �الإلكروين�

خبري ح�شابي
حممد حميد املري

اإعالن اإجتماع خربة 

70197

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��سم �ل�سركة : ايه كي لنقل الربي العام - �س ذ م م  
�ل�سكل   - �لرقة   - �مل��ال  M08 ملك عبد�هلل حممد عبد�لعزيز  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
بال�سجل  �لقيد  رقم   234855  : �لرخ�سة  رقم   ، ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة   : �لقانوين 
�لتجاري : 1125690 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد 
مت �لتاأ�سر يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب 
قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/6/23 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  مطالبة  �أو  �عر��س  �أي  لديه  من  وعلى   2022/6/23
حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رقم  مكتب   : �لعنو�ن  احل�شابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�س 
بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - ديرة - بور�سعيد   هاتف : 2973060-04 فاك�س 
خالل  وذل��ك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071  :

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��سم �ل�سركة : الفتاة الرباقة لتجارة - �س ذ م م
�لعنو�ن : مكتب رقم 508 ملك عبد�هلل حممد علي �ملال - بردبي - �لرب�ساء - ��ستد�مة 
B - �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�سة : 682523 رقم �لقيد 
بال�سجل �لتجاري : 1109133 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي 
باأنه قد مت �لتاأ�سر يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك 
مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/7/4 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/7/4 وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني 
ات�س ايه ام لتدقيق احل�شابات �لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن 
2973060-04 فاك�س :  ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - ديرة - بور�سعيد   هاتف : 
خالل  وذل��ك  �لثبوتية  و�الأور�ق  �مل�ستند�ت  كافة  معه  م�سطحباً   04-2973071

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��سم �ل�سركة : �شركة خالد م�شبح الفال�شي للتجارة )ذ م م(  
�لعنو�ن : حمل ملك �سعيد �سامل �سيف �ل�سبو�سي - ديرة - �سكة �خليل جنوب - �ل�سكل 
بال�سجل  �لقيد  رقم   535046  : �لرخ�سة  رقم   ، ذ�ت م�سوؤولية حم��دودة   : �لقانوين 
59674 مبوجب هذ� تعلن د�ئ��رة �الإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد مت  �لتجاري : 
مبوجب  وذل��ك   ، �أع��اله  �ملذكورة  �ل�سركة  باإنحالل  لديها  �لتجاري  �ل�سجل  يف  �لتاأ�سر 
بتاريخ  دبي  �لعدل حماكم  كاتب  و�ملوثق لدى   2022/7/6 بتاريخ  دبي  قر�ر حماكم 
2022/7/6 وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني ات�س 
بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م  مكتب   : �ل��ع��ن��و�ن  احل�شابات  لتدقيق  ام  ايه 
2973060-04 فاك�س :  ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - ديرة - بور�سعيد   هاتف : 
2973071-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��سم �ل�سركة : اخليال للنقليات - �س ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 24-201 ملك نا�سر �حمد �سعيد حممد �لعو�سي - �لقرهود - 
ديرة - �ل�سكل �لقانوين : �سركة ذ�ت م�سوؤولية حمدودة  - �ل�سخ�س �لو�حد )ذ م م( - رقم 
�لرخ�سة : 699156 رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1641149 مبوجب هذ� تعلن 
د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�سر يف �ل�سجل �لتجاري لديها باإنحالل 
�ل�سركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 2022/7/14 و�ملوثق 
لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/14 وعلى من لديه �أي �عر��س �أو 
مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني ات�س ايه ام لتدقيق احل�شابات �لعنو�ن : مكتب 
بور�سعيد     - دي��رة   - �ل�سباب  م�ساريع  لدعم  ر��سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رق��م 
هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول
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العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�شابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - 
ديرة - بور�سعيد   هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 مبوجب 
هذ� تعلن �الإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�سفي �ملذكور �أعاله لت�سفية 
ايه كي لنقل الربي العام - �س ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
 2022/6/23 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2022/6/23
مكتبه  يف  �مل��ع��ني  �مل�سفي  �إىل  �ل��ت��ق��دم  مطالبة  �أو  �ع��ر����س  �أي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
�مل�ستند�ت و�الأور�ق  �أع��اله، م�سطحباً معه كافة  �ملذكور  �لعنو�ن  �لكائن بدبي على 

�لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول
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العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�شابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - 
ديرة - بور�سعيد   هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 مبوجب 
�أعاله  �مل��ذك��ور  �مل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  و�ل�سياحة  �الإقت�ساد  تعلن  ه��ذ� 
ق��ر�ر حماكم دبي  الفتاة الرباقة لتجارة - �س ذ م م وذل��ك مبوجب  لت�سفية 
بتاريخ 2022/7/4 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/4 
وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
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العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�شابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - 
ديرة - بور�سعيد   هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 مبوجب 
�أعاله  �مل��ذك��ور  �مل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  و�ل�سياحة  �الإقت�ساد  تعلن  ه��ذ� 
وذل��ك مبوجب قر�ر  م م(  للتجارة )ذ  الفال�شي  �شركة خالد م�شبح  لت�سفية 
بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2022/7/6 بتاريخ  دبي  حماكم 
�ملعني  �مل�سفي  �إىل  �لتقدم  �أو مطالبة  �أي �عر��س  لديه  2022/7/6 وعلى من 
�أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت  يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور 

و�الأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
 امل�شوؤول املخول
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العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��سم �مل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�شابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن ر��سد لدعم م�ساريع �ل�سباب - 
ديرة - بور�سعيد   هاتف : 2973060-04 فاك�س : 2973071-04 مبوجب 
�أعاله  �مل��ذك��ور  �مل�سفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  و�ل�سياحة  �الإقت�ساد  تعلن  ه��ذ� 
دب��ي بتاريخ  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب  اخليال للنقليات - �س ذ م م  لت�سفية 
 2022/7/14 بتاريخ  دبي  حماكم  �لعدل  كاتب  لدى  و�ملوثق   2022/7/14
وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�سفي �ملعني يف مكتبه �لكائن 
بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاله، م�سطحباً معه كافة �مل�ستند�ت و�الأور�ق �لثبوتية 

وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذ� �الإعالن
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العدد 13595 بتاريخ 2022/7/16 
  �شهادة بالتاأ�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

��سم �ل�سركة : ارتيكو للمقاولت - �س ذ م م       
رقم �لرخ�سة : 684371 �لعنو�ن : مكتب رقم 234 ملك عبد�هلل �سعيد 
1 �ل�سكل �لقانوين : ذ�ت م�سئولية  عبد�هلل باحلب - �لق�سي�س �ل�سناعية 
حمدودة - رقم �لقيد بال�سجل �لتجاري : 1110826 تعلن د�ئرة �الإقت�ساد 
�لو�ردة  بال�سركة  �خلا�س  �لرخي�س  �لغاء  ب�سدد  بانها  دبي  يف  و�ل�سياحة 
�عاله وذلك مبوجب �الجر�ء�ت و�لنظم �ملتبعة يف �لد�ئرة. وعلى من لديه 
�ي �عر��س �لتقدم �ىل د�ئرة �الإقت�ساد و�ل�سياحة يف دبي من خالل �لربيد 
 Suggest_complain@dubaided.gov.ae  �اللكروين 
مرفقا معه كافة �مل�ستند�ت و�الور�ق �لثبوتية وذلك خالل )15( يوما من 

تاريخ ن�سر هذ� �العالن.
 دائرة التنمية االقت�شادية
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�لربيطاين  وفاة  �جلمعة  �أم�س  ملو�سكو  �ملو�لون  �النف�ساليون  �أعلن 
بول يور�ي �لذي �عتقلته �لقو�ت �ملو�لية لرو�سيا يف �أوكر�نيا.

�ملعلنة من جانب  �ل�سعبية”  “جمهورية دونيت�سك  وقال ممثل عن 
م��ن مت��وز/ �لعا�سر  “تويف يف  ي���ور�ي  �إن  ت��ل��غ��ر�م  م��وق��ع  و�ح���د على 

يوليو” م�سيفا �أنه كان م�سابا بد�ء �ل�سكري.
وتقول منظمات غر حكومية �إن يوري كان يعمل يف �ملجال �الإن�ساين 
�النف�ساليون  ي�سدد  بينما  �أوكر�نيا،  �مل�ساعد�ت يف  لتقدمي  كمتطوع 

�ملدعومون من مو�سكو على �أنه كان جنديا “حمرفا«.

تلقت �ل�سفارة �لرو�سية يف �لرب�زيل طرد�ً يحتوي على ج�سم جمهول، 
ومت تفجره يف وقت الحق.

ونقلت وكالة “نوفو�ستي” �لرو�سية عن م�سدر يف �ل�سفارة، قوله �إنه 
مت ��ستدعاء رجال �ل�سرطة و�الإطفاء، وقام “فريق �لطو�رئ بتفجر 

�لطرد عن بعد«.
�لطرد،  حمتويات  بفح�س  حالياً  تقوم  �ل�سرطة  �أن  �مل�سدر  و�أو�سح 

موؤكد�ً �أن عمل �ل�سفارة م�ستمر كاملعتاد.
�لعامة يف  �لرو�سية  �لقن�سلية  �ملا�سي، تعر�ست  �أبريل )ني�سان(  ويف 

نيويورك لتهديد بزجاجات �ملولوتوف، بح�سب �لوكالة.

�أثارت �لت�سريبات �ل�سوتية �ملن�سوبة �إىل رئي�س �ئتالف دولة �لقانون 
نوري �ملالكي، �سجة و��سعة يف �الأو�ساط �ل�سيا�سية و�ل�سعبية، و�سط 
حتذير�ت من �رتفاع من�سوب �ال�ستفز�ز بني تلك �الأطر�ف، وهو ما 

�سيلقي بظالله على �ل�ساحة �لعر�قية.
�لواليات  �ملقيم يف  �لعر�قي، علي فا�سل،  و�ل�سحفي  �لنا�سط  ون�سر 
للمالكي، تناول فيه جملة ق�سايا،  �ملتحدة، ت�سريباً �سوتياً من�سوباً 
كما  “قاتل”،  باأنه  �ل�سدر،  �تهم  بال�سدريني، حيث  �أبرزها عالقته 
�تهم رئي�س �حلزب �لدميقر�طي �لكرد�ستاين م�سعود بارز�ين، باأنه 
�سعى �إىل �سرب �ل�سيعة، عرب �حت�سان �لنازحني من �ل�سنة، وكذلك 
بغد�د؟،  من  �ل�سدر  مقتدى  قتل  “كم  �ملالكي،  قياد�تهم.وت�ساءل 
“�أردت  �ملالكي:  وق��ال  كر�ون(”.  )تويوتا  �لبطة  ب�سيار�ت  وخطف 
جعل �حل�سد �ل�سعبي م�سابهاً للحر�س �لثوري �الإير�ين”.وياأتي هذ� 
�لت�سريب يف ظل خالفات حمتدمة بني �ل�سدر و�ملالكي حول ت�سكيل 

�حلكومة �لعر�قية �جلديدة، على �لرغم من �ن�سحاب �ل�سدر.
ويف �أول تعليق على تلك �لت�سريبات قال مقتدى �ل�سدر: “ال تكرثو� 

يف �إ�سارة للمالكي. بالت�سريبات، فنحن ال نقيم له وزنا”، 
�أي  �أعلى من  “�سوت �جلمعة  �أن  “توير”  و�أ�ساف يف تغريدة عرب 
�حتجاج �آخر، و�إين لن �أدخل يف فتنة �أخرى، و�خليار لل�سعب، و�إين 
د�عم له �سابقاً ويف �الأيام �ملقبلة، �إن �أر�د �لوقوف من �أجل منا�سرة 
حرج،  توقيت  يف  �ل�سجة  تلك  ل��ت��ع��ب��ره.وت��اأت��ي  وف��ق��ا  �الإ�سالح“، 
حيث ي�سعى �لتيار �ل�سدري، الإطالق �ل�سلو�ت �ملوحدة، وهو م�سار 
�حتجاجي من نوع �آخر، حيث جاءت تلك �خلطوة يف �سياق �لتناف�س 
م�ساور�ت  من  �ل�سدر  �ن�سحاب  رغم  على  �لتن�سيقي”  “�الإطار  مع 

ت�سكيل �حلكومة، و��ستقالة نو�ب �ل� )73(.

�أ�سخا�س م�سرعهم و�أ�سيب �آخر بجروح يف حادث مروري  لقي ثمانية 
�إىل  �أدى  ما  عليها  �ل�سيطرة  �سيارة  �سائق  فقد  بعدما  �ل�سود�ن،  و�سط 
��سطد�مها ب�ساحنة.و�أكدت وكالة �أنباء �ل�سود�ن )�سونا( �أم�س �جلمعة 
درمان«.ووقع  ب����ار�-�م  بطريق  م���روري  ح���ادث  يف  �أ���س��خ��ا���س   8 “وفاة 
�حلادث، بح�سب �سونا، على �لطريق �لذي يربط مدينة �أم درمان غرب 
�لعا�سمة مبدينة بار� بوالية �سمال كردفان و�سط �لبالد.ونقلت �لوكالة 
�أن “�أ�سباب �حلادث تعود �إىل �ل�سرعة �لز�ئدة و�لنعا�س �لذي تغلب على 
منذ  �ل�����س��ود�ن  �ملركبة«.ويعاين  بقيادة  �لتحكم   )...( و�ف��ق��ده  �ل�سائق 
فرة طويلة �سوء �سيانة �سبكة �لطرق و�لبنية �لتحتية. وبني �لعامني 
�ملرور  ح��و�دث  عن  �لناجمة  �لوفيات  ح�سيلة  بلغت  و2019،   2016
يف �لبالد حو�يل 10 �آالف وفاة �سنوياً، بح�سب بيانات منظمة �ل�سحة 

�لعاملية و�لبنك �لدويل.

عوا�شم

مو�صكو

برازيليا

بغداد

اخلرطوم

طريقة واحدة للتعامل مع طهران

نيوزويك: هذه ر�سالة �إ�سر�ئيل للرئي�ش �لأمريكي بايدن

�لأمم �ملتحدة: �جلائحة �سبب �أكرب تر�جع يف تطعيمات �لأطفال 
•• لندن-رويرتز

�ل��ع��امل على  ح���ول  م��ل��ي��ون ط��ف��ل   25 ح����و�يل  مل يح�سل 
�للقاحات �لدورية �لتي حتميهم من �الأمر��س �لتي تهدد 
ت��د�ع��ي��ات �جلائحة يف  �إذ ت�ستمر  �مل��ا���س��ي،  �ل��ع��ام  �حل��ي��اة يف 

تعطيل �لرعاية �ل�سحية يف �أنحاء �لعامل.
2020، عندما  ويزيد هذ� مبقد�ر مليوين طفل عن عام 
ت�سبب ف��رو���س ك��ورون��ا يف ف��ر���س �إج�����ر�ء�ت �إغ����الق حول 
2019، وفقا  ع��ام  �أك��ر من  و�ستة ماليني طفل  �ل��ع��امل، 
للطفولة  �ملتحدة  �الأمم  �أ�سدرتها منظمة  لبيانات جديدة 

)يوني�سف( ومنظمة �ل�سحة �لعاملية.

باأنه  �لتطعيمات  تغطية  يف  �النخفا�س  يوني�سف  وو�سفت 
و�حد،  �الأط��ف��ال يف جيل  تطعيم  م�ستد�م يف  ت��ر�ج��ع  �أك��رب 
مع عودة معدالت �لتغطية �إىل م�ستويات مل ن�سهدها منذ 

�أو�ئل �لعقد �الأول من �لقرن �حلادي و�لع�سرين.
وكان �لكثرون ياأملون يف �أن ي�سهد عام 2021 تعايف بع�س 
�الأمور بعد �لعام �الأول من �نت�سار �جلائحة، لكن �لو�سع �ساء 
تعوي�س �خل�سائر. ت�ساوؤالت حول جهود  �أثار  بالفعل، مما 
�سد  �لتح�سني  حمالت  على  �لركيز  �إن  يوني�سف  وقالت 
�لتباطوؤ  وك���ذل���ك   ،2021 ع���ام  يف  كوفيد-19  م��ر���س 
�أعاق  �ل�سحية،  �لرعاية  �أنظمة  و�ل�سغط على  �القت�سادي 

�لتعايف �ل�سريع للتطعيمات �لدورية.

و�أظهرت �لبيانات �نخفا�سا يف �لتغطية يف كافة �ملناطق.
�أي  �أن عدد �الأطفال �لذين مل يتلقو�  �لبيانات  كما ك�سفت 
و   2019 ع��ام��ي  ب��ني  باملئة   37 بن�سبة  �رت��ف��ع  تطعيمات 
2021 من 13 �إىل 18 مليون طفل معظمهم يف �لبلد�ن 

�ملنخف�سة و�ملتو�سطة �لدخل.
بالن�سبة للعديد من �الأمر��س، يحتاج �أكر من 90 باملئة 
من �الأطفال �إىل �لتطعيم ملنع تف�سي �ملر�س. وكانت هناك 
�ل��ت��ي ميكن  �رت��ف��اع ح���االت �الأم��ر����س  بالفعل تقارير ع��ن 
ذلك  يف  مبا  �الأخ��رة،  �الأ�سهر  يف  باللقاحات  منها  �لوقاية 
�رتفاع بن�سبة 400 باملئة يف حاالت �حل�سبة يف �أفريقيا يف 

عام 2022.

�لأمم �ملتحدة: 5 ماليني عدد �لنازحني يف �ل�ساحل
•• خميم كاالمباري لالجئني-اأ ف ب

�لالجئني  ل�سوؤون  �ملتحدة  �ل�سامية لالأمم  �ملفو�سية  حذرت 
بات  �ل�ساحل  ف��رو� من منازلهم يف منطقة  �لذين  ع��دد  ب��اأن 
يقارب خم�سة ماليني �سخ�س وهو يف تز�يد نتيجة هجمات 
�الإرهابيني وكذلك �لنز�عات �جلارية وتفاقم �لو�سع ب�سبب 
فيليبو  �مل��ف��و���س��ي��ة  رئ��ي�����س  و�الح����ر�ر.وق����ال  �لتنمية  ���س��وء 
�الإن�سانية يف  �الأزم���ة  بهذه  ت��اأث��ر�  �الأك��ر  �لبلد  �إن  غ��ر�ن��دي 
زيارة  خ��الل  متحدثا  ف��ا���س��و،  بوركينا  ه��و  �حل��ا���س��ر  �ل��وق��ت 
عدد�  وي��زور خاللها  و�جلمعة  �خلمي�س  ت�ساد  �إىل  بها  يقوم 
من خميمات �لالجئني يف هذ� �لبلد �لذي ي�ستقبل �أكر من 

مليون منهم.وذكرت �ملفو�سية �ل�سامية ل�سوؤون �لالجئني يف 
بيان �أعلنت فيه هذه �لزيارة �أن منطقة �ل�ساحل �لتي ت�سم 
“تو�جه  وت�ساد  و�لنيجر  وموريتانيا  وم��ايل  فا�سو  بوركينا 
على  �سخ�سا   4820871 �أرغ��م��ت  خطرة  �إن�سانية  �أزم���ة 
 ،2022 حزير�ن-يونيو  نهاية  حتى  منازلهم”  من  �لفر�ر 

بينهم حو�ىل ثالثة ماليني نازح د�خل بالدهم.
وقال �لدبلوما�سي �الإيطايل م�ساء �خلمي�س يف حديث �أجرته 
يقيم  حيث  ك��االم��ب��اري  خميم  يف  بر�س  فر�ن�س  وك��ال��ة  معه 
حو�يل ثمانية �آالف الجئ كامروين على م�سافة نحو 30 
كلم �إىل جنوب جنامينا �إن “�لبلد �الأكر ت�سرر� هو بوركينا 

فا�سو �لتي تعد حو�ىل مليوين نازح د�خلي«.

•• القد�س-وكاالت

�ل�����س��ي��ا���س��ات يف منظمة  م��دي��ر  ل��ف��ت 
نووية”  �إي��������ر�ن  ����س���د  “متحدون 
�سرورة  �إىل  ب��رود���س��ك��ي  ج��اي�����س��ون 
�الإ�سر�ئيلية  �ل���ق���ي���ادة  �����س���ت���غ���الل 
بايدن  جو  �الأمريكي  �لرئي�س  زي��ارة 
�لنطاق  ع��ل��ى  الإط����الع����ه  ك��ف��ر���س��ة، 
تقوي�س  �أج��ل  من  جلهودها  �لكامل 
و�أ�سار  �مل���ت���ج���رئ.  �الإي�������ر�ين  �ل���ع���دو 
�الإ�سغاء  ب��اي��دن  على  �أن��ه  �إىل  �أي�ساً 
�الإ�سر�ئيليون  ���س��ي��ق��ول��ه  مل��ا  ب��ع��ن��اي��ة 
تر�جع  �إىل  �أدت  حت��رك��ات��ه��م  �أن  مب��ا 

طموحات طهر�ن.
جم���ل���ة  يف  ب������رود�������س������ك������ي  وك�������ت�������ب 
“نيوزويك” �أن �الإ�سر�ئيليني ركزو� 
يف �ملا�سي على قتل �لعلماء �لنوويني 
�الإي���ر�ن���ي���ني و����س���رب ���س��ب��ك��ة وك���الء 
�إي�������ر�ن يف �خل�������ارج. مل ي��ع��د �الأم����ر 
موؤخر�ً  �إ���س��ر�ئ��ي��ل  �أط��ل��ق��ت  ك���ذل���ك. 
�إي���ر�ن  �سد  �الأخطبوط”  “عقيدة 
و�سط  �لنظام  يف  م�سوؤواًل  م�ستهدفة 
بالربنامج  م��رت��ب��ط  غ���ر  ط���ه���ر�ن 
�إي����ر�ن كانت  �ل��ن��ووي. �ل��ر���س��ال��ة �إىل 
خمرقة  م��وؤ���س�����س��ات��ك��م  و�����س���ح���ة: 
وبروتوكوالتكم  �أج��ان��ب  عمالء  م��ن 

�الأمنية �سعيفة.

جنون ارتياب داخل النظام
�لقد�س  قوة  بارز يف  تعر�س م�سوؤول 
ل��الغ��ت��ي��ال يف م��اي��و )�أي�������ار(؛ ووقع 
ه���ج���وم ع���ل���ى م���ن�������س���اأة �أب�����ح�����اث عن 
مرتبطة  م��ن�����س��اأة  وه����ي  �ل�����درون�����ز، 
بوز�رة �لدفاع �الإير�نية. كذلك، تويف 
عاملان ب�سكل غام�س: �أيوب �نتظاري 
�أنه متخ�س�س  �أفادت �لتقارير  �لذي 
يف �أبحاث �لدرونز ورمبا �ل�سو�ريخ، 
�آغامالئي  ق���م���ر�ن  و�جل���ي���ول���وج���ي 
مبن�ساأة  حمتملة  �سلة  تربطه  �لذي 
نطنز �لنووية. ووقعت �أحد�ث �سرية 

�أخرى هزت �لنظام. جنون �الرتياب 
�الإي����ر�ين.  �ل��ن��ظ��ام  يف  ب�سدة  منت�سر 
�الجتماعي  ل���ل���ت���و�����س���ل  م���ن�������س���ات 
�ملرتبطة بالنظام تت�ساءل بقلق عمن 
�سيكون �لتايل على الئحة �الغتيال.

زلزال
�أو����س���ح ب��رود���س��ك��ي �أن �إ���س��ر�ئ��ي��ل مل 
ع��م��ل��ي��ات حركية  ف��ق��ط يف  ت��ن��خ��رط 
���س��د �إي����ر�ن ب��ل ن�����س��رت م��ع��ل��وم��ات يف 
توقيت ح�سا�س ال�ستغالل �لتف�سخات 
�إقالة  �أتت  �الإير�نية. لقد  �لقيادة  يف 
ت���ائ���ب م���ن رئ���ا����س���ة منظمة  ح�����س��ني 
�لثوري  �حل���ر����س  يف  �ال���س��ت��خ��ب��ار�ت 
�أ�سار �الإعالم �الإ�سر�ئيلي �إىل  بعدما 
�إير�نية  مل��ح��اوالت  �مل��دب��ر  �لعقل  �أن���ه 
يزورون  �إ�سر�ئيليني  ملهاجمة  فا�سلة 
للمجتمع  زل���ز�اًل  ذل��ك  �سكل  تركيا. 
تائب  �سمعة  �الإي��ر�ين.  �ال�ستخباري 
�ملخيفة �أك�سبته �لكثر من �الأعد�ء. 
�مل�سمار  ه���و  �الأخ�����ر  �الإح������ر�ج  ه���ذ� 

�الأخر يف �لنع�س.
�إىل  ر�سالة  �إ�سر�ئيل  حمالت  وجهت 
�الأمريكيني و�الأوروبيني ومن �ملرجح 
�لذين  �أول��ئ��ك  قلق  �أث����ارت  ت��ك��ون  �أن 
وبروك�سل  و����س��ن��ط��ن  يف  ي��ف�����س��ل��ون 
�الإي����ر�ين من  �ل��ن��ظ��ام  م��ع  �لتو��سل 

دون فر�س �سغط.
�حللفاء  �ل�������س���ي���ا����س���ة  ه������ذه  ت����رك����ت 
معر�سني  و�الأوروب��ي��ني  �الأمريكيني 
ي���زد�د خ��ط��ورة وغر  ن��ظ��ام  لتهديد 
وطريقة  �مل���ح���ا����س���ب���ة.  ع���ل���ى  م���ع���ت���اد 
�ل����ت����ع����ام����ل م�����ع ه�������ذ� �ل����ن����ظ����ام هي 
ع���رب �إظ���ه���ار �ل���ق���وة وع����دم �خل���وف. 
�ليوم  لغاية  برود�سكي الأنه  ويتاأ�سف 
معاك�ساً.  ن��ه��ج��اً  و����س��ن��ط��ن  �ت���خ���ذت 
على  ومبنية  �سعيفة  ��سر�تيجيتها 

رد �لفعل.

كلفة ال�شتجداء

�أكر  ب��اإط��الق  الإي����ر�ن  �ل�سماح  ع��رب 
�سد  وكالئها  ع��رب  هجوماً   24 م��ن 
منذ  و�سوريا  �لعر�ق  يف  �الأمريكيني 
رد  دون  من  �الأول(  )ت�سرين  �أكتوبر 
تريد  �أن��ه��ا  و��سنطن  تظهر  ح��رك��ي، 
�ت��ف��اق��اً ن��ووي��اً �أك���ر م��ن �إي����ر�ن. لقد 
كررت وز�رة �خلارجية الأكر من عام 
��ستنتجت  تغلق.  �لتفاو�س  نافذة  �أن 
طهر�ن ب�سكل �سحيح لغاية �ليوم �أن 
�الجتماعات  ف��ارغ��ة.  تهديد�ت  ه��ذه 
و�لبيانات و�الت�ساالت �لهاتفية �لتي 
�لقادة  ي��ت��و���س��ل��ون  و���س��ط��اء  ي��ج��ري��ه��ا 
�الإي���ر�ن���ي���ني مل ت��غ��ر ق���ر�ره���م. هي 
ت�سري وقتاً ثميناً الإير�ن كي متاطل 
برناجمها  ب��ت�����س��ري��ع  ت�ستمر  بينما 
�لنووي وباختبار �خلطوط �حلمر�ء 
�ل���دول���ي���ة يف �مل��ن��ط��ق��ة وت��ب��ح��ث عن 

تنازالت �قت�سادية �إ�سافية.
و��سنطن  خم�������اوف  �إىل  ب���ال���ن���ظ���ر 
�ل��ت�����س��ع��ي��د، عمدت  م���ن  �مل��ل��م��و���س��ة 

�لهجمات  م��ن  �الن��ت��ق��ام  �إىل  �إي�����ر�ن 
�أهد�ف  على  �ل��رد  عرب  �الإ�سر�ئيلية 
�أمريكية الأنها ال تخ�سى �أي تد�عيات 
و�سدد  �الأم�����ري�����ك�����ي.  �جل����ان����ب  م����ن 
يتغر  �أن  ����س���رورة  ع��ل��ى  ب��رود���س��ك��ي 
كل ذلك. �إذ� كان بايدن يريد توخي 
�حلكمة، ف�سيكون عليه �إدر�ك وجوب 
����س��ت��ع��ادة �ل����ردع وف��ر���س �مل��زي��د من 

�ل�سغط على طهر�ن.
�تفاقاً  وي����ربم  ن���ف���وذه  ذل���ك  ���س��ي��ع��زز 
�أف�������س���ل وي��ح��م��ي �الأم���ري���ك���ي���ني من 
�ال�ستهد�ف. ميكن حتقيق ذلك عرب 
برنامج  �لع�سكري �سد  �خليار  و�سع 
�إي���ر�ن �ل��ن��ووي على �ل��ط��اول��ة ب�سكل 
�لرد  �ل��ك��ات��ب  ح�سب  وينبغي  ح���ازم. 
�الإقليمية  ط��ه��ر�ن  ����س��ت��ف��ز�ز�ت  على 
للعقوبات  م���ت�������س���دد  ت���ن���ف���ي���ذ  ع�����رب 
�حللفاء  على  و�ل�سغط  �الأم��ري��ك��ي��ة 
عقوباتهم  ل���ف���ر����س  �الأوروب�������ي�������ني 
�خلا�سة، حيث �أقر �الحتاد �الأوروبي 

�إير�ن  �سد  �لت�سنيفات  من  جولتني 
منذ 2013.

�سيو��سل �ال�ستفادة
يف مقاله �الأخر ب�سحيفة و��سنطن 
با�ستخد�م  ب��اي��دن  ي��ه��دد  مل  ب��و���س��ت 
�لنووي  �لت�سعيد  جماح  لكبح  �لقوة 
�ل�سغط  �إىل  �إال  ي�سر  مل  �الإي����ر�ين. 
كخيار  و�لديبلوما�سي  �القت�سادي 
مطروح على �لطاولة. حتى �لرئي�س 
�الأ�سبق بار�ك �أوباما ذكر يف 2013 
متاحاً.  ك���ان  �ل��ع�����س��ك��ري  �خل��ي��ار  �أن 
يف وق����ت الح�����ق، وب���ع���د �إ�����س����ر�ر من 
�أك���د ب��اي��دن خ���الل مقابلة  �مل���ح���اور، 
مع �سبكة �إ�سر�ئيلية يوم �الأربعاء �أنه 
�أخر.  كخيار  �لقوة  ��ستخد�م  ينوي 
�سيو��سل �لنظام �الإير�ين �ال�ستفادة 
من تردد بايدن �لظاهر �إذ� مل يبني 

�لقوة بحزم.

ح�شابات الإ�شرائيليني

�إ�سر�ئيل  تو��سل  �أن  �لكاتب  يرجح 
و�مل�سوؤولني  �مل���ن�������س���اآت  �����س���ت���ه���د�ف 
�الإير�نيني د�خل �إي��ر�ن. ما كان هذ� 
�ملجتمع  ق��ام  ل��و  ���س��روري��اً  �لت�سرف 
مو�جهة  يف  �أف�����س��ل  مبهمة  �ل����دويل 
�الإير�ين.  للتهديد  �لكامل  �لنطاق 
يبدو �أن �الإ�سر�ئيليني يعتقدون �أنهم 
قد يدفعون �سناع �لقر�ر يف طهر�ن 
�إذ� كانت منافع  تقييم ما  �إع��ادة  �إىل 
�الإره����اب يف �خل���ارج ت��ف��وق �الأكالف 

�لتي �سيدفعونها يف �لد�خل.
�الإي�����ر�ين حقيقياً  �ل��ت��ه��دي��د  ي��ب��ق��ى   
جد�ً. ال تز�ل �إير�ن ت�سعى �إىل �إعادة 
�إ�سر�ئيل.  م��ع  �ل���ردع  معادلة  ت���و�زن 
�إذ�  م��ا  �سيك�سف  وح���ده  �ل��وق��ت  لكن 
م�ستعدة  �مل��ت��ح��دة  �ل����والي����ات  ك��ان��ت 

لتعديل م�سارها.
جناح  ف�����س��ي�����س��ب��ح  ذل����ك  ف��ع��ل��ت  �إذ�   
�ل����دي����ب����ل����وم����ا�����س����ي����ة م�������ع ط�����ه�����ر�ن 

و��ستد�متها �أكر ترجيحاً.

•• كوملبو-وكاالت

لو�سع  �ملقبل  �الأ�سبوع  �سريالنكا  تتطلع 
�لتي تع�سف  �مل�سبوقة  للفو�سى غر  حد 
بها باإجر�ء �نتخاب �لرئي�س �جلديد، فيما 
يحدد خرب�ء حلوال عاجلة وغر تقليدية 
�لبالد  و�إغ��ر�ق  �نفالت �الحتجاجات  ملنع 

يف �النهيار �لتام.
ر�جابا�سكا  جوتابايا  �لرئي�س،  ف��ر�ر  و�إث��ر 
حزب  �أع����ل����ن  �مل����ال����دي����ف،  �إىل  وزوج�����ت�����ه 
�ملعار�سة �لرئي�سي تر�سيح زعيمه �ساجيث 
�النتخابات  يف  �لبالد  لرئا�سة  برمياد��سا 
 20 �إىل   15 �أن جتري ما بني  �ملفر�س 
يوليو، فيما تو�فقت �أحز�ب �ملعار�سة على 
�سوؤون  الإد�رة  �ئتالفية  حكومة  ت�سكيل 

�لبالد حلني �ختيار �لرئي�س �جلديد.
ووف�����ق رئ��ي�����س �ل����ربمل����ان، م��اه��ي��ن��د� يابا 
“�لر�سيحات  ف���اإن  ب��ي��ان  يف  �أب��ي��و�ردي��ن��ا، 
�خلا�سة مبن�سب �لرئي�س �سيتم تقدميها 
يف �لربملان 19 يوليو. و�سي�سوت �لربملان 

يف 20 يوليو النتخاب رئي�س جديد«.
�لربملان  رئ��ي�����س  ي���ت���وىل  �أن  وي���ف���ر����س   
�لرئي�س  ع��ن  ب��دي��ال  �ل��ب��الد  ���س��وؤون  �إد�رة 
يف ت��ل��ك �ل���ف���رة وف���ق���ا ل��ل��د���س��ت��ور، لكن 
ب�سبب  �الآن  ح��ت��ى  ح�سمه  ي��ت��م  مل  �الأم����ر 
��ستمر�ر �ملحتجني يف حما�سرة �ملوؤ�س�سات 
جميع  �إق��ال��ة  على  و�الإ����س���ر�ر  �حلكومية 

�مل�سوؤولني.
�لرئي�س  م����ن  ق���ري���ب���ة  م�������س���ادر  ووف�������ق 
ر�جابا�سكا، فاإنه يعتزم �ال�ستقالة، و�أعلن 
رئي�س  كلف  �لرئي�س  �أن  �ل��ربمل��ان  رئي�س 

�حلكومة مبهامة قبل مغادرة �لبالد.
�حلكومة  رئ��ي�����س  تكليف  ع��ل  و�ح��ت��ج��اج��ا 
�ملتظاهرون،  �قتحم  م�سينغ،  ويكر  ر�ئيل 
و�أ�سرمو�  �ل���وزر�ء  رئا�سة  مقر  �الأرب��ع��اء، 
�لنر�ن يف منزله )كان غائبا عنه(، فيما 
ت��ع��م �ل��ب��الد �ل��ف��و���س��ى �ل��ع��ارم��ة وتفر�س 

�ل�سلطات �لطو�رئ يف جميع �الأنحاء.
�ل�سني،  ل���دى  �الأ���س��ب��ق  �مل�����س��ري  �ل�سفر 
�ل�������س���اأن �الآ����س���ي���وي، حممد  و�خل���ب���ر يف 
�إن  �حلفني يقول ل�”�سكاي نيوز عربية”، 

�أم��ام �سريالنكا تبدو قامتة، فيما  �الآف��اق 
تتجه �الأزمة ملزيد من �لتعقيد.

�سهدت  ���س��ري��الن��ك��ا  �أن  �حل��ف��ن��ي  وي��و���س��ح 
بتد�عيات  تاأثر  تاريخيا  �قت�ساديا  �نهيار� 
�أدى لنق�س حاد  م��ا  �الأوك��ر�ن��ي��ة،  �الأزم���ة 
�ل��ب��رول��ي��ة، وعجزت  و�مل������و�د  �ل���غ���ذ�ء  يف 
�خلارج؛  يف  بديونها  �ل��وف��اء  ع��ن  �ل��دول��ة 
وهو ما �أو�سل �لغ�سب �ل�سعبي �إىل ذروته، 

و�الأزمة �إىل �أفق م�سدود.
�ل�سيناريوهات  �أو  �حل��ل��ول  ع��ن  وب�سوؤ�له 
تكاتف  ���س��رورة  ي��رى �حلفني  �مل��ق��رح��ة، 
�ل�سيا�سية لت�سريع ت�سكيل  �ملعار�سة  قوى 
�ختيار  يف  �ل��ربمل��ان  وم�ساعدة  �حل��ك��وم��ة، 
ت���ق���دمي �لدعم  �ل��رئ��ي�����س �جل����دي����د، م���ع 
و�لدولية  �الإقليمية  �ل���دول  م��ن  �ل���الزم 
�الأ�سا�سية و�مل�ساهمة  لتوفر �الحتياجات 
�لبالد  ���س��ت��و�ج��ه  و�إال  �ل���دي���ون،  ���س��د�د  يف 

عو�قب وخيمة.
من جانبه، يعتقد �أ�ستاذ �ل�سالم و�ل�سر�ع 
�لربوفي�سور  �ل�سويد  يف  �أوب�ساال  بجامعة 
�أ�سوك �سوين، �أن �لتظاهر�ت يف �سريالنكا 
لن تتوقف قبل �أن يح�سل �ملحتجني على 
كافة مطالبهم، و�أبرزها ��ستقالة �لرئي�س 

ورئي�س �لوزر�ء.
حديثه  يف  ذل���ك  ع��ل��ى  ���س��وي��ن  وي�ست�سهد 
�ملظاهر�ت  ب���اأن  عربية”  ن��ي��وز  ل�”�سكاي 
حت����ول����ت حل����ال����ة مت�������رد، و�م�����ت�����دت �سد 

�لبالد و�سوال  �إىل خارج  �لهارب  �لرئي�س 
يتظاهر  �مل��ال��دي��ف؛ حيث  �إق��ام��ت��ه يف  ملقر 
�سو�ء من  برحيلة  للمطالبة  �ملئات هناك 

�أبناء �لبلد �أو �ملغربني �ل�سريالنكيني.
ويرى �سوين �أن جتاهل �ملطالب �ل�سعبية 
�مل��ا���س��ي��ة وو�سول  �ل�����س��ن��و�ت  ع��ل��ى م����د�ر 
�لغذ�ء  ع��ل��ى  �حل�����س��ول  ل�سعوبة  �الأزم����ة 
�سعبي  غ�سب  ت�سبب  و�ل���وق���ود  و�ل�����دو�ء 
فاالأمر  لذ�  عليه؛  �ل�سيطرة  �ل�سعب  من 
ي��ح��ت��اج حل���ل���ول ع��اج��ل��ة وت��غ��ي��ر �سامل 

للمنظومة �ل�سيا�سية.
وت��ع��ت��م��د �جل����زي����رة �ل���ت���ي ي��ق��ط��ن��ه��ا 22 
كم�سدر  �ل�سياحة  ع��ل��ى  �سخ�س  م��ل��ي��ون 
دخل رئي�سي، وهو �لقطاع �لذي �نهار �إثر 
�لهجمات �الإرهابية �لتي تعر�ست لها عام 
2019، ثم تبعات جائحة كورونا و�الأزمة 
�الأوك����ر�ن����ي����ة، م���ا �أث�����ر ج����د� ع��ل��ى م����و�رد 
�لدولة، كما �أدت �أكرب تخفي�سات �سريبية 
غ��وت��اب��اي��ا عند  �ل��ب��الد، منحها  ت��اري��خ  يف 
توليه �لرئا�سة، �إىل �إفر�غ خز�ئن �لدولة.

عمالت  ب��دون  نف�سها  �سريالنكا  ووج��دت 
من  حتتاجه  ما  ال�ستر�د  كافية  �أجنبية 

طعام ودو�ء ووقود.
�أخرى  ودول  �لهند  من  �مل�ساعد�ت  ورغ��م 
�سد�د  عن  �لدولة  تخلفت  �ملا�سي،  �أبريل 
ديونها �خلارجية، وت�سعى للح�سول على 

خطة �إنقاذ من �سندوق �لنقد �لدويل.

�سريالنكا.. �ملر�سحون لإد�رة �لبالد
 بني �لد�ستور و�لأمر �لو�قع

•• نيويورك-اأ ف ب       

فر�س  �ل���دويل  �الأم���ن  جمل�س  م��ن  �ل�سني  طلبت 
لهايتي،  و�ل��ذخ��رة  �خلفيفة  �الأ�سلحة  على  حظر 
�لطلب  ه��ذ�  �إدر�ج  رف�ست  �ملتحدة  �ل��والي��ات  لكن 
�أم�س  ظهر  بعد  للت�سويت  ط��رح  ق��ر�ر  م�سروع  يف 
��ستخد�م  ح���د  �إىل  ب��ك��ني  ���س��ت��ذه��ب  �جل��م��ع��ة.ه��ل 
و�سعته  �ل��ذي  �لن�س  �سد  )�لفيتو(  �لنق�س  ح��ق 

�لواليات �ملتحدة مب�ساعدة �ملك�سيك؟
تدعو �ل�سيغة �لنهائية مل�سروع �لقر�ر �لتي ح�سلت 
ليل  م��ن��ه��ا  ن�سخة  ع��ل��ى  بر�س”  “فر�ن�س  وك��ال��ة 
�خلمي�س �جلمعة �لدول �الأع�ساء �إىل “حظر نقل 
�الأ�سلحة �خلفيفة و�لذخرة �إىل جهات فاعلة غر 
�أو  �لع�سابات  عنف  ت��دع��م  �أو  يف  ت�سارك  حكومية 

�جلر�ئم �أو �نتهاكات حقوق �الإن�سان يف هايتي«.
“يقرر  �أن  �الأرب��ع��اء  و�ق��رح م�سروع م�ساد �سيني 
�الأع�ساء  �ل����دول  تطبق  �أن   )...( �الأم����ن  جمل�س 
�سد  و�لذخرة”  �خلفيفة  �الأ�سلحة  على  ح��ظ��ر�ً 

�لذين ي�ساركون �أو يدعمون �لع�سابات يف هايتي.
يكون جمل�س  باأن  �ل�سني يف مقرحاتها  وطالبت 
ف��ر���س عقوبات فردية  على  ق���ادر�ً  �ل���دويل  �الأم���ن 
�لع�سابات  �أ�سول وحظر �سفر( �سد قادة  )جتميد 

يف غ�سون 30يوماً من �عتماد �لقر�ر.
ويكتفي �لن�س �الأمريكي �ملك�سيكي بطلب �لنظر يف 

هذ� �الحتمال خالل ت�سعني يوما.
�سيا�سية  عملية  لبدء  �ل�سغط  حتت  هايتي  وتبقى 
رئا�سية  �ن��ت��خ��اب��ات  �إىل  ت���اأخ���ر  دون  م���ن  ت�����وؤدي 
ترعاه  �ل���ذي  �لن�س  يت�سمن  ال  لكن  وت�سريعية. 
وتطلب  بكني  تريدها  �إ���س��ارة  ومك�سيكو  و��سنطن 
من �الأمني �لعام لالأمم �ملتحدة �أن يدر�س مع دول 
�ملنطقة  من  �سرطة  ق��وة  �إر���س��ال  �لالتينية  �أمريكا 

لدعم قو�ت �الأمن �لهايتية.
غوتري�س  �أنطونيو  من  بالطلب  �لن�س  ويكتفي 
در��سة “�خليار�ت �ملمكنة” مع دول �ملنطقة لتعزيز 
�الأم����ن يف ه��اي��ت��ي، ع��ل��ى �أن ي��ق��دم ت��ق��ري��ر� يف 15 

�أكتوبر )ت�سرين �الأول(.
�أ���س��ب��وع يف  �الأق����ل خ���الل  ع��ل��ى  89 �سخ�ساً  وق��ت��ل 
�لهايتية  �ل��ع��ا���س��م��ة  ع�����س��اب��ات يف  ب��ني  ����س��ت��ب��اك��ات 

�رتفاعا  �الأ���س��ع��ار  ت�سجل  وق���ت  يف  ب��رن�����س  �أو  ب���ور 
�مل�ساعد�ت  يهدد  ما  �ل��وق��ود،  نق�س  ويتفاقم  ح��اد� 

�الإن�سانية �حليوية لل�سكان.
�لدبلوما�سية  �ل��ب��ع��ث��ة  ب��ا���س��م  م��ت��ح��دث��ة  �أو���س��ح��ت 
“فر�ن�س  ل��وك��ال��ة  �مل��ت��ح��دة  �الأمم  ل���دى  �ل�سينية 
“�لو�سع يف هايتي  �أن  بعد ظهر �خلمي�س  بر�س” 
عليه”مع عنف  ه��و  �أ���س��و�أ مم��ا  ي��ك��ون  �أن  ال ميكن 

�لع�سابات �لذي يت�ساعد يف بور �أو بر�ن�س.
�لع�سابات  �أ�سلحة على  “فر�س حظر  �أن  و�أ�سافت 
رد�  �ملجل�س  �أن يفعله  �أقل ما يجب  �الإجر�مية هو 

على و�سع مرّوع ».
و�ملك�سيك  �ملتحدة  �لواليات  �أن  دبلوما�سيون  وذكر 
�ل�سني  �قرحته  ما  حد  �إىل  للذهاب  تخططا  مل 
مبنا�سبة جتديد تفوي�س �لبعثة �ل�سيا�سية لالأمم 

�ملتحدة يف هايتي �لتي تنتهي م�ساء �ليوم.
ولكن �أحد �لدبلوما�سيني قال لفر�ن�س بر�س طالبا 
تعار�س  ال  و��سنطن  �إن  هويته  ع��ن  �لك�سف  ع��دم 
�لعقوبات. و�أو�سح �أن �الأمر يتعلق بقر�ر�ت �سليمة 
ال  �الأ���س��ل��ح��ة  على  حظر  ف��ر���س  �أن  معترب�  ف��ق��ط، 
ميكن �أن يتم بدون قر�ر منف�سل مبا يف ذلك �إن�ساء 
جلنة عقوبات وجمموعة من خرب�ء �الأمم �ملتحدة 

م�سوؤولني عن تطبيقها.
�ملزيد من  “ي�ستحق  �أن كل هذ�  �مل�سدر  و�أك��د هذ� 
يف  �أ�سا�سياً  ف��اع��اًل  ط��رف��اً  بكني  �لعمل«.و�أ�سبحت 
ملف هايتي يف �الأمم �ملتحدة يف �ل�سنو�ت �الأخرة. 
�أكد دبلوما�سيون غربيون، هو رغبة  و�ل�سبب، كما 
�أو برن�س  ب���ور  ب��ع��د �ع����ر�ف  �ل�����س��ني يف �الن��ت��ق��ام 
ب��ت��اي��و�ن. ل��ك��ن ب��ك��ني تنفي وج���ود �أي ع��الق��ة بني 
�ملتحدة،  �الأمم  �جتماعات  يف  ذل��ك،  �مل�ساألتني.مع 
�ل��غ��ارق يف  �إد�ن���ة �لبلد  �أك��ر ح��دة يف  تبدو �ل�سني 
�أزمة �سيا�سية و�قت�سادية على �لرغم من م�ساعد�ت 
دولية متعددة وخمتلف بعثات حفظ �ل�سالم حتى 
م�سدر  2019.وقال  �الأول(  )ت�����س��ري��ن  �أك��ت��وب��ر 
عد  ط��ال��ب��اً  بر�س”  ل�”فر�ن�س  �سيني  دبلوما�سي 
مكافحة  علينا  هايتي يجب  “يف  �إن��ه  هويته  ك�سف 
�إىل  �ل�سيا�سية  �ل�سلطات  ودف��ع  �الأ�سلحة  تهريب 
عقوبات  بفر�س  و�لتهديد  تقاع�سها  من  �خل��روج 

قانونية على �مل�سوؤولني عن �لعنف«.

 ب�سبب هايتي.. معركة بني 
�ل�سني و�أمريكا يف جمل�ش �لأمن

لتاأمني زيارة بايدن.. ن�سر 1500 
رجل �أمن فل�سطيني يف بيت حلم

•• بيت حلم-وكاالت

�أن  �رزي��ق��ات،  ل��وؤي  �لفل�سطينية،  �ل�سرطة  با�سم  �لر�سمي  �لناطق  ك�سف 
1500 عن�سر �أمن ينت�سرون يف بيت حلم، جنوبي �ل�سفة، لتاأمني زيارة 

�لرئي�س �الأمريكي جو بايدن للمدينة.
�الأمنية  “�الأجهزة  �إن  �رزيقات،  �أ�ساف  �لفل�سطينية،  “معا”  وكالة  ووفق 

�أنهت كافة �لتجهيز�ت و�لرتيبات لتاأمني زيارة �لرئي�س �الأمريكي«.
وبنّي �أن �الأجهزة �الأمنية كافة ت�سارك يف تاأمني �لزيارة ب� 1500عن�سر، 

بينهم 600 من جهاز �ل�سرطة.
بينها  �لعملية،  يف  ت�سارك  مركبًة   70 على  يزيد  م��ا  �أن  �رزي��ق��ات،  و�أ���س��ار 
بيت حلم  �لرئي�سية يف  �لطرقات  �أن  �ملتفجر�ت.وبنّي  وح��د�ت من هند�سة 
على  و�ال�سطفاف  فيها  �ملركبات  تنقل  �سيمنع  حيث  �ساعات،  لعدة  �سُتغلق 
لعدة  �ل�سياح  �أم��ام  �سُتغلق  �ملهد  كني�سة  �أن  �إىل  �أرزي��ق��ات،  جو�نبها.و�أ�سار 
�ساعات، تز�مناً مع زيارة بايدن.ومن �ملقرر �أن ي�سل �لرئي�س �الأمريكي بيت 
حلم يف موكب ر�سمّي قادماً من مدينة �لقد�س، �أم�س �جلمعة عند �ل�ساعة 
11:30 �سباحاً.ولدى و�سوله �سُتجرى مر��سم ��ستقبال ر�سمية، بح�سب 
برنامج �لزيارة �لذي وزعه مكتب �لرئي�س �لفل�سطيني حممود عبا�س على 
و�سائل �العالم.وتعّد كني�سة �ملهد يف بيت حلم �أقد�س مكان دينّي م�سيحّي.

ت�سمل  �أو�سطية  �سرق  جولة  �سمن  �إ�سر�ئيل  �إىل  بايدن  و�سل  و�الأرب��ع��اء، 
�إ�سر�ئيل وفل�سطني و�ل�سعودية حيث يختمها بقمة عربية �أمريكية.
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عربي ودويل
�سعبية عمر�ن خان �أمام �ختبار يف �نتخابات فرعية 

•• اإ�شالم اباد-اأ ف ب

ت�����و�ج�����ه ����س���ع���ب���ي���ة رئ����ي���������س �ل����������وزر�ء 
�ل��ب��اك�����س��ت��اين �ل�����س��اب��ق ع���م���ر�ن خان 
�ختبار� يف نهاية �الأ�سبوع يف �نتخابات 
فرعية الختيار 20 مقعد� يف جمل�س 
والية �لبنجاب، �الأكرب من حيث عدد 

�ل�سكان.
�لوالية  تلك  يف  لالنتخابات  وُي��ن��ظ��ر 
�لعامة  لالنتخابات  �ختبار  �أنها  على 
ب��ح��ل��ول ت�سرين  �إج����ر�وؤه����ا  �مل��ف��ر���س 

باأن  �ل��ق��ادم، علما  �لعام  �الأول/�أك��ت��وب��ر 
�لبالد  �أن���ح���اء  خ����ان خ���ا����س ح��م��ل��ة يف 
النتخابات �سابقة، منذ �أطاحه �لربملان 

بحجب �لثقة عنه يف ني�سان/�أبريل.
�أن  بعد  �لبنجاب  يف  مقعد�   20 و�سغر 
يف  �أع�ساء  �النتخابات  جلنة  ��ستبعدت 
�لتي يتزعمها عمر�ن  �الإن�ساف  حركة 
�أن غرو�  ب��ع��د  ع��ل��ى طلبه  ب��ن��اء  خ���ان، 

والء�تهم.
و�أدى ذلك �إىل تغر يف حكومة �لوالية 
�لتي ير�أ�سها �الآن حمزة �سريف، جنل 

رئي�س �لوزر�ء �سهباز �سريف.
تقدم  �النتخابات  �إن  �ملحللون  وي��ق��ول 
فر�سة خلان معرفة مدى قدرة حملته 

على ح�سد �لدعم �ل�سعبي.
ع�سكري  ح�سن  �ل�سيا�سي  �ملعلق  وق��ال 
�سيقول  فاز  “�إذ�  بر�س  فر�ن�س  لوكالة 
�ل�سغوط  ف���ي���زي���د  م���ع���ي+  +�ل�������س���ع���ب 
و�إذ� خ�سر  �نتخابات جديدة”.  الإجر�ء 
�النتخابات  �إن  بالتاأكيد  “�سيقول خان 

كانت مزورة”، �أ�ساف ع�سكري.
�إىل  �ل��ب��اك�����س��ت��ان��ي��ني  �آالف  خ���ان  ج���ذب 

جتمعات �نتخابية يف �أنحاء �لبالد منذ 
قال  مطولة  خطابات  و�ألقى  �إطاحته، 
فيها �إن �حلكومة ُفر�ست على باك�ستان 

مبوؤ�مرة بقيادة �أمركية.
كما يحمل �حلكومة �حلالية م�سوؤولية 
من  �لعديد  �أن  رغ��م  �لت�سخم  �رت��ف��اع 
ورث  �سريف  �أن  على  يتفقون  �ملحللني 
و�لتي  �الق���ت�������س���ادي���ة،  ب�����الده  م��ت��اع��ب 
خفت حدتها هذ� �الأ�سبوع �إثر �لتو�سل 
�لدويل  �لنقد  ���س��ن��دوق  م��ع  التفاقية 

على ��ستئناف �سفقة �نقاذ.

م�سر تعلق �أن�سطة قو�تها 
ببعثة �لأمم �ملتحدة يف مايل 

•• دكار-رويرتز

قال متحدث با�سم �الأمم �ملتحدة �أم�س �جلمعة �إن م�سر �أبلغت �ملنظمة باأنها �ستعلق �أن�سطة قو�تها 
�إىل تز�يد �لهجمات على ق��و�ت حفظ �ل�سالم  �ل�سالم يف مايل موؤقتا، وع��زت ذلك  يف بعثة حفظ 
�مل�سرية �لتي تر�فق قو�فل �الإمد�د لقو�عد �الأمم �ملتحدة.وت�سببت �لهجمات يف مقتل �سبعة جنود 
م�سريني منذ بد�ية �لعام.وقال �ملتحدث “ مت �إبالغنا باأنه نتيجة لذلك، �ستعلق �لوحدة �لع�سكرية 
وت�سر مينو�سما �إىل بعثة �الأمم  �مل�سرية موؤقتا �أن�سطتها يف مينو�سما �عتبار� من 15 �أغ�سط�س”. 
�ملتحدة �ملتكاملة �ملتعددة �الأبعاد لتحقيق �ال�ستقر�ر يف مايل.ويعد �لقر�ر �سربة �أخرى للبعثة بعد 
�أن علق �ملجل�س �لع�سكري �حلاكم يف مايل موؤقتا مناوبة �لقو�ت من �لدول �مل�ساركة يف بعثة حفظ 

�ل�سالم �أم�س �الأول �خلمي�س.

•• دبي-رويرتز

من �ملرجح �أن تت�سلط �الأ�سو�ء على طموحات 
�لرئي�س  �جتماعات  خ��الل  �لع�سكرية  �إي���ر�ن 
بال�سرق  ج��ول��ت��ه  يف  ب���اي���دن  ج���و  �الأم���ري���ك���ي 
تر�سانة  يف  ط��ه��ر�ن  تو�سع  ي��ع��زز  �إذ  �الأو����س���ط، 

�سو�ريخها من قوتها �مل�سلحة يف �ملنطقة.
وك�سفت �إير�ن عن �ساروخ جديد حملي �ل�سنع 
فرب�ير-  يف  ك��ي��ل��وم��ر�   1450 م����د�ه  ي��ب��ل��غ 
�ملحادثات  ��ستئناف  �سباط بعد يوم و�حد من 
غر �ملبا�سرة بني و��سنطن وطهر�ن من �أجل 

�إحياء �التفاق �لنووي �ملربم عام 2015.
لل�ساروخ  �لر�سمي لقطات  �لتلفزيون  وعر�س 
�أر���س- �ساروخ  وه��و  �سكن”،  “خيرب  �جلديد 
�ل�����س��وء على ت�سميم  �أر����س.و�أل���ق���ت �خل��ط��وة 
نفوذها  م����د  ع���ل���ى  �الإي����ر�ن����ي����ة  �جل���م���ه���وري���ة 
�لعاملية  �ل���ق���وى  حت�����اول  ح���ني  يف  �ل��ع�����س��ك��ري 
تقلي�س بر�جمها �ل�ساروخية وجتديد �لقيود 
على تخ�سيب �ليور�نيوم وهي عملية قد تقود 

�إىل �إنتاج �أ�سلحة نووية.
لوجودها.  تهديد�  �إي���ر�ن  يف  �إ�سر�ئيل  وت��رى 
�لبال�ستية  �سو�ريخها  �إن  ت��ق��ول  �إي����ر�ن  لكن 
�لتي ي�سل مد�ها �إىل �ألفي كيلومر هي �سالح 
و�إ�سر�ئيل  �ملتحدة  �ل��والي��ات  مو�جهة  يف  ردع 
وتنفي  ب��امل��ن��ط��ق��ة.  حمتملة  �أخ����رى  و�أه�����د�ف 

�ل�سعي المتالك �سالح نووي.
�الأمريكي  �ل��رئ��ي�����س  �أع��ل��ن   2018 ع���ام  ويف 
دون��ال��د ت��ر�م��ب �ن�����س��ح��اب ب���الده م��ن �التفاق 
طهر�ن  الإجبار  عقوبات  فر�س  و�أع��اد  �لنووي 
�أكر  �ت��ف��اق  �ل��دخ��ول يف حم��ادث��ات على  على 
و�لقو�ت  �ل�ساروخية  بر�جمها  يعالج  �سموال 
�لتي تدعمها �إير�ن لتخو�س حروبا بالوكالة.

ومل تر�سخ طهر�ن لهذ� �ل�سغط. وفيما يلي 
�لبال�ستية  لل�سو�ريخ  برناجمها  ع��ن  حقائق 

�ملدعوم ب�سو�ريخ كروز وطائر�ت ُم�سرة.
�الأمريكية  �مل��خ��اب��ر�ت  م��دي��ر  مكتب  ي��ق��ول   -
�ل�سو�ريخ  من  ع��دد  باأكرب  م�سلحة  �إي���ر�ن  �إن 

�لبال�ستية يف �ملنطقة.
- ت���ق���ول م��ن��ظ��م��ة �حل����د م���ن �ل��ت�����س��ل��ح، وهي 
�إن  و����س��ن��ط��ن،  مقرها  حكومية  غ��ر  منظمة 
برنامج �إير�ن �ل�ساروخي يعتمد بدرجة كبرة 
ورو�سيا  �ل�سمالية  كوريا  من  ت�سميمات  على 

و��ستفاد من م�ساعد�ت �سينية.
�ل����ذي ي�سم  �ل��ربن��ام��ج  �إن  �مل��ن��ظ��م��ة  ت��ق��ول   -
ن��ح��و �أل����ف ����س���اروخ ق�����س��ر وم��ت��و���س��ط �مل���دى، 

�ل�سرق  �ل�����س��و�ري��خ يف  ن�سر  ب��ر�م��ج  �أك���رب  م��ن 
ين�سب يف  �إي���ر�ن  �هتمام  �إن  وتقول  �الأو���س��ط. 
�لوقت �لر�هن على تعزيز دقة نظم �ل�سو�ريخ 

متو�سطة �ملدى.
- تقول منظمة �حلد من �لت�سلح �إن �سو�ريخ 
�إي�������ر�ن �ل��ق�����س��رة و�مل��ت��و���س��ط��ة �مل�����دى ت�سم 
 300 بنحو  م��د�ه  ويقدر  �سهاب-1  �سو�ريخ 
كيلومر(   700( �ل���ف���ق���ار  وذو  ك��ي��ل��وم��ر 
كيلومر(  و�أل���ف   800 ب��ني  )م��ا  و�سهاب-3 
�إىل  م��د�ه  )ي�سل  تطويره  �جل��اري  وعماد-1 
�ألفي كيلومر( و�سجيل �جلاري تطويره )بني 

1500 و2500 كيلومر(.
كيه.�إت�س- ك��روز  �إي��ر�ن كذلك �سو�ريخ  ل��دى 

�ل���ذي يطلق م��ن �جل��و وق���ادر على حمل   55
ر�أ�س نووية ويبلغ مد�ه ثالثة �آالف كيلومر 
 300 م���د�ه  لل�سفن  م�ساد  ح��دي��ث  و���س��اروخ 
تزن  حربية  ر�أ����س  حمل  على  وق���ادر  كيلومر 

�ألف كيلوجر�م.

* هجمات ووكالء اإقليميون
�ملتحدة  و�ل��والي��ات  �ل�سعودية  �لعربية  قالت 
ك��ان��ت ور�ء هجوم  �إي����ر�ن  �أن  ت��ع��ت��ق��د�ن  �إن��ه��م��ا 
ع��ل��ى من�ساآتها  و���س��و�ري��خ  ُم�����س��رة  ب��ط��ائ��ر�ت 
�لنفطية يف 2019، و��ستعر�ست �إير�ن قوتها 
يف مار�س - �آذ�ر عندما هاجمت �أربيل يف �سمال 
�لعر�ق بع�سر�ت �ل�سو�ريخ �لبال�ستية، يف هجوم 

غر م�سبوق على عا�سمة �إقليم كرد�ستان �سبه 
�مل�ستقل.

وقالت و�سائل �إعالم ر�سمية �إير�نية �إن �حلر�س 
�لثوري �الإير�ين نفذ �لهجوم على ما و�سفتها 
يف  �إ�سر�ئيلية  ��سر�تيجية”  “مر�كز  باأنها 
�أربيل، يف �إ�سارة �إىل �أن �لهجوم رد فعل �نتقامي 
من �سربات جوية �إ�سر�ئيلية �أ�سفرت عن مقتل 

ع�سكريني �إير�نيني يف �سوريا.
قال زعيم ملي�سيا حزب �هلل �للبنانية �ملدعومة 
�ل��ق��درة د�خل  �إن �جل��م��اع��ة لديها  �إي����ر�ن  م��ن 
�إىل  �ل�������س���و�ري���خ  �آالف  حت���وي���ل  ع��ل��ى  ل��ب��ن��ان 
ويف  ُم�سرة.  ط��ائ��ر�ت  و�إن��ت��اج  دقيقة  �سو�ريخ 
فرب�ير- �سباط، قال ح�سن ن�سر �هلل �إن حزب 
�إىل  �لعادية  �ل�سو�ريخ  حتويل  من  متكن  �هلل 
“خرب�ء من  ب��ال��ت��ع��اون م��ع  ���س��و�ري��خ دق��ي��ق��ة 
جمهورية �إير�ن ».نقلت �إير�ن �سو�ريخ حملية 
دقيقة �لتوجيه �إىل �سوريا لدعم �لرئي�س ب�سار 
على  �مل�سلحة  �ملعار�سة  على  �حل��رب  يف  �الأ�سد 
مدى �الأحد ع�سر عاما، ح�سبما قال م�سوؤولون 

يف �ملخابر�ت �الإ�سر�ئيلية و�لغربية.
ونقلت �إير�ن �أي�سا بع�سا من طاقتها �الإنتاجية 
���س��وري��ا، حيث  �الأر�����س يف  �إىل جممعات حت��ت 
متحالفة  �أخ����رى  وق����و�ت  �الأ���س��د  جي�س  تعلم 
بنف�سها،  �ل�سو�ريخ  �سنع  طريقة  طهر�ن  مع 

بح�سب نف�س �مل�سادر.
متكررة  ج���وي���ة  ����س���رب���ات  �إ����س���ر�ئ���ي���ل  و���س��ن��ت 
�أن���ه���ا لنقل  و����س��ت��ه��دف��ت ع��م��ل��ي��ات ي�����س��ت��ب��ه يف 
�الأ�سلحة و�ملو�قع �لتي توجد بها تلك �مل�سانع 

ومن�ساآت �لتخزين.
�لنفط  ق�سايا  ب��اي��دن  يناق�س  �أن  �مل��ق��رر  وم��ن 
�إىل  رحلته  خ��الل  و�إي���ر�ن  و�ليمن  و�إ�سر�ئيل 

�لعربية �ل�سعودية.

�ل�ستخبار�ت �لأمريكية مت�سح 
ر�سائل لأحد�ث �لكابيتول

•• وا�شنطن-اأ ف ب

ن�سية  ر�سائل  مب�سح  �لرئي�س،  حماية  عن  �مل�سوؤول  �ال�ستخبار�ت  مكتب  ق��ام 
كانون  من  �ل�ساد�س  يف  �لكابيتول  على  �لهجوم  خالل  �جلهاز  عنا�سر  �أر�سلها 

�لثاين/يناير، على ما قالت جلنة مر�قبة حكومية يف ر�سالة ن�سرت �خلمي�س.
وقال جوزف كوفاري �ملفت�س �لعام بوز�رة �الأمن �لد�خلي، للكونغر�س يف �لر�سالة 
�ملوؤرخة م�ساء �الأربعاء، �إن مكتبه و�جه �سعوبة يف �حل�سول على �سجالت من 

جهاز �ال�ستخبار�ت لتاريخ 5 و6 كانون �لثاين/يناير 2021.
وقد تكون �لر�سائل حا�سمة يف �لتحقيقات �لتي يجريها جمل�س �لنو�ب ووز�رة 
�ملقربون قد حر�سو� على  �إذ� كان دونالد تر�مب وم�ست�ساروه  �لعدل حول ما 
منع  بهدف  �لكابيتول،  مبنى  على  �ل�سابق  �لرئي�س  �ن�سار  �سنه  �لذي  �لهجوم 
�لثاين/ ت�سرين  �نتخابات  يف  ب��اي��دن  ج��و  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي  ف��وز  على  �مل�سادقة 

م���ن جهاز  ع��ن��ا���س��ر  �ل��ه��ج��وم  خ���الل  ت���ر�م���ب  ب��رف��ق��ة  2020.وكان  ن��وف��م��رب 
�ال�ستخبار�ت، كما كانو� برفقة نائب �لرئي�س مايك بن�س، �لذي ُنقل �إىل خمباأ 

يف �لكابيتول بعد دعو�ت من �أن�سار تر�مب طالبت ب”�سنقه«.
�للجنة  �أم���ام  �الأب��ي�����س  �لبيت  �سابق يف  م��وظ��ف  ق��ال  ح��زي��ر�ن/ي��ون��ي��و   29 يف 
�إن تر�مب  �أحد�ث �ل�ساد�س من كانون �لثاين/يناير،  �لربملانية �لتي حتقق يف 
حاول �إجبار جهاز �ال�ستخبار�ت على �أخذه �إىل �لكابيتول لالن�سمام الأن�ساره 

يف ذلك �ليوم.
وكتب كوفاري يف �لر�سالة �لتي �أعلنت عنها �أوال موؤ�س�سة ذ� �نر�سبت �الإخبارية 
قبل �أن تن�سرها بوليتيكو �إن “�لوز�رة �أبلغتنا باأن �لعديد من �لر�سائل �لن�سية 
 ،2021 �لثاين/يناير  كانون  و6   5 بتاريخ  �ال�ستخبار�ت  جلهاز  تعود  �لتي 

ُم�سحت يف �إطار برنامج تغير �أحد �لهو�تف«.
�أن  بعد  �لن�سية  �لر�سائل  تلك  م�سح  �الأمركي  �ال�ستخبار�ت  “جهاز  �إن  وقال 
طلب مكتب �ملفت�س �لعام �سجالت �ت�ساالت �لكرونية” ملر�جعة يوم �ل�ساد�س 

من كانون �لثاين/يناير.
و�أ�ساف باأن �لوز�رة تاأخرت يف �إر�سال �سجالت �أخرى ملكتب �ملفت�س �لعام.

�أنتوين غوليلمي يف بيان ت�سريحات  ونفى �ملتحدث با�سم جهاز �ال�ستخبار�ت 
�إطار  يف  ُم�سحت  �ال�ستخبار�ت  عنا�سر  هو�تف  بيانات  �إن  �لعام.وقال  �ملفت�س 
برنامج تبديل مقرر بد�أ قبل �أن يطلب مكتب �ملفت�س �لعام �ملعلومات بعد �ستة 

�أ�سابيع على �أحد�ث �لكابيتول.
�لعام  �ملفت�س  �أبلغ وز�رة �الأمن �لد�خلي ومكتب  “جهاز �ال�ستخبار�ت  �أن  و�أكد 
بفقد�ن بيانات هو�تف معينة، لكنه �أكد ملكتب �ملفت�س �لعام عدم فقد�ن �أي من 

�لر�سائل �لن�سية �لتي طلبها يف عملية تبديل” �لهو�تف.

•• عوا�شم-وكاالت

تعتربها  �لتي  �الأوروب��ي��ة  �لت�سريحات  تتو�ىل 
كييف تغر� يف �ملو�قف بعد ما يقارب 5 �أ�سهر 

على �لعملية �لع�سكرية �لرو�سية يف �أوكر�نيا.
�أعلن عنه �الأمني  �لت�سريحات، ما  و�آخر هذه 
�لعام حللف �لناتو ين�س �ستولتنربغ، �لذي قال 
�إن �حللف يركز على م�ساعدة �أوكر�نيا ع�سكريا 

ولي�س على �ن�سمامها له.
م�سرك  �جتماع  خ��الل  �ستولتنربغ  و�أ���س��اف 
ل��ل��ج��ن��ت��ي �ل����دف����اع و�خل����ارج����ي����ة يف �ل���ربمل���ان 
�الأوروبي: “تركز �جلهود �الآن على م�ساعدة 
�أوكر�نيا يف �حلفاظ على ��ستقاللها، فهذ� هو 

�ل�سيء �لرئي�سي، ولي�س ع�سوية �لناتو«.
وع��ربت كييف موؤخر� عن غ�سبها من خالل 
�سرغي  �الأوك����ر�ين،  �ملالية  وزي��ر  ت�سريحات 
عدم  ع��ن  �أي���ام  منذ  �أع��ل��ن  �ل���ذي  مارت�سينكو، 
وجود تو�فق بني �لدول �الأوروبية ب�ساأن حزمة 

م�ساعد�ت الأوكر�نيا قيمتها 9 مليار�ت يورو.
ت�����س��ري��ح��ات��ه لالإعالم  �ل���وزي���ر خ���الل  و�ت��ه��م 
�الإي����ط����ايل، �أمل���ان���ي���ا مب��ن��ع ت��خ�����س��ي�����س حزمة 
الأوكر�نيا،  ي��ورو  مليار�ت   9 بقيمة  م�ساعد�ت 
ح��ي��ث ت��ع��ار���س �أوروب������ا مت��وي��ل��ه��ا م��ن �لديون 

�الأوروبية �مل�سركة.
ومع بدء �لعمليات �لع�سكرية، ��سطفت معظم 
�لدول �الأوروبية �إىل جانب كييف، د�عمة �إياها 
�الأمل���اين كان  �مل��وق��ف  �أن  �إال  و�ل��ع��ت��اد،  بال�سالح 

حمل �نتقاد�ت منذ بدء �الأزمة.
مدير  ملحم،  �آ���س��ف  يقول  �خل�سو�س  وب��ه��ذ� 
“برلني من  للدر��سات:  �إم”  “جي �سي  مركز 
�أ�سباب،  ملو�سكو نظر� لعدة  �لدول تفهما  �أكر 
ت��ع��ود ل��ل��ت��ق��ارب �الق��ت�����س��ادي و�ل��ث��ق��ايف، �لذي 
�أجنيال  �ل�سابقة  �مل�����س��ت�����س��ارة  ب��ن��ائ��ه  يف  ���س��اع��د 
مركل«.و�أكد ملحم، خالل ت�سريحاته ملوقع 
�القت�سادي  �مللف  �أن  عربية”،  نيوز  “�سكاي 
وحده كفيل بردد �أملانيا، فثلث �لغاز �لرو�سي 
عليه  ت�ستحوذ  �لعجوز  �لقارة  �إىل  ي�سل  �لذي 

برلني فقط.
يف �ل�سياق ذ�ت���ه، ق��ال �الأك��ادمي��ي �ل��رو���س��ي يف 
فيكتوروفيت�س:  دمييري  �لدولية  �ل�سيا�سة 

بد�ية  م��ن��ذ  ل���ن���دن  وم��ع��ه��ا  ك��ي��ي��ف  “مار�ست 
�أملانيا  على  �ل�سغوط  �لرو�سية جميع  �لعملية 
لو  حتى  موحد  �أوروب���ي  موقف  �إىل  للو�سول 

كان ذلك ظاهريا فقط«.
و�أ�ساف فيكتوروفيت�س يف حديث ملوقع “�سكاي 
نيوز عربية” �أن �أملانيا “متيل د�ئما �إىل �سيا�سة 
�ملنت�سف �أي عدم �لتورط ب�سكل �سريح يف �أي 

�أزمة توؤثر عليها �قت�ساديا«.
وتخ�سى �أوروبا من �النقطاع �لكامل الإمد�دت 
“نورد  �أنابيب  بعد توقف خط  �لرو�سي،  �لغاز 
�جلاري،  يوليو   11 يف  لل�سيانة   ”1 �سرمي 
ملدة 10 �أيام.ويعترب “نورد �سرمي 1” �أكرب 
مبا�سرة  وي�سل  �لرو�سي،  للغاز  منفرد  طريق 

�إىل �أملانيا، عرب بحر �لبلطيق، حيث يجلب 55 
مليار مر مكعب من �لغاز �لطبيعي �سنويا.

و�سفت  �ل���ت���ي  �الأوروب�����ي�����ة  �مل����و�ق����ف  ظ���ل  ويف 
�لدفاع  ق����ال وزي�����ر  ك��ي��ي��ف،  ب��امل��ت��غ��رة جت����اه 
ليكورنيو،  �سيبا�ستيان  �جل���دي���د،  �ل��ف��رن�����س��ي 
دو  “لو ج���ورن���ال  ل�����س��ح��ي��ف��ة  ت�����س��ري��ح��ات��ه  يف 
بني  �الت�������س���االت  �إن  �ل��ف��رن�����س��ي��ة،  دميان�س” 
و�لرو�سية  �لفرن�سية  �ل��دف��اع  وز�رت���ي  ممثلي 
م�ستمرة، ومن �مل�ستحيل قطع خيط �لعالقات 

مع مو�سكو يف �لنهاية.
وحول هذه �لنقطة، �أو�سح ملحم، �أن �ملع�سكر 
�ملوقف  خطورة  �الآن  بالكامل  �أدرك  �الأوروب���ي 
�لطاقة  ونق�س  للقارة  �القت�سادي  و�ل��و���س��ع 
�لتي  �ملدرو�سة  �لعقوبات غر  نتيجة  و�لغذ�ء، 

مت فر�سها على مو�سكو.
وب��نّي �أن �أوك��ر�ن��ي��ا توقعت يف ب��د�ي��ة �الأم���ر �أن 
ويتم ح�سد  نيابة عنها  �ملعركة  �لناتو  يخو�س 
�جليو�س لكييف، وهذ� مل ولن يحدث، فاأوروبا 

تدرك جيد� �أن هذ� يعني حربا عاملية ثالثة.
وحول �لو�سع يف فرن�سا قال �لرئي�س �إميانويل 
�سالح  �ل���غ���از  ت�����س��ت��خ��دم  رو���س��ي��ا  �إن  م���اك���رون 
النقطاع  �ال���س��ت��ع��د�د  �أوروب����ا  على  و�إن  ح���رب، 
ماكرون  �لرو�سي.وحذر  �لغاز  �إم���د�د�ت  كامل 
عن  �ال�ستغناء  �أن  م��ن  تلفزيونية  مقابلة  يف 
“�ل�سيف  �أن  يعني  �لرو�سية  �لطاقة  �إم��د�د�ت 
على  ج��د�  �سعبني  �سيكونان  �خلريف  وب��د�ي��ة 

�الأرجح«.
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����س���ري مولياين  �مل��ال��ي��ة �الإن��دون��ي�����س��ي��ة  دع����ت وزي������رة 
م�سرك  منتدى  عقد  �إىل  �جلمعة  �أم�����س  �إن���در�و�ت���ي 
�مل��ال��ي��ة و�ل����زر�ع����ة م���ن دول جمموعة  ي�����س��م وز�رت�����ي 
�لع�سرين للتو�سل �إىل �إجر�ء�ت ملمو�سة ملعاجلة تز�يد 
�لتي  �الأ�سمدة  �إم���د�د�ت  و�أزم��ة  �لغذ�ئي  �الأم��ن  �نعد�م 

تلوح يف �الأفق.
�أه����م �لق�سايا  �أح����د  �ن���ع���د�م �الأم�����ن �ل��غ��ذ�ئ��ي  ومي��ث��ل 
�ملطروحة على جدول �أعمال �جتماع وزر�ء مالية دول 
�إندوني�سيا  حت��اول  حيث  ب��ايل،  يف  �لع�سرين  جمموعة 
جمموعة  يف  م�سركة  �أر�سية  �إي��ج��اد  �مل�سيفة  �ل��دول��ة 
و�ل�سغوط  �أوك���ر�ن���ي���ا  ح����رب  م��ث��ل  م�����س��ك��الت  ت���و�ج���ه 

�القت�سادية �ملتز�يدة من �رتفاع �لت�سخم.
وقالت �سري مولياين �إن �لعامل يو�جه �أزمة جوع عاملية 
و�الآثار  �لت�سدير  وقيود  �حل��رب  ب�سبب  �الأف��ق  تلوح يف 
�أزمة  ح��دوث  خطر  �أن  و�أ���س��اف��ت  للجائحة.  �مل�ستمرة 

يف �إم����د�د�ت �الأ���س��م��دة ق��د ي���وؤدي �إىل 
تفاقم �أزمة �لغذ�ء حتى عام 2023 

وما بعده.
م�سركة  �ج���ت���م���اع���ات  ت��ن��ظ��ي��م  ومت 
و�ل�سحة  �مل��ال��ي��ة  ل���وز�رت���ي  مم��اث��ل��ة 
�ل��ع��ام �مل��ا���س��ي مل��ع��اجل��ة ق�����س��اي��ا مثل 
للقاحات  �مل���ت���ك���اف���ئ  غ����ر  �ل���ت���وزي���ع 

كوفيد-19.
و�سرحت �سري مولياين قائلة “لقد 
جنحت جمموعة �لع�سرين يف �لقيام 
بذلك من �أجل �لتمويل و�ل�سحة... 
نف�سه  �ل�سيء  تاأ�سي�س  يتم  �أن  وناأمل 

�أي�سا من خالل تعزيز قدرتنا على �لتحرك لي�س فقط 
للتمويل، ولكن �الأهم من ذلك تن�سيق �ل�سيا�سات عرب 

�لبلد�ن وبدعم من �ملنظمات �لدولية«.
ودع����ت وزي�����رة �خل���ز�ن���ة �الأم��ري��ك��ي��ة ج��ان��ي��ت ي��ل��ني يف 
زيادة  �إىل  �لع�سرين  جمموعة  �أع�ساء  نف�سه  �الجتماع 

�إنفاقهم ملو�جهة حتديات �الأمن �لغذ�ئي �حلالية.
�ل��ب��ل��د�ن هي  �أف��ق��ر  �إن �الأ���س��ر �لفقرة يف  وق��ال��ت يلني 
تر�جع  �إىل  ي���وؤدي  مم��ا  مبا�سر،  ب�سكل  ت�سرر�  �الأك���ر 

�لتنمية وتقوي�س جهود �لق�ساء على �لفقر.
بوتني  ف���الدمي���ر  �ل���رو����س���ي  �ل��رئ��ي�����س  �أن  و�أ����س���اف���ت 
�إىل  و�أ���س��ارت  �حلرب”.  يف  ك�سالح  �ل��غ��ذ�ء  “ي�ستخدم 
و�ملعد�ت  �حلبوب  و�سرقة  �لزر�عية  �ملن�ساآت  “تدمر 

�لزر�عية و�حل�سار �لقائم على مو�نئ �لبحر �الأ�سود«.
�حلبوب  �أ�سعار  �رتفاع  يف  �أوكر�نيا  يف  �حل��رب  وت�سببت 

وزيوت �لطهي و�لوقود و�الأ�سمدة.
توقف  �إىل  �لبحري  و�حل�����س��ار  �ل��رو���س��ي  �ل��غ��زو  و�أدى   
تاركة  �مل��و�ن��ئ  يف  �ل�سفن  ع�سر�ت  لتتعطل  �ل�����س��ادر�ت، 
20 م��ل��ي��ون ط��ن م��ن �حلبوب  ن��ح��و 
�أودي�سا.وت�سف  ���س��و�م��ع  يف  ع��ال��ق��ة 
مو�سكو �لغزو باأنه “عملية ع�سكرية 

خا�سة«.
وخ����الل �مل��ن��اق�����س��ات، ق��ال��ت جنوزي 
�لعامة  �مل���دي���رة  �إي���وي���ال  �أوك����وجن����و 
هناك  �إن  �ل��ع��امل��ي��ة  �ل��ت��ج��ارة  ملنظمة 
خم������اوف م����ن حت���وي���ل �الإم���������د�د�ت 
�لغذ�ئية بعيد� عن �لبلد�ن �لفقرة 
ثر�ء،  �الأك��ر  �ل��دول  �إىل  وتوجيهها 
لقاحات  م����ع  ح�����دث  م����ا  “ليتكرر 

كوفيد-19«.

•• روما-اأ ف ب

بد�أ رئي�س �لوزر�ء �الإيطايل ماريو در�غي �لذي رف�س �لرئي�س 
�سرجو ماتاريال ��ستقالته �أم�س �جلمعة �حت�ساب عدد �لنو�ب 
�الأخرة  ه��ذه  ك��ان��ت  �إذ�  م��ا  ملعرفة  حكومته  لبقاء  �مل��وؤي��دي��ن 

�ستح�سل على ثقة �لربملان �الأربعاء �ملقبل.
�أمام  للمثول  “ُدعي  در�غ���ي  �أن  �الإيطالية  �لرئا�سة  و�أعلنت 
در�غي  و�أر�د  للو�سع”.  تقييم  ُي��ج��رى  ك��ي   )...( �ل���ربمل���ان 
�لذي �أر�د �ال�ستقالة م�ساء �خلمي�س بعد عدم م�ساركة حركة 
“خم�س جنوم” �لع�سو يف �الئتالف �حلاكم، يف ت�سويت على 

�لثقة طلبته �حلكومة، �إال �أن �لرئي�س رف�سها.
�ملقرر  �أن در�غ��ي يزور �جلز�ئر �الثنني و�لثالثاء، فمن  ومبا 

عقد هذه �جلل�سة �حل�سا�سة للربملان �الأربعاء.
ويرى فر�ن�سي�سكو غالييتي �مل�سوؤول عن مركز بولي�س �سونار 
لالأبحاث، يف حديث مع وكالة فر�ن�س   Policy Sonar

بعد  �ل��ربمل��ان  يف  �الأرب���ع���اء  خطابه  �سيلقي  “در�غي  �أن  ب��ر���س 
�لتو�سل �إىل �تفاق كبر غر م�سبوق ب�ساأن �لغاز �جلز�ئري، 
وبالتايل فاإن  ما �سيجعله نوًعا من بطل �لتحرر من رو�سيا”، 
�لنو�ب �لذي �سي�سّوتون �سد حكومته �سُينظر �إليهم على �أنهم 

“دمى بيد �لرو�س«.
يف هذ� �لوقت، بد�أ �حت�ساب عدد �لنو�ب �ملوؤيدين ملاريو در�غي 
�أو على �لعك�س عدد �لذين يرغبون يف �إجر�ء �نتخابات مبكرة.
من جهة، يحاول �حلزب �لدميوقر�طي )و�سط ي�سار( وزعيم 
حزب “�يطاليا فيفا” �لو�سطي ماتيو رينزي وهو رئي�س وزر�ء 
ر�أ�س �حلكومة  �إقناع در�غي بالبقاء على  �لو�سائل  �أ�سبق، بكل 

حتى �النتخابات �ملقررة مطلع �لعام �ملقبل.
�أريد  “�أنا غا�سب حيال حركة خم�س جن��وم، ال  رينزي  وق��ال 
هناك  ت��ك��ون  ك��ي  ق���و�ي  بكل  �ساأنا�سل  �إل��ي��ه��م.  �لتحدث  حتى 
حكومة برئا�سة در�غي” حتى نهاية والية �لهيئة �لت�سريعية.

توير  ع��رب  ليتا  �إنريكو  �لدميوقر�طي  �حل��زب  زعيم  وكتب 

�لثقة  �لربملان  يوؤكد  �أي��ام عمل كي  لدينا خم�سة  يبقى  “�الآن 
ب��ح��ك��وم��ة در�غ����ي وك���ي ت��خ��رج �إي��ط��ال��ي��ا م��ن ه���ذه �لتطور�ت 

�ملاأ�ساوية«.
على  �ال�سطر�ر  و�لو�سط من  �لي�سار  ق��ادة  لدى  وثمة خ�سية 
�أن �ليمني  �لر�أي  ��ستطالعات  �نتخابات مكرّبة ُتظهر  خو�س 

�سيفوز فيها بفارق كبر.
وال يز�ل �ليمني مرّدًد� ب�سبب �نق�ساماته.

�إىل  )�أي  �يتاليا”  “فورت�سا  �حلكومية،  �الأغلبية  حزبا  مييل 
�الأمام �إيطاليا( بزعامة �سيلفيو برلو�سكوين وحزب �لر�بطة 
�القر�ع،  �سناديق  �إىل  �لذهاب  �إىل  �سالفيني،  ماتيو  بزعامة 
على  �لت�سويت  رف�سهما  لتف�سر  �سعوبات  �سيو�جهان  لكن 
�إيطاليا  تو�جه  وق��ت  يف  جلمهورهما،  در�غ��ي  بحكومة  �لثقة 
�أوكر�نيا  وح��رب  جديدة  وبائية  وموجة  �الأ�سعار  يف  ت�سخًما 

وتد�عياتها.
يف �ملقابل، يدفع حزب “فر�تيلي ديتاليا” )�أي �أ�سقاء �إيطاليا( 

�ليميني �ملتطرف و�ملعار�س بكل قو�ه الإجر�ء �نتخابات مبكرة.
ويف حال كان �ليمني موّحًد�، فاإن فوزه يف مثل هذه �النتخابات 
�أ�ساًل.ويعترب  �أن م�سر حكومة در�غي يق�ّسمه  �إال  م�سمون، 
�ل�سابق  �الإيطالية  �خلز�نة  �قت�ساديي  كبر  كودونيو  لورنزو 
و�الأ�ستاذ يف كلية لندن لالقت�ساد �أن “قادة �سيا�سيني عديدين 
الأن  �ملنا�سب  �ملخرج  �ستكون  �ملبكرة  �النتخابات  �أن  يعتقدون 
جديدة  �إ�سالحات  تبني  على  قدرتها  عملًيا  فقدت  �حلكومة 

و�تخاذ خيار�ت �سيا�سية �سعبة«.
من جانبه، دعا �لكاردينال ماتيو ت�سوبي رئي�س موؤمتر �أ�ساقفة 
�لكني�سة �الإيطالية �ملوؤّثرة جًد�، �إىل حتّمل “�مل�سوؤولية” معرًبا 
“ناأمل �أن  و�أ�ساف  “قلق كبر حيال �لو�سع �ل�سيا�سي”.  عن 
للبالد«. �لعامة  �مل�سلحة  با�سم  �مل�سوؤولية  �جلميع(  )يتحّمل 

م��ن كل  �الأزم���ة،  بهذه  ت�سببت  �لتي  �أي��ن حركة خم�س جن��وم 
ذلك؟مل يتّم ت�سريب �أي معلومة من �جتماع جمل�سها �لوطني 

�لذي ُعقد م�ساء �خلمي�س.

وقال زعيم �حلركة جوزيبي كونتي �لذي كان رئي�ًسا للوزر�ء 
در�غي  با�ستقالة  علًما  و�أخ��ذن��ا  ناق�سنا،  “لقد  در�غ���ي،  قبل 
من  �ستامبا”  “ال  �سحيفة  غًد�«.وكتبت  �لنقا�س  و�سنو��سل 

جانبها �أنه كانت هناك 
ت�����وت�����ر�ت  “حلظات 
ه���ذ�  خ������الل  كبرة” 
��ستمّر  �لذي  �الجتماع 

ثالث �ساعات تقريًبا.
�ل�سحيفة  ون����ق����ل����ت 
�مل�ساركني  �أح������د  ع����ن 
قوله  �الج�����ت�����م�����اع  يف 
�أال  �الأف�����س��ل  “من  �إن 
فاإن  و�إال  �إل��ي��ه  نتطرق 
ب�سكل  �سينتهي  �الأم���ر 

�سيء«.

�إندوني�سيا تدعو جمموعة �ل�20  ملعاجلة �أزمة �لغذ�ء 

رئي�ش �لوزر�ء �لإيطايل يحت�سب عدد �لأ�سو�ت �ملوؤيدة حلكومته 

حكام اإيران من غالة املحافظني يعتربون نظم ال�شواريخ �شالح ردع حيويا 

طموحات طهر�ن �لنووية حمور جولة بايدن �إىل �ل�سرق �لأو�سط
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عربي ودويل

   من جهته، �عترب وزي��ر �خلارجية 
“لقد  �ل�سيني �الجتماع “مر�سيا”. 
تو�سل �جلانبان، على �أ�سا�س �ملعاملة 
تو�فق  �إىل  �ملتبادلة،  و�ملنفعة  باملثل 
�لعمل  ل���ت���اأم���ني حت��ق��ي��ق جم��م��وع��ة 
�ملزيد  �مل�سركة  �الأمريكية  �ل�سينية 
من �لنتائج. ومع ذلك، حث �أنطوين 
بنف�سها  �لناأي  على  �ل�سني  بلينكني 
�لرو�سي  �لعدو�ن  و�إد�نة  عن مو�سكو 
ع��ل��ى �أوك��ر�ن��ي��ا، وه���و �أم���ر مل تفعله 
بكني منذ دخول مو�سكو �حلرب �سد 
كبر  وق���ال  ف���رب�ي���ر.   24 يف  كييف 
�لدبلوما�سيني يف و��سنطن، “هذ� هو 
حقا �لوقت �لذي نحتاج فيه للوقوف 
جمموعة  دول  ف��ع��ل��ت  ك��م��ا  ج��م��ي��ع��ا، 

�لع�سرين، الإد�نة �لعدو�ن«.
�خلارجية  وزي�����ر  �ن  �ىل  ي�����س��ار      
�ل��رو���س��ي، ���س��رغ��ي الف����روف، قاطع 
�جل��م��ع��ة 8 ي���ول���ي���و، �الج���ت���م���اع مع 
بعد  �لع�سرين،  جمموعة  يف  نظر�ئه 
ب�ساأن  �النتقاد�ت  من  ل�سيل  تعر�سه 
�لغزو �لرو�سي الأوكر�نيا. “كان هناك 
ت���رك رو���س��ي��ا معزولة،  �إج��م��اع ق���وي 
بد�ية  منذ  م��ر�ت عديدة  ح��دث  كما 
ه��ذه �حل���رب، ق��ال �أن��ت��وين بلينكني، 
�خلارجية  وزي����ر  غ����ادر  �ل����و�ق����ع،  يف 
�أبكر مما  الف��روف �الجتماع يف وقت 
�لر�سالة  كان متوقعا، رمبا الأن تلك 

كانت �ساخبة وو��سحة«.
   من جانبه، �عترب و�نغ يي، �أنه من 
على  �ل�سني  �أن حت��اف��ظ  �ل�����س��روري 
�لواليات  م��ع  طبيعية”  “تبادالت 
مرة  بلينكني  �أنتوين  وق��ال  �ملتحدة. 
بعد  م��وؤمت��ر �سحفي  خ���الل  �أخ����رى 
مرة  �ساركت  “لقد  �مل��ح��ادث��ات:  ه��ذه 
“و�نغ  �ل��دول��ة  �أخ��رى ع�سو جمل�س 
�ل�سني  �ن��ح��ي��از  ب�����س��اأن  ق��ل��ق��ن��ا  يي” 
يعتقد  �أن��ه ال  و�أ���س��اف  رو�سيا”.  �إىل 
�أن �ل�سني بقيت على �حلياد يف هذ� 
�لت�سريحات  من  �لرغم  على  �مللف، 
�ىل  توؤ�سر  �أنها  تبدو  �لتي  �ل�سينية 

عك�س ذلك.
ب�ساأن  ل��ل��غ��اي��ة  م��ن��ف��ت��ح��ني  »ك���ن���ا     
�الجتماع  هذ�  “...” لكن  خالفاتنا 
�لرغم من  الأنه على  بناًء  ا  �أي�سً كان 
�حر�فية  �لنغمة  ك��ان��ت  �سر�حتنا، 
�أمريكي.  م�����س��وؤول  �أو���س��ح  للغاية”، 
�جلانبني  م���ن  �أي�����ا  “لكن  و�����س���اف 
����س��ت��ع��د�د� لتقدمي  ف��ع��ال  ي��ظ��ه��ر  مل 

تنازالت«.

»منطقة خطرة«
   و�عترب و�نغ يي، �إن �لعالقات بني 
و�ل�����س��ني حاليا  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات 
تخاطر  الأن���ه���ا  خ���ط���رة،  م��ن��ط��ق��ة  يف 

وقت”،  �أي  يف  خندق  يف  “بال�سقوط 
ال �سيما �أن “�لعديد من �لنا�س يرون 
�أن �لواليات �ملتحدة تعاين من زيادة 
باالإ�سافة  �ل�سينوفوبيا”.  ره��اب  يف 
�أنه يبقى من  �إىل ذلك، كرر �لوزير، 
�أم��ري��ك��ا حذرة  ت��ك��ون  �أن  �ل�����س��روري 
ف��ي��م��ا ت��ق��ول��ه ع��ن ت���اي���و�ن، وتتجنب 
“للقوى �ملوؤيدة  �إ�سار�ت خطاأ  �إر�سال 

لال�ستقالل يف تايو�ن«.
�إىل  ت�سعى  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  �إن     
�سوء  �أي  ملنع  و�سعها  يف  م��ا  ك��ل  ب��ذل 
تقدير قد ي��وؤدي عن غر ق�سد �إىل 
�سر�ع، �سرح د�نيال كري�ستينربينك، 
�الأمريكيني  �ل��دب��ل��وم��ا���س��ي��ني  ك��ب��ر 
قبل  لل�سحفيني  �آ�سيا  �سرق  ل�سوؤون 
�الج��ت��م��اع. ويف �ل��وق��ت �ل���ذي ي�سعى 
فيه �لغرب �ىل عزل رو�سيا بعد غزو 
�لعاملي  �القت�ساد  وي��ع��اين  �أوك��ر�ن��ي��ا، 
�تخذت  م����ت����ز�ي����دة،  �رت����ب����اك  ح���ال���ة 
ب��ك��ني وو����س��ن��ط��ن ب��و���س��وح �إج����ر�ء�ت 
ت�����س��اع��د �خلالفات  مل��ن��ع  �ح���ر�زي���ة 
�لتي ال ح�سر لها �إىل �سر�ع ال ميكن 

�لتغلب عليه.
   ومع ذلك، تظل �لتوتر�ت يف �لو�قع 
�لتغلب عليها مهمة  حا�سرة، ويبدو 
�ساقة، الأن جماالت �ملو�جهة متعددة. 
تايو�ن،  ق�����س��ي��ة  ����س��ت��ث��ن��ي��ن��ا  م���ا  و�ذ� 
�ح���ت���ف���ظ �ل���رئ���ي�������س �الأم����ري����ك����ي جو 
�خلط  بجوهر  كبر  حد  �إىل  بايدن 
ب�ساأن  تر�مب  دونالد  ل�سلفه  �ملت�سدد 
�ل�سني، بل و�سّخمه. فمن �لنز�عات 
�ل���ت���ن���اف�������س �إىل  �ل����ت����ج����اري����ة، �م����ت����د 
و�الأيديولوجية  �ل�سيا�سية  �ملجاالت 

و�لع�سكرية و�لتكنولوجية.
   يف �الآونة �الأخرة، �أ�سار جو بايدن 
�إىل �أن �لواليات �ملتحدة ال ت�سعى لبدء 
�لوقت  ب��اردة جديدة. لكنه يف  ح��رب 
�سيما  ال  �ن��ت��ق��اد�ت��ه،  يو��سل   ، نف�سه 

من خالل �تهام بكني بارتكاب “�إبادة 
�سد �الأويغور، ومعظمهم  جماعية” 
غربي  �سينجيانغ  يف  �مل�سلمني،  م��ن 
�ل�����س��ني. وي���در����س م�����س��ت��اأج��ر �لبيت 
بع�س  ت��خ��ف��ي��ف  ح���ال���ًي���ا  �الأب����ي���������س 
�لتعريفات �لتي فر�سها �سلفه دونالد 
�ل�سينية.  �ل��ب�����س��ائ��ع  ع��ل��ى  ت���ر�م���ب 
تقلل  �أن  �خل����ط����وة  ل���ه���ذه  ومي���ك���ن 
�لت�سخم، �لذي �أ�سبح عقبة �سيا�سية 
لكن  �مل��ت��ح��دة.  �ل��والي��ات  يف  رئي�سية 
يف �ل��ك��وجن��ر���س، ه��ن��اك �ل��ع��دي��د من 

�الأ�سو�ت �لتي تدعو �إىل �حلزم.
�لتناف�س  ف���اإن  ل��ل�����س��ني،  بالن�سبة     
م���ن عو�قب  ي��خ��ل��و  �أم���ري���ك���ا ال  م���ع 
على �الق��ت�����س��اد �ل��وط��ن��ي �ل���ذي مير 
ح��ادة منذ عدة  ��سطر�بات  مبنطقة 

�أ���س��ه��ر. وي�����س��ه��د من��و �ل��ن��اجت �ملحلي 
حاًد�  ا  �نخفا�سً �ل�سيني  �الإج��م��ايل 
ومن غر �ملرجح �أن يتجاوز 4 باملائة 
نتيجة منذ  �أ�سو�أ  وهي   ،2022 عام 
�إىل  يف�سر  م��ا  وه����ذ�  ع��ق��ود.  ث��الث��ة 
حد كبر �خلطاب �ل�سيني �لر�سمي 
ب�������س���اأن رو����س���ي���ا و�ل�������ذي ي���رك���ز على 
على  �لبقاء  يف  ر�غ��ب��ة  �سني  ت�سوير 
�حل��ي��اد يف �حل���رب �الأوك��ر�ن��ي��ة. لكن 
يف �لو�قع، يبدو �أن �الإ�سار�ت �الأخرة 
ت�����س��ه��د ع��ل��ى ع��ك�����س ذل����ك. ويف هذه 
�ل�سينية  �ل��ق��ي��ادة  �خ��ت��ارت  �حل��ال��ة، 
رو�سيا.  دع���م  م��ع�����س��ك��ره��ا:  ب��و���س��وح 
و��سنطن  �إذ� كانت  عالوة على ذلك، 
يتعلق  فيما  لهجتها  تغير  حت���اول 
�حل��زم ال  �أن  �لو��سح  بال�سني، فمن 

نف�سه  �ل�سيء  وينطبق  قائما.  ي��ز�ل 
�لتي يبقى و�سعها  على هونغ كونغ، 
�الإد�رة  م���ن  ق��ا���س��ي��ة  ت��ع��ل��ي��ق��ات  ي��ث��ر 

�الأمريكية. 
�الأم��ري��ك��ي يف  �لقن�سل     فقد ح���ّذر 
�ل�سابقة،  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  �مل�����س��ت��ع��م��رة 
11 يوليو، �سلطات �ملدينة:  �الثنني 
و�ملخيف”  “�لقا�سي  �ال�ستخد�م  �إن 
لقانون �الأمن �لقومي �لذي فر�سته 
مكانة  يهدد   2020 يونيو  يف  بكني 
ه���ون���غ ك���ون���غ ك���م���رك���ز م�����ايل دويل. 
بامل�سطلحات  �سميث  هان�سكوم  وندد 
�لقانون  ه����ذ�  يف  ع���م���د�ً  �ل��غ��ام�����س��ة 
و�الإكر�ه”،  “�خلوف  ت��وّل��د  و�ل��ت��ي 
�حلقيقية  “�لوطنية  �ن  �ىل  م�سر� 
�أنا�س  والء  ك�سب  خالل  من  تكت�سب 

�أحر�ر، بداًل من �لت�سريع ملا هو �أم ال، 
�لوطنية و�لوالء لل�سلطة«.

غ�شب بكني
   على �ل�سعيد �ل��دويل، كان للنظام 
�الأ�سباب  كل  �الأوىل  للوهلة  �ل�سيني 
�لتي جتعله يبتهج �سًر� بوفاة رئي�س 
�آبي  �سينزو  �ل�سابق  �لياباين  �ل��وزر�ء 
يف 8 يوليو. فقد ظل �لزعيم موؤثًر� 
�لياباين  �ل�سيا�سي  �مل�سهد  على  ج��ًد� 
ومتّيز بدعمه �ملعلن لتايو�ن و�نتقاده 

�لقا�سي لبكني.
    لكن �إحدى �لنتائج �ل�سيا�سية لهذ� 
�الغتيال يف ظروف ال تز�ل غام�سة، 
لت�سكيلته،  �مل��دوي  �النت�سار  �ستكون 
�لدميقر�طي  �ل���ل���ي���رب�يل  �حل������زب 

�حلاكم، يف �نتخابات جمل�س �ل�سيوخ 
يوم �الأحد، 10 يوليو. 

   يف �ل��و�ق��ع، ف��از �حل���زب �لليرب�يل 
�ل��دمي��ق��ر�ط��ي مب��ا ي��زي��د ق��ل��ي��اًل عن 
ثلثي �الأ�سو�ت، مما ي�سمح له بالنظر 
يف مر�جعة �لد�ستور �لياباين، �لذي 
فر�سه �الأمريكيون عام 1948 بعد 
�حلرب  نهاية  يف  �ل��ي��اب��ان  ��ست�سالم 
�ل��ي��اب��ان من  �ل��ث��ان��ي��ة، وم��ن��ع  �لعاملية 

�لتدخل ع�سكرًيا يف م�سرح �أجنبي. 
   ف��از �الئ��ت��الف �ل��ذي �سكله �حلزب 
وحليفه  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي  �ل���ل���ي���رب�يل 
مقعد�   125 م���ن   76 ب����  ك��وم��ي��ت��و 
�ل��ره��ان ي��وم �الأح���د، مقابل  مو�سوع 
�الآن  وي�سيطر  �النتخابات،  قبل   69
مقعد�   248 �أ���س��ل  م��ن   146 على 
للنتائج  وف��ق��ا  �ل�����س��ي��وخ،  جم��ل�����س  يف 

�لنهائية.
   ومع ذلك، كان �لطموح �لذي رعاه 
�لد�ستور  م��ر�ج��ع��ة  ه��و  �آب���ي،  �سينزو 
وجه  على  لليابان  �ل�سماح  �أج��ل  من 
�لتحديد بلعب دور جيو�سيا�سي �أكر 
حزماً يف �آ�سيا، وعلى وجه �خل�سو�س، 
هذه  يف  �ل�������س���ني  ����س���ع���ود  ����س���ي���اق  يف 
�ملنطقة. وع�سية جنازة �سينزو �آبي يف 
طوكيو، �أق�سم رئي�س �لوزر�ء �حلايل 
فوميو كي�سيد� على مو��سلة �سيا�سة 
�ليابانية  للحكومة  �ل�سابق  �لرئي�س 

يف هذ� �مللف.
 12 �لثالثاء  ي��وم  �أقيمت �جلنازة     
�أنتوين  �أ�سريا. وح�سر �ملوكب  يوليو 
�الأمريكية  �خلز�نة  ووزي��رة  بلينكني 
“ي�سود  ق���ال���ت:  �ل��ت��ي  ي��ل��ني  ج��ان��ي��ت 
�ل���ي���وم ���س��ع��ور ع��م��ي��ق ب���احل���زن بعد 
وفاته، رئي�س �لوزر�ء �آبي هو زعيم ذو 
روؤية، وقد عزز مكانة �ليابان... �أعلم 
وزير  �أم���ا  ي�ستمر”.  ���س��وف  �إرث���ه  �أن 
�خل��ارج��ي��ة �الأم��ري��ك��ي، �ل���ذي �لتقى 

زمالءنا  “�أ�سارك  �لياباين:  نظره 
�سعوًر�  باخل�سارة،  �سعوًر�  �ليابانيني 
�أواًل  لكن  جميًعا.  ينتابنا  بال�سدمة 
وقبل كل �سيء، جئت بناًء على طلب 
�لرئي�س “جو بايدن” الأننا �أ�سدقاء 
�أك�����ر م���ن ح���ل���ف���اء، وع���ن���دم���ا يتاأمل 

�سديق، ياأتي �أ�سدقاوؤه لدعمه«.
    ق���ام م�����س��وؤول��ون �أج���ان���ب �آخ����رون 
ب����ال����رح����ل����ة، م���ن���ه���م رئ���ي�������س ك���وري���ا 
�جل��ن��وب��ي��ة ي���ون ���س��وك ي���ول، و�الأه���م 
م��ن ذل���ك: �أر���س��ل��ت ت���اي���و�ن، �ل��ت��ي ال 
تقيم عالقات دبلوما�سية مع �ليابان، 
�أعلى  نائب رئي�سها ويليام الي، وهو 
زعيم تايو�ين يزور �ليابان منذ عام 
بني  �لقطيعة  ت��اري��خ  وه��و   ،1972
طوكيو وتايبيه، و�العر�ف �ملتز�من 
من قبل �حلكومة �ليابانية ب� �ل�سني 

�ل�سعبية.
�أن  �لتايو�نية  �ل�سلطات     و�أو�سحت 
هذه �لزيارة تكت�سي طابعا “خا�سا”. 
وم��ع ذل��ك، ف��اإن �لرمزية قوية. ومل 
يف  �ليابانية  �الإع���الم  و�سائل  ت��ردد 
�لوفد  ه��ذ�  م�ستوى  �أن  �إىل  �الإ���س��ارة 
�أو�����س����ح رغ���ب���ة ط��وك��ي��و وت��اي��ب��ي��ه يف 
�الإبالغ علًنا عن تقارب ما. يف �ملقابل، 
�لتايو�نية  �ل��رئ��ي�����س��ة  م��ك��ت��ب  �م��ت��ن��ع 
على  �لتعليق  ع��ن  وي���ن  �إي��ن��غ  ت��ا���س��ي 
لكنه  الي،  �ل���رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  زي�������ارة 
كانا �سديقني  �آب��ي  و�سينزو  �إن��ه  ق��ال 
“ل�سنو�ت عديدة”. وقال كو كو-ون، 
رئي�س جمموعة �ل�سد�قة �لربملانية 
�ل��ت��اي��و�ن��ي��ة ل�����س��رق �آ���س��ي��ا، �إن زي���ارة 
طوكيو،  �إىل  ت���اي���و�ن  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
كبرة  دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  “خطوة  مت��ث��ل 
�إىل �الأم�����ام«.   وت��اأخ��ذ ه��ذه �لزيارة 
بعد� خا�سا من حقيقة �أن الي يظهر 
�الآن كمر�سح حمتمل لرئا�سة تايو�ن 
ع��ن��دم��ا ت��ن��ت��ه��ي ف����رة والي����ة ت�ساي 
الأن   ،2024 ع���ام  �حل��ال��ي��ة  ون  �إن���غ 
ثالثة.  والية  عليها  يحظر  �لد�ستور 
وو����س���ع���ت ه����ذه �الخ������رة ب���اق���ة من 
�أ�سفل  �لثالثاء  �لبي�ساء يوم  �لزهور 
�سورة ل�سينزو �آبي يف مبنى �لتمثيلية 
زيارة  جنحت  تايبيه.   يف  �ليابانية 
وقالت  ب��ك��ني،  غ�����س��ب  �إث�����ارة  الي يف 
�لثالثاء،  �ل�سينية،  �خلارجية  وز�رة 
�إن �ل�سفارة �ل�سينية يف طوكيو نقلت 
�حلكومة  �إىل  قويا”  “�حتجاجا 
�أحد  وينبني،  و�ن��غ  وق��ال  �ليابانية. 
“بعد  �ل���������وز�رة،  ب��ا���س��م  �مل��ت��ح��دث��ني 
�آبي،  �ل�سابق  �ل���وزر�ء  رئي�س  �غتيال 
هذه  �لتايو�نية  �ل�سلطات  ��ستغلت 
توظيف  يف  ل���الن���خ���ر�ط  �ل��ف��ر���س��ة 
يحقق  �أن  �مل�ستحيل  م��ن  �سيا�سي... 

هذ� �لنوع من �الإ�سار�ت �أي �سيء«.

الوليات املتحدة -ال�شني:

حماولة لالنفر�ج يف عالقات �لعمالقني �لربكانية...!
•• الفجر -بيري انطوان دونيت

 -ترجمة خرية ال�شيباين
    ال�شبت 9 يوليو، ك�شف رئي�س الدبلوما�شية الأمريكية 
مناق�شات  عن  يي،  وانغ  ال�شيني  ونظريه  بلينكني  اأنتوين 

اإثر  العادة،  نهاية اجتماع طويل، على غري  يف  “بناءة” 
بايل.  يف  الع�شرين  جمموعة  خارجية  وزراء  اجتماع 
امل�شطربة  العالقات  من  �شنوات  بعد  م�شجعة  اإ�ــشــارة 
التي �شاءت ب�شكل مطرد يف الأ�شهر الأخرية، مع تايوان 

كنقطة ارتكاز رئي�شية.

القول ببع�س     »على الرغم من تعقد عالقتنا، ميكنني 
مفيدة  الــيــوم  مناق�شات  ان  ــدا  وج وفدينا  اأن  الثقة، 
خم�س  بعد  بلينكني  اأنتوين  �شّرح  وبناءة”،  و�شريحة 
اأ�شار وزير  �شاعات من املحادثات مع وانغ يي. ومع ذلك، 
املتزايد  الع�شكري  ال�شغط  اإىل  الأمريكي  اخلارجية 

عن  اأعــربــت  “لقد  تــايــوان:  على  بكني  متار�شه  الــذي 
بكني  خطاب  ب�شاأن  العميقة  املتحدة  الوليات  خماوف 
والأهمية  تايوان،  جتاه  واأن�شطتها  املتزايد  ال�شتفزازي 
م�شيق  يف  وال�شتقرار  ال�شالم  على  للحفاظ  احليوية 

تايوان«.

- احتفظ الرئي�س الأمريكي جو بايدن اإىل حد كبري بجوهر اخلط املت�شدد ل�شلفه دونالد ترامب ب�شاأن ال�شني

- اأطلقت جمموعة الدول ال�شبع �شراكة عاملية يف البنية التحتية ملناف�شة م�شروع احلزام والطريق ال�شيني

- من النزاعات التجارية، امتد التناف�س اإىل املجالت 
ال�شيا�شية والأيديولوجية والع�شكرية والتكنولوجية

- يدر�س م�شتاأجر البيت الأبي�س حالًيا تخفيف بع�س التعريفات 
التي فر�شها �شلفه دونالد ترامب على الب�شائع ال�شينية

و��سنطن تريد فك �الرتباط بني بكني ومو�سكو

�لرئي�سة �لتايو�نية تكرم روح �سينزو �بي

وليام الي و�مل�ست�سارة �لوطنية �ل�سابقة �ألي�س كينغ يف منزل �سينزو �آبي

وزير �خلارجية �الأمريكي �أنتوين بلينكني ي�سافح وزير �خلارجية �ل�سيني و�نغ يي يف بايل، يف �ليوم �لتايل الجتماع جمموعة �لع�سرين

تخفيف بع�س �لتعريفات على �لب�سائع �ل�سينية

حتليل
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عربي ودويل

•• كييف-اأ ف ب

دع���ا م�����س��اع��د ل��ل��رئ��ي�����س �الأوك�����ر�ين 
ملر�قبة  جلنة  ت�سكيل  �إىل  �مل�سرعني 
�أوكر�نيا  تت�سلمها  �ل��ت��ي  �الأ���س��ل��ح��ة 
من حلفائها �لغربيني للم�ساعدة يف 

�سد �لغزو �لرو�سي.
�أث�����ارت  �أن  ب��ع��د  �الق�������ر�ح  وي����اأت����ي 
بروك�سل خماوف من تهريب �أ�سلحة 
من �أوكر�نيا �ىل ع�سابات �جلرمية 

�ملنظمة يف �أوروبا.

�الأوكر�نية  �ل��رئ��ا���س��ة  م��دي��ر  وق���ال 
تليغر�م:  ع���ل���ى  ي����رم����اك  �أن�����دري�����ه 
“�لربملان �ل�سلطة �لت�سريعية يجب 
م�ساعد�ت  م��ر�ق��ب��ة  يف  ي�����س��ارك  �أن 
نكون  �أن  هدفنا  �لدفاعية.  �حللفاء 
على �أكرب قدر من �ل�سفافية يف ظل 

قانون �لطو�رئ«.
�لتي  �الأ���س��ل��ح��ة  جميع  �أن  و�أ����س���اف 
و�أر�سلت  “م�سجلة  �ل��غ��رب  ق��دم��ه��ا 

�إىل �جلبهة«.
�أن جلنة �ملر�قبة  و�أ�سار يرماك �ىل 

“ق�سايا �لرقابة على  �ستتعامل مع 
����س��ت��خ��د�م �الأ���س��ل��ح��ة �ل�������و�ردة من 
“�ل�سفافية  �أن  م��وؤك��د�ً  �سركائنا”، 
�أف�����س��ل و���س��ف��ة ���س��د �لتالعب  ه��ي 

و�لت�سليل من قبل رو�سيا«.
وقال �الحتاد �الأوروبي هذ� �الأ�سبوع 
�إنه ب�سدد �إن�ساء مركز يف مولد�فيا 
خا�سة  �ملنظمة،  �جل��رمي��ة  ملحاربة 
ت��ه��ري��ب �الأ����س���ل���ح���ة م���ن �أوك���ر�ن���ي���ا 

�ملجاورة.
كثب  عن  تر�قب  �إنها  كييف  وقالت 

�الأ�سلحة �لتي تتلقاها من �ل�سركاء 
على  �الإ�������س������ر�ف  و�أن  �ل���غ���رب���ي���ني 
�لت�سليم ميثل “�أولوية” للحكومة، 
و�تهمت رو�سيا بن�سر دعاية م�سللة 
ع��ن �ن��ت�����س��ار ت��ه��ري��ب �الأ���س��ل��ح��ة من 

�أوكر�نيا.
�لفردية متاحة  �الأ�سلحة  و�أ�سبحت 
�أوك���ر�ن���ي���ا بعد  ب�����س��ك��ل م���ت���ز�ي���د يف 
2014 بني  �ندلع يف  �ل��ذي  �لنز�ع 
�النف�ساليني �ملدعومني من مو�سكو 

يف �ل�سرق، و�جلي�س �الأوكر�ين.

•• تيغو�شيغالبا-اأ ف ب

ق���ت���ل �أرب����ع����ة �أ����س���خ���ا����س م����ن ب��ي��ن��ه��م جنل 
لوبو،  بورفريو  �الأ�سبق  هندور��س  رئي�س 
خارج  �خل��م��ي�����س  �الأول  �أم�������س  ب��ال��ر���س��ا���س 
كما  تيغو�سيغالبا،  �لعا�سمة  يف  ليلي  ملهى 

�أعلن �لرئي�س �الأ�سبق و�ل�سرطة.
�أفر�د�  �إن  �إعالم حملية  لو�سائل  وقال لوبو 
على  �ل�سبان  “�أجربو�  بال�سالح  مدججني 
�لنار  و�أط���ل���ق���و�  �ل�سيار�ت”  م���ن  �خل�����روج 
عليهم “كما يحدث يف عملية كوماندو�س«.

و�أ�ساف �أن �بنه �سعيد )23 عاما( ُقتل و�بنه 
�الآخ��ر لوي�س �ل��ذي ك��ان م��وج��ود� يف �سيارة 

�أخرى مل ي�سب باأذى.
يف  وقعت  �جل��رمي��ة  �أن  �ل�سرطة  و�أو���س��ح��ت 
�لنادي  موقف لل�سيار�ت حتت �الأر�س ملبنى 

�لليلي.
و�أظ���ه���رت ل��ق��ط��ات ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ب��ث��ت��ه��ا قناة 
“�ت�س �سي �ت�س” ملثمني م�سلحني ببنادق 
ي��ع��ر���س��ون ���س��ي��ارة وي��ج��ربون رك��اب��ه��ا على 

�لنزول و�لوقوف يف مو�جهة حائط.
وب����ني �ل�����س��ب��اب �ل���ذي���ن ق��ت��ل��و� �ب����ن �سقيق 

�ل��ذي قاد  �ملتقاعد روميو فا�سكيز  �جل��ر�ل 
�آن����ذ�ك  �ل��رئ��ي�����س  �ن��ق��الًب��ا ���س��د   2009 يف 

مانويل زياليا.
من  هندور��س  قاد  �ل��ذي  لوبو  ولبورفريو 
�لثالث هو فابيو  �بن   ،2014 �إىل   2010
 24 مل���دة  بال�سجن  ع��ق��وب��ة  ح��ال��ي��ا  ويق�سي 
تهريب  بتهمة  �مل��ت��ح��دة  �ل���والي���ات  يف  ع��ام��ا 

خمدر�ت.
بونيال  روز�  �ل�������س���اب���ق  �ل���رئ���ي�������س  وزوج�������ة 
ف�ساد  بتهم  تيغو�سيغالبا  يف  �أي�سا  م�سجونة 

عندما كانت �ل�سيدة �الأوىل يف �لبالد.

•• عوا�شم-اأ ف ب

ُقتل 23 �سخ�ساً على �الأقل بينهم 3 
�أطفال �أم�س �الأول �خلمي�س يف غار�ت 
على مدينة فينيت�سيا �الأوكر�نية، يف 
و�سط �أوكر�نيا، و�لتي تقع بعيد�ً عن 
�ل��ذي و�سفه  �لقتال، �الأم��ر  خطوط 
زيلين�سكي  ف���ول���ودمي���ر  �ل��رئ��ي�����س 

ب�”�لعمل �الإرهابي �ل�سافر«.
و����س��ت��ه��دف��ت �ل���غ���ار�ت م��ن��ط��ق��ة تقع 
ع���ل���ى ب���ع���د م����ئ����ات �ل���ك���ي���ل���وم���ر�ت 
م���ن �خل���ط���وط �الأم���ام���ي���ة، يف وقت 
حول  موؤمتر�ً  اله��اي  فيه  ت�ست�سيف 

�جلر�ئم �ملرتكبة يف �أوكر�نيا.
ويف مد�خلة عرب �لفيديو �أمام �ملوؤمتر 
�جلنائية  �مل��ح��ك��م��ة  ت��ن��ّظ��م��ه  �ل�����ذي 
�ل���دول���ي���ة و�مل���ف���و����س���ي���ة �الأوروب�����ي�����ة 
�إن�ساء  �إىل  زيلين�سكي  دع��ا  وهولند�، 
“يف  للتحقيق  خا�سة”  “حمكمة 
�ل����رو�����س����ي على  �ل�����ع�����دو�ن  ج����ر�ئ����م 

�أوكر�نيا«.
�لتي  �ل�سور  �أظهرت  فينيت�سيا،  ويف 
ن�����س��رت��ه��ا خ���دم���ة ح�����االت �ل���ط���و�رئ 
�ملتفّحمة  �جلثث  ع�سر�ت  �الأوكر�نية 
وم��ب��ن��ى م���ن ع�����س��رة ط���و�ب���ق دّم����ره 

�النفجار و�حلريق �لذي �أعقبه.
�أّن  �إىل  �الأوك������ر�ين  �جل��ي�����س  و�أ����س���ار 
موقفاً  ����س��ت��ه��دف��ت  �سو�ريخ”   3“
ل��ل�����س��ي��ار�ت و�مل��ب��ن��ى �ل��ت��ج��اري و�سط 
�مل��دي��ن��ة �ل���ذي ي��ح��ت��وي ع��ل��ى مكاتب 

و�سركات �سغرة.
و�أو������س�����ح �مل���ت���ح���دث ب���ا����س���م �ل���ق���و�ت 
�أن  �إغنات  ي��وري  �الأوك��ر�ن��ي��ة  �جلوية 
�أطلقت  �الأ���س��ود  �لبحر  يف  غ��و����س��ات 

هذه �ل�سو�ريخ.
وب��ع��د �ل����غ����ار�ت، ق���ال زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي يف 

�أم���ام م��وؤمت��ر اله��اي �لذي  مد�خلته 
ي�سارك فيه وزر�ء �لعدل و�خلارجية 
رو�سيا  تقتل  ي��وم،  “كل  �الأوروب���ي���ون 
�أوكر�نيني،  �أط��ف��ااًل  وتقتل  مدنيني 
وتطلق �ل�سو�ريخ على �أهد�ف مدنية 
حيث ال يوجد �سيء ع�سكري. ما هذ� 

�إذ� مل يكن عماًل �إرهابياً �سافر�ً؟«.
ح�سيلة  يف  �الإن����ق����اذ  ف����رق  و�أع���ل���ن���ت 
موؤكدة  �سخ�سا،   23 مقتل  ج��دي��دة 

مو��سلة �لبحث عن 39 �سخ�ساً.
ون���دد �الأم����ني �ل��ع��ام ل���الأمم �ملتحدة 
بالهجوم  غ���وت���ري�������س  �أن���ط���ون���ي���و 
حما�سبة  �إىل  د�ع�����ي�����اً  “�ملروع”، 
�لهجمات  ه��ذه  ع��ن مثل  �مل�����س��وؤول��ني 

�لتي تطال مدنيني.
ب�”�أ�سد  �الأوروب�����ي  �الحت���اد  ن��دد  كما 
بال�سربات �لرو�سية على  �لعبار�ت” 

فينيت�سيا، على ما جاء يف بيان.

غارات على اجلنوب

عن  بعيد�ً  �لرو�سية  �ل�سربات  كانت 
نادرة  للجبهة  �الأم��ام��ي��ة  �خل��ط��وط 
ن�سبياً على مدى �أ�سابيع عّدة. ولكن 
ح��ول مناطق  وت�ستعر  تت�سع  �حل��رب 
مثل ميناء ميكواليف �ال�سر�تيجي 
�لبحر  م���ن  و�ل���ق���ري���ب  �جل���ن���وب  يف 
�الأ����س���ود و�ل����ذي ك���ان يف وق���ت مبكر 
“ل�سربة  هدفاً  �خلمي�س  �سباح  من 
�ساروخية هائلة”، لليوم �لثاين على 

�لتو�يل.
وق����ال����ت �ل���رئ���ا����س���ة �الأوك�����ر�ن�����ي�����ة يف 
�إي������ج������ازه������ا �ل���������س����ب����اح����ي �ل���ي���وم���ي 
“ت�سّررت مدر�ستان و�لبنية �لتحتية 

للمو��سالت وفندق«.
ن�سرتها  �ل���ت���ي  �ل�������س���ور  و�أظ�����ه�����رت 
دمره  مبنى  بقايا  �ملحلية  �ل�سلطات 
�لبلدية  ع��ّم��ال  ك���ان  فيما  �ل��ق�����س��ف، 
خّلفه  �ل�������ذي  �حل�����ط�����ام  ي���ن���ّظ���ف���ون 

�لهجوم.
و����س���ّن���ت ك��ي��ي��ف م��ن��ذ �أ����س���اب���ي���ع ع���ّدة 

خر�سون،  ال�ستعادة  م�ساد�ً  هجوماً 
كيلومر�ً  �ستني  بعد  على  �ل��و�ق��ع��ة 
من ميكواليف و�لعا�سمة �الإقليمية 
�لوحيدة �لتي �سيطرت عليها مو�سكو 

منذ 24 فرب�ير )�سباط(.
وبينما ال يز�ل خط �ملو�جهة م�ستقّر�ً 
قوية  هجمات  �أوكر�نيا  ت�سّن  ن�سبياً، 
�أنظمة  ��ستخد�م  عرب  متز�يد  ب�سكل 
�ساروخية �أمركية و�أوروبية جديدة 

ت�ستهدف م�ستودعات �الأ�سلحة.

»ن�شر كامل« 
تبقى �مل��ع��ارك �الأ���س��ا���س��ي��ة م��رّك��زة يف 
�سرق �أوكر�نيا ويف دونبا�س، �حلو�س 
توّعدت  �ل��ذي  و�لتعديني  �ل�سناعي 

مو�سكو باحتالله ب�سكل كامل.
لوغان�سك،  منطقة  حمافظ  و�أ���س��ار 
“هجمات  �أن  �إىل  غ��اي��د�ي،  �سرغي 
تتو��سل  �ل��ه��اون  وق��ذ�ئ��ف  �ملدفعية 
)و( يحاول �لرو�س �قتحام �سيفر�سك 

حيث  وفتح �لطريق نحو باخموت”، 
�الأربعاء  ل��ي��ل  ق�سف  يف  م���دين  ُق��ت��ل 

�خلمي�س.
�ملدعومون  �الن��ف�����س��ال��ي��ون  وي���وؤك���د 
من  قريبني  باتو�  �أنهم  مو�سكو  من 
�أي����ام من  ب��ع��د  ج��دي��د،  ن�سر  حتقيق 

�سيطرتهم على عّدة مدن مهمة.
�لرو�سية  �الن����ب����اء  وك����ال����ة  ون���ق���ل���ت 
�النف�سايل  �مل�����س��وؤول  ع��ن  “تا�س” 
د�نييل بيزونوف قوله �إن “�سرف�سك 
ما  �ل��ع��م��ل��ي��ة،  �سيطرتنا  حت��ت  ب��ات��ت 
يعني �أن باإمكاننا ��ستهد�ف �لعدو يف 

كل �ملنطقة«.
بر�س”  “فر�ن�س  وكالة  تتمكن  ومل 
ت��اأك��ي��د ه����ذه �مل��ع��ل��وم��ات ب�سكل  م���ن 

م�ستقل.
يف مكان �أبعد قلياًل نحو �ل�سمال، يف 
منطقة �إزيوم، قال جندي موجود يف 
متاهة �خلنادق �لتي حفرها �جلي�س 
ع�سر�ت  �م����ت����د�د  ع��ل��ى  �الأوك���������ر�ين 

�سوت  على  بر�س  لفر�ن�س  �الأم��ت��ار، 
“نحفر عندما يكون �جلو  �ملدفعية، 
�إطالق  ي��ب��د�أ  عندما  نختبئ  ه��ادئ��اً، 

�لنار«.
�إاّل �أّن �أحد �ل�سّباط �أكد �أن “�لو�سع 
�أن  �إىل  م�����س��ر�ً  �ل�سيطرة”،  حت��ت 
يف  يتقدم  يعد  مل  �ل��رو���س��ي  �جلي�س 
هذه �ملنطقة، و�أّن �لهدف هو “ن�سر 

كامل«.
�ل�سلطات  �أعلنت  ذل��ك،  غ�سون  ويف 
منطقة  يف  م��و���س��ك��و  ع��ّي��ن��ت��ه��ا  �ل���ت���ي 
يحتّلها  �لتي  �الأوكر�نية،  ز�بوريجيا 
�خلمي�س،  جزئياً،  �لرو�سي  �جلي�س 
رغبتها يف تنظيم ��ستفتاء على �سّمها 

من قبل رو�سيا يف بد�ية �خلريف.
�مل���دن���ي���ة  �الإد�رة  رئ����ي���������س  وق���������ال 
�أق��ي��م��ت يف هذه  �ل��ت��ي  و�ل��ع�����س��ك��ري��ة 
�ملنطقة �لتي ي�سيطر عليها �لرو�س،  
قر�ر�ً  “�تخذُت  باليت�سكي:  يفغيني 

باإجر�ء ��ستفتاء يف بد�ية �خلريف«.

»نقا�شات حول احلبوب« 
�الأربعاء،  و�أوك��ر�ن��ي��ا  رو�سيا  �أح���رزت 
�لع�سكريني  للخرب�ء  �جتماع  خ��الل 
�لق�سية  ب�ساأن  تقّدماً  ��سطنبول،  يف 
م��ن��ع �سادر�ت  �مل��ت��م��ّث��ل��ة يف  �ل�����س��ائ��ك��ة 

�حلبوب من �ملو�نئ �الأوكر�نية.
وق���ال �الأم���ني �ل��ع��ام ل���الأمم �ملتحدة 
�أنتونيو غوتري�س �إنه جرى ت�سجيل 
“تقّدم جوهري بالفعل”، معرباً عن 
�أمله يف �إبر�م “�تفاق ر�سمي” قريباً. 
وحتّدث عن “ب�سي�س �أمل للتخفيف 
من �ملعاناة �الإن�سانية ومن �جلوع يف 

�لعامل«.
عليه  تفاو�س  �لذي  �التفاق  ويهدف 
غ���وت���ري�������س ع���ل���ى م�����دى �أك������ر من 
�سهرين �إىل �إخر�ج حو�ىل 20 مليون 
�ل�سو�مع  م����ن  �حل����ب����وب  م����ن  ط����ن 
�الأوك��ر�ن��ي��ة عرب �لبحر �الأ���س��ود، وال 
�ل�سادر�ت  وت�سهيل  �أودي�سا،  �سيما يف 

�لرو�سية من �حلبوب و�الأ�سمدة.

�مل�سّدرين  �أح������د  �أوك����ر�ن����ي����ا  وت����ع����ّد 
�لعامليني �لرئي�سيني للقمح و�حلبوب 
�الأخ�����رى. وت��وق��ف �ل�����س��ادر�ت ينذر 
الأ�سعار  �ل��ع��امل��ي  �الرت��ف��اع  با�ستمر�ر 
�مل����و�د �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة �ل���ذي ي��ه��دد بخطر 

�ملجاعة، ال�سيما يف �إفريقيا.
�الأمريكية  �خل���ز�ن���ة  وزي����رة  وق��ال��ت 
ج��ان��ي��ت ي��ل��ني �أم�������س �خل��م��ي�����س قبل 
�ج���ت���م���اع جم���م���وع���ة �ل���ع�������س���ري���ن يف 
�أوكر�نيا  يف  �حل���رب  �إّن  �إندوني�سيا، 
لالقت�ساد  �الأكرب”  “�لتحّدي  ه��ي 

�لعاملي.
كما حذر �لرئي�س �لفرن�سي �إميانويل 
�أوكر�نيا  يف  �ل�سر�ع  �أّن  من  ماكرون 
�لفرن�سيني  على  و�أّن  “�سي�ستمر” 
�لغاز  ع���ن  ل��ال���س��ت��غ��ن��اء  �ال����س���ت���ع���د�د 
مو�سكو  ت�ستخدمه  �ل���ذي  �ل��رو���س��ي 

“ك�سالح حرب«.
�الأوكر�نية  �ل��رئ��ا���س��ة  م��دي��ر  وق����ال 
�لتي  “�الأ�سلحة  �إن  ي��رم��اك  �أن����دري 
وجرى  م�سجلة  �ل��غ��رب  ب��ه��ا  ي��زودن��ا 
جلنة  ل��ك��ن  �جلبهة”  �إىل  �إر���س��ال��ه��ا 
�لعملية  �ستجعل  ب��رمل��ان��ي��ة  م��ر�ق��ب��ة 

“على �أكرب قدر من �ل�سفافية«.

هندور��ش كييف تدعو ملر�قبة �سحنات �لأ�سلحة �لغربية ملنع تهريبها يف  �سابق  رئي�ش  �بن  �أحدهم  مقتل 4 

•• لندن-وكاالت

�مل��ر���س��ح��ني خلو�س  ج����اء خ���ط���اب 
�ل���������س����ب����اق ع����ل����ى رئ�����ا������س�����ة ح����زب 
للدفاع”  “موؤيد�ً  �مل���ح���اف���ظ���ني 

بوجه خا�س، 
�ل�ساعني  م��ن  ع��دد  ح��دي��ث  و�سكل 
�مل�ستقيل  �ل����وزر�ء  رئي�س  خلالفة 
بوري�س جون�سون عن زيادة �الإنفاق 

على �لدفاع،
 �أمر�ً �إيجابياً ب�سكل تدريجي لهذ� 
بلومربغ،  وك��ال��ة  ح�سب  �ل��ق��ط��اع، 
جمموعة  مل����ذك����رة  �إىل  �����س���ت���ن���اد�ً 
للعمالء،  �ملالية  غروب”  “�سيتي 

�خلمي�س.
وك���ت���ب �مل���ح���ل���ل يف ���س��ي��ت��ي غ����روب 
�سامويل بورجي�س، �أن ت�سريحات 
وليز  م���وردون���ت،  بيني  �ملر�سحني 
ت���ر�����س، وت����وم ت��وغ��ن��ده��ات، كانت 
ب�سكل و��سح ل�سالح تعزيز قدر�ت 

بريطانيا �لدفاعية.
�ملعروف  ���س��ون��اك،  ري�����س��ي  �أن  غ��ر 
�لدفاع  نفقات  ل��زي��ادة  مبعار�سته 
ع��ن��دم��ا ك���ان وزي����ر� ل��ل��خ��ز�ن��ة، قد 
رئي�ساً  �أ���س��ب��ح  �إذ�  ب��احل��ي��اد،  يت�سم 

للوزر�ء.
ومن �مل�ستبعد، �أن يلغي �أي مر�سح 
�لتز�ماً باإنفاق %2.5 من �لناجت 
�لدفاع،  ع��ل��ى  �الإج����م����ايل  �مل��ح��ل��ي 
بحلول 2030، و�إن كان ذلك غر 

متعذر�.
وذكرت بلومربغ، �أن �ل�سركات �لتي 
قد تتاأثر بذلك  ت�سمل “بي �أيه �إي 
�لكرونيك�س  و”�لر�  �سي�ستمز”، 
و”بابكوك”،  هولدنغز”، 

و”ليوناردو«. و”تالي�س”، 
يناير  يف  �سيتي  جمموعة  وذك���رت 
)كانون �لثاين(، �أن رحيل بوري�س 
ج���ون�������س���ون ع����ن رئ���ا����س���ة �ل�������وزر�ء 

�سيكون �إيجابياً لقطاع �لدفاع.
��ستطالع حديث  �أظهر  ذل��ك،  �إىل 
�ملتخ�س�س  “يوغوف”  مل���وق���ع 
ت�سدر  �ل����������ر�أي،  ب���ا����س���ت���ط���الع���ات 
وزيرة �لدفاع �لربيطانية �ل�سابقة 
�ملر�سحني  قائمة  م��وردون��ت  بيني 
خلالفة بوري�س جون�سون لرئا�سة 

�حلكومة �لربيطانية.
وح�سلت موردونت على �أعلى ن�سبة 
حزب  من  �ملر�سحني  بني  ت�سويت 
م��ن�����س��ب رئي�س  ع��ل��ى  �مل��ح��اف��ظ��ني 
بينما  باملئة،   27 بن�سبة  �ل����وزر�ء، 
ج���اءت �ل��ن��ائ��ب��ة كيمي ب��ادون�����س يف 
�ملركز �لثاين بن�سبة 15 باملئة، ويف 
وزي��ر �خلز�نة  ج��اء  �لثالث  �مل��رك��ز 
�ل�����س��اب��ق ري��ت�����س��ي ���س��ون��اك ووزي���رة 
بن�سبة  ت����ر������س  ل���ي���ز  �خل����ارج����ي����ة 

مت�ساوية 13 باملئة.
الآر�ء  ق��ي��ا���س��ا  �ال���س��ت��ط��الع  وي���ع���د 
�الأغ���ل���ب���ي���ة د�خ�������ل �حل��������زب، لكن 
قال  �ملحافظني،  حزب  يف  م�سوؤوال 

�إن وزير �ملالية �لربيطاين �مل�ستقيل 
ت�����س��در �خلمي�س  ���س��ون��اك  ري�����س��ي 
�لت�سويت  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة  �جل���ول���ة 
�ل��د�خ��ل��ي ل��ل��ح��زب، م��ت��ق��دم��ا على 

وزيرة �لدفاع �ل�سابقة موردنت.
�سوت   101 على  �سوناك  وح�سل 
من �أ�سو�ت نو�ب حزب �ملحافظني، 
فيما  �سوتا،   83 م��وردن��ت  ون��ال��ت 
تر��س  ليز  �خلارجية  وزي��رة  حلت 
�ملقرر  وم���ن  ���س��وت��ا،  ب�64  ث��ال��ث��ة 
�إجر�ء جوالت �أخرى من �لت�سويت 
على مد�ر �الأ�سبوع �ملقبل، لت�سفية 

�ملر�سحني �إىل �ثنني فقط.
للحزب  رئ��ي�����س  �خ���ت���ي���ار  و���س��ي��ت��م 
خم�س�س  ت�سويت  يف  بينهما  م��ن 
للمنت�سبني �إىل �حلزب فقط، على 
�لنتيجة يف  ع��ن  �الإع����الن  ي��ت��م  �أن 

�خلام�س من �سبتمرب.
�ل�سيا�سية  �ل��ع��ل��وم  �أ���س��ت��اذ  وي����رى 
�لقاهرة  يف  �الأم��رك��ي��ة  باجلامعة 
�أن موردونت التز�ل  طارق فهمي، 
�الأوفر حظا لرئا�سة �ل��وزر�ء حتى 
�لوقت �لر�هن، م�سر� �إىل �سعوبة 

�ملناف�سة بينها وبني �سوناك.
نيوز  “�سكاي  مل��وق��ع  ت�سريح  ويف 
حيوية  على  فهمي  �أك��د  عربية”، 
رئي�س  ت���ن���ت���ظ���ر  �ل����ت����ي  �مل����ل����ف����ات 
�أو هويته،  ��سمه  كان  �أيا  �حلكومة 
مو�سحا �أن �أهمها هو �آلية �لتعامل 
�القت�سادية  �الأزم���ة  تد�عيات  م��ع 

�الحتاد  م��ن  و�خل����روج  �ملتفاقمة، 
�مللفات  ع����ن  ف�����س��ال  �الأوروب�����������ي، 

�خلارجية �ل�ساخنة.
�ل�سيناريوهات  �إن  ف��ه��م��ي  وق����ال 
�لتي تو�جه �حلكومة �لربيطانية 
�مل���ق���ب���ل���ة حم����ف����وف����ة ب���امل���خ���اط���ر، 
يفر�س  �لر�هن  �لو�قع  �أن  خا�سة 
بالو�سع  تتعلق  متفاقمة  حتديات 
�ملوؤجلة  و�لت�سريعات  �القت�سادي 
بالقطاعات  �مل���ت���ع���ل���ق���ة  وم���ن���ه���ا 

�لتنموية.
وفيما يتعلق بالعالقات �خلارجية 
للدولة يف عهد �حلكومة �جلديدة، 
وترتها  ت�ستمر  �أن  فهمي  ت��وق��ع 

كما هي يف عهد جون�سون،
 و�أن ي��ت��و����س��ل �ل��دع��م �مل��ق��دم من 

لندن الأوكر�نيا.
وبينيلوب ماري موردونت وتعرف 
�خ��ت�����س��ار� ب��� ب��ي��ن��ي م���وردون���ت من 
وهي   ،1973 م��ار���س   4 م��و�ل��ي��د 
�ملحافظني،  ح����زب  م���ن  ���س��ي��ا���س��ي��ة 
ووزيرة �لدولة ل�سوؤون �لدفاع منذ 

.2019
وكانت موردونت ع�سو� يف �لربملان 
ن��ورث منذ  بورت�سموث  د�ئ��رة  عن 

�نتخابات عام 2010، 
كما �سغلت من�سب وزيرة للخارجية 
للتنمية �لدولية يف �لفرة �ملمتدة 

من 2017 �إىل 2019.
نوفمرب  �إىل   2016 يوليو  وم��ن 
كوزيرة  م��وردون��ت  عملت   2017
و�ملعا�سات  �لعمل  وز�رة  يف  للدولة 
من  نوفمرب  وبحلول  �لتقاعدية، 
وزيرة  تعيينها  مّت   2017 �ل��ع��ام 

للتنمية �لدولية.
ويف مايو 2019 عينت موردونت 
رئي�سة  �إق��ال��ة  بعد  للدفاع  ك��وزي��رة 
لل�سيا�سي  م���اي  ت���ري���ز�  �ل������وزر�ء 
�ل�����س��اب��ق غافني  �ل����دف����اع  ووزي������ر 
ت�سريب  ع����ق����ب  وي����ل����ي����ام���������س����ون 
م��ع��ل��وم��ات يف غ��اي��ة �ل�����س��ري��ة من 

جمل�س �الأمن �لقومي.

•• عوا�شم-وكاالت

حت��م��ل زي����ارة �ل��رئ��ي�����س �الأم��ري��ك��ي ج��و بايدن 
له  زي���ارة  ك���اأول  �ل�����س��ع��ودي��ة،  �لعربية  للمملكة 
و�ملالمح،  �لتحليالت  م��ن  �ل��ع��دي��د  للمنطقة، 
لي�س  تهم  �لتي  بامللفات  ز�خ���رة  كونها  ال�سيما 

فقط �ململكة،
تنتظر  �لتي  �لعربية  �ل��دول  باقي  �أي�ساً   ولكن 
�ل�ساحة  ع��ل��ى  �ل��و�ق��ع  تعك�س  بنتائج  �خل����روج 

�لدولية.
�أم�����س �جلمعة،  ����س���ادرة  ع��رب��ي��ة  ووف���ق �سحف 
�لزيارة،  م��ن  �الأول  �لق�سم  �أه��م��ي��ة  ق��در  فعلى 
�أن �لدول �لعربية تنتظر ما يحمله �لق�سم  �إال 
�لعربية  �لق�سايا  ت��خ��دم  نقا�سات  م��ن  �ل��ث��اين 
ودور �لدول �لعربية، ال�سيما كونها �أثبتت على 
�لتو�زن  �سيا�سة  �ملا�سية جدوى  �ل�سنو�ت  مدى 
�لتي لعبتها و�أظهرت كفاءتها بخ�سم �لتطور�ت 

و�لنز�عات �لدولية �الأخرة.
بانتظار �لق�سم �لثاين

بايدن  جولة  �أن  �لعربية  �ل�سحف  و�أو���س��ح��ت 
�الإ�سر�ئيلية  �مل�سالح  على  رك��زت  �إ�سر�ئيل  يف 
ولكن  �الإير�نية،  �لق�سية  كما  �الأوىل  بالدرجة 
كل هذ� جرى يف �لق�سم �الأول من جولة بايدن 
�ملقاربة  �كت�ساف  �الآن  بقي  �الأو�سط،  �ل�سرق  يف 
و�لتعاون  �ل��ع��رب��ي  �الأم�����ن  مل��ل��ف��ات  �الأم��ري��ك��ي��ة 
�خلليج  دول  �لعامل، مع  �الأوىل يف  �لدولة  بني 
�أي  و�ل���ع���ر�ق،  و�الأردن  م�����س��ر  وم��ع��ه��ا  �ل��ع��رب��ي 

منطقة �ل�سرق �الأو�سط “�لعربية«.
وعليه ينتظر �لق�سم �لثاين من �لزيارة ملعرفة 
يريدون  �لدميقر�طيون  �الأمريكيون  ك��ان  �إن 
�ل��ع��رب ه��ذه �الأي����ام. ويف  فتح ف�سل جديد م��ع 
�ل�سيا�سة ال  �أن  �أثبتت  �الأح��و�ل، �حل�سابات  كال 
قدر  �حلما�سية،  و�ل�����س��ع��ار�ت  �ل��ع��و�ط��ف  تعرف 
ومعي�س  �ل�سلب  �ل��و�ق��ع  بح�سابات  معرفتها 

�لنا�س �حلقيقي، ومو�زين �لقوى �لفعلية.
�أهاًل بال�سيف

بال�سيف،  �لرحيب  �لعربية  �ل�سحف  و�أك��دت 
ب���الده،  وم���ع  م��ع��ه  �ختلفنا  �أو  “�تفقنا  م��ه��م��ا 
و�أن  باأ�سلنا..  نعمل  �أن  علينا  �لو�جب  يفر�س 
نريده  ما  ن�سمعه  �أن  قبل  مّنا  يريد  ما  ن�سمع 
تامة  ق��ن��اع��ة  �إىل  ت��و���س��ل  �أن���ه  بخا�سة  منه”، 

�الأولويات،  مقدمة  يف  تقع  �ملنطقة  ه��ذه  ب���اأن 
�ملوقع و�الأهمية و�ملقدرة على تغير  من حيث 
�ل�سائكة،  �لدولية  �لق�سايا  من  كثر  م�سار�ت 
بخالف ما حدث خالل حملته �النتخابية وما 
تالها من �أقو�ل و�أفعال بعد و�سوله �إىل �لبيت 

�الأبي�س.
فوق  تقفز  ال  �لعربية  �خلليج  دول  �أن  و�أك���دت 
ت��ك��اب��ر، وال  �ل��و�ق��ع، وال تتبع �الن��ف��ع��االت، وال 
ت���رد ع��ل��ى �خل��ط��اأ ب��خ��ط��اأ، ويف �ل��وق��ت ذ�ت����ه ال 
حتب قفز�ت �الآخرين وحتوالتهم غر �ملربرة، 
لكنها ال تقطع �خليوط �لتي ت�سلها باجلميع، 
وب��اي��دن يف ه��ذ� �ليوم لن ي��رى غر �لرحيب 

و�ملودة و�الحر�م.

التوازن اخلليجي
ور�ت �ل�سحف �لعربية �أن وحدهم �ملكابرون من 
متعدد  دولياً جديد�ً  نظاماً  �أن  يغفلون حقيقة 
ت�سكل  قد  لعله  بل  �لت�سكل؛  يف  �آخ��ذ  �الأق��ط��اب 
تقيم  �أن  �خلليج  دول  م�سلحة  وم��ن  بالفعل، 
عالقات متو�زنة مع كافة �الأطر�ف �لو�زنة يف 
�لنظام �لدويل �جلديد، فدول �ملنطقة مبا هي 
عليه من موقع “جيو�سيا�سي” مهم، وما متلكه 
من ثرو�ت و�إمكانيات، وما حققته من �إجناز�ت 
الأن  موؤهلة  �قت�ساد�تها  ويف  �لتحتية  بناها  يف 

تفعل ذلك.
�لغربية  و�ل��دول  �ملتحدة  �لواليات  وعليه، على 

هذ�  ك��ون  عن  �ملتو�رثة  �لنظرة  تغادر  �أن  عامة 
�لدول  فتلك  �سيا�ساتها،  يف  لها  تابعاً  �خلليج 
�ل�سر�عات  يف  �حل��ي��اد  ���س��ي��ا���س��ة  تعتمد  �ل��ي��وم 
يدرك  �أن  ويهمها  م��ت��و�زن،  نهج  وه��و  �لدولية، 
بعني  تاأخذ  �ملنطقة  دول  �أن  �الأمريكي  �لطرف 
�ملتغر�ت  �سيا�ساتها(،  ت�سوغ  )وه��ي  �الع��ت��ب��ار 

و�لتحوالت يف عامل �ليوم.

التطلعات العربية
حتمله  ما  كل  مع  تز�مناً  �أن��ه  ة  �ل�سحف  ور�أت 
�لعمل على  �ملنطقة  ب��دول  بايدن، يجدر  زي��ارة 
بجو�نب  و�الهتمام  و�لعربي  �خلليجي  �الأم��ن 
على  كما  و�لتعليم،  و�ل�سحة  و�لتنمية  �لغذ�ء 
لتكون  �لقر�ر�ت  �سياغة  �إع��ادة  �لعربية  �ل��دول 
جدة  “قمة  يف  و�لتطلعات  �لطموح  مب�ستوى 
لالأمن و�لتنمية” �لهامة، و�ن تكون قمة جدة 
ه��ي �الن��ط��الق��ة و�ل��ب��د�ي��ة لعهد ج��دي��د لدول 

�ملنطقة و�لواليات �ملتحدة �الأمريكية.
�ل�سهور  ع����دة خ����الل  ف��ك��م��ا ط���وي���ت ���س��ف��ح��ات 

�ملا�سية، 
�لعالقات  �ن��ف��ر�ج��ة يف  ب���روؤي���ة  �ل��ك��ات��ب  ي��اأم��ل 
�أو تدخل يف  �الأمريكية �لعربية دون �سغوطات 
لقو��سم  و�لتو�سل  ل��ل��دول،  �لد�خلية  �ل�سوؤون 
م�سركة تر�سي كل �الأطر�ف يف �إطار منظومة 
�ملنطقة  يف  و�لتنمية  و�ل��رخ��اء  �ل�سالم  هدفها 

و�لعامل.

ال�شباق على رئا�شة حزب املحافظني ُينع�س �شناعة الدفاع 

بيني موردنت.. من هي �ل�سيدة �لأوفر حظا لرئا�سة وزر�ء بريطانيا؟
بايدن يف �ل�سرق �لأو�سط.. زيارة ت�سحيح بو�سلة �لعالقات

معارك مرّكزة يف �شرق اأوكرانيا ودونبا�س

�لرئي�ش �لأوكر�ين يطالب بتحقيق »يف جر�ئم رو�سيا«



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

13

عربي ودويل

•• اأبيدجان-اأ ف ب

�الأر��سي  يف  م��رة  �أربعني  نحو  ع�سكرياً  فرن�سا  تدخلت 
ذت �لعمليات  �الإفريقية خالل خم�سني عاماً م�ست. وُنِفّ
با�سم حماية �ل�سكان �ملدنيني �أو تطبيق �تفاقات دفاعية 
قادت  �الأح��ادي��ة،  �ل��ت��دخ��الت  م��ن  �لعديد  ثنائية.وبعد 
جانب  �إىل  عمليات  �لثانية  �الألفية  �سنو�ت  منذ  فرن�سا 

�لقو�ت �الإفريقية و�لغربية وقو�ت �الأمم �ملتحدة.
عملية  فرن�سا  �أطلقت   ،2013 �لثاين-يناير  كانون  يف 
���س��رف��ال ب��ه��دف وق��ف ت��ق��دم �جل��م��اع��ات �مل�سلحة نحو 
جنوب مايل ودعم �لقو�ت �ملالية. ومتكنت �لعملية، �لتي 
�ل��دويل، من طرد  كانت ر�أ���س حربة �لتدخل �لع�سكري 
ج��زء كبر م��ن �جل��م��اع��ات �الإره��اب��ي��ة م��ن �سمال مايل 
�آب-�أغ�سط�س   1 2012.يف  يف  �ملنطقة  �حتلت  �أن  بعد 
2014، تابعت عملية برخان ملكافحة �ملتطرفني بقيادة 
و�ل�سحر�ء  �ل�ساحل  منطقة  يف  دول  خم�س  مع  فرن�سا 
وت�ساد(  و�لنيجر  فا�سو  وبوركينا  وم���ايل  )موريتانيا 
�ل�سابقة  �ال�ستعمارية  �لقوة  �سرفال.و�أ�سبحت  عملية 
�لتي ن�سرت �آالف �جلنود يف هذه �ملنطقة ل�سنو�ت - ما 
فيه يف  م��رغ��وب  غ��ر  كياناً   - رج��ل   5100 �إىل  ي�سل 

مايل، وت�ستعد قو�ته ملغادرتها بحلول نهاية �ل�سيف.
وجودها  فرن�سا  تقّل�س  �لبالد،  من  �الن�سحاب  مبجرد 
يف منطقة �ل�ساحل �إىل �لن�سف من خالل �الإبقاء على 

2300 جندي فقط يف �ملنطقة.
دعمه  �لفرن�سي  �جلي�س  �سيقدم  ف�ساعًد�،  �الآن  وم��ن 

لدول غرب �إفريقيا، ولكن يف �خلط �لثاين.
�سيحتفظ  �جل����دي����د،  �مل���م���ي���ز  �ل�������س���ري���ك  �ل���ن���ي���ج���ر،  يف 

�لفرن�سيون باأكر من �ألف رجل وقدر�ت جوية.
�إىل  ب��ار�ك��ود�  �لفرن�سية  �ملظليني  عملية  �أدت   :1979

�الإطاحة باالإمرب�طور بوكا�سا.
عملية  �سمنت  مت���رد،  �أع��م��ال  بعد   :1997  1996-
1600 �سخ�س، ثم  �أملاندين �سالمة �الأجانب و�إج��الء 
�غتيال  بعد  بانغي  يف  متمردين  �سد  ب��اري�����س  تدخلت 

جنديني فرن�سيني.
لدعم  �ل�سرقي  �ل�سمال  يف  تدخل  و2007:   2006

قو�ت بانغي �سد �ملتمردين.
بعد �النقالب على �لرئي�س فر�ن�سو� بوزيزي،   :2013
ن�سرت باري�س، بعد مو�فقة �الأمم �ملتحدة، �أكر من �ألف 
جندي يف جمهورية �إفريقيا �لو�سطى كجزء من عملية 

�سانغاري�س، لو�سع حد للعنف بني �لطو�ئف هناك.

حتى  و��ستمرت  رج��ل،   1600 نحو  �سانغاري�س  �سمت 
.2016

�إطار حلف �سمال �الأطل�سي، ح�سل تدخل  يف   :2011
�لربيطانيني  جانب  �إىل  �لفرن�سي  �لع�سكري  هارمتان 
و�الأمركيني حلماية �ل�سكان �ملدنيني من قو�ت �لعقيد 
معمر �لقذ�يف. �سارك يف �لعملية ما ي�سل �إىل 4200 
ج��ن��دي ف��رن�����س��ي و40 ط��ائ��رة ون��ح��و ع�����س��ري��ن طائرة 

هليكوبر و27 �سفينة تابعة للبحرية �لفرن�سية.
�سقوط  �إىل  �جل��وي��ة  �ل�سربات  م��ن  �أ�سهر  �سبعة  و�أدت 

�لنظام.
�لهادفة  ليكورن،  �لفرن�سية  �لبعثة  �أ�سبحت   :2002
�إىل حماية �الأجانب، قوة رد �سريع لدعم عملية لالأمم 

�ملتحدة.
يف 2011، لعبت فرن�سا دوًر� حا�سًما يف و�سول �حل�سن 
مع  �ل�����س��ر�ع  م��ن  �أ���س��ه��ر  �ستة  بعد  �ل�سلطة  �إىل  و�ت����ار� 
رف�س  �ل��ذي  غباغبو،  ل���ور�ن  والي��ت��ه  �ملنتهية  �لرئي�س 
�العر�ف بهزميته يف �النتخابات �لرئا�سية نهاية �لعام 

.2010
ليكورن  قوة  عاًما، حتولت  ع�سر  �ثني  بعد   ،2015 يف 
�لتي  �ل��ق��و�ت  لدعم  �ل��ع��اج  �ساحل  يف  فرن�سية  ق��وة  �إىل 

تقاتل �جلماعات �الإرهابية يف منطقة �ل�ساحل.
مركز�  جنامينا،  يف  �لفرن�سية  �لقاعدة  م��ع  ت�ساد  تعد 

لعمليات فرن�سا �خلارجية يف �إفريقيا.
نفذ   ،”1972-1968“ ت��ي��ب�����س��ت��ي  يف  ت���دخ���ل  ب��ع��د 
-1983“ مانتا  عملية  ت�ساد  يف  �لفرن�سيون  �جل��ن��ود 

1984” مل��و�ج��ه��ة ه��ج��وم �مل��ع��ار���س��ني �مل��دع��وم��ني من 
1986، �حتفظت فرن�سا يف جنامينا بقوة  ليبيا. منذ 
ع�سكرية يغلب عليها �لطابع �جلوي ت�سمى “�يبرفيه« 

Epervier، وتوقفت يف �آب-�أغ�سط�س 2014.

وت�ست�سيف ت�ساد حالياً هيئة �أركان عملية برخان.
من جنود �لفيلق يحلون يف كولويزي   600  :1978
)ج��ن��وب ���س��رق( الإن���ق���اذ �آالف �الأف���ارق���ة و�الأوروب���ي���ني 

�ملهددين من �ملتمردين �لكاتانغيني “عملية بونيت«.
�سرق(  )���س��م��ال  �إي��ت��وري  يف  �أرمت��ي�����س  عملية   :2003

لو�سع حد ملجازر قبل ن�سر قو�ت �الأمم �ملتحدة.
�لرئي�س  �غتيال  بعد  فرن�سيني  و�سول جنود   :1989
�أحمد عبد �هلل و��ستيالء مرتزقة �لفرن�سي بوب دينار 

على �ل�سلطة، ما �أجربه على مغادرة �لبالد.
حد�ً   Azalee �أز�ل���ي���ه  ع��م��ل��ي��ة  و���س��ع��ت   ،1995 يف 

النقالب �آخر نفذه دينار.

�إجالء �ملئات مع �نت�سار حر�ئق 
�لغابات يف فرن�سا 

•• باري�س-رويرتز

�آخرين من  �إج��الء مئات  �إنه مت  �أم�س �جلمعة  �لفرن�سية   �ل�سلطات  قالت 
منازلهم مع ��ستمر�ر �ندالع حر�ئق �لغابات �لتي خرجت عن �ل�سيطرة يف 

جنوب غرب �لبالد.
�أل��ف من عمال �الإط��ف��اء، بدعم من ت�سع طائر�ت لر�س  �أك��ر من  ويكافح 
�ملاء، منذ يوم �لثالثاء لل�سيطرة على حريقني �أججتهما �حلر�رة �ل�سديدة 
�لنر�ن  ت�ستعل  حيث  جروند  مقاطعة  �سلطات  �لقوية.وقالت  و�ل��ري��اح 
�أتت حتى �الآن على  �أن �حلر�ئق  “�لو�سع ما ز�ل �سعبا«.وذكرت �ل�سلطات 

7300 هكتار، بزيادة �ألفي هكتار خالل �لليل.
وقال عمال �الإطفاء �إنه متت �ل�سيطرة على حريق غابات �آخر �ندلع بالقرب 
من بلدة تار��سكون يف جنوب �سرق �لبالد �أم�س �خلمي�س و�أحرق ما ال يقل 

عن �ألف هكتار.
�إىل  �أدى  مما  وكرو�تيا،  و�إ�سبانيا  �لربتغال  يف  غابات  حر�ئق  �ندلعت  كما 
�أوروب��ا موجة  �أنحاء  وت�سهد معظم  �لعي�س.  �سبل  وتهديد  منازل  �ح��ر�ق 
حارة �أدت �إىل �رتفاع درج��ات �حل��ر�رة �إىل نحو 45 درجة مئوية يف بع�س 

�الأجز�ء.

كوريا �ل�سمالية ت�سجل �أقل
 من 600 �إ�سابة بكورونا

يف  �لفرن�سية  �لع�سكرية  �لتدخالت  من  عامًا   60

•• اأوتاوا-اأ ف ب

ذكرت و�سائل �إعالم كندية �أن م�ستبهاً به �سابقاً متت تربئته 
يف نهاية �ملطاف يف ق�سية تفجر طائرتني تابعتني ل�سركة 
�لطر�ن �لهندية )�إير �إنديا( مما �أ�سفر عن مقتل 331 
�أم�س �الأول �خلمي�س  1985، قتل بالر�سا�س  �سخ�ساً يف 

يف منطقة فانكوفر �لكندية.
�سينغ مالك  ريبود�مان  �إن  �ملحلية  �الإع��الم  و�سائل  وقالت 
�لذي كان ُي�ستبه باأنه نا�سط من �ل�سيخ، قتل خارج حمله 
�الأهد�ف  �غتيال حمددة  �ملالب�س يف ما يبدو عملية  لبيع 

ح�سب �ل�سرطة.
ومل يوؤكد “�لدرك �مللكي �لكندي” ��سم �لقتيل لكنه قال 
�أنه  مو�سحاً  �إنه عر على رجل “م�سابا بطلقات نارية”، 

“تويف يف موقع �إ�سابته«.
وقالت �ملتحدثة با�سم �ل�سرطة �ساربجيت �سانغا �إن �ل�سيارة 
عر  �ل��ن��ار  مطلقي  ل��ف��ر�ر  يبدو  م��ا  على  ��ستخدمت  �لتي 
عليها على بعد كيلومر�ت من مكان �جلرمية “حمرقة 

�نفجرت   ،1985 )ح��زي��ر�ن(  يونيو   23 ب��ال��ك��ام��ل«.ويف 
�أق��ل��ع��ت من   747 بوينغ  ط��ائ��رة  �أي��رل��ن��د�  ���س��و�ح��ل  قبالة 
ومونريال  ت��ورن��ت��و  ع��رب  �ل��ه��ن��د  �إىل  متوجهة  ف��ان��ك��وف��ر 
�لهجوم  يف  �سخ�ساً،   329 مقتل  ع��ن  �أ���س��ف��ر  مم��ا  ول��ن��دن 
�جلوي �الأكر دموية قبل 11 �سبتمرب )�أيلول(.و�نفجرت 
طر�ن  ل�سركة  تابعة  �أخ���رى  لطائرة  معدة  ثانية  قنبلة 
�ثنني  �أ�سفر عن مقتل  ناريتا بطوكيو، ما  �لهند يف مطار 

من �لعاملني يف نقل �الأمتعة.
وقال �الدعاء �إن �لقنبلتني �سنعهما يف فانكوفر متطرفون 
�سيخ �أر�دو� �النتقام من هجوم �جلي�س �لهندي على �ملعبد 
كبرة  مبكانة  يتمتع  �ل��ذي  �ملوقع  �أمريت�سار،  يف  �لذهبي 

لدى �ل�سيخ.
�إنديرجيت �سينغ ريات  و�أدي��ن رجل و�حد بالهجومني هو 

وهو من �ل�سيخ وكان مقيماً يف كند� عند وقوع �حلو�دث.
�إد�نته بامل�ساعدة يف  �ل�سجن بعد  15 عاماً يف  �أم�سى  وقد 
�أخرى بال�سجن ملدة  �سنع �لقنابل، ثم ق�سى ثلثي عقوبة 

ت�سع �سنو�ت بتهمة �حلنث باليمني، قبل �إطالق �سر�حه.

•• �شيوؤول-وكاالت

نفت وز�رتا �لوحدة و�لعدل يف كوريا �جلنوبية وجود �أي 
�أ�سا�س قانوين لقر�ر �حلكومة �ل�سابقة باإعادة �سيادين 

كوريني �سماليني �إىل �ل�سمال يف عام 2019.
ويف عام 2019، �عرف �لكوريان �ل�سماليان بقتل 16 
رغبتهما  و�أعربا عن  �ل�سفينة،  من زمالئهما يف طاقم 

لكن  �جلنوبية،  كوريا  �إىل  �ل��ه��روب  يف 
حكومة مون جيه-�إن �آنذ�ك �عتربت 
نو�ياهما غر �سادقة و�أعادتهما �إىل 
�ل�����س��م��ال، ح��ي��ث ك���ان م��ن �مل��م��ك��ن �أن 

يو�جها عقوبات قا�سية.
هذين  �إع����ادة  �إن  م���ون  �إد�رة  وت��ق��ول 
�ل�سيادين �إىل �ل�سمال كانت م�سابهة 
ل���ق���ر�ر�ت �ل��رح��ي��ل مب��وج��ب قانون 

�لهجرة.
�سانغ-بوم، من حزب  يو  �لنائب  لكن 
�سلطة �ل�سعب �حلاكم قال �إن وز�رتي 
��ستف�سار  �أجابتا عن  و�لعدل  �لوحدة 

لهذ�  يخ�سعان  ال  �ل�سماليني  �لكوريني  هذين  ب��اأن  له 
�لقانون،  مبوجب  مو�طنني  يعترب�ن  الأنهما  �لقانون 
ب��ال��رح��ي��ل يف قانون  ب��ن��ود متعلقة  ت��وج��د  �أن���ه ال  ك��م��ا 
توطينهم  ودعم  �ل�سماليني  �لكوريني  �لهاربني  حماية 
�أي�ساً  ذك��رت  �لعدل  وز�رة  �إن  �لنائب  �جل��ن��وب.وق��ال  يف 
هم  �لهجرة  قانون  مبوجب  ترحيلهم  ميكن  �لذين  �أن 
�ل�سماليني ال يخ�سعون  �لكوريني  �أن  و�أكدت  �الأجانب، 
ي��ع��ت��ربون مو�طنني  ل��ل��ق��ان��ون الأن��ه��م 
كوريني جنوبيني مبوجب �لد�ستور. 
يتطلب  �لرحيل  ق��ر�ر  �أن  و�أ�سافت 
�إ���س��د�ر �أم��ر من وزي��ر �ل��ع��دل، ولكن 

مل ي�سدر �أمر من هذ� �لقبيل.
�ملوجهة  �الن��ت��ق��اد�ت  ت�ساعدت  وق��د 
بعد  �الأ���س��ب��وع  ه��ذ�  �ل�سابقة  ل���الإد�رة 
�سور   10 �لوحدة  وز�رة  �أ�سدرت  �أن 
عرب  جرهما  يتم  �سماليني  لكوريني 
وت�سليمهما  �لكوريتني  بني  �حل��دود 
�إر�دتهما  �سد  �ل�سمالية،  كوريا  �إىل 

على ما يبدو.

�نف�ساليو ز�باروجيا يف 
�أوكر�نيا يخططون ل�ستفتاء 

•• مو�شكو-وكاالت

�سرقي  ز�ب��اروج��ي��ا،  منطقة  يف  ملو�سكو  م��و�ل��ون  م�����س��وؤول��ون  �أع��ل��ن 
�ملقبل  )�أيلول(  �سبتمرب  �أو�ئ��ل  يف  ��ستفتاء  تنظيم  نيتهم  �أوكر�نيا، 

على �الن�سمام لرو�سيا.
ز�باروجيا يف جنوب �سرق  �أج��ز�ء من منطقة  ق��و�ت رو�سية  وحتتل 

�أوكر�نيا.
وح�سب وكالة �أنباء “تا�س” �لرو�سية، جاء �الإعالن على ل�سان قائد 
يحدد  مل  و�ل��ذي  باليت�سكي،  يفهني  للمنطقة،  �لع�سكرية  �الإد�رة 

تاريخ �إجر�ئه.
وزعم باليت�سكي، �أن �ال�ستفتاء جاء ��ستجابة لطلبات من �لتجمعات 

و�لنقابات �لعمالية، و�سخ�سيات عامة.
وغ���زت رو���س��ي��ا �جل���زء �جل��ن��وب��ي م��ن �ملنطقة يف �الأي����ام �الأوىل من 
�ملا�سي.  )�سباط(  فرب�ير   24 يف  ب��د�أت  �لتي  �أوكر�نيا  �سد  حربها 
وال يز�ل �جلزء �ل�سمايل من �ملنطقة يخ�سع ل�سيطرة كييف، حيث 

تو�جه �لقو�ت �لرو�سية مقاومة قوية.
يف  �لرو�سية  �ل��ق��و�ت  �حتلتها  �لتي  �ملناطق  يف  ��ستفتاء�ت  ونظمت 
هذه  ملثل  بحذر  ت�ستجيب  مو�سكو  ولكن  �ل�سابق،  يف  �أخ��رى  �أماكن 
�ملبادر�ت.و�أكد �ملتحدث با�سم �لرئا�سة �لرو�سية، دميري بي�سكوف، 

�أنه ال ميكن �إجر�ء �أي ��ستفتاء دون �سمان �الأمن يف هذه �ملناطق.

•• بيونغيانغ-وكاالت

�أعلنت كوريا �ل�سمالية �أم�س �جلمعة 
�الإ�سابات  ع��دد  �نخفا�س  ��ستمر�ر 
�أقل  ل��ت��ظ��ل  بكوفيد19  �جل���دي���دة 
لليوم  ج���دي���دة  �إ����س���اب���ة   600 م���ن 
لو�سائل  وفقاً  �ل��ت��و�يل،  على  �لثاين 
�إعالم حكومية.ونقلت وكالة �الأنباء 
�مل���رك���زي���ة �ل���ك���وري���ة �ل�����س��م��ال��ي��ة عن 
حاالت  يف  �الأوبئة  من  �لوقاية  مقر 
�لطو�رئ �لقول، �إن �أكر من 500 
���س��خ�����س ظ���ه���رت ع��ل��ي��ه��م �أع����ر������س 

�حلمى خالل �ل�24 �ساعة �ملا�سية.
معلومات  �أي  �مل����رك����ز  ي���ق���دم  ومل 
�إ�سافية،  وف��ي��ات  �أي  ت�سجيل  ب�ساأن 
�لكورية  يونهاب  �أنباء  لوكالة  وفقاً 
�الإجمايل  �ل���ع���دد  �جل��ن��وب��ي��ة.وب��ل��غ 
�أو�خر  �مل�سجلة منذ  حلاالت �حلمى 

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

حاالت  ح�سيلة  �مل�ست�سفيات.وكانت 
�ل�سمالية  كوريا  يف  �ليومية  �حلمى 
بلغت  �أن  ب���ع���د  ه���ب���وط���ي  �جت������اه  يف 
�ألفاً   392 م��ن  �أك���ر  ع��ن��د  ذروت��ه��ا 

و920 �إ�سابة يف 15 مايو)�أيار(.

مقتل م�ستبه به �سابق بق�سية هجومني على طائرتني يف كند�

كوريا �جلنوبية تنفي �أي �أ�سا�ش قانوين 
لإعادة �سيادين كوريني �سماليني

•• نيامى-اأ ف ب

�لفرن�سيان   و�ل���دف���اع  �خل��ارج��ي��ة  وزي����ر�  ب����د�أ 
�ل�سريك  للنيجر  ر�سمية  زي��ارة  �جلمعة  �أم�س 
بينما  �ل�ساحل  منطقة  يف  لباري�س  �لرئي�سي 
وجودها  ت��ع��ري��ف  �إع������ادة  �إىل  ف��رن�����س��ا  ت�����س��ع��ى 

�لع�سكري و�لدبلوما�سي يف �إفريقيا.
وبعدما طرده �ملجل�س �لع�سكري �حلاكم منذ 
2020 من مايل و��ستدعى جمموعة فاغر 
�جلي�س  �سيكون  �ل��ع�����س��ك��ري��ة،  �سبه  �ل��رو���س��ي��ة 
�لبلد  بالكامل من هذ�  �ن�سحب  �لفرن�سي قد 
من  �سنو�ت  ت�سع  بعد  �ل�سيف  نهاية  بحلول 

�لعمل على مكافحة �الإرهابيني.
�لنيجر  جارتها  مع  تعاونها  فرن�سا  وتو��سل 
حيث �ستبقي على �أكر من �ألف رجل وقدر�ت 
و�ال�ستخبار�تي  �لناري  �لدعم  لتقدمي  جوية 

للقو�ت �لنيجرية يف �إطار “�سر�كة قتالية«.
كاترين  �لفرن�سية  �خل��ارج��ي��ة  وزي���رة  وق��ال��ت 
كولونا يف �جلمعية �لوطنية �لثالثاء “مبعزل 
ع��ن م��ايل، �ل��ر�ج��ع �ل��دمي��وق��ر�ط��ي يف غرب 
متتالية،  �ن��ق��الب��ات  م��ع  ج��د�  �إف��ري��ق��ي��ا مقلق 
�أيلول-�سبتمرب  يف  غينيا  مرتني يف مايل ويف 
�لثاين- كانون  يف  فا�سو  بوركينا  ثم   2021

يناير من هذ� �لعام«.
و�أ�سافت �أن “فرن�سا �ستو��سل على �لرغم من 
مل�ساعدة  �الن�سحاب من مايل  �الأح���د�ث،  هذه 
جيو�س غرب �إفريقيا على حماربة �جلماعات 

�الإرهابية«.
�ملعنيني  �سركائنا  مع  حاليا  “نت�ساور  وتابعت 
لتحديد طبيعة �لدعم �لذي ميكن �أن نقدمه 

لهم وفقا لطلباتهم و�حتياجاتهم«.
�لفرن�سي  ك��ول��ون��ا ووزي����ر �جل��ي��و���س  وت��ل��ت��ق��ي 
�سيبا�ستيان لوكورنو �سباح �جلمعة نظريهما 
�ل��ن��ي��ج��ري��ني، ق��ب��ل �أن ي��ج��ري��ا حم���ادث���ات مع 

�لرئي�س حممد بازوم.
و�أكد م�سدر دبلوما�سي فرن�سي �أن �لهدف من 
�جلمع  “جت�سيد  ه��و  �مل�سركة  �لرحلة  ه��ذه 
�أن مقاربتنا  و”�إظهار  بني �ملدين �لع�سكري” 

تقوم على هذين �الأ�سا�سني«.
ونيامي  باري�س  �ستوقع  �ل��زي��ارة  ه��ذه  وخ��الل 
50 مليون يورو وتربعا مببلغ  قر�سا قيمته 
20 مليون يورو ل�سالح �لنيجر �لتي تعد من 
�لتنموية  �مل�ساعد�ت  يف  �الأول��وي��ة  ذ�ت  �ل��دول 

�لفرن�سية )143 مليون يورو يف 2021(.
“وكالة  وخالل �ل�سنو�ت �لع�سر �ملا�سية ز�دت 
�لنيجر  يف  �لتز�ماتها  �لفرن�سية”  �لتنمية 

ع�سرة �أ�سعاف.
و�ستتم مناق�سة �جلانب �لدفاعي �أي�سا.

قاعدة  �إىل  �ل��ف��رن�����س��ي��ان  �ل���وزي���ر�ن  و�سي�سل 
نيامي �جلوية حيث تركز �لو�سائل �لع�سكرية 

�لفرن�سية يف �لنيجر.
�لع�سكرية  �لقاعدة  وليكورنو  كولونا  �ستزور 

�لنيجرية يف �أوالم �سمال نيامي.
�مل�سركة  �لعمليات  ب��د�أت  �لقاعدة  ه��ذه  وم��ن 
�مل�سلحة  300 جندي فرن�سي و�لقو�ت  لنحو 
�لنيجرية بالقرب من �حلدود مع مايل، �سد 

�أو  �ل��ق��اع��دة  بتنظيم  �مل��رت��ب��ط��ني  �مل��ت��ط��رف��ني 
تنظيم د�ع�س.

�لتدخل  فل�سفة  تطورت  �ل�ساحل  منطقة  ويف 
�ل�سنو�ت  م����دى  ع��ل��ى  �ل��ف��رن�����س��ي  �ل��ع�����س��ك��ري 
�لقليلة �ملا�سية، �إذ مل يعد �الأمر يتعلق بجنود 
 ، �ل��ث��اين  �ل�سف  ب��ل يف  يتحركون مب��ف��رده��م، 

لدعم �لقو�ت �ملحلية ووفًقا لطلباتها.
�سيمري  قرية  �لفرن�سيان  �ل��وزي��ر�ن  �سيزور 
بالقرب من �أوالم حيث متول فرن�سا م�سروًعا 

ملكافحة �سوء تغذية �الأطفال.
ي��ري��د �لرئي�س  ب��ي��ن��م��ا  �ل����زي����ارة  وت���اأت���ي ه����ذه 
�إمي�����ان�����وي�����ل م������اك������رون �إع�����������ادة �ل���ت���ف���ك���ر يف 
يف  �ل�سابقة  �ال�ستعمارية  �لقوة  ��سر�تيجية 

�إفريقيا.
“طلبت م��ن �لوزر�ء  وق��ال م��اك��رون �الأرب��ع��اء 
�إعادة �لتفكر يف جميع  �أركان �لدفاع  ورئي�س 
بحلول  �الأف��ري��ق��ي��ة  �ل���ق���ارة  ب�����س��اأن  ترتيباتنا 

�خلريف«.

الأنه  �إ���س��ر�ت��ي��ج��ي��ة  ����س���رورة  و�أ�ساف:”�إنها 
يجب �أن يكون لدينا قو�ت �أقوى و�قل تعر�سا 
للخطر، و�أن ننجح يف بناء عالقة جيدة �أقوى 

مع �جليو�س �الإفريقية على �الأمد �لطويل«.
�لتفكر  يف  ب�”�لنجاح  تتعلق  �مل�ساألة  �أن  و�أك��د 
�لدبلوما�سي  عر�سنا  بني  مت�سلة  �سل�سلة  يف 
�الأفريقية  ل��ل�����س��ر�ك��ة  �مل��ت��ج��ددة  و�إج���ر�ء�ت���ن���ا 
و�أعمالنا �لتنموية ووجودنا �لع�سكري”. وبعد 
حو�يل  لفرن�سا  �سيكون  م��ايل،  من  �ن�سحابها 
�ل�ساحل  منطقة  يف  فرن�سي  جندي   2300

)�لنيجر وت�ساد وبوركينا فا�سو(.
�ل�سنغال  �أي�����س��ا يف  ف��رن�����س��ي��ة  ق����و�ت  وت��ن��ت�����س��ر 

و�لغابون و�ساحل �لعاج وجيبوتي.
وتقوم �لبحرية �لفرن�سية من جهتها بعمليات 

يف خليج غينيا.
وبعد زيارته �إىل �لنيجر �سيتوجه �سيبا�ستيان 
لتفقد  �ل�����س��ب��ت  �ل���ع���اج  ���س��اح��ل  �إىل  ل��وك��ورن��و 

�لقو�ت �لفرن�سية هناك.

ماكرون يريد اإعادة التفكري يف ا�شرتاتيجية القوة ال�شتعمارية ال�شابقة يف اإفريقيا 

وزير�ن فرن�سيان يزور�ن �لنيجر �ل�سريك �جلديد يف منطقة �ل�ساحل 

••برلني-وكاالت

�أم�س �جلمعة تر�جعاً  �أملانيا  �سجلت 
�الأ�سبوعي  �الإ�����س����اب����ة  م���ع���دل  يف 

بفرو�س كورونا.
كوخ”  “روبرت  م���ع���ه���د   و�أع�����ل�����ن 
�سباح  �الأم���ر�����س  ملكافحة  �الأمل����اين 
وه����و عدد  �مل����ع����دل،  ه����ذ�  �أن  �أم�������س 
حاالت �الإ�سابة بالعدوى لكل 100 
�أل��ف �سخ�س على م��د�ر 7 �أي��ام، بلغ 
 720.4 م��ق��اب��ل   719.2 ح��ال��ي��اً 

�أم�س �الأول �خلمي�س.
�أ�سبوع  ق���ب���ل  ي��ب��ل��غ  �مل����ع����دل  وك������ان 

699.5 وقبل �سهر472.4.
و�أ�ساف �ملعهد �أن مكاتب �ل�سحة يف 
�أملانيا �سجلت خالل �ل�ساعات �الأربع 
�آالف   109 �مل��ا���س��ي��ة  و�ل��ع�����س��ري��ن 
بالفرو�س،  جديدة  �إ�سابة  و694 
�إ�سابة  و732  �أل��ف��اً   117 مقابل 

يوم �جلمعة �ملا�سي.
وب��ل��غ ع��دد ح���االت �ل��وف��اة �لناجمة 
�الأربع  �ل�ساعات  خ��الل  �مل��ر���س  ع��ن 

حالة،   115 �مل��ا���س��ي��ة  و�ل��ع�����س��ري��ن 
مقابل 131 حالة قبل �أ�سبوع.

وب��ح�����س��ب ب��ي��ان��ات �مل��ع��ه��د، ب��ل��غ عدد 
حاالت �الإ�سابة بالفرو�س منذ بدء 
تف�سيه يف �أملانيا يف ربيع عام 2020، 

29 مليوناً و633 �ألف حالة.
�إجمايل  �أن  �إىل  �أ���س��ار  �ملعهد  ول��ك��ن 
قد  �الإ�سابة  حل��االت  �لفعلي  �لعدد 
ي��ك��ون �أع���ل���ى م���ن ذل����ك، ن���ظ���ر�ً الأن 
ك��ث��ر�ً م��ن ح��االت �الإ���س��اب��ة مل يتم 

�كت�سافها.

�أملانيا ت�سجل تر�جعًا يف معدل �لإ�سابة �لأ�سبوعي بكورونا
•• مو�شكو-وكاالت

�أظهرت در��سة �جتماعية ت�سمنت ��ستطالعاً للر�أي 
�لعام، نفذها �سندوق “�لر�أي �لعام” �لرو�سي، �أن 
بثقة  يحظى  ب��وت��ني  ف��الدمي��ر  �ل��رو���س��ي  �لرئي�س 

%79 من �ملو�طنني.
ووفق ما ذكرته “رو�سيا �ليوم” نقاًل عن �لدر��سة، 
فاإن %79 من �لذين مت ��ستطالع �آر�ئهم، يثقون 

بالرئي�س �لرو�سي، 
و�أعلن %13 “�أنهم ال يثقون” يف بوتني، ووجد 

�لبقية �سعوبة يف �الإجابة.
وي���رى %81 م��ن �مل�����س��ارك��ني يف �ال���س��ت��ط��الع، �أن 
�لرئي�س بوتني يعمل يف من�سبه “ب�سكل جيد على 

�الأغلب”،
 بينما يعتقد %10 من �مل�ساركني يف �ال�ستطالع 

�أن �لرئي�س يعمل “ب�سكل �سيئ �إىل حد ما«.
)متوز(  يوليو   10 يوم  يف  �ال�ستطالع  تنفيذ  ومت 
عاماً   18 �أعمارهم  بلغت  مو�طن   1500 و�سمل 
و�أكر، يف 104 من �ملر�كز �ل�سكنية يف 53 منطقة 

رو�سية، بح�سب “رو�سيا �ليوم«.

��ستطالع حملي: 79 % من �لرو�ش يثقون يف بوتني
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املال والأعمال
�لحتاد للطري�ن م�ستمرة يف در��سة جميع �لطرق �ملمكنة للحد من �لنبعاثات �لكربونية

•• اأبوظبي- وام:

ح���ازت �الحت���اد ل��ل��ط��ر�ن - �ل��ن��اق��ل �ل��وط��ن��ي ل��دول��ة �الإم�����ار�ت �لعربية 
�ملتحدة - على جائزة “�سركة �لطر�ن �ل�سديقة للبيئة لعام 2022” 
�عر�فاً  �لطر�ن،  �سركات  لت�سنيف  ريتنجز”  “�إيرالين  جو�ئز  �سمن 
�لطر�ن  �ال�ستد�مة يف قطاع  �لر�ئدة يف تطوير  �ل�سركة  با�سر�تيجية 

ل�ساحلها و�سالح �لقطاع ككل.
ويتما�سى �إجناز �الحتاد للطر�ن بالكامل مع �لتز�م �إمارة �أبوظبي ودولة 
�الإم��ار�ت بالعمل مع �ملجتمع �لدويل لت�سريع �جلهود �لعاملية للت�سدي 

لتغر �ملناخ وحماية �لبيئة وخلق م�ستقبل �قت�سادي �أكر ��ستد�مة.

 : للطر�ن  �الحت��اد  ملجموعة  �لتنفيذي  �لرئي�س  دوغال�س،  توين  وق��ال 
�إن طموحنا باأن نكون �ل��رو�د يف �ال�ستد�مة يف قطاع �لطر�ن �أخذنا يف 
رحلة مثرة للحد من تاأثر �لطر�ن على �لبيئة، لي�س فقط يف �الحتاد 
در��سة وجتربة  �ل�سركة  ..موؤكد� مو��سلة  �لقطاع ككل  بل يف  للطر�ن، 
جميع �لطرق �ملمكنة للحد من �النبعاثات �لكربونية، �بتد�ء باالأبحاث 
يف �لوقود �مل�ستد�م وتفادي م�سار�ت �لتكاثف و�سوال �إىل تعوي�س �لكربون 

وم�سروع غابات �الحتاد الأ�سجار �لقرم.
و�أ�سار دوغال�س �إىل �أن تقرير �ال�ستد�مة �لذي ن�سرته �الحتاد للطر�ن 
�لتي قامت بها  ياأتي تتويجاً جلهودها لعر�س �الأعمال  �لعام  �أو�ئل هذ� 

و�لدرو�س �لتي ��ستنتجتها .

على خلق  بالركيز  للطر�ن  �الحت��اد  �ال�ستد�مة يف  مبادر�ت  و�نطلقت 
بتوحيد جهود  �لطر�ن  �سركة  قامت  ما  و�سرعان  �لت�سغيلية،  �لكفاء�ت 
�ل��ط��ر�ن �سمولية  ��ستد�مة  �أك��ر م��ب��ادر�ت  ق��ادة �لقطاع يف و�ح��دة من 

جتمع بني �سركات خمتلفة.
و���س��ّم �ل��ربن��ام��ج، �ل���ذي دخ��ل ع��ام��ه �لثالث ح��ال��ي��اً، ���س��ر�ك��ات م��ع بوينج 
وجر�ل �لكريك و�إيربا�س ورولز روي�س، باالإ�سافة �إىل جمموعة و��سعة 
�الأكادمييني  و�لباحثني  �حلديثة  �لتكنولوجيا  يف  ر�ئ��دة  منظمات  من 

و�ل�سركات �ل�سغرة و�لنا�سئة.
وت�سمل بر�مج �ال�ستد�مة �لر�ئدة لالحتاد للطر�ن برنامج �لغرينالير 
درميالير   787 بوينج  طائر�ت  من  �ل�سركة  �أ�سطول  ي�ستخدم  �ل��ذي 

كحقل �ختبار، باالإ�سافة �إىل برنامج ��ستد�مة 50 �لذي مت �إطالقه يف 
.A350 وقت �سابق من هذ� �لعام مع طائر�ت �إيربا�س

وع��ل��ى م���دى �ل�����س��ن��و�ت �ل��ث��الث �مل��ا���س��ي��ة، ق��ام��ت ���س��رك��ة �ل��ط��ر�ن بعدد 
كبر من �لرحالت �لبيئية بهدف �الأبحاث، ما دّل على توفر حمتمل 

النبعاثات �لكربون بن�سبة ت�سل �إىل %72 يف رحلة و�حدة.
متويل  على  حت�سل  ط��ر�ن  �سركة  �أول  للطر�ن  �الحت��اد  �أ�سبحت  كما 
لالأمم  �مل�ستد�مة  �لتنمية  الأه��د�ف  �مل�سّدق  �المتثال  على  قائم  جت��اري 
�ملتحدة كما مت �إطالق م�سروع غابات �الحتاد الأ�سجار �لقرم مع خطط 
لزر�عة غابات متت�س �النبعاثات �لكربونية يف �لبلد�ن �لتي ت�سّغل �إليها 

�الحتاد للطر�ن.

بهدف الرتقاء باأن�شطة التدقيق املايل على �شعيد الإمارة

IESBA جهاز �أبوظبي للمحا�سبة يعقد ور�سة عمل مع جمل�ش معايري �لأخالقيات �لدويل للمحا�سبني
•• اأبوظبي-الفجر: 

عقد جهاز �أبوظبي للمحا�سبة، �جلهة �لعليا 
و�مل�ساءلة  �ملالية  للرقابة  �أبوظبي  �إم��ارة  يف 
م�سركة  عمل  ور�سة  و�ل�سفافية،  و�لنز�هة 
�لدويل  �الأخ��الق��ي��ات  معاير  “جمل�س  م��ع 
�مل�ستجد�ت على  �أهم  ملناق�سة  للمحا�سبني” 
م�ستوى معاير �الأخالقيات فيما يعزز من 
��ستقاللية مدققي �حل�سابات، ويعد �ملجل�س 
�لعاملية يف جمال تعزيز  �أبرز �ملنظمات  �أحد 
وتكري�س  للمحا�سبني  �ملهنية  �الأخ��الق��ي��ات 

��ستقاللية مدققي �حل�سابات.
رئي�سية  جل�سات  جمموعة  �لور�سة  �سهدت 
خمتلف  ح�������ول  و�ج�����ت�����م�����اع�����ات  وف����رع����ي����ة 
�ملو�سوعات ذ�ت �الأهمية؛ حيث مت �لتعريف 
وتقارير  �مل��ع��ت��م��دة  �الأخ���الق���ي���ة  ب��ال��ق��و�ع��د 
للمجل�س  �لتنظيمية  و�ل��ل��و�ئ��ح  �ال�ستد�مة 
و�ملعاير �لعاملية �ملعتمدة يف جمال �لتدقيق 
�مل�ستجد�ت  ع��ل��ى  �ل��رك��ي��ز  ومت  �مل��ح��ا���س��ب��ي، 
عمليات  �ال�ستقاللية،  مبعاير  يتعلق  فيما 
�لتاأكيد �الأخرى وتعريف موؤ�س�سات �مل�سلحة 
�أهمية  �ل���ط���رف���ان ع��ل��ى  �أك�����د  ك��م��ا  �ل���ع���ام���ة 
�ملجاالت  يف  و�لتن�سيق  �لتعاون  ��ستمر�رية 

ذ�ت �ل�����س��ل��ة.ويف خ��ت��ام �ل��ور���س��ة، ق���ال و�ئل 
�لرقابة و�لتدقيق  �لقادر، مدير قطاع  عبد 
“�أن  للمحا�سبة:  �أبوظبي  جهاز  يف  باالإنابة 
و����س��ع��اً بني  ن��ق��ا���س��اً  �ل��ع��م��ل ت�سمنت  ور���س��ة 
�أه��م��ي��ة م��و�ك��ب��ة �لتطور�ت  �جل��ان��ب��ني ح��ول 
�مل�ستمرة يف �إر�ساء قو�عد ومبادىء �ملحا�سبة 
�ل���ت���ي ي��ع��م��ل �مل��ج��ل�����س و�ل��ه��ي��ئ��ات �الأخ�����رى 
�إط���ار  “�سمن  ت��ر���س��ي��خ��ه��ا«.و�أ���س��اف:  ع��ل��ى 
�ملعاير  جمال�س  م��ع  وعمله  �جل��ه��از  جهود 
قمنا  �لتدقيق  باأعمال  �ل�سلة  ذ�ت  �لعاملية 
يف  �جلهاز  جت��ارب  مب�ساركة  �لور�سة  خ��الل 
�أهد�فه  يحقق  ومب��ا  �مل��ايل  �لتدقيق  جم��ال 
يف �الرت���ق���اء مب�����س��ت��وى �ل��ت��دق��ي��ق يف �إم����ارة 
ك��ارول��ني يل،  ق��ال��ت  �أب��وظ��ب��ي».م��ن جهتها، 
بجهود  �ملجل�س  يقوم  �ملجل�س:  رئي�س  نائبة 
كبرة للعمل مع �سلطات �لرقابة مبا يهدف 
�لعمل وفقاً معاير �الأخالقيات  �إىل تعزيز 
�الرتقاء  ي��ح��ق��ق  مب���ا  للمحا�سبني  �مل��ه��ن��ي��ة 

بجودة �الأعمال على م�ستوى �لعامل. 
و�أ�سافت �أي�ساً: نقدر هذه �لفر�سة مل�ساركة 
معاير  يف  �مل�������س���ت���ج���د�ت  �أه������م  وم��ن��اق�����س��ة 
�لتعاون  ��ستمر�ر  �إىل  ونتطلع  �الأخالقيات 

مع جهاز �أبوظبي للمحا�سبة

تر�جع حاد يف منو �ل�سني على وقع كوفيد و�لأزمة �لعقارية 

احتفاًء باليوم العاملي ملهارات ال�شباب لعام 2022 

وز�رة �لقت�ساد تنظم مبادرة مو�هب �سبابنا
 لدعم �مل�ساريع �لإبد�عية مب�ساركة �لقطاع �خلا�ش 

•• اأبوظبي-وام:

يف �إطار �حتفاء دولة �الإمار�ت باليوم �لعاملي ملهار�ت �ل�سباب 
“مو�هب  فعالية  �الق��ت�����س��اد  وز�رة  نظمت   ،2022 ل��ع��ام 
�خلا�س  �لقطاع  الإط��الع  تت�سمن معر�ساً  و�لتي  �سبابنا” 
�مل�ساريع  ع��ل��ى  �أع��م��ال  ورج����ال  وم�ستثمرين  ���س��رك��ات  م��ن 
وتعزيز  �ل��دول��ة،  يف  بال�سباب  �خلا�سة  �الإبد�عية  و�الأف��ك��ار 
�لفعالية  و���س��م��ل��ت  بينهما،  و�ال���س��ت��ث��م��ار  �ل��ت��ع��اون  ف��ر���س 
�ختيار  حيث مت  �سبابنا”،  “مو�هب  �الإع��الن عن م�سابقة 
�أف�سل ثالثة م�ساريع نا�سئة من �أ�سل 20 م�سروعا تقدم 
للم�سابقة. ح�سر �لفعالية معايل عبد �هلل بن طوق �ملري 
�لزيودي  �أحمد  �لدكتور ثاين بن  وزير �القت�ساد، ومعايل 
وزير دولة للتجارة �خلارجية، ومعايل �سما �ملزروعي وزيرة 

دولة ل�سوؤون �ل�سباب.
وق��ال معايل عبد �هلل بن طوق �مل��ري: “�إن دول��ة �الإمار�ت 
ب���روؤي���ة ق��ي��ادت��ه��ا �ل��ر���س��ي��دة ل��دي��ه��ا �إمي�����ان ر�����س���خ بقدر�ت 
للتنمية  �حلقيقية  �ل���روة  باعتبارهم  �ل�سباب  وم��و�ه��ب 
و�لتطوير،  لالبتكار  �الأ�سا�سي  و�ل��ر�ف��د  �مل�ستقبل  وره���ان 
وعملت �لدولة على دعم متكينهم مبهار�ت �مل�ستقبل �سمن 
�ملجاالت  خمتلف  يف  دوره���م  وتفعيل  �لوطنية  �أول��وي��ات��ه��ا 
علماً  قدر�تهم  بناء  يف  لال�ستثمار  �ل�سبل  كافة  وت�سخر 

�مل�سوؤوليات  حتمل  على  وت�سجيعهم  وحتفيزهم  ومعرفة، 
و��سار  �الإمار�ت”.  م�ستقبل  بناء  يف  و�الإ���س��ه��ام  و�الب��ت��ك��ار 
ملتقى  متثل  �سبابنا”  “مو�هب  م��ب��ادرة  �أن  �إىل  معاليه 
�الإبد�عية  و�الأف����ك����ار  �مل�����س��اري��ع  دع���م  �إىل  ي��ه��دف  ري���ادي���اً 
�مل�ساريع  ه��ذه  خ��الل عر�س  وذل��ك من  لل�سباب،  و�لنا�سئة 
على �مل�ستثمرين وتعزيز فر�س حتويلها �إىل �سركات ريادية 
مكانة  وت��دع��م  �لوطني  �القت�ساد  ق��وة  م��ن  تر�سخ  ناجحة 

�الإمار�ت كوجهة ر�ئدة عاملية لريادة �الأعمال.
�لزيودي:  �أحمد  �لدكتور ثاين بن  ومن جهته قال معايل 
�لتي  و�مل���ب���ادر�ت  �ل��رب�م��ج  �سل�سلة  �سمن  �مل���ب���ادرة  “تاأتي 
�أطلقتها �لدولة موؤخر�ً و�لتي من �ساأنها خلق �أجيال �سابة 
و�ل��ري��ادة، و�سقل قدر�تهم  و�الإب����د�ع  �الب��ت��ك��ار  ق���ادرة على 
�لعمل  روح  وغر�س  كافة،  �ملجاالت  يف  �خل��رب�ت  و�إك�سابهم 
بيئة  متطلبات  مع  يتو�فق  مبا  لديهم،  و�لعطاء  �مل�سرك 
�الأعمال يف �لدولة، ومبا يعزز من بناء كفاء�ت وطنية �سابة 
ليكونو�  �أفكارهم  وحتفيز  طاقاتهم  يف  و�ال�ستثمار  و�ع��دة 

قادة �مل�ستقبل، وفق حمدد�ت مئوية �الإمار�ت 2071«.
 »oxygenate« وهي  �لنا�سئة  �لثالثة  �مل�ساريع  وف��ازت 
مب�سابقة   »hero academ»و  »I hear You»و
“مو�هب �سبابنا” و�لتي تقدم لها 20 م�سروعا، وح�سدت 
�مل�ساريع �لفائزة على جو�ئز مالية مت �الإعالن عنها �سمن 

�ملبادرة.وت�سارك دولة �الإمار�ت يف �الحتفال باليوم �لعاملي 
ملهار�ت �ل�سباب 2022 و�لذي �أطلقته منظمة �الأمم �ملتحدة 
وي�سادف �ل� 15 من يوليو من كل عام، بهدف �لتنويه �إىل 
�لالزمة  باملهار�ت  �ل�سباب  لتزويد  �ال�سر�تيجية  �الأهمية 

للتوظيف و�لعمل �لالئق وريادة �الأعمال، وت�سجع �لدولة 
�ل�سباب خالل هذه �ملنا�سبة على �كت�ساب �ملهار�ت �جلديدة 
لتحقيق  �أ�سا�سية  و�سيلة  باعتبارها  �مل��ج��االت  خمتلف  يف 

�لنجاح و�الإجناز�ت و�لتقدم.

�ل�سعودية ت�ساعف و�رد�تها 
من زيت �لوقود �لرو�سي 

•• مو�شكو- لندن-رويرتز

�أظهرت بيانات �أن �ل�سعودية، �أكرب ُم�سدر للنفط يف �لعامل، ز�دت من كمية 
زيت �لوقود �لتي ��ستوردتها من رو�سيا باأكر من �ملثلني يف �لربع �لثاين 
لتغذية حمطات �لكهرباء من �أجل تلبية �لطلب على �لتربيد يف �ل�سيف 

و�إتاحة �لنفط �خلام �ل�سعودي للت�سدير.
وتبيع رو�سيا زيت �لوقود باأ�سعار خمف�سة بعد تر�جع عدد �مل�سرين ب�سبب 
�حلرب  مو�سكو  وت�سف  الأوكر�نيا.  غزوها  �أعقبت  �لتي  �لدولية  �لعقوبات 
زيت  مبيعات  زي���ادة  خا�سة«.وُتظهر  ع�سكرية  “عملية  باأنها  �أوك��ر�ن��ي��ا  يف 
�لوقود، �مل�ستخدم يف توليد �لطاقة، �إىل �ل�سعودية �لتحدي �لذي يو�جهه 
�إىل عزل  �إد�رت��ه  �ل��ذي ت�سعى فيه  �لرئي�س �الأمريكي جو بايدن يف �لوقت 
رو�سيا وخف�س عائد�تها من ت�سدير �لطاقة.ويف �لوقت �لذي حظرت فيه 
�ل�سني  ز�دت  رو�سيا،  �ل�سر�ء من  قللت من عمليات  �أو  �ل��دول  �لعديد من 
و�لهند وعدة دول باأفريقيا و�ل�سرق �الأو�سط من �لو�رد�ت.و�أظهرت بيانات 
)رفينيتيف  من�سة  على  �ل�سفن  تتبع  خ��الل  م��ن  روي���رز  عليها  ح�سلت 
�أيكون( �أن �ل�سعودية ��ستوردت 647 �ألف طن )48 �ألف برميل يوميا( من 
�أبريل  زيت �لوقود من رو�سيا عرب مو�نئ رو�سية و�إ�ستونية يف �لفرة من 
�ألف طن   320 �رتفاعا من  �لعام �حل��ايل،  �إىل يونيو حزير�ن من  ني�سان 
يف نف�س �لفرة قبل عام.ويف عام 2021 باأكمله، ��ستوردت �ململكة 1.05 
مليون طن من زيت �لوقود �لرو�سي.و�متنعت وز�رتا �لطاقة يف �ل�سعودية 
ورو�سيا عن �لتعليق على زيادة �لو�رد�ت.ووجدت �سركة فورتك�سا لتحليالت 
�لطاقة �أن زيادة تدفقات �سحنات زيت �لوقود ذ�ت �ملن�ساأ �لرو�سي عرب م�سر 
زيت  �ل�سعودية من  و�رد�ت  �إن  فورتك�سا  �ل��و�رد�ت.وق��ال��ت  ع��ززت  و�إ�ستونيا 
�لوقود من م�سر �رتفعت �إىل م�ستوى قيا�سي بلغ 110 �آالف برميل يوميا 
يف يونيو حزير�ن بينما قفزت و�رد�ت م�سر من زيت �لوقود �لرو�سي �إىل 

م�ستوى قيا�سي بلغ 70 �ألف برميل يوميا يف �ل�سهر نف�سه.

مليار درهم ت�سرفات عقار�ت دبي �أم�ش  1.2
•• دبي-وام:

�أكر  �أم�س  بدبي  و�الأم��الك  �الأر��سي  د�ئ��رة  �لعقارية يف  �لت�سرفات  بلغت 
بقيمة  184 مبايعة  ت�سجيل  �لد�ئرة  �سهدت  دره��م حيث  1.2 مليار  من 
557.07 مليون درهم منها 26 مبايعة لالأر��سي بقيمة 59.29 مليون 

درهم و 158 مبايعة لل�سقق و�لفلل بقيمة 497.78 مليون درهم.
وجاءت �أهم مبايعات �الأر��سي بقيمة 7 ماليني درهم يف منطقة جبل علي 
5 ماليني درهم يف منطقة �حلبية �خلام�سة  تليها مبايعة بقيمة  �الأوىل 

تليها مبايعة بقيمة 4 ماليني درهم يف منطقة �حلبية �لر�بعة.
�إذ  �ملبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  �ملناطق  �خلام�سة  �حلبية  منطقة  وت�����س��درت 
علي  جبل  منطقة  وتلتها  دره���م  مليون   33 بقيمة  مبايعة   16 �سجلت 
�الأوىل بت�سجيلها 7 مبايعات بقيمة 20 مليون درهم وثالثة يف �ليفرة 2 

بت�سجيلها مبايعتني بقيمة 3 ماليني درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�سقق و�لفلل جاءت مبايعة بقيمة 54 مليون 
درهم مبنطقة نخلة جمر� كاأهم �ملبايعات تلتها مبايعة بقيمة 44 مليون 
38 مليون درهم يف  درهم يف منطقة نخلة جمر� و�أخ��ر� مبايعة بقيمة 
منطقة نخلة جمر�.وت�سدرت منطقة �خلليج �لتجاري �ملناطق من حيث 
عدد مبايعات �ل�سقق و�لفلل �إذ �سجلت 23 مبايعة بقيمة 32 مليون درهم 
مليون   198 بقيمة  مبايعة   14 بت�سجيلها  جمر�  نخلة  منطقة  وتلتها 
درهم وثالثة يف مر�سى دبي بت�سجيلها 14 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

و�سجلت �لرهون قيمة قدرها 639.95 مليون درهم منها 3 رهون �أر��س 
بقيمة 2.39 مليون درهم و58 رهن فلل و�سقق بقيمة 637.56 مليون 
درهم وكان �أهمها مبنطقة برج خليفة بقيمة 553 مليون درهم و�أخرى يف 

منطقة و�دي �ل�سفا 6 بقيمة 9 ماليني درهم.
�أما �لهبات فقد �سهدت ت�سجيل 3 هبات بقيمة 12 مليون درهم كان �أهمها 
مبنطقة �لرب�ساء �لثالثة بقيمة 11 مليون درهم و�أخرى يف منطقة �لثنية 

�خلام�سة بقيمة مليونني درهم.

•• بكني-اأ ف ب:

ح���اد� يف منوها  ت��ر�ج��ع��ا  �ل�����س��ني  �سجلت 
�الق��ت�����س��ادي يف �ل��رب��ع �ل��ث��اين م��ن �لعام 
على   2020 م��ن��ذ  �أد�ء  �����س���و�أ  حم��ق��ق��ه 
�لقطاع  يف  و�أزم���ة  �ل�سحية  �لقيود  وق��ع 

�لعقاري، ما �نعك�س ب�سدة على �لن�ساط.

وك�����س��ف��ت �أرق�����ام ر���س��م��ي��ة ن�����س��رت �جلمعة 
للقوة  �مل��ح��ل��ي  �ل���ن���اجت  �إج���م���ايل  من���و  �أن 
يتعّد  مل  �ل��ع��امل  يف  �لثانية  �القت�سادية 
�إىل  �أب��ري��ل  ني�سان  ف��رة  خ��الل   0،4%
حزير�ن يونيو، باملقارنة مع �لفرة ذ�تها 

من �لعام �ملا�سي.
�أ�سعف وت��رة منو يف �ل�سني منذ  وه��ذه 

كوفيد- وب���اء  ���س��ل  ح��ني   2020 مطلع 
�ل�سيني  �الق���ت�������س���ادي  �ل���ن�������س���اط   19
م�سجال  �ل�سنة  من  �الأول  �لف�سل  خالل 

.6،8%-
وك�����ان ه����ذ� �ل����ر�ج����ع م��ت��وق��ع��ا غ���ر �أن 
وكالة  ��ستطلعت  �ملحللني  من  جمموعة 
فر�ن�س بر�س �آر�ءهم توقعو� تباطوؤ� �أكر 

�عتد�ال بن�سبة 1،6%.
وب��ال��رغ��م م��ن �أن��ه��ا م��و���س��ع ���س��ك، يتابع 
�لر�سمية  �الأرق��ام  �القت�ساد بدقة  خ��رب�ء 
�ل�سيني  �ملحلي  �لناجت  باإجمايل  �ملتعلقة 

نظر� لوزن �لبالد يف �القت�ساد �لعاملي.
�سجلت   2022 م���ن  �الأول  �ل���رب���ع  ويف 
�ملحلي  ناجتها  �إج��م��ايل  يف  من��و�  �ل�سني 
�أ�سا�س  ع��ل��ى  ب��امل��ئ��ة   4،8 ن�����س��ب��ت��ه  ب��ل��غ��ت 

�سنوي.
“غر  و�سعا  �ل�سيني  �القت�ساد  وو�ج���ه 
�عتيادي للغاية” بفعل �الأو�ساع �لدولية 
وتف�سي وباء كوفيد-19 يف �ل�سني، على 
�الإح�ساء�ت  مكتب  يف  �مل�����س��وؤول  �أف���اد  م��ا 

�لوطني فو لينغوي.
�لعمالق  من��و  �نكما�س  �لنتيجة  وك��ان��ت 
�الأ�سيوي بن�سبة %2،6 من ف�سل الآخر 
بعد ت�سجيل �رتفاع بن�سبة %1،3 خالل 
�لثاين/يناير  ك��ان��ون  ب��ني  �الأول  �لف�سل 

و�آذ�ر/مار�س.
�أن  �إال  �نكما�سا  تتوقع  �الأ����س���و�ق  وك��ان��ت 
حجمه �سكل “�سدمة” بح�سب ما �أو�سح 
�خلبر �القت�سادي ر�جيف بي�سو��س من 
�أند بورز غلوبال ماركت  مكتب �ستاند�رد 

�إنتليجن�س لوكالة فر�ن�س بر�س.
�سيا�سة   2020 م��ن��ذ  �ل����دول����ة  وت��ت��ب��ع 
�إىل  ب��احل��د  �ل��ق��ا���س��ي��ة  كوفيد”  “�سفر 

�إ�سابات  ت�سجيل  من  ممكن  ق��در  �أق�سى 
جديدة بالوباء من خالل �إج��ر�ء�ت عزل 
مكثفة  فحو�س  وحمالت  �ملوقع  حم��ددة 
وتتّبع  �إ�سابتهم  تتبني  ملن  وحجر �سحي 

حتركاتهم.
ويف �لربيع، �أغلقت �لعا�سمة �القت�سادية 
�سنغهاي ملدة �سهرين رد� على �أ�سو�أ موجة 

�إ�سابات يف �ل�سني منذ عامني.
وطرحت فكرة فر�س حجر مماثل يف �أيار 
�ل�سلطة  ق��ل��ب  ب��ك��ني،  �لعا�سمة  يف  م��اي��و 

�ل�سيا�سية.
�ل��ت��د�ب��ر ���س��رب��ة قا�سية  و����س���ددت ه���ذه 
ل��الق��ت�����س��اد �إذ �أج����ربت ع����دد� ك��ب��ر� من 
�لتجارية  و�مل��ح��الت  و�مل�سانع  �ل�سركات 
�سغطا  �سكلت  ك��م��ا  ن�ساطها،  وق���ف  ع��ل��ى 

على �سال�سل �لتوريد.
و�سجلت �سنغهاي طبقا للتوقعات �نكما�سا 
بن�سبة %13،7 يف �إجمايل ناجتها �ملحلي 
يف �لف�سل �لثاين من �ل�سنة باملقارنة مع 

�لفرة ذ�تها من �لعام �ملا�سي.
�إيفان�س  جوليان  ر�أى  �ل�سياق،  ه��ذه  ويف 
�سركة  يف  �القت�سادي  �خلبر  بريت�سارد 
منو  حتقيق  �أن  �إي��ك��ون��وم��ي��ك�����س  ك��اب��ي��ت��ال 
�مل�ستوى  �إيجابي خالل هذه �لفرة على 

�لوطني �أمر “ي�سعب ت�سديقه«.
يف �ملقابل، �سجلت مبيعات �لتجزئة، �ملوؤ�سر 

�لرئي�سي الإنفاق �الأ�سر، يف حزير�ن يونيو 
�رتفاعا كبر� بن�سبة 3،1 باملئة على مدى 
عام، باملقارنة مع -%6،7 يف �أيار مايو يف 

ثالث �سهر من �لر�جع على �لتو�يل.
�ل�����س��ن��اع��ي ف��ارت��ف��ع �ل�سهر  �أم����ا �الإن���ت���اج 
�أ�سا�س  ع��ل��ى  ب��امل��ئ��ة   3،9 بن�سبة  �مل��ا���س��ي 
بن�سبة  متوقع  غ��ر  �نتعا�س  بعد  �سنوي 

0،7 باملئة يف �أيار مايو.
وي�������س���اف ت��ف�����س��ي �ل�����وب�����اء جم������دد� �إىل 
�ل�سيني  �القت�ساد  ك��ان  �لتي  �ل�سعوبات 
ي��ع��اين م��ن��ه��ا ب���االأ����س���ا����س، وم��ن��ه��ا �سعف 
قب�ستها  ب��ك��ني  وت�����س��دي��د  �ال����س���ت���ه���الك 
مثل  �حل��ي��وي��ة  �لقطاعات  م��ن  ع��دد  على 
�لقطاع �لتكنولوجي، وعدم �ليقني حيال 
�مل�ستقبل يف ظل �حلرب يف �أوكر�نيا و�أزمة 

�لقطاع �لعقاري.
وتر�جعت �أ�سعار �مل�ساكن �جلديدة جمدد� 
 0،5%- ب��ن�����س��ب��ة  ي���ون���ي���و  ح����زي����ر�ن  يف 
مبعدل �سنوي، بح�سب مكتب �الإح�ساء�ت 

�لوطني.
بالن�سبة  �ل��ر�ج��ع  م��ن  �سهر  ث���اين  وه���و 
ي��ح��ت�����س��ب متو�سط  �ل����ذي  �مل���وؤ����س���ر  ل��ه��ذ� 

�ال�سعار يف �سبعني مدينة �سينية.
م�����ن ج���ه���ة �أخ����������رى، �أ�������س������ارت �خل���ب���رة 
ب��ي��ت��ي و�ن�����غ م���ن م�سرف  �الق��ت�����س��ادي��ة 
“عدد� متز�يد� من  �أن  �إىل  �إن زد”  “�إيه 

�مل�سرين يتوقفون عن ت�سديد �أق�ساطهم 
�القت�سادي  �ل��ت��ب��اط��وؤ  ب�سبب  �ل�����س��ه��ري��ة 
يف  �لعقارية  �مل�ساريع  مطوري  وتاأخر” 

�أعمال �لبناء �أو يف ت�سليم �مل�ساكن.
�لعقارية  �الأزم��������ة  م����ن  �جل����ان����ب  وه������ذ� 
“مثر للقلق” بر�أي �خلبر �القت�سادي 
“بينبوينت  مكتب  م��ن  ت�سانغ  ت�سيو�ي 
مبا�سرة  ي��ه��دد  الأن���ه  ماجنمنت”،  �أ�سيت 

�لنظام �ملايل.
وعلى �سعيد �لبطالة، بلغت �لن�سبة 5،5 
باملئة يف حزير�ن يونيو مقابل 5،9 باملئة 
�ملعدل �سهد زي��ادة كبرة  قبل �سهر، لكن 
�لعمرية  �ل�سريحة  ب��ني  �مل��ا���س��ي  �ل�سهر 
م�سجال  ع��ام��ا   24 �إىل   16 م��ن  �ملمتدة 

.19،3%
�إجمايل  وح��ددت بكني هدفا لها من��و� يف 
هذه   ”5،5% ب�”حو�ىل  �ملحلي  �ل��ن��اجت 
�ل�����س��ن��ة، وه����و ه����دف ي�����س��ّك �ل��ع��دي��د من 

خرب�ء �القت�ساد يف �إمكانية حتقيقه.
منو  معدل  �أ�سعف  كهذ�  رقما  و�سيعك�س 
با�ستثناء  �لت�سعينات،  بد�ية  منذ  لل�سني 

مرحلة تف�سي وباء كوفيد-19.
�ل��ن��م��و يف ع���ام ح�سا�س  ت��ب��اط��وؤ  وي�����س��ج��ل 
�سيا�سًيا يفر�س �أن ي�سهد، ما مل حتدث 
مفاجاآت، �إعادة تعيني �سي جينبينغ رئي�سا 

للحزب �ل�سيوعي �ل�سيني يف �خلريف.
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املال والأعمال
�أ�سبوع يف  دبي  عقار�ت  ت�سرفات  درهم  مليار   5.5

•• دبي -وام:

بلغت �لت�سرفات �لعقارية يف د�ئرة �الأر��سي و�الأمالك بدبي خالل 
5.5 مليار درهم حيث �سهدت �لد�ئرة  �أكر من  �الأ�سبوع �حلايل 
 186 منها  دره��م،  مليار   3.02 بقيمة  مبايعة   1190 ت�سجيل 
مبايعة لالأر��سي بقيمة 594.72 مليون درهم و 1004 مبايعة 

لل�سقق و�لفلل بقيمة 2.43 مليار درهم.
وجاءت �أهم مبايعات �الأر��سي بقيمة 33 مليون درهم يف منطقة 
مليون   19 بقيمة  مبايعة  تليها  �الأوىل  �ل�سناعية  �خل��ور  ر����س 
درهم يف منطقة �ملركا�س تليها مبايعة بقيمة 18 مليون درهم يف 

منطقة ند �ل�سبا �لثانية .

وت�سدرت منطقة �حلبية �خلام�سة �ملناطق من حيث عدد �ملبايعات 
�إذ �سجلت 105 مبايعة بقيمة 262 مليون درهم وتلتها منطقة 
جبل علي �الأوىل بت�سجيلها 35 مبايعة بقيمة 102 مليون درهم 
مليون   15 بقيمة  مبايعة   12 بت�سجيلها   2 �ليفرة  يف  وثالثة 

درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات �ل�سقق و�لفلل جاءت مبايعة بقيمة 54 
مبايعة  تلتها  �ملبايعات  كاأهم  جمر�  نخلة  مبنطقة  دره��م  مليون 
بقيمة 53 مليون درهم يف منطقة �ملركا�س و�أخر� مبايعة بقيمة 

50 مليون درهم يف منطقة هور �لعنز.
مبايعات  ع��دد  حيث  م��ن  �مل��ن��اط��ق  خليفة  ب��رج  منطقة  وت�����س��درت 
�ل�سقق و�لفلل �إذ �سجلت 104 مبايعة بقيمة 317 مليون درهم 

 170 بقيمة  مبايعة   86 بت�سجيلها  دب��ي  مر�سى  منطقة  وتلتها 
مليون درهم وثالثة يف �لو�سل بت�سجيلها 85 مبايعة بقيمة 247 

مليون درهم.
34 رهن  2.06 مليار درهم منها  و�سجلت �لرهون قيمة قدرها 
و�سقق  فلل  ره��ن   310 و  دره��م  257.12 مليون  بقيمة  �أر�����س 
�أهمها مبنطقة برج خليفة بقيمة  وك��ان  1.8 مليار دره��م  بقيمة 
564 مليون درهم و�أخرى يف منطقة �ل�سوق �لكبر بقيمة 300 

مليون درهم.
�أما �لهبات فقد �سهدت ت�سجيل 80 هبة بقيمة 479.05 مليون 
درهم كان �أهمها مبنطقة �ل�سوق �لكبر بقيمة 322 مليون درهم 

و�أخرى يف منطقة مر�سى دبي بقيمة 37 مليون درهم.

النقدية التداولت  حجم  درهم  مليار   1.9

عقاري �ل�سارقة ينفذ 2,521 معاملة خالل �سهر يونيو �ملا�سي 

مبنا�شبة اليوم العاملي ملهارات ال�شباب

جمل�ش دو لل�سباب يتيح للطلبة �لإمار�تيني تو�سيع معرفتهم حول قطاع �لت�سالت

�لإمار�ت مزود موثوق ود�عم لأمن �لطاقة �لعاملي لتمكني �لنمو �لقت�سادي

�سلطة دبي للخدمات �ملالية تعلن عن فتح باب �للتحاق 
بربنامج رخ�سة �ختبار �لبتكار ب�سكل م�ستمر 

و��سنطن توؤكد �أنها ل تفر�ش قيود� 
على بيع معد�ت زر�عية �إىل مو�سكو 

•• دبي-الفجر: 

 15 بد�أت �سلطة دبي للخدمات �ملالية، �عتباًر� من تاريخ 
�ملحلية  �ل�����س��رك��ات  م��ن  �لطلبات  بقبول   ،  2022 يوليو 
�ختبار  رخ�سة  ب��رن��ام��ج  يف  بامل�ساركة  �ل��ر�غ��ب��ة  و�ل��دول��ي��ة 

�البتكار. 
 ب��رن��ام��ج رخ�سة �خ��ت��ب��ار �الب��ت��ك��ار �ل���ذي مت �إط��الق��ه عام 
�ل�سركات  مُيكن  مرخ�س  تنظيمي  برنامج  ه��و   ،2017
ومناذج  �ملالية  و�خل��دم��ات  �ملنتجات  �ختبار  م��ن  �ملقبولة 
�الأع��م��ال �جل��دي��دة يف وم��ن م��رك��ز دب��ي �مل���ايل �ل��ع��امل��ي. يف 
�ل�سابق، كانت �لطلبات تقبل على �أ�سا�س �لت�سجيل يف دورة 
حمددة لربنامج رخ�سة �ختبار �البتكار، ولكن �بتد�ًء من 
هذ� �ل�سهر، �ستتمكن جميع �ل�سركات من تقدمي �لطلبات 
مبجرد �أن يكونو� جاهزين الختبار منتجاتهم. ويجب على 
�ملزمع  �لعمل  من��وذج  ح��ول  و����س��ح  �سرح  تقدمي  �ل�سركات 

و�ملنتج �أو �خلدمة �ملبتكرة �ملقرحة. 
�إد�رة  ع��ام  مدير  بالد�كينو،  ج�سنت  ق��ال  �ملنا�سبة،  وبهذه 

هو  “�البتكار  �ملالية:  للخدمات  دبي  �سلطة  لدى  �لرقابة 
و�كت�ساف  منوها  تعزيز  م��ن  �ل�سركات  ميكن  ه��ام  عن�سر 
�مل�سهد  على  �مل�ستمرة  �لتغر�ت  ملو�كبة  �جلديدة  �لفر�س 
�ال�ستهالكي. وبرنامج رخ�سة �ختبار �البتكار يحتل موقع 
مبثابة  ويعمل  لل�سلطة  �البتكار  ج��دول  �سمن  �ل�����س��د�رة 
من�سة الختبار �لنماذج �جلديدة ذ�ت �الإمكانيات لكي ت�سبح 
يف  �ملالية  �خلدمات  قطاع  دع��م  يف  ت�سهم  ناجحة  م�ساريع 
�إمارة دبي ومركز دبي �ملايل �لعاملي. و�أ�ساف: تغير عملية 
عن  ب��داًل  م�ستمر  ب�سكل  متاحة  لت�سبح  �لطلبات  تقدمي 
على  �سهادة  هو  �لدورية  �ل��دور�ت  �سمن  �لت�سجيل  طريق 
�لتز�م وحر�س �ل�سلطة على دعم �البتكار ومتهيد �لطريق 

مل�ستقبل �الأعمال �ملالية يف مركز دبي �ملايل �لعاملي ».
�ل�سلطة  �ل��ت��ز�م  �الب��ت��ك��ار  �خ��ت��ب��ار  رخ�سة  ب��رن��ام��ج  يعك�س 
دبي  مركز  يف  و�لنا�سئة  �جلديدة  �لتقنيات  بدعم  �مل�ستمر 
�مل���ايل �ل��ع��امل��ي. وم��ن��ذ �إط����الق �ل��ربن��ام��ج يف ع���ام 2017، 
تقدمت 130 �سركة لاللتحاق بالربنامج ومت قبول 67 

منها.

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

بيع  حتظر  لن  �إنها  �خلمي�س  �ملتحدة  �ل��والي��ات  قالت 
معد�ت زر�عية لرو�سيا ونفت جمدد� تاأكيد�ت مو�سكو 
�أن �لعقوبات �لغربية - ولي�س غزوها الأوكر�نيا - هي 

�سبب �الأزمة �لغذ�ئية �لعاملية.
وقالت وز�رة �خلز�نة �الأمركية يف وثيقة ر�سمية ب�ساأن 
�الإع���ف���اء�ت م��ن �ل��ع��ق��وب��ات، �إن��ه��ا ل��ن ت��وق��ف �ل�سفقات 
ن��ق��ل معد�ت  �أو  ب��ي��ع  �أو  ب��اإن��ت��اج  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �الأم���رك���ي���ة 

زر�عية.
ومبوجب قو�عد �سابقة و�سعت بعد بدء �لغزو �لرو�سي 
�خلز�نة  وز�رة  قالت  فرب�ير  �سباط   24 يف  الأوكر�نيا 
�الأمركية �أي�سا �إنها لن حتظر �ملنتجات �لزر�عية مثل 

�الأ�سمدة �أو �الأجهزة �لطبية و�ختبار�ت كوفيد-19.
“يوؤكد  �الإع��ف��اء�ت  تو�سيع  �إن  بيان  يف  �ل���وز�رة  وقالت 
حربها  على  رد�  رو�سيا  �سد  �الأم��رك��ي��ة  �لعقوبات  �أن 

�لزر�عية  �لتجارة  تعيق  ال  �أوكر�نيا  على  �مل��ربرة  غر 
و�لطبية«.

و�أ�سافت �أن �لرئي�س �لرو�سي فالدمير “بوتني خنق 
ك�سالح  �ل��غ��ذ�ء  و��ستخدم  و�ل��زر�ع��ي  �لغذ�ئي  �الإن��ت��اج 
حرب”، مبا يف ذلك “�سرقة �حلبوب و�ملعد�ت �لزر�عية 

وح�سار مو�نئ �لبحر �الأ�سود«.
وج���اء ��ل��ب��ي��ان بعد م��وؤ���س��ر�ت ن���ادرة على �إح���ر�ز تقدم 
ب�ساأن  تركيا  يف  حمادثات  خالل  و�أوكر�نيا  رو�سيا  بني 

�حتمال �ل�سماح ل�سحنات �لغذ�ء مبغادرة �أوكر�نيا.
و�أوك��ر�ن��ي��ا و�ح����دة م��ن �أك���رب �ل����دول �مل�����س��درة للقمح 
و�حل��ب��وب �الأخ���رى يف �ل��ع��امل، وم��الي��ني �الأط��ن��ان من 
�أودي�سا ب�سبب  �حلبوب عالقة حاليا يف مو�نئ منطقة 
وجود �سفن حربية رو�سية و�ألغام زرعتها كييف للدفاع 

عن �سو�حلها.
�أنحاء  �أ�سعار �ملو�د �لغذ�ئية �رتفاعا يف جميع  وت�سجل 

�لعامل وتهدد بحدوث جماعة ال �سيما يف �أفريقيا.

•• ال�شارقة-الفجر:

ك�سفت نتائج �لتقرير �ل�سهري عن �سهر يونيو 
�ملا�سي و�ل�سادر من د�ئرة �لت�سجيل �لعقاري 
�إبر�م �سفقات عقارية باإجمايل  بال�سارقة عن 
درهم،  مليار   1.9 بلغ  نقدية  ت��د�والت  قيمة 
 106 �سهدتها  بيع  747 معاملة  من خالل 
�الإمارة  مناطق  خمتلف  على  موزعة  مناطق 
قدم  ماليني   6 جت��اوزت  �إجمالية  ومب�ساحة 
رهن  معاملة   358 تنفيذ  مت  فيما  م��رب��ع��ة، 

بقيمة 764 مليون درهم.
وقال �سعادة عبد�لعزيز �أحمد �ل�سام�سي، مدير 
عام د�ئرة �لت�سجيل �لعقاري بال�سارقة:” �إنه 
�القت�سادية  ب��ال��ظ��روف  �ل��ت��اأث��ر  م��ن  ب��ال��رغ��م 
فرب�ير  منذ  �ل��ع��امل  ي�سهدها  �ل��ت��ي  �ل��ط��ارئ��ة 
مت�ساعد  زخ��م  على  �لقطاع  حافظ  �مل��ا���س��ي، 
م�ستفيًد�  �إيجابي،  �نتعا�س  ووت��رة  �لنمو  يف 
م���ن زي�����ادة �إق���ب���ال �مل�����س��ت��ث��م��ري��ن ع��ل��ى �إج����ر�ء 
عن  ف�ساًل  �لعقارية،  و�ل�سفقات  �ل��ت��د�والت 
و�سر�ء  �متالك  �إىل  و�الأف���ر�د  �ل�سركات  �سعي 
�مل�����الذ�ت �الآمنة  �أح����د  ب��اع��ت��ب��اره��ا  �ل���ع���ق���ار�ت 
�الأم��و�ل وو�سيلة مثلى لنمط �حلياة  لروؤو�س 
تفعيل  �إىل  �ل���د�ئ���رة  ت�سعى  ح��ي��ث  �ل��ك��رمي��ة، 
�مل�ستثمرين و�مل�ستفيدين  قنو�ت تو��سلها مع 
من خدماتها بهدف توفر �لبيانات �لالزمة 
الت���خ���اذ �ل�����ق�����ر�ر�ت �مل��ث��ل��ى م���ن ح��ي��ث �لبيع 

و�ل�����س��ر�ء وغ��ره��ا م��ن �مل��ع��ام��الت، ويف بيئة 
تطوير  يف  وت�سهم  �لتامة،  بال�سفافية  تلتزم 
ج���ودة �خل��دم��ات �ل��ع��ق��اري��ة �مل��ق��دم��ة، وتعزيز 
ف���ر����س وجم�������االت ج�����ذب �ال����س���ت���ث���م���ار لهذ� 
�ل��دف��ع بعجلة  ن��ح��و  �ل��ق��ط��اع، وه���و م��ا يحفز 
�أو�سع،  �لنمو �القت�سادي نحو م�ساحات جناح 
و�لت�سييد  و�لبناء  �الإ�سكان  ن�ساطات  وحتفيز 

و�مل�ساريع �لتطويرية �لكربى«.
�ل�سام�سي:  �أحمد  عبد�لعزيز  �سعادة  و�أ�ساف 
�ل������روؤي������ة  م������ع  �ل����ن����ت����ائ����ج  ه�������ذه  “تن�سجم 
جماالت  يف  �ل�����س��ارق��ة  الإم����ارة  �ال�سر�تيجية 
وتعزيز  و�الج��ت��م��اع��ي��ة  �الق��ت�����س��ادي��ة  �لتنمية 
�لكلي،  �القت�ساد  وحتفيز  �ملالية  �ال�ستد�مة 
ل��ل��م��و�ط��ن و�ملقيم  �مل���الئ���م  �ل�����س��ك��ن  وت���وف���ر 
يف �الإم����ارة على ح��د ���س��و�ء، وه��و �أم���ر يج�سد 
�أكده موؤخر�ً �ساحب �ل�سمو  وب�سكل عملي ما 
�لقا�سمي  حممد  بن  �سلطان  �لدكتور  �ل�سيخ 
قيمة  ل��ه  “�مل�سكن  ب��اأن  �ل�سارقة  �إم���ارة  حاكم 
�إمارة �ل�سارقة،  خا�سة، فهو جزء من برنامج 
�مل�سكن  منها  رئي�سية  بنود   5 يت�سمن  �ل��ذي 

و�لوظيفة �أو م�سدر �لدخل«.

ت�شنيف املعامالت
قبل  م��ن  �ملنفذة  �ملعامالت  �إج��م��ايل  بلغ  وق��د 
�لد�ئرة خالل �ل�سهر �ملا�سي 2،521 معاملة 
%29.6 من  747 معاملة بيع متثل  منها 

�إجمايل �ملعامالت، فيما جاء �لرهن مبعامالت 
بلغ عددها 358 معاملة ون�سبتها 14.2%، 
�لت�سرفات  م��ع��ام��الت  ب��اق��ي  م��ث��ل��ت  ح���ني  يف 

�الأخرى %56.2 وبو�قع 1،416 معاملة.

معامالت البيع
يف  �ملا�سي  يونيو  يف  �ملتد�ولة  �لعقار�ت  غطت 
�الإم���ارة م�ساحة �إج��م��ايل جت��اوزت 6 ماليني 
�ل�سكنية  �الأر�������س�����ي  و���س��م��ل��ت  م��رب��ع��ة  ق����دم 

و�لتجارية و�ل�سناعية و�لزر�عية.
وبح�سب نوع �لعقار، جاءت معامالت �الأر��سي 
 ،)32%( م��ع��ام��ل��ة   239 ب���و�ق���ع  �ل��ف�����س��اء 
بلغت  ف��ق��د  �ملبنية  �الأر�����س���ي  م��ع��ام��الت  و�أم����ا 
متثلت  بينما   ،)23.7%( م��ع��ام��ل��ة   177
331 معاملة  معامالت �الأب��ر�ج �ملفرزة بعدد 

.)44.3%(

املناطق الأعلى تداوًل
و�أظهرت �إح�سائية �لد�ئرة �أن مناطق مويلح 
�ل��ت��ج��اري��ة و�خل���ان وح��و���س��ي ورو���س��ة �لقرط 
حيث  م��ن  �ل�����س��ارق��ة  مدينة  مناطق  ت�����س��درت 
ع��دد �ل��ع��ق��ار�ت �مل��ت��د�ول��ة، يف ح��ني ��ستحوذت 
من  �ل��ك��ربى  �حل�سة  على  �ل��ت��ج��اري��ة  مويلح 

حجم �لتد�ول �لنقدي يف �ملدينة.
تركزت  ف��ق��د  �ل���و����س���ط���ى،  �مل��ن��ط��ق��ة  و�أم������ا يف 
�لتد�والت على مناطق خ�سرة 2 و�لطيبة 2 

و�سيح �ل�سد�ه و�سهيلة 3، بينما جاءت منطقة 
حجم  حيث  م��ن  �مل��ن��اط��ق  ���س��د�رة  يف  �ملعا�سي 

�لتد�ول.
و�لقاد�سية   2 �ل�������ربدى  م���ن���اط���ق  و����س���ه���دت 
�لتد�والت  �أعلى عدد من  و�ملديفي  و�للوؤلوؤية 
يف مدينة خورفكان، وت�سدرت �ملديفي مناطق 

�ملدينة من حيث حجم �لتد�ول.
يف  �لعقارية  �ل��ت��د�والت  �أغلب  ج��اء  وباملقابل، 
وجتارية  �ل�سناعية  مناطق  يف  كلباء  مدينة 
كلباء،  31 و���س��ن��اع��ي��ة  و���س��ه��ي��ل��ة  ك��ل��ب��اء  ���س��ور 
حجم  حيث  من  �ل�سناعية  منطقة  وت�سدرت 

�لتد�ول �لنقدي.

•• دبي-الفجر: 

�ملتكاملة،  لالت�ساالت  �الإم����ار�ت  ل�سركة  �لتابعة  دو،  حتتفي 
�ملتحدة  �الأمم  حددته  �ل��ذي   - �ل�سباب  ملهار�ت  �لعاملي  باليوم 
�ل�سباب  لتزويد  �ال�سر�تيجية  �الأهمية  على  �ل�سوء  لت�سليط 
مبهار�ت �لتوظيف و�لعمل وريادة �الأعمال، حيث �أتاح جمل�س 
دو لل�سباب يف هذه �ملنا�سبة فر�سة فريدة ملجموعة من خريجي 
حول  و�ملعرفة  �مل��ه��ار�ت  جمموعة  الكت�ساب  �لثانوية  �مل��د�ر���س 
�مل��ق��ر �لرئي�سي �جل��دي��د �خلا�س  ق��ط��اع �الت�����س��االت وذل���ك يف 

ب�سركة دو يف دبي هيلز.
دورها  لعب  مو��سلة  �مل��ب��ادرة  ه��ذه  خ��الل  م��ن  دو  وت�ستهدف 
�الإمار�تية ورفدهم  �لعاملة  �لقوى  �إع��د�د جيل جديد من  يف 
ب���امل���ه���ار�ت و�خل�����رب�ت �مل��ط��ل��وب��ة مب���ا ي��ت��م��ا���س��ى م���ع متطلبات 
�مل�ستقبل. ووجه جمل�س دو لل�سباب يف �إطار هذه �ملبادرة �لدعوة 
�ل�سركة  م��ع موظفي  للعمل  �الإم��ار�ت��ي��ني  �ل��ط��الب  م��ن  ل�عدد 
مميزة  تعليمية  بيئة  �سمن  وذل��ك  �الأق�سام،  من  �لعديد  عرب 
باإر�ساد�ت  وتزويدهم  �لطلبة  تنمية مهار�ت  على  �لركيز  مع 

وخرب�ت عملية حول قطاع �الت�ساالت.  
مب�ساعدة  �لتز�مه  �ملنا�سبة  ه��ذه  يف  لل�سباب  دو  جمل�س  وع��زز 
�ملهنية  تطلعاتهم  حتقيق  على  �ل�سركة  يف  �لعاملني  �ل�سباب 

�الأعمال  وق��ادة  �مل��و�ه��ب  �إع���د�د جيل جديد من  يف  و�مل�ساهمة 
و�الأه���د�ف  �لطموحات  حتقيق  يف  بفعالية  ي�ساهمون  �ل��ذي��ن 
�ال�سر�تيجية لدولة �الإمار�ت وروؤيتها لبناء �قت�ساد قائم على 
�ملعرفة باالعتماد على قوة تكنولوجيا �ملعلومات و�الت�ساالت. 

وي�ساعد �ملقر �لرئي�سي �جلديد ل�سركة دو يف دعم �أهد�فها يف 
و�لتطور  للتعلم  منا�سبة  بيئة  توفر  خ��الل  من  �الإط���ار  ه��ذ� 
�ل��ت��ي حددتها  �ل��ت��ح��ول  ����س��ر�ت��ي��ج��ة  �مل��ه��ن��ي مب��ا ين�سجم م��ع 

�ل�سركة.

•• اأبوظبي- وام:

ب��ع��ث��ت دول�����ة �الإم���������ار�ت ر����س���ال���ة ت���ف���اوؤل 

�لتز�مها  ت���وؤك���د  �أج���م���ع  ل��ل��ع��امل  م��ه��م��ة 
�لعاملي  �ل��ط��اق��ة  �أم����ن  بتحقيق  �ل��ر����س��خ 
م�سرة  لتعزيز  �ل��دول��ي��ة  �جل��ه��ود  ودف���ع 
�ال�ستقر�ر  يحقق  مبا  �مل�ستد�مة  �لتنمية 
ع��ل��ى م�ستوى  و و�الزده������ار �الق��ت�����س��ادي 

�لعامل.
�ل�سيخ  �ل�����س��م��و  ���س��اح��ب  ك��ل��م��ة  وج������اءت 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد 
�الإم�������ار�ت  ن��ه��ج  ل���ت���وؤك���د  �هلل”  “حفظه 
�ل��دع��م الأم���ن �ل��ط��اق��ة ح��ي��ث ق���ال �سموه 
تر�سيخ  ك��ذل��ك يف  م�����س��ت��م��رون  :” ن��ح��ن 
م��ك��ان��ة �ل���دول���ة م�����زود�ً م��وث��وق��اً للطاقة 
ود�ع����م����اً الأم�����ن �ل���ط���اق���ة �ل���ع���امل���ي كونه 
و�لتطور  �لنمو  لتمكني  �لفقري  �لعمود 

�القت�سادي �لعاملي«.
ن��ه��ج��ا يركز  وت��ت��ب��ن��ى دول������ة �الإم����������ار�ت 
ع��ل��ى �ال���س��ت��غ��الل �الأم���ث���ل مل����و�رد �لدولة 
�ل���ه���ي���دروك���رب���ون���ي���ة م���ن خ����الل �الإن���ت���اج 
�مل�������س���وؤول ل��ل��ن��ف��ط و�ل����غ����از ل���دف���ع عجلة 
�لتطور و�لنمو و�مل�ساهمة يف حتقيق �أمن 
�لعمل  نف�سه  �لوقت  ويف  �لعاملي  �لطاقة 

على تقليل �النبعاثات �لكربونية.
“و�م”  �الإم��ار�ت  �أنباء  وكالة  وت�ستعر�س 
يف �ل��ت��ق��ري��ر �ل���ت���ايل ج���ه���ود �ل����دول����ة يف 
لتعزيز  �ل���ه���ادف���ة  �ال���س��ت��ث��م��ار�ت  ت��ع��زي��ز 

وبينما   .. �ل��ن��ف��ط��ي��ة  �الإم�������د�د  ���س��ال���س��ل 
�لوقود  م�����س��ادر  يف  �ال���س��ت��ث��م��ار  ي��ت��ب��اط��اأ 
�لعامل  مناطق  بع�س  يف  �لهيدروكربوين 
ت�ستمر دولة �الإمار�ت يف �سخ ��ستثمار�ت 
�ال�سر�تيجية  �مل�����س��اري��ع  و�إجن����از  ك��ب��رة 
�الإمد�د  �سال�سل  ��ستمر�ر  �سمان  بهدف 
قدر�تها  زي�����ادة  ع��ل��ى  وت��ع��م��ل  �ل��ن��ف��ط��ي��ة 
من  و�ل��ذي  و�لغاز  �لنفط  من  �الإنتاجية 
�لفاعل  دوره��ا  ��ستمر�ر  ي�سمن  �أن  �ساأنه 
تاأمني  يف  وم���وث���وق���اً  م�������س���وؤواًل  ���س��ري��ك��اً 
ت�سر  حيث  ل�سركائها  �لطاقة  �إم���د�د�ت 
لرفع  وم��درو���س��ة  حثيثة  بخطى  �ل��دول��ة 
�إىل  �خل��ام  �لنفط  م��ن  �الإنتاجية  �سعتها 
5 م��الي��ني ب��رم��ي��ل ي��وم��ي��اً ب��ح��ل��ول عام 

.2030
�مل�سح  م�������س���روع  ن���ط���اق  ت��و���س��ي��ع  ك��م��ا مت 
�إمارة  يف  �الأب��ع��اد  ث��الث��ي  �جليوفيزيائي 
�أب��وظ��ب��ي �ل���ذي ي��ع��دُّ �أك���رب م�����س��روع م�سح 
�لعامل  يف  وب��ح��ري��ة  ب��ري��ة  مناطق  ي�سمل 
يف وقت لتنفيذ عمليات م�سح و��ستك�ساف 
�أح�����دث م���ا تو�سلت  ب��ا���س��ت��خ��د�م  ���س��ام��ل��ة 
غر  �ملناطق  لتغطية  �لتكنولوجيا  �إليه 
و��ستك�ساف  و�لبحر  �ل��رب  يف  �مل�ستك�سفة 
�إمارة  يف  ج��دي��دة  هيدروكربونية  م���و�رد 

�أبوظبي.
ولر�سيخ دورها مزود�ً موثوقاً للطاقة يف 
�لعامل على �ملدى �لبعيد .. �أطلقت �أدنوك 
�أب��وظ��ب��ي �جلولتني  ن��ي��اب��ة ع���ن ح��ك��وم��ة 

�أبوظبي  م��ز�ي��د�ت  م��ن  و�ل��ث��ان��ي��ة  �الأوىل 
 2019 و   2018 ع��ام��ي  يف  �لتناف�سية 
حيث طرحت جمموعة من �ملناطق �لربية 
و�لبحرية �لرئي�سية بهدف ت�سريع وترة 
و�لغاز  �لنفط  م��و�رد  وتطوير  ��ستك�ساف 
�لتناف�سية  �جل��والت  و�سمن  �أبوظبي.  يف 
وقعت �أدنوك عدد�ً من �تفاقيات �المتياز 
جديدة  م��ن��اط��ق  ت��ر���س��ي��ة  مب��وج��ب��ه��ا  مت 
ال�ستك�ساف وتطوير و�إنتاج �لنفط و�لغاز 
�متياز�ت  ق��اع��دة  ت��و���س��ع��ة  �أ���س��ه��م يف  مم��ا 
�لدولية  ���س��ر�ك��ات��ه��ا  وت���ع���زي���ز  �أب���وظ���ب���ي 

�ال�سر�تيجيني �لدوليني.
وح��ق��ق��ت دول�����ة �الإم���������ار�ت �ل���ع���دي���د من 
�الكت�سافات  م��ث��ل  �ل��ن��وع��ي��ة  �الإجن�������از�ت 
�لتقليدية  غ��ر  �لنفط  مل���و�رد  �جل��دي��دة 
برية  مناطق  يف  لال�ستخال�س  �لقابلة 
22 مليار برميل  تقدر كمياتها بحو�يل 
�لنفط  �ح��ت��ي��اط��ي��ات  زي�����ادة  �إىل  �إ���س��اف��ة 
برميل..  م��ل��ي��ار   2 مب���ق���د�ر  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
�حتياطيات  ع���ن  �ل��ك�����س��ف  �إىل  �إ����س���اف���ة 
جديدة تقدر ب�سبعة مليار�ت برميل من 
تريليون قدم مكعبة  و58  �خل��ام  �لنفط 
م���ن �ل���غ���از �ل��ت��ق��ل��ي��دي مم���ا ي�����س��ع دول���ة 
من  عاملياً  �ل�ساد�سة  �ملرتبة  يف  �الإم����ار�ت 

حيث �حتياطيات �لنفط و�لغاز.
من�ساآت  �إن�������س���اء  يف  �الإم��������ار�ت  وجن���ح���ت 
من  ع��دد  يف  �لنفط  لتخزين  خم�س�سة 
��سر�تيجيتها  �إط��ار  يف  �الآ�سيوية  �ل��دول 

�ال�ست�سر�فية لدعم قطاع �لطاقة �لعاملي 
ب�سكل  �ال�ستجابة  على  ق��درت��ه��ا  وت��ع��زي��ز 
�سيناريوهات  مل��خ��ت��ل��ف  وت��ن��اف�����س��ي  ف��اع��ل 
�أ���س��وق �ل��ط��اق��ة.. �إ���س��اف��ة �إىل ب��ن��اء �أكرب 
م�سروع منفرد يف �لعامل لتخزين �لنفط 
ب�سعة تبلغ 42 مليون برميل من �لنفط 
�خل����ام يف �إم������ارة �ل��ف��ج��رة ب��ق��ي��م��ة 4.4 
�لفجرة  ميناء  �أ�سبح  كما  دره��م.  مليار 
�لعمالقة  �لنفط  ناقالت  ي�ستقبل  �ل��ذي 
ويطل على خليج عمان و�ملحيط �لهندي 
و�ملنتجات  �لنفط  لت�سدير  عاملياً  مركز� 
لي�سكل  بالوقود  �ل�سفن  وت��زوي��د  �مل��ك��ررة 
تدفق  ي�سمن  ��سر�تيجياً  عاملياً  �سريانا 

�إمد�د�ت �لنفط .
�لنوعية  منجز�تها  “�أدنوك”  وو��سلت 
بو�سفها جمموعة متكاملة من �ل�سركات 
عملياتها  مت����ار�����س  �ل���ت���ي  �مل��ت��خ�����س�����س��ة 
�لت�سغيلية يف كافة جماالت قطاع �لنفط 
و�لغاز، مبا يف ذلك �ال�ستك�ساف و�لتطوير 
و�لتوزيع  و�لتكرير  و�لتخزين  و�الإن��ت��اج 
و��سعة من  �إىل تطوير جمموعة  و�سواًل 

�ملنتجات �لبروكيماوية.
وب�����د�أت �الإم������ار�ت �أوىل ����س��ت��ث��م��ار�ت��ه��ا يف 
15 عاماً  �مل��ت��ج��ددة منذ  �ل��ط��اق��ة  جم��ال 
��ستطاعت  �ال�ستباقية  روؤي��ت��ه��ا  وبف�سل 
م�سهد  يف  �ل��ق��ادم  �ل��ت��ح��ّول  ت�ست�سرف  �أن 
�لطاقة، فر�هنت على �لتقنيات و�حللول 
مرور  مع  جدو�ها  �أثبتت  و�لتي  �لنا�سئة 

�لزمن.
وت�ست�سيف �الإمار�ت �ملقر �لد�ئم للوكالة 
“�آيرينا”  �مل���ت���ج���ددة  ل��ل��ط��اق��ة  �ل���دول���ي���ة 
وكانت �أول دولة يف �ملنطقة توقع وت�سادق 
دولة  �أول  وك��ذل��ك  باري�س،  �تفاقية  على 
يف  �النبعاثات  بخف�س  تلتزم  �ملنطقة  يف 

جميع �لقطاعات �القت�سادية.
�ل�سرق  يف  دول���ة  �أول  �الإم�����ار�ت  تعد  كما 
�الأو����س���ط ت��دي��ر حم��ط��ة الإن���ت���اج �لطاقة 
خالية  �سلمية  طاقة  باعتبارها  �لنووية 
�ملتوقع  وم��ن  �لكربونية.  �النبعاثات  من 
�لطاقة  �إن��ت��اج  �ل��دول��ة يف  ق���درة  �أن ت�سل 
�لطاقة  ب����ني  جت���م���ع  و�ل����ت����ي  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة 
جيجاو�ت   14 �إىل  و�ل��ن��ووي��ة  �مل��ت��ج��ددة 

بحلول عام 2030.
وت��ع��د دول����ة �الإم�������ار�ت م���ن ���س��م��ن �أكرب 
�ملمولني �حلكوميني للطاقة �لنظيفة يف 
�لعامل وت�سعى لتعزيز مكانتها �ملوؤثرة يف 
جمال �لطاقة �ملتجددة �إىل جانب ريادتها 
يف قطاع �لنفط كما �أكدت عزمها متويل 
يف  �ل�سم�سية  �ل��ط��اق��ة  م�����س��اري��ع  ت��ط��وي��ر 
�سعتها  ت��ق��در  �ل��ع��امل  ح��ول  خمتلفة  دول 
�لكهرباء  من  �مليجاو�ت  باآالف  �الإنتاجية 

�لنظيفة.
م�ستوى  على  ريادتها  �لدولة  ع��ززت  كما 
�ملتجددة  �لطاقة  ��ستثمار�ت  يف  �ملنطقة 
�ملحلي  �ل�����س��ع��ي��دي��ن  ع���ل���ى  و�ل���ن���ظ���ي���ف���ة 
و�ل�����دويل ح��ي��ث مت��ت��ل��ك دول����ة �الإم�����ار�ت 

ث����الث����ة م�����ن �أك��������رب حم����ط����ات �ل���ط���اق���ة 
�ل�سم�سية و�أقلها تكلفة يف �لعامل، ولديها 
�ملتجددة  �لطاقة  م�ساريع  يف  ��ستثمار�ت 
�ال�ستثمار�ت  ه��ذه  وت�سمل  دول��ة   70 يف 
�أمريكي يف  �أك��ر من مليار دوالر  تقدمي 
27 دول��ة جزرية  ل���  �سكل منح وق��رو���س 
�أك��ر عر�سة  تعاين من �سح �مل��و�رد وتعد 

لتاأثر�ت تغر �ملناخ.
�البتكار  ع��ل��ى  �ل��ق��ائ��م  ن��ه��ج��ه��ا  �إط�����ار  يف 
و��ستباق �ملتغر�ت .. تعمل دولة �الإمار�ت 
ع��ل��ى ����س��ت��ك�����س��اف �ل��ف��ر���س �مل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
جمال �لهيدروجني باعتباره وقود� و�عد� 
وخاليا من �لكربون له �سوق حمدودة يف 
جزء�ً  ي�سكل  �أن  ونتوقع  �حل���ايل،  �ل��وق��ت 
كبر�ً من مزيج �لطاقة خالل �لع�سرين 

�سنة �لقادمة.
ومت��ت��ل��ك دول�����ة �الإم���������ار�ت �ل����ق����درة الأن 
للهيدروجني  م���وث���وق���اً  م�������ورد�ً  ن�����س��ب��ح 
على  �الآن  تعمل  حيث  و�الأخ�����س��ر  �الأزرق 
�أ�سو�ق  يف  �ملتاحة  �لفر�س  ج��دوى  در��سة 

�لت�سدير يف �آ�سيا و�أوروبا.
ريادة  لر�سيخ  �مل�ستمرة  جهودها  �سمن 
�لهيدروجني  �قت�ساد  جم��ال  يف  �أبوظبي 
�لعاملي  �لطلب  من  و�ال�ستفادة  �لنظيف 
�ملتنامي على �المونيا �لزرقاء منخف�سة 
�أدن���وك يف جمال  �أع��م��ال  �لكربون حققت 
جناحات  و�لت�سويق  و�لت�سنيع  �لتكرير 
�سحنات جتريبية  بيع  كثرة من �سمنها 

حامل  “كوقود  �ل���زرق���اء  �الأم���ون���ي���ا  م���ن 
تطوير  �إىل  �إ����س���اف���ة  للهيدروجني” 
�الأمونيا  الإن��ت��اج  �مل�ستوى  عاملية  من�ساأة 

“�لزرقاء«.
وعملت �الإم��ار�ت على �جلمع بني قدر�ت 
�أبوظبي  ب��رول  �سركة  من  كل  و�إمكانات 
مبادلة  و����س���رك���ة  “�أدنوك”  �ل��وط��ن��ي��ة 
�أبوظبي  و�سركة  “مبادلة”  لال�ستثمار 
�لوطنية للطاقة “طاقة” ل�سر�ء ح�س�س 
�مل�ستقبل  ل���ط���اق���ة  �أب���وظ���ب���ي  ����س���رك���ة  يف 
على  �الن��دم��اج  ه��ذ�  و�سيعمل  “م�سدر” 
ت��وح��ي��د �أ����س���ول �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة حتت 
عالمة جتارية و�ح��دة ي�ساهم يف حتقيق 
�ملناخي  للحياد  بالو�سول  �ل��دول��ة  ه��دف 
�لنمو  ���س��م��ان  م��ع   2050 ع���ام  ب��ح��ل��ول 

�القت�سادي �مل�ستد�م.
و�ساهمت �سركة “م�سدر” ب�سكل كبر يف 
�لطاقة  �لدولة يف جمال  �أه��د�ف  حتقيق 
تنويع  يف  حم��وري��اً  دور�ً  ولعبت  �ملتجددة 
حم��ف��ظ��ة م�����س��اري��ع �ل��ط��اق��ة �مل��ت��ج��ددة يف 
%400 خالل  �إىل  �لدولة وم�ساعفتها 
و�ساهمت  �مل��ا���س��ي��ة..  �ل��ع�����س��ر  �ل�����س��ن��و�ت 
�أكرب  �الإم��ار�ت م�ستثمر رئي�سي يف بع�س 
�ملتحدة  �ململكة  يف  �لرياح  طاقة  م�ساريع 
و”م�سفوفة  “د�دجون”  حم��ط��ة  م��ث��ل 
مكانة  تعزيز  يف  �ساهمت  و�ل��ت��ي  لندن” 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ك�����س��وق ع��امل��ي ر�ئ����د يف جمال 

طاقة �لرياح �لبحرية.
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املال والأعمال

م�سوؤولو قطاع �ملال يف جمموعة �لع�سرين يعقدون 
�جتماعا تهيمن عليه �حلرب يف �أوكر�نيا 

�لأ�سهم �لأوروبية تتعافى و�لرتكيز على �جتماع 
�ملركزي �لأوروبي و�لتطور�ت يف �إيطاليا 

م�سرف �لإمار�ت للتنمية يوقع �تفاقية ت�سهيل �ئتماين مع فاليانت للرعاية �ل�سحية

نيكي يرتفع لليوم �لثالث بف�سل 
مكا�سب فا�ست ريتيلنج ونينتندو 

�لأ�سهم �ملحلية تربح
 15.3 مليار درهم خالل جل�ستني

•• طوكيو-رويرتز:

�أغلق �ملوؤ�سر نيكي �لياباين على �رتفاع للجل�سة �لثالثة 
على �لتو�يل �أم�س �جلمعة بعد عمليات تد�ول �سعيفة، 
بقيادة مكا�سب لفا�ست ريتيلنج �مل�سغلة ل�سل�سلة يونيكلو 
للمالب�س ونينتندو �سانعة �ألعاب �لفيديو يف حني حدت 

�ملخاوف من �لتباطوؤ �القت�سادي من �ملكا�سب.
عند  ب���امل���ئ���ة   0.54 م��رت��ف��ع��ا  ن��ي��ك��ي  �مل���وؤ����س���ر  و�أغ����ل����ق 

26788.47 نقطة بعد تاأرجحه معظم �جلل�سة.
فيما تر�جع �ملوؤ�سر توبك�س �الأو�سع نطاقا 0.03 باملئة. 
و�أنهى �ملوؤ�سر نيكي �الأ�سبوع بارتفاع 1.02 باملئة، بينما 

�رتفع توبك�س 0.27 باملئة.
 50 و�سعدت �لعقود �الآجلة على موؤ�سر يورو �ستوك�س 
بن�سبة 0.86 باملئة قبل فتح �الأ�سو�ق يف �أوروبا، يف حني 
تاميز  فاينن�سال  �مل��وؤ���س��ر  على  �الآج��ل��ة  �لعقود  �رتفعت 

100 بن�سبة 0.39 باملئة.
وكان �لتد�ول هادئا قبل عطلة نهاية �أ�سبوع طويلة، مع 

�إغالق �الأ�سو�ق يوم �الثنني لعطلة ر�سمية.
ومل توؤثر بيانات �لناجت �ملحلي �الإجمايل �لتي �أ�سدرتها 

يف  �ل��ت��د�ول  على  �لتوقعات،  دون  ج��اءت  و�لتي  �ل�سني، 
�ليابان على ما يبدو.

�لتجزئة  مبيعات  تقرير  على  �الآن  �لركيز  وين�سب 
�ملقرر ���س��دوره يف وق��ت الح��ق. وق��ال بع�س  �الأمريكية 
�مل�ساركني يف �ل�سوق �إن �أ�سعار �الأ�سهم من �ملرجح �أن تتاأثر 

�سلبا �إذ� �أ�سارت �لبيانات �إىل �آثار �سلبية للت�سخم.
على  �أد�ء  �الأف�����س��ل  ريتيلنج  فا�ست  �سركة  �سهم  وك���ان 
بزيادة  بعد توقعات  باملئة   8.70 �إذ �سعد  نيكي  �ملوؤ�سر 

�أرباح �لعام باأكمله.
باملئة مع خططها   3.16 نينتندو  �سركة  �سهم  و�رتفع 

لال�ستحو�ذ على �ستوديو للر�سوم متحركة.
و�سعدت �أ�سهم �سركات �ملر�فق بعد �أن قال رئي�س �لوزر�ء 
فوميو كي�سيد� �إنه يريد ت�سغيل ت�سعة مفاعالت للطاقة 
�لوقت  يف  خم�سة  من  �رتفاعا  �ل�ستاء،  بحلول  �لنووية 

�حلايل.
وعلى �لرغم من �ملكا�سب �الإجمالية للموؤ�سر نيكي، فقد 
�سركة مدرجة   225 �أ�سل  155 من  �أ�سهم  �نخف�ست 
عليه. وكان �سهم جمموعة كونكورديا �ملالية �الأ�سو�أ �أد�ء 

بر�جعه 3.85 باملئة.

•• اأبوظبي- وام:

�لثانية  �الأ�سهم �ملحلية مكا�سبها للجل�سة  �أ�سو�ق  عززت 
على �لتو�يل يف ختام تد�والت �أم�س، مدعومة با�ستمر�ر 
�مل�ستثمرين  معنويات  على  �مل�سيطرة  �ل��ت��ف��اوؤل  ح��ال��ة 
بالتز�من مع قرب �إنطالق مارثون �ف�ساحات �ل�سركات 
عن نتائجها �لن�سفية.ووفق ر�سد وكالة �أنباء �الإمار�ت 
جل�ستي  خالل  �ملحلية  �الأ�سهم  مكا�سب  ناهزت  “و�م”، 
�خلمي�س و�جلمعة نحو 15.3 مليار درهم، مع �رتفاع 
نهاية  يف  دره��م  تريليون   2.45 من  �ل�سوقية  �لقيمة 
بنهاية  دره���م  تريليون   2.465 �إىل  �الرب��ع��اء  جل�سة 

تد�والت �ليوم.
و���س��ع��د م��وؤ���س��ر ف��وت�����س��ي ���س��وق �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��ام بن�سبة 
نقطة   9186.98 م�����س��ت��وى  ع��ن��د  ليغلق   0.11%
و�الت�ساالت..  �لعقار  �أ�سهم  �لدعم من �سعود  م�ستمد�ً 
فيما �رتفع موؤ�سر �سوق دبي �ملايل بن�سبة %0.2 بالغاً 
�أ�سهم  �رت��ف��اع  وق��ع  على  نقطة   3160.22 م�ستوى 
بنحو  �سيولة  �الأ�سهم  و�ال�ستثمار.و��ستقطبت  �لبنوك 
1.23 مليار درهم موزعة بو�قع 1.09 مليار درهم يف 
�سوق �أبوظبي، و133 مليون درهم يف �سوق دبي �ملايل، 
175 مليون �سهم،  �أك��ر من  �لتد�ول على  وذل��ك بعد 

عرب تنفيذ 10.4 �ألف �سفقة.

•• بايل-اأ ف ب:

بد�أ كبار م�سوؤويل قطاع �ملال يف دول جمموعة 
�إندوني�سيا  يف  �ج��ت��م��اع��ا  �جل��م��ع��ة  �ل��ع�����س��ري��ن 
تهيمن عليه تد�عيات �لغزو �لرو�سي الأوكر�نيا 
على �القت�ساد �لعاملي يف ظل ت�سارع �لت�سخم 

وتر�جع �آفاق �لنمو.
�مل�����ال �الإن��دون��ي�����س��ي��ة �ْسري  و�أع���ل���ن���ت وزي������رة 
�لذي  �الجتماع  مفتتحة  �إن��در�و�ت��ي  مولياين 
ت�ست�سيفه بالدها “�لعامل ير�قبنا«K موؤكدة 
لها  �سيكون  �سنتخذها  �لتي  “�الإجر�ء�ت  �أن 

تاأثر مهم جد� على كل دول �لعامل«.
�مل�سارف  وح��ك��ام  �مل���ال  وزر�ء  �ج��ت��م��اع  ويعقد 
�مل��رك��زي��ة يف ج��زي��رة ب���ايل �الإن��دون��ي�����س��ي��ة بعد 
�أ���س��ب��وع ع��ل��ى �ج��ت��م��اع ل�����وزر�ء خ��ارج��ي��ة دول 
�ملجموعة وجهو� خالله و�بال من �التهامات 
الفروف  �سرغي  �لرو�سي  �خلارجية  ل��وزي��ر 

على خلفية غزو �أوكر�نيا.
�ملحادثات  تركز  �أن  �أ�سا�سا  �مل��ق��رر  م��ن  وك��ان 
�لنمو  حتفيز  �سبل  حول  يومني  ت�ستمر  �لتي 
بعد �أزمة وباء كوفيد-19، غر �أن �حلرب يف 
�الأولويات  ر�أ���س  على  نف�سها  فر�ست  �أوكر�نيا 
م���ع م���ا ت�����س��ب��ب��ت ب���ه م���ن �أزم������ات ع��ل��ى �سعيد 

�لطاقة و�ملو�د �لغائية يف �لعامل.
ندرك  “نحن  �الإندوني�سية  �ل��وزي��رة  وق��ال��ت 
مّما  �أك���رب  �الت��ف��اق،  يف  ف�سلنا  ثمن  �أن  ج��ي��ًد� 
“�لعو�قب  �أن  م��ن  حم��ذرة  حتّمله”،  ميكننا 
�الإن�����س��ان��ي��ة ع��ل��ى ك��ث��ر م��ن �ل��ب��ل��د�ن �ملتدنية 

�لدخل �ستكون كارثية«.
�خلز�نة  وزي����رة  �ع��ت��ربت  �الج��ت��م��اع،  وع�سية 

�الأمركية جانيت يلني �أن “�لتحدي �الأكرب” 
لالقت�ساد �لعاملي م�سدره �حلرب يف �أوكر�نيا، 
�لرو�سي  )�لرئي�س  نظام  “ممثلي  �أن  موؤكدة 
ف���الدمي���ر( ب��وت��ني ي��ج��ب �أال ي��ك��ون ل��ه��م �أي 

مكان يف هذ� �ملنتدى«.
و�أ�سافت “ن�سهد تد�عيات هذه �حلرب يف كّل 
باأ�سعار  يتعلق  ما  �سيما يف  �ل��ع��امل، وال  �أن��ح��اء 

�لطاقة وتز�يد �نعد�م �الأمن �لغذ�ئي«.
�ن��ق�����س��اًم��ا بني  �مل��ح��ادث��ات  تعك�س  �أن  وُي��ت��وّق��ع 
مو�سكو  ع�����زل  ع���ل���ى  �مل�����س��م��م��ني  �ل���غ���رب���ي���ني 
�ملعار�سة  �لكربى  �لنامية  و�ل��دول  �قت�سادًيا، 
للعقوبات �ملفرو�سة على رو�سيا، ويف طليعتها 

�ل�سني.
�مل���ال �لرو�سي  ي�����س��ارك وزي���ر  �أن  �مل��ق��رر  وم���ن 
�أنطون �سيلو�نوف يف �الجتماع عرب �الإنرنت، 
�سرغي  �الأوك�����������ر�ين  ن����ظ����ره  دع�����ي  ب��ي��ن��م��ا 

مار�سينكو للتحدث عرب �الإنرنت �أي�سا.
ن��ي�����س��ان/�ب��ري��ل م���ن �لذين  ي��ل��ني يف  وك���ان���ت 
ق���اط���ع���و� �ج��ت��م��اع��ا مل��ج��م��وع��ة �ل��ع�����س��ري��ن يف 
�لرو�س.  �مل�سوؤولون  حت��دث  عندما  و��سنطن 

و�نتهى �الجتماع من دون بيان ختامي.
ولي�س من �ملوؤكد هذه �ملرة �أي�سا �أن ي�سدر عن 
�الجتماع بيان ختامّي، نظر� �إىل �حتمال عدم 
�أ�سباب  ح��ول  �ل��دول  بني  تو�فق  �إىل  �لتو�سل 
�مل�ساكل �القت�سادية �حلالية وحول م�سوؤولية 

رو�سيا.
قبل  �لفرن�سية  �مل���ال  وز�رة  يف  م�����س��در  وق���ال 
�سياق حُمّدد  “يف  �إنه يجري  �الجتماع  �نعقاد 
خماطر  يوّلد  �ل�سياق  “هذ�  م�سيفا  جد�”، 
بتطبيع  مرتبطة  و�لنا�سئة،  �لفقرة  للبلد�ن 
�نكما�س  وخم����اط����ر  �ل���ن���ق���دي���ة  �ل�������س���ي���ا����س���ات 

�الئتمان«.

وحر�ست �إندوني�سيا �لتي ت�ست�سيف جمموعة 
�لع�سرين هذ� �لعام، على �حلفاظ على موقع 
حمايد ومل تر�سخ لل�سغوط �لغربية حلملها 

على ��ستبعاد رو�سيا من �الجتماعات.
وكند�  �إيطاليا  مال  وزر�ء  �الجتماع  ويح�سر 
كثر  �أر�سلت  بينما  �إفريقيا،  وجنوب  و�لهند 
�أدن���ى م�ستوى.  �الأُخ����رى ممثلني  �ل���دول  م��ن 
وحاكم  للخز�نة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  فرن�سا  ومُي��ّث��ل 

بنك فرن�سا.
وت�����س��ارك رئ��ي�����س��ة �ل��ب��ن��ك �مل���رك���زي �الأوروب�����ي 
�ملال  ُبعد وكذلك وزير�  كري�ستني الغارد عن 
�ل�سيني و�لرب�زيلي، بينما يغيب رئي�س �لبنك 

�لدويل ديفيد مالبا�س.
�لعامة  �مل����دي����رة  ت�������س���ارك  �أن  �مل���ت���وق���ع  وم����ن 
ل�سندوق �لنقد �لدويل كري�ستالينا غورغييفا 
�الأربعاء  ح��ذرت  بعدما  �الجتماع  يف  �سخ�سيا 

من توقعات �قت�سادية عاملية “قامتة«.
و�سيبحث �مل�سوؤولون يف �حللول للتخفيف من 
على  و�لطاقة  �لغذ�ء  و�أزمتي  �لت�سخم  وط��اأة 

�لبلد�ن �الأكر ه�سا�سة.
كما �ستجري مناق�سة �الإدماج �ملايل و�الإ�سالح 

�ل�سريبي �لعاملي.
و�ستعر�س منظمة �لتعاون و�لتنمية يف �مليد�ن 
�الق��ت�����س��ادي ت��ق��ري��ر� م��رح��ل��ي��ا ح���ول �إ�سالح 
�أدنى  �لعاملي مع فر�س حد  �ل�سريبي  �لنظام 
�أرباح  على   15% عن  يقل  ال  �ل�سر�ئب  من 

�ل�سركات �ملتعددة �جلن�سيات.
�لعاملية  �ل�سريبة  ه��ذه  مثل  تطبيق  و�أرج���ئ 
باالأ�سا�س  �ملقرر  من  ك��ان  بعدما   2024 �إىل 

�ل�سروع يف فر�سها يف منت�سف 2023.

•• عوا�شم-رويرتز:

�رتفعت �الأ�سهم �الأوروبية �م�س �جلمعة لتتعافى من هبوط 
على مدى يومني، مع تركيز �مل�ستثمرين على �جتماع �ل�سيا�سة 
�لعامة للبنك �ملركزي �الأوروبي �الأ�سبوع �ملقبل و�ال�سطر�بات 

�ل�سيا�سية يف �إيطاليا.
بحلول  باملئة   0.1 �الأوروب���ي   600 �ستوك�س  �ملوؤ�سر  و�سعد 
 2.6 بن�سبة  و�نخف�س  جرينت�س.  بتوقيت   0713 �ل�ساعة 
قلقني  �مل�ستثمرون  ك��ان  �إذ  �ملا�سيتني،  �جلل�ستني  يف  باملئة 
�الحتياطي  جمل�س  �حل��اد  �الأمريكي  �لت�سخم  يدفع  �أن  من 
�الحتادي )�لبنك �ملركزي( �إىل رفع �أ�سعار �لفائدة رفعا �أكرب 
وقت الحق من  �أ�سا�س، يف  نقطة   100 �ملتوقع، مبقد�ر  من 

�ل�سهر.

لكن قول �ثنني من �سانعي �ل�سيا�سة �الأكر ت�سدد� يف �ملجل�س 
�لليلة �ملا�سية �إنهما يف�سالن زيادة �أخرى مبقد�ر 75 نقطة 
�أ�سا�س هد�أت �ملخاوف، �إذ يوؤدي ت�سديد �ل�سيا�سة �ل�سارم من 
�مل�ستثمرين  قلق  �إث���ارة  �إىل  �لرئي�سية  �ملركزية  �لبنوك  قبل 

حيال ركود حمتمل.
ويتطلع �مل�ستثمرون �الآن �إىل �جتماع �لبنك �ملركزي �الأوروبي 
�لفائدة  �سرفع  �أن��ه  �إىل  �الإ���س��ارة  �ملقبل، حيث متت  �الأ�سبوع 

25 نقطة �أ�سا�س، وهو �الأول منذ �أكر من عقد.
رفع  �أق��ر�ن��ه يف  �الأوروب���ي عن معظم  �ملركزي  �لبنك  وتخلف 
م�ستويات  �إىل  �لت�سخم  �سعود  م��ع  ول��ك��ن  �ل��ف��ائ��دة،  �أ���س��ع��ار 
ق��ي��ا���س��ي��ة وت���وق���ع ت��ف��اق��م��ه ب�����س��ب��ب خ����الف ع��ل��ى �ل��ط��اق��ة مع 
رو�سيا، تبحث �الأ�سو�ق عن تلميحات ب�ساأن حجم �الرتفاعات 

�مل�ستقبلية.

�أن  بعد  باملئة،   0.1 �الإيطالية عند  �لبور�سة  و��ستقر موؤ�سر 
هبط 3.4 باملئة م�سجال �أدنى م�ستوياته منذ نوفمرب ت�سرين 
رئي�س  ��ستقال  عندما  �خلمي�س،  �الأول  �أم�س   2020 �لثاين 
جنوم،  خم�س  حركة  رف�ست  �أن  بعد  در�ج���ي  م��اري��و  �ل����وزر�ء 
�أحد �أع�ساء �الئتالف، دعمه يف ت�سويت على �لثقة يف خطته 

ملكافحة �رتفاع �الأ�سعار.
�لتفكر يف  �إع����ادة  ع��ل��ى  م��ات��اري��ال  �ل��رئ��ي�����س �سرجيو  وح��ث��ه 

�الأمر.
و�أثرت بع�س �الأرباح �ملنخف�سة على �ملوؤ�سر �ستوك�س 600 مع 
تر�جع �سهم جمموعة ريت�سمونت لل�سلع �لفاخرة وريو تينتو 
للتعدين وتوم توم �لهولندية للمالحة بني 2.0 باملئة و3.7 
�أ�سهم قطاعي �لرعاية �ل�سحية  باملئة.يف غ�سون ذلك، كانت 

و�لتكنولوجيا من بني �أكرب �لد�عمني للموؤ�سر.

•• دبي-الفجر: 

للتنمية،  �الإم���������ار�ت  م�����س��رف  وق����ع 
الأجندة  �ل��رئ��ي�����س��ي  �مل�����ايل  �مل���ح���رك 
�ل���ت���ن���وي���ع �الق����ت���������س����ادي و�ل���ت���ح���ول 
�ل�سناعي يف دولة �الإم��ار�ت، �تفاقية 
“فاليانت  م����ع  �ئ���ت���م���اين  ت�����س��ه��ي��ل 
�ملالكة مل�ست�سفى  للرعاية �ل�سحية”، 
وعيادة فاليانت �ملتعددة �لتخ�س�سات 
يف  ووك  �سيتي  منطقة  يف  وم��ق��ره��ا 
�لتمويل  �الت��ف��اق��ي��ة  و�ستمنح  دب����ي. 
ل�”فاليانت” ل�سالح �سوؤون �ال�ستثمار 
�لر�أ�سمايل و�لنفقات �لت�سغيلية، مما 
ي�سمح لها بتنفيذ خططها �لتو�سعية 
�لتمويل  �إىل  �ل��و���س��ول  �إم��ك��ان��ي��ة  م��ع 

�لت�سغيلي يف �لوقت ذ�ته.
حممد  �أحمد  �لتوقيع  حفل  وح�سر 
مل�سرف  �لتنفيذي  �لرئي�س  �لنقبي، 
جمعة  وف��ي�����س��ل  للتنمية،  �الإم������ار�ت 
�إد�رة فاليانت،  بلهول، رئي�س جمل�س 
�لرئي�س  ب��ل��ه��ول،  جمعة  ب��ن  و�أح��م��د 
للرعاية  فاليانت  ل�سركة  �لتنفيذي 
كبار  م�سوؤولني  جانب  �إىل  �ل�سحية، 

�آخرين من كلتا �ملوؤ�س�ستني.
�ل�سحية  �ل���رع���اي���ة  ق���ط���اع  وي��ع��ت��رب 
�لتي  �الأول��وي��ة  ذ�ت  �لقطاعات  �أح���د 
ي�ستهدفها م�سرف �الإمار�ت للتنمية 
م��ن خ���الل جم��م��وع��ة ح��ل��ول��ه �ملالية 
وغ����ر �مل���ال���ي���ة �مل����رن����ة، ن���ظ���ًر� ل���دور 

�ملحلي  �ل���ن���اجت  �ل�����س��ح��ي يف  �ل��ق��ط��اع 
يف  و�أهميته  �لنفطي  غر  �الإج��م��ايل 
و�القت�سادية.  �الجتماعية  �لتنمية 
�لطويل  �ل��ت��م��وي��ل��ي  �ل��ن��ه��ج   �أن  ك��م��ا 
�الإمار�ت  يتبعه م�سرف  �لذي  �الأمد 
خالله  م��ن  ي��وف��ر  و�ل����ذي  للتنمية، 
طويلة  �سد�د  فر�ت  مقابل  �لتمويل 
وف��������ر�ت ����س���م���اح مم����ت����دة و�أ�����س����ع����ار 
ت��ن��اف�����س��ي��ة، م��ت��اح يف دول����ة �الإم�����ار�ت 
للعمالء و�مل�ساريع �لتي تدعم �لتنويع 
�لوظائف  خلق  وت�سهل  �القت�سادي، 
وحتقق  عالية،  مهار�ت  تتطلب  �لتي 

تاأثًر� �قت�سادًيا ملمو�ًسا.وقال �أحمد 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لنقبي،  حممد 
مل�����س��رف �الإم�������ار�ت ل��ل��ت��ن��م��ي��ة: “تعد 
�لرعاية �ل�سحية من �أهم �لقطاعات 
يف دول���ة �الإم�����ار�ت- ���س��و�ء م��ن حيث 
�ملركزي  �أو دورها  �لنمو  �إمكاناتها يف 
يف رفاهية جمتمعنا. ومن �ملتوقع �أن 
�ل�سحية  �لرعاية  على  �الإنفاق  ينمو 
���س��ن��وي م��رك��ب ن�سبته  مب��ع��دل من���و 
 107 �إىل  ل��ي�����س��ل  �مل����ائ����ة،  يف   6.9
 2029 م��ل��ي��ار�ت دره���م بحلول ع��ام 
على  �مل��ت��ز�ي��د  �ل��ط��ل��ب  لتلبية  وذل���ك 

و�لت�سخي�سية  �ل�سريرية  �خل��دم��ات 
عالية �جلودة.

مع  �ت��ف��اق��ي��ت��ن��ا  “توؤكد  و�أ������س�����اف: 
�لتز�منا  �ل�سحية  للرعاية  فاليانت 
للرعاية  �لوطنية  �ملنظومة  بتعزيز 
�ل�����س��ح��ي��ة م��ن خ���الل ت��و���س��ي��ع نطاق 
عالية  �ل�����س��ح��ي��ة  �ل���رع���اي���ة  ت���وف���ر 
�جل���ودة يف دول��ة �الإم����ار�ت. كما تدل 
ع��ل��ى �الأول���وي���ة �ل��ت��ي ن��ول��ي��ه��ا لالأثر 
ل��ت��م��وي��الت��ن��ا، مب���ا يحقق  �ل��ت��ن��م��وي 
للتنمية  �الإم�������ار�ت  م�����س��رف  م��ه��م��ة 
�لوطني،  �الق���ت�������س���اد  ���س��ع��ي��د  ع���ل���ى 

وت��ع��ك�����س ه����ذه �الت��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى دور 
ك�سريك  للتنمية  �الإم����ار�ت  م�سرف 
�ملحلية  ل��ل�����س��رك��ات  وم����وث����وق  ق����وي 
و�لدولية يف �لقطاعات ذ�ت �الأولوية 
تاأ�سي�س  �أو  تو�سيع  �إىل  تتطلع  �لتي 
�أع��م��ال��ه��ا يف دول����ة �الإم�����ار�ت«.وق�����ال 
بالهول،  ج��م��ع��ة  ب���ن  �أح���م���د  �ل�����س��ي��د 
“فاليانت  �لتنفيذي ل�سركة  �لرئي�س 
�ل�سيد  “ن�سكر  �ل�سحية:  ل��ل��رع��اي��ة 
�ملتميزة  ج��ه��وده  على  �لنقبي  �أح��م��د 
للتنمية  �الم�������ار�ت  م�����س��رف  ودع�����م 
قطاعات  يف  �حل���ي���وي���ة  ل��ل��م�����س��اري��ع 

وذلك  و�ل�سناعية  �ل�سحية  �لرعاية 
يف خ��ط��وة ج��ري��ئ��ة وم��ط��ل��وب��ة لدعم 
ومب�ساندة  �لنفطي.   غر  �القت�ساد 
م�سرف �المار�ت للتنمية ، �سنم�سي 
جمال  يف  �ل�ساملة  خطتنا  يف  ق��دًم��ا 
�الأعمال �لطبية. حيث �سنقدم غرًفا 
ومبميز�ت  عالية  ج��ودة  ذ�ت  �إ�سافية 
�لد�خلني،  ل��ل��م��ر���س��ى  ����س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة 
باالإ�سافة �ىل جتهيز وحدة ق�سطرة 
�لفيزيولوجيا  وخم����ت����رب  ق���ل���ب���ي���ة 
معتمدين  �أط��ب��اء  ب��ق��ي��ادة  �لكهربية، 
و�أوروبا،  �ململكة �ملتحدة و�أمريكا  من 

مما ي�سيف قيمة �إىل قطاع �لرعاية 
�ل�سحية يف �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
دب��ي يف  روؤي��ة  بالكامل، متما�سية مع 
�أن تكون مركًز� لل�سياحة �لعالجية«.

فاليانت  وع��ي��ادة  م�ست�سفى  وت��ه��دف 
مو��سلة  �إىل  �لتخ�س�سات  م��ت��ع��ددة 
�ل�سحية  �ل��رع��اي��ة  خ��دم��ات  ت��ق��دمي 
مب�����س��ت��وي��ات ع���امل���ي���ة مل���ر����س���اه���ا، مع 
�ملر�سى  �لركيز على حتويل جتربة 
فندقية  جت��رب��ة  �إىل  �أق����رب  لت�سبح 
�لتقليدية  �ل�����زي�����ار�ت  ع����ن  ع���و����س���ا 
رعاية  حتت  وذل��ك  �لطبية،  للمر�كز 

�الأطباء  م��ن  ط��اق��م  يقدمها  �سحية 
�مل�ستويات  �أ�سحاب  م��ن  �جلر�حيني 

و�لكفاء�ت �لدولية.
وم�ست�سفى  ع���ي���ادة  ف��ال��ي��ان��ت  وت���ع���د 
يقدم  و  �لتخ�س�سات  متعدد  بوتيك 
خ����دم����ات �ل����رع����اي����ة �ل�������س���ح���ي���ة، مع 
م�ست�سفى  ي��ك��ون  �أن  ع��ل��ى  �ل��رك��ي��ز 
�لطبية  �ل��وج��ه��ة  ف��ال��ي��ان��ت  وع���ي���ادة 
�لرعاية  خل��دم��ات  و�مل��ت��م��ي��زة  �الأوىل 
مركًز�  ك��ون��ه  ع��ن  ف�ساًل   ، �ل�سحية 
ي�������س���م���ل جم����م����وع����ة و�������س�����ع�����ة من 
�لتخ�س�سات �جلر�حية مثل جر�حة 
وجر�حة  �لعامة  و�جل��ر�ح��ة  �لعظام 
�الأوع��ي��ة �ل��دم��وي��ة وج��ر�ح��ة �لقلب، 

وجر�حة �الأنف و�الأذن و�حلنجرة.
فخور  ف��ال��ي��ان��ت  وع���ي���ادة  م�ست�سفى 
�ل�سرق  يف  م�ست�سفى  �أول  ي��ك��ون  ب���اأن 
�الأو�سط يقوم بتجهيز خمترب �لدماغ 
�لت�سخي�سي، وتوفر �أحدث �لتقنيات 
�لريبوتية يف جر�حة �لعمود �لفقري 
�لت�سوير ثالثي  و  �ملالحة  نظام  مع 
يتطلع  حيث  �جلر�حة،  �أثناء  �الأبعاد 
م�����س��ت�����س��ف��ى وع����ي����ادة ف���ال���ي���ان���ت �إىل 
مو��سلة توجهه يف تقدمي تكنولوجيا 
للمر�سى،  �جل����ودة  ع��ال��ي��ة  وخ��دم��ات 
م���ع �ل���رك���ي���ز ع��ل��ى حت���وي���ل جتربة 
�ملري�س من زيارة عادية للم�ست�سفى 
�أطباء  ب��رع��اي��ة  فندقية  جت��رب��ة  �إىل 

وجر�حني معتمدين دولياُ.  

�إمربيال لوج�ستك�ش حتتفل مبرور خم�سني عاما على �إطالق عملياتها يف ميناء فريث �لأملاين
•• دبي - فريث د�شيبريج -وام:

�الأعمال  يف  �ملتخ�س�سة  �نرنا�سونال”  لوج�ستك�س  “�إمربيال  �حتفلت 
مبرور  �للوج�ستية �لدولية، و�ململوكة من قبل جمموعة “دي بي ورلد”، 
خم�سني عاماً على بدء عملياتها يف جمال �خلدمات �للوج�ستية و�لنقل يف 
ميناء فرث - Fürth - باأملانيا.ويعد ميناء فرث مركًز� رئي�سًيا ملناولة 
مو�د �لبناء و�ملنتجات �لزر�عية للعديد من �ل�سركات �ل�سهرة يف �ملنطقة.
�إمربيال  �سركة  تو��سل  ف��رث،  ميناء  يف  قرن  ن�سف  تاريخ  �إىل  وبالنظر 
�ملزّود �لعاملي �لر�ئد للحلول �للوج�ستية  �ململوكة من قبل “دي بي ورلد”، 
�لذكية �ملتكاملة، دورها �لذي بد�أته مع و�سول �لب�سائع �الأوىل �إىل �مليناء 
عرب قناة ماين - د�نوب »Main-Danube«، يف �سمال غرب فرث، 
�أكوجي، �لرئي�س  1972.وقدم حممد  15 يوليو  قبل خم�سني عاماً، يف 

و�لرئي�س  �للوج�ستية،  لالأعمال  ورلد”  ب��ي  “دي  للعمليات،  �لتنفيذي 
�لتنفيذي للمجموعة يف “�إمربيال” �لتهنئة �إىل فريق �إمربيال يف ميناء 
فرث مبنا�سبة �لذكرى �ل�سنوية �خلم�سني، حيث �أن �مليناء وموقع �أعمالنا 
فيما  عاما  خم�سني  م��دى  على  �مل��وث��وق  �الإ�سر�تيجي  �ل�سريك  ميثالن 
يتعلق مبناولة �لب�سائع �ل�سائبة ومنتجات �ل�سلب على �ل�سفن يف �ملمر�ت 
�ملائية �لد�خلية، وعربات �لب�سائع لل�سكك �حلديدية، و�ل�ساحنات«.وقال 
حقان بيجيل، �لرئي�س �لتنفيذي لالأعمال �للوج�ستية �لدولية يف �سركة 
�إمربيال �إن �خلربة و�لتقاليد �ملهنية �ملتميزة و�لعمل بروح �لفريق �لو�حد 
�ملقّدمة  �ملهنية  للخدمات  �لرئي�سية  �ل�سمة  �سكلت  �ملختلفة  �الأجيال  عرب 
يف مو�قع �لعمل �لتابعة ل�سركة �إمربيال يف ميناء فرث على مدى ن�سف 
قرن، مما ي�سّكل منافع كبرة لل�سركات �لتجارية و�ل�سناعية يف منطقتنا 
ميناء فرث،  �أع�ساء يف  ع�سرة  وخ��رب�ت  م�ساهمات  �أ�سفنا  و�إذ�  وخارجها 

ع�سو  و�أ�سغر  عاما   140 من  �أك��ر  �إىل  جمتمعة  �لفريق  خ��رب�ت  ت�سل 
يف �لفريق يعمل معنا منذ عام و�حد، بينما يتمتع �ملوظف �الأكر بخربة 
تزيد على 43 عاما«.ويعد موقع �الأعمال يف ميناء فرث جزًء� متكاماًل 
للخدمات  متكامل  ك��م��زّود  �إم��ربي��ال،  �سركة  بها  تقوم  �لتي  �الأع��م��ال  من 
�للوج�ستية وخدمات �لو�سول �إىل �الأ�سو�ق عرب دمج خدماتها يف قطاعات 
�لهند�سية  �الأع��م��ال  �إىل  باالإ�سافة  �لبناء،  وم��و�د  �ل�سلب  �سناعات  مثل 
مبناولة  قامت  “�إمربيال”  �سركة  �أن  بالذكر  �جل��دي��ر  �مل�سانع  و�إن�����س��اء 
�ل�سائبة يف ميناء فرث يف  �ألف طن من خمتلف �لب�سائع   160 حو�يل 
�لعام �ملا�سي، و�سّكلت ح�سة �ملناولة عرب خدمات �ملمر�ت �ملائية �لد�خلية 
 95،500 �أكر من  �ل�ساحنات  �أعمال  بلغت  بينما  �ألف طن،   46 حو�يل 
طن، �إ�سافة �إىل مبنى م�ستودعات �لتخزين �لبالغة م�ساحته 8000 مر 

مربع �لذي قام مبناولة �أكر من 18 �ألف طن.
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•• دبي –الفجر:

�أع���ل���ن �ل��ع��ق��ي��د م�����رو�ن ���س��ن��ك��ل نائب 
�لن�سر  ���س��رك��ة  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
م�ساركة  ع���ن  �جل��م��اع��ي��ة  ل���الأل���ع���اب 
�لبطولة  يف  �ل��ن�����س��ر  ���س��ي��د�ت  ف��ري��ق 
�لهو�ئي  و�مل�سد�س  للبندقية  �لثالثة 
ينظمها �حتاد �الإمار�ت  و�لتي  م   10
نادي  م��ي��د�ن  على  للرماية  �لعربية 
مدى  على  �لثقايف  �لريا�سي  �ل��ذي��د 
يومني: �ليوم �ل�سبت وغد�ً �الأحد يف 

و 17 يوليو �جلاري 2022.  16
ووجه مرو�ن �سنكل �ل�سكر و�لتقدير 
للرماية  �الإم��������ار�ت  �حت����اد  ل��رئ��ي�����س 
ب���ن ح�����س��ر �ل مكتوم  �أح���م���د  �ل�����س��ي��خ 
خالل  �للعبة  ل��دف��ة  �ل��ق��ي��ادة  مهنئاً 
و�ل��ق��ادم��ة ومثمنا  �ل��ف��رة �حل��ال��ي��ة 
�جلهود �لتي يقوم بها �أع�ساء جمل�س 

�إد�رة �الحتاد. 
و�كد �سنكل حر�س بنات �لن�سر على 
�مل�ساركة يف هذه �لبطولة و�لتي تاأتي 
ومبتابعة  �لنادي  �إد�رة  توجهات  وفق 
�لها�سمي  �ل������رز�ق  ع��ب��د  م���ن  دوؤوب������ة 
�لن�سر  ���س��رك��ة  �إد�رة  جمل�س  رئ��ي�����س 
ل��الأل��ع��اب �جل��م��اع��ي��ة، و�أ����س���اف تاأتي 
ه���ذه �مل�����س��ارك��ة ل��ت��ع��زز ت���و�ج���د بنات 
�لبطوالت  بجميع  �ل���زرق���اء  �ل��ق��ل��ع��ة 
و�لهيئات  �الحت�����اد�ت  تنظمها  �ل��ت��ي 
�ل��ري��ا���س��ي��ة و�مل��وؤ���س�����س��ات و�ل���دو�ئ���ر 
يغفل  ومل  و�خل���ا����س���ة،  �حل��ك��وم��ي��ة 
�جل����ه����ود �ل���ك���ب���رة �ل���ت���ي ت���ق���وم بها 
ن�سرين علي بن دروي�س رئي�سة ق�سم 
�لن�سر  ب��ن��ادي  �ل��ن�����س��ائ��ي��ة  �الأن�����س��ط��ة 
ومتمنياً  �ل�سكر  ج��زي��ل  لها  موجها 
�لطموحات  حتقيق  �لن�سر  ل��ف��ري��ق 

�ملن�سودة.

لعبة   12
وب����دوره����ا وج��ه��ت ن�����س��ري��ن ع��ل��ي بن 
ل��ك��ل من  و�ل��ت��ق��دي��ر  �ل�سكر  دروي�����س 
عبد �لرز�ق �لها�سمي ومرو�ن �سنكل 

�لن�سر  �سركة  رئي�س  ون��ائ��ب  رئي�س 
�لرعاية  مثمنة  �جلماعية  لالألعاب 
�لنادي  ب���ف���رق  و�اله���ت���م���ام  و�ل���دع���م 
ون����ح����ن ج������زء م����ن م���ن���ظ���وم���ة ف���رق 

�جلن�س �للطيف بالقلعة �لزرقاء.
و�أو�سحت ن�سرين باأن �لن�سر ميتلك 
فريق من 12 العبة عقب �أن �سهدت 
ه����ذه �ل���ري���ا����س���ة �إق����ب����ااًل ك���ب���ر�ً من 
�لزرقاء  �لقلعة  يف  و�سعينا  �لفتيات 
للم�ساركة  �الإع��د�د  �سبل  كل  لتقدمي 
يف مثل هذه �لبطوالت و�سيتم حتديد 
عدد �لالعبات للم�ساركة يف مناف�سات 
�لبطولة وفق نتيجة �الختبار�ت �لتي 
للبطولة  �ملنظمة  �للجنة  �ستجريها 

يوم �ل�سبت.

برنامج البطولة
ن�سرين  قالت  �لبطولة  ج��دول  وع��ن 
بان �حتاد �الإم��ار�ت للرماية برئا�سة 
�ل�سيخ �أحمد بن ح�سر قد حدد �ليوم 
�لر�بعة  �ل�ساعة  من  �عتبار�ً  �ل�سبت 
و�أ�سلحة  م���ع���د�ت  ل��ف��ح�����س  ع�������س���ر�ً 

تدريب  ب��ع��ده��ا  و���س��ي��ت��م  �ل���رم���اي���ة، 
"للرجال  �لبندقية  مل�سابقات  ر�سمي 
و�ل�سيد�ت" وكذلك م�سد�س "�لرجال 
�لالعبني  الخ���ت���ي���ار  و�ل�سيد�ت" 

و�لالعبات.
يوليو  ومت حتديد يوم �الأحد يف 17 
الإجر�ء �ملناف�سات �لر�سمية للبطولة 
�ملعد�ت  �ستنطلق عقب فح�س  و�لتي 
و�أ�سلحة �لرماية  �لثالثة ع�سر�ً ومن 
�لر�سمية  �مل��ن��اف�����س��ات  تنطلق  ب��ع��ده��ا 
"�لرجال  ب���ن���دق���ي���ة  م�����ر   10 يف 
م�سابقات  وت��ع��ق��ب��ه��ا  و�ل�سيد�ت" 
ومت  و�ل�سيد�ت"  "�لرجال  م�سد�س 
موعد�ً  �ل�����س��اب��ع��ة  �ل�����س��اع��ة  حت���دي���د 
للرجال  م��ر   10 م�سد�س  لنهائي 
وتتويج  �خلتام  حفل  �سيقام  وبعدها 
�لبندقية  ب��ط��ول��ت��ي  يف  �ل���ف���ائ���زي���ن 

و�مل�سد�س للرجال و�ل�سيد�ت.     

•• برمنجهام -وام:

منتخبنا  والع���ب���ات  الع��ب��و  �ج���ت���از 
بنجاح  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و  �ل���وط���ن���ي 
�إج�������ر�ء�ت �ل�����وزن �ل��ر���س��م��ي��ة �لتي 
�أجريت يف �ل�سالة �ملغطاة بجامعة 
، �لتي  برمنجهام �ساوثرن كوليدج 
�ست�ست�سيف مناف�سات �جلوجيت�سو 

يف دورة �الألعاب �لعاملية.
و�أ�����س����رف ع��ل��ى �الإج��������ر�ء�ت طاقم 
�لتحكيم �لدويل �لذي مت تر�سيحه 
�ل�����دويل للعبة  م���ن ق��ب��ل �الحت�����اد 
برئا�سة  ح��ك��م��ا،   12 م��ن  و�مل���ك���ون 

�ألي�ساندرو نا�سيمنتو.
م�ساركة  ت���اأك���دت  �خل��ط��وة  وب��ه��ذه 
48 كجم،  وزن  بلقي�س عبد�هلل يف 
كجم،   63 وزن  يف  �لكلباين  و�سما 
 69 وزن  يف  �ل�����س��وي��دي  وحم���م���د 
كجم، وحممد �لعمري يف وزن 77 
 85 وزن  �لكتبي يف  كجم، وفي�سل 

كجم.
وح��ر���س��ت ���س��ع��ادة �مل��ه��ن��د���س��ة عزة 

�مل�ساعد  �لعام  �الأمني  �سليمان  بنت 
باللجنة  و�ملالية  �الإد�ري��ة  لل�سوؤون 
�الأومل���ب���ي���ة �ل��وط��ن��ي��ة رئ��ي�����س��ة وفد 
�الإم����ار�ت �مل�����س��ارك يف �ل���دورة على 
ح�سور جانب من �إجر�ء�ت �لوزن، 
�ل�سام�سي  ع��ل��ي  ف��ه��د  ح��ر���س  ك��م��ا 
�أم����ني ع���ام �الحت���ادي���ن �الإم���ار�ت���ي 
، ومعه  �حل�����س��ور  و�الآ���س��ي��وي على 
�ل���ب���ح���ري مدير  ك����ل م����ن ط������ارق 
ملحريف  �أب����وظ����ب����ي  ر�ب�����ط�����ة  ع������ام 
�ملنهايل  وم���ب���ارك  �جل��وج��ي��ت�����س��و، 
ب���احت���اد  �ل���ف���ن���ي���ة  �الإد�رة  م����دي����ر 

�الإمار�ت للجوجيت�سو.
و�أك�������د ف���ه���د ع���ل���ي �ل�����س��ام�����س��ي �أن 
�مل��ن��ت��خ��ب ع����ازم ع��ل��ى ت���رك ب�سمة 
ق��وي��ة يف م�����س��ارك��ت��ه ب���ال���دورة، من 
�ل�سعود  �إجن��������از  حت��ق��ي��ق  خ�����الل 
عدد  �أك��رب  وح�سد  �لتتويج،  ملن�سة 
ممكن من �مليد�ليات، مع �لعلم باأن 
�ملناف�سة لن تكون �سهلة على �سوء 

قوة �ملناف�سني يف كل فئة.
�ملنتخب  �إع����د�د  مع�سكر   " وق����ال: 

كاليفورنيا  يف  �سهر�  ��ستمر  �ل��ذي 
مت ��ستغالله باأف�سل �سورة يف رفع 
لالعبني  و�لبدنية  �لفنية  �لكفاءة 
و�لالعبات، وجنح يف �إدخال �ملنتخب 
نتوقع  ود�ئ��م��ا  �ملناف�سات،  الأج����و�ء 
�جلديد من �أبطال �الإمار�ت �لذين 
عودونا على ح�سد �مليد�ليات يف كل 
�الأ�سعدة،  خمتلف  على  �ملناف�سات 
ويحر�س �حتاد �للعبة على توفر 
لالإعد�د  وب���ر�م���ج  ف��ر���س  �أف�����س��ل 
و�إك�سابهم  ل��الع��ب��ي��ه  و�مل�����س��ارك��ات 
�لكافية  و�لثقة  �لالزمة  �خل��رب�ت 
مل��و�ج��ه��ة �أق����وى �مل��ن��اف�����س��ني، و من 
�لطبيعي يف منظومة عمل �الحتاد 
�أن �سعادة عبد�ملنعم �لها�سمي رئي�س 
و�الآ�سيوي  �الإم���ار�ت���ي  �الحت���ادي���ن 
�الحت����اد  ل��رئ��ي�����س  �الأول  �ل���ن���ائ���ب 
�لدويل ال يكتفي باالت�سال بالبعثة 
بل  يومي،  ب�سكل  �أحو�لها  ومتابعة 
لت�سجيعهم  �لالعبني  مع  يتحدث 
وم���ت���اب���ع���ة ت���ف���ا����س���ي���ل ن����ز�الت����ه����م، 

و�لتعرف على مناف�سيهم".

منتخب  �ل�سام�سي:"  وق���������ال 
ي�سارك  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����س��و  �الإم��������ار�ت 
ل��ل��م��رة �ل��ث��ان��ي��ة يف ت��ل��ك �ل������دورة، 
�لن�سخة  �مل�ساركة يف  له  �سبق  حيث 
 ،2017 ب��ول��ن��د� ع���ام  �الأخ����رة يف 
وحقق بطلنا �لعاملي في�سل �لكتبي 

ذه��ب��ي��ة وف�����س��ي��ة يف وزن����ه و�ل����وزن 
�مل��ف��ت��وح، وه���ذ� ي��ع��د �أف�����س��ل �إجناز 
�لدورة،  ب��ه��ذه  �إم��ار�ت��ي��ة  لعبة  الأي 
وناأمل �أن نحقق �ملزيد يف مناف�سات 
�ليوم �الأول �لتي �ستنطلق يف متام 
�لتا�سعة من �سباح �جلمعة بتوقيت 

ب��رم��ن��ج��ه��ام، �ل�����س��اد���س��ة م��ن م�ساء 
و�لتي  �أب��وظ��ب��ي،  بتوقيت  �جلمعة 

�ست�ستمر على مد�ر يومني".
ر�مون  �ل��رب�زي��ل��ي  �أك���د  م��ن جهته 
ملنتخبنا  �ل��ف��ن��ي  �مل���دي���ر  ل��ي��م��و���س 
و�لالعبات  �لالعبني  �أن  �لوطني 
على �أمت ��ستعد�د و�أن قرعة �الأدو�ر 
�لتعرف  ومت  �أج��ري��ت  �لتمهيدية 
برنامج  و�أن  �مل��ت��ن��اف�����س��ني،  ع���ل���ى 
�أع��ل��ى معدالته  �إىل  و�سل  �الإع���د�د 
�أنه  �إىل  م�سر�  و�لبدنية،  �لفنية 
در�س �ملناف�سني جيد� مع �لالعبني 
�جلميع  وط�����ال�����ب  و�ل�����الع�����ب�����ات، 
ب��ال��رك��ي��ز يف ك���ل �ل����ن����ز�الت، و�أن���ه 
على ثقة كاملة يف قدر�ت �لالعبني 
لتقدمي كل ما ميلكون على �لب�ساط 
من �أجل ترجمة جهودهم �لكبرة 
يف �الإعد�د �إىل �إجناز�ت وميد�ليات 
�لتتويج،  من�سات  �إىل  بهم  ت�سعد 
وترفع علم بالدهم يف هذ� �ملحفل 

�لدويل �لكبر.
و�لالعبات  �ل��الع��ب��ني  ت��وزي��ع  ومت 

�ل���������دور  يف  جم����م����وع����ت����ني  ع�����ل�����ى 
�ل���ت���م���ه���ي���دي، ب���ح���ي���ث ت�������س���م كل 
جمموعة 3 العبني يلعبون بنظام 
العب،  لكل  نز�لني  بو�قع  �ل��دوري 
جمموعة،  ك��ل  وث��اين  �أول  لي�سعد 
يلتقي  بحيث  �لنهائي  ن�سف  �إىل 
ثاين  م���ع  �الأوىل  �مل��ج��م��وع��ة  �أول 
�ل��ث��ان��ي��ة و�ل��ع��ك�����س ب��ال��ع��ك�����س على 
ثم  و�ل�����س��ي��د�ت.  �ل��رج��ال  م�ستوى 
يتاأهل �لفائز�ن من ن�سف �لنهائي 
�إىل �لنهائي ويلعب �خلا�سر�ن على 

�ملركزين �لثالث و�لر�بع.
بلقي�س  �لالعبة  �أك��دت  جهتها  من 
ع��ب��د�ل��ك��رمي �أن��ه��ا ج��اه��زة خلو�س 
�ملناف�سات، وفخورة بتمثيل بالدها 
�لكبر،  �ل���ع���امل���ي  �مل��ح��ف��ل  ه����ذ�  يف 
�ل�سرب  ب��ف��ارغ  تنتظر  ك��ان��ت  و�أن��ه��ا 
�ملناف�سات لرجمة  حلظة �نطالق 
�الإع���������د�د  م�����ر�ح�����ل  ج����ه����وده����ا يف 
و�إجناز�ت  �نت�سار�ت  �إىل  �لطويلة 
�ل�سياق  �ملناف�سات. ويف  ب�ساط  على 
�أكدت زميلتها �سما �لكلباين  نف�سه 

�لتي ت�سارك �أي�سا الأول مرة يف هذ� 
برمنجهام  �إىل  ج��اءت  �أنها  �ملحفل 
ثقتها  و�أن  �لذهب،  على  للمناف�سة 
كبرة يف نف�سها ويف بر�مج �إعد�دها 
مدربتها  �إ����س���ر�ف  حت��ت  �ل��ط��وي��ل��ة 
بذهبية  �لفوز  و�أن  الج��و،  بوليانو 
�آ�سيا يف �لبحرين بعد كل �لنز�الت 
�لتي �نتهت با�ست�سالم �ملناف�سات يف 
معنوية  دفعة  �أعطاها  دقيقة  �أول 

كبرة ملو��سلة �الإجناز�ت.
وع�����ق�����دت �أم�����������س جل����ن����ة �حل����ك����ام 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ور����س���ة ع��م��ل ح��ي��ث قام 
�آخر  ب�سرح  نا�سيمنتو  �لي�ساندرو 
م�ستجد�ت قانون �للعبة، و�لتاأكيد 
�حلاالت  يف  �ل��ق��ر�ر�ت  توحيد  على 
�لب�ساط  حكم  �إل��ز�م  مع  �ملت�سابهة، 
�مل�ساعد  �لفيديو  �إىل حكم  بالعودة 
ل��ال���س��ر���س��اد ب����ر�أي����ه يف �حل����االت 
�لتي ت�ستدعي  �ل�سعبة  �لتحكيمية 
ذلك، و�سيقود كل نز�ل حكم �ساحة 
للب�ساط وم�ساعد�ن �ثنان للفيديو 

على �لطاولة.

بنات �لن�سر ي�ساركن يف بطولة �لبندقية و�مل�سد�ش مبيادين نادي �لذيد

منتخب �جلوجيت�سو يجتاز بنجاح �إجر�ء�ت �لوزن �لر�سمية ملناف�سات »�لألعاب �لعاملية«

•• بايل-الفجر: 

�الأوملبية  – و�للجنة  – �أن���وك  �لوطنية  �الأومل��ب��ي��ة  �ل��ل��ج��ان  �حت���اد  ع��زز 
�الإندوني�سية  بايل  مدينة  ال�ست�سافة  ��ستعد�د�  تعاونهما  �الإندوني�سية 

دورة �الألعاب �لعاملية �ل�ساطئية �لثانية يف �أغ�سط�س 2023. 
من  �الوىل  �لن�سخة  ��ست�سافت  �ل��دوح��ة  �لقطرية  �لعا�سمة  وك��ان��ت 

�اللعاب عام 2019. 
وز�ر وفد من �أنوك برئا�سة رئي�س جلنة �الأحد�ث تيموثي فوك و�المينة 
�لعامة غونيال ليندبرغ و�ملدير �لفني حيدر فارمان بايل ملدة خم�سة �أيام 

من 7 �إىل 12 يوليو، لالجتماع بامل�سوؤولني �الندوني�سيني. 
ناق�س وفد �أنوك مع �مل�سوؤولني �الندوني�سيني �خلطة �لرئي�سية لالألعاب 
مبا يف ذلك تقييم �الأماكن �ملحتملة الإقامة �ألعاب بايل 2023، مثل كوتا 

ونو�سا دو� وغ��ارود� وي�سنو كن�سانا و�سانو�، ف�سال عن خيار�ت لالإقامة 
و�ملر�فق �لطبية ومكان حفل �الفتتاح وخطوط �لنقل �لرئي�سية. 

و�لتقى وفد �أنوك حاكم بايل و�يان كو�سر �لذي �أعرب عن دعمه �لكامل 
للدورة، م�سر� �إىل �أن �الألعاب �ست�سجع �لريا�سة لدى �سباب �جلزيرة. 

وجدد جميع �الأطر�ف �لتز�مهم ب�سمان �ال�ستد�مة، حيث تهدف خطة 
مثل  م�ستد�مة  مبادر�ت  وتنفيذ  �لكربون  �نبعاثات  تقليل  �إىل  �الألعاب 

ترميم �ل�سعاب �ملرجانية وجمع �لبقايا �لبال�ستيكية. 
�ل�سركات  وزي���ر  للقاء  جاكرتا  �لعا�سمة  �إىل  ذل��ك  بعد  �ل��وف��د  وت��وج��ه 
ووزير  توهر،  �إري��ك  �لدولية  �الوملبية  �للجنة  وع�سو  للدولة  �ململوكة 

�ل�سباب و�لريا�سة زين �لدين �مايل وعدد من �مل�سوؤولني. 
نهاية  يف  �مل�ساركة  �ل��دول  ملمثلي  �لفني  �الجتماع  يعقد  �أن  �ملقرر  وم��ن 

�سبتمرب 2022. 

بايل ت�ست�سيف وفد� من »�أنوك« 
لالإعد�د لالألعاب �ل�ساطئية �لعاملية 
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الفجر الريا�ضي

•• املنامة-الفجر:

�الأوملبية  �للجنة  رئي�س  خليفة  �آل  حمد  ب��ن  خ��ال��د  �ل�سيخ  �سمو  ط��ال��ب   
يف  م�ساركتهم  خ��الل  مميزة  نتائج  بتحقيق  ب��الده  ريا�سيي  �لبحرينية 
�لن�سخة �خلام�سة الألعاب �لت�سامن �الإ�سالمي يف مدينة قونية �لركية 

�ملقبل.  �أغ�سط�س  من 9 �إىل 18 
و�مل�سارعة  �لقوى  �ألعاب  ريا�سات هي  �ست  بالدورة يف  �لبحرين  وت�سارك 

ورفع �الأثقال و�جلودو و�لرماية و�لدر�جات �لهو�ئية. 
و�أكد �ل�سيخ خالد "�أهمية �مل�ساركة و�حل�سور �لبحريني للجنة �الأوملبية يف 

خمتلف �لدور�ت �لريا�سية �خلارجية لتمثيل �ململكة وحتقيق �الجناز�ت 
�لوطنية  منتخباتنا  والع��ب��ات  الع��ب��ي  �أم���ام  �لفر�سة  و�إت��اح��ة  و�مل�����س��رف��ة 

للمناف�سة على �مليد�ليات �مللونة. 
�إنتهاء  بعد  جديد�  ريا�سيا  حتديا  والعباتنا  العبونا  يخو�س  و�أ���س��اف: 
�أج��ل ح�سد �الإجن���از�ت  م��وؤخ��ر�، م��ن  �الأل��ع��اب �خلليجية  ب���دورة  �مل�ساركة 
�لت�سامن  �أل��ع��اب  ب���دورة  يتمثل  و�أق���وى  �أك��رب  ريا�سي  ريا�سي  حمفل  يف 

�الإ�سالمي. 
�لن�سخة  يف  �لوطنية  �ملنتخبات  حققتها  �لتي  �ملتميزة  �لنتائج  �إن  وتابع: 
مملكة  بح�سول   "2017 "باكون  �أذرب��ي��ج��ان  ��ست�سافتها  �لتي  �لر�بعة 

و4  ف�سيات  و5  ذهبية   12 بينها  ملونة  ميد�لية   21 على  �لبحرين 
برونزيات، يجب �أن ت�ساعف من عزمية �لبعثة �لبحرينية لتحقيق نتائج 
�أف�سل يف �لن�سخة �لقادمة وحتقيق مركز متقدم يف �لرتيب �لعام جلدول 

�مليد�ليات. 
�لت�سامن  �ألعاب  يف  �مل�ساركة  �لبحرينية  �الوملبية  �للجنة  رئي�س  و�أعترب 
�أبطالنا  م�ستوى  على  و�لتعرف  لالحتكاك  �سانحة  "فر�سة  �ال�سالمي 
مقدمتها  ويف  �لقادمة  �ال�ستحقاقات  خمتلف  يف  �مل�ساركة  قبل  وبطالتنا 
باري�س  و�أومل��ب��ي��اد  �ل��ق��ادم  للعام  تاأجيلها  مت  �لتي  �الآ�سيوية  �الأل��ع��اب  دورة 

 .2024

خالد بن حمد يطالب ريا�سيي �لبحرين بنتائج مميزة يف �ألعاب �لت�سامن �لإ�سالمي 

يتطّلع كل من �لكرخ و�لكهرباء الإجناز تاريخي يتمثل باإحر�ز لقب كاأ�س 
�ملدينة  ��ستاد  على  �ل�سبت  تاريخهما،  يف  م��رة  الأول  �لقدم  ك��رة  يف  �لعر�ق 
�لدويل يف �لعا�سمة بغد�د، يف نهائي م�سابقة �سهدت مناف�ساتها هذ� �ملو�سم 

مفاجاآت عديدة �أق�ست �لكبار.
وي��ق��ود م��درب��ان ع��ر�ق��ي��ان ���س��اب��ان ه��م��ا �ح��م��د ع��ب��د �جل��ب��ار ول����وؤي �سالح 

فريقيهما �لكرخ و�لكهرباء تو�ليا، �أّول مرة �ىل نهائي �مل�سابقة.
بلغ �لكرخ �لفريق �ل�سبابي، �ملبار�ة �لنهائية �ثر فوزه على �لزور�ء �ساحب 
يف  نظيف  بهدف  م��رة(   16( باللقب  �لفوز  م��ر�ت  بعدد  �لقيا�سي  �لرقم 

ن�سف نهائي �مل�سابقة.
وللمرة �لثانية يتمكن �لكهرباء �لو�سول �ىل �ملبار�ة �لنهائية، بفوزه على 
 2019-2018 مو�سم  �الوىل يف  بعد  �لنهائي،  ن�سف  )2-1( يف  ز�خ��و 

�أمام �لزور�ء حامل �للقب.
�لكبار  �دت �ىل �ق�ساء  �ملفاجاآت  �ملو�سم �سل�سلة من  و�سهدت �لبطولة هذ� 
على  �ملناف�سة  �سباق  م��ن  �جلوية"  و�ل��ق��وة  و�لطلبة  و�ل�سرطة  "�لزور�ء 

�للقب.
�ملركز  على  بح�سوله  ع��دي��دة  �ىل خيبات  �مل��و���س��م  ه��ذ�  �ل����زور�ء  وت��ع��ّر���س 

�ل�ساد�س يف م�سابقة �لدوري �لعر�قي، يف �سابقة غر ماألوفة، ف�ساًل عن 
�خفاقه باالحتفاظ بلقب م�سابقة �لكاأ�س.

نادي  �سماء  �ل�ساطعة يف  �لنجوم  �أح��د  �جل��ب��ار،  �ل��ك��رخ عبد  م��درب  وي��ع��ود 
�لزور�ء �سابقا، ملو�جهة فريقه �ل�سابق مدربا.

�ننا  �سحيح  �سعبة،  م��ب��ار�ة  �ستكون  �الأح����و�ل  ك��ل  "يف  �للقاء  ع�سية  ق��ال 
تخطينا �كرب �لعقبات و�حد �ملر�سحني للقب �لزور�ء، لكن �ملو�جهة لي�ست 

�سهلة".
و�أ�ساف عبد �جلبار "�سنعمل على حتقيق �إجناز تاريخي من جهة، و�سمان 
�مل�ساركة يف كا�س �الحتاد �الآ�سيوي �ول مرة من جهة ثانية. لدينا العبون 

�سبان يتمتعون مبو�هب كرة �لقدم نر�هن عليهم بح�سم لقب �لكا�س".
�لالفت �أن �لكرخ خا�س معركة �لبقاء يف �مل�سابقة �ملحلية �لدوري �لعر�قي، 
عندما كان مر�سحا للهبوط حتى �آخر جولتني من �لبطولة �لتي ��ستقر 
بانتهائها يف �ملركز �لر�بع ع�سر. ويف �الجتاه عينه، ذهب مدرب �لكهرباء، 
تا�سع �لدوري، �لدويل �ل�سابق لوؤي �سالح م�سر� �ىل رغبته "بخطف لقب 
�لكاأ�س باجناز غر م�سبوق، ف�ساًل عن �سمان خو�س جتربة �مل�ساركة �أول 

مرة يف م�سابقة كاأ�س �الحتاد �الآ�سيوي".

•• دبي-وام:

يف  للم�ساركة  �الإلكرونية  لالألعاب  �لوطني  منتخبنا  ي�ستعد 
30 يوليو �جلاري،  27 �إىل  بطولة كاأ�س �لعامل، �ملقررة من 
مبع�سكر خارجي يف �لدمنارك ينتظم فيه عقب و�سول �لبعثة 

�إىل �لعا�سمة "كوبنهاجن" يف 21 يوليو �جلاري.
و�سامل  �ل�سويدي،  �أحمد  هم  العبني   3 �ملنتخب  بعثة  وت�سم 
�حل���م���ادي، وع��ل��ى �حل���م���ادي، حت��ت ق��ي��ادة �مل��دي��ر �ل��ف��ن��ي �سيد 

�سلمان.
و�أكد �سعيد �لطاهر �الأمني �لعام الحتاد �الإمار�ت للريا�سات 

معاجلة  جلل�سات  خ�سعو�  �لثالثة  �لالعبني  �أن  �الإلكرونية 
�لقا�سمي  م�ست�سفى  يف  �ملتخ�س�سني  �الأطباء  قبل  من  نف�سية 
يف  �إقامته  �ملقرر  �ملونديال  يف  للم�ساركة  ��ستعد�د�  بال�سارقة 
�مل�ساركة يف �لبطولة من  كوبنهاجن، وذلك بناء على �سروط 
قبل �الحت��اد �ل��دويل، م�سر� �إىل �أن هذ� �الأم��ر مطبق ب�سكل 

ر�سمي على �الأندية �الأوروبية.
�لفرة  �أن �الحت��اد يو��سل دعمه لالعبني خ��الل  �إىل  و�أ���س��ار 
�حل��ال��ي��ة ب��اإ���س��ر�ك��ه��م يف �ل��ع��دي��د م��ن �ل��ب��ط��والت �ل��ودي��ة �لتي 
ملو��سل  �لفيفا  �ألعاب  يف  �ملتخ�س�سة  �ملر�كز  خمتلف  تقيمها 
يف  م�ستويات  �أف�سل  لتقدمي  لهم  �الأج��و�ء  وتهيئة  �ال�ستعد�د 

فيها  ي�ساركون  �لتي  �الأوىل  �مل��رة  و�أنها  خا�سة  �لعامل  بطولة 
بالبطولة.

�أنه و�سمن خطة دعم �الألعاب �الإلكرونية وت�سجيع  و�أو�سح 
�ل�سباب على �مل�ساركة بالبطوالت �ملختلفة، مت �إطالق جائزة من 
�إحدى �ملن�سات �ملتخ�س�سة يف �ل�سرق �الأو�سط و�سمال �أفريقيا 

وبالتعاون مع �حتاد �الإمار�ت للريا�سات �الإلكرونية.
�لت�سويت  عملية  خالل  من  باجلائزة  �لفائزين  تتويج  ويتم 
على �أف�سل �لالعبني و�ملعلقني و�ملدربني وذلك ملختلف �أنو�ع 
�الأل��ع��اب �الإل��ك��رون��ي��ة �الأك���ر �نت�سار� .. وي��ت��م �الإع���الن عن 

�لفائزين هذ� �ل�سهر.

•• اأبوظبي- وام:

ز�يد  ��ستاد حممد بن  ت�سدرت مباريات فريق �جلزيرة على 
م�سابقة  يف  للجماهر  ح�����س��ور�  م��ب��اري��ات   10 �أك���ر  قائمة 
ب��د�ي��ة ع�سر �الح����ر�ف يف مو�سم  �الإم���ار�ت���ي منذ  �ل����دوري 

.2009  -  2008
وكانت �ملبار�ة ذ�ت �أكرب ح�سور جماهري هي لقاء �جلزيرة 
�إح�سائيات  2011، بح�سب  مع فريق "دبي" �سابقا يف يناير 
و�إح�سائيات  �أرق��ام  يف  �ملتخ�س�س  �سبورت"،  "فورو�رد  مركز 

�لالعبني و�الأندية و�الإد�رة �لريا�سية.
و��ستحوذت مباريات �جلزيرة و�لعني على 4 من �ملر�كز �ل�10 
�الأوىل يف قائمة �أكر �ملباريات �لتي �سهدت ح�سور� جماهريا 

على مد�ر تاريخ دوري �ملحرفني �الإمار�تي.

2011 �لقائمة  5 يناير  وت�سدرت مبار�ة �جلزيرة ودبي يف 
�ألفا و241 م�سجعا، وفاز فيها فريق �جلزيرة   36 بح�سور 
4-2 .. وجاءت يف �ملركز �لثاين مبار�ة �جلزيرة مع �لو�سل 
با�ستاد حممد بن ز�يد يف 22 �أكتوبر 2010، بح�سور 28 

�ألفا و164 �ألف م�سجع، وفاز �جلزيرة 1-3 .
وحلت مبار�ة �جلزيرة و�لعني على ��ستاد حممد بن ز�يد يف 
24 �أكتوبر 2009 يف �ملركز �لثالث بح�سور 25 �ألفا و324 
�لفريقني  م��ب��ار�ة  وتلتها   ،2-2 بالتعادل  و�نتهت  م�سجعا، 
 2011 دي�سمرب   22 يف  �أي�����س��ا  �مللعب  نف�س  على  نف�سهما 
باملركز �لر�بع بح�سور 21 �ألفا و455 م�سجعا، وفاز �لعني 

.  1-3
وج����اءت م��ب��ار�ة �ل��ع��ني و�ل���وح���دة ع��ل��ى ����س��ت��اد ه���ز�ع ب��ن ز�يد 
خام�سة بح�سور 20 �ألفا و176 م�سجعا يف �الأول من مار�س 

2018، وفاز �لعني 6-2 .. و�حتلت مبار�ة �جلزيرة و�لوحدة 
با�ستاد حممد بن ز�يد يف 30 نوفمرب 2014، �ملركز �ل�ساد�س 

بح�سور 19 �ألفا و790 م�سجعا و�نتهت بالتعادل 1-1 .
ويف �مل��رك��ز �ل�����س��اب��ع، ج���اءت م��ب��ار�ة �جل��زي��رة و�ل��ع��ني با�ستاد 
�ألفا   19 بح�سور   2012 �أك��ت��وب��ر   29 يف  ز�ي���د  ب��ن  حممد 
و756 م�سجعا و�نتهت بالتعادل 2-2، ثم مبار�ة �لفريقني 
�ألفا   19 2010 بح�سور  19 دي�سمرب  على نف�س �مللعب يف 

و398 م�سجعا، وفاز �جلزيرة 0-4 .
حممد  ��ستاد  على  و�ل�سارقة  �جلزيرة  مبار�ة  جاءت  وتا�سعا، 
�أل��ف��ا و462   18 2011 بح�سور  18 ف��رب�ي��ر  ب��ن ز�ي��د يف 
م�سجعا، وفاز �جلزيرة 3-0، وتلتها مبار�ة �جلزيرة و�ل�سباب 
 2014 24 يناير  يف  ز�يد  بن  حممد  ��ستاد  على  "�سابقا" 

بح�سور 18 �ألفا و240 م�سجعا، وفاز �جلزيرة 0-1.

•• برمنجهام-وام:

للكار�تيه  �ل�����دويل  �الحت�����اد  �أ���س��ن��د 
�الإمار�تي جابر  �ل��دويل  �إىل �حلكم 
يف  �للعبة  ن��ه��ائ��ي��ات  �إد�رة  �ل��زع��اب��ي 
لثقة  ن��ظ��ر�  �لعاملية،  �الأل��ع��اب  دورة 
�الحتاد باإمكانيات �لزعابي وقدرته 
�ل�سعبة  �مل��ب��اري��ات  ه��ذه  �إد�رة  على 
�مل��ق��ام��ة ح��ال��ي��ا مبدينة  �ل�����دورة  يف 

برمنجهام �الأمريكية.
ويربز �لزعابي �سمن 4 حكام عرب 
�ساركو� يف مناف�سات �لكار�تيه بهذه 
�ل��دورة ؛ حيث �سارك �أي�سا كل من 
�ل�سلطان  من�سور  �لكويتي  �حلكام 
و�ملغربي  ف�����اروق  ه��ي��ث��م  و�مل�������س���ري 
 18 �أ�سل  من  مطيوط،  �لزيتوين 
�ختيارهم  مت  �ل���ع���امل  م���ن  ح��ك��م��ا 

الإد�رة �ملباريات.
و�أعرب �للو�ء نا�سر �لرزوقي، رئي�س 

و�الآ�سيوي  �الإم����ار�ت����ي  �الحت���ادي���ن 
�الحت�����اد  ل��رئ��ي�����س  �الأول  �ل���ن���ائ���ب 

مبا  �سعادته  عن  للكار�تيه،  �ل��دويل 
و�سل �إليه �لتحكيم �الإمار�تي.

•• برمنجهام-وام:

فعاليات  �سمن  �ملناف�سات  خلو�س  ت��اي  للمو�ي  �لوطني  منتخبنا  ��ستعد 
دورة �الألعاب �لعاملية �لتي ت�ست�سيفها مدينة برمنجهام بالواليات �ملتحدة 
 3600 مب�ساركة  �جل���اري  يوليو   17  -  7 م��ن  �ل��ف��رة  خ��الل  �الأمريكية 

ريا�سي من 100 دولة من جميع �أنحاء �لعامل يتناف�سون يف 36 ريا�سة.
 63.5 ب��وزن  �سمر  �لدين  نور  من  �ملكّون  �لوطني  منتخبنا  رباعي  و�أنهى 
كجم،   71 ب��وزن  �ملعت�سم  و�أم���ني  كجم،   67 ب��وزن  مر�سي  وحممد  كجم، 
جامعة  بحديقة  �أق��ي��م��ت  �ل��ت��ي  تدريباته  ك��ج��م،   81 ب���وزن  حبيب  و�إل��ي��ا���س 

برمنجهام، و�سهدت �لركيز على �لعديد من �جلو�نب �لفنية خا�سة تعزيز 
�ل�سق �لهجومي و�ملبادرة بالتقدم دون �لتخلي عن �حلذر �لدفاعي و�حر�م 

�خل�سم.
�أي��ام م�ساركة   3 �لتي تقام على مد�ر  �مل��و�ي تاي للرجال  وت�سهد مناف�سات 
يف 6 �أوز�ن من خمتلف دول �لعامل. و�أكد �سانيت مدرب منتخبنا  العبا   43
�لوطني للمو�ي تاي ثقته يف �أد�ء �لالعبني من خالل ما بذلوه من جهود 

كبرة يف �لتدريبات و�إ�سر�رهم على حتقيق نتائج �إيجابية.
و�أ�ساف: " �أبدى جميع �لالعبني رغبتهم يف ح�سد �مليد�ليات �مللونة بالرغم 
من وجود �لعديد من �لالعبني �ملميزين من �لدول �الأخرى مثل تايالند 

�ملع�سكر  بد�ية من  مل�سناه  ما  ولكن  �الأمريكية،  �ملتحدة  و�لواليات  و�إيطاليا 
�ملغلق �لذي �أقيم يف �الإمار�ت بعد �لظهور �مل�سرف يف بطولة �لعامل للمو�ي 
تاي يف �أبوظبي وحقق خاللها 12 ميد�لية ملونة يف �ملركز �لثاين بجدول 
�لرتيب �لعام مع ت�سدر منتخب �ل�سباب للجدول، مرور�ً بالتدريبات عقب 
�لو�سول �إىل مدينة برمنجهام و�إمتام �إجر�ء�ت �لوزن قبل خو�س �ملباريات، 
وهو �الأمر �لذي يعك�س مدى جاهزية �لالعبني وحتديدهم للهدف �ملن�سود 
للقفز  �لوطني  منتخبنا  الع��ب  �لقبي�سي  عبد�لباري  " وك��ان  �مل�ساركة  من 
�أه��دى �الإم��ار�ت �مليد�لية �الأوىل يف  �ملاء قد  باملظالت �حلر و�لتزحلق على 

�لدورة بعد جناحه يف ح�سد برونزية �ملركز �لثالث مب�سابقة �لقفز �ملظلي.

منتخبنا �لوطني للريا�سات �لإلكرتونية ي�ستعد للمونديال مبع�سكر دمناركي

مباريات �جلزيرة با�ستاد »حممد بن ز�يد« ت�سيطر على قائمة �لأكرث ح�سور� جماهرييا بدوري �ملحرتفني

�لإمار�تي جابر �لزعابي �سمن نخبة حكام �لعامل 
يف نهائيات �لكار�تيه بدورة �ألعاب برمنجهام

منتخبنا �لوطني للمو�ي ينهي ��ستعد�د�ته خلو�ش مناف�سات »عاملية برمنجهام«

�لكهرباء و�لكرخ لإجناز تاريخي 
بنهائي كاأ�ش �لعر�ق
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�تفق بر�سلونة �الإ�سباين مع مان�س�سر يونايتد �الإنكليزي 
للتخّلي عن جنم و�سطه �ل�ساب فرنكي دي يونغ �لر�غب 
ذك���رت عدة  م��ا  �ل��ك��ات��ال��وين، بح�سب  �ل��ن��ادي  بالبقاء م��ع 

تقارير �سحفية �أوروبية �أم�س �جلمعة.
وكتبت ماركا �الإ�سبانية �ن "�لطرفني على خالف، �لنادي 

يريد رحيله و�لالعب ر�غب بالبقاء".
25 عاماً  �لبالغ  �لو�سط �لدفاعي  ودخل م�ستقبل العب 
يف منعطف مع �قر�ب جولة �لنادي يف �لواليات �ملتحدة، 
�جناز  لت�سريع  عنها  �ل��ن��ادي  ي�ستبعده  �ن  �ح��ت��م��ال  م��ع 

�النتقال.
ل�سفقة  م�ستعد  يونايتد  مان�س�سر  �إن  م��ارك��ا  و��سافت 
�سخمة، كي يلّم �سمل �لالعب �لدويل مع مو�طنه �ملدرب 
�جلديد لل�سياطني �حلمر �لهولندي �إريك تن هاغ �لذي 

�أ�سرف عليه يف �أياك�س �أم�سرد�م.
�ردفت �ن م�سوؤويل يونايتد "�ملدير �لريا�سي جون مورتو 
و�لرئي�س �لتنفيذي ريت�سارد �أرنولد" �سافر� �إىل بر�سلونة 
�ملدر�ء  م��ع  �جتماع  م��ن  �أك���ر  �ملا�سي" وع��ق��د�  "�الثنني 
�لريا�سيني لو�سيف �لدوري �الإ�سباين "�سيح�سل �لالعب 
 21.1 "نحو  ي��ورو  21 مليون  ر�ت��ب �سنوي بقيمة  على 
يف  مليوناً   28 �إىل  ويرتفع  �ملقبل  دوالر" �ملو�سم  مليون 

�ل���ت���ايل، ف�����س��اًل ع���ن �مل���ك���اف���اآت. ه���ذه �أرق����ام 
كبرة نظر�ً للو�سع "�ملايل" 

�ل�سعب يف �لنادي".
�لذي  ي��ون��اي��ت��د  وي��ح��ت��اج 
�سيغيب عن دوري �أبطال 
�أوروبا بعد حلوله �ساد�ساً 

�ملو�سم  �ل����ربمي����رل����ي����غ  يف 
رحيل  ل��ت��ع��وي�����س  �مل���ا����س���ي، 
�لفرن�سي  و���س��ط��ه  الع����ب 
�ل���������������دويل ب����������ول ب����وغ����ب����ا 

�الإي����ط����ايل  ي���وف���ن���ت���و����س  �إىل 
�إىل  ماتيت�س  نيمانيا  و�ل�سربي 

روما �الإيطايل.
ت���ن ه���اغ ح��ت��ى �الآن مع  ت��ع��اق��د 

�لظهر �الأي�سر �لهولندي 

�ل�����س��اب ت��اي��ل��ر م��اال���س��ي��ا، وي���رغ���ب ب�����س��م ���س��ان��ع �للعب 
�لدمناركي كري�ستيان �إريك�سن، فيما �قرب من �لتعاقد 
مع مد�فع �أياك�س �الأرجنتيني لي�ساندرو مارتيني�س �لذي 

لعب �أي�ساً حتت ��سر�ف تن هاغ، ب�سفقة كبرة.
لكن يف �ملقابل، يبدو دي يونغ مرتاحاً يف بر�سلونة بعد �ن 
��سر�ف  حتت  بالوغر�نا  ت�سكيلة  يف  رئي�سة  قطعة  ��سبح 
�الأخ���رة وهم  �ملتعرة  ف��ر�ت��ه  �مل��درب��ني يف  م��ن  �لعديد 
رونالدو  �لهولندي  �سيتيني،  كيكي  ف��ال��ف��ردي،  �رن�ستو 

كومان وت�سايف.
وكتبت �سبورت �لكاتالونية �ن دي يونغ �لذي ��سرى �أخر� 
للرحيل  �لر�ف�س  زم��الءه موقفه  �بلغ  بر�سلونة،  بيتا يف 

�رحل. كيف �ترك بر�سلونة؟". �أن  �مل�ستحيل  "من 
وعلى �لطرف �الإنكليزي، ذكرت �سحيفة �سبكة بي بي �سي 
يونايتد على  �تفق مع  بر�سلونة  �ن  ديلي ميل  و�سحيفة 
 74.5 "نحو  ��سرليني  جنيه  مليون   63 تبلغ  �سفقة 
"لكن  �إ�سافية كمكافاآت  8.5 ماليني  مليون دوالر" مع 
 17 دي يونغ يتو�جه مع �لنادي يف ما يتعلق باأكر من 
يدين  �لتي  و�ملكافاآت  �ملوؤجلة  �لرو�تب  من  جنيه  مليون 
قد  ك��ان  بر�سلونة  �ن  ميل  ديلي  و��سافت  لالعب".  بها 

عر�س على �لالعب تخفي�س ر�تبه �و �لرحيل.
ويحتاج بر�سلونة، �لذي جّدد عقد جناحه �لفرن�سي 
�ل��ت��خ��ل��ي ع��ن �لالعب  ع��ث��م��ان دمي��ب��ي��ل��ي��ه، �ىل 
لتخفي�س �سقف رو�تبه وحترير معدل �أجور 
العبيه، بعد تعقد عملية ت�سجيل العبيه 
كي�سييه  ف���ر�ن���ك  �ل��ع��اج��ي  �جل��دي��دي��ن 

و�لرب�زيلي ر�فينيا.
�لنادي  رغ���ب���ة  �ىل  �ل��ت��ق��اري��ر  وت�����س��ر 
روبرت  �لبولندي  م��ع  �أي�����س��اً  بالتعاقد 
ميونيخ  ب��اي��رن  ه���د�ف  ليفاندوف�سكي 
�سي�سار  �الإ����س���ب���اين  �ل��ظ��ه��ر  �الأمل�������اين، 
�الإنكليزي  ت�سل�سي  م���ن  �أ���س��ب��ي��ل��ي��ك��وي��ت��ا 
�إ�سبيلية  دفاع  قلب  كونديه  جول  و�لفرن�سي 

�الإ�سباين.
من   2019 �سيف  لرب�سلونة  يونغ  دي  و�ن�سم 
يورو،  مليون   86 مقابل  �أم�سرد�م  �أياك�س 
ويرتبط بعقد معه حتى حزير�ن-

يونيو 2026.

بد� �لبولندي روبرت ليفاندوف�سكي مهاجم بايرن ميونيخ 
كما  فريقه  تدريبات  معاودته  ل��دى  مكرث  �الأمل��اين غر 
ديبورتيفو"  و"موندو  �الأملانية  "بيلد"  �سحيفتا  ك�سفت 
بر�سلونة  �إىل �سفوف  �النتقال  رغبته يف  و�سط  �الإ�سبانية 

�الإ�سباين.
"عدم �كر�ثه  "بيلد" �سريط فيديو و�أ�سارت �إىل  ون�سرت 
�لكثر.  �لتمارين كان و��سحا جد�، ولغة ج�سده تعني  يف 

�إنه يريد �لذهاب �ىل بر�سلونة  دون �أدنى �سك".
"و�سل ليفاندوف�سكي متاأخر� ب�سع دقائق وكان  و�أ�سافت 
�الأخر �لذي يدخل �أر�سية �مللعب. من دون �ي حما�س �ي�سا 
كان �الخر �لذي بد�أ بتدريبات �لتحمية ثم �لتدريبات من 

دون �ن ينهيها. عالقته بزمالئه مل تعد كما يف 
غوريت�سكا  ليون  مع  فقط  تكلم  �ل�سابق، 

وتبادل �ملز�ح مع جمال مو�سياال".
�ي�����س��ا يتكلم  ن�����س��اه��ده  "مل  وت��اب��ع��ت 

"مدرب  ن��اغ��ل�����س��م��ان  م��ب��ا���س��رة م���ع 
الف���ت���ا  �الم���������ر  وك���������ان  بايرن" 
ال ���س��ي��م��ا ل������دى ق����ي����ام �الخ����ر 
تو�جد  حيث  تعليماته  ب��اع��ط��اء 

ل��ي��ف��ان��دوف�����س��ك��ي خ�����ارج د�ئ����رة 
�ل��الع��ب��ني وي��ل��ت��ف��ت �ىل 

ناحية �خرى".
مبار�ة  خ���الل  �سخ�سي  ج��ه��د  ب����اأي  ي��ق��م  "مل  و�و���س��ح��ت 
�ن  �لفريق �خلا�سر  يتعني على  كان  ي�سجل.  تدريبية ومل 
لكنه  �ل�سو�عد  بحركات  �لقيام  لعقوبة من خالل  يخ�سع 

مل يقم بذلك وتوجه �ىل غرف �ملالب�س".
لكن تقارير �أخرى �أ�سارت �إىل �ن �سلوك �لالعب �لبالغ 33 
عاماً حت�ّسن يوم �خلمي�س، فلم يتاأخر عن �لتمارين وكانت 
لغة ج�سده جيدة، كما �ن�سم �ىل جمموعة العبني �حتفلت 
بعيد ميالد مهاجم �لفريق �سرج غنابري و�سافح �ملدرب 

ناغل�سمان.
على  ليفاندوف�سكي  م�ستقبل  حيال  �ل�سبابية  و�نعك�ست 
عائلته، فرّدت زوجته على و�سائل �لتو��سل �الجتماعي عما 
�ذ� كان زوجها �سينتقل �ىل بر�سلونة بالقول "�أرغب 

مبعرفة ذلك �أنا �أي�ساً".
�أيار-مايو  نهاية  يف  �أعلن  ليفاندوف�سكي  وك��ان 
"�قربت من  �الأمل���اين  �ل��ن��ادي  "ق�سته" مع  �أن 
�ملنتخب  م��ع  �سحفي  م��وؤمت��ر  خ��الل  نهايتها" 

�لبولندي.
ب�سّم  كبًر�  �إهتماًما  �لكاتالوين  �لنادي  و�أب��دى 
العب  �أف�سل  بجائزة  و�ل��ف��ائ��ز  �ل��ه��ّد�ف  �ملهاجم 

للعام بح�سب "فيفا" مرتني.
و�سبق �ن ذكر جو�ن البورتا رئي�س بر�سلونة يف 
ا  "قّدمنا عر�سً �ل�سابع من متوز-يوليو 
ما  و�سرى  �ل��رّد  وننتظر  لالعب 

�إذ� كان �إيجابًيا".
و�سائل  ل��ب��ع�����س  ووف�����ق�����اً 
�الإع�����������������الم، ف�����ق�����د ق�����دم 
ا  عر�سً �ل�"بالوغر�نا" 
مليون   40 �ل������  ي���ن���اه���ز 
ي��ورو لكنه ع��اد ورف��ع من 
ويد�فع  ع��ر���س��ه.  ق��ي��م��ة 
�ألو�ن  عن  ليفاندوف�سكي 
�لنادي �لبافاري منذ عام 
له  م�سجاًل   2014
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•• دبي-وام:

رحب �ل�سيخ �أحمد بن حممد بن ح�سر �آل مكتوم رئي�س �حتاد �الإمار�ت للرماية 
بتوقيع 3 رماة التفاقية �ملنحة �الأوملبية ، و�لتي تاأتي يف �إطار �لتعاون و�لتكامل 
�لريا�سية يف  �الحت��اد�ت  �لوطنية مع جميع  �الأوملبية  �للجنة  به  تقوم  �ل��ذي 

م�سو�ر �لتاأهل �إىل دورة �الألعاب �الأوملبية �لقادمة "باري�س 2024" .
�ل�سيخ  �سمو  �إىل  و�لتقدير  �ل�سكر  و�أتقدم بخال�س  �لفر�سة  "�نتهز  و�أ�ساف: 
على  �لوطنية  �الأوملبية  �للجنة  رئي�س  مكتوم  �آل  ر��سد  بن  حممد  بن  �أحمد 
خمتلف  يف  �لريا�سيني  جلميع  ومتابعته  �الأومل��ب��ي��ة  للحركة  �مل�ستمر  دعمه 

�ال�ستحقاقات �لريا�سية".
�الأوملبية  �ملنحة  �تفاقية  �الأربعاء  يوم  �لوطنية وقعت  �الأوملبية  �للجنة  وكانت 
�ملقدمة من جلنة �لت�سامن �الأوملبي مع 7 ريا�سيني من 4 �حتاد�ت خمتلفة 
الإعد�دهم وتاأهيل �أكرب عدد ممكن من خالل تلك �ملنحة للم�ساركة يف دورة 

�الألعاب �الأوملبية �لقادمة يف باري�س.
وت�سم قائمة �لريا�سيني �لذين مت �ختيارهم للح�سول على �ملنحة كال من 
�سيف بن فطي�س، و�إبر�هيم خليل، ويا�سمني تهلك من �حتاد �لرماية، وفاطمة 
�ملدين من  و�لرباعة مي  �لتايكو�ندو،  �حتاد  �آل علي من  و�سلطان  �لعبدويل 

�حتاد رفع �الأثقال، و�لدر�ج يو�سف مرز� من �حتاد �لدر�جات.
�الأوملبية  للجنة  �لتنفيذي  �ملدير  دروي�س  بن  حممد  �التفاقية  توقيع  و�سهد 
للمنحة  �ملر�سحني  �لريا�سيني  بع�س  بح�سور  �لريا�سية  �الحت��اد�ت  وممثلو 

�الأوملبية.
�الإد�رية  لل�سوؤون  �مل�ساعد  �لعام  �الأم��ني  �سليمان  بنت  ع��زة  �ملهند�سة  و�أك���دت 
تدعم  �لتي  �التفاقية  ه��ذه  توقيع  �أهمية  �لوطنية،  �الأوملبية  للجنة  و�ملالية 
عليهم  وق��ع  بعدما  باري�س  الأومل��ب��ي��اد  �لتاأهل  نحو  م�سو�رهم  يف  �لريا�سيني 
�الختيار من قبل جلنة �لت�سامن �الأوملبي بالتن�سيق مع �الحتاد�ت �لريا�سية 

�لدولية لكل لعبة.

�مل�����س��ارك��ني يف �لدورة  �ل��و���س��ول الأك���رب ع��دد ممكن م��ن  " نطمح يف  وق��ال��ت: 
�ملنحة يف تكثيف  �لتاأهل، كما ت�سهم هذه  �ملقبلة من خالل بطاقات  �الأوملبية 
�لعامل، مبا ي�سمن  �أنحاء  �لريا�سيني من خمتلف  �مل�سبق جلميع  �ال�ستعد�د 

�لو�سول للم�ستويات �ملن�سودة من �جلاهزية".
�لتي  �ملمار�سات  تطبيق  على  �لوطنية  �الأوملبية  �للجنة  "حتر�س  و�أ�سافت: 
تخدم �لريا�سيني، �نطالقا من روؤية �سمو �ل�سيخ �أحمد بن حممد بن ر��سد 
�أمام  �الإمكانات  جميع  وت�سخر  �ل�سبل،  كل  بتوفر  �للجنة  رئي�س  مكتوم  �آل 
�أبناء �لوطن �لذين يخو�سون غمار �ملناف�سات باإ�سم �الإمار�ت ويرفعون ر�يتها 

يف كافة �ملحافل".
م��ن ج��ه��ت��ه �أ����س���اد �ل��ع��م��ي��د �أح��م��د ح��م��د�ن �ل���زي���ودي رئ��ي�����س �حت����اد �الإم�����ار�ت 
للتايكو�ندو باملنحة �الأوملبية ، م�سر� �إىل �أنها ت�ساعف �مل�سوؤولية على �جلميع 
ريا�سة  با�سم  ت�سجل  ملمو�سة،  عملية  لنتائج  و�ل��دع��م  �لثقة  ه��ذه  لرجمة 

�الإمار�ت يف �ملحافل �لريا�سية �لكربى.

"ن�سكر  �الأثقال:  �الإم��ار�ت لرفع  وقال حممد نا�سر بن خما�س رئي�س �حتاد 
قيادتنا �لر�سيدة على دعمها �مل�ستمر للقطاع �لريا�سي وتطوير ريا�سة رفع 
للت�سامن  تقديرنا  ونرفع  معتمدة.  �أوملبية  كلعبة  �الإم��ار�ت  دولة  �الأثقال يف 
�ملبادرة  �ملجال. هذه  �لريا�سيني يف هذ�  ر�أ�س مال لدعم  �الأوملبي لتخ�سي�س 
�ملميزة خطوة �أ�سا�سية يف طريقنا ال�ستقطاب كو�در �سبابية يف جمال �لريا�سة 

�الأوملبية وباالأخ�س ريا�سة رفع �الأثقال".
بال�سكر  ل��ل��در�ج��ات  �الإم�����ار�ت  �حت���اد  رئ��ي�����س  بوع�سيبه  من�سور  ت��وج��ه  ك��م��ا 
للجنة �الأوملبية �لوطنية على �هتمامها �لد�ئم وحر�سها على دعم وت�سجيع 
�أن  �إىل  م�سر�ً  و�لهادفة،  �مل�ستمرة  �ملتابعة  خالل  من  �ملتميزين  �لريا�سيني 
هو  �الأوملبية  �ملنحة  على  للح�سول  م��رز�،  يو�سف  �الإم��ار�ت��ي  �ل���در�ج  �ختيار 
�لبطوالت  ر�ئع يف خمتلف  �ختيار يف حمله بعدما قدم يو�سف م�ستوى فني 
�لذهبية  �مليد�لية  على  باحل�سول  ق��اري  حمفل  �أك��رب  يف  �ل��دول��ة  علم  ورف��ع 

�الأ�سيوية للمرة �لر�بعة.

�أحمد بن ح�سر: نرحب بتوقيع 3 رماة لتفاقية �ملنحة �لأوملبية

بر�سلونة ويونايتد متفقان على �سفقة دي يونغ 

عودة �سبابية لليفاندوف�سكي 
�إىل متارين بايرن ميونيخ 

ت�سيل�سي يقرتب من ح�سم �سفقة كوليبايل
�قرب نادي ت�سيل�سي �الإجنليزي، من ح�سم �سفقة العب 
نابويل، �ل�سنغايل خاليدو كوليبايل، بهدف تدعيم �خلط 

�خللفي ل�سفوف �ملدرب �الأملاين، توما�س توخيل.
فابريزيو  �الإي��ط��ايل،  �ل�سحفي  �أول��ي��ه، بح�سب  ق��ال موقع 
�أم�س �جلمعة  �ل�سخ�سي على توير  رومانو، عرب ح�سابه 

تفا�سيل جديدة حول تعاقد "�لبلوز" مع كوليبايل: "كل 
" خيار  �أع���و�م  �أرب���ع  ومكتمل، �سفقة مدتها  م��وق��ع  ���س��يء 
ملو�سم �إ�سايف". وتابع: "مت ��ستكمال �مل�ستند�ت بني نابويل 
وت�سيل�سي، مقابل 40 مليون يورو، و�كتمل �لك�سف �لطبي 

بنجاح يف لندن".

�أن�سيلوتي ر��ٍش عن ت�سكيلة  
ريال مدريد �حلالية

�أب���دى �مل���درب �الإي��ط��ايل ل��ري��ال م��دري��د ك��ارل��و �أن�سيلوتي ر���س��اه عن 
�لت�سكيلة �حلالية لبطل �لدوري �الإ�سباين ودوري �أبطال �أوروبا لكرة 

�لقدم، م�ستبعد�ً �إجر�ء �ملزيد من �لتعاقد�ت هذ� �ل�سيف.
رودي��غ��ر  دون مقابل  �أنتونيو  �الأمل���اين  �مل��د�ف��ع  �أن �سم  ل��ري��ال  و�سبق 
والعب  �الإن��ك��ل��ي��زي،  ت�سل�سي  م��ع  ع��ق��ده  ن��ه��اي��ة  �ىل  و���س��ول��ه  نتيجة 
ُقّدرت  �سفقة  يف  موناكو  من  ت�سو�ميني  �أوريليان  �لفرن�سي  �لو�سط 

ب�80 مليون يورو.
ويبدو �أن هذين �لتعاقدين كافيان بالن�سبة الأن�سيلوتي وفق ما �أفاد 
�خلمي�س خالل موؤمتر �سحفي حت�سر�ً ل�سفر �لفريق �ىل �لواليات 
�ملتحدة من �أجل خو�س جولة ودية، جتمعه بغرميه �ملحلي بر�سلونة 

وكلوب �أمركا �ملك�سيكي ويوفنتو�س �الإيطايل.
ور�أى �أن�سيلوتي �أن فريقه لي�س بحاجة �ىل مزيد من �لالعبني رغم 
رحيل كل من �ل�سربي لوكا يوفيت�س و�لرب�زيلي مار�سيلو و�لويلزي 
"ال ���س��يء �أحت�����دث ع��ن��ه بخ�سو�س  ب��اي��ل و�إي�����س��ك��و، ق���ائ���اًل  غ���اري���ث 

�لتعاقد�ت، لقد �سبق يل �لقول �أن كل �سيء �نتهى".
�الآن"،  نحن  و�سع جيد حيث  نحن يف  �أح��د.  مع  نتعاقد  "لن  وتابع 
"�لتعاقدين �جلديدين  ذ�ته بروديغر وت�سو�ميني  �لوقت  م�سيد�ً يف 
يف  "�أن  معترب�ً  �لفريق"،  �ىل  ر�ئعة  نوعية  معهما  يجلبان  �للذين 
مركزيهما، هما �أف�سل ما ميكن �حل�سول عليه يف �سوق �النتقاالت. 
�إنه �ساب ويتمتع بالكثر  �أي�ساً.  روديغر قلب دفاع ر�ئع وت�سو�ميني 

من �الإمكانات".
و�أ�سار �ىل "�أننا ن�ستغل هذه �جلولة "يف �لواليات �ملتحدة" من �أجل 

م�ساعدتهما على �لتاأقلم مع �لفريق".
وك�سف �ملدرب �الإيطايل �أنه م�ستعد لتجربة �سانع �الألعاب �لبلجيكي 
�ل��ه��د�ف �لفرن�سي كرمي  ي��ك��ون  �إدي���ن ه���از�ر يف م��رك��ز �ملهاجم ح��ني 
�ل��ك��ث��ر من  "نحن من��ل��ك  �ل���ر�ح���ة، م�����س��ي��ف��اً  ب��ن��زمي��ة ب��ح��اج��ة �ىل 
�خليار�ت يف هذ� �ملركز. بنزمية هو �خليار �الأول لكن يجب �الدر�ك 
)قطر  �لعامل  كاأ�س  �إقامة  مع  خمتلفاً،  غريباً،  مو�سماً  �سيكون  باأنه 
يف  نبحث  �أن  بالتايل  وعلينا  منت�سفه،  يف  �ل��ع��ام(  نهاية  يف   2022

خيار�ت �أخرى )الإر�حة بنزمية(".
و�أردف "فكرتي هي �أن نرى �إدين يف هذ� �ملركز. نظر�ً �ىل نوعية هاز�ر 
وقدر�ته، قد يكون من �جليد بالن�سبة لنا �أن نختربه هناك )يف مركز 

ر�أ�س �حلربة(. و�الأمر مماثل بالن�سبة ل�)ماركو( �أ�سن�سيو".
ويبد�أ ريال ��ستعد�د�ته للمو�سم مبو�جهة من �لعيار �لثقيل يف 24 
متوز-يوليو �حلايل �سد غرميه بر�سلونة يف ال�س فيغا�س قبل لقاء 
�أيام يف �سان فر�ن�سي�سكو، ثم يوفنتو�س  كلوب �أمريكا بعدها باأربعة 

يف 31 منه يف لو�س �أجنلي�س.
ورغم �أن �ملبار�ة ودية ��ستعد�دية للمو�سم �جلديد، �أقر �أن�سيلوتي �أن 
"�الأمور ال تكون ودية �أبد�ً يف مو�جهة بر�سلونة. �أن نو�جههم يف وقت 
مبكر من �ملو�سم هو �أمر جيد �أي�ساً. �سن�سعى كالنا للفوز باملبار�ة هنا 
وتقدمي عر�س جميل، كما �حلال د�ئماً يف �ملباريات بني ريال مدريد 

وبر�سلونة".

�لأرجنتيني �لو�عد 
فرناندي�ش �إىل بنفيكا 

فرناندي�س  �أن��زو  �لو�عد  �الأرجنتيني  ريفرباليت  و�سط  العب  تعاقد 
�أعلن  م��ا  بح�سب  ي���ورو،  م��الي��ني   10 مقابل  �ل��ربت��غ��ايل  بنفيكا  م��ع 

�لنادي �لربتغايل.
ن�سور  م��ع  �أع����و�م  خلم�سة  عقد  على  عاماً"   21" فرناندي�س  ووق���ع 
بنفيكا، مقابل بند جز�ئي يبلغ 120 مليون يورو، بح�سب ما �أ�ساف 

بنفيكا م�ساء �خلمي�س يف بيان.
يت�سمن  ي��ورو،  ماليني   10 �لبالغة  �ل�سفقة  قيمة  �ىل  وباال�سافة 
�لتي  �لريا�سية  �لنتائج  بح�سب  ك��م��ك��اف��اآت  ي���ورو  م��الي��ني   8 �لعقد 

يحققها �لالعب.
����س��ت��دع��ى م����درب منتخب  �مل���ا����س���ي،  �ل��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�����س��ري��ن  ويف 
"�ألبي  �الأرجنتيني ليونيل �سكالوين �لالعب فرناندي�س �إىل ت�سكيلة 
ي�سارك  �أن  دون  من   2022 قطر  مونديال  ت�سفيات  �سيلي�ستي" يف 

يف �ملباريات.
�ملجموعة  يف  و1986،   1978 �ل��ع��امل  بطلة  �الأرج��ن��ت��ني،  ووق��ع��ت 

�لثالثة يف كاأ�س �لعامل �إىل جانب �ل�سعودية و�ملك�سيك وبولند�.

•• يوجني-الفجر:

�أعلن �الحتاد  �أن  �إىل �لقارة �الآ�سيوية بعد  تعود بطولة �لعامل الألعاب �لقوى 
�لدويل للعبة �ختيار �لعا�سمة �ليابانية طوكيو ال�ست�سافتها يف عام 2025. 

على  و�ح��د  ع��ام  بعد  طوكيو  �إىل  �لقوى  الأل��ع��اب  �لعامل  بطولة  �إ�سناد  وي��اأت��ي 
��ست�سافتها دورة �الألعاب �الأوملبية �ل�سيفية – طوكيو 2020، �لتي كانت قد 
تاأجلت ملدة عام ب�سبب تف�سي فرو�س كورونا، و�أقيمت مناف�ساتها دون ح�سور 

جماهري. 
�لقوى مبدينة  الأل��ع��اب  �ل���دويل   �جتماعات �الحت��اد  �ختيار طوكيو يف  وج��اء 
يوجني �الأمريكية �لتي حتت�سن بدء� من �أم�س �جلمعة بطولة �لعامل �لثامنة 

ع�سرة. 
يف  �لبطولة  �أقيمت  كما   ،1991 ع��ام  �لعامل  بطولة  تنظيم  لطوكيو  و�سبق 

مدينة يابانية �أخرى هي �أو�ساكا عام 2007. 
وتقام بطولة �لعامل �ملقبلة يف �ألعاب �لقوى يف بود�ب�ست عام 2023.

�قرب حار�س �ملرمى �لكو�ستاريكي، كيلور نافا�س، من �الن�سمام 
�إىل نادي نابويل �الإيطايل.

قال موقع �أوليه، بح�سب �سحيفة كوريري ديلو �سبورت، �جلمعة: 
�أو�سح  فقد  م��ري��ت،  �أليك�س  جت��دي��د  على  �الأم���ر  يقت�سر  "مل 
�أنهم يريدون حار�س مرمى  نابويل، ب�سوت لوت�سيانو �سباليتي، 

متمر�ساً �آخر، مالكاً م�ساركاً بداًل من �أو�سبينا".
و�أ�سافت �ل�سحيفة: "�لهدف �جلديد هو كيلور نافا�س، �حلار�س 
35 عاماً و�لذي يجد مناف�سة �سديدة يف ناديه مع  كو�ستاريكي 

�الإيطايل دوناروما".

و�أكدت �ل�سحيفة �الإيطالية، �أن نابويل ميتلك مو�فقة �حلار�س 
ي��ورو، دون  7 مليون  �إىل  �لذي يتح�سل على ر�تب �سنوي ي�سل 

�ملكافاآت.
ومن �ملتوقع �أن يعمل نابويل على �سم �حلار�س على �سبيل �الإعارة 

مع �أحقية �ل�سر�ء.
جرمان،  �سان  باري�س  رفقة  ع��ق��د�ً  ع��ام��اً،   35 نافا�س  وميتلك 

ينتهي يف يونيو -حزير�ن 2024.
و�سكن  �لفرن�سي،  �ل����دوري  م��ب��ار�ة يف   71 �حل��ار���س يف  و���س��ارك 

�سباكه 54 هدفاً، و�سنع 36 هدفاً.

تقام يف طوكيو عام 2025

بطولة �لعامل لألعاب �لقوى تعود �إىل �آ�سيا
نابويل يح�سل على مو�فقة نافا�ش



ذهبت لفح�ش روتيني فاأ�سيبت بال�سلل
معاجلة  قطعت  �أن  ب��ع��د  �ل��ت��ام  بال�سلل  �أم��ري��ك��ي��ة  ���س��اب��ة  �أ���س��ي��ب��ت 
تقومي �لعظام 4 �سر�يني من رقبتها باخلطاأ �أثناء زيارة روتينية 
�الآخرين  مع  �لتو��سل  عن  عاجزة  جعلها  ما  عنقها،  �آالم  لعالج 
 28 كاتلني جين�س  �أ�سابع قدميها. وترقد  بعينيها وبتحريك  �إال 
زيارة  بعد   �ملا�سي،  -حزير�ن  يونيو   16 منذ  �مل�ست�سفى  يف  عاماً، 
عيادة لعالج �آالم يف رقبتها. وبعد �لعالج، نقلت �إىل �ملركز �لطبي 
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�سفت 
كاتلني  وتعر�ست  رقبتها.  يف  ���س��ر�ي��ني  �أرب��ع��ة  قطع  �لفحو�سات 
 10 �أكر من  قلبها  نب�س  قلبية، وجلطة دماغية وتوقف  ل�سكتة 
دقائق، قبل �أن تكت�سف �أنها م�سابة بال�سلل، ومتكن �الأطباء الحقاً 
�ل�سر�يني.  �أح���د  يف  دع��ام��ة  وو���س��ع  �لتمزقات  بع�س  �إ���س��الح  م��ن 
و�أ�سبحت كاتلني ت�ستجيب لالأو�مر �ل�سفهية بحركة عينيها، وهز 
�أ�سابع قدمها �لي�سرى فقط. ُيذكر �أن �ل�سابة تخرجت يف جامعة 
جورجيا �جلنوبية يف مايو -�أيار وح�سلت على �سهادة يف �لكيمياء 

و�لبيولوجيا، �أي قبل �سهر و�حد فقط من �حلادثة.

كرة تنقذ حياة �سائح من �لغرق 
يف  �ساعة   18 مل��دة  �جن��ر�ف��ه  بعد  باأعجوبة  �مل�سطافني  �أح���د  جن��ا 
�ساطئ يبعد  ول��د�ن على  ت�سبثه بكرة �سغرة فقدها  �لبحر، بعد 

80 مياًل قبل ع�سرة �أيام.
�إيفان  ُي��دع��ى  م��ق��دوين  �سائح  ك��ان  عندما  �ملذهلة  �لق�سة  وب���د�أت 
"30 عاماً" �أحد ثالثة رجال �جتاحتهم �لتيار�ت �لقوية يف �لبحر 
�لبحر، دق  �ليونان. وعندما �ختفو� يف  قبالة �ساحل كا�ساندر� يف 
�ل�سو�حل  خفر  و�أع��ل��م��و�  �خلطر  ناقو�س  �ليائ�سون  �أ���س��دق��اوؤه��م 
�إيفان يف �لبحر عندما مل  �ليوناين، لكن مت �الإع��الن عن فقد�ن 
�إنقاذ  مت  ل��الأح��د�ث،  غريب  تطور  ويف  عليه.  �لعثور  من  يتمكنو� 
�إيفان عندما طفت كرة طفل جتاهه الأنه كان يخ�سى �أنه قد ال يتم 
�إنقاذه �أبًد�. وعندما ت�سبث بالكرة، وجد �أنها �ساعدته على �لطفو 
ومتكن �ل�سائح من �لت�سبث بها. ومن �ملثر للده�سة �أن �لكرة كانت 
قد �ساعت قبل ع�سرة �أيام من قبل �الأخوين تريفون )11 عاماً( 
�ملف�سلة  بالكرة  يلعبان  �لطفالن  كان  حيث  �أع���و�م(،   6( وثانو�س 
يف  �ليونانية  ليمنو�س  جزيرة  يف  �إيفجاتي�س  �ساطئ  على  لديهما 
مثر  وب�سكل  �مل��د.  جرفهما  عندما  �ملا�سي  -ح��زي��ر�ن  يونيو   30
طريق  �إىل  بال�سبط  �لكرة  �لبحرية  �لتيار�ت  �أح�سرت  للده�سة، 

�إيفان على بعد 80 مياًل، و�أنقذت حياته.

�لثري�ن ت�سقط 52 جريحًا يف �إ�سبانيا
تنتهي �حتفاالت �سان فرمني يف مدينة بامبلونا �الإ�سبانية بعد �أ�سبوع 
�سهد عمليات �إطالق يومية للثر�ن �أ�سفرت عن �سقوط 52 جريحا، 
بالغة.  �إ�سابات  �أي  ت�سجيل  دون  من  للنطح،  تعر�سو�  خم�سة  بينهم 
وعند �لثامنة من �سباح كل يوم "�ل�ساد�سة �سباحا بتوقيت غرينيت�س"، 
�أقرب نقطة ممكنة من  كان مئات �ملغامرين يحاولون �القر�ب �إىل 
�ستة ثر�ن قتالية، مرتدين قم�سان بي�ساء و�أو�سحة حمر�ء، خالل 
�سباق ميتد على 850 مر� يف �أزقة �ملدينة �لتي ت�ستقطب للمنا�سبة 
�سياحاً من �لعامل �أجمع. و�إثر �ل�سباق �الأخر �لذي ��ستمر الأكر من 
دقيقتني �سباح �خلمي�س، ُنقل �ستة رجال �إىل �مل�ست�سفى، وفق ما �أعلنت 
�لذين  �الأ�سخا�س  52 عدد  �إىل  بيان، ما رفع  �الإقليمية يف  �ل�سلطات 
�أمركيني  ثالثة  بينهم  �الحتفاالت،  خ��الل  �مل�ست�سفيات  يف  عوجلو� 
ك�سور  �أو  كدمات  عبارة عن  �الإ�سابات  كانت معظم  وبينما  وفرن�سي. 
يف �لعظام �أو جروح ناجمة عن �ل�سقوط، تعر�س خم�سة رجال للنطح، 

وال يز�ل �ثنان منهم يف �مل�ست�سفى يف بامبلونا.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

�سر مناعة دماغ نقار �خل�سب �أمام �ل�سدمات
لطاملا كان طائر نقار �خل�سب حمط �هتمام �لعلماء يف �أبحاثهم، ال�سيما مع �أكر ظو�هره غر�بة، وهي �لقدرة على 

�لنقر �ل�سريع و�لقوي دون ت�سبب ذلك باأ�سر�ر دماغية.
و�أ�سارت �الأبحاث �إىل جمموعة متنوعة من تعديالت �جل�سم �لتي ميكن �أن ت�ساعد يف تقليل �لتاأثر على �أن�سجة 

دماغ نقار �خل�سب، مثل �لعظام �الإ�سفنجية �لتي متت�س �ل�سدمات وع�سالت �لرقبة.
وبح�سب �سام فان و��سينبرج، �لباحث يف �مليكانيكا �حليوية من جامعة �أنتويرب يف بلجيكا فاإن "�أي �سخ�س �سبق له 

�أن ر�أى �أو �سمع �سوت �لنقر �لذي يحدثه نقار �خل�سب �سيكون ممتنا للفيزياء".
ويف �لوقت �لذي ميكن �أن تت�سبب فيه قوة ير�وح وزنها من 90 �إىل 100 غر�م، بارجتاج يف �لدماغ �لب�سري، فاإن 

بع�س �أنو�ع نقار �خل�سب تخترب قوة ت�سل �إىل 1400 غر�م، عند حتريك روؤو�سها ذهابا و�إيابا 20 مرة يف �لثانية.
وتو�سل فان وفريقه خالل �لبحث لقيا�س تباطوؤ عيون �لطائر بعناية عند �لتقاء منقاره باخل�سب، �أن حركة �لعني 

عك�ست قدرة �لعظام �الإ�سفنجية على �مت�سا�س �ل�سدمات.
وخالل �لبحث �لذي ن�سرت نتائجه يف جملة "علم �الأحياء" ومبوقع "�ساين�س �ألرت"، تبني �أن �لهياكل �لعظمية 
لدى نقار �خل�سب، باالإ�سافة �إىل �أنها ال تت�سوه ومتت�س �لطاقة، فهي م�سممة بطريقة جتعلها غر قابلة للك�سر.
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�لفنانة ماريا  حتارب �لنفايات �لبال�ستيكية باأعمال فنية
�لنفايات  يف  تتعر  ت��ظ��ل  لكنها  �الأردن،  �أن��ح��اء  يف  ني�سان  م��اري��ا  ت��ت��ج��ول 

�لبال�ستيكية �لتي �سلبت من �لطبيعة جمالها.
فنية  �أعمال  و�بتكار  حملة  ب��دء  �إىل  �لبيئة  عن  �ملد�فعة  �لفنانة  ه��ذ�  دف��ع 

با�ستخد�م �لقمامة �لبال�ستيكية.
و�سيلة  �لفن  فاإن  و�إيطاليا،  �لفن يف جورجيا  در�ست  �لتي  ملاريا،  وبالن�سبة 

عاملية ال حتتاج �إىل كالم.
وقالت "هنا يف �الأردن، كمية هائلة من �لنفايات �لتي ي�ستخدمونها هي من 
�لبال�ستيك. لذلك �أ�ستخدم فني لرفع م�ستوى �لوعي ب�ساأن هذه �لق�سية. 
الأنني �أ�سعر �أن �لفن لغة عاملية، ال يحتاج �لنا�س �إىل فهم ما �أقوله �سفهيا 
الأنهم عندما يرون هذه �ملادة ميكنهم توقع �أن هذه عبارة عن قمامة، �إنه 

�سيء �أ�ستخدمه كل يوم وماذ� يحدث لها بعد ��ستخد�مها".
�لطبيعة ثم  �أو  �ل�سو�رع  �لبال�ستيكية من  �لقمامة  جتمع ماريا وخطيبها 

يقومان بتنظيفها وجتفيفها وتخزينها.
وحتول �ملو�طنة �الأمريكية ذ�ت �الأ�سول �لعر�قية �الآ�سورية �ملو�د �لتي كانت 
�ل�ساالت  باالألو�ن، وتعر�سها يف  �إىل قطع فنية مفعمة  �ل�سابق  مهملة يف 
�إىل  و�آخ��ذه  �لقمامة،  من  ه��ذ�  �أجمع  �أن  "يجب  وقالت  �لفنية.  و�ملعار�س 
ونقوم  �لد�خل  �إىل  ونعيده  ونخرجه وجنففه،  منزلنا،  وننظفه يف  �ملنزل، 

بفرزه. ثم �أبد�أ يف ت�سميم �لعمل �لفني".

وفاة �ل�سيف عمر.. �لطفل �لذي بث �لتفاوؤل و�سط �ملغاربة
تويف �لطفل �ملغربي، عمر عر�سان، �ملعروف ب� �ل�سيف عمر  يوم �أم�س �الأول 
�خلمي�س بعد معاناة مع �ملر�س، تاركا ور�ءه حمتوى رقميا د�فع فيه عن 
�الأطفال من ذوي �الحتياجات �خلا�سة وحقهم يف ممار�سة �أن�سطة �لت�سلية 

مثل باقي �أقر�نهم.
�إعاقة يف �حلركة و�لنطق وفارق �حلياة  وُعرف عمر �لذي كان يعاين من 

عن 16 عاما، بتقدميه و�سفات طبخ على من�سات �لتو��سل �الجتماعي.
كتب مكتب منظمة �الأمم �ملتحدة للطفولة "يوني�سيف" يف �ملغرب "تلقينا 
ببالغ �حلزن و�حل�سرة، نباأ وفاة �لطفل �ليافع �ل�ساف عمر، منا�سر ق�سايا 
�إىل  باملغرب  يوني�سف  �أ�سرة  تتقدم  �الأليمة  �ملنا�سبة  وبهذه  �لطفل،  حقوق 

عائلة �لفقيد عمر باأحر �لتعازي و�ملو��ساة �لقلبية.
على  تدوينة  يف  �إي���اه  و��سفة  �ل��ر�ح��ل  بالطفل  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمة  و�أ���س��ادت 
منحته  قد  كانت  فيما  و�الإيجابية"،  �الأم��ل  ب�"�أيقونة  بفي�سبوك  �سفحتها 

�سفة �سفر يف وقت �سابق.
�لتعلم  يف  قدما  مي�سي  �أن  عمر  �لطفل  ��ستطاع  �ل�سعبة،  ظروفه  ورغ��م 

ف�سار يتحدث ثالث لغات هي �لعربية و�لفرن�سية و�الإجنليزية.
با�ستقبال  ب��و���س،  دو�ي���ت  �ل��رب��اط،  ل��دى  �ل�سابق  �الأم��رك��ي  �ل�سفر  وق��ام 

�لطفل عمر، و�أعد معه �أحد �الأطباق �ل�سعبية يف �لبالد.

مهرجان قرطاج �لدويل 
يعود ب� »ع�ساق �لدنيا«

و�ملو�سيقى  �ل��غ��ن��اء  �أ����س���و�ت  ع���ادت 
لت�سدح يف مهرجان قرطاج �لدويل 
بعد �نقطاع عامني ب�سبب جائحة 
�لدنيا"  "ع�ساق  ب��ع��ر���س  ك���ورون���ا 
يف  بو�سناق  �حلميد  عبد  للمخرج 
�لفني  للحدث   56 �ل���دورة  �فتتاح 

�لعريق.
وتدفق �الآالف على �مل�سرح �الأثري 
حل�سور  �سوق  يف  �خلمي�س  م�ساء 
�مل��ه��رج��ان��ات �لفنية  �أع����رق  �ف��ت��ت��اح 
�ل�سيفية يف تون�س قبل �ساعات من 

�نطالق �لعر�س. 
حر�س  ف��ع��ال��ي��ات  �أي  ب����دء  وق���ب���ل 
العبة  ت����ك����رمي  ع���ل���ى  �مل����ه����رج����ان 
بعد  جابر  �أن�����س  �لتون�سية  �لتن�س 
هذ�  ومي��ب��ل��دون  بطولة  يف  تاألقها 
عربية  العبة  �أول  لت�سبح  �ل�سهر 
و�أف���ري���ق���ي���ة ت��ب��ل��غ ن��ه��ائ��ي �إح����دى 

�لبطوالت �لدولية �لكربى. 
برد�ء  �مل�سرح  ج��اب��ر  �أن�����س  و�عتلت 
�أب���ي�������س وح���ي���ت �جل���م���ه���ور �ل����ذي 
هتافات  و�سط  �ملدرجات  به  غ�ست 

�لت�سجيع و�لت�سفيق �ملتو��سل.
وحتدثت للحا�سرين قائلة "الأول 
م����رة �أ���س��ع��د �ل���رك���ح )�مل�������س���رح(.. 
جمهور  �أق��وى  �لتون�سي  �جلمهور 
�لتكرمي  ع��ل��ى  ���س��ك��ر�  �ل���ع���امل.  يف 
كربى  دورة  ل���ق���ب  �أن  �أع����دك����م   .
ولكن  لنف�سي  �أل��ع��ب  ال  ���س��ي��اأت��ي.. 

لكافة �ل�سعب �لتون�سي".
ويف �لعر�س �الفتتاحي للمهرجان 
حول �ملخرج عبد �حلميد بو�سناق 
�لرم�ساين  �لتلفزيوين  م�سل�سله 
م�سرحي  ع���ر����س  �إىل  )�ل���ن���وب���ة( 
و�لرق�س  �لغناء  فنون  ب��ني  مي��زج 

و�ملو�سيقى �ل�سعبية. 

�لقي�سر يغني على مدّرج 
�أرينا �سي �سايد لبريوت

�ل�ساهر  ك���اظ���م  �ل���ف���ن���ان  ي�����س��ت��ع��د 
الإح����ي����اء ح���ف���ل غ���ن���ائ���ي ���س��خ��م يف 
على  ب���روت،  �للبنانية  �لعا�سمة 
مدرج "�أرينا �سي �سايد " على بعد 
خ��ط��و�ت م��ن م��ك��ان وق���وع �نفجار 

مرفاأ بروت.
عربية"  نيوز  "�سكاي  موقع  وعلم 
تنظيم  ع����ل����ى  �ل����ق����ائ����م����ني  م������ن 
�الح��ت��ف��ال��ي��ة غ���ر �ل���رب���ح���ي���ة، �أن 
�سيطلق  �ل�����س��اه��ر  ك���اظ���م  �ل��ف��ن��ان 
�أغنية  م��ف��اج��اأة يف �الأم�����س��ي��ة وه��ي 
و�أن�����ه متحم�س  ل���ب���روت،  خ��ا���س��ة 
ك��رد جميل  �الأم�سية  الإق��ام��ة ه��ذه 

للمدينة �لتي �أحبها و�أحبته.
وت����اأت����ي ه����ذه �الح��ت��ف��ال��ي��ة و�سط 
�لفرح  الإع���ادة  م�ستمرة  حم���اوالت 
ظروفا  تعي�س  �ل��ت��ي  �مل��دي��ن��ة  �إىل 

�سعبة منذ نهاية عام 2019.
�ل�������س���اه���ر ظهر  وو�����س����ل �ل���ف���ن���ان 
ل��ب��ن��ان ق��ادم��ا من  �خل��م��ي�����س، �إىل 
ت��رك��ي��ا ب��ع��دم��ا �أح���ي���ا ف��ي��ه��ا حفال 

مماثال.
�لقا�سي  ب����روت  حم��اف��ظ  وق����ال 
نيوز  "�سكاي  مل��وق��ع  ع��ب��ود  م����رو�ن 
عربية": �إن "مثل هذه �الحتفاالت 
تهدف الإعادة لبنان �إىل �خلريطة 
ول��ت�����س��ت��ع��ي��د ب����روت ع��اف��ي��ت��ه��ا من 

جديد".
تغ�س  �أن  "�أتوقع  ع��ب��ود:  و�أ���س��اف 
قاعة �الحتفاالت بالرو�د �ملقيمني 
�لذين  و�ملغربني  لبنان  يف  منهم 
على  �ل�سيف  ه��ذ�  �لبالد  ي���زورون 
�ل�سعبة،  �لظروف  كل  من  �لرغم 

فاللبناين يحب �حلياة".

�لعثور على بورتريه لفان جوخ با�سكتلند�
للفنان  ب��ورت��ري��ه  ذ�ت��ي��ة  ���س��ورة  على  متخ�س�سون  ع��ر 
بعد  م��ا  ق��ادة حركة  �أح��د  ف��ان ج��وخ،  �لهولندي فن�سنت 

�النطباعية، خمباأة خلف �إحدى لوحاته.
وقالت �ملعار�س �لوطنية �ال�سكتلندية �إن م�سوؤويل ترميم 
باالأ�سعة  فح�س  خ��الل  ذل��ك  �كت�سفو�  �لفنية  �للوحات 
1885يحمل  لعام  يعود  ج��وخ  لفان  فني  لعمل  �ل�سينية 
�أج��ل عر�سه يف معر�س  قروية" من  �م���ر�أة  "ر�أ�س  ��سم 
�ل�����س��ي��ن��ي��ة ك�سفت  �الأ���س��ع��ة  �إن  �مل��ع��ار���س  ق�����ادم. وق���ال���ت 
ومنديل  ح����و�ف،  ذ�ت  قبعة  ي�سع  ملتح  "�سخ�س  ع��ن 
�مل�ساهد بنظرة  ي��ح��دق يف  م��رب��وط ح��ول رق��ب��ت��ه، وك���ان 
ثاقبة و�جلانب �الأمي��ن من �لوجه يف �لظل. كما ميكن 
�أذنه �لي�سرى بو�سوح". وكانت �ل�سورة خمباأة  م�ساهدة 
خلف ورق م��ق��وى وط��ب��ق��ات م��ن �ل��غ��ر�ء. وق��ال��ت ليزيل 
مقطع  يف  �لفنية،  �للوحات  مرممي  كبرة  �ستيفن�سون، 
"عندما  �ال�سكتلندية  �لوطنية  �ملعار�س  ن�سرته  فيديو 

ر�أينا �الأ�سعة �ل�سينية الأول مرة حتم�سنا للغاية".
وتابعت "مثل هذ� �الكت�ساف �لكبر يحدث مرة و�حدة 
�ل��ع��ث��ور على  �ل��رم��ي��م ...  �أو م��رت��ني يف ح��ي��اة م��وظ��ف 
�أم��ر بعيد �مل��ن��ال يف �ل��وق��ت �حلا�سر، �سيء  ���س��ورة، وه��و 

مميز للغاية".

يح�سل على �لرب�ءة بعد 22 عامًا يف �ل�سجن
�أخًر�  �إنه �أ�سبح قادر�ً  قال �الأ�سر�يل جي�سون روبرت�س 
يف  ع��ام��اً   22 �أم�سى  �أن  بعد  �مل�ستقبل  �إىل  �لتطلع  على 
�سرطة.  �سابطي  بقتل  ظلماً  �ت��ه��ام��ه  نتيجة  �ل�سجن، 
41 عاماً  �لعمر  �لبالغ من  �لرجل  �الإف���ر�ج عن  وق��د مت 
بارتكاب �جلرمية يف مقاطعة  �أدي��ن  بعدما  �الثنني،  يوم 
فيكتوريا عام 1998. وقال روبرت�س يف ت�سريح �سحفي، 
�إن ي�سعر باالرتياح الأنه ح�سل على �لرب�ءة رغم �ل�سنو�ت 

�لطويلة �لتي �أم�ساها يف �ل�سجن بعيد�ً عن عائلته.
ب�سكل  ح��ي��ات��ي  ع��ل��ى مم��ار���س��ة  ق���ادر  �الآن  “�أنا  و�أ����س���اف: 
طبيعي، و�أتطلع لتحقيق �أهد�يف رغم �أنني فقدت �أجمل 

�سنني حياتي”
موقعاً  يتفقد�ن  وميلر  �سيلك  �ل�سرطة  �سابطا  وك���ان 
�الأوىل  �ل�ساعات  يف  م��ور�ب��ني  منطقة  يف  �مل�سلح  لل�سطو 
لكمني  تعر�سا  عندما  �أغ�سط�س  من  ع�سر  �ل�ساد�س  من 
وق��ت��ال، م��ن قبل رج��ل يدعى ب��ان��د�يل دي��ب. وق��د �أد�نت 
�أي�ساً،  2002 روبرت�س باجلرمية  �ملحلفني يف عام  هيئة 
لكن حمكمة �ال�ستئناف يف فيكتوريا نق�ست تلك �الإد�نة 
هذ� �الأ�سبوع ووجدت باأن �ملحاكمة مل تكن عادلة، بعد �أن 

قامت بدر��سة �لق�سية الأكر من �أربعة �أ�سهر.
وع��ل��ى �ل��رغ��م م��ن �أن روب��رت�����س ك���ان ق��د ���س��ارك يف 10 
عمليات �سطو م�سلح برفقة زميله ديب�س، �إال �أنه مل يقم 

بقتل �ل�سرطيني، وفق ما وجدت حمكمة �ال�ستئناف. 

�ساحن هاتف يدمر منزل �لعائلة
حتدث رجل �إيرلندي عن حزن عائلته بعد �أن ت�سبب خلل 

يف �ساحن هاتف �بنته يف �ندالع حريق دمر منزلهم.
مقاطعة  يف  نيوتاون�ستيو�رت  من  و�ل��رز  فريدي  وق��ال 
و�سك  على  كانت  عائلته  �إن  �ل�سمالية  باأيرلند�  ت��رون 
هائل،  �نفجار  دوي  �سمعو�  عندما  �لفر��س  �إىل  �لذهاب 
كانت يف  لكنها  �ل��ك��ربى،  �بنتهما  م��ن غرفة  ذل��ك  وج��اء 
�ل��ط��اب��ق �ل�����س��ف��ل��ي، ومل ت��ك��ن يف �ل���و�ق���ع ب��ال��د�خ��ل وقت 

�النفجار، وفًقا لتقرير بلفا�ست اليف.
�لغرفة  كانت  �ل��ن��وم  غرفة  �إىل  �لعائلة  هرعت  وعندما 
�ملنزل  يف  �لنر�ن  ��ستعلت  ما  و�سرعان  بالفعل،  م�ستعلة 
باأكمله، ومع وجود فريدي و�بنته �ل�سغرى يف �إجنلر� يف 
�أخريان حمظوظتني  و�بنتان  زوجته  كانت  �لوقت،  ذلك 

للهروب من �ملبنى �ملحرق.
غ�سون  يف  �ل��ن��ر�ن  فيه  ��ستعلت  �مل��ن��زل  �إن  �الأب  وق���ال 
للتو  ن��زع��ت  ق��د  �ل��ك��ربى  �بنتي  "كانت  و�أ���س��اف  دق��ائ��ق، 
هاتفها من �ل�ساحن ونزلت للح�سول على �سيء لتاأكله، 
دقيقة  وبعد  �لفر��س  �إىل  للتو  دخلت  قد  زوجتي  وكانت 
�لو�سطى  �بنتي  وكانت  �سديد�ً.  دوًي��ا  �سمعت  دقيقتني  �أو 
حدث،  ما  تعرف  ال  �إنها  وقالت  �خللفية  �لنوم  غرفة  يف 
�إنها م�ستعلة،  ثم نظرت يف غرفة �لنوم �الأمامية وقالت 
كانت  دقيقتني  وخ���الل  �ل�����س��ري��ر  م��ن  زوج��ت��ي  ونه�ست 
من�سفة  رم��ي  زوج��ت��ي  ح��اول��ت  بالفعل.  م�ستعلة  �لغرفة 
�مل��رح��ل��ة ك��ان��ت �لغرفة  �ل��ن��ار ول��ك��ن يف ه���ذه  مبللة ع��ل��ى 

باأكملها م�ستعلة".

متالزمة �ل�سعادة �لز�ئدة ت�سيب قلب �لرجل �أكرث
 2002 �ل��ق��ل��ب  مت ت��ع��ري��ف �ع���ت���الل ع�����س��ل��ة 
و�أطلق عليه "متالزمة �لقلب �ملك�سور"، لكنه 
يحدث  �أن  ميكن  حديثة  �أملانية  در����س��ة  وف��ق 
�لز�ئدة،  �ل�سعادة  ب�سبب  عك�سية،  �سيغة  يف 

وُيطلق عليه "متالزمة �لقلب �ل�سعيد"!
وبح�سب موقع "ميديكال �إك�سربي�س"، يطلق 
�عتالل  ع��ل��ى  تاكوت�سوبو"  "متالزمة  ����س��م 
ز�ئدة،  ع�سبية  �سحنة  نتيجة  �لقلب  ع�سلة 
وهو نادر�ً ما ي�سبب �لوفاة، بل يتعافى معظم 
�مل�سابني به خالل �سهرين، مثل �أنو�ع �أخرى 

من �عتالل ع�سلة �لقلب.
عدد  �أن  تبني  �جل��دي��دة  للدر��سة  وف��ق��اً  لكن 
بحالة  ت�سخي�سهم  مت  �ل���ذي���ن  �الأ���س��خ��ا���س 
�لقلب باعتالل �لقلب �ملك�سور �أو �ل�سعيد قد 
ز�د يف �لواليات �ملتحدة ب�سكل مّطرد خالل �ل� 

11 عاماً بني عامي 2006 و2017.
ووج����دت �ل��در����س��ة �أن���ه م��ن ب��ني 910 حالة 

م�����س��اب��ة ب��اع��ت��الل ع�����س��ل��ة �ل��ق��ل��ب ب��ل��غ عدد 
�مل�����س��اب��ني مب���ت���الزم���ة �ل��ق��ل��ب �ل�����س��ع��ي��د 37 

م�ساباً، و�لقلب �ملك�سور 873.
�لتي  �ملك�سور،  �لقلب  متالزمة  عك�س  وعلى 
ت�سيب �لن�ساء ب�سكل �أ�سا�سي خا�سة بعد �سن 
�ل� 50، لوحظ �أن متالزمة �لقلب �ل�سعيد يف 

�لغالب ت�سيب �لرجال.
�لقلب  مبتالزمة  �لن�ساء  �إ�سابة  ن�سبة  وتبلغ 
متالزمة  �رت��ب��ط��ت  بينما   .%  88 �مل��ك�����س��ور 
زفاف،  حفل  م��ث��ل:  ب��اأح��د�ث  �ل�سعيد  �لقلب 

ووالدة �الأحفاد، و�لفوز بجائزة �ليانا�سيب.
وت�����س��م��ل �الأح������د�ث �مل��ج��ه��دة �ل��ت��ي مي��ك��ن �أن 
�ملك�سور  �لقلب  �الإ�سابة مبتالزمة  �إىل  توؤدي 
�الإ�سابة  ت�سخي�س  مثل:  �سيئة،  �أخبار�ً  تلقي 
و�لعنف  �الأح��ب��اء،  �أح��د  وف��ق��د�ن  بال�سرطان، 
�أمام  �لتحدث  وحتى  �سيارة،  وح��ادث  �ملنزيل، 

�جلمهور.

املمثلة جميلة جميل خالل ح�شورها العر�س الأول لفيلم  DC League Of Super Pets  يف لو�س اأجنلو�س، كاليفورنيا. رويرتز

�ملمثلة  » كون�ستان�ش وو  « تعلن �أنها حاولت �لنتحار قبل ثالث �سنو�ت 
�الأول  �أم�س  وو  كون�ستان�س  �الأمركية  �ملمثلة  �أيجنز  ريت�س  ك��ر�ي��زي  فيلم  بطلة  �أعلنت 
عرب  تناولتها  م�سيئة  تعليقات  ب�سبب  �سنو�ت  ث��الث  قبل  �النتحار  حاولت  �أنها  �خلمي�س 
مو�قع �لتو��سل.  وتلقت وو "44 عاماً" �سياًل من �النتقاد�ت �سنة 2019 بعيد تعليقها عرب 
توير على م�سل�سل "فري�س �أوف ذي بوت" �لتلفزيوين �لذي �ساركت يف بطولته. وقررت 
مو�قع  عرب  نا�سطني  من  م�سيئة  �نتقاد�ت  مو�جهتها  بعد  حلياتها  حد�ً  ت�سع  "وو" �أن 
�أمركية  ممثلة  و�سف  �إىل  باالإ�سافة  مهني،  �مل�سل�سل  عن  حديثها  �أّن  �عتربو�  �لتو��سل 
�الآ�سيوية".  �الأ�سول  ذوي  �الأمركيني  "لعنة على جالية  " باأنها  "وو  �آ�سيوية  �أ�سول  من 
وغردت" وو"  �خلمي�س عرب توير "�سعرت حينها �أنني ال �أ�ستحق �حلياة و�أنني عار على 
�ملمثلة   �أف�سل من دوين". وكتبت  �سيكونون بحال  و�أنهم  �آ�سيوية،  �أ�سول  �الأمركيني من 
�إىل  ونقلني  �الأ���س��دق��اء  �أح��د  علّي  ع��ر  �حل��ظ،  "حل�سن  �إ�سافية  بتفا�سيل  �الإدالء  دون 
�مل�ست�سفى". وبعدما جنت من حماولة �النتحار، عّلقت" وو" ن�ساطها �لفّني وعرب مو�قع 
�سبكات  ��ستخد�م  معاودة  قررت  لكنها  �لنف�سية.  ب�سحتها  �الهتمام  على  لرّكز  �لتو��سل 
�لتو��سل �الجتماعي لروي ق�ستها بهدف �إطالق نقا�س و��سع عن �ل�سحة �لنف�سية لدى 

�الأمركيني �ملتحدرين من �آ�سيا.


