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مبر�شوم اأ�شدره حممد بن را�شد 
تعديل بع�ض اأحكام مر�ضوم تنظيم متليك الأرا�ضي 

ال�ضناعية والتجارية املمنوحة يف اإمارة دبي
•• دبي -وام:

�أ�شدر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س 
�ل��وزر�ء رعاه �هلل ب�شفته حاكماً لإم��ارة دبي،  �لدولة رئي�س جمل�س 
رقم  �ملر�شوم  �أحكام  بع�س  بتعديل   ،2022 ل�شنة   25 رقم  �ملر�شوم 
4 ل�شنة 2010 ب�شاأن تنظيم متليك �لأر��شي �ل�شناعّية و�لتجارّية 
�ملادتني  ن�شّي  ����ش��ت��ب��د�ل  �لتعديل  و�شمل  دب���ي.  �إم����ارة  يف  �ملمنوحة 
ت�شّمنت  حيث   ،2010 ل�شنة   4 رق��م  �ملر�شوم  من  و�لثانية  �لأوىل 
�ملادة �لأوىل �لتعريفات �لو�ردة يف �ملر�شوم، بينما ُتعنى �ملادة �لثانية 
بتمليك �لأر��شي �ملمنوحة، على �أن ُين�شر �ملر�شوم �جلديد يف �جلريدة 

�لر�شمّية، وُيعمل به من تاريخ ن�شره. )�لتفا�شيل �س15(
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•• اإ�سطنبول-وكاالت:

�أوك���ر�ن���ي���ا ورو���ش��ي��ا �جلمعة  وق��ع��ت 
منف�شلني  �ت��ف��اق��ني  ��شطنبول  يف 
يف  �مل����ت����ح����دة  و�لمم  ت���رك���ي���ا  م�����ع 
و�ملنتجات  �حل��ب��وب  ت�شدير  ���ش��اأن 
وفق  �ل�شود،  �لبحر  عرب  �لزر�عية 

ما �فادت وكالة فر�ن�س بر�س.
�شكل  يف  ت��وق��ع  �أن  كييف  ورف�����ش��ت 
�لتي  مو�شكو  م��ع  �لت��ف��اق  مبا�شر 
�أنقرة  م���ع  �ت��ف��اق��ا مم��اث��ا  وق��ع��ت 
�ملتحدة  ل�����امم  �ل����ع����ام  و�لم��������ني 

�نطونيو غوتريي�س.
ل�شتئناف  ع��ق��د  �ل�����ذي  و�لت����ف����اق 
�������ش������ادر�ت �حل�����ب�����وب م�����ن م���و�ن���ئ 
�أوك���ر�ن���ي���ا ع��ل��ى �ل��ب��ح��ر �لأ����ش���ود يف 
�تفاق قال عنه �لأمني �لعام لاأمم 
جوتريي�س  �أن���ط���ون���ي���و  �مل����ت����ح����دة 
و�ل���رئ���ي�������س �ل����رك����ي رج�����ب طيب 
�أردوغان �إنه �شي�شاعد على تخفيف 

�أزمة �لغذ�ء �لعاملية.
و�أوكر�نيا  رو�شيا  من  وزي���ر�ن  وق��ع 
م��ن��ف�����ش��ل وجتنبا  ب�����ش��ك��ل  �لت���ف���اق 
بحر�س �جللو�س على طاولة و�حدة 
�أو �لت�شافح يف �ملر��شم �لتي �أقيمت 

لتوقيع �لتفاق يف �إ�شطنبول.
�ملر��شم  خ���ال  ج��وت��ريي�����س  وق����ال 

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

وزير �لدفاع �لرو�شي و�أمني عام �لأمم �ملتحدة و�لرئي�س �لركي ووزير دفاعه خال توقيع �لتفاق يف ��شطنبول  )رويرز(

�لوحدة �لليبية �مل�شلحة �للو�ء 444 �لد�عم للدبيبة يف نقطة تفتي�س مع ت�شاعد �لدخان يف �لعا�شمة طر�بل�س  

تر�مب على �ل�شا�شة خال جل�شة ��شتماع للجنة �لتحقيق يف �لهجوم على مبنى �لكابيتول    )رويرز(

ملنع وقوع جماعة وتخفيف ت�شخم اأ�شعار الغذاء عامليا

رو�ضيا واأوكرانيا توقعان اتفاقا يف اإ�ضطنبول ل�ضتئناف �ضادرات احلبوب 

ع�ضرات القتلى واجلرحى يف ا�ضتباكات م�ضلحة بالعا�ضمة الليبية 

طالب مبحا�شبته ب�شاأن الهجوم على الكابيتول

رئي�ض جلنة التحقيق: ترامب فتح الطريق اأمام الفو�ضى والف�ضاد

•• طرابل�س-اأ ف ب:

طفل  م��ن��ه��م  ��ا  ���ش��خ�����شً  13 ُق���ت���ل 
عنيفة  ��شتباكات  يف   ،30 و�أ�شيب 
�ندلعت ليل �خلمي�س �جلمعة بني 
جمموعتني م�شلحتني يف �لعا�شمة 
ظهر  وجت���ددت  طر�بل�س  �لليبية 

�جلمعة بعد هدوء وجيز.
وع����ادت �ل���ش��ت��ب��اك��ات �جل��م��ع��ة مع 
ن��ار كثيف يف �شرق  �إط���اق  ت��ب��ادل 
�ملدينة قرب حرم جامعة طر�بل�س 
ومركز طر�بل�س �لطبي حيث جلاأ 
�ل��ك��ث��ري م��ن �ل��ن��ا���س خ���ال �لليل 
ه��رًب��ا م��ن �أع��م��ال �ل��ع��ن��ف، بح�شب 
ومر��شلي  �لليبية  �لإع��ام  و�شائل 

وكالة فر�ن�س بر�س.
يف  �لعنيفة  �ل���ش��ت��ب��اك��ات  �ن��دل��ع��ت 
بعيد  لطر�بل�س  �ل�شرقية  �لأحياء 
�أث���ار  م���ا  �خل��م��ي�����س  ل��ي��ل  منت�شف 
�ل�شو�رع  يف  �ل�����ش��ك��ان  ب���ني  ذع�����ر� 
ليلة  يف  و�حل������د�ئ������ق  �مل����زدح����م����ة 

�شيفية حارة.
و�أ����ش���ف���رت �ل���ش��ت��ب��اك��ات ع���ن 13 
مدنيني  ث����اث����ة  ب��ي��ن��ه��م  ق���ت���ي���ًا 
عاًما،   11 ي��ب��ل��غ  ط��ف��ل  �أح����ده����م 
قناة  نقلت  ح�شبما  جريًحا،  و30 
ليبيا �لأح��ر�ر عن جهاز �لإ�شعاف 
وكالة  م�����ش��ور  و�أ�����ش����ار  �جل���م���ع���ة. 
 444 ل��و�ء  �أن  �إىل  بر�س  فر�ن�س 
�لتابع لوز�رة �لدفاع �لليبية تدّخل 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

�لتحقيق  جل���ن���ة  رئ���ي�������س  �ّت����ه����م 
على  �ل�����ه�����ج�����وم  يف  �ل����ن����ي����اب����ي����ة 
تومب�شون  ب���ي���ن���ي  �ل���ك���اب���ي���ت���ول 
�خل��م��ي�����س �ل��رئ��ي�����س �لأم���ريك���ي 
ت���ر�م���ب بفتح  �ل�����ش��اب��ق دون����ال����د 
و�لف�شاد  �لفو�شى  �أم��ام  �لطريق 

بطريقة ل م�شوؤولة.
م�شتهّل  يف  ت��وم��ب�����ش��ون  و�أ����ش���اف 
�آخر جل�شة ��شتماع علنية تعقدها 
�للجنة �أّن �مل�شوؤولني عن �لهجوم 

�شباح �جلمعة لوقف �ل�شتباكات، 
وو�����ش����ع م���رك���ب���ات���ه �مل�������ش���ل���ح���ة يف 
�لفرناج  دو�ر  على  عازلة  منطقة 
يتم  �أن  ق��ب��ل  )����ش���رق ط��ر�ب��ل�����س(، 

��شتهد�فه بنري�ن كثيفة.
جهاز  ب����ا�����ش����م  �مل����ت����ح����دث  وك��������ان 
�لإ���ش��ع��اف �أ���ش��ام��ة ع��ل��ي ق��د �أعلن 
مباين  يف  ع��ل��ق��و�  ط��ال��ب��ا   60 �أن 
�ل�شتباكات.  ب�شبب  �شكن جامعية 
و�أُر�شلت �شيار�ت �إ�شعاف لإجائهم 

�إىل م�شت�شفى طر�بل�س.

و�أظ���ه���رت ���ش��ور وم��ق��اط��ع فيديو 
�لتو��شل  م����و�ق����ع  ع���ل���ى  ن�������ش���رت 
�لتي  �لعربات  ع�شر�ت  �لجتماعي 
�إطاق  من  هربا  �أ�شحابها  تركها 

�لنار.
�ملحمودي،  حم��م��د  �مل��خ��ت��ار  ق����ال 
�شكان منطقة  عائلة من  وه��و رب 
�أم�شينا  �لعا�شمة،  �شرق  �لفرناج 
�ل��ل��ي��ل��ة يف �مل���خ���زن حت���ت �لر�����س 
�لطفال  ولكن  �لر�شا�س  لتفادي 
يريدون  ول  خ��ائ��ف��ني  ي���ز�ل���ون  ل 

�خلروج.
وت�����ق�����ع �ل�����ع�����دي�����د م������ن �����ش����الت 
م����ن����ط����ق����ة  يف  �لح����������ت����������ف����������الت 
�ل�شتباكات. ووجدت مئات �لن�شاء 
ي��ح�����ش��رن حفات  ك���ن  �ل���ل���و�ت���ي 
و�شط  حما�شر�ت  �أنف�شهن  زف��اف 
�ل���ق���ت���ال وع�����اج�����ز�ت ع����ن �ل���ع���ودة 
�مل�شعفون  وج�����اء  دي����اره����ن.  �إىل 
�إىل  �ج���اوؤه���ن  مل�����ش��اع��دت��ه��ّن ومت 
�لنتقايل  �لع�شكري  �ملجل�س  مقر 

و�ملناطق �لآمنة.

الإمارات تدين ب�ضدة الهجوم 
الذي ا�ضتهدف دهوك يف العراق

•• اأبوظبي-وام:

�ل��ذي ��شتهدف منطقة �شياحية يف حمافظة  �أد�ن��ت دول��ة �لإم��ار�ت ب�شدة �لهجوم 
دهوك يف �إقليم كرد�شتان �شمال جمهورية �لعر�ق �ل�شقيقة، و�أ�شفر عن �شقوط قتلى 

وجرحى.
��شتنكارها  �لإم��ار�ت تعرب عن  �أن دولة  �ل��دويل  و�أك��دت وز�رة �خلارجية و�لتعاون 
�لتي  �لعنف  �أ�شكال  جلميع  �ل��د�ئ��م  ورف�شها  �لإج��ر�م��ي��ة،  �لأع��م��ال  لهذه  �ل�شديد 

ت�شتهدف زعزعة �لأمن و�ل�شتقر�ر وتتنافى مع �لقيم و�ملبادئ �لإن�شانية.
و�أع��رب��ت �ل���وز�رة ع��ن ت�شامن دول��ة �لإم����ار�ت م��ع كافة �لإج����ر�ء�ت �لتي يتخذها 
�لإمار�ت  دول��ة  حر�س  موؤكدة  و��شتقر�ره،  و�أمنه  �شيادته  حلماية  �ل�شقيق  �لعر�ق 

على ��شتتباب �لأمن و�ل�شتقر�ر فيه.
كما �أعربت �لوز�رة عن خال�س تعازيها ومو��شاتها حلكومة و�شعب جمهورية �لعر�ق 
�ل�شقيقة ولأهايل وذوي �شحايا هذه �جلرمية �لنكر�ء، ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل 

جلميع �مل�شابني.
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معر�ص اأبوظبي الدويل لل�صيد يُطلق للمرّة 
الأوىل ُم�صابقة اأجمل برقع لل�صقور

اأخبار الإمارات

ا�صتفتاء حا�صم يف تون�ص حول 
د�صتور »اجلمهورية اجلديدة« للرئي�ص 

عربي ودويل

ماين ومنتخب ال�صنغال يهيمنان على جوائز 
الأف�صل يف اأفريقيا وتكرمي للوداد وال�صناوي 

الفجر الريا�صي

�ل��ي��وم ه��ن��اك ب��ارق��ة �أم���ل يف �لبحر 
و�شبيل  �أم�������ل  ب����ارق����ة  �لأ��������ش�������ود.. 
ع����امل  و�إغ�������اث�������ة يف  ل����ل����م����م����ك����ن... 
�أي وقت م�شى  �أك��ر من  يحتاجها 
لتطبيق  و�أوك���ر�ن���ي���ا  رو���ش��ي��ا  ودع����ا 

�لتفاق بالكامل.
�لذي  �لت���ف���اق  �إن  �أردوغ������ان  وق����ال 
وقعته تركيا �أي�شا �شي�شاعد يف منع 
وق��وع جماعة ويخفف من ت�شخم 

�أ�شعار �لغذ�ء عامليا.
من جانبه قال وزير �لدفاع �لرو�شي 
�إن م��و���ش��ك��و لن  ���ش��ريج��ي ���ش��وي��ج��و 
�ملو�نئ  وفتح  �لأل��غ��ام  �إز�ل���ة  ت�شتغل 
�تفاق تو�شطت  �إط��ار  �لأوكر�نية يف 
ل�شتئناف  �مل���ت���ح���دة  �لأمم  ف���ي���ه 

�شادر�ت �حلبوب �حليوية.
 )24 )رو�شيا  لقناة  �شويجو  وق��ال 
�لتلفزيونية �حلكومية، بعد توقيع 
�أخذت  رو�شيا  ��شطنبول  �لتفاق يف 
�ملن�شو�س  �للتز�مات  عاتقها  على 
�لوثيقة.  ه���ذه  يف  ب��و���ش��وح  عليها 
�أن �ملو�نئ �شيتم  لن ن�شتغل حقيقة 
تطهريها وفتحها. لقد قطعنا هذ� 

�للتز�م.
�لأمريكية  �ملبعوثة  قالت  ح��ني  يف 
لدى �لأمم �ملتحدة ليند� توما�س-

على  �شتعمل  بادها  �إن  جرينفيلد 

حتديد �ملو�نئ �ملعنية و�إن�شاء مركز 
مر�قبة يف �إ�شطنبول وطرق تفتي�س 

�ل�شفن وغري ذلك.
�إىل  �مل�����ش��وؤول��ني نتطلع  �أح���د  وق���ال 
�شريعة  ب���وت���رية  �لت����ف����اق  ت��ن��ف��ي��ذ 
�إن�شاء  يف  )�ل�شبت(  للغاية...�شنبد�أ 
م�شيفا  �مل�شرك،  �لتن�شيق  مركز 
ثانوية  ه��ن��اك م�شاكل  ت���ز�ل  ل  �أن���ه 
�ملبادرة  ت��ن��ف��ي��ذ  ق��ب��ل  ح��ل��ه��ا  ي��ت��ع��ني 

بالكامل.
و�أ�شاف �مل�شوؤول: نتحدث عن مدة 
�أن  �أ�شابيع فقط قبل  ت�شل لب�شعة 
ن�شهد �لتنفيذ �ملنا�شب لآلية دخول 
�أنه  �إىل  م�شري�  وخروجها،  �ل�شفن 
قد يكون هناك حترك �أويل لل�شفن 

لإظهار مدى جناح عمل �لآلية.
ومبوجب �خلطة، �شيقود م�شوؤولون 
�أوكر�نيون �ل�شفن عرب قنو�ت �آمنة 
و���ش��ط �مل���ي���اه �مل��ل��ي��ئ��ة ب���الأل���غ���ام �إىل 
ب��ي��ن��ه��ا ميناء  ث���اث���ة م���و�ن���ئ، م���ن 
�شيتم  ح��ي��ث  �ل��رئ��ي�����ش��ي،  �أودي�������ش���ا 

حتميلها باحلبوب.
و�شتخرج �ل�شفن بعد ذلك من �ملياه 
�لبحر  يف  �لأوك���ر�ن���ي���ة  �لإق��ل��ي��م��ي��ة 
�لبو�شفور  م�شيق  وت��ع��رب  �لأ���ش��ود 
�إىل ميناء تركي للتفتي�س ثم تتجه 

بعد ذلك �إىل وجهاتها.

حما�شبة رو�شيا �إذ� مل تلتزم بتنفيذ 
�لتفاق.

وقال جيم�س �أوبر�ين مدير مكتب 
تن�شيق �لعقوبات يف وز�رة �خلارجية 
�لأمريكية لل�شحفيني �إن �لوليات 
�مل��ت��ح��دة ت��ري��د �أي�����ش��ا م���ن �ل�شني 
�ل���ت���وق���ف ع����ن ت���ك���دي�������س �حل���ب���وب 
بالطلب  ل���ل���وف���اء  �مل���زي���د  وع���ر����س 

�لعاملي على �مل�شاعد�ت �لإن�شانية.

ويف بروك�شل رحب �لحتاد �لوروبي 
��شطنبول  �ل���ذي وق��ع يف  ب��الت��ف��اق 

مطالبا بتنفيذه �شريعا.
وك����ت����ب وزي�������ر خ����ارج����ي����ة �لحت������اد 
جوزيب بوريل على توير �ن �تفاق 
����ش��ط��ن��ب��ول ه���و خ��ط��وة يف �لجت���اه 

�ل�شليم. ندعو �ىل تنفيذه �شريعا.
وت��ع��د رو���ش��ي��ا و�أوك���ر�ن���ي���ا م���ن بني 
�لعامل  �ل���غ���ذ�ء يف  م�����ش��دري  �أك����رب 

ل��ك��ن �ل��غ��زو �ل��رو���ش��ي �ل���ذي ب���د�أ يف 
24 فرب�ير �شباط �أدى �إىل �إغاق 
�مل��و�ن��ئ �لأوك��ر�ن��ي��ة، مم��ا ت�شبب يف 
20 مليون طن من �حلبوب  ت��رك 
ع��ال��ق��ة يف �ل�����ش��و�م��ع، وم���ن ث���م يف 

�رتفاع �أ�شعار �حلبوب �لعاملية.
�إن  �مل��ت��ح��دة  وق���ال م�����ش��وؤول��و �لأمم 
�ت��ف��ق��ت ع��ل��ى �خلطوط  �لأط������ر�ف 
ي�شمل  ل���ل���م���ب���ادرة مب���ا  �ل��ع��ري�����ش��ة 

�ل�شلطة  م��ق��ّر  ����ش��ت��ه��دف  �ل����ذي 
�ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �لت�شريعية 
يف 6 كانون �لثاين يناير 2021 
يجب �أن "ُيحا�شبو� �أمام �لقانون" 
على ما �رتكبوه من عدو�ن على 

�لدميوقر�طية.
�لعلنية  جل�شتها  �للجنة  وعقدت 
�شاعة  ذروة  يف  ه�����ذه  �لأخ��������رية 

�مل�شاهدة �لتلفزيونية.
�لدميوقر�طي  �لنائب  و�أ���ش��اف 
ون�شف  �ل�شهر  ف��رة  خ��ال  �أّن���ه 
�للجنة  روت  �ملن�شرمة،  �ل�شهر 

ق�شة رئي�س فعل كل ما يف و�شعه 
لقلب نتيجة �نتخابات.

�لرئي�س  �أّن  ت��وم��ب�����ش��ون  و�أّك������د 
لقد  �ل�����������ش�����اب�����ق  �جل������م������ه������وري 
ح���������اول ت�����دم�����ري م���وؤ����ش�������ش���ات���ن���ا 
بتهّور  وف���ت���ح  �ل���دمي���وق���ر�ط���ي���ة، 

طريقاً من �لفو�شى و�لف�شاد.
هناك  ت��ك��ون  �أن  ي��ج��ب  و�أ����ش���اف 
م�����ش��اءل��ة جل��م��ي��ع �مل���ت���ورط���ني يف 
�ل��ه��ج��وم ع��ل��ى �ل��ك��ون��غ��ر���س، من 
�ملكتب  �إىل  و�شوًل  �شخ�س  �أدن��ى 
�لبي�شاوي. )�لتفا�شيل �س10(

»م����ت����ط����رف« ي��ط��ع��ن 
ت��ون�����ض  يف  ���ض��رط��ي��ا 

•• تون�س-اأ ف ب:

�جلمعة  تون�شية  حمكمة  �أع��ل��ن��ت 
طعن  لعملية  تعر�س  �شرطّيا  �أن 
من قبل �شخ�س ثاثيني ي�شنفه 

�لأمن متطرفا.
با�شم  �ل��ر���ش��م��ي  �مل���ت���ح���دث  وق�����ال 
)�شرق(  و�ملن�شتري  �شو�شة  حمكمة 
ف���ري���د ب���ن ج��ح��ا ل��ف��ر�ن�����س بر�س 
و�أن  �خلمي�س  وق��ع��ت  �حل��ادث��ة  �إن 
طعن  �جلن�شية  ت��ون�����ش��ي  �مل��ه��اج��م 
�لأمن  �أم��ام مركز  ب�شكني  �شرطّيا 
�ل�شاحلية  �مل���دي���ن���ة  مب���ّل���ول�������س، 

�لقريبة من حمافظة �ملهدية.
وفتح  �لعملية  منفذ  توقيف  ومت 
�لبحث يف  حتقيق من قبل وح��دة 

�ملهدية.
�ل�شخ�س  �ن  ج��ح��ا  ب���ن  و�أو�����ش����ح 
لتنظيم  �لن��ت��م��اء  ب�شبهة  م��ت��ه��م 
يف  �لعمد  �لقتل  وحماولة  �رهابي 

�إطار عمل �إرهابي.
�مل�شت�شفى  �إىل  �ل�����ش��رط��ي  ون��ق��ل 
للعاج وحالته �ل�شحية م�شتقرة، 

وفقا للمتحدث �لر�شمي.
ياأتي �لهجوم يف وقت ت�شهد تون�س، 
مهد ما �شّمي �لربيع �لعربي، �أزمة 
من  ي��وم��ني  وق��ب��ل  ح���ادة  �شيا�شية 
��شتفتاء �شعبي على د�شتور جديد 

�أقّره �لرئي�س قي�س �شعّيد.

•• القاهرة-اأ ف ب:

�أعلنت جامعة �لدول �لعربية �خلمي�س �أّن وزير 
�شيلقي  لف���روف  �شريغي  �ل��رو���ش��ي  �خل��ارج��ي��ة 
غد� �لأحد يف �لقاهرة خطاباً �أمام جمل�شها 
يف  �مل��ن��دوب��ني،  م�شتوى  على  �شيلتئم  �ل��ذي 
��شت�شافتها  قمة ثاثية  تاأتي عقب  زيارة 
طهر�ن وجمعت قادة كّل من رو�شيا وتركيا 

و�إير�ن.
ويلتقي لفروف يف �لقاهرة �لأمني 
�لعام جلامعة �لدول 
بية  لعر �
�أح���م���د 

�أبو �لغيط وممثلي �لدول �لأع�شاء �ل�22.
باأّن  للجامعة،  �لعامة  �لأم��ان��ة  يف  م�����ش��وؤول  و�أف���اد 
وزير �خلارجية �لرو�شي �شيلقي كلمة �أمام جمل�س 

�جلامعة على م�شتوى �ملندوبني.
وكان �لرئي�س �لرو�شي فادميري بوتني قد ناق�س 
�ل�شر�ع يف �شوريا و�حلرب يف �أوكر�نيا، خال قمة 
�ل��ث��اث��اء يف ط��ه��ر�ن م��ع نظرييه �لركي  ُع��ق��دت 

رجب طيب �إردوغان و�لإير�ين �إبر�هيم رئي�شي.
�لعربية،  �لعو��شم  معظم  تتخذ  مل  �لآن،  وحتى 
�لرو�شية،  و�لأ���ش��ل��ح��ة  �حل��ب��وب  ع��ل��ى  تعتمد  �ل��ت��ي 
ت�شعى  �أن��ه��ا  كما  �أوك��ر�ن��ي��ا.  يف  �ل�شر�ع  م��ن  موقفاً 
للحفاظ على موقف متو�زن بني رو�شيا و�لوليات 

�ملتحدة يف هذ� �ل�شاأن.

لفروف يزور القاهرة ويلقي خطابا اأمام اجلامعة العربية

اجلي�ض املايل يعلن �ضد هجومًا اإرهابيًا 
على قاعدة ع�ضكرية بالقرب من باماكو 

•• باماكو-اأ ف ب:

قال مر��شل من رويرز �إن دوي �إطاق نار كثيف �ُشمع يف �شاعة من مبكرة 
باماكو عا�شمة مايل  �لرئي�شية خارج  �لع�شكرية  �لقاعدة  �م�س يف  �شباح 

قبل �أن ي�شود �لهدوء بعد نحو �شاعة.
و�أعلن �جلي�س �ملايل �أن �لقو�ت �مل�شلحة �ملالية �شدت بقوة �جلمعة هجوما 
�إرهابًيا يف كاتي وهي حامية يف �شو�حي باماكو تعد قلب �جلهاز �لع�شكري 

ومكان �إقامة �لرئي�س �لنتقايل.
�ل�شيطرة  حت��ت  �لو�شع  �إن  في�شبوك  على  �شفحته  على  �جلي�س  وق���ال 

و�لبحث جار لطرد �جلناة و�ملتو�طئني معهم.
و�أ�شاف حدث ذلك يف وقت مبكر من �شباح �أم�س حو�يل �ل�شاعة 05،00 
و�حل�شيلة  مفخختني.  باآليتني  غرينت�س(  وتوقيت  �ملحلي  )بالتوقيت 

�لأولية هي حتييد �ثنني من �ملهاجمني.
�ل�شاحل،  منطقة  قلب  يف  �ل�شاحلية  وغري  �لفقرية  �لدولة  مايل  �شهدت 
�نقابني ع�شكريني يف �آب �أغ�شط�س 2020 و�أيار مايو 2021. وتتز�من 
 2012 ع��ام  منذ  م�شتمرة  خطرية  �أمنية  �أُخ���رى  مع  �ل�شيا�شية  �لأزم���ة 

و�ندلع مترد �نف�شايل وجهادي يف �ل�شمال.
�إىل  بالإ�شافة  و�لع�شكريني  �ملدنيني  �آلف  مقتل  يف  �لعنف  ه��ذ�  وت�شبب 

ت�شريد �لآلف.
و�شرد عدد من �ل�شكان لوكلة فر�ن�س بر�س تفا�شيل ما �عتربوه هجوًما 
�لنار عند  �إط��اق  وق��ع  على  ��شتيقظنا  �أح��ده��م  وق��ال  كاتي.  قاعدة  على 
�خلام�شة �شباًحا و�أ�شو�ت �نفجار�ت، م�شيًفا يتعّر�س مع�شكرنا للهجوم.

بايدن: اجلي�ض الأمريكي 
يعار�ض زيارة بيلو�ضي لتايوان 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

�أّن  �أعلن رئي�س �لوليات �ملّتحدة جو بايدن 
�لزيارة �لتي تعتزم �لقيام بها رئي�شة جمل�س 
لي�شت  ت��اي��و�ن  �إىل  بيلو�شي  نان�شي  �ل��ن��و�ب 

فكرة جيدة بنظر �جلي�س �لأمريكي.
وب�شفتها رئي�شة ملجل�س �لنو�ب فاإّن بيلو�شي 
ُت��ع��ت��رب م��ن �أرك�����ان �ل���دول���ة �لأ���ش��ا���ش��ي��ني يف 
�لوليات �ملتحدة، وبالتايل فاإّن �أّي زيارة لها 
�إىل تايو�ن �شتثري حتماً غ�شب �ل�شني �لتي 
تعترب �جلزيرة جزء�ً ل يتجّز�أ من �أر��شيها.

�أّن  �إل  �لتنفيذية،  �ل�شلطة  يف  من�شب  �أّي  ت��ت��وىّل  ل  بيلو�شي  �أّن  وم��ع 
رئي�شة  قامت  ما  �إذ�  حتماً  حمرجة  نف�شها  �شتجد  �لأمريكية  �حلكومة 

جمل�س �لنو�ب بزيارة �إىل تايو�ن.
�إىل  �شت�شافر  ك��ان��ت  �إذ�  م��ا  ن��ف��ي  �أو  ت��اأك��ي��د  بلو�شي  رف�����ش��ت  و�خل��م��ي�����س 
ُنظهر  �أن  لنا  �ملهّم  �أّن��ه من  �لوقت عينه على  �أم ل، م�شّددة يف  �جلزيرة 
دعماً لتايو�ن. ورّد�ً على �شوؤ�ل ب�شاأن هذه �لزيارة �ملحتملة لبيلو�شي �إىل 
�أنها لي�شت فكرة جيدة، لكّني ل  �إّن �جلي�س يعتقد  �جلزيرة قال بايدن 

�أعرف �أين نحن.
وهذه �جلزيرة تدعمها �لوليات �ملتحدة لكن بكني تطالب بها جزء من 
يف  �شخ�شية  �أكرب  عندها  �شت�شبح  تايو�ن،  بيلو�شي  ز�رت  و�إذ�  �أر��شيها. 

�ملوؤ�ش�شة �أمريكية تزور ر�شمياً �جلزيرة منذ عقود.
 

•• عوا�سم-وكاالت:

�ليومي  �لبيان  يف  �لرو�شية  �ل��دف��اع  وز�رة  �أعلنت 
�لرو�شية  �مل�شلحة  �لقو�ت  �أن  �جلمعة،  �أم�س  لها، 
�لأمريكية،  هيمار�س  �شو�ريخ  ر�جمات   4 دم��رت 
�أوك��ر�ن��ي��ا يف  �إىل  �مل��ت��ح��دة  �ل���ولي���ات  �ل��ت��ي نقلتها 

�لفرة بني 5 و20 يوليو �جلاري.

وياأتي �لبيان �لرو�شي هذ� ب�شاأن ر�جمات �ل�شو�ريخ 
هيمار�س بعد 24 �شاعة على ت�شريحات �أمريكية 

تنفي تدمري مثل هذه �لر�جمات يف �أوكر�نيا.
فقد نفى رئي�س هيئة �لأركان �مل�شركة �لأمريكي 
�جلرن�ل مارك ميلي، �خلمي�س، تدمري رو�شيا لأي 

من منظومات �شو�ريخ هيمار�س يف �أوكر�نيا.
ونقلت �شحف غربية عن ميلي قوله: حتى �لآن، 

منظومات  م���ن  �أي  ت��دم��ري  يف  ت��ن��ج��ح  مل  رو���ش��ي��ا 
�شو�ريخ هيمار�س يف �أوكر�نيا، م�شيفا �أن �لقو�ت 

�لأوكر�نية ت�شتخدم هيمار�س ب�شكل فعال.
م��ن ج��ان��ب��ه، ق��ال م�����ش��وؤول رف��ي��ع يف وز�رة �لدفاع 
عاجزة  �لرو�شية  �مل�شلحة  �ل��ق��و�ت  �إن  �لأمريكية، 
ع��ن ت��دم��ري م��ن��ظ��وم��ات مي��ار���س ح��ت��ى ول���و جرى 

��شتهد�فها ب�شو�ريخ �ل� )�أ�س400-(.

رو�ضيا تعلن تدمري 4 راجمات �ضواريخ هيمار�ض الأمريكية يف اأوكرانيا
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اأخبـار الإمـارات

هيئة البيئة تعقد ور�ضة للت�ضاور حول و�ضع �ضيا�ضة للتنوع البيولوجي لإمارة اأبوظبي

و�لبحرية  �لربية  �ملو�ئل  حلماية 
على  للحفاظ  �شرورية  تعد  �لتي 
�حلياة �لفطرية �ملحلية مع �لأخذ 
�لدلئل  �أح������دث  �لع���ت���ب���ار  ب��ع��ني 
�أبوظبي  �مل��وف��رة م��ن ق��ب��ل ق��ائ��م��ة 
�حلمر�ء لاأنو�ع �لفطرية وقائمة 
�أبوظبي �حلمر�ء لاأنظمة �لبيئية 

�لتي يتم �إعد�دها.
ومن  �أن�����ه  �إىل  �ل��ه��ا���ش��م��ي  و�أ�����ش����ار 
تو�شيح  ���ش��ي��ت��م  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة  خ����ال 

�لتي  �ل�شغوط  وملو�جهة  �لكائنات 
تو�جهها �لبيئة �لطبيعية كان من 
�ل�شروري و�شع �ل�شيا�شة من �أجل 
�لرئي�شية  للتهديد�ت  �ل�شتجابة 
�لبيولوجي  �ل��ت��ن��وع  ت��و�ج��ه  �ل��ت��ي 
�لأهد�ف  حتقيق  ول�شمان  �ملحلي 
يف  �لبيولوجي  للتنوع  �لرئي�شية 
�إم����ارة �أب��وظ��ب��ي و�ل��ت��ي ت��رك��ز على 
حماية �ملو�ئل �لطبيعية يف �لإمارة 
و�شمان عدم �نقر��س �أنو�ع جديدة 

�أب����وظ����ب����ي و�مل�����ب�����ادئ �ل���ت���ي يجب 
�تباعها حلمايتها و�حلفاظ عليها 

لاأجيال �حلالية و�مل�شتقبلية".
وق���ب���ل ع��ق��د �ل���ور����ش���ة مت �إر����ش���ال 
�لبيولوجي  �ل��ت��ن��وع  ع��ن  ��شتبيان 
و�أخ������ذ  �مل���������ش����ارك����ني  �آر�ء  جل���م���ع 
م��اح��ظ��ات��ه��م ح��ي��ث رك����زت نتائج 
�لتنوع  �أه���م���ي���ة  ع��ل��ى  �ل���ش��ت��ب��ي��ان 
مهم  دور  يلعب  �ل��ذي  �لبيولوجي 
وتو�زنها  �لبيئة  على  �ملحافظة  يف 

و�ل����ت����ي ُت���ع���د �إح�������دى �ملُ����وؤَ�����ش����ر�ت 
�لرئي�شة �لد�لة على جودِة �حلياة 

ورفاهية �لإن�شان.
�ملدير  �ل���ه���ا����ش���م���ي  �أح����م����د  وق������ال 
�ل����ت����ن����ف����ي����ذي ل�����ق�����ط�����اع �ل����ت����ن����وع 
و�لبحري  �ل������ربي  �ل���ب���ي���ول���وج���ي 
�لبيولوجي  �لتنوع  يعترب  بالهيئة 
يف �إم��ارة �أبوظبي فريد� من نوعه 
على  و�ل��ت��ع��رف  ت�شجيل  مت  ح��ي��ث 
ن�����وع من   3700 ع����ن  ي���زي���د  م����ا 

�إج���������ر�ء�ت �إم�������ارة �أب���وظ���ب���ي نحو 
�لبيولوجي  �ل��ت��ن��وع  �إط����ار  تنفيذ 
�لعاملي ملا بعد عام 2020 يف �إطار 
باتفاقية  �لإم������ار�ت  دول����ة  �ل���ت���ز�م 
�لبيولوجي  للتنوع  �ملتحدة  �لأمم 
تعزيز  يف  �ل�شيا�شة  �شت�شاهم  كما 
�ل��ت��و����ش��ل و�ل��ت��ع��اون م��ع �جلهات 
�حلكومي  �لقطاعني  م��ن  �ملعنية 
�أهمية  ع��ل��ى  و�ل��رك��ي��ز  و�خل���ا����س 
لإمارة  �ملحلي  �لبيولوجي  �لتنوع 

�ل��ق��ائ��م��ة �حلمر�ء  وزي����ادة م��وؤ���ش��ر 
�لتنوع  وموؤ�شر  �لفطرية  ل��اأن��و�ع 
�لبيولوجي �حل�شري وزيادة ن�شبة 

�ملناطق �ملحمية يف �لإمارة.
و�أ�����ش����اف �أن�����ه وم����ن خ����ال و�شع 
لإمارة  �لبيولوجي  للتنوع  �شيا�شة 
�أبوظبي ن�شعى �إىل حتديث خطط 
�لهيئة  ت�شعها  �ل��ت��ي  �ل���ش��ت��ج��اب��ة 
�شركائها  مع  بالتعاون  وتطويرها 
من خال و�شع خطة عمل معتمدة 

•• اأبوظبي-وام:

– �أبوظبي  �ل��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  ع��ق��دت 
ممثلني  ب���ح�������ش���ور  ع���م���ل  ور�����ش����ة 
م��ن ع��دد م��ن �جل��ه��ات �ملعنية من 
�حلكومية  و�ل��ه��ي��ئ��ات  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
�لتنوع  ���ش��ي��ا���ش��ة  ح����ول  ل��ل��ت�����ش��اور 
و�لتي  �أبوظبي  باإمارة  �لبيولوجي 
�ملُرتكز�ت  كاإحدى  �لهيئة  �أعدتها 
وتعزيز  تنظيم  يف  �شُت�شهم  �ل��ت��ي 
�لتنوع  مل��و�رد  �مل�شتد�م  �ل�شتخد�م 
على  �حل��ف��اظ  ب��ه��دف  �لبيولوجي 
�لر�ث �لطبيعي و�لثقايف وتنميته 
�ل�شر�تيجية  لأه����د�ِف  حتقيقاً 
يف  �لبيئية  لا�شتد�مة  �لوطنية 

�إمارة �أبوظبي.
�لتي نظمت   - �لور�شة  ومت خ��ال 
ع����رب ت��ق��ن��ي��ة �لت�������ش���ال �مل����رئ����ي - 
و�أهم  �ل�شيا�شة  �أه��د�ف  ��شتعر��س 
�لتنوع  حلماية  �مل��ق��رح��ة  �مل��ب��ادئ 
�ل��ب��ي��ول��وج��ي �ل����ربي �إ���ش��اف��ة �إىل 
ومو�ئمتها  �ل�شيا�شة  روؤي����ة  ���ش��رح 
و�لدولية  �لوطنية  �لأه����د�ف  م��ع 
مبا ُي�شهم يف �لرتقاء با�شتمر�رية 
لاأنظمة  �حل���ي���وي���ة  �ل����وظ����ائ����ف 
فيها،  و�ل��ب��ح��ري��ة  �ل��ربي��ة  �لبيئية 

�لن�شان  ���ش��ح��ة  ع��ل��ى  و�حل����ف����اظ 
م�شكلة  ح��ل  يف  �مل�شاهمة  وك��ذل��ك 
�مل�شاركون  ع���رب  ك��م��ا  �مل���ن���اخ  ت��غ��ري 
�لتنوع  �أه��م��ي��ة  ع��ل��ى  ب��ال���ش��ت��ب��ي��ان 
�لبيولوجي يف �حلفاظ على �ملو�رد 
على  �حلفاظ  وبالتايل  �لطبيعية 
وعلى  �لإم����ارة  يف  �لبيئي  �ل��ت��و�زن 
خمتلف �لكائنات �حلية بالإ�شافة 
و�ل������ش�����ت�����د�م�����ة  �ل����ت����ك����ام����ل  �ىل 
و���ش��م��ان �لم����ن �ل��غ��ذ�ئ��ي وج���ودة 
�حل����ي����اة وغ����ريه����ا م����ن �لأه�������د�ف 

�ل�شر�تيجية.
�لتي  �ل���ع���م���ل  ور�����ش����ة  ن���ه���اي���ة  ويف 
 18 36 م�����ش��ارك��ا م���ن  ح�����ش��ره��ا 
جهة حكومية مت و�شع مقرحات 
ع�����دة م����ن �أه���م���ه���ا �ل���رك���ي���ز على 
من  �ملحلي  �ملجتمع  �إ�شر�ك  جهود 
وبر�مج  �ل��ت��وع��ي��ة  ب���ر�م���ج  خ����ال 
زيار�ت  وتنظيم  �لبيئي،  �ل��ت��ط��وع 
�ملعروفني  ل��اأ���ش��خ��ا���س  م��ي��د�ن��ي��ة 
لقيمة  ل����روي����ج  م��ن��ط��ق��ة  ك����ل  يف 
�شمن  �لبيولوجي  �لتنوع  و�أهمية 
�ملجتمع �ملحلي و�أهمية ��شر�ك فئة 
�لطاب و�ل�شباب يف �ملحافظة على 
�لبيئة من خال بر�مج ت�شتهدف 

�ملد�ر�س و�جلامعات.

ال�ضفري الفرن�ضي ل� »وام«: العالقات بني الإمارات وفرن�ضا ت�ضهد تطورا ملحوظا يف خمتلف املجالت
•• دبي-وام:

�لفرن�شية  �جلمهورية  �شفري  �شاتيل  كر�فييه  �شعادة  و�شف 
لدى دولة �لإمار�ت، �لزيارة �لتي قام بها �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 
�إىل  �هلل"،  "حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد 
باده بالناجحة و�ملهمة على �لأ�شعدة كافة خا�شة و�أنها �أول 
�لإم��ار�ت، م�شري�  زيارة خارجية ل�شموه ب�شفته رئي�ًشا لدولة 
طويلة  و�ل�شد�قة  و�لتعاون  �لعاقات  عمق  تعك�س  �أنها  �إىل 

�لأمد بني �لبلدين.
�أن  )و�م(  �لإم���ار�ت  �أنباء  لوكالة  ح��و�ر  �شاتيل يف  �شعادة  و�أك��د 
ر�فقه  �لتي   - فرن�شا  �إىل  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  زي��ارة 

خالها وفد ي�شم عدد� كبري� من �لوزر�ء و�مل�شوؤولني بالدولة 
- مت تتويجها بتوقيع عدد من �لتفاقيات ومذكر�ت �لتفاهم 
�لثنائية  �لعاقات  تعزيز  بهدف  وفرن�شا  �لإم���ار�ت  دول��ة  بني 
�لقت�شاد  مثل  �حليوية  �مل��ج��الت  خمتلف  يف  �آفاقها  وتنمية 
و�لطاقة  و�لبيئة  و�لتكنولوجيا  و�ل�شناعة  �لعايل  و�لتعليم 
�إطاق  �إىل  �إ�شافة  �لأخ���رى،  �ملجالت  من  و�لعديد  و�لثقافة 
جمل�س �لأعمال �لإمار�تي � �لفرن�شي، منوها باأن �لعاقات بني 
دولة �لإمار�ت وفرن�شا ت�شهد تطور�ً ملحوظاً وتنتقل �إىل �آفاق 

�أو�شع.
و�أ�شاف �شعادته �أن �ل�شر�كات بني �لبلدين تاأتي بهدف �شياغة 
خطة عمل فعالة و�أو�شع نطاقاً لتعزيز �لعاقات �لقت�شادية 

وكان على ر�أ�شها �لطاقة �ملتجددة، كما �أن �لتعاون �مل�شرك بني 
مركز �أبو ظبي لل�شحة �لعامة و�مل�شت�شفيات �لعامة يف باري�س 

ُيعد �أحد �أمثلة �لتعاون �لناجحة يف �ملجال �ل�شحي.
�لإم����ار�ت،  دول��ة  يف  �لعاملة  �لفرن�شية  �ل�شركات  ع��دد  وح��ول 
لل�شركات  م��ه��م  �لإم���ار�ت���ي  �ل�����ش��وق  �أن  �شاتيل  ���ش��ع��ادة  �أو���ش��ح 
�لفرن�شية و�لتي جتاوز عددها 600 �شركة فرن�شية ت�شم نحو 
�لقطاعات �حليوية،  �لعديد من  يعملون يف  �ألف �شخ�س   30
لفتا �إىل �أن فرن�شا حققت تو�جد�ً �قت�شاديا قويا ومتنوعاً يف 
دولة �لإمار�ت.  وذكر �شعادته �أن دولة �لإمار�ت ت�شم �أكرب عدد 
�شفري�  بالعمل  فخره  عن  معربا  �خل���ارج،  يف  �لفرن�شيني  من 

لباده لدى دولة �لإمار�ت.

�ضرطة اأبوظبي تختتم فعالية �ضيف باأمان يف كيدزانيا وتكرم ال�ضركاء 
•• اأبوظبي-الفجر:

باأبوظبي،  م��ول  يا�س  يف  باأمان"  "�شيف  فعالية  �أبوظبي  �شرطة  �ختتمت 
و��شر�طات  �لوقائية  بالتد�بري  لالتز�م  �جلمهور  توعية   �إىل  وت��ه��دف  

�ل�شامة  �ل�شرورية  لق�شاء �شيف �آمن دون متاعب.
ب�شرطة  �ملجتمع  �أم���ن  ق��ط��اع  م��دي��ر  �مل��زروع��ي  م�شعود  �أح��م��د  �لعميد  وز�ر 
�أبوظبي ير�فقه �لعميد حمود �شعيد �لعفاري مدير �إد�رة �ل�شرطة �ملجتمعية 
هيئة  يف  �ملوؤ�ش�شي  �لت�����ش��ال  �إد�رة  م��دي��ر  �ملن�شوري  ح�شن  �شيف  و�لعقيد 
�أبوظبي للدفاع �ملدين ، �لور�س �لأمنية �لتوعوية و�ملرورية �ملقدمة من قبل 
�لإد�ر�ت �ل�شرطية مبدينة �لطفل "كيدز�نيا"، و�لتقى �مل�شاركني بالأن�شطة 

و�ملنظمني للعرو�س و�لقائمني على �لفعالية . 

 و�أكد  �هتمام �شرطة �بوظبي بالطفل ورعايته يف بيئة �آمنة تعزز من قدر�ته 
ومهار�ته وتوفر مناخاً مائماً من خال �أن�شطة تعليمية وتدريبية �شرطية 

تنمى �حل�س �لأمني فيهم .
و�أو�شح �أن حماية �لطفل م�شوؤولية �جلميع  و�لنو�ة  �لأهم لتكوين  جمتمع 
�شليم ومعافى عرب �تباع �أ�شاليب �لربية �ل�شحيحة وتنمية �ملهار�ت وتقومي 
بالقو�نني  �للتز�م  مفهوم  وغر�س  و�ملعرفة  �لعلم  حب  وتعزيز  �ل�شلوكيات 
و�لأنظمة �لأمنية  يف نفو�شهم وحمايتهم من �ملخاطر ، لفتاً  �إىل �أن �شرطة 
و�لأخذ  به  و�لإهتمام  �لطفل ورعايته   �أبوظبي �شخرت   جهودها  خلدمة 

بيده نحو �لإبد�ع و�لتميز. 
وذكر �أن �لفعاليات حققت �أهد�فها يف توعية طاب وطالبات �ملر�كز �ل�شيفية 
�ل�شركاء  بتعاون  م�شيًد�   ، �آمن  �شيف  لق�شاء  �جلمهور  وتوعية  �حلكومية، 

�ل�شر�تيجيني مع قطاع �أمن �ملجتمع، و�هتمامهم وحر�شهم على �مل�شاركة  
يف توعية �جلمهور خال �لفرة �ل�شيفية .

وتفانيهم يف  �شاكًر� جهودهم  �لفعالية،  �إجن��اح  يف  �ل�شركاء جلهودهم  وكرم 
تقدمي �لتوعية لاأطفال و�جلمهور  . 

�لأدل��ة من م�شرح  ب�شيناريوهات حول رفع  �لأدل��ة �جلنائية  �إد�رة  و�شاركت  
�آل��ي��ة عمل �لأجهزة  �إد�رة م�شرح �جل��رمي��ة ور���ش��ة ح��ول  �جل��رمي��ة، وع��ق��دت 
�لأمني  �لتفتي�س  �إد�رة  و�شاركت   ، �جلرمية  م�شرح  يف  �مل�شتخدمة  و�ملعد�ت 

�لبولي�شية. للكاب  �شائقة   بعرو�س   K9
 وقدمت  مديرية �ملرور و�لدوريات �لن�شائح و�لإر�شاد�ت �ملرورية يف �لقرية 
�ملرورية،  وعر�شت ر�شومات �لأطفال عرب تقنية AR و�لتي تتيح م�شاهدتها 
�جل��دي��دة من  �مل��رور  �شخ�شيات  و�لت�شوير مع  تتحرك،  وه��ي  �لآي��ب��اد  عرب 

�لروبوتات، و�مل�شابقات �ملرورية  وعر�شت �ملن�شور�ت �لرقمية و�لفيديوهات 
�لتوعوية.

 و�شاركت مديرية ترخي�س �ل�شائقني و�لآليات بعرو�س  توعوية و م�شابقات 
رخ�شة  وت�شليم  �ملركبة  قيادة  لفح�س  �ملحاكاة  �شيارة  عر�شت  و  لاأطفال، 

�لقيادة �لتمثيلية لاأطفال يف حال �تباعهم للتعليمات.
وعر�شت �إد�رة �ملر��شم و�لعاقات �لعامة معزوفات مو�شيقية  ت�شمل  �ل�شام 
ا  �لأم��ن��ي عر�شً �لإع���ام  �إد�رة  �أخ���رى، وق��دم��ت   و�أع��زوف��ة �شرطية  �لوطني 
لأفام توعوية �أمنية لاأطفال، وعقدت هيئة �أبوظبي للدفاع �ملدين ور�س 
عمل حول �لإنقاذ و�لإ�شعاف، وحما�شر�ت وم�شابقات، و��شتخدمت منطقة 
�لإط��ف��اء، ووفرت  كيفية  �لأط��ف��ال على  لتدريب  �حل��ر�ئ��ق  �إط��ف��اء  حم��اك��اة 

�إطفائي وم�شعف للتعريف بجهودهم.

بلدية مدينة اأبوظبي تنفذ حملة توعوية بعنوان منافذ البيع موؤ�ض�ضة ال�ضارقة للقراآن الكرمي وال�ضنة النبوية تكرم اللجان املنظمة والتحكيمية جلائزة ال�ضارقة 
بالأحياء ال�ضكنية يف منطقة الفالح اجلديدة •• ال�سارقة-الفجر:

للقر�آن  �ل�شارقة  موؤ�ش�شة  �أق��ام��ت 
لتكرمي  ح��ف��ا  و�ل�����ش��ن��ة  �ل���ك���رمي 
و�لتحكيمية  �مل��ن��ظ��م��ة  �ل���ل���ج���ان 
�لكرمي  للقر�آن  �ل�شارقة  جل��ائ��زة 
و�ل�شنة �لنبوية يف دورتها �لر�بعة 
جناحا  �شهدت  �أن  بعد  و�لع�شرين 
كبري� من حيث �لقبال و�لتنظيم 
تو��شل  ظ��ل  يف  �لتكرمي  وي��اأت��ي   .
م�������ش���رية �جل����ائ����زة �مل���ب���ارك���ة وما 
حت���ظ���اه م����ن رع����اي����ة ك���رمي���ة من  
�لدكتور  �ل�����ش��ي��خ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
�شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو 
�مل��ج��ل�����س �لأع���ل���ى ل���احت���اد حاكم 
�ل�شارقة للجائزة وما �شهدته من 
بلغت  لفتة  وم�شاركة  كبري  جناح 
يف ه��ذه �ل����دورة �حل��ال��ي��ة 1273 

م�شارك وم�شاركة.
�حل��ف��ل �أق��ي��م ���ش��ب��اح �أم�����س مبقر 
�ل�شارقة  م���دي���ن���ة  يف  �مل���وؤ����ش�������ش���ة 
بن  مطر  �شلطان  �شعادة  بح�شور 
دملوك رئي�س جمل�س �إد�رة موؤ�ش�شة 
و�ل�شنة  �لكرمي  للقر�آن  �ل�شارقة 
�ل�شام�شي  عمر  و���ش��ع��ادة  �لنبوية 
م��دي��ر �مل��وؤ���ش�����ش��ة وح�����ش��ور مدر�ء 

•• اأبوظبي – الفجر:

�أبوظبي،  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن���ف���ذت 
و�لنقل،  �لبلديات  لد�ئرة  �لتابعة 
�ل�شهامة،  بلدية  مركز  خال  من 
ح����م����ل����ة ت�����وع�����وي�����ة -م����ي����د�ن����ي����ة 
و�فر��شية- بعنو�ن "منافذ �لبيع 
بالأحياء �ل�شكنية"، ��شتهدفت كافة 
�لفاح  منطقة  يف  �ملجتمع  �أف���ر�د 
�لنطاق  �شمن  �لو�قعة  �جل��دي��دة، 
بهدف  وذل���ك  للمركز،  �جل��غ��ر�يف 
�ل�شكنية  �ل��وح��د�ت  م��اك  توعية 
بعدم فتح منفذ للبيع يف �ملنازل �إل 
بعد ��شت�شد�ر �لت�شاريح �لازمة، 
�لتنظيمية  �لإج���������ر�ء�ت  و�ت����ب����اع 

�ملتعلقة بهذ� �خل�شو�س.
وت�������ش���م���ن �جل�������زء �مل�����ي�����د�ين من 
�حل����م����ل����ة، �ل����ت����ي �����ش���ت���م���رت مل���دة 
توعية  �ل��ت��و�يل،  على  �أي���ام  خم�شة 
�لفاح  منطقة  يف  �ملجتمع  �أف���ر�د 
�جلديدة بعدم �لتعامل مع منافذ 
�ملنازل  يف  �مل��رخ�����ش��ة  غ���ري  �ل��ب��ي��ع 
�شامتهم  على  حفاظاً  �ل�شكنية، 

�لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
ح��اك��م �ل�����ش��ارق��ة وم���ا ي��ق��دم��ه من 
م��ت��و����ش��ل لف��ت��ت��اح حلقات  دع����م 
حتفيظ �لقر�آن �لكرمي يف خمتلف 
�ل�شارقة ف�شا عن  �إم���ارة  �أرج���اء 
ت��ن��ظ��ي��م �جل���و�ئ���ز �ل��ق��ر�آن��ي��ة على 

مد�ر �لعام .
�ملنظمة  �ل��ل��ج��ان  ب��ج��ه��ود  و�أ����ش���اد 
وجل����ان �ل��ت��ح��ك��ي��م ودوره������ا �لذي 
تو��شل منذ �إطاق جائزة �ل�شارقة 

�لإد�ر�ت و�لكو�در �ملعنية و�ملكرمني 
من كافة �للجان .

بد�أ �حلفل بتاوة �أيات من �لقر�آن 
�لكرمي بعدها �أ�شاد �شعادة �شلطان 
م��ط��ر ب���ن دمل�����وك رئ��ي�����س جمل�س 
للقر�آن  �ل�����ش��ارق��ة  موؤ�ش�شة  �إد�رة 
بالرعاية  �لنبوية  و�ل�شنة  �لكرمي 
�ل����ك����رمي����ة و�مل����ت����اب����ع����ة �ل���د�ئ���م���ة 
للموؤ�ش�شة من قبل �شاحب �ل�شمو 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 

للقر�آن �لكرمي و�ل�شنة �لنبوية يف 
وحتى  و�لع�شرين  �لر�بعة  دورتها 

ختامها .
بعدها قام �شلطان مطر بن دملوك 
بتكرمي  �ل�شام�شي  ع��م��ر  ي��ر�ف��ق��ه 
�ملنظمة  �للجان  و�أع�����ش��اء  روؤ���ش��اء 
و�لتحكيمية للجائزة و�لثناء على 
�أدو�ره������م وم���ا ق��دم��وه م��ن جهود 
�أع��م��ال��ه��ا لهذه  �إجن�����اح  ج��ل��ي��ل��ة يف 

�لدورة .

�لفر��شي  �جل����زء  ت�شمن  ك��م��ا 
م����ن �حل���م���ل���ة ن�����ش��ر �ل���ع���دي���د من 
�ل�����ت�����وع�����وي�����ة عرب  �مل�����ن�����������ش�����ور�ت 
للبلدية  �ل��ر���ش��م��ي��ة  �حل�������ش���اب���ات 
�لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  على 
"فريجنا" حول �حلملة  وبرنامج 

ب�ش��كل  �أ���ش��ره��م  �أف�����ر�د  و���ش��ام��ة 
خا�س، وعلى �شامة �أفر�د �ملجتمع 
�لتوعية بعدم  ب�ش�كل عام، وكذلك 
�حل�شول  بعد  �إل  بيع  منافذ  فتح 
جتنباً  �ل��ازم��ة  �لر�خي�س  على 

للمخالفات �لقانونية.

�لعديد  �إر�شال  وكذلك  و�أهد�فها، 
�لق�شرية  �لن�شية  �ل��ر���ش��ائ��ل  م��ن 
تتو�فق  و�لتي  �مل�شتهدفة،  للفئات 
وم�شمونها  �حل��م��ل��ة  �أه����د�ف  م��ع 
�شامة  ع��ل��ى  ح��ف��اظ��اً  �ل���ت���وع���وي 

�جلميع.
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اأخبـار الإمـارات
نهيان بن مبارك : الإمارات واإيطاليا ترتبطان بعالقات وثيقة تزداد ر�ضوخا 

•• اأبوظبي-وام: 

��شتقبل معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح و�لتعاي�س 
يف ق�شره �أم�س �شعادة نيكول لينري �شفري �جلمهورية �لإيطالية .. مبنا�شبة 

�نتهاء فرة عمله �شفري� لباده لدى �لدولة .
و يف بد�ية �للقاء رحب معاليه ب�شعادة �شفري �إيطاليا .. موؤكد� عمق و�شابة 
ت�شتند  و�لتي  و�إيطاليا  �لإم��ار�ت  �لتي جتمع بني  �ل�شر�تيجية  �لعاقات 
�لبلدين  قيادتي  م��ن  ورع��اي��ة  ب��دع��م  حتظى  وحم��وري��ة  ر��شخة  رك��ائ��ز  �إىل 
�ل�شديقني مبا ي�شهم يف حتقيق �لأهد�ف �لتنموية �مل�شركة نحو م�شتقبل 

�أكر �زدهار� و�إ�شر�قا.
لدى  عمله  فرة  خال  �ملتميزة  و�إ�شهاماته  �ل�شفري  بجهود  معاليه  و�أ�شاد 

�لبلدين  تربط  �لتي  �لوثيقة  �لعاقات  وتوطيد  �لتعاون  تعزيز  يف  �لدولة 
و�ل�شعبني �ل�شديقني .. متمنيا له �لتوفيق يف مهمته �مل�شتقبلية .. موؤكد� 
على �أهمية مو��شلة �جلهود لدفع �لعاقات �لإمار�تية - �لإيطالية �إىل �آفاق 

�أرحب يف خمتلف �ملجالت و�لقطاعات.
من جهته �أعرب �شفري �إيطاليا عن خال�س �متنانه و�شكره لدولة �لإمار�ت 
على ما حظي به من ح�شن ��شتقبال وتعاون ودعم على كافة �ل�شعد و�لذي 
�أ�شهم بدوره يف �إجناح مهمته خال فرة عمله �شفري� لباده لدى �لدولة.. 
برئا�شة  �لر�شيدة  �لإم����ار�ت  لقيادة  �مل�شتنرية  و�ل��روؤي��ة  بال�شيا�شة  م�شيد� 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" 
وما حققته �لإمار�ت من �إجناز�ت عاملية جعلتها يف م�شاف �لدول �ملتقدمة 

و�ملتطورة .

ال�ضحة جتري 270,369 فح�ضا وتك�ضف عن 1,359 اإ�ضابة جديدة بفريو�ض كورونا و1,268 حالة �ضفاء 
••   اأبوظبي-وام:

وزيادة  لتو�شيع  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة  خطة  م��ع  متا�شيا 
نطاق �لفحو�شات يف �لدولة بهدف �لكت�شاف �ملبكر وح�شر �حلالت 
19" و�ملخالطني لهم  "كوفيد -  �مل�شابة بفريو�س كورونا �مل�شتجد 
جديد�  فح�شا   270،369 �إج���ر�ء  ع��ن  �ل���وز�رة  �أعلنت   .. وعزلهم 
�ملجتمع  ف��ئ��ات خمتلفة يف  ع��ل��ى  �مل��ا���ش��ي��ة   24 �ل����  �ل�����ش��اع��ات  خ���ال 

با�شتخد�م �أف�شل و�أحدث تقنيات �لفح�س �لطبي.
  و�شاهم تكثيف �إجر�ء�ت �لتق�شي و�لفح�س يف �لدولة وتو�شيع نطاق 
�لفحو�شات على م�شتوى �لدولة يف �لك�شف عن 1،359 حالة �إ�شابة 
وجميعها  خمتلفة،  جن�شيات  من  �مل�شتجد  كورونا  بفريو�س  جديدة 
يبلغ  وبذلك  �ل��ازم��ة،  �ل�شحية  للرعاية  وتخ�شع  م�شتقرة  ح��الت 

جمموع �حلالت �مل�شجلة 980،325 حالة.
�لإ�شابة  �ل��وز�رة عن وفاة حالة م�شابة نتيجة تد�عيات  �أعلنت    كما 
�لدولة  �ل��وف��ي��ات يف  ع��دد  يبلغ  وب��ذل��ك  �مل�شتجد،  ك��ورون��ا  ب��ف��ريو���س 
�أ�شفها  عن  �ملجتمع  ووقاية  �ل�شحة  وز�رة  حالة.   و�أعربت   2،330
وخال�س تعازيها ومو��شاتها لذوي �ملتويف، ومتنياتها بال�شفاء �لعاجل 
جلميع �مل�شابني، مهيبة باأفر�د �ملجتمع �لتعاون مع �جلهات �ل�شحية 
ل�شحة  �شماناً  �لجتماعي  بالتباعد  و�للتز�م  بالتعليمات  و�لتقيد 

و�شامة �جلميع.
  كما �أعلنت �لوز�رة عن �شفاء 1،268 حالة جديدة مل�شابني بفريو�س 
19" وتعافيها �لتام من �أعر��س �ملر�س  "كوفيد -  كورونا �مل�شتجد 
بعد تلقيها �لرعاية �ل�شحية �لازمة منذ دخولها �مل�شت�شفى، وبذلك 

يكون جمموع حالت �ل�شفاء 959،996 حالة.

•• اأبوظبي- الفجر:

�أب��وظ��ب��ي �ل����دويل لل�شيد  �أع��ل��ن م��ع��ر���س 
فريدة  ُم�شابقة  �إط���اق  ع��ن  و�لفرو�شية، 
من نوعها للمّرة �لأوىل يف تاريخه، تهدف 
ب��رق��ع لل�شقور،  �أج��م��ل و�أف�����ش��ل  لخ��ت��ي��ار 
�حلرفيني  وت�شجيع  دع��م  يف  ُي�شاهم  مب��ا 
�����ش��ة يف  و�ملُ���ب���دع���ني و�ل�������ش���رك���ات �ملُ��ت��خ�����شّ
�أدو�ت وُمعّد�ت �ل�شقارة، وذلك ملا  �شناعة 
تاريخية  رمزية  من  �ل�شقر  برقع  مُيّثله 

وقيمة تر�ثية �أ�شيلة. 
وُتقام �لدورة �لقادمة )�ل� 19( من �ملعر�س 
"�أبوظبي  و�ل��ف��رو���ش��ي��ة  لل�شيد  �ل�����دويل 
2022"، خال �لفرة من 26 �شبتمرب 
من  بتنظيم  �ل��ق��اِدَم��ني،  �أكتوبر   2 ولغاية 
ر�شمية  وبرعاية  �لإم���ار�ت،  �شقاري  ن��ادي 
�ل�شندوق  �أب��وظ��ب��ي،  �ل��ب��ي��ئ��ة-  ه��ي��ئ��ة  م��ن 
�ل����دويل ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى �حل���ب���ارى، مركز 
ُيقام  ح��ي��ث  للمعار�س  �ل��وط��ن��ي  �أب��وظ��ب��ي 
�ل�شيد"  "�أ�شلحة  ق��ط��اع  ور�ع���ي  �حل���دث، 
جتربة  �شريك  �ل��دول��ي��ة،  ك��ار�ك��ال  �شركة 

�لز�ئر �شركة بولري�س للُمعّد�ت �لريا�شية 
�����ش��ة، ورع�����اة �ل��ف��ع��ال��ي��ات ك���ل من  �ملُ��ت��خ�����شّ
�شركة "�شمارت ديز�ين" و�شركة "�خليمة 
"�إيه  �لر�شمي  �ل�شيار�ت  و�شريك  �مللكية"، 
�أر بي �لإمار�ت"، و�ل�شريك �لد�عم غرفة 

جتارة و�شناعة �أبوظبي. 

تدريب  يف  ح��ي��وي��ة  �أد�ة  �ل���ربق���ع  وُي��ع��ت��رب 
�لتاأكد  من  ب��ّد  فا  �ل�شيد،  على  �ل�شقور 
ب��دق��ة م���ن �مل��ق��ا���س �ملُ���ري���ح ل��ل�����ش��ق��ر. وهو 
�ل�شقر  ر�أ����س  على  �ل�شقار  ي�شعه  غ��ط��اء 
باأكمله )مينعه به عن �لروؤية( وبه فتحة 
�شغرية يخرج منها منقاره، وُي�شنع عادة 

من �جللد �للني وقد يتخذ �أ�شكاًل و�ألو�ناً 
خمتلفة. 

ي��ت��م ���ش��ن��اع��ة �ل���ربق���ع �إم����ا ب�����ش��ك��ل ي���دوي، 
�شركات  ق��ب��ل  م��ن  ��ا  �آل��يًّ �أو  ن��وع��ه،  بح�شب 
�ل�������ش���ق���ارة. وه����و ُيعترب  ب�������اأدو�ت  م��ع��ن��ي��ة 
�شرورياً لل�شقر كي ل يثب عن يد �شقاره 
دون �شرورة، ولئا ينطلق على �لطريدة 
قبل �لأو�ن فتخور قو�ه وت�شعف عزميته، 
كما �أّن �لربقع ُي�شاعد �ل�شقر على �لر�حة 

بحجبه �لأ�شعة و�ل�شوء عن عينيه. 
يف  �لتقييم،  يف  �ملُعتمدة  �ملعايري  وتتمّثل 
�ملُ�شّنع  �لربقع  فائدة  كفاءة ومدى  درجة 
ب���ال���ر�ح���ة ب�شكل  ي�����ش��ع��ر  ب��ح��ي��ث  ل��ل��ط��ري، 
�أف�����ش��ل، �مل��ظ��ه��ر �جل��م��ايل �ل��ع��ام للربقع، 
مدى جودة �ملو�د �ملُ�شّنع منها �لربقع، �أن 
يكون �شعر �لربقع ُمنا�شباً، �أي عدم �ملُبالغة 
يف ثمنه، بالإ�شافة �إىل �ل�شورة �جلمالية 
�ملُ�شاركة  وتقت�شر  �لر�ثية.  �لناحية  من 
على ُم�شّنعي بر�قع �ل�شقور ب�شكل يدوي 
من �ل�شّقارين و�حلرفيني و�ل�شركات على 

حّد �شو�ء. 

وتتاألف جلنة حتكيم �مل�شابقة، من خرب�ء 
ُمتخ�ش�شني يف قطاع �ل�شقارة وُمعّد�تها، 

ومن �أع�شاء يف نادي �شقاري �لإمار�ت. 
�ل�����دويل لل�شيد  �أب���وظ���ب���ي  م��ع��ر���س  ك����ان 
و�لفرو�شية قد �أعلن مطلع يوليو �جلاري 
ُم�شابقاته  يف  للُم�شاركة  �لر�ّشح  بدء  عن 
�شة،  �ملُتخ�شّ و�لثقافية  و�لفنية  �لر�ثية 
�إىل  ُم�شري�ً  وفئة،  فرعاً   27 ت�شمل  �لتي 
�ل�شهر  ن��ه��اي��ة  ل��غ��اي��ة  ُم��ت��اح  �لت�شجيل  �أّن 
45 جائزة ملُختلف  �لقادم، حيث مّت ر�شد 

�ملُ�شابقات. 
للدورة  �حل����دث  ث��ي��م��ة  �عتم������اد  وت�������ّم 
ب�����روٍح  وت����������ر�ث..  "��شتد�مة  �ل����ق����ادم����ة 
�أبوظبي  جل���ه���ود  �ن��ع��ك��ا���ش��اً  ُمتجّددة"، 
و�لعامل يف تعزيز ��شتد�مة �لبيئة و�ل�شيد 
�لتجارية  و�لأعمال  �لر�ثية  و�لريا�شات 
�شاملة  ��شر�تيجية  وب��ل��ورة  �ل�شلة،  ذ�ت 
ل���ت���ط���وي���ر �حل������دث و�ب����ت����ك����ار �مل����زي����د من 
�ل��ف��ع��ال��ي��ات و�لأن�����ش��ط��ة �ل��ت��ي ت��رت��ك��ز على 
ُمتجّددة  ب��روح  �ملا�شية  �ل���دور�ت  جناحات 

ُمبدعة. 

معر�ض اأبوظبي الدويل لل�ضيد ُيطلق للمّرة الأوىل ُم�ضابقة اأجمل برقع لل�ضقور

�ضرطة دبي تطلع على ممار�ضات تعزيز ال�ضالمة املرورية باأبوظبي
••  اأبوظبي-الفجر:

�طلع وفد من �شرطة دبي على جتربة مديرية �ملرور و�لدوريات   
بقطاع �لعمليات �ملركزية يف �شرطة �أبوظبي وممار�شاتها �ملتطورة 
�لربط  يف  �لتقنيات  �أح��دث  وتطبيق  �مل��روري��ة  �ل�شامة  تعزيز  يف 
�لعميد حممود  �لوطنية.    وبحث  و�لهوية  �مل��روري  �لنظام  بني 

مع  ب��الإن��اب��ة،  و�ل��دوري��ات  �مل���رور  مديرية  مدير  �لبلو�شي  يو�شف 
�لوفد �لز�ئر برئا�شة �لعقيد جمعة �شامل عبيد بن �شويد�ن مدير 
�لإد�رة �لعامة للمرور بالوكالة يف �شرطة دبي �شبل تعزيز �لتعاون 
وت��ب��ادل �خل���رب�ت يف �مل��ج��الت ذ�ت �له��ت��م��ام �مل�����ش��رك.  و��شتمع 
�لوفد �إىل �شرح من �لعميد �شيف حمد �لزعابي مدير �إد�رة مرور 
جمالت  يف  �ملتبعة  �لتطويرية  �ملمار�شات  �أف�شل  ح��ول  �أبوظبي 

�للتز�م  ح��ول  �لتوعية  جهود  على  وت��ع��رف  �مل��روري��ة.   �ل�شامة 
�لدر�جات  مل�شتخدمي  و�ل�شامة  �لأم��ن  و��شر�طات  مبتطلبات 
�أبوظبي، وتقدمي �لإر�شاد�ت حول  �إمارة  �لهو�ئية و�لكهربائية يف 
با�شتخد�مها،  �مل�����ش��رح  �ل���در�ج���ات  و�أن�����و�ع  �لفنية  �ل���ش��ر�ط��ات 
وتو�شيح �لغر�مات �ملتعلقة بعدم �للتز�م بالتعليمات و�لإر�شاد�ت 
و�لأماكن  و�مل�����ش��ار�ت  و�ل��ط��رق  �ل�����ش��ام��ة،  ومتطلبات  وم��ع��اي��ري 

�مل�شرح للدر�جات ��شتخد�مها.   و�طلع على جتربة مديرية �ملرور 
و�لدوريات و�إجر�ء�تها يف فك حجز �ملركبات و�إجر�ء�ت �ملخالفات 
و�لرب�مج  �لإي��ج��ار  مكاتب  من  تاأجريها  يتم  �لتي  �ملركبات  على 
و�لأنظمة �مل�شتخدمة، كما �طلعو� على �لدورية �لذكية و�لأنظمة 
و�لأجهزة �ملزودة بها، و�آلية �لعمل و�لأنظمة �ملتبعة يف ق�شم �ملدينة 

�لآمنة، ومهام من�شة �لعمليات يف �إد�رة �لعمليات.

فقد �ملدعو / حممد ر��شدول 
��شام جمل �لدين ، بنغادي�س   
�شفره  ج�������و�ز   - �جل���ن�������ش���ي���ة 
)0788440BQ(  رق����م 
م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
�لت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0558537071

فقدان جواز �ضفر

نيازى  عظيم   / �مل��دع��و  فقد 
ب���اك�������ش���ت���ان     ، �ح�����م�����د  ن�����ي�����از 
�شفره  ج�������و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
)fp9915731(  رق������م 

م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه 
�لت�����������ش�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

    0529266283

فقدان جواز �ضفر

فايز  ���ش��ي��د   / �مل����دع����و  ف���ق���د 
�شم�س  ر����ش���وى  ح�����ش��ن  �ول 
باك�شتان   ، ����ش���اه  �ك����رب  �ول 
�شفره رقم  �جلن�شية - ج��و�ز 
من   )tm9898732(
يجده عليه �لت�شال بتليفون 

رقم  0581482014    

فقدان جواز �ضفر
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-الفجر: 

مت��ّك��ن ب��اح��ث��ون م��ن م��رك��ز خليفة 
و�لهند�شة  �حل���ي���وي���ة  ل��ل��ت��ق��ان��ات 
�ل����ور�ث����ي����ة يف ج���ام���ع���ة �لإم��������ار�ت 
على  �لإجابة  من  �ملتحدة  �لعربية 
�ل�شاحلية  �ل�����ش��ب��خ��ة  "هل  ����ش���وؤ�ل 
و��شتخل�س  معدومة؟!"  �أم  ح��ّي��ة 
للتنقيب  عمليات  عقب  �لباحثون 
�جل��ي��ن��وم��ي ل��اأر����ش��ي �مل��احل��ة يف 
�ملتحدة  �ل��ع��رب��ي��ة  �لإم������ار�ت  دول���ة 
�أن  �شبخة،   225 ع��دده��ا  و�ل��ب��ال��غ 
تعترب  لل�شبخات  �لقا�شية  �لبيئة 
�حلياة  �أ����ش���ك���ال  مل��خ��ت��ل��ف  م���وط���ن���اً 
بالدر��شة  ق���ام  ول��ق��د  �مل��ي��ك��روب��ي��ة. 
"�شينتفيك  جملة  يف  ن�شرت  �لتي 
من  جم��م��وع��ة  �ل��ع��ل��م��ي��ة  ريبوت" 
خالد  �لدكتور  برئا�شة  �لباحثني 
علوم  ق�������ش���م  رئ���ي�������س  �لأم�����������ريي، 
م���رك���ز خليفة  وم���دي���ر  �لأح����ي����اء، 
و�لتقانات  �ل���ور�ث���ي���ة  ل��ل��ه��ن��د���ش��ة 
�حليوية، بالتعاون مع باحثني من 
جامعة نيويورك وطلبة من ق�شم 

علوم �لأحياء يف جامعة �لإمار�ت.
�لأمريي:  خالد  �لدكتور  و�أو���ش��ح 
�ل��در����ش��ة حديثة جد�ً  ه��ذه  �إن   "

وه���ي ت��ط��رح ت�����ش��اوؤًل م��ه��ّم��اً حول 
وبالتايل  �ل�����ش��ب��خ��ات،  يف  �حل���ي���اة 
جمال  يف  �ل���ت���ح���دي���ات  م���و�ج���ه���ة 
�أو �شبه  �ل��زر�ع��ة يف ظ��روف �شعبة 
معدومة، مما يدعم �أبحاث �لأمن 
�لغذ�ئي حملياً وعاملياً"  و" �أظهر 
�لكامل  �جل���ي���ن���وم���ي  �ل��ت�����ش��ل�����ش��ل 
من  �لعديد  �مل�شتوطنة  للكائنات 
�لبيولوجية،  �لأي�شية  �لعمليات 
ومت�����ث�����ل �ل����ب����ك����ت����ريي����ا �ل������زرق������اء 
 )cyanobacterium (
�أ�شا�س �لعمليات �لأي�شية �ملعتمدة 
عالية  �ل�شبخات  يف  �ل�����ش��وء  ع��ل��ى 
�لتفاعل  �أن  ووج����دن����ا  �مل���ل���وح���ة. 
�لزرقاء  �ل��ب��ك��ت��ريي��ا  ب���ني  �مل��ت��ب��ادل 

�لأخرى  �مليكروبية  �لتجمعات  مع 
ي��ع��د ع��ام��ًا مهماً  �أن  �مل��م��ك��ن  م��ن 
�ل�����ش��ب��خ��ات خ���ال �آلف  يف ت��ط��ّور 

�ل�شنني".
مّت  " لقد  �لدكتور خالد:  و�أ�شاف 

حتديد �جلينات �ملقاومة لاإجهاد 
�ملرتبطة  و�جل�����ي�����ن�����ات  �ل���ب���ي���ئ���ي 
�لتحلل  مثل  �حل��ي��وي،  بالتمعدن 
�أخ���رى متعلقة  �حل��ي��وي وج��ي��ن��ات 
ب��امل��ع��اجل��ة �حل��ي��وي��ة. ع����اوة على 

�ل��ع��ام��ل �لأ�شا�شي  �مل��ل��ح  ي��ُع��ّد  ذل��ك 
��ل �ل��ت��ن��وع �مل��ي��ك��روب��ي يف  �ل���ذي ���ش��كَّ
ونقل  ��شت�شعار  فيتّم  �لبيئات  هذه 
�ملجتمع  ب����ني  �مل���ف���ي���دة  �جل���ي���ن���ات 
�أف�شل  ق����درة  ل�����ش��م��ان  �مل��ي��ك��روب��ي 
�لقا�شية.  �لبيئة  ه��ذه  يف  للتكيف 
نباتي  ن���ط���اق  �ل�����ش��ب��خ��ات  ول�����دى 
حمدود وذلك ب�شبب �رتفاع تركيز 
�لاحيوية  و�ل���رو�����ش���ب  �لأم�����اح 
�لكائنات  وُي��ع��ّد حت��دي��د  �لأخ����رى. 
مع  �حل��ي��اة  على  �ل��ق��ادرة  �لدقيقة 
�لظروف  ه����ذه  ظ����ّل  يف  �ل��ن��ب��ات��ات 
�ل��ق��ا���ش��ي��ة وت���ع���زي���ز ق���درت���ه���ا على 
لأفاق  بد�ية  هو  �ل�شغوط  حتمل 

بحثية جديدة".  
للهند�شة  خ��ل��ي��ف��ة  م��رك��ز  وي��ع��م��ل 
�لور�ثية و�لتقانات �حليوية بفهم 
�لعمليات  ه����ذه  �آل����ي����ات  ودر������ش����ة 
لهم  يخوِّ مم��ا  �لتفاعات  ونوعية 
�لكائنات  على  جهودهم  تركيز  يف 
�مل���ي���ك���روب���ي���ة �ل���ن���اف���ع���ة ل����زر�ع����ة 
�ملحا�شيل و�لزر�عة �مللحية. كما �أن 
�مل�شتوطنة  �مليكروبات  �أنو�ع  در��شة 
ُيعترب  �مل��ل��ح��ي��ة  �لأر�������ش�����ي  ل���ه���ذه 
�لتطبيقات  يف  م��ب��ت��ك��ر�ً  م��ن��ظ��ور�ً 

�ل�شناعية.    

•• ابوظبي-الفجر:

للبحوث  ت�����ري�����ن�����دز  م�����رك�����ز  وق��������ع 
بحثي  تعاون  �تفاقية  و�ل�شت�شار�ت 
للدر��شات  جنيف  مركز  مع  وعلمي 
جنيف،   - و�لدبلوما�شية  �ل�شيا�شية 
ب���ه���دف ت��ع��زي��ز �أو������ش����ر �ل���ت���ع���اون يف 
و�لدر��شات  �لعلمي  �لبحث  جم��الت 
و����ش��ت��ط��اع��ات �ل������ر�أي، ف�����ش��ًا عن 
�لطرفني  ب����ني  �ل�������ش���ر�ك���ة  ت��ع��ظ��ي��م 
ل���ت���ب���ادل �لأب�����ح�����اث و�لإ��������ش�������د�ر�ت 
وت���ن���ظ���ي���م �ل�����ن�����دو�ت و�مل���ح���ا����ش���ر�ت 
�شمن  �لتفاقية  تاأتي  �إذ  �مل�شركة، 
��شر�تيجية "تريندز" �لهادفة لبناء 
�شبكة عاقات و��شعة وتعزيز قاعدة 

�ل�شر�كات �لإقليمية و�لعاملية.
"تريندز"  �مل���ذك���رة م��ن ج��ان��ب  وق���ع 
�لعلي  ع����ب����د�هلل  حم���م���د  �ل����دك����ت����ور 
�ل��رئ��ي�����س �ل��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��م��رك��ز، ومن 
�إيو�لد  للدر��شات"  "جنيف  ج��ان��ب 
للمركز،  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل���دي���ر  ك��ون��ي��غ 
جمال  دع���م  �إىل  �لت��ف��اق��ي��ة  وت�شعى 
م�شرك  ب���اإن���ت���اج  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث 
�لفعاليات  �إقامة  �إىل جانب  وه��ادف، 
كاملوؤمتر�ت  �مل��ت��ن��وع��ة،  و�لأن�������ش���ط���ة 
�مل�شركة،  �ل��ع��م��ل  وور�����س  �ل��دول��ي��ة، 

وتبادل  و�مل���ح���ا����ش���ر�ت،  و�ل����ن����دو�ت، 
و�ل�شت�شار�ت،  و�ملعلومات  �خل��رب�ت 

ودعم بر�مج �لتدريب.

�شراكات منتجة وفعالة
�لعلي  �لدكتور حممد عبد�هلل  وقال 
تريندز  مل��رك��ز  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �ل��رئ��ي�����س 
�لتفاقية  �إن  و�ل�شت�شار�ت  للبحوث 

مذكر�ت  م��ن  �شل�شلة  �شياق  يف  ت��اأت��ي 
�ل���ت���ي يربمها  و�ل���ت���ع���اون  �ل��ت��ف��اه��م 
�ملوؤ�ش�شات  �لعديد من  "تريندز" مع 
�لفكر  ومر�كز  و�لبحثية  �لأكادميية 
و�لدر��شات، بهدف فتح �آفاق جديدة 
���ش��ر�ك��ات منتجة  و�إق���ام���ة  ل��ل��ت��ع��اون 
وف���ع���ال���ة، ت�����ش��ه��م يف ت��ع��زي��ز �لإن���ت���اج 
مثّمناً  و�مل���ع���ريف،  و�ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث��ي 

�ل�شر�كة مع مركز جنيف للدر��شات 
و�ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة، وما  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
�شيثمر عنها من �إنتاج علمي وبحثي 

قوي وموثوق.
"تريندز"  �أن  �لعلي  �ل��دك��ت��ور  و�أك���د 
�شر�كاته  تعزيز  ور�ء  م��ن  ي�شتهدف 
�ل��ب��ح��ث��ي��ة و�ل��ع��ل��م��ي��ة و�لأك���ادمي���ي���ة 
�ملعريف  ل��ل��ت��و����ش��ل  ج�����ش��ر�ً  ي��ك��ون  �أن 

و�لأكادميي بني �أهم مر�كز �لبحوث 
�ل�شعيدين  ع����ل����ى  و�ل������در��������ش������ات 
�لإق���ل���ي���م���ي و�ل��������دويل، �إ����ش���اف���ة �إىل 
�مل�شتقبلية  �مل�������ش���ار�ت  ����ش��ت�����ش��ر�ف 
وو�شع  �لدولية،  و�لق�شايا  لاأزمات 
ت�شور�ت ومقرحات ت�شاعد �شانعي 
�لبنَّاء  �لتعامل  كيفية  على  �ل��ق��ر�ر 
�لقدرة على  تعزيز  �إىل جانب  معها، 

�لعاملية  �لق�شايا  م�شتجد�ت  مو�كبة 
�حللول  وط���رح  و�لنقا�س  بالتحليل 

�لبناءة.

ا�شرتاتيجية عاملية
و�أ�شار �لعلي �إىل �أن "تريندز" منذ �أن 
تبنى ��شر�تيجيته �لعاملية �جلديدة 
��شت�شر�ف  "من  ����ش���ع���اره���ا  �ل����ت����ي 

�مل�شاركة  �إىل  ب��امل��ع��رف��ة  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل 
يف  يجتهد  وه��و  �شنعه"  يف  �لفاعلة 
كمركز  مكانته  بها  يعزز  كي  �ل�شعي 
�إقليمياً  وفعال،  ر�ئ��د  م�شتقل  بحثي 
ر�شيناً،  بحثياً  منتجاً  يقدم  وعاملياً، 
�شر�كات  يف  وفاعلية  بقوة  وينخرط 
هادفة  علمية  ون��ق��ا���ش��ات  وح������و�ر�ت 
و�لأبحاث  �ل��ف��ك��ر  م���ر�ك���ز  �أك����رب  م���ع 

و�لدر��شات.

مبادرات م�شرتكة
�ملدير  �إي��و�ل��د كونيغ  �أو���ش��ح  ب���دوره، 
للدر��شات  جنيف  مل��رك��ز  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
�أن  و�ل���دب���ل���وم���ا����ش���ي���ة  �ل�������ش���ي���ا����ش���ي���ة 
للبحوث  تريندز  مركز  مع  �لتعاون 
و�ل�شت�شار�ت مثمر وبناء و�شينعك�س 
و�لعلمي  �لبحثي  �لإن��ت��اج  ق��وة  على 
تعزيز  �أه���م���ي���ة  م�����وؤك�����د�ً  �مل�������ش���رك، 
بني  و�لعلمي  �لبحثي  �لتعاون  �أط��ر 
�ملوؤ�ش�شات �لبحثية، و�إطاق �ملبادر�ت 
�خلرب�ت  تبادل  وت�شجيع  �مل�شركة، 
و�ل���ك���و�در، ب��ه��دف �لرت���ق���اء بجوهر 
�ملعرفة،  ون�������ش���ر  �ل���ع���ل���م���ي،  �ل���ب���ح���ث 
وتعزيز �لقدر�ت �لبحثية يف �ملجالت 
ذ�ت �لهتمام �مل�شرك. وثّمن �إيو�لد 
و�ملتطور  �حل����ي����وي  �ل�������دور  ك���ون���ي���غ 
بحثية  كموؤ�ش�شة  "تريندز"  مل��رك��ز 
وما  وعاملياً،  �إقليمياً  ومتميزة  ر�ئ��دة 
ي�شهده �ملركز من طفرة نوعية على 
و�لعلمية، ف�شًا  �لبحثية  �مل�شتويات 
عن جهوده �ملثمرة يف تقدمي �لإنتاج 
و�لر�شني،  �ملتميز  و�لفكري  �لبحثي 
�لعامل  �لتطور�ت �جلارية يف  ملو�كبة 

على �مل�شتويات كافة.

بهدف االرتقاء بجوهر البحث العلمي واملعرفة 

مركزا تريندز للبحوث وجنيف للدرا�ضات يوقعان اتفاقية تعاون بحثي وعلمي

باحثون من مركز خليفة يف جامعة الإمارات يجيبون 
على �ضوؤال: هل ال�ضبخة حّية؟!

هروب عامل العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

املذكور  باأن  الداخلي  للت�شميم  كارتيري  موؤ�ش�شة  تعلن 
اأدناه قد  هرب من موؤ�ش�شتنا وما زال على كفالتنا..

باأن  عليه  الت�شرت  اأو  معه  يتعامل  من  كل  نحذر  ل��ذا 
يتحمل امل�شوؤولية القانونية الناجمة عن ذلك

اال�شم: زاهد حممود نظر  ح�شني -  باك�شتاين اجلن�شية 
    GK 0150462  ويحمل جواز �شفر رقم

تاريخ الهروب  2022/05/05
كارتيري للت�شميم الداخلي

فقدان �ضهادات اأ�ضهم العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

القاب�شة  العاملية  ال�شركة  من  �شادرة  اأ�شهم  �شهادات  ُفقدت 
لزراعة االأ�شماك )اأ�شماك( ASMAK(( باال�شماء التالية: 

احلمادي ابراهيم  خليل  ابراهيم  عبدالكرمي   -1
�شهادة رقم Asmak176086 عدد االأ�شهم 200 �شهم

احلمادي ابراهيم  خليل  ابراهيم  بدرية   -2
�شهادة رقم Asmak176087 عدد االأ�شهم 200 �شهم

احلمادي ابراهيم  خليل  ابراهيم  فوزية   -3
�شهادة رقم Asmak176089 عدد االأ�شهم 200 �شهم

اأو  اع��اه  امل��ذك��ورة  لل�شركة  ت�شليمها  يجدهم  مم��ن  ال��رج��اء 
االت�شال على موبايل رقم 0504917775  م�شكورا.

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإع����������ان
�ل�ش�����ادة/روفان  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN كافيه رخ�شة رقم:2844038 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإع����������ان
�ل�ش�����ادة/جدر  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

CN عوي�س رخ�شة رقم:2965929 
قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإع����������ان
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :مطعم رييال تاي�شتي 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم :2996707 
تعديل �إ�شم جتاري من/ مطعم رييال تاي�شتي

REAL TASTY RESTAURANT

�إىل/ مطعم بيج فري�س بال�س كاجنيكاد�
BIG FRESH PALACE KANJIKADA

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان 
�أو دعوى بعد �نق�شاء  و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

غ���ا   / �مل���������دع���������و  ف������ق������د 
�ليمن   ، ن����ا�����ش����ر  ج����م����ال 
�شفره  ج�����و�ز   - �جل��ن�����ش��ي��ة 
 )07815488( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   �لت�������ش���ال 

0501020515

فقدان جواز �ضفر

����ش��ح��اق خمل�س   / �مل��دع��و  فقد 
ب����ن����غ����ادي���������س   ، �ل�������رح�������م�������ن 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج������و�ز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى   )BW0858675(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����ر  مم�����ن 
بال�شفارة �لبنغادي�شية �و �قرب 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �ضفر

فقد �ملدعو / �مانديب �شينغ 
�لهند   ، ���ش��ي��ن��غ  ����ش���وخ���دي���ف 
�جل��ن�����ش��ي��ة ج����و�ز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   )L6584080(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
�قرب  �و  �لهندية  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمار�ت.

فقدان جواز �ضفر

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 
 اإخطار عديل بالوفاء 

برقم املحرر 2022/0072752
�ن�ذ�ر عديل ) تكليف بالوفاء(

مقدمة من : �ملنذرة / رو�شة عبد�حلميد حممد عبد�هلل �حلمادي - �إمار�تية �جلن�شية ،  �لعنو�ن / �إمارة �ل�شارقة - منطقة �لريموك 
�لع�شري - م�شري �جلن�شية،  �أمني عبد�ملق�شود حممد  �إليه / حممد  �ملنذر  ، �شد /   0554090909 ، هاتف /  �شاحية حلو�ن 
ب�شفته �ملوقع على �ل�شيك و مدير و �شريك ل�شركة �شما يرب لاإن�شاء�ت ذ.م.م، �لعنو�ن / �إمارة �ل�شارقة - منطقة بود�نق - خلف 
�شارع �ل�شتقال - مبنى ملك جابر حممد جابر حممد �حلربي و �شركائه ، �لطابق 8 - �شقة 802، و �ملقيم حاليا / نزيل �ل�شجن 

�ملركزي بال�شارقة ، هاتف / 0507070946،
�ملو�شوع / تكليف بالوفاء مببلغ وقدره )410،000( درهم )فقط �أربعمائة وع�شرة �ألف درهم ، و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 

من تاريخ ��شتحقاق �ل�شيك وحتى �ل�شد�د �لتام،
حرر �ملنذر �إليه �إىل �ملنذرة �ل�شيك رقم )000113( مببلغ و قدره )410،000( درهم، �أربعمائة و ع�شرة �ألف درهم ، �مل�شحوب 
على بنك ر��س �خليمة �لوطني و�مل�شتحق  �ل�شد�د بتاريخ 2021/09/15 ، )�مل�شتند رقم 1 - �شورة �ل�شيك �ملرتد( - وعند تقدمي 
�ملنذرة طلب �شرف �ل�شيك للبنك �مل�شحوب عليه بتاريخ �ل�شتحقاق �رتد بدون �شرف ، و جاء �شبب �لرتد�د )غلق �حل�شاب( ، بح�شب 
ما هو و�رد مبذكرة �رجتاع �ل�شيك بتاريخ 2021/09/16، )�مل�شتند رقم 2 �شورة مذكرة �إعادة �ل�شيك دون �ل�شرف مع �لرجمة 
�لقانونية( - وحيث يهم �ملنذرة ��شتيفاء حقها من �ملنذر �إليه فقد بادرت مبطالبة �ملنذر�ليه مر�ر� و تكر�ر� بكافة �لطرق �لودية  ، �إل 
�ن كافة تلك �ملحاولت �لودية بائت بالف�شل لإمتناع �ملنذر �إليه �شد�د قيمة �ل�شيك بدون �شند �أو م�شوغ قانوين يدعو لذلك ، �لأمر 

�لذي حد� باملندرة �نذ�ر �ملنذر �ليه مبوجب هذ� �لأنذ�ر بتكليفه بالوفاء بقيمة �ل�شيك �شالفة �لذكر �أعاه ،
وتعدياته   1985 ل�شنة   5 رقم  �لحت��ادي  �ملدنية  �ملعامات  قانون  من  �مل��ادة )338(  �أنه من �ملقرر قانوناً وفقاً لن�س  - حيث 
"يجب وفاء �حلق متى ��شتويف �شروط ��شتحقاقه �لقانونية، فاإن تخلف �ملدين وجب تنفيذه جرب�ً عليه تنفيذ�ً عينيا �و  �أنه:  على 
تعوي�شا طبقا للن�شو�س �لقانونية “ ومن �ملقرر قانوناً وفقاً لن�س �ملادة )62( من �لائحة �لتنظيمية للقانون �لإجر�ء�ت �ملدنية 
قد ن�شت على: 1- ��شتثناء من �لقو�عد �لعام�ة يف رفع �لدعوى �بتد�ء تتبع �لأحكام �لو�ردة يف �ملو�د �لتالية �إذ� كان حق �لد�ئن ثابتاً 
بالكتابة - �لكرونيا �أو م�شتنديا، وحال �لأد�ء وكان كل ما يطالب به دينا من �لنقود معني �ملقد�ر �أو منقوًل حمدد�ً بذ�ته �و معينا 
بنوعه ومقد�ره، 2- تتبع �لأحكام �لو�ردة يف �لفقرة �ل�شابقة �إذ� كان �شاحب �حلق د�ئناأ بورقة جتارية �أو كانت �ملطالبة �ملالية حملها 
�إنفاذ عقد جتاري، و �إلتز�ما من �ملنذرة لن�س �ملادة )63( من ذ�ت �لائحة �لتنظيمية ، فاأنها تتقدم بالأنذ�ر �لعديل �ملاثل لتكليف 
�ملنذر �إليه بالوفاء وفقا ملا مقرر قانونا، لذلك ، تكلف �ملنذرة �ملنذر �إليه ب�شد�د �ملديونية �ملر�شدة بذمته مببلغ و قدره )410،000( 
درهم )فقط �أربعمائة و ع�شرة �ألف درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع %12 من تاريخ ��شتحقاق �ل�شيك وحتى �ل�شد�د �لتام، و ذلك 
خال مدة �أق�شاها خم�شة �أيام من تاريخ ��شتامكم هذ� �لنذ�ر وفقا لن�س �ملادة )1/144( من قانون �لإجر�ء�ت �ملدني�ة و يف حالة 
عدم �لألتز�م بال�شد�د باملوعد �ملحدد �شت�شطر �ملنذرة �للجوء �ىل �لق�شاء لإ�شت�شد�ر �أمر باأد�ء هذ� �ملبلغ مو�شوع �ل�شيك وفقا ملا هو 

مقرر باملادة )62( من �لائحة �لتنظيمية.
الكاتب العدل     

          الإمارات العربية املتحدة       
وزارة العدل - ال�شوؤون الفنية والتعاون الدويل

  اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات )ال�شارقة(   
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•• ليوا – الظفرة - الفجر:

�شهد مهرجان ليو� للرطب بدورته 
�ل��ث��ام��ن��ة ع�����ش��رة، م��ن��اف�����ش��ات قوية 
رطب  م�شابقة  يف  �مل�����ش��ارك��ني  ب��ني 
�ملفتوح  �ل�����ش��وط  �شمن  �خل��ا���س 
مل����ز�رع منطقة  و���ش��وط �خل��ا���س 
م�شابقات  ت�����ش��ت��م��ر  ف��ي��م��ا  �ل���ع���ني، 
24 يوليو �جلاري  �ملهرجان حتى 
�لظفرة،  مبنطقة  ليو�  مدينة  يف 
من�شور  �ل�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي����د  ب���ن 
جم���ل�������س �ل����������وزر�ء وزي�������ر �����ش����وؤون 
�إد�رة  وب��ت��ن��ظ��ي��م جل��ن��ة  �ل��رئ��ا���ش��ة، 
�لثقافية  و�ل���رب�م���ج  �مل��ه��رج��ان��ات 

و�لر�ثية باأبوظبي. 
للرطب  ل����ي����و�  م����ه����رج����ان  وت�������وج 
م�������ش���اب���ق���ة رط����ب  �ل����ف����ائ����زي����ن يف 
�شيف  عي�شى  بح�شور  �خل��ا���س، 
�إد�رة  جلنة  رئي�س  نائب  �مل��زروع��ي 
�لثقافية  و�ل���رب�م���ج  �مل��ه��رج��ان��ات 
وعبيد  �أب���وظ���ب���ي،  يف  و�ل���ر�ث���ي���ة 
�ملهرجان،  مدير  �مل��زروع��ي  خلفان 
�لق�شيلي  ع��ل��ي  م���ب���ارك  و����ش���ع���ادة 
�ملن�شوري مدير مز�ينة �لرطب يف 

�ملهرجان.
�لنتائج يف م�شابقة رطب  و�أ�شفرت 
�ملفتوح  �ل�����ش��وط  �شمن  �خل��ا���س 
عن فوز "�شيف بخيت �شيف مر�شد 
�ملرر" من �لظويهر باملركز �لأول، 
علي  "�شامل  �ل���ث���اين  �مل���رك���ز  ويف 
مر�شد خمي�س �ملرر" من �لظويهر، 
"عو�شة عبد�هلل  �لثالث  �ملركز  ويف 
خمي�س �ملرر" من �شيح �خلري، ويف 
"عبيد �شعيد ن�شيب  �ملركز �لر�بع 
�لدحيج،  م��ن  �ملزروعي"  خمي�س 
عي�شى  "ورثة  �خلام�س  �ملركز  ويف 
�ملزروعي" من  �شعيد  فار�س  �شيف 
�خلا�س  ����ش���وط  ويف  �ل���دح���ي���ج. 
ح�شد  �ل�����ع�����ني،  م���ن���ط���ق���ة  مل���������ز�رع 
حمودة  �شعيد  "علي  �لأول  �مل��رك��ز 
�لوقن،  م���ن  �لعرياين"  خ��م��ي�����س 
ويف �ملركز �لثاين "بنى علي مفتاح 
�ملركز  ويف  �لعر�د،  �ل�شام�شي" من 
مفتاح  حم��م��د  "مبارك  �ل���ث���ال���ث 
ويف  �ل���ظ���اه���رة،  م���ن  �ل�شام�شي" 
ر����ش��د علي  "�شعيد  �ل��ر�ب��ع  �مل��رك��ز 
مفتاح �ل�شام�شي" من �لوقن، ويف 
�شعيد  "�شلطان  �خل��ام�����س  �مل��رك��ز 

من  �لعرياين"  ���ش��ل��ط��ان  حم��م��د 
�لعويا.

وخ�ش�شت �للجنة �ملنظمة ملهرجان 
ملز�ينة  ج��ائ��زة   25 ل��ل��رط��ب  ل��ي��و� 
�ملفتوح(  )�ل�شوط  �خلا�س  رطب 
�ألف   446 تبلغ  �إج��م��ال��ي��ة  بقيمة 
رطب  ملز�ينة  ج��ائ��زة  و25  دره���م، 
مل������ز�رع م��ن��ط��ق��ة �لعني  �خل���ا����س 
�ألف   446 تبلغ  �إجمالية  بقيمة 

درهم.

ع���دد م��ن امل�����ش��وؤول��ني ي���زورون 
املهرجان

دولة  �مل�����ش��وؤول��ني يف  م��ن  ع���دد  ز�ر 
�لإم�����ار�ت م��ه��رج��ان ل��ي��و� للرطب 
بدورته 18، يف مدينة ليو� مبنطقة 
رعاية  حتت  يقام  و�ل��ذي  �لظفرة، 
�آل  ز�ي���د  ب��ن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء 
وزير ديو�ن �لرئا�شة، وبتنظيم من 
و�لرب�مج  �ملهرجانات  �إد�رة  جلنة 

�لثقافية و�لر�ثية باأبوظبي.
�ل��زي��ارة، على عدد  و�طلعو� خال 
من �مل�شاركات يف م�شابقات مز�ينة 
�ل���رط���ب، و����ش��ت��م��ع ل�����ش��رح موجز 
مدير  �مل��زروع��ي  خلفان  عبيد  م��ن 
�ملهرجان  م�شابقات  عن  �ملهرجان 
يوليو   24 ل��غ��اي��ة  ت�����ش��ت��م��ر  �ل���ت���ي 

�جلاري، بالإ�شافة �إىل �آليه ت�شليم 
�إجر�ء�ت  وفق  تتم  �لتي  �مل�شاركات 
�حر�زية ووقائية، وما يتبعها من 
�إعان  �إىل  و���ش��وُل  حتكيم  عملية 

�أ�شماء �لفائزين باملر�كز �لأوىل.
�لأج���ن���ح���ة  خم���ت���ل���ف  ز�رو�  ك���م���ا 
م���وق���ع  �مل�����ق�����ام�����ة يف  و�لأرك����������������ان 
�ملهرجان، وكذلك جناح جلنة �إد�رة 
�لثقافية  و�ل���رب�م���ج  �مل��ه��رج��ان��ات 
للمهرجان،  �مل��ن��ظ��م��ة  و�ل��ر�ث��ي��ة، 
بر�مج  من  تقدمه  ما  على  و�طلع 
وم��ه��رج��ان��ات على م���د�ر �ل��ع��ام، �إذ 
�شيف  عي�شى  �جل���ولت  يف  ر�فقهم 
�إد�رة  جلنة  رئي�س  نائب  �مل��زروع��ي 
�لثقافية  و�ل���رب�م���ج  �مل��ه��رج��ان��ات 
و�لر�ثية، وعبيد خلفان �ملزروعي 
م��دي��ر �مل��ه��رج��ان، وع���ب���د�هلل بطي 
�لفعاليات  �إد�رة  م��دي��ر  �لقبي�شي 

و�لت�شال باللجنة.
وز�ر �ملهرجان وفد من مركز �إد�رة 
�ل����ط����و�رئ و�لأزم���������ات و�ل����ك����و�رث 
�لدكتور  يتقدمه  �أبوظبي،  لإم��ارة 
ع��ب��د�هلل ر����ش��د �ل��ظ��اه��ري، �ملدير 
�ل�شتجابة  ل���ق���ط���اع  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 
و�لتعايف يف �ملركز، برفقة �لدكتور 
�إد�رة  �لكتبي  مدير  ���ش��امل  �شعيد 
�لعلمية  و�لأب�����ح�����اث  �ل����در������ش����ات 
�شرحان  في�شل  و�ل�شيد  ب��الإن��اب��ة، 

�لتدريب  �إد�رة  �ل��ك��ع��ب��ي  م���دي���ر 
و�لتمارين بالإنابة.

�لدكتور  �شعادة  �ملهرجان  ز�ر  كما 
���ش��امل �ل��ك��ع��ب��ي م��دي��ر ع����ام مركز 
"تدوير"  �لنفايات  لإد�رة  �أبوظبي 
ل�شوؤون  ب����الإن����اب����ة  �ل����ع����ام  �مل����دي����ر 
�لبلديات  د�ئ��������رة  يف  �ل���ع���م���ل���ي���ات 
�ملرزوقي  عبد�هلل  ير�فقه  و�لنقل، 
م��دي��ر ع���ام م��رك��ز �ل��ن��ق��ل �ملتكامل 

باأبوظبي وعدد من �مل�شوؤولني.
�حلكومي  �لإ����ش���ن���اد  د�ئ������رة  وم����ن 
�شعادة  �مل��ه��رج��ان  ز�ر  �أب��وظ��ب��ي  يف 
وكيل  �لكيومي  �أح��م��د  ���ش��امل  فهد 
ي��ر�ف��ق��ه حم��م��د م�شلم  �ل����د�ئ����رة، 
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �جلنيبي  نا�شر 
�حلكومية  �مل���������ش����ري����ات  مل���ك���ت���ب 

بالإنابة.
�هلل  عبد  �شعادة  �ملهرجان  ز�ر  كما 
ماجد �آل علي مدير عام �لأر�شيف 
و�مل���ك���ت���ب���ة �ل���وط���ن���ي���ة ب����الإن����اب����ة، 
غ��ب��ا���س مديرة  ���ش��ه��ي��ل��ة  و����ش���ع���ادة 
دبي  موؤ�ش�شة  يف  �لفعاليات  �إد�رة 

للمهرجانات و�لتجزئة.
�أبوظبي  وم���ن م��ن ���ش��رك��ة ب���رول 
�ملهرجان  ز�ر  )�أدن�����وك(  �ل��وط��ن��ي��ة 
�أحمد بن ثالث �لرئي�س �لتنفيذي 
�لعاملية"  للتجارة  "�أدنوك  ل�شركة 

وعدد من �مل�شوؤولني يف �ل�شركة.

ت��وع��وي��ة  ب���رام���ج  "تدوير" 
وخدمات مميزة يف املهرجان

خلفان  �شامل  �لدكتور  �شعادة  ق��ال 
�أبوظبي  مركز  عام  مدير  �لكعبي، 
)ت������دوي������ر(،�إن  �ل���ن���ف���اي���ات  لإد�رة 
ليو�  م��ه��رج��ان  يف  �مل��رك��ز  م�شاركة 
دوره  م��ن  �ن��ط��اق��اً  ت��اأت��ي  للرطب 
حكومية  ج��ه��ة  ب�شفته  �مل���ح���وري 
�ل��ن��ف��اي��ات يف  �إد�رة  ع��ن  م�����ش��وؤول��ة 
�أبوظبي، و�ل��ذي يتطلع من  �إم��ارة 
�إيجابي  تغيري  �إح��د�ث  �إىل  خاله 
و�حلفاظ  ح��ول��ن��ا  م��ن  �ملجتمع  يف 
على �لتو�زن بني �لثقافة و�لر�ث 
�مل�شوؤولية  ثقافة  وتكري�س  �لبيئي، 
�لج��ت��م��اع��ي��ة، وذل����ك ع���رب تعزيز 
�لتعامل  ب��ث��ق��اف��ة  �جل��م��ه��ور  وع���ي 
وت�شجيعهم  �لنفايات  م��ع  �ل�شليم 
�لبيئية  �مل���م���ار����ش���ات  ت��ب��ن��ي  ع���ل���ى 
وتقدمي  و�مل�������ش���ت���د�م���ة  �ل�����ش��ل��ي��م��ة 
على  للحفاظ  �لدعم  �أ�شكال  كافة 
�مل�������ش���ه���د �جل����م����ايل و�حل���������ش����اري 
لإمارة �أبوظبي، وذلك مبا ين�شجم 
�أب��وظ��ب��ي ب�شاأن  �إم������ارة  م���ع خ��ط��ة 
�لعامة  �ل��ن��ظ��اف��ة  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ 
وحتقيق �لتو�زن بني �لإرث �لبيئي 
و�ل����ت����ط����ور �ل����ع����م����ر�ين. و�أ�����ش����اف 
للرطب  ليو�  مهرجان  �أن  �شعادته 
تكري�س  يف  �إط����اق����ه  م���ن���ذ  جن����ح 

�لفعاليات  �أه��م  من  و�ح��د�ً  مكانته 
�ل���ت���ي ت�����ش��ت��ه��دف �إح����ي����اء �ل����ر�ث 
و�لتقاليد  ب���ال���ع���اد�ت  و�لح���ت���ف���اء 
ويحر�س  �ل��ع��ري��ق��ة،  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�مل�����ش��ارك��ة يف فعاليات  ع��ل��ى  �مل��رك��ز 
�ملهرجان يف كل عام لتقدمي ر�شالة 
�شر�ئح  ك��اف��ة  �إىل  ه��ادف��ة  ت��وع��وي��ة 
�ملجتمع توؤكد �أن �لنظافة هي جزء 
م��ن ت��ر�ث��ن��ا، ح��ي��ث ���ش��ي��وف��ر �ملركز 
�مل��ه��رج��ان عدد�ً  قبل و�أث��ن��اء وب��ع��د 
و�لآليات،  و�ل��ُع��م��ال  �مل�شرفني  م��ن 
وكافة م�شتلزمات �لنظافة ل�شمان 
�شي�شلط  ك��م��ا  �مل���ه���رج���ان.  ن��ظ��اف��ة 
�ملركز �ل�شوء على جهوده يف تعزيز 
م�شتويات جودة �حلياة يف �أبوظبي 
وم�شتد�م  م�شتقبل �شحي  وتوفري 
ل���اأج���ي���ال �ل���ق���ادم���ة، ف�����ش��ًا عن 
تقدمي خدمات جمع ونقل �لنفايات 
�لعامة  �ل�����ش��ح��ة  �آف����ات  وم��ك��اف��ح��ة 
معايري  �أع���ل���ى  ت��ط��ب��ي��ق  ل�����ش��م��ان 
ت�شارك  �أغذية  �لنظافة. جمموعة 
ليو�  مهرجان  يف  "فوعة"  بجناح 
�شعادة مبارك هذيلي  �أكد  للرطب 
�لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س  �مل���ن�������ش���وري، 
ملجموعة  �مل���وؤ����ش�������ش���ي���ة  ل���ل�������ش���وؤون 
�أغذية، �أن جمموعة �أغذية ت�شارك 
هذ� �لعام يف مهرجان ليو� للرطب 
م���ن خ����ال ج��ن��اح �ل��ف��وع��ة �ملميز 

�لتمور  م��ن��ت��ج��ات  ي��ع��ر���س  �ل�����ذي 
�لفاخرة، وتاأتي م�شاركتنا �نطاقاً 
مز�رعي  خدمة  على  حر�شنا  م��ن 
�ل�شريك  ب���اع���ت���ب���اره���م  �ل���ن���خ���ي���ل 
�لنخيل  قطاع  لتطوير  �لأ�شا�شي 
و�لتمور بالدولة، فلهم دور حيوي 
�ل��غ��ذ�ئ��ي، كما  �لأم���ن  يف منظومة 
�إننا ن�شجعهم على �لرتقاء بجودة 
�ل��ت��م��ور و����ش��ت��د�م��ت��ه��ا مب���ا يدعم 
�لنمو �لقت�شادي. و�أ�شاف مبارك 
�ملن�شوري �أن �ملهرجان ي�شكل ملتقى 
و�ملخت�شني  �ملهتمني  جلميع  هاماً 
بالتمور و�لنخيل ملا حتمله �أ�شجار 
وفو�ئد  �شامية  مكانة  من  �لنخيل 
�ملز�رعون  يتناف�س  حيث  عظيمة 
لتقدمي ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د ومميز 
وذ�ت جودة عالية من �لتمور، كما 
�أننا يف جمموعة �أغذية عموماً ويف 
قطاع  نويل  خا�س،  ب�شكل  �لفوعة 
عظيمة،  �أهمية  و�ل��ت��م��ور  �لنخيل 
ي��ت��ج��ز�أ م��ن �لقطاع  ف��ه��و ج���زء ل 
�ل��زر�ع��ي �حل��ي��وي ب��ال��دول��ة، ويعد 
و�أ�شار  ب����ه.  ن��ع��ت��ز  ح�����ش��اري��اً  �إرث������اً 
�لفوعة  ��شتعد�د�ت  �إىل  �ملن�شوري 
�لتمور  ت�����ش��وي��ق  مل��و���ش��م  �حل��ال��ي��ة 
�لذي �شينطلق قريباً وميتد خال 
�أغ�����ش��ط�����س وحتى   6 �ل���ف���رة م���ن 
��شتام  خالها  يتم  �أكتوبر،   27

�ألف مز�رع   17 �لتمور لأكر من 
م��ن خم��ت��ل��ف �أن���ح���اء �ل���دول���ة، كما 
���ش��ت��ق��دم �ل��ف��وع��ة وب���ال���ت���ع���اون مع 
و�ل�شامة  للزر�عة  �أبوظبي  هيئة 
تقدمي   ADAFSA �لغذ�ئية 
)�فر��شية(  تعريفية  حما�شرة 
ل���ل���م���ز�رع���ني ب���ع���ن���و�ن: �لأ�����ش����و�ق 
�لتمور عرب  وت��د�ول  لبيع  �لبديلة 
و�لإلكرونية-  �لفعلية  �مل�����ز�د�ت 
ذل��ك �شمن  وي��اأت��ي  ز�د،  �إي  من�شة 
ب��ني �لطرفني  �مل�����ش��رك��ة  �جل��ه��ود 
قنو�ت  ع����ن  �مل�����ز�رع�����ني  ل��ت��ع��ري��ف 

�لت�شويق �لبديلة لبيع �لتمور.
جت����در �لإ�����ش����ارة �أن�����ه مت �لإع�����ان 
�لبديلة  �لأ������ش�����و�ق  ع���ن  م����وؤخ����ر�ً 
�لتمور  ل��ب��ي��ع  �إ����ش���اف���ي���ة  ك���ق���ن���و�ت 
�لفائ�شة عن �شقف �لإنتاج �ملدعوم 
، وذلك مل�شاعدة �ملز�رعني ومنتجي 
لاأ�شو�ق  �ل���دخ���ول  ع��ل��ى  �ل��ت��م��ور 
�إنتاجهم  وب��ي��ع  و�ل��ع��امل��ي��ة  �مل��ح��ل��ي��ة 
باأ�شعار جمزية، وتت�شمن �لأ�شو�ق 
�لعاملية  �أو  �ملز�د�ت �ملحلية  �لبديلة 
�أر���س �لو�قع وذل��ك مبركزي  على 
�ل�شاد ومركز �شيح �خلري،  ��شتام 
بالإ�شافة �إىل �ملز�د�ت �لإلكرونية 
ز�د"  "�إي  م���ن�������ش���ة  خ������ال  م�����ن 
مبتكرة  ت�شويقية  ق��ن��اة  بو�شفها 
مت���ن���ح �مل�����ز�رع�����ني ف���ر����ش���ة �إمت�����ام 
عمليات بيع و�شر�ء �لتمور باجلملة 
طرح  مت  كما  وي�����ش��ر.  �شهولة  بكل 
�لفاخرة من  �لتمور  برنامج �شر�ء 
�مل��ز�رع �خلا�شة  �لتمور يف  منتجي 
و�مل��ن��ازل و�مل��وؤ���ش�����ش��ات �ل��ع��ام��ة دون 
�ملز�رعني  من  يكونو�  �أن  ��شر�ط 
�مل�شجلني يف مو�شم ت�شويق �لتمور، 
وذلك بهدف توفري قناة ت�شويقية 
وتنويع  �ملنتجني،  من  �لفئة  لهذ� 
عالية  �مل��ح��ل��ي��ة  �ل���ت���م���ور  م�������ش���ادر 
�لرتقاء  ي�����ش��اه��م يف  �جل�����ودة، مب��ا 
وتعزيز  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لتمور  بجودة 
�مل�شتويني  على  �لتناف�شية  قدرتها 

�ملحلي و�لدويل.

مناف�ضات قوية ت�ضهدها م�ضابقات رطب اخلال�ض يف مهرجان ليوا للرطب بدورته 18

و علي العرياين يف مزارع العني  املفتوح..  اخلا�ص  �شوط  يتقدم  املرر  • �شيف 
• تدوير: برامج توعوية وخدمات مميزة يف املهرجان وجمموعة اأغذية ت�شارك بجناح فوعة يف مهرجان ليوا للرطب
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العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإع����������ان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/مطعم 

�و�شي�شي  
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:4068213 

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإع����������ان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/لونرييا 

لتجارة �لحذية �لن�شائية  
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2748005 

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإع����������ان
�ل�ش�����ادة/ بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

فيكتوريو�س �نرنت كافيه  
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2826734 

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإع����������ان
�ل�ش�����ادة/�لعني  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئ���رة  تعلن 

لند  
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2966559 

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإع����������ان
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :مطعم ق�شر ريد�ن 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم :1475838 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة �شالح فرج �شالح بابكر %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف �حمد فرج �شالح بابكر
فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإع����������ان
�لقلعة  :�شالون  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

�لذهبية للرجال
CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم :1128892 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة �ليازيه علي عزيز مكتوم �ل�شريفى %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حممد علي عزيز مكتوم �ل�شريفي

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإع����������ان
�لذهبي  :�لنجم  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

لعمال �لملنيوم و�لزجاج
CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: رخ�شة رقم :1745237 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 ��شافة فاطمه حممد عبد�لرحيم كندر �لحمد %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 
 حذف حمود حممد حمد خمي�س �لعلوي

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإع����������ان
عني  :كافترييا  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �لظفرة  رخ�شة رقم :2168841 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 ��شافة �شياح حمد �شيف حممد �ملن�شوري %100
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع 

 حذف حمد�ن ز�يد عبد�هلل بوحميد �ملزروعي
فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإعان ت�شفية �شركة
نوع �ل�شركة:�شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة

�ل�شم �لتجاري:بل�س هاو�س �لمار�ت لد�رة �ملطاعم ذ.م.م
  P رقم  وحدة   -  UNT277027 �لد�ر   - تاور  �شكاي  �ل�شركة:بناية  عنو�ن 

جزيرة �لرمي - جزيرة �لرمي - �لرمي �شم�س 6 قطعة  -  C10  -  C11
CN 1145320 :رقم �لقيد يف �ل�شجل �لقت�شادي

التعديل الذي طراأ على ال�شركة:

�ل�شركة وت�شفية  حل   -  1
�ل�شخ�س  �شركة   - �حل�شابات  لتدقيق  �حلو�شني  �ل�شادة/�حمد  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/7/17  لل�شركة  قانوين  كم�شفي   ، ذ.م.م  �لو�حد 
�لعدل  كاتب  لدى  �ملوثق  �لعادية  غري  �لعمومية  �جلمعية  حم�شر  قر�ر  على 

بالرقم:2250014571 - تاريخ �لتعديل:2022/7/22
فعلى كل من له حق �و �عر��س على هذ� �لعان مر�جعة �مل�شفي �ملعني خال 

مدة 30 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
 قطاع ال�شوؤون التجارية

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإع����������ان
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :كر�ج ��س جي ��س لت�شليح ميكانيكي 

و�لكهرباء �ل�شيار�ت رخ�شة رقم :CN 4270268 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �إ�شم جتاري من/ كر�ج ��س جي ��س لت�شليح ميكانيكي و�لكهرباء �ل�شيار�ت

S G S AUTO MECHANIC AND ELETRICAL REPAIR GARAGE

�إىل/ ور�شة �شويز �شتار للخر�طة
SWIZ STAR TURNERY WORKSHOP

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة ور�شة خر�طة  2592011.3
تعديل ن�شاط / حذف �إ�شاح ميكانيك �ملركبات  4520003
تعديل ن�شاط / حذف �إ�شاح كهرباء �ل�شيار�ت  4520005

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي 

حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإع����������ان
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :بدع ز�يد لتجارة �حلديد ذ.م.م

 رخ�شة رقم :CN 1096310 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة كي�شور زمان عرفان  %49

تعديل مدير / �إ�شافة كي�شور زمان عرفان
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف عرفان عبد�لرحيم �شيخ

تعديل �إ�شم جتاري من/ بدع ز�يد لتجارة �حلديد ذ.م.م
BIDA ZAYED STEEL TRADING L.L.C L.L.C

�إىل/ �شركة مالتي فريم للتجارة �لعامة ذ.م.م
MULTI FIRM GENERAL TRADING CO L.L.C

تعديل  عنو�ن / من منطقة �لظفرة مدينة ز�يد �شرق 16 288387 �ل�شيد م�شبح �لكندى 
لتمثيل  �لفق  �أبوظبي م�شفح م�شفح 39 525772 525772  �إىل  �خرين  و  �لكندى  م�شبح 

�ل�شركات - ذ م م و �خرين
 تعديل ن�شاط / �إ�شافة جتارة قطع �لغيار �جلديدة لل�شيار�ت  4530001

 تعديل ن�شاط / �إ�شافة جتارة مو�د بناء �لبيوت �خل�شر�ء- باجلملة.  4663040
) تعديل ن�شاط / حذف بيع حديد �لت�شليح - بالتجزئة  4752003
 تعديل ن�شاط / حذف بيع منتجات �حلديد - بالتجزئة  4752017

�لقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لإعان  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
خال يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو 

دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإع����������ان
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :كريون�س لاأختام وم�شتلزماتها

رخ�شة رقم :CN 4077748 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة �ر�شاد بوتيابور�يل مانانكاديان %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شيف �شلطان �شامل �شلطان �لتميمى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ كريون�س لاأختام وم�شتلزماتها
CRAYONS STAMPS & ACCESSORIES

�إىل/ كريون�س لاأختام وم�شتلزماتها - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
CRAYONS STAMPS  & ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C 

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة 

عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإع����������ان
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :�يجل هوم للمقاولت �لعامة

رخ�شة رقم :CN 3834770 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ر��شيد �لرحمن عبد�لقادر %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف �شامل خلفان �شليمان عامر �حلر��شى
تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م

تعديل �إ�شم جتاري من/ �يجل هوم للمقاولت �لعامة
EAGLE HOME FOR GENERAL CONTRACTING

�إىل/ �يجل هوم للمقاولت �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
EAGLE HOME FOR GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة 

عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإع����������ان
للفنون  جوملار  :معهد  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

و�لأزياء - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
 رخ�شة رقم :CN 4384899 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �إ�شم جتاري من/ معهد جوملار للفنون و�لأزياء - �شركة �ل�شخ�س 
�لو�حد ذ م م

JULMAR INSTITUTE FOR ARTS & FASHION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل/ معهد جوملار - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
JULMAR INSTITUTE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. 

د�ئرة  مر�جعة  �لإعان  هذ�  على  �عر��س  �أو  حق  له  من  كل  فعلى 
�لتنمية �لقت�شادية خال يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل 
�أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة  فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإع����������ان
�لبقاع  :موؤ�ش�شة  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

للمطابخ و�لملنيوم
رخ�شة رقم :CN 1136131 قد تقدمو� �إلينا بطلب:

تعديل �إ�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة �لبقاع للمطابخ و�لملنيوم
�إىل/ موؤ�ش�شه �لبقاع للمطابخ و�لملنيوم

AL BOQAA KITCHENS AND ALUMINIUM EST

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة 
�لتنمية �لقت�شادية خال يوم و�حد من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان 
�أو دعوى بعد �نق�شاء  و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق 

هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإع����������ان
�لمار�ت  :مد�ر�س  �ل�شادة   / باأن  �لإقت�شادية  �لتنمية  د�ئرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �إلينا بطلب: �لوطنية رخ�شة رقم :1002750 
تعديل مدير / �إ�شافة حممد ح�شن حممد ح�شن �ملعينى

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة ديو�ن �لرئا�شة
PRESIDENTIAL COURT

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف وز�رة �شوؤون �لرئا�شة
Ministry of Presidential Affairs )MOPA(

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوما  ع�شر  �أربعة  خال  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإع����������ان
تعلن د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية باأن / �ل�شادة :�رينا لأعمال �لتكييف �ملركزي

رخ�شة رقم :CN 1075174 قد تقدمو� �إلينا بطلب:
 تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / �إ�شافة حممد ح�شني �حمد�لرحمن %100

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع / حذف حممد ح�شني �حمد�لرحمن
تعديل وكيل خدمات / حذف �حمد حممد ميزر �لرميثى

تعديل �شكل قانوين / من موؤ�ش�شة فردية �إىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
تعديل �إ�شم جتاري من/ �رينا لأعمال �لتكييف �ملركزي

ARINA CENTRAL AIR CONDITIONING WORKS

�إىل/ �شركة �رينا لأعمال �لتكييف �ملركزي - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ م م
ARINA CENTRAL   AIR CONDITIONING WORKS COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو �عر��س على هذ� �لإعان مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خال �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان و�إل فاإن �لد�ئرة غري م�شوؤولة 

عن �أي حق �أو دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإع����������ان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

�ر�س �ل�شام لعمال �لبا�شر  
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1171700 

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإع����������ان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/كرميينيز 

CN للحلويات رخ�شة رقم:3722283 
 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

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

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اإع����������ان
تعلن د�ئ���رة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�ش�����ادة/ماتريك�س 

خلدمات �لنظافة �لعامة  
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1195169 

�لغاء رخ�شة
�لعان  هذ�  على  �عر��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خال  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-وام:

��شت�شاف مركز �لبحوث و�لتطوير 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دبي  �ل��ت��اب��ع لهيئة 
"�لباحث"،  ب��رن��ام��ج  خ����ال  م���ن 
 20 م����ن  م���ت���درب���اً  ط���ال���ب���اً   95
جامعة   23 م��ن  خمتلفة  جن�شية 
حملية وعاملية، لتطوير معارفهم 
وخرب�تهم وتاأهيلهم لدخول �شوق 
�ل��ع��م��ل، مب���ا ي��ع��زز دور �مل���رك���ز يف 
�ل��ط��اق��ة و�ملياه  ب��ب��ح��وث  �لرت���ق���اء 
�مل�شتقبلية.  �لتحديات  ومو�جهة 
و����ش��ت��ق��ط��ب �مل���رك���ز م��ن��ذ �إط����اق 
من  متدربا،   15 �لباحث  برنامج 
�ملو�طنة،  �ل��ك��ف��اء�ت  م��ن   5 بينهم 
لان�شمام �إىل فريق عمل �لهيئة.

وقال معايل �شعيد حممد �لطاير، 
�لع�شو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي 
لهيئة كهرباء ومياه دبي �إن مركز 
جمّمع  يف  و�ل���ت���ط���وي���ر  �ل���ب���ح���وث 
حممد بن ر��شد �آل مكتوم للطاقة 
�ل�شم�شية ر�شخ مكانته كمركز ر�ئد 
ي�شهم  �ل�شم�شية  �لطاقة  لتقنيات 
�لنظيفة  �لطاقة  يف تطوير قطاع 
و�مل��ت��ج��ددة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى �لعامل 
�لعلمي  �ملجتمع  �إث���ر�ء  خ��ال  من 

بالبحوث �لعلمية �ملتخ�ش�شة.
�ملركز  ����ش��ت��ق��ط��اب  �أن  �إىل  ول��ف��ت 

و�لأكادمييني  �ل��ب��اح��ث��ني  خل���رية 
يف  ي�شهم  �جلن�شيات  خمتلف  م��ن 
تبادل �أف�شل �خلرب�ت و�ملمار�شات 
�ل�شر�كة  وتعزيز  و�لعاملية  �ملحلية 
و�لقطاع  �حل��ك��وم��ي  �ل��ق��ط��اع  ب��ني 
ل���ت���ح���وي���ل دب�����ي �إىل  �لأك������ادمي������ي 
�لوجهة �لأوىل للعلماء و�لباحثني 
�مل����ت����ج����ددة  �ل�����ط�����اق�����ة  يف جم�������ال 

و�لنظيفة.
و�أ�شاف، �أن �ملركز يدعم مبادرة دبي 
عمل  منهج  ت�شكل  و�لتي   ،  10X
بالإمارة  لانتقال  دب��ي  حلكومة 
نحو ريادة �مل�شتقبل، وجعلها ت�شبق 
مدن �لعامل بع�شر �شنو�ت. وي�شم 
44 باحثاً وباحثة من بينهم 26 
و�ملاج�شتري.  �لدكتور�ه  حملة  من 
ون�����ش��ر �مل���رك���ز م��ن��ذ �إط���اق���ه 84 

م��وؤمت��ر�ت علمية  ورق��ة بحثية يف 
دول��ي��ة وجم���ات ودوري�����ات عاملية 
حمّكمة. و�شجل 5 بر�ء�ت �خر�ع 
على  �ل��ع��م��ل  وي��ج��ري  �لآن،  ح��ت��ى 

بر�ء�ت �خر�ع جديدة.
م���ن ج��ان��ب��ه، ق���ال �مل��ه��ن��د���س وليد 
�لتنفيذي  �ل���ن���ائ���ب  ���ش��ل��م��ان،  ب���ن 
�لأعمال  تطوير  لقطاع  للرئي�س 
"�لباحث"  �إن  �لهيئة:  يف  و�لتميز 
ثقافة  وتعزيز  حتفيز  على  يعمل 
وتطوير  و�ل����ت����ط����وي����ر،  �ل���ب���ح���ث 
و��شتقطاب  �مل��ه��ن��ي��ة،  �ل���ك���ف���اء�ت 
�خلريجني �لإمار�تيني و�لكفاء�ت 
�لوطنية للعمل يف مركز �لبحوث 
و�لتطوير، وذلك لتغطية �لأن�شطة 
ذلك  يف  مبا  �ملركز  بها  يقوم  �لتي 
ت��ن��ظ��ي��م �ل�����ن�����دو�ت، و�مل�����وؤمت�����ر�ت، 

وور��������������س �ل�����ع�����م�����ل، و�ل�������رب�م�������ج 
�ل��ت��دري��ب��ي��ة و�مل�����ش��اب��ق��ات، وزي����ارة 
و�جلامعات.  و�مل����د�ر�����س  �مل���و�ق���ع 
�لكفاء�ت  �أم����ام  �ل��ربن��ام��ج  وي��ت��ي��ح 
يف  للم�شاركة  �ل��ف��ر���ش��ة  �ل��وط��ن��ي��ة 
و�لهيئة.  �مل��رك��ز  م�شاريع  تطوير 
�إىل  �ل���ربن���ام���ج  ي���رم���ي  �أ�����ش����اف  و 
�إ�شر�ك �جلامعات �ملحلية و�لعاملية 
�إر�شال  ع��رب  و�لتطوير  �لبحث  يف 

لديهم  تقنيني  مر�شحني  �أف�شل 
�لهيئة  يف  �ل��ب��اح��ث��ني  م���ع  ل��ل��ع��م��ل 
خمتلفة."  ب��ح��ث��ي��ة  جم������الت  يف 
وي�شتمل "�لباحث" على �أربع فئات 
م�شاريع  متويل  �ل��ت��دري��ب،  وه��ي: 
�ل���ت���خ���رج، �ل��ب��اح��ث��ون �ل����ز�ئ����رون، 
و�حللقات �لدر��شية وور�س �لعمل، 
�إ�شر�ك  �إىل  �ل���ربن���ام���ج  وي���ه���دف 
�لأكادميية  و�ملوؤ�ش�شات  �ملوظفني 

�ل���ب���ح���ث و�ل���ت���ط���وي���ر.  يف ج����ه����ود 
وبالتعاون  �لربنامج  مظلة  وحتت 
�لعامليني  �خل����رب�ء  م��ن  نخبة  م��ع 
�ملركز خال  �أق��ام  �ملركز،  وخ��رب�ء 
تقنية  جل�شة   30 �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام 
ت���ن���اول���ت م��و����ش��ي��ع ع����دي����دة، من 
وتعلم  �ل�شم�شية  �خلايا  �أب��رزه��ا، 
�لعميق  �لتعلم  وخو�رزميات  �لآلة 
�لرقمي  و�لت�شنيع  و�ل��روب��وت��ات 

و�لبلوك  ب��الإ���ش��اف��ة  و�ل��ت�����ش��ن��ي��ع 
�لأبعاد.  ثاثية  و�لطباعة  ت�شني 
�فر��شية  ن�����دو�ت   5 ن��ظ��م  ك��م��ا 
لتوزيع  �ل��ذك��ي��ة  �ل�����ش��ب��ك��ات  ح����ول 
�لأق���م���ار  ح���ي���اة  ودورة  �ل���ط���اق���ة، 
�ل�شطناعية، و�لتحليات �ملعقدة 
ل�شل�شلة �لبيانات �لكربى، وم�شادر 

معلومات �لطاقة �ل�شم�شية.
 5 �ل��ربن��ام��ج ع��ق��د  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 

ور�س عمل حول دور تقنية �ل�شقل 
�مل�شتد�مة،  �ملباين  يف  �لديناميكي 
�ل���روب���وت���ات  ع����امل  �إىل  وم���دخ���ل 
ونظم ت�شغيل �لروبوتات، و�لألو�ح 
�ل�����ش��م�����ش��ي��ة �ل���ك���ه���رو����ش���وئ���ي���ة يف 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة 
وخ�شائ�س �ملو�د �لأولية وت�شميم 
�ل���ب���ط���اري���ات، وم���دخ���ل ذك����ي �إىل 

�لثورة �ل�شناعية �لر�بعة.

•• اأبوظبي-وام: 

�لثقافة  لد�ئرة  �لتابع  �لعربية،  للغة  �أبوظبي  مركز  نّظم 
�ل�16 من  �ل��دورة  – �أبوظبي، وخال فعاليات  و�ل�شياحة 
مهرجان ليو� للرطب، �لذي يقام يف مدينة ليو� مبنطقة 
�لظفرة حتى 24 من يوليو �جلاري، ندوة تعريفية بجائزة 
بهدف  موؤخر�ً،  �لأوىل  دورتها  �أطلقت  �جليل" �لتي  "كنز 
تكرمي �لأعمال �ل�شعرية �لنبطية، و�لدر��شات �لفلكلورية، 
قدمو�  �لذين  و�ملبدعني  للد�ر�شني  متنح  �لتي  و�لبحوث 
وقيمه  �لنبطي  بال�شعر  �ملت�شل  �مل����وروث  ت��ن��اول��ت  �أع��م��اًل 

�لأ�شيلة.
و�شارك يف �جلل�شة �لتي ��شت�شافها �مل�شرح �لرئي�شي، كل من 

عي�شى �شيف �ملزروعي، رئي�س �للجنة �لعليا للجائزة، نائب 
رئي�س جلنة �إد�رة �ملهرجانات و�لرب�مج �لثقافية و�لر�ثية 
يف �أبوظبي، و�شعادة عبد �هلل ماجد �آل علي، ع�شو �للجنة 
�لوطنية  و�ملكتبة  لاأر�شيف  �لعام  �ملدير  للجائزة،  �لعليا 
بالإنابة، �للذ�ن عّرفا باجلائزة، و�أهد�فها، وفروعها، و�شبب 
و�شروط  �لتحكيم،  جلنة  عمل  �آلية  و��شتعر�شا  ت�شميتها، 

�لنت�شاب، وغريها من �ملحاور.
�أ�شار �ملزروعي �إىل �أن مت ��شتلهام �جلائزة  وخال �جلل�شة 
و��شمها من �إحدى ق�شائد �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهّيان -طّيب �هلل ثر�ه- لتكون منطلقاً لتكرمي �جلهود 
�لنبطي،  �ل�شعر  جم���ال  يف  �مل��ت��م��ّي��زة  �ل��ن��وع��ي��ة  و�ل��ت��ج��ارب 
و�إبر�ز مكانة هذ� �لنوع من �لأدب �لذي يو�شف باأنه مر�آة 

�ملجتمع، موؤكد�ً �أن �جلائزة حتمل قيمة معنوية ملا جت�ّشده 
�أ�شعار �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهّيان من مكانة 

��شتثنائية يف وجد�ن �ل�شعب �لإمار�تي و�لعربي عامة.
��شتثنائية  مبكانة  حتظى  �جلائزة  �أن  �إىل  �ملزروعي  و�أ�شار 
باعتبارها ت�شعى للمحافظة على �لفنون �لر�ثية �ملّت�شلة 
بال�شعر �لنبطي، وتعّزز هوية �لأجيال عرب ربطها مبقدر�ت 
�أنها �شتخ�ش�س منح  �إىل  تر�ثها �ل�شعري و�لثقايف، م�شري�ً 
بن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ل��ه  �ملغفور  �أ���ش��ع��ار  لرجمة  خا�شة  ت��ف��ّرغ 
�شلطان �آل نهيان �إىل �لعديد من �للغات �حلّية، �إ�شافة �إىل 

ترجمة �لن�شو�س �ل�شعرية �لنبطية �ملوؤثرة و�مللهمة.
بالتنّوع  علي  �آل  م��اج��د  �هلل  عبد  �شعادة  ع���ّرف  جهته  م��ن 
�شّت  ت�شّم  �أنها  �أو�شح  �جلائزة، حيث  ف��روع  ت�شمته  �ل��ذي 

�لإبد�عية"،  و"�ل�شخ�شية  �ل�شعرية"،  "�ملجار�ة  هي  فئات 
وفئة  و�لبحوث"،  "�لدر��شات  �إىل  �إ�شافة  "�لفنون"،  وفئة 
"�لإ�شد�ر�ت �ل�شعرية"، �لتي �أ�شار �إىل �أنها �شُتمنح لديو�ن 
�شعري نبطي ميتاز بالأ�شالة و�جلز�لة على �شعيد �ل�شكل 
�لتي  "�لرجمة"  �ل�شاد�س  �لفرع  �إىل  و�شوًل  و�مل�شمون، 
�ل�شيخ  باأ�شعار  لأعمال �لرجمة �خلا�شة  �شتذهب تقدير�ً 
ز�ي���د لإح���دى �ل��ل��غ��ات �حل��ّي��ة، �أو ت��ك��ّرم ع��م��ًا ق���ّدم يف نقل 
�لأخ��رى، فيما حتّدث  �للغات  �إىل  �لعربي  �ل�شعر  وترجمة 
ت�شل  و�لتي  �لفروع  جلميع  �لإجمالية  �جلو�ئز  قيمة  عن 

�إىل 1.5 مليون درهم �إمار�تي.
�مل����ح����ّدد�ت �خلا�شة  م���ن  ع��ل��ي جم��م��وع��ة  �آل  و����ش��ت��ع��ر���س 
باجلائزة و�ل�شروط �لعامة لانت�شاب، حيث بنّي �أن �جلائزة 

�لفروع  من  و�ح��د  لفرع  �لر�ّشح  �إمكانية  للمبدعني  تتيح 
و�لحت���اد�ت  �شخ�شياً،  �مل��ب��دع  �ل��ت��ايل  �لنحو  على  �خلم�شة 
وث���اث من  �لثقافية، و�جل��ام��ع��ات،  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  �لأدب���ي���ة، 
�أما  �مل��رم��وق��ة،  و�لفكرية  �لأدب��ي��ة  �ملكانة  ذ�ت  �ل�شخ�شيات 
فيتّم  �لإبد�عية"  "�ل�شخ�شية  لفئة  �لر�شح  يخ�ّس  مب��ا 
عن طريق �ملوؤ�ش�شات �لأكادميية و�لبحثية و�لثقافية، ومن 

�للجنة �لعليا للجائزة.
قّدم  حيث  �حل�����ش��ور،  قبل  م��ن  ت��ف��اع��ًا  �جلل�شة  و���ش��ه��دت 
�أبدت  م��د�خ��ات  �لنبطي  بال�شعر  �ملهتمني  من  جمموعة 
�هتمامهم باجلائزة، ومكانتها �لتي �أكدو� �أنها تعترب و�حدة 
�ل�شعر  وقيمة  مبكانة  بالرتقاء  �ملعنية  �جلو�ئز  �أب��رز  من 

�لنبطي �إقليمياً وعربياً.

اأبوظبي للغة العربية يعرف بجائزة 
كنز اجليل خالل مهرجان ليوا للرطب

•• عجمان-وام: 

�لأ�شحى  حملة  �لعاملية  �خل��ريي��ة  �لأع��م��ال  هيئة  �ختتمت 
للمبادر�ت  �ملطلوبة  �لأه���د�ف  كافة  حمققة   ،2022 لعام 
�إجمالية  و�مل�شاريع �خلريية �ملتنوعة �لتي تت�شمنها بقيمة 

بلغت 15 مليونا و 300 �ألف درهم.
�لدولة  د�خ��ل  �لأ���ش��اح��ي  م�شاريع  يف  �ملحقق  �إج��م��ايل  وبلغ 
بناء  �أل��ف دره��م، ويف م�شاريع  3 مايني و434  وخارجها 
�ألف درهم، ويف  2 مليون و770  �مل�شاجد  و�شيانة وتاأثيث 
م�شاريع �ملياه و�لآبار 2 مليون و 467 �ألف درهم، فيما بلغ 
يف حج �لبدل 2 مليون و 400 �ألف درهم، وجتاوز �لإجمايل 

يف مبادرة فك كربة مليون درهم، ويف كفالت �لأيتام مليون 
درهم، بينما بلغ �ملحقق يف م�شاريع �إطعام �لطعام 972 �ألف 
�أل��ف دره��م، ويف   372 دره��م، ويف م��ب��ادرة توزيع �مل�شاحف 
ك�شوة �لعيد 145 �ألف درهم، كما حققت �لهيئة يف �مل�شاريع 

�لأخرى قر�بة 740 �ألف درهم.
�لأمني  �خلاجة  عبد�لوهاب  خالد  �لدكتور  �شعادة  وتوجه 
للمح�شنني  ب��ال�����ش��ك��ر   - �مل��ن��ا���ش��ب��ة  ب���ه���ذه   - ل��ل��ه��ي��ئ��ة  �ل���ع���ام 
ومبادر�تها  حملتها  يف  للهيئة  دع��م��ه��م  ع��ل��ى  و�مل��ح�����ش��ن��ات 
�لأعمال  �أن هذه  �لدولة وخارجها، موؤكد�ً  د�خل  �لإن�شانية 
ن�شاأو�  �لذين  �لإم���ار�ت  �أب��ن��اء  ثقافة  ج��زء من  �جلليلة هي 
وعوناً  للمحتاجني  �شند�ً  فكانو�  �خل��ري،  ز�ي��د  مدر�شة  يف 

�لدولة  د�خل  �لأ�شاحي  عدد  بلغ  وقد  �لغارمني.  لل�شعفاء 
�أ�شرة،  �آلف   6 �أكر من  مت توزيعها على  �أ�شحية   3200
�أ�شحية مت   5800 �لدولة  خ��ارج  �لأ�شاحي  بلغ عدد  فيما 
تفريج  مبادرة  من  و��شتفاد  �أ���ش��رة،  �أل��ف   14 على  توزيعها 
72 غارماً د�خل �لدولة وخارجها، بينما ��شتفاد من  كربة 

م�شروع ك�شوة �لعيد 2300 �شخ�س.
ومت توزيع �أكر من 13 �ألف وجبة �إفطار على �ل�شائمني 
يف يوم عرفة د�خل �لدولة وخارجها، كما ��شتفاد من م�شروع 
مبادرة  من  و��شتفاد  تقريباً،  �أ�شرة   4250 �لطعام  �إطعام 
�ألف   18 �أك��ر من  بيت �هلل �حل��ر�م  و�شقاية حجاج  �إطعام 

حاج، بينما ��شتفاد من م�شروع حج �لبدل 800 �شخ�س.

هيئة الأعمال اخلريية العاملية تختتم حملة الأ�ضحى 2022

مركز بحوث كهرباء دبي يطور الكفاءات الوطنية من خالل برنامج الباحث

•• اأبوظبي-وام: 

�شرطة  يف  �مل��رك��زي��ة  �لعمليات  بقطاع  و�ل��دوري��ات  �مل���رور  مديرية  نفذت 
مبادرة  ز�ي��د  مدينة  مركز  يف  متمثلة  �أبوظبي  مدينة  وبلدية  �أبوظبي 
عبو�ت  توزيع  ت�شمنت  و�لتي  للعمال  و�ملجتمعية  �لإن�شانية  "�شقياهم" 
�أ�شعة  �لتمور و�ملياه �لباردة على �لعمال �شمن جهودها يف حمايتهم من 

�ل�شم�س.
و�لدوريات  �ملرور  �لبلو�شي مدير مديرية  يو�شف  �لعميد حممود  و�أثنى 
وحتقيق  �مل��ب��ادرة  تنفيذ  يف  �لبلدية  مع  و�ل�شر�كة  �لتعاون  على  بالإنابة 
�أهد�فها يف �لوقوف بجانب فئة �لعمال باعتباره و�جبا �إن�شانيا لتخفيف 

عناء �حلر عنهم خال �ل�شيف.
�خلريي  �لعمل  قيم  وتر�شيخ  �لعمال  �إ�شعاد  على  �جلهتني  حر�س  و�أك��د 

و�لإن�شاين يف جمتمعنا ، وتعزيز هذه �خلدمة �لإن�شانية للفئة �لعمالية.

�ضرطة اأبوظبي والبلدية تنفذان مبادرة �ضقياهم حلماية العمال من حرارة ال�ضم�ض
Date 23/ 7/ 2022  Issue No : 13601
Service on Judgment Debtor by Publication

Sharjah Federal Court - Civil Execution Court - AL MADHHAR AL 
RAQI PLASTER TIES & PAINTS CONT, a sole proprietorship owned by 

MAZHARUL ISLAM SHAMSUL HOQUE from Bangladesh.
Payment notice 

in Case No. SHCEXCIPOR2022/0003872 Commercial (Restricted Jurisdiction)
To The Judgment Debtor: AL MADHHAR AL RAQI PLASTER TIES & PAINTS 
CONT, a sole proprietorship owned by MAZHARUL ISLAM SHAMSUL HOQUE.
Whereas on this date the judgment attached hereto has been rendered in favor of the 
Plaintiff (Judgment Creditor) Judgment Creditor: National Paints Factories Co Ltd
- In the above referenced case
- And whereas the Judgment Creditor mentioned applied for the execution of the said 
judgment, and paid the fees therefor, and whereas the judgment to be executed is as 
follows: The total amount including charges and expenses is AED243445.0 Therefore, 
you are requested to execute the content of the above mentioned executive writ within 
15 days from the date of serving this notice upon you. In case of failure to do so, the 
court will take against you the procedures of compulsory execution as prescribed by 
the law.
Judge : Hossam El Din Hassan Mustafa Mohamed Khader 
Sharjah Federal Court - Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533 Date 23/ 7/ 2022  Issue No : 13601
Service of a Defendant by Publication

In Case No. AJCFICIPOR2022/0001654 /Commercial
(Partial Jurisdiction)

To the Defendant: ABU FEDHAH GENERAL MAINT
owned by : Mousa Abdul Fatah Mahmoud
Please be informed that on 08/06/2022, the court found against you in the 
above-numbered case;
Plaintiff : National Paints Factories Co. LTD
It is ruled by the Court that: the Defendant Company is ordered to pay AED 
131,776,88 (One Hundred Thirty One Thousand Seven Hundred Seventy-
Six Dirhams and Eighty-Eight fils) to the Plaintiff company together with 
the interest at the rate of 6% on the amount running from the date of case 
registration on 21/04/2022 until full payment. It is also ordered to pay the 
charges, expenses and One Thousand Dirhams for the attorney fees. All the 
other reliefs are rejected. The judgment is appealable within 30 days from the 
day following the receipt of this legal service.
Customer Happiness Center
Judge /signed / Ahmed Mohamed Ibrahim Al-Shaqlini
Federal Court of Ajman

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533
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العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/6227

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/07/28 اخلمي�ص  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده مطعم ماالبار ماخان و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
�شعر التقييم                                                        الو�شف  

 20,520                                                   معدات مطعم 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثاثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70362 العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/6951

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/07/28 اخلمي�ص  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 

�شده مطعم فرياوي فيوجن �ص.ذ.م.م و او�شاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                            الو�شف     �شعر التقييم  

                                                          معدات مطعم     15,000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثاثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70362 العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/17027

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ص املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �شينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/07/28 اخلمي�ص  يوم  م�شاءا   6:00 ال�شاعة 
املحجوزات  او�شاف  و  ���ص.ذ.م.م  الن�شاء  وامرا�ص  للخ�شوبة  اليا�ص  امل  الدكتورة  مركز  �شده 

على النحو التايل :
�شعر التقييم    الو�شف  

 50,000  معدات طبية 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�شيك �شمان وللمزيد من املعلومات التف�شل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ص التقدم 

باعرتا�شه معززا اإياه مبا يربره من م�شنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثاثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

70362

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : الن�شاط الكامل ل�شيانة املباين - �ص ذ م م  
�لرب�شاء   - بردبي   - �ل��زرع��وين  �شالح  ع��ادل حممد  303 ملك  رق��م  : مكتب  �لعنو�ن 
839649 رقم  ، رقم �لرخ�شة :  �لوىل - �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة 
1424973 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�شاد و�ل�شياحة  �لقيد بال�شجل �لتجاري : 
يف دبي باأنه قد مت �لتاأ�شري يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحال �ل�شركة �ملذكورة �أعاه 
�لعدل  ل��دى كاتب  و�ملوثق   2022/7/20 بتاريخ  دب��ي  ق��ر�ر حماكم  وذل��ك مبوجب   ،
حماكم دبي بتاريخ 2022/7/20 وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
3408 ملك  رقم  : مكتب  �لعنو�ن  لتدقيق احل�شابات  �شركة قايد  �ملعني  �مل�شفي 
حيدر علي كيد زوهري بيديف - �خلليج �لتجاري - هاتف : 4215777-04 فاك�س : 
5448819-06 م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( 

يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 
 �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة

��شم �ل�شركة : ابراهيم توما�ص ميدل اي�شت للتجارة - �ص ذ م م  
�لعنو�ن : مكتب رقم 702 ملك �شنيار للعقار�ت �شركة �ل�شخ�س �لو�حد �س ذ م م - �خلليج 
�لتجاري -  �ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ، رقم �لرخ�شة : 876303 رقم 
1482490 مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لإقت�شاد و�ل�شياحة  �لقيد بال�شجل �لتجاري : 
�ملذكورة  �ل�شركة  ب��اإن��ح��ال  لديها  �ل��ت��ج��اري  �ل�شجل  يف  �ل��ت��اأ���ش��ري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف 
�أعاه ، 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 
 3110 �لعنو�ن : مكتب رقم  ار ا�ص ام دحمان ملراجعة احل�شابات  �مل�شفي �ملعني 
 : فاك�س   04-5547423  : هاتف   - �لتجاري  �خلليج  مركز   - للتطوير  دي��ار  ملك 
خال  وذل��ك  �لثبوتية  و�لأور�ق  �مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً   04-3626238

)45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 70021
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : �شركة قايد لتدقيق احل�شابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 3408 ملك حيدر علي كيد زوهري بيديف - �خلليج 
�لتجاري - هاتف : 4215777-04 فاك�س : 5448819-06 مبوجب 
هذ� تعلن �لإقت�شاد و�ل�شياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاه 
لت�شفية الن�شاط الكامل ل�شيانة املباين - �ص ذ م م وذلك مبوجب قر�ر 
حماكم دبي بتاريخ 2022/7/20 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي 
بتاريخ 2022/7/20 وعلى من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل 
�مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�شطحباً 
معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ 

ن�شر هذ� �لإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021 العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 
�شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي 

��شم �مل�شفي : ار ا�ص ام دحمان ملراجعة احل�شابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 3110 ملك ديار للتطوير - مركز �خلليج �لتجاري - هاتف 
�لإقت�شاد  تعلن  ه��ذ�  مبوجب   04-3626238  : فاك�س   04-5547423  :
ابراهيم  لت�شفية  �أع���اه  �مل��ذك��ور  �مل�شفي  تعيني  مت  ق��د  ب��اأن��ه  دب��ي  يف  و�ل�شياحة 
توما�ص ميدل اي�شت للتجارة - �ص ذ م م وذلك مبوجب قر�ر حماكم دبي بتاريخ 
2022/7/4 وعلى  2022/7/4 و�ملوثق لدى كاتب �لعدل حماكم دبي بتاريخ 
من لديه �أي �عر��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه �لكائن بدبي 
على �لعنو�ن �ملذكور �أعاه، م�شطحباً معه كافة �مل�شتند�ت و�لأور�ق �لثبوتية وذلك 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان
 امل�شوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�شاد وال�شياحة

70021

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - املعتز باهلل اأزهري بر علي  
املرجتعة  ال�شيكات   SHCEXCIBOUNCE2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003085/ 

�إىل �ملحكوم عليه : �ملعتز باهلل �أزهري بر علي 
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ م�شرف �ل�شارقة �لإ�شامي يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاه 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد 

لذلك ، ومبا �ن �حلكم �ملطلوب تنفيذه كالآتي :
�ملجموع �لكلي �شاما �لر�شوم و�مل�شاريف 440350

�أعاه خال )15(  �ليه  �مل�شار  �لتنفيذي  �ل�شند  لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف 
يوما من تاريخ �إعانك / �إعانكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاإن 

�ملحكمة �شتتخذ بحقك �إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية 
�شريا�شان فيتيل ماليكال حممد جنيب مالك / الفجر لتجارة الأدوات ال�شحية   

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0004033/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �شري��شان فيتيل ماليكال حممد جنيب مالك / �لفجر لتجارة �لأدو�ت �ل�شحية   

ب  �س  للعقار�ت  �لزهر�ء  ملك   6 رقم  �شربه  �لوحدة  �شارع   4 رقم  �ل�شناعية  �ل�شارقة  �إمارة   : �لعنو�ن 
عنه  �ملرفق �شورة  بتاريخ قد �شدر �حلكم  �نه  0503441002  حيث  �لهاتف متحرك  رقم   34121

�شدك ل�شالح �ملدعي  �ملنفذ �شركة �لد�نوب ملو�د �لبناء - ذ م م - يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاه 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن �حلكم 

�ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شاما �لر�شوم و�مل�شاريف 122779.0  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاه خال )15( يوما من تاريخ �إعانك 
/ �إعانكم بهذ� �لإخطار. ويف حالة تخلفك )م( عن ذلك فاأنت )م( مكلف )ين( بح�شور جل�شة يوم - �ملو�فق 
�إجر�ء�ت  �شتتخذ بحقك  �ملحكمة  فاإن  ذلك  )م( عن  �ملذكورة. ويف حالة تخلفك  �ملحكمة  �أمام   - �ل�شاعة   -

�لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70197 العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 
اعالن بالن�شر 

يف  املنازعة رقم 1318/2022/461 نزاع حمدد القيمة
�ملنظورة يف : �لت�شوية �لودية للمنازعات �لر�بعة ع�شر رقم 763  

مو�شوع �ملنازعة : �لز�م �ملتنازع �شدها �شد�د مبلغ وقدره )170،374.10( مائة و�شبعون �لف وثاثمائة 
و�ربعة و�شبعون درهما وع�شرة فلو�س ل�شالح �ملدعي ، و�لفائدة �لقانونية عنه بو�قع 5% �شنويا من تاريخ 

�ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام ، مع �لز�مها �لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة. 
�ملتنازع : جعفر علي �بر�هيم �ل�شايغ  - عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بني يا�س - مبنى 

بناية توين تاورز )�ملكاتب( - �شقة طابق 21 مكتب 2104  - وميثله : عدي تقي هادي �لقزويني  
�ملطلوب �إعانه : 1 - نبع �ملينا للمقاولت )�س ذ م م(  - �شفته : متنازع �شده 

م��و���ش��وع �لإع�����ان : ق���د �أق�����ام عليك��� �ل���دع���وى وم��و���ش��وع��ه��ا �ل�����ز�م �مل��ت��ن��ازع ���ش��ده��ا ����ش���د�د م��ب��ل��غ وق���دره 
 ، �ملدعي  ل�شالح  فلو�س  وع�شرة  درهما  و�شبعون  و�ربعة  �لف وثاثمائة  و�شبعون  مائة   )170،374.10(
�لر�شوم  �لز�مها  مع   ، �لتام  �ل�شد�د  وحتى  �ملطالبة  تاريخ  من  5% �شنويا  بو�قع  عنه  �لقانونية  و�لفائدة 
 9.00 2022/8/3 �ل�شاعة  و�مل�شاريف ومقابل �تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق 
�شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل.
رئي�ض الق�شم        

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 

 يف التنفيذ رقم 7444/2022/253 تنفيذ �شيكات
�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230  

مو�شوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�شيك �ملرجتع رقم )136( و�ل�شادر عن بنك �لإمار�ت �لإ�شامي بقيمة )10000( 
و�ملبلغ �لإجمايل بالر�شوم )10735( 

طالب �لتنفيذ : خليفه �شلطان عبد�هلل بن حارب �ملهريي  
عنو�نه : �لإمار�ت - �إمارة عجمان - �لنعيمية - عجمان - �شارع �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  

�ملطلوب �إعانهما 1 : درة �لغد لاأعمال �لفنية - �س ذ م م - �شفته : منفذ �شده   
�شده  منفذ   : �شفته   - ح�شن  جاد  يو�شف  حمدى  �حمد   -2

مو�شوع �لإعان : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 10000 درهم 
�ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة بالإ�شافة �ىل مبلغ )735( درهم ر�شوم خلزينة �ملحكمة. 

يوما من   15 �ملذكور خال  بالقر�ر  �للتز�م  �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم  �لج��ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  فان  وعليه 
تاريخ ن�شر هذ� �لعان.

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533 العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 1626/2022/253 تنفيذ �شيكات

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230 
مو�شوع �لتنفيذ :  �ملطالبة بقيمة �ل�شيك �ملرجتع رقم )100494 ، 100487 ، 100470( و�ل�شادر عن 

دبي �لإ�شامي بقيمة )43،825 درهم( 
طالب �لتنفيذ : �شرييد�ن �شبي�شايز لتجارة مو�د �لبناء - �س ذ م م  

عنو�نه : �لإم��ار�ت - �إم��ارة دبي - ديرة - دبي - �شارع بور�شعيد - مبنى �فنيو �شيتي - �شقة مكتب رقم 205 - 
�شنر  �شيتي  ديرة  مقابل   -  206

�ملطلوب �إعانه : 1 - �حمد كبري مايادي �يديا - �شفته : منفذ �شده   
مو�شوع �لإعان : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 45359 

درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما 

من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر 
 يف التنفيذ رقم 1266/2022/253 تنفيذ �شيكات

�ملنظورة يف : د�ئرة �لتنفيذ �لتا�شعة رقم 230 
مو�شوع �لتنفيذ : �ملطالبة بقيمة �ل�شيك �ملرجتع رقم )000648 ، 000590 ، 000538( و�ل�شادر 

عن حبيب بنك �ي جي زيوريخ بقيمة )76،188 درهم( �شاما للر�شوم و�مل�شاريف. 
طالب �لتنفيذ : �شرييد�ن �شبي�شايز لتجارة مو�د �لبناء - �س ذ م م  

�أفنيو �شيتي - �شقة مكتب رقم  �إم��ارة دب��ي - دي��رة - دب��ي - �شارع بور�شعيد - مبنى  �لإم���ار�ت -  عنو�نه : 
�شنر  �شيتي  ديرة  مقابل   206  -  205

�ملطلوب �إعانه : 1 - حممد �شبطني �شفدر حممد �شفدر - �شفته : منفذ �شده   
مو�شوع �لإعان : قد �أقام عليك��� �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �أعاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 

�ملحكمة.  خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  درهم   80626
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خال 15 

يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان.

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021 العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اعالن بالن�شر 
 7715/2022/253 تنفيذ �شيكات  

�إعان وتكليف بالوفاء بالن�شر 
تفا�شيل �لإعان بالن�شر 

�ىل �ملنفذ �شده/1- جلف مارك للتجارة �لعامة �س ذ م م 
2- فاري�س �شيفى �ليا�س �شيفى - جمهويل حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ �لتجهيز�ت �ملتحدة ملو�د �لبناء  

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره 
)83674( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 
�ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 
اعالن بالن�شر 

 3854/2022/207 تنفيذ جتاري 
�إعان وتكليف بالوفاء بالن�شر 

تفا�شيل �لإعان بالن�شر 
�ىل �ملنفذ �شده/1- ماريبيل كاديز بي�شينو - جمهول حمل �لقامة

مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/ �ليت �دفان�س خلدمات تنظيف �ملباين - �س ذ م م  
قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 

وقدره )11970( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 
وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 

بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70533 العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

اعالن بالن�شر 
 253/2022/3518 تنفيذ �شيكات  

�إعان وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�شيل �لإعان بالن�شر

�ىل �ملنفذ �شده/1- �حمد جمال حممود �بو �لنادي - جمهول حمل �لقامة
مبا �ن �لطالب �لتنفيذ/�شتاندرد ت�شارترد بنك

قد �أقام عليكم �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة �عاه و�لز�مكم بدفع �ملبلغ �ملنفذ به 
وقدره )329251( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. 

وعليه فان �ملحكمة �شتبا�شر �لجر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م 
بالقر�ر �ملذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعان. 

رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 
مذكرة اإعالن بالن�شر )اإ�شتئناف(

 يف الإ�شتئناف رقم 128/2022/361 ا�شتئناف اأمر اأداء   
�ملنظورة يف : د�ئرة �لإ�شتئناف �لتجارية �لثانية رقم 85  

�أد�ء و�لر�شوم  187/2022 �أمر  �إ�شتئناف �حلكم �ل�شادر يف �لدعوى رقم  مو�شوع �لدعوى : 
و�مل�شاريف و�لتعاب. 

م�شتاأنف  : وود �شتوك للتجارة - �س ذ م م - عنو�نه : دبي - ديرة - �شارع بني يا�س - بناية توين 
تاور - برج �ملكاتب - �لطابق 14 - مكتب رقم 1404  

وميثله : مع�شومة ح�شن نا�شر �ل�شايغ  
�ملطلوب �إعانه : 1 - �يه �شي �إيه ل�شناعة �لت�شميم �لد�خلي و�ملفرو�شات )�س ذ م م(  - �شفته 
: م�شتاأنف �شده.  نبلغكم بقيد �مل�شتاأنف بقيد �لق�شية �ملذكورة �أعاه ل�شتئناف �حلكم �ل�شادر 
�ل�شاعة   2022/8/8 �ملو�فق  �ملقيد من قبلكم. وح��ددت لها جل�شه يوم �لإثنني  �لأد�ء  �أمر  يف 
10.00 �شباحا بقاعة �لتقا�شي عن بعد وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف 

حال تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
70197

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 
اإعالن منفذ �شده بالن�شر 

حمكمة ال�شارقة الإحتادية - حمكمة التنفيذ املدنية  - املظهر الراقي ملقاولت التك�شية 
والأر�شيات والأ�شباغ موؤ�ش�شة فردية ملالكها مزهر ال�شالم �شم�ض احلق اجلن�شية بنجالدي�ض  

)جزئي(  جتاري   SHCEXCIPOR2022 اإخطار دفع يف الق�شية رقم 0003872/ 
�إىل �ملحكوم عليه : �ملظهر �لر�قي ملقاولت �لتك�شية و�لأر�شيات و�لأ�شباغ موؤ�ش�شة فردية ملالكها مزهر 

�ل�شام �شم�س �حلق
حيث �نه بتاريخ قد �شدر �حلكم �ملرفق �شورة عنه �شدك ل�شالح �ملدعي 

�ملنفذ �شركة م�شانع �لأ�شباغ �لوطنية �ملحدودة يف �لق�شية �مل�شار �ليها �أعاه 
ومبا �أن �ملحكوم له �ملذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ �حلكم �ملذكور ودفع �لر�شم �ملحدد لذلك ، ومبا �ن 

�حلكم �ملطلوب   تنفيذه كالآتي : �ملجموع �لكلي �شاما �لر�شوم و�مل�شاريف 243445.0  
لذلك �نت مكلف بتنفيذ ما جاء يف �ل�شند �لتنفيذي �مل�شار �ليه �أعاه خال )15( يوما من تاريخ 
بحقك  �شتتخذ  �ملحكمة  فاإن  ذلك  عن  )م(  تخلفك  حالة  ويف  �لإخطار.  بهذ�  �إعانكم   / �إعانك 

�إجر�ء�ت �لتنفيذ �جلربي �ملقررة قانونا.  
حمكمة التنفيذ املدنية           

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 
اعالن مدعي عليه بالن�شر   

يف الدعوى AJCFICIPOR2022 / 0001654  جتاري )جزئي(    
�إىل �ملدعى عليه/ �بو ف�شة لل�شيانة �لعامة ملالكها : مو�شى عبد�لفتاح حممود

يف  �ملحكمة  ه��ذه  عليكم  حكمت  ق��د  08/06/2022م  بتاريخ  ب��اأن��ه  علما  نحطيكم 
�ملحدودة  �لوطنية  �لأ�شباغ  �شركة م�شانع   / �ملدعي  �أعاه  بالرقم  �ملذكورة  �لدع�����وى 
وبالتايل : حكمت �ملحكمة : بالز�م �ل�شركة �ملدعى عليها باأد�ء مبلغ 131،776،88 
وثمانني  وثمانية  درهما  و�شبعني  و�شتة  و�شبعمائة  �أل��ف  وثاثني  و�ح��د  )مائة  دره��م 
فل�شا( لل�شركة �ملدعية مع �لفائدة 6% على �ملبلغ ت�شري من تاريخ قيد �لدعوى يف 
�ل�شد�د و�لز�مها بالر�شوم و �مل�شروفات ومبلغ �لف درهم  21/4/2022 وحتى متام 
�أتعاب حماماة و رف�س ما عد� ذلك. حكما قابا لا�شتئناف خال 30 يوما �عتبار� 

من �ليوم �لتايل ل�شتامك ه��ذ� �لتبليغ.
مركز �شعادة �ملتعاملني

املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 
اجتماع خربة

�إىل �ملدعى عليه / �لروؤية �ل�شحيحة للمقاولت �لفنية
نظر�ً لنتد�بي من قبل حمكمة �ل�شارقة �لبتد�ئية �ملدنية خبري�ً هند�شياً يف �لدعوى 
رقم  SHCFICIPOR2022/0002576 جت�ارى جزئي �ملرفوعة �شدكم 
�إجتماع خربة معكم  تق�رر عق�د  باأنه  نعلنك�م   ، م  م  ذ  �لهند�شية  �ملدعي/ �خلري  من 
يف �ل�شاعة 11:00 �س بتاريخ 2022/07/28 يف مكتب �خلبري )�شركة غلوب 
ملقاولت �لبناء مكتب رقم 223 - ط2 - بناء �لريحان - �شارع رقم 46 - �ملمزر - 
�أنتم مكلفون باحل�شور �شخ�شياً  3432298079( ، وعليه  دبي - رقم مكاين : 
دفاعكم  كامل  م�شت�شحبني  �أع��اه  �ملحددين  و�ملكان  �لزمان  يف  �ملعتمد  وكيلكم  �أو 
وم�شتند�تكم. ويف حالة عدم ح�شور من ميثلكم فان �خلربة �شت�شري يف �لإجر�ء�ت 

�ملكلفة بها من قبل �ملحكمة �ملوق�رة. 

اإعالن اإجتماع خربة 

70535
العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 

MOJAU_2022- 0078418 رقم املعاملة
تنازل/ بيع

�جلن�شية  �مار�تي  �ل�شويدي،  �ملظلوم  �شعيد  �شامل  جا�شم   / �ل�شيد  باأن  للجميع  معلوما  ليكن 
ب�شفته وكيا عن ورثة �ملرحوم / �شامل �شعيد عبد�لرحمن �ملظلوم �ل�شويدي مبوجب وكالة رقم 
9261/2018 يرغب يف �لبيع و�لتنازل عن كامل ح�ش�شهم �لبالغه 100% و ذلك �ىل �ل�شيد: 
للخر�طه(  نابويل  )ور�شة  �مل�شماة  �لرخ�شة  يف  �جلن�شية،  هندي   - �شينك  در�شان  �شينك  بلفيندر 
د�ئرة  من  �ل�شادرة   )215483( رقم  �مل�شماه  رخ�شة  مبوجب  �ل�شارقة  باأمارة  تاأ�ش�شت  و�لتي 
�ل�شكل  تغيري  لخر/  �لرخ�شة  �شاحب  تنازل   : �خرى  تعديات  بال�شارقة.  �لقت�شادية  �لتنميه 

�لقانوين من فردية �ىل وكيل خدمات. 
وعمابن�س �ملادة )14( فقرة )5( من �حكام  �لقانون �لحتادي رقم )4( ل�شنة 2013 يف �شان 
�لكاتب �لعدل. فقد �قت�شى ن�شر هذ� �لعان للعلم و�نه �شوف يتم �لت�شديق  على �لجر�ء �مل�شار 
�ليه بعد ��شبوعني من تاريخ هذ� �لعان فمن لديه �ي �عر��س حيال ذلك عليه مر�جعة مكتب 

�لكاتب �لعدل �ملذكورة لتباع �لجر�ء�ت �لقانونية.
الكاتب العدل

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70535 العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 
اعالن بالن�شر        

 34/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�شيل االإعان بالن�شر 

�إىل �ملتنازع �شدهم : 1- هاريندر� بر��شاد ر�جا ر�م بر��شاد )هندي �جلن�شية( 2- ونكاتا رجهو مد�ن 
نيماكايال )هندي �جلن�شية( 3- ��شرف منري نبيه فهمي )م�شري �جلن�شية(

جمهويل حمل �لإقامة 
مبا �ن �ملتنازع :بارول ر�ين باول )بنغالية �جلن�شية( ب�شفتها و�لدة ومن ورثة �ملتويف/ديبا�شي�س باول 

دين�س باأول - وميثله:عدي تقي هادي �لقزويني 
قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بالت�شامم و�لتكافل فيما بينهم باد�ء 
حلقهم  عما  و�شاما  جابر�  تعوي�شا  �ملدعني  ل�شالح  درهما  �لف  ثاثمائة   )300.000( وق��دره  مبلغ 
تاريخ  �شنويا من   %5 بو�قع  عنه  �لقانونية  و�لفائدة  وفاة مورثهم  ومعنوية جر�ء  مادية  �أ�شر�ر  من 
رفع �لدعوى وحتى متام �ل�شد�د . وحددت لها جل�شة يوم �لثاثاء �ملو�فق 2022/7/26 �ل�شاعة 09:00 
�شباحا يف قاعة �لتقا�شي عن بعد لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثاثة �أيام على �لأقل. 
رئي�ض الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

70197 العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 
MOJAU_2022- 0078550 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
اإعــالن تنــــازل 

يرجى �لعلم �نه �شيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�شديق على تنازل عن �لرخ�شة بني �لأطر�ف �ملذكورة.
من �لطرف �لأول : حممد �شاهد �ل�شام عبد�ملتني - �جلن�شية : بنغادي�س بكامل ح�ش�شه %100

�إىل �لطرف �لثاين : كبري ح�شن �دري�س علي بيبارى - �جلن�شية : بنغادي�س 
بال�شم �لتجاري )مدينة �أغادير للخياطة و�لتطريز(  ن�شاط �لرخ�شة )تف�شيل وخياطة �ملاب�س 

�لن�شائية ، تطريز �لأقم�شة ، تف�شيل وخياطة �ملاب�س �لن�شائية �لعربية )�لعباء�ت �لن�شائية(( و�ملرخ�س 
من د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية يف خورفكان - �ل�شارقة رخ�شة مهنية رقم 526761 

�ل�شادرة  بتاريخ 2004/3/7  
 يف د�ئرة �لتنمية �لإقت�شادية بخورفكان.

وعليه �شيقوم �لكاتب �لعدل �لعام بالت�شديق على �لتنازل
بعد �نق�شاء 14 يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لإعان.

       المارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�شديقات  

70349

العدد 13601 بتاريخ 2022/7/23 
ب����  و�لكائنة  ليميتد منطقة حرة )91398(   �إي��ه  �إي  �إم  �إي��ه  باكجينج  بيفريج  /ب��ال  �شركة 
مكتب 2108، ببلي�شينغ باويليون ، �س ب 235025 ، دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة، 
و�ملرخ�شة لدى �شلطة دبي للتطوير ، ترغب هذه �ل�شركة  �ملذكورة يف �عان قر�رها للكافة 
و�لذى مت �تخاذه بو��شطة جمل�س �لإد�رة يف �إجتماعه �لذي عقد بتاريخ  4 فرب�ير 2021 

ب�شاأن �غاق وحل �شركة / بال بيفريج باكجينج �إيه �إم �إي �إيه ليميتد 
وفقا لذلك ، تهيب �ل�شركة باأى طرف معنى بالمر ولديه �ى مطالبات فى مو�جهتها عليه 
تقدمي هذه �ملطالبات خال 45 يوما من تاريخ هذ� �لعان عن طريق �لربيد �مل�شجل �و 

�لت�شال ب : �ل�شيد / �نطوين بارنيت 
��شم �ل�شركة : مبارك �لكتبي ملر�جعة �حل�شابات 

�س ب : 235025 ، دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة.
هاتف رقم : 0502762132 ، 042665311  

MFSAUDITING@GMAIL.COM : لربيد �للكروين�
لن يتم �لنظر يف �ملطالبات �لتى ترد بعد �نتهاء فرة �ل�شعار و�ملحددة ب 45 يوما.
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ك�شفت جلنة جمل�س �لنو�ب �خلا�شة بالتحقيق يف �أحد�ث �لكابيتول 
 2021 �لثاين-يناير  كانون   6 ما ح�شل يف  كو�لي�س  لاأمريكيني 
مقّر  تر�مب  دونالد  �ل�شابق  �لرئي�س  منا�شري  مئات  �قتحم  حني 

�لكونغر�س.
�لتي  �لعامة  �ل�شتماع  جل�شات  يف  ب��رزت  حمطات  خم�س  يلي  ما  يف 
عن  بالمتناع  تر�مب  �للجنة  تتهم  �أن  قبل  ون�شف  �شهًر�  ��شتمّرت 

وقف �أعمال �لعنف �أو �إد�نتها.
يف �جلل�شة �لأوىل �لعلنية يف مطلع حزير�ن-يونيو، عر�شت �للجنة 
مقطع فيديو ح�شرًيا ُيظهر متظاهرين غا�شبني ينهبون �لكونغر�س 
ب���اي���دن بالنتخابات  ف��ي��م��ا ك���ان �ل���ن���و�ب ي�����ش��ادق��ون ع��ل��ى ف���وز ج���و 

�لرئا�شية.
وبينت �للقطات تفا�شيل �أعمال �ل�شغب، دقيقة بدقيقة، و�لتي �شعت 
بها  ف��از  �لتي   2020 للعام  �لرئا�شية  �لنتخابات  نتيجة  قلب  �إىل 

�ملناف�س �لدميوقر�طي لر�مب.
�ملجموعة  عنا�شر  ُي�شّجعهم  �ل��ذي��ن  �ملتظاهرون  �ل�شور  يف  وظهر 
»�ل�شباب   Proud Boys ب��وي��ز«  “بر�ود  �مل��ت��ط��ّرف��ة  �ليمينية 
لحًقا  حاولو�  �لذي  �ل�شرطة  عنا�شر  يو�جهون  وهم  �لفخورون”، 

�حتو�ء فو�شى �حل�شود.
كا�شيدي  �ل�شابقة  �لأم��ريك��ي��ة  �لإد�رة  يف  �ل��ب��ارزة  �مل�شاعدة  ���ش��ّورت 
و�أنه  هزميته  تقّبل  عن  عاجز  �أن��ه  على  تر�مب  دونالد  هات�شن�شون 

م�شتعّد للقيام بكّل ما ي�شتطيع ليبقى يف �ل�شلطة.
�لبالغة  �إثارة لانتباه، ك�شفت �لم��ر�أة  �إحدى �ل�شهاد�ت �لأكر  ويف 
�لثاين-يناير  ك��ان��ون   6 ت��ر�م��ب ح���اول، يف  �أن  26 ع��اًم��ا  �لعمر  م��ن 
يف  �شائقها،  م��ن  ب��دًل  �لرئا�شية  �ل�شيارة  بنف�شه  يقود  �أن   ،2021
مقر  نحو  مّتجهة  كانت  �لتي  �حل�شود  �إىل  لان�شمام  منه  م�شعى 

�لكونغر�س.

كورونا  ب��ف��ريو���س  ج��دي��دة  �إ���ش��اب��ة   6659 ت�شجيل  رو���ش��ي��ا  �أع��ل��ن��ت 
�إ�شابة   6391 ب�  مقارنة  �ملا�شية  �ل�24  �ل�شاعات  خ��ال  �مل�شتجد 
�إج��م��ايل عدد  �رت��ف��اع��ا يف �ل���ش��اب��ات لي�شبح  م��ا ميثل  �لأول  �أم�����س 
�لإ�شابات �لتي مت ت�شجيلها 18 مليونا و517�ألفا و 779 �إ�شابة.

و ك�شفت �ل�شلطات �ل�شحية �لرو�شية عن �نخفا�س طفيف يف �لوفيات 
خال �ل�شاعات �ل�24 �ملا�شية بت�شجيلها 41 حالة وفاة مقابل42 
حالة وفاة �أم�س �لأول ليبلغ �إجمايل عدد �لوفيات �لناجمة عن �لوباء 
يف �لباد 382 �ألفا و 80حالة مع متاثل 4687 مري�شا لل�شفاء 

لي�شبح جمموع �ملتعافني17 مليونا و 929 �ألفا و 59 �شخ�شا.

عوا�سم

وا�صنطن

مو�صكو

تركيا  يف  هجمات  رون  يح�شّ �أنهم  يف  ُي�شتبه  �إير�نيني  ثاثة  �أوق��ف 
��شطنبول، وفق  �إ�شر�ئيليني وُو�شعو� قيد �حلجز يف  �شد مو�طنني 

ما �أفادت و�شائل �إعام تركية �جلمعة.
و�أوردت قناة “�إن تي يف« NTV �لركية �خلا�شة �أن ثاثة �إير�نيني 
�أوقفو� يف 14 متوز يوليو يف �إطار �ل�شّق �لثاين من عملية تهدف �إىل 

�إحباط هجمات �شد �إ�شر�ئيليني يف تركيا.
وُو�شع �ملوقوفون �لثاثة قيد �حلجز �خلمي�س، ما يرفع �إىل �شبعة 
�لوقائع  خلفية  على  ق�شائًيا  �ملاحقني  �لإير�نيني  �ملو�طنني  عدد 

نف�شها منذ �أو�خر حزير�ن يونيو، بح�شب �لقناة.
مغادرة  �إىل  مو�طنيها  يونيو  منت�شف  يف  دعت  قد  �إ�شر�ئيل  وكانت 
لهجمات  بتعّر�شهم  وفوري”  حقيقي  “خطر  ب�شبب  ف���وًر�  تركيا 
خّف�شت  �أن��ه��ا  �لفائت  �ل�شهر  �أو�خ���ر  و�أع��ل��ن��ت  ع��ادت  �إير�نية.لكّنها 
م�شتوى �لتهديد ملو�طنيها يف ��شطنبول.وقال يائري لبيد �لذي كان 
�لتقى نظريه  �أنقرة حيث  �لإ�شر�ئيلية من  �آن��ذ�ك وزي��ًر� للخارجية 
�لركي مولود ت�شاو�س �أوغلو، “مت �إنقاذ �أرو�ح مو�طنني �إ�شر�ئيليني 
بني  و�لأم��ن��ي  �لدبلوما�شي  �ل��ت��ع��اون  بف�شل  �لأخ����رية  �لأ���ش��اب��ي��ع  يف 
�إ�شر�ئيل وتركيا«.وتخو�س �ير�ن و��شر�ئيل حرب ظّل منذ �شنو�ت، 
�لتي  �ل��ب��ارزة  �حل���و�دث  م��ن  �شل�شلة  �أع��ق��اب  يف  ت�شاعد  �لتوتر  لكن 

حّملت طهر�ن م�شوؤوليتها لإ�شر�ئيل.

انقرة

هل ميكن للعراق اأن يبقى مبناأى عن النزاع بني تركيا وحزب العمال الكرد�ضتاين؟ 

اليابان ت�ضعر بالقلق من رو�ضيا ومن �ضغوط ال�ضني على تايوان 
•• طوكيو-اأ ف ب:

�أكدت �ليابان يف “كتابها �لأبي�س” �لأخري حول �لدفاع �لذي ن�شر  �أم�س 
ولديها  رو�شيا  متثلها  �لتي  �جل��دي��دة  �لتهديد�ت  من  قلقة  �أنها  �جلمعة 

خماوف ب�شاأن �ل�شغط �ملتز�يد �لذي متار�شه �ل�شني على تايو�ن.
للغزو  كاما  ف�شا  �ليابانية  �لدفاع  ل��وز�رة  �ل�شنوي  �لتقرير  وخ�ش�س 
ر�شالة  على  ينطوي  �أن  ميكن  �لغزو  ه��ذ�  �أن  معترب�  لأوك��ر�ن��ي��ا،  �لرو�شي 
�أمر  ب��ال��ق��وة م��ن ج��ان��ب و�ح���د  ق��ائ��م  “حماولة لتغيري و���ش��ع  �أن  م��ف��اده��ا 

مقبول«.
وعربت �لوز�رة عن قلقها من �أن رو�شيا قد جتد نف�شها �أي�شا �شعيفة ب�شبب 
هذ� �لنز�ع، مما ميكن �أن يدفعها �إىل “تعزيز عاقاتها مع �ل�شني ب�شكل 

�أكرب«.
وي�شري “�لكتاب �لأبي�س” �لذي ي�شتعر�س �ملخاطر �جليو�شيا�شية �لعاملية 
�إىل  متز�يد  ب�شكل  تلجاأ  قد  مو�شكو  �أن  �إىل  لليابان،  �ملحددة  و�لتهديد�ت 
�أن يوؤدي �إىل زيادة ن�شاطها حول �ليابان، حيث  �لردع �لنووي، مما ميكن 
�لعقوبات  �إىل  �ل��ي��اب��ان  بانتظام.و�ن�شمت  رو���ش��ي��ة  ن��ووي��ة  غ��و����ش��ات  مت��ر 
�لع�شكري  �ل��وج��ود  تكّثف  �حل��ني  ذل��ك  منذ  و�شهدت  رو�شيا  �شد  �لغربية 
�أي��ار-م��اي��و، حلقت ق��اذف��ات رو�شية  �أر����ش��ي��ه��ا. ويف  �ل��رو���ش��ي ب��ال��ق��رب م��ن 
 2022 لعام  “�لكتاب �لأبي�س”  و�شينية بالقرب من �لأرخبيل.ويتناول 
بالتف�شيل م�شاألة تايو�ن، م�شري� �إىل �أنه “منذ �لغزو �لرو�شي لأوكر�نيا، 
ت�شعى تايو�ن �إىل تعزيز جهودها للدفاع عن �لنف�س” يف مو�جهة �خلطر 

�لذي ت�شكله بكني على �أر��شيها.

ويفر�س �أن تزيد �ليابان �لتي ت�شعر بالقلق على �أمنها من �ل�شني وكوريا 
�ل�شمالية �أي�شا، ميز�نيتها �لدفاعية ب�شكل كبري.

وت�شجل هذه �مليز�نية �رتفاعا منذ �شنو�ت، لكن ما ز�ل �لإنفاق �لع�شكري 
لليابان �لأدنى بني بلد�ن جمموعة �لدول �ل�شناعية �ل�شبع �لكربى مقارنة 

باإجمايل �لناجت �ملحلي لكل منها.
وي�شعى �حلزب �لليرب�يل �لدميوقر�طي )ميني قومي( �حلاكم على �لأمد 
�لطويل �إىل م�شاعفة ميز�نية �لدفاع �لوطني لتبلغ 2 باملئة من �إجمايل 
ودخوله  �شياغته  متت  �ل��ذي  �ل�شلمي  د�شتورها  �ملحلي.ومبوجب  �لناجت 
حيز �لتنفيذ بعد فرة وجيزة من �حلرب �لعاملية �لثانية حتت �لحتال 
�لأمريكي للباد، لي�س من �ملفر�س �أن متتلك �ليابان جي�شا ويفر�س �ن 

تقت�شر ��شتثمار�تها �لع�شكرية على �لو�شائل �لدفاعية.

•• بغداد-اأ ف ب:

بعد �لهجوم �لذي �ودى بحياة ت�شعة 
م��دن��ي��ني يف ك��رد���ش��ت��ان �ل���ع���ر�ق، هل 
تركيا  يحمل  �أن  �ل��ع��ر�ق  ي�شتطيع 
تن�شحب  �أن  ع��ل��ى  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �ل��ق��وة 
م���ن �أر�����ش���ي���ه؟ وه���ل مي��ك��ن لركيا 
�ل��ن��اأي ب��ال��ع��ر�ق ع��ن ن���ز�ع د�ئ���ر منذ 
ع��ق��ود ���ش��د م��ت��م��ردي ح���زب �لعمال 

�لكرد�شتاين؟
�لوجود �لع�شكري �لركي يف �لعر�ق 
 25 �إىل  ي���ع���ود  ب���ل  ل��ي�����س ج����دي����د�ً، 
يف  �لركية  �لقو�ت  وتتمركز  عاما. 
ع�شكرية  وق��اع��دة  م��وق��ع��اً   40 نحو 
تتعقب  حيث  م��ن  �ل��ب��اد،  �شمال  يف 
�لكرد�شتاين  �لعمال  ح��زب  مقاتلي 
�لعام  �لذي ي�شّن مت��رد�ً �شّدها منذ 
�شمال  ج��ب��ال  م��ن  وي��ّت��خ��ذ   ،1984

�لعر�ق قو�عد خلفية له.
�لركية  �لع�شكرية  �لعمليات  لكن 
ت�شّنفه  �ل���������ذي  �ل���ت���ن���ظ���ي���م  �����ش����د 
“�إرهابياً”  �ل��غ��رب��ي��ون  وح��ل��ف��اوؤه��ا 
كما  �لأخ��ريي��ن،  �لعامني  يف  تكثفت 
ي�شري �شيفان فا�شل �لباحث يف معهد 
�شتوكهومل �لدويل لأبحاث �ل�شام.

ف��ا���ش��ل يف ح��دي��ث لفر�ن�س  وي�����ش��رح 
 ،2020 �ل����ع����ام  “منذ  �أن  ب���ر����س 
تكّثفت �ل�شربات �جلوية و�لعمليات 
�ل��ربي��ة ل��رك��ي��ا ���ش��ّد ح���زب �لعمال 

�لكرد�شتاين يف �شمال �لعر�ق«.
تن�شر  �لأرق���ام،  تاأكيد  ي�شعب  وفيما 
 5“ ن���ح���و  د�ئم”  “ب�شكل  ت���رك���ي���ا 
�آلف �إىل 10 �آلف” ع�شكري، وفق 
�ملعهد  يف  ت�شيفيك  ل�شليم  ت��ق��ري��ر 
و�لأمن  �لدولية  للعاقات  �لأمل���اين 

يف برلني.
ويتحّدث �لتقرير عن �أن “��شتخد�م 
وجه  على  ي��ب��دو  �مل�شرية  �ل��ط��ائ��ر�ت 

�إع���اق���ة حزب  �خل�����ش��و���س ف���ع���اًل يف 
لوجي�شتياً  �ل��ك��رد���ش��ت��اين  �ل��ع��م��ال 
وع����رق����ل����ة جم�����ال�����ه ل����ل����م����ن����اورة يف 

�ملنطقة«.
ل��ك��ن �مل��دن��ي��ني ي��ج��دون �أن��ف�����ش��ه��م يف 

خّط �لنار.
�لأربعاء  مدفعية  �شربات  وت�شببت 
بينهم  عر�قيني  مدنيني   9 مبقتل 
�شياحي يف  منتجع  و�أطفال يف  ن�شاء 
�ل��ع��ر�ق تركيا  �ت��ه��م  �ل��ع��ر�ق.  �شمال 
ذلك  فنفت  تركيا  �أم���ا  بامل�شوؤولية، 

و�تهمت حزب �لعمال �لكرد�شتاين.
�لركية  �ل�شربات  ت��وؤدي  ما  وغالباً 
“�إىل خ�شائر مدنية وتدمري منازل، 
كما  �لقرى”،  �شكان  ن��زوح  وبالتايل 

ي�شرح فا�شل.
�لركية  �ل���ق���و�ت  �ل���ع���ر�ق  ي��ط��ال��ب 
مع  لكن  �أر����ش��ي��ه،  م��ن  بالن�شحاب 
ذلك، ي�شعب على �لعر�ق �إبعاد نف�شه 
عن �لنز�ع بني تركيا وحزب �لعمال 
�لكرد�شتاين.ي�شرح فا�شل �أن “تركيا 
قد تطالب �حلكومة �لعر�قية بطرد 
ح�����زب �ل���ع���م���ال �ل���ك���رد����ش���ت���اين من 
�حلكومة  متلك  هل  لكن  �أر��شيها. 
�شيادتها  لتاأكيد  �لو�شائل  �لعر�قية 
�لاعبني  وط�������رد  ح�����دوده�����ا  ع���ل���ى 

�مل�شلحني غري �لتابعني للدولة؟«.
مبدى  �أوًل  يكمن  “�حلّل  �أن  وي��رى 
قدرة �حلكومة �لعر�قية على توطيد 
حدودها  ع��ن��د  ج��دي��د  م��ن  �شيادتها 
�لطويلة �ل�شهلة �لخر�ق مع �إير�ن 

و�شوريا وتركيا«.
ملّف  ف������اإّن  ذل�����ك،  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة 
�لعمال  ت��رك��ي��ا وح����زب  ب���ني  �ل���ن���ز�ع 
�ل��ك��رد���ش��ت��اين ح��ا���ش��ر ع��ل��ى جبهات 
���ش��ب��ب��اً يف عرقلة  �أخ�����رى، ف��ق��د ك���ان 
وفنلند�  �ل�����ش��وي��د  لن�����ش��م��ام  ت��رك��ي��ا 
كما  �لأط���ل�������ش���ي.  ���ش��م��ال  ح��ل��ف  �إىل 

تهّدد تركيا �لتي ت�شّن هجمات �شّد 
يف  �ل��ك��ردي��ة  �ل�شعب  حماية  وح���د�ت 
�شوريا �لتي تعتربها فرعاً من فروع 
باإطاق  �لكرد�شتاين،  �لعمال  حزب 

عملية ع�شكرية جديدة هناك.
�لفرن�شي  �مل����رك����ز  رئ���ي�������س  وي�������رى 
بكو�ن  ع��ادل  �لعر�ق  حول  لاأبحاث 
عملية  �شت�شّن  تركيا  كانت  “�إذ�  �أن��ه 
����ش���ّد م���ا ت��ع��ت��ربه ف���رًع���ا م���ن ف���روع 
حزب �لعمال �لكرد�شتاين يف �شوريا، 
�مل�شدر،  فهل �شتتو�نى عن مهاجمة 
�لعمال  ح����زب  �أي  �مل��ن��ظ��م��ة،  ر�أ�������س 

�لكرد�شتاين نف�شه؟«.
تنديد�ً  �ل�����ش��رب��ات  �أث����ارت  ح��ني  ويف 
لكن  �ل�����ع�����ر�ق،  يف  ق����وي����اً  ���ش��ي��ا���ش��ي��اً 
“�شياق  ت��اأت��ي يف  �أن��ه��ا  ي���رى  ب��ك��و�ن 
�ل�شتعر��س، �لكّل يحاول �ل�شتفادة 
من �ملاأ�شاة«.وهذ� �لغ�شب من تركيا 

ي��اأت��ي و���ش��ط ت�����ش��اف��ر ع���دة عو�مل. 
فالعر�قيون على �شا�شات �لتلفزيون 
�ملنددة  �ل��غ��ا���ش��ب��ة  �مل��ظ��اه��ر�ت  يف  �أو 
�لتي  �مل��ي��اه  ق�شية  ذك���رو�  بالق�شف، 
�لبلدين،  ب��ني  ت��وّت��ر  م�شدر  ت�شّكل 
ببناء  متهمة  �أن���ق���رة  و�أن  �شيما  ل 
دجلة  نهري  عن  �ملياه  تقطع  �شدود 
ترى  �لأثناء،  �لعر�ق.يف  يف  و�لفر�ت 
�لأو�شط  �ل�شرق  مبادرة  يف  �لباحثة 
 Middle east initiative
“�لغ�شب  �أن  �ل�����ش��م��ري  م���ار����ش���ني 
مقاطعة  �إىل  �����ش����ي����وؤدي  �ل�����ش��ع��ب��ي 
لكنني  و�ل�شفر،  �لركية  �لب�شائع 
ل �أرى �أن ذلك �شوف يدوم، طاملا �أنه 
لن يكون هناك مزيد من �ل�شحايا 

�لعر�قيني«.
وت�شري �إىل �أن “�لعر�قيني هم ثاين 

�أكرب جالية متلك منازل يف تركيا«.

كرد�شتان  �إق��ل��ي��م  على  �ل��ن��ز�ع  نتائج 
بني  �لقت�شادية  فالعاقات  قويّة: 
�أرب��ي��ل و�أن���ق���رة ح��ي��وي��ة، ل �شيما يف 
ت�شّدر  �أرب��ي��ل  �أن  �إذ  �لطاقة،  جم��ال 

نفطها عرب ميناء جيهان �لركي.
ي��خ��ت��ل��ف �حلزب  ن��ف�����ش��ه،  �ل���وق���ت  يف 
�ل��دمي��وق��ر�ط��ي �ل��ك��رد���ش��ت��اين �لذي 
كرد�شتان،  �إقليم  يف  �ل�شلطة  يتوىل 
متاماً مع حزب �لعمال �لكرد�شتاين. 
ي�شرح عادل بكو�ن باأنهما “منوذجان 
وع�شكرياً  �أيديولوجياً  متناق�شان 

و�أمنياً و�شيا�شياً«.
متلك  ل  �لإق����ل����ي����م  ح���ك���وم���ة  ل���ك���ن 
�لعمال  ح������زب  ل����ط����رد  �ل����و�����ش����ائ����ل 
للوجود  ح��ّد  و���ش��ع  �أو  �لكرد�شتاين 
هي  بل  دول��ة  “لي�شت  لأنها  �لركي 
م��ن��ط��ق��ة د�خ�����ل دول�����ة �حت���ادي���ة ول 
دول  مع  مبا�شرًة  �لتعامل  ت�شتطيع 

�لبنى  مت���ل���ك  “ل  وه�����ي  �أخرى” 
�لتحتية �لع�شكرية �لازمة لتو�جه 
�لوجود �لركي ووجود حزب �لعمال 

�لكرد�شتاين على �أر��شيها«.
�لوجود  �أن  م���ن  �ل���رغ���م  ع��ل��ى  ه����ذ� 
�لعمال  ح������زب  ووج���������ود  �ل�����رك�����ي 
�ل��ك��رد���ش��ت��اين ي��ه��دد م��ب��ا���ش��رًة �أمن 
 ،2021 2020 ويف  �لإقليم. ففي 
�لعمال  “وقعت مناو�شات بني حزب 
�ل���ك���رد����ش���ت���اين وب�����ش��م��رك��ة �حل����زب 
من  خم��اوف  �أث���ارت  �لدميوقر�طي، 

وفق فا�شل. نز�ع مفتوح”، 
�لعمال  ح������زب  “يتهم  وي�������ش���ي���ف 
�لدميوقر�طي  �حل��زب  �لكرد�شتاين 
فيما  عملياتها،  يف  تركيا  مب�شاعدة 
ي�����رى �حل������زب �ل���دمي���وق���ر�ط���ي �أن 
وجود حزب �لعمال هو ما ي�شتدعي 

�أن ت�شن تركيا هجماتها«.

•• اإ�سطنبول-اأ ف ب:

ت�شتعد �أوكر�نيا ورو�شيا للتوقيع على �تفاق 
ت�شدير  ب��ا���ش��ت��ئ��ن��اف  ي�����ش��م��ح  ����ش��ط��ن��ب��ول  يف 
�حلبوب �لأوكر�نية �لعالقة يف مو�نئ �لبحر 
�لعاملية  �لأ����ش���و�ق  تنتظرها  و�ل��ت��ي  �لأ���ش��ود 
ت��ف��ا���ش��ي��ل ع���ن م�شمون  ي��ل��ي  ب�����ش��دة.ف��ي��م��ا 
�لت���ف���اق �ل����ذي ب����د�أ �ل��ت��ف��او���س ع��ل��ي��ه قبل 

�شهرين:

للتن�شيق  م�����ش��رك  م���رك���ز  �إن�������ش���اء  ���ش��ي��ت��م 
ل��اإ���ش��ر�ف على  ��شطنبول  م��ق��ره  و�ل��ق��ي��ادة 

�شري �لعمليات وحل �خلافات.
�ملتحاربان  �ل���ط���رف���ان  �مل���ق���ر  يف  وي�������ش���ارك 

وم�شوؤولون من تركيا و�لأمم �ملتحدة.
�إن�شاء  �أن  �ملتحدة  �لأمم  م�شوؤولو  ويعتقد 
�أ�شابيع.  �أربعة  �إىل  ثاثة  �شي�شتغرق  �ملركز 
وه�����ذ� ي��ع��ن��ي �أن ���ش��ح��ن��ات �حل���ب���وب ق���د ل 
�لن�شف  قبل  �شرعة  باأق�شى  بالتدفق  تبد�أ 

م�شاألة  �آب/�أغ�����ش��ط�����س.ك��ان��ت  م���ن  �ل���ث���اين 
�ل�شائكة  �لنقاط  �أك��ر  من  �ل�شفن  تفتي�س 

يف �لتفاق.
فقد ُزرعت �ألغام يف مناطق حميطة باملر�فئ 
�لبحر  ع��ل��ى  �مل��ط��ل��ة  �لرئي�شية  �لأوك��ر�ن��ي��ة 

�لأ�شود بهدف درء هجوم برمائي رو�شي.
على  رو���ش��ي��ا  ت�شعد  �أن  �أوك��ر�ن��ي��ا  ت��ري��د  ول 
منت �شفنها للتحقق من عدم وجود �شحنات 

�أ�شلحة لدى عودة �ل�شفن �إىل مر�فئها.
�لأطر�ف  �إن  �ملتحدة  �لأمم  م�شوؤولو  وق��ال 
�لأربعة متفقة على �أنه �شيكون من �ل�شعب 
�لتي  �ل�شفن،  تفتي�س  عمليات  �إج���ر�ء  ج��د� 

تطالب بها رو�شيا، يف �أعايل �لبحار.
وعو�شا عن ذلك �شت�شرف �لأطر�ف �لأربعة 
على تفتي�س �ل�شفن يف �أحد �ملر�فئ �لركية 
ذلك  و�شيكون  �أوك��ر�ن��ي��ا،  �إىل  عودتها  ل��دى 

على �لأرجح يف ��شطنبول.
ومل ي��ع��رف ب��ع��د ع��ل��ى وج���ه �ل��ت��ح��دي��د من 
���ش��ُي�����ش��م��ح ل���ه ب��ال�����ش��ع��ود ع��ل��ى م���نت �ل�شفن 

�لأوكر�نية.
يقول م�شوؤولون �إن �لأطر�ف �تفقت ب�شرعة 
�شي�شتغرق  �ملنطقة  �لألغام من  نزع  �أن  على 
تف�شي  ب���زو�ل خطر  ي�شمح  وق��ت��ا ط��وي��ا ل 

�مل��ج��اع��ة يف ع���دد م��ن �أك���ر م��ن��اط��ق �لعامل 
ي�شمن  �لتفاق  �إن  �مل�شوؤولون  فقر�.ويرى 
�آمنة  �شفنهم يف مم��ر�ت  �لأوك��ر�ن��ي��ني  قيادة 

تتفادى حقول �لألغام �ملعروفة.
�حلبوب  �شحنات  �أوكر�نية  �شفن  و�شتو�كب 

من و�إىل �ملياه �لإقليمية �لأوكر�نية.
وتعهد �لطرفان عدم مهاجمة �ل�شفن �أثناء 

مغادرتها �أو عودتها.
وهذه �لنقطة كانت �شائكة �أي�شا، فقد حذرت 
�لرو�شية  بالوعود  تثق  ل  �أن  م��ن  �أوك��ر�ن��ي��ا 

لأنها ُنكثت ب�شكل متكرر خال �حلرب.
و�شُينظر يف �أي هجمات �أو خافات يف مركز 

�لقيادة و�لتحكم يف ��شطنبول.
�لرئي�س  �أعلن  عندما  ينهار  �أن  �لتفاق  كاد 
�أنه  �لأ�شبوع  بوتني هذ�  �لرو�شي فادميري 
م�شمولة  �لرو�شية  �حلبوب  تكون  �أن  يتوقع 
عقوبات  �شل�شلة  رو���ش��ي��ا  ع��ل��ى  ب��ه.ُف��ر���ش��ت 
طالت �شركات �ل�شحن �لتابعة لها و�ملنتجات 

�لزر�عية مثل �لأ�شمدة.
و�أ�شدرت وز�رة �خلز�نة �لأمريكية �لأ�شبوع 
و  �لأ���ش��م��دة  �إن  فيه  قالت  تو�شيًحا  �ملا�شي 
تخ�شع  ل  �ل��رو���ش��ي��ة  �لزر�عية”  “�ل�شلع 

لقيود جتارية.

كما ��شتثنى �لحتاد �لأوروبي �لأربعاء �لقمح 
و�لأ�شمدة �لرو�شية.

ورو�شيا  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ت��وق��ع  �أن  وُي��ن��ت��ظ��ر 
مذكرة تفاهم منف�شلة يف ��شطنبول ت�شمن 
مبا�شر  ب�شكل  و�لأ�شمدة  �حلبوب  تاأثر  عدم 

�أو غري مبا�شر بالعقوبات.
�لتفاق  ع��ل��ى  �ل��ت��وق��ي��ع  ي��ت��م  �أن  ُي��ف��ر���س 
�ل�شاعة 13،30 يف ق�شر دوملا بهجة �لفخم 
يف ��شطنبول بح�شور �لرئي�س �لركي رجب 
طيب �إردوغان و�لأمني �لعام لاأمم �ملتحدة 

�أنطونيو غوتريي�س.
�ملتحاربان  �ل���ط���رف���ان  مي��ث��ل  �أن  وُي���ت���وق���ع 
�شويغو  �شريغي  �ل��رو���ش��ي  �ل��دف��اع  ب��وزي��ري 

و�لأوكر�ين �أولك�شندر كوبر�كوف.
وميكن  يوما   120 مدة  �لتفاقية  وت�شري 
متديدها تلقائيا من دون �حلاجة ملزيد من 

�ملفاو�شات.
�مل��ر�ف��ئ �لأوك��ر�ن��ي��ة �ملطلة  وي�شمل �لت��ف��اق 
�أودي�����ش��ا وموقعني  ع��ل��ى �ل��ب��ح��ر �ل����ش���ود يف 
فرة  �أن  �مل�������ش���وؤول���ون  جم��اوري��ن.وي��ع��ت��ق��د 
�إجر�ء�ت  لإمت��ام  كافية  �شتكون  يوما   120
�شحن 25 مليون طن من �لقمح و�حلبوب 

�لأخرى �لعالقة يف مر�فئ �أوكر�نية.

•• بانكوك-اأ ف ب:

قتلت قو�ت �ملجل�س �لع�شكري يف بورما ع�شرة �أ�شخا�س 
على �لأق���ل و�أ���ش��رم��ت �ل��ن��ار يف م��ئ��ات �مل��ن��ازل يف هجوم 
على قرية يف �شمال غرب �لباد، مع �حتد�م �لقتال يف 
و�شكان حمليني  �إع��ام  و�شائل  للمعار�شة، ح�شب  جيب 
�شباط- �نقاب  منذ  ��شطر�بات  �لباد  �جلمعة.ت�شهد 

فرب�ير 2021 �لذي �أطاح باحلاكمة �ملدنية �أونغ �شان 
�شو ت�شي.

تدور  معارك  �أن  حملية  حكومية  غري  منظمة  وذك��رت 
مدعومة  حملية  وميلي�شيات  �جلي�س  ب��ني  با�شتمر�ر 
ي�شنها  �لتي  �لقمع  حملة  و�أدت  �لعرقية.  �لف�شائل  من 
�ملجل�س �لع�شكري �إىل �شقوط �أكر من �ألفي قتيل و�إىل 

�عتقال �أكر من 15 �ألف �شخ�س.
عنيفا  قتال  غ��رب(  )�شمال  �شاغاينغ  منطقة  و�شهدت 
و�أعمال �نتقامية دموية منذ �لنقاب بينما تعمل قو�ت 
“قو�ت �لدفاع  �لع�شكرية على �شحق مقاومة  �ملجموعة 

�ل�شعبية” �ملحلية.
وذك��رت و�شائل �إع��ام حملية �أن يف قرية ت�شي �شو عر 

و�أح���رق���ت مئات  م��ق��ي��دة،  �أي��دي��ه��ا  ع��ل��ى ج��ث��ث متفحمة 
�ل�شكان لوكالة فر�ن�س بر�س �جلمعة  �ملنازل.وقال �حد 
�ن ج��ن��ود� و���ش��ل��و� �ىل �ل��ق��ري��ة يف 18 مت��وز-ي��ول��ي��و يف 

مروحيتني و�عتقلو� نحو مئة �شخ�س.
و�أ�شاف �ل�شكان �لذين طلبو� عدم ذكر �أ�شمائهم �أنه “مت 
�إطاق �شر�ح �لرجال �مل�شنني يف �ليوم �لتايل، بينما ظل 

نحو ع�شرة �شبان«.
يف  عودتهم  عند  �جلثث  �كت�شفو�  �لقرويني  �أن  وتابعو� 
�أحدهم  وق��ال  �جل��ن��ود.  غ��ادر  �أن  بعد  متوز-يوليو   20
جثث  ووج��دت  �لغابة  يف  حيو�ناتي  عن  للبحث  “ذهبت 

ت�شعة �أ�شخا�س حمرقة و�أيديهم مقيدة«.
�أفر�د  وت��ع��رف  �أن���ه ع��ر على ع�شر جثث  �آخ���ر  و�أ���ش��اف 

�لأ�شرة على ت�شع منها.
وذكرت �مل�شادر نف�شها �أن ثاثني على �لأقل من �شكان 

�لقرية مفقودون.
و�أكد رجل من �شكان �لقرية فر قبل و�شول �لقو�ت وكان 
منزله من بني تلك �لتي �أ�شرمت فيها �لنري�ن، �إن نحو 
بالكامل  �أحرقت  بالقرية  �مل�شلمني  400 منزل يف حي 
وحلقت �أ�شر�ر جزئية مب�شجد.مل تتمكن وكالة فر�ن�س 

�لو�ردة  �ملعلومات  ب�شكل م�شتقل من  �لتحقق  بر�س من 
�ملجل�س  �شلطات  �لتي قطعت  �ملعزولة  �ملنطقة  من هذه 

من  �لوكالة  تتمكن  مل  فيها.كما  �لن��رن��ت  �لع�شكري 
�حل�شول على تعليق من �ملجل�س �لع�شكري.

�ضكان يتهمون املجموعة الع�ضكرية بارتكاب جمازر يف قرية يف بورما 

ماذا نعرف عن التفاق الرو�ضي الأوكراين لت�ضدير احلبوب؟ 

بنغالد�ض حتظر ال�ضفر على اأ�ضطح القطارات 
•• دكا-اأ ف ب:

حظرت بنغاد�س �أم�س �لأول �خلمي�س �ل�شفر على �أ�شطح �لقطار�ت، وهي 
ممار�شة خطرة �شائعة جد� يف هذ� �لبلد �لفقري �لو�قع يف جنوب �آ�شيا، وفق 

ما �أعلن مدع عام حملي.
�ل�شامل  �حلظر  ق��ر�ر  بتطبيق  �حلديدية  �ل�شكك  ملوظفي  �أو�م��ر  وُوجهت 
على �ل�شفر على �أ�شطح �لقطار�ت �ل�شادر عن �ملحكمة �لعليا يف بنغاد�س.

“بعد  �لدين مانيك لوكالة فر�ن�س بر�س  �أمني  �لعام  �ملدعي  نائب  و�شرح 
قر�ر �ملحكمة �لعليا، ل ميكن للقطار�ت نقل �أي ركاب �إ�شافيني على �ل�شطح 
�إج��ر�ء�ت �شد م�شوؤويل �شكك  �إمكان �تخاذ  �إىل  لفتا  من �لآن ف�شاعد�”، 

�حلديد يف حال �نتهاك �لقر�ر.
و�أ�شدر �لقا�شيان يف �ملحكمة �لعليا، نظر �لإ�شام تالوكدر وخيزير حياة، 
�لأمر كجزء من حملة للق�شاء على �لف�شاد يف �شركة �ل�شكك �حلديدية يف 

بنغاد�س �ململوكة للدولة.
ويف بنغاد�س، �عتاد �لأ�شخا�س �لأكر فقر� �ل�شعود على �أ�شطح �لعربات 
لل�شفر جمانا �أو عندما تكون �لقطار�ت مزدحمة، خ�شو�شا خال �لأعياد 
�لإ�شامية �لكربى �لتي ت�شهد عودة ع�شر�ت �ملايني من �لنا�س لاحتفال 

يف قر�هم.
�ل�شطد�م  �أو  �ل�شقوط  ب�شبب  مل�شافرين  وف��اة  ح��الت  با�شتمر�ر  ل  وُت�شجَّ
�أو �جل�شور �ملنخف�شة على �شبكة �ل�شكك �حلديد  بفروع �لأ�شجار �ملتدلية 

�لبالغ طولها 3600 كيلومر.
ويقبل موظفون يف �ل�شكك �حلديد �لر�شاوى للتغا�شي عن �شعود �لركاب 

�إىل �لأ�شطح.
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عربي ودويل
حتالف لأحزاب ومنظمات يدعو اإىل التظاهر �ضد املجموعة الع�ضكرية يف غينيا 

•• كوناكري-اأ ف ب:

دعا حتالف كبري من �لأحز�ب و�لنقابات ومنظمات 
�ملجتمع �ملدين يف غينيا �إىل �لتظاهر �شد �ملجل�س 
�لع�شكري �حلاكم يف حتد حلظر فر�شته �ل�شلطات 

�جلديدة.
�لد�شتور”  عن  للدفاع  �لوطنية  “�جلبهة  ودع��ت 
يف  ول��ل��م��و�ط��ن��ة  �شلمية  ت��ظ��اه��ر�ت  “�شل�شلة  �إىل 
كوناكري �لكربى وجميع �أنحاء �لأر��شي �لوطنية 
جميع  ويف   ،2022 مت��وز-ي��ول��ي��و   28 �خلمي�س 
�أنحاء �لأ�ر��شي �لوطنية �خلمي�س �لر�بع من �آب-

كما ذكرت �ل�شحف. �أغ�شط�س 2022”، 
�لأحادية  “�لإد�رة  �إد�ن���ة  بذلك  �لتحالف  وي��ري��د 
�لع�شكري  �ملجل�س  من قبل  �لنتقالية”  للمرحلة 
لفتح  �ملنهجي  و”رف�شه  وغطر�شته”  و”�زدر�ئه 
�شروط  لتحديد  بال�شدقية”  يتمتع  �إط��ار حل��و�ر 

�نتقال �ل�شلطة.
�ملجل�س  “��شتخد�م  ع��ل��ى  �لح��ت��ج��اج  ي��ري��د  ك��م��ا 
�لع�شكري �لق�شاء �أد�ة” وكذلك “تعنته يف رف�س” 
لو�جب  و”�خل�شوع  �أع�شائه  باأ�شماء  قائمة  ن�شر 

�لإعان عن ممتلكاتهم«.
�أ�شهر�  ��شتمرت  تعبئة  نظم  �لتحالف  ه��ذ�  وك��ان 

كوندي  �ألفا  �لرئي�س  �شد  و2021   2019 بني 
�ملجل�س  ي��ط��ي��ح��ه  �أن  ق��ب��ل   )2021-2010(

�لع�شكري.
وياأتي �لإع��ان عن ��شتئناف �لتظاهر�ت بعد يوم 
م��ن غرب  و�شطاء  ب��ني  ك��ون��اك��ري  يف  �جتماع  على 
�ل�شابق  �لبنيني  �ل��رئ��ي�����س  فيهم  مب��ن  �إف��ري��ق��ي��ا، 
ب���وين ي��اي��ي ورئ��ي�����س �مل��ج��ل�����س �لع�شكري  ت��وم��ا���س 

وم�شوؤولني غينيني.
�أطاح  �ل��ذي  دوم��ب��وي��ا  م��ام��ادي  �لكولونيل  وتعهد 
�أيلول-�شبتمرب،  من  �خلام�س  يف  كوندي  �لرئي�س 
خال  �ملنتخبني  �مل��دن��ي��ني  �إىل  �ل�شلطة  ب���اإع���ادة 

�لقت�شادية  �مل��ج��م��وع��ة  ���ش��ن��و�ت.ورف�����ش��ت  ث���اث 
لدول غرب �إفريقيا )�إيكو��س( �لتي تاأمل يف فرة 
يف  �جتماع  خ��ال  �لتاأجيل  ه��ذ�  �أق�����ش��ر،  �نتقالية 
�أكر� يف �لثالث من متوز-يوليو، من دون �لإعان 
قبل  من  علقتها  غينيا،  �شد  جديدة  عقوبات  عن 
�لوطنية  “�جلبهة  �مل��ج��م��وع��ة.وك��ان��ت  موؤ�ش�شات 
للدفاع عن �لد�شتور” دعت �إىل تظاهر�ت يف 23 
ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و م��ت��ج��اوزة �حل��ظ��ر �ل���ذي فر�شه 
�أنها علقت دعوتها ع�شية  �لع�شكري. غري  �ملجل�س 
�لتظاهرة من �أجل “�إعطاء فر�شة” للحو�ر �لذي 

�قرحته �حلكومة �لنتقالية.

ال�ضفارة الأمريكية توؤكد 
اعتقال اأمريكي يف بورما 

•• رانغون-اأ ف ب:

بر�س  فر�ن�س  لوكالة  بورما  يف  �لأمريكية  �ل�شفارة  با�شم  متحدث  �شرح 
�لتي يحكمها جمل�س  بورما  �أمريكًيا معتقل ظلًما يف  �إن مو�طًنا  �جلمعة 

ع�شكري.
�أمريكي يف  ملو�طن  �مل��ربر  بالعتقال غري  “نحن على علم  �ملتحدث  وق��ال 

بورما«.
ومل يحّدد �ملتحّدث فرة �عتقال �لأمريكي ول �إذ� كانت �ل�شلطات وّجهت 
�لقن�شلية  �مل�����ش��اع��دة  ك��ل  “ُتقّدم  �ل�����ش��ف��ارة  �أن  �أّك���د  لكنه  بحقه،  �ت��ه��ام��ات 

�ملنا�شبة«.
و�أوقف عدد من �لأجانب يف بورما يف �إطار حملة �لقمع �لتي يقودها �ملجل�س 
�لع�شكري �لذي توىل �ل�شلطة يف �لباد بعد �لنقاب �لذي �أطاح بحكومة 

�أونغ �شان �شو ت�شي �ملدنية �لعام �ملا�شي.
ومّهد �لرئي�س �لأمريكي جو بايدن �لثاثاء �لطريق لفر�س عقوبات على 
لة  �حلكومات �لتي ت�شجن �لأمريكيني ظلًما، وفر�س حتذير�ت �شفر مف�شّ
�أكر بعد �شل�شلة من �عتقالت ح�شلت على تغطية �إعامية و��شعة، مثل 
�عتقال جنمة كرة �ل�شلة بريتني غر�يرن يف رو�شيا يف ق�شية خمدر�ت مثرية 

للجدل.
�خلارجية  وز�رة  ت�شري  �لأم��ريك��ي��ني،  للمو�طنني  �ل�شفر  ت��و���ش��ي��ات  ويف 

�لأمريكية �إىل �لدول �لتي يكون فيها خطر �لعتقال �جلائر هو �لأعلى.
و�إير�ن  �ل�شني  �لأ�شا�س  يف  ت�شّم  �لتي  �لائحة  هذه  على  بورما  و�أدرج��ت 

وكوريا �ل�شمالية ورو�شيا وفنزويا.
يف بورما، �أوقف �مل�شور �ل�شحايف روبرت بوكياغا و�ل�شحفي �لياباين يوكي 

كيتازومي خال �أول �حتجاجات على �لنقاب.
ا يف �آذ�ر-مار�س من �لعام �ملا�شي  و�أوقف �ملو�طن �لأمريكي نيثان مونغ �أي�شً
خال مد�همة �ل�شرطة لو�شيلة �لإعام �ملحلية �لتي كان ُيديرها، و�ُتهم 

بالتحري�س على �ملعار�شة، قبل �أن ُيفرج عنه بعد ب�شعة �أ�شهر.
و�أوقف �ل�شحايف �لأمريكي د�ين فن�شر يف �أيار-مايو 2021 وُحكم عليه 
يف ت�شرين �لثاين-نوفمرب بال�شجن 11 عاًما بتهمة �لتجّمع غري �لقانوين 
بتاأ�شري�ت  �ملرتبطة  �لقو�نني  و�نتهاك  �جلي�س  معار�شة  على  و�لتحري�س 

�لدخول. بعد ب�شعة �أيام، مت �لعفو عنه وطرده من بورما.

مو�ضكو ترّد على كانبريا بحظر دخول 
39 اأ�ضرتاليًا الأرا�ضي الرو�ضية 

•• مو�سكو-اأ ف ب:

�أعلنت رو�شيا �أّنها فر�شت على 39 مو�طناً �أ�شر�لياً يعملون خ�شو�شاً يف 
�أجهزة �لأمن و�لدفاع، حظر دخول �إىل �أر��شيها، يف �إجر�ء و�شعته يف �إطار 

�لرّد على عقوبات فر�شتها كانبري� على مو�شكو ب�شبب غزوها �أوكر�نيا.
م�شوؤولني  ق��ر�ر  على  “رّد�ً  �إّن��ه  بيان  يف  �لرو�شية  �خلارجية  وز�رة  وقالت 
على  �إ�شافياً  �شخ�شاً   39 رو�شيا  �أدرج��ت   ،)...( كانبري� فر�س عقوبات  يف 

قائمة” �لأ�شخا�س �ملمنوعني من دخول �أر��شيها.
�لقانون وحر�س  �إنفاذ  �شلطات  “ممّثلني عن  �أّن من بني هوؤلء  و�أو�شحت 

�حلدود ومتعاقدين يف قطاع �لدفاع«.
ون�شرت �لوز�رة قائمة باأ�شماء �ملمنوعني من دخول �أر��شيها.

وت�شّمنت �لقائمة على وجه �خل�شو�س ��شم نائب وزير �لد�خلية �لأ�شر�يل 
مارك �أبلونغ، وقادة �ل�شرطة يف مقاطعات �أ�شر�لية عّدة.

طال  مماثًا  �إج��ر�ًء  نف�شها،  لاأ�شباب  رو�شيا،  �ّتخذت  حزير�ن-يونيو  ويف 
يومها 121 �أ�شر�لياً.

�تخذت  �شباط-فرب�ير،  نهاية  �أوكر�نيا يف  يغزو جارتها  بد�أ جي�شها  ومنذ 
رو�شيا �إجر�ء�ت مماثلة �شد مئات �مل�شوؤولني �لغربيني.

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

�تهمت جلنة جمل�س �لنو�ب �خلا�شة 
بالتحقيق يف �أحد�ث �لكابيتول خال 
جل�شة يف �شاعة �لذروة �لتلفزيونية، 
تر�مب  دون���ال���د  �ل�����ش��اب��ق  �ل��رئ��ي�����س 
ب��الم��ت��ن��اع ع��ن وق���ف �أع��م��ال �لعنف 
�إد�ن���ت���ه���ا، و����ش���ددت ع��ل��ى وج���وب  �أو 
حما�شبته على �لتق�شري �جل�شيم يف 

و�جباته �لرئا�شية.
�للجنة بيني تومب�شون  وقال رئي�س 
�لعلنية  �جل��ل�����ش��ة  خ����ال  م��ت��ح��دث��ا 
“فتح  ت��ر�م��ب  �إن  للجنة،  �لأخ����رية 
�خلروج  �أم���ام  طريقا  متهور  ب�شكل 
يف حماولته  عن �لقانون و�لف�شاد”، 
�لرئا�شية  �لن��ت��خ��اب��ات  نتيجة  قلب 

لعام 2020.
ولية  ع��ن  �لكونغر�س  ع�شو  و���ش��دد 
م��ي�����ش��ي�����ش��ب��ي خم���اط���ب���ا �ل��ل��ج��ن��ة يف 
بكوفيد- لإ�شابته  بالفيديو  �ت�شال 
هناك  ت��ك��ون  �أن  وج����وب  ع��ل��ى   ،19
على  هجوما  و�شفه  ملا  “حما�شبة” 

�لدميوقر�طية.
��شتمرت  �ل���ت���ي  �جل��ل�����ش��ة  وخ������ال 
���ش��اع��ت��ني ون�����ش��ف �ل�����ش��اع��ة، عر�س 
�مل�����ش��رع��ون ���ش��ه��اد�ت م�����ش��اع��دي��ن يف 

تابع  تر�مب  �إن  قال  �لأبي�س  �لبيت 
تطور�ت �لهجوم على �لكابيتول على 
�لتلفزيون، وجتاهل ند�ء�ت متكررة 

له �لطلب من منا�شريه �ملغادرة.
�لع�شوين  �أح��د  كينزينغر  �آدم  وق��ال 
تر�مب  �أن  �للجنة  يف  �جلمهوريني 
تابع  �ملريحة  طعامه  غ��رف��ة  و”من 
ت�شاعد  وق����ائ����ع  �ل���ت���ل���ف���زي���ون  ع���ل���ى 

�لهجوم«.
ت�����غ�����ري�����د�ت  “�أر�شل  و�أ����������ش���������اف 
ثاث  “طيلة  وت��اب��ع  حتري�شية”. 
وقف  �إىل  �ل���دع���وة  رف�������س  ���ش��اع��ات 

�لهجوم«.
دونالد  “�شلوك  �إن  كينزينغر  وق��ال 
كانون  م����ن  �ل�������ش���اد����س  يف  ت����ر�م����ب 
�شارخا  �نتهاكا  ك��ان  �ل��ث��اين-ي��ن��اي��ر 
و�إخ�������ال تاما  �ل���رئ���ا����ش���ي  ل��ق�����ش��م��ه 

بو�جباته جتاه �أمتنا«.
�إن تر�مب  من جهته قال تومب�شون 
نتيجة  لقلب  و�شعه  “فعل كل ما يف 
وت��ن��م��ر وحنث  ك���ذب   -- �ن��ت��خ��اب��ات 

بق�شمه«.
تدمري  “حاول  ت���ر�م���ب  �أن  ور�أى 
موؤكد�  �لدميوقر�طية”،  موؤ�ش�شتنا 
�أنه “يجب �أن تكون هناك حما�شبة. 
�ملحا�شبة مبوجب �لقانون، حما�شبة 

�أمام �ل�شعب �لأمريكي “....”و�شول 
�إىل �ملكتب �لبي�شاوي«.

للر�شح  ت����ر�م����ب  ي�����ش��ع��ى  وب��ي��ن��م��ا 
 2024 يف  �لرئا�شية  لانتخابات 
�للجنة  �لع�شو �جلمهورية يف  قالت 
ليز ت�شيني �إن “على كل �أمريكي �أن 
يفكر فيما �إذ� ميكن �لوثوق برئي�س 
ع��ل��ى �����ش���ت���ع���د�د لت���خ���اذ �خل���ي���ار�ت 
خال  تر�مب  دونالد  �تخذها  �لتي 
�أعمال �لعنف يف �ل�شاد�س من كانون 

�شلطة  من�شب  �أي  يف  �لثاين-يناير، 
يف �أمتنا �لعظيمة مرة �أخرى«.

بالتف�شيل  �مل�������ش���رع���ون  وع����ر�����س 
�لذي  �ل��وق��ت  ب��ني  ت��ر�م��ب  ت�شرفات 
�ألقى فيه خطابا ناريا ملوؤيديه قرب 
�نتخابات  �أن  �لأبي�س معترب�  �لبيت 
 2020 �ل��ث��اين-ن��وف��م��رب  ت�����ش��ري��ن 
ملثريي  ق���ول���ه  ح����ني  �إىل  ����رق����ت،  �����شُ
�ل�شغب �إنهم “مميزون جد�” ولكن 

ينبغي عليهم �لعودة �إىل �ملنزل.

ر�شالة  م���ن  م��ق��ت��ط��ف��ات  وُع���ر����ش���ت 
�لتايل،  �ل���ي���وم  يف  ت���ر�م���ب  ���ش��ج��ل��ه��ا 
مكتوب  بن�س  �لل��ت��ز�م  فيها  رف�����س 
تلك  يف  وي��ق��ول  تلقني.  �شا�شة  على 
�أن  �أق�����ول  �أن  �أري�����د  “ل  �مل��ق��ت��ط��ف��ات 
تلك  ر�ف�����ش��ا  �نتهت”  �لن��ت��خ��اب��ات 

�لعبارة من �لن�س.
�لبيت  يف  ���ش��اب��ق��ان  م�����ش��وؤولن  �أدىل 
�ل�شكرترية  ن��ائ��ب��ة  ه��م��ا  �لأب���ي�������س، 
�شارة  �لأب���ي�������س  ل��ل��ب��ي��ت  �ل�����ش��ح��ف��ي��ة 

م���اث���ي���وز، وم���اث���ي���و ب��وت��ن��ي��غ��ر �ل���ذي 
�لقومي،  �لأم������ن  جم��ل�����س  يف  خ����دم 
ب�������ش���ه���ادت���ي���ه���م���ا ب���������ش����اأن ق���ر�ره���م���ا 
�ل�����ش��اد���س م��ن كانون  �ل���ش��ت��ق��ال��ة يف 

�لثاين-يناير.
كان  �ليوم  “ذلك  �إن  ماثيوز  وقالت 
�أمتنا”  ت��اري��خ  �لأك���ر قتامة يف  م��ن 
يتعامل  ك��ان  تر�مب  “�لرئي�س  و�إن 

معه وكاأنه منا�شبة �حتفالية«.
�لت�شرف  “رف�شه  �أن  و�أ����ش���اف���ت 
و�يقاف �حل�شود ذلك �ليوم، ورف�شه 
�لدفاع  �أم���ر ل ميكن  �ل��ع��ن��ف،  �إد�ن����ة 

عنه«.
تغريدة  �إن  بوتينغر  ق��ال  جهته  من 

نائبه  فيها  يهاجم  ت��ر�م��ب  �أر���ش��ل��ه��ا 
تر�مب  ط��ل��ب  لرف�شه  بن�س  م��اي��ك 
عرقلة ت�شديق �لكونغر�س على فوز 
�لدميقر�طي جو بايدن كانت “مثل 

�شب �لزيت على �لنار«.
�لتي  �للحظة  تلك  “كانت  و�أ���ش��اف 

قررت فيها �أنني �شاأ�شتقيل«.
وجل�شة �خلمي�س �لتي عقدت يف وقت 
�لذروة، هي �لثامنة و�لأخرية �شمن 
�للجنة  �أع�شاء  �ل�شل�شلة. وقال  هذه 
��شتماع  جل�شات  ه��ن��اك  �شتكون  �إن���ه 

�أخرى يف �أيلول-�شبتمرب.
�ل�شابقة  �ل�شتماع  جل�شات  ورك���زت 
على حم��اول��ة ت��ر�م��ب �ل��ت��اأث��ري على 
�لوليات  يف  �لن��ت��خ��اب��ات  م�����ش��وؤويل 
�ملتاأرجحة �لتي فاز بها بايدن بفارق 

�شئيل، و�ل�شغط على بن�س.
تاأثري  يف  �أي�������ش���ا  �ل��ل��ج��ن��ة  ون���ظ���رت 
ت��ر�م��ب يف كانون  �أر���ش��ل��ه��ا  ت��غ��ري��دة 
�أن�شاره  فيها  يحث  �لأول-دي�شمرب 
على �لنزول �إىل و��شنطن يف �ل�شاد�س 

من كانون �لثاين-يناير.
�ملجموعتني  يف  �أع���������ش����اء  ور�أى 
�ليمينيتني، “بر�ود بويز” “�ل�شباب 
كيربز”  و”�أوث  �لفخورون” 
من  وغ���ريه���م  �لق�شم”  “حر��س 

�لرئي�س  تغريدة  يف  ت��ر�م��ب،  �أن�شار 
“دعوة �إىل حمل �ل�شاح«.

ا  �شخ�شً  850 من  �أك��ر  توقيف  مت 
�أحد�ث �لكونغر�س �لتي  على خلفية 
�أدت �إىل مقتل خم�شة �أ�شخا�س على 
عنا�شر  م���ن   140 وج�����رح  �لأق������ل 
�لنو�ب  جم��ل�����س  �ل�����ش��رط��ة.و�أط��ل��ق 
76 عاما،  �لبالغ  تر�مب  لعزل  �آلية 
جمل�س  لكن  �لكابيتول  �أح��د�ث  بعد 
�أي��د ع��دد قليل  �أن  ب��ر�أه بعد  �ل�شيوخ 

من �جلمهوريني �إد�نته.
وُيفر�س �أن تقدم �للجنة �لربملانية 
�خل��ا���ش��ة ت��ق��ري��ر� ل��ل��ك��ون��غ��ر���س هذ� 

�خلريف بنتائج �لتحقيق.
�إح��الت جنائية  �للجنة  ت�شدر  وق��د 
للمدعي  وت��رك  �ل��ع��دل،  وز�رة  �إىل 
�لعام مرييك غارلند م�شاألة �تخاذ 
ق�����ر�ر ب�������ش���اأن حم��اك��م��ة ت���ر�م���ب �أو 
نتائج  �إبطال  حماولة  بتهمة  غ��ريه، 

�نتخابات 2020.
�لتحقيق  �إن  �لأربعاء  غارلند  وقال 
كانون  م����ن  �ل�������ش���اد����س  �أح��������د�ث  يف 
حتقيق”  “�أهم  ه��و  �ل��ث��اين-ي��ن��اي��ر 
�لإطاق،  على  �لعدل  وز�رة  �أج��رت��ه 
م�شدد� على �أن “ل �أحد فوق �لقانون 

يف هذ� �لبلد«.

•• بورابول-كينيا-اأ ف ب:

�شّكان  يقتات  �ل��ذي يعاين من �جلفاف،  كينيا  �شمال  يف 
�لكفاية  فيه  �إذ مل مُتطر مبا  برًيا فقط،  توًتا  بور�بول 
م��ن �جلوع  �ل��ه��زىل  �لأط��ف��ال  �شنو�ت، فبات  ث��اث  منذ 
ت�شّب  �ل�شلطات  �أن  غ��ري  ب��امل��ج��اع��ة.  م��ه��ددي��ن  و�أه��ل��ه��م 

�هتمامها ح�شًر� يف �لتح�شري لانتخابات �لرئا�شية.
ُتدرك لوكا متري �أن �لثمار �ملّرة جتعل �أطفالها �خلم�شة 
لي�س  لكن  �أج�شادهم.  �شعف  من  يزيد  مما  مير�شون، 
لديهم خيار�ت �أخرى من �لطعام، �إذ مل ت�شهد �ملنطقة 

كمية مت�شاقطات كافية يف �لثاث �شنو�ت �لأخرية.
وتقول لوكالة فر�ن�س بر�س يف بور�بول “�إنها �لطريقة 

�لوحيدة للبقاء على قيد �حلياة«.
�لقرن  �لأق������ّل يف  ع��ل��ى  ���ش��خ�����س  م��ل��ي��ون   18 وي���و�ج���ه 
منذ  جفاف  فرة  �أ�شو�أ  ظّل  يف  �شديًد�  جوًعا  �لإفريقي 

40 عاًما يف �ملنطقة.
���ش��م��ال كينيا  �أرب���ع���ة م��اي��ني �شخ�س يف  ن��ح��و  وي��ع��ي�����س 
�ملن�شّي، وعدد �ل�شكان هذ� �رتفع ب�شكل مّطرد هذ� �لعام، 
لكن هذه �لأزمة ل تلقى �هتماًما وطنًيا كافًيا يف خ�شّم 

حملة �نتخابية �شعبة ومكلفة.
ويعاين نحو 950 �ألف طفل دون �شن �خلام�شة و134 
�ألف �مر�أة حامل �أو مر�شعة، يف �ملناطق �لقاحلة �لنائية 
يف كينيا، م��ن ���ش��وء �ل��ت��غ��ذي��ة �حل����اد، وه���م ب��ح��اج��ة �إىل 
�مل�شاعدة، بح�شب �أرقام �شادرة عن �حلكومة يف حزير�ن/
ي��ون��ي��و. وح��ال��ة �جل���وع �ل��ت��ي ت�����ش��رب ���ش��ك��ان �ملقاطعات 
مار�شابيت،  مقاطعة  فيها  مبا  ت�شرًر�،  �لأك��ر  �لثاث 

على �شفري �لتحّول �إىل حالة جماعة.
وت���وّق���ع �ل��ب��ن��ك �ل����دويل يف ح��زي��ر�ن-ي��ون��ي��و �أن ي���وؤدي 
�جلفاف، �إىل جانب �ل�شطر�ب �لقت�شادي �لذي ت�شبب 
ب��ه �ل��غ��زو �ل��رو���ش��ي لأوك��ر�ن��ي��ا، �إىل �إع��اق��ة ت��ع��ايف كينيا 

�لقت�شادي من تد�عيات جائحة كوفيد-19.
لكن رغم ذلك، مل ُيذكر �جلفاف يف �لأجند�ت �ل�شيا�شية 
�لذين  �لرئا�شية  لانتخابات  �ملر�شحون  قدمها  �لتي 

يجولون �لباد جلمع �أ�شو�ت.
وخال هذه �جلولت، طغت تكاليف �ملعي�شة �ملرتفعة يف 
�لتي عرّب  �ملخاوف  على  �إفريقيا  �شرق  �قت�شاد يف  �أك��رب 

عنها �ل�شّكان.
�لنتخابات  مبقاطعة  كبرية  م��دن  يف  متظاهرون  ح��ّذر 

ع���دم تخفي�س  �آب-�أغ�����ش��ط�����س يف ح���ال   9 �مل��ن��ت��ظ��رة يف 
�لأ�شعار، هاتفني �شعار�ت “ل طعام، ل �نتخابات«.

معهد  من  جناغي  تيموثي  �لقت�شادي  �خلبري  وي��رى 
 Tegemeo و�لتنمية  �لزر�عية  لل�شيا�شة  تيغيميو 
 Institute of Agricultural Policy
ق�شية  �أن  ن��ريوب��ي  يف   and Development

�شمال كينيا “جرى طم�شها” �إىل حّد كبري.
ويقول لوكالة فر�ن�س بر�س “�شعرت باحلزن �ل�شديد... 
�نتخابات،  ع��ام  �شيكون  ك��ان  �ل��ع��ام  ه��ذ�  �أن  �عتبار  على 

توّقعنا �أن تكون هذه �مل�شاألة نقطة نقا�س رئي�شية«.
منذ  �لظروف جفاًفا  �أك��ر  يف  كينيا  �ل�شكان يف  ويعي�س 
مو��شم  �أربعة  �لباد  �شهدت  بعدما  �لثمانينيات  مطلع 

�أمطار غري كافية يف ظّل تغرّي �ملناخ.
جّفت �لأنهار و�لآبار وحتولت �ملر�عي �إىل غبار، ما �أّدى 
�إىل نفوق �أكر من 1،5 مليون ر�أ�س من �ملا�شية يف كينيا 

وحدها.
حيو�نات  جثث  ب��ور�ب��ول  يف  �ل�شخرية  �ل�شهول  وع��ل��ى 
م��ن��ت�����ش��رة ف��ي��م��ا ت��ع��اين �ل���ع���ائ���ات م���ن ن��ق�����س �حلليب 
للتجارة  و�شيلة  و�أي  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  وج��ب��ات��ه��ا  يف  و�ل��ل��ح��وم 

للح�شول على �لطعام.
�ملاعز  حيو�نات  عاًما”   73“ �أبوثيا  �إيريبيو  �شاهدت 

�أر�شية  على  ز�ل��ت جلودها متناثرة  وم��ا  تهزل ومت��وت، 
كوخها.

وتقول، وهي حتمل بع�س �لتوت �لذي تغليه ليتحّول �إىل 
�لقرود.  تاأكله  �آكل ما  “�أ�شبحت  عجينة مذ�قها مرير، 

لكن حتى هذ� بد�أ ينفد - ماذ� ميكننا �أن نفعل؟«
�أو طريق  �أي مدر�شة  وقرية بور�بول معزولة ول ت�شّم 
�لعديد من  �حل��ال يف  كما هي  �أو م�شتو�شف،  �أو متجر 

�لقرى يف �شمال كينيا.
�ل��ق��ري��ة �لأق����رب ه��ي ق��ري��ة ل��وي��ان��غ��الين على بعد 60 
�أك��رب مزرعة  ت�شّم  �أّنها  ورغ��م  ب��ور�ب��ول.  كيلومًر� عن 
ري���اح يف �أف��ري��ق��ي��ا، ت��ع��اين �ل��ب��ل��دة م��ن �ن���ع���د�م �لتغذية 

�لكهربائية.
على طول  �مل��ي��اه  ع��ن  بحًثا  �أط��ف��ال  يحفر  �لبلدة  خ���ارج 

�ل�شاحل �ملقفر لبحرية توركانا �ملاحلة �ل�شخمة.
وليام  �لرئا�شية  لانتخابات  �لرئي�شيان  �ملر�شحان  طار 
روتو ور�يا �أودينغا �إىل �ملناطق �ملت�شررة من �جلفاف، 
ووعد� باإن�شاء بنى حتتية مائمة و�لعمل على �لتنمية، 

خال وقفات ق�شرية خال حملتهما.
وطرح  �لت�شويت،  من  عالية  ن�شًبا  ت�شهد  ل  كينيا  لكن 
م�شاألة �جلفاف ب�شكل عام يف �لرب�مج �لنتخابية لي�س 
�لأ�شتاذ  كانيينغا  ك��اروت��ي  يقول  ح�شبما  للفوز،  عامًا 

�لباحث يف معهد د�ر�شات �لتنمية يف جامعة نريوبي.
هذه  ي��ط��رح  مل��ن  ب��اخل�����ش��ارة  �لأم����ر  “�شينتهي  وي�شيف 

�لق�شية«.
وتقول كلري نا�شيكي من منظمة غرينبي�س يف �إفريقيا، 
كا  تعهد�ت  �إن  بر�س،  فر�ن�س  وكالة  مع  حديث  خال 
�مل��ي��اه و�ل���زر�ع���ة يف �ملناطق  ب��ال���ش��ت��ث��م��ار يف  �مل��ر���ش��ح��ني 
�ملهمة”،  �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل  �ىل  ت��ف��ت��ق��ر  ل��ل��ج��ف��اف  �مل��ع��ر���ش��ة 
�لدقيقة  �ل��ت��ف��ا���ش��ي��ل  ع��ن  �حل��دي��ث  ي��ت��م  “مل  م�شيفة 

لكيفية معاجلة �أزمات �ملناخ«.
ومل حتَظ م�شكلة �جلفاف، �لتي قد متتّد �إىل 2023 يف 
�إذ� مل تهطل �أمطار كافية كما هو متوقع،  �شمال كينيا 

باهتمام دويل كاٍف يف ظّل �زدحام يف �ل�شاحة �لدولية.
�أوكر�نيا  مل�شاعدة  دولر  مليار   1،92 نحو  جتميع  ومّت 
مثًا، �أي نحو %86 من �لهدف �ملرجّو، بح�شب بيانات 

�لأمم �ملتحدة.
�أّما بالن�شبة مل�شكلة �جلفاف يف كينيا، فتّم جتميع 17% 

فقط من �ملبلغ �ملرجّو.
يف غ�شون ذلك، �رتفعت تكاليف �إر�شال �مل�شاعد�ت ب�شبب 

تد�عيات �حلرب �لأوكر�نية على �أ�شعار �لغذ�ء و�لنفط.
ع�شر�ت  مبفرده،  طبيب،  يفح�س  �أكا�شيا،  �شجرة  حتت 
��ع �ل��ذي��ن ي��ع��ان��ون م��ن ���ش��وء �لتغذية  �لأم���ه���ات و�ل��ر���شّ

مّرتني كل �شهر يف بور�بول.
فيجن«  “وورلد  منظمة  م��ن  جار�شو  جامي�س  وي��ق��ول 
�إحدى  وهي  �لعامل”(،  )»روؤي��ة   World Vision
ت��ق��دم �لإغ���اث���ة من  �ل��ت��ي  �مل��وؤ���ش�����ش��ات �خل��ريي��ة �لقليلة 
قطرة  جم��رد  هي  نقدمها  �لتي  �مل�شاعدة  “�إن  �جلفاف 

يف بحر«.
مليار�ت  ع�شر  م��ن  �أك��ر  �أنفقت  �إن��ه��ا  �حلكومة  وت��ق��ول 
�شلن كيني “84،3 مليون دولر” منذ �إعان �جلفاف 

كارثة وطنية يف �أيلول-�شبتمرب.
م��ف��و���س مقاطعة  ن��ائ��ب  وه���و  م��اف��ي��ن��ا،  �شتيفن  وي��ق��ول 
باأوقات  “منّر  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة  ل���وي���ان���غ���الين، 
�قت�شادية ع�شيبة. نبذل ق�شارى جهدنا �شمن �إمكانيات 

�حلكومة لدعم �ملجتمعات«.
ب��ئ��ر ملوثة  �مل��ي��اه م��ن  �ل��ق��روي��ون  ب���ور�ب���ول، ي�شحب  يف 

وينتظرون و�شول �مل�شاعدة.
�أحد  لدينا  “لي�س  عاًما-   73- �أبوثيا  �إيريبيو  وتقول 

لي�شاعدنا. �أريد �أن يعلم �لنا�س �أننا منوت«.

جفاف قاتل يف �ضمال كينيا وماليني اجلياع فيما املر�ضحون للرئا�ضة يغ�ضون الطرف 

•• املك�سيك-اأ ف ب:

بتحقيق  للمطالبة  �ملك�شيك  يف  �لن�شاء  ع�شر�ت  تظاهرت 
�لعد�لة للنا�شطة لوث ر�كيل باديا �لتي �أحرقها مهاجمون 

جمهولون حية.
وباديا )35 عاما( كانت �أما لطفل م�شاب بالتوحد وتنتمي 
مك�شيكو(  كويدو  )يو  باملك�شيك”  �أعتني  “�أنا  منظمة  �إىل 
�أجل �لعر�ف بحقوق �لأ�شخا�س �لذين  �لتي تن�شط من 

يعتنون باأقارب مر�شى.
�أمام  �للو�تي رفعن لفتات يف جتمعهن  �ملتظاهر�ت  ود�ن��ت 
فيها  تقيم  كانت  �لتي  �ملنطقة  ثابوبان  يف  �ل�شرطة  مركز 

وعدم  �ل�شلطات  تقاع�س  �ملا�شي،  �ل�شبت  وهوجمت  ب��ادي��ا 
مبالتها.

وق����ال����ت غ����و�د�ل����وب����ي �أورت����ي����غ����ا )62 ع����ام����ا( �ل��ع�����ش��و يف 
موخريي�س  دي  )ري��د  �ملتمرد�ت”  �لن�شاء  “�شبكة  منظمة 
�لحتياجات  ل���ذوي  م��ع��اجل��ات  ت�شم  �ل��ت��ي  �ن�شرجنتي�س( 

�خلا�شة “�لعد�لة من �أجل لوز و�لعد�لة لبنها«.
متاأثرة  توفيت  �لنا�شطة  �أن  �ملك�شيكية  �ل�شلطات  وذك���رت 
�لثاثاء  ج�شمها  من  باملئة  ت�شعني  طالت  �شديدة  بحروق 
�ل��ك��ح��ول عليها  ث��اث��ة رج���ال و�م�����ر�أة ب�شكب  ق���ام  �أن  ب��ع��د 

و�إ�شر�م �لنار فيها يف حديقة يف ثابوبان.
و�أعلن مكتب �ملدعي �لعام يف خالي�شكو �خلمي�س �أنه �عتقل 

�أي��ار- �تهمته يف  �ل��ذي  باديا  جار  “ن”  �إ�شماعيل  �شريجيو 
مايو بتهديدها ثم منحته �لنيابة تد�بري حماية.

و�ثارت هذه �جلرمية �شدمة جديدة يف �ملك�شيك بعد ق�شية 
ديبانهي �إ�شكوبار �لفتاة �لتي تبلغ من �لعمر 18 عاما وعر 
على جثتها يف ني�شان-�بريل يف �شهريج يف مدينة مونتريي 

ب�شمال �لباد.
�خلمي�س  �أوب���ر�دور  لوبيز  مانويل  �أندري�س  �لرئي�س  وق��ال 
“مت  �ل��ذي  �لقيم”  ب�”فقد�ن  ُتف�ّشر  باديا  قتل  جرمية  �إن 

�لت�شجيع عليه خال �لفرة �لنيوليرب�لية«.
وتفيد �أرقام ر�شمية �أن ع�شر ن�شاء يف �ملتو�شط يقتلن كل يوم 

يف �ملك�شيك.

متظاهرات يطالنب بالعدالة بعد اإحراق نا�ضطة حية يف املك�ضيك 

لعدم حتركه وتق�شريه اجل�شيم يف واجباته الرئا�شية

جلنة التحقيق يف اأحداث الكابيتول تطالب مبحا�ضبة ترامب 



السبت   23  يوليو    2022  م   -    العـدد   13601  
Saturday    23    July    2022   -  Issue No   13601

11

عربي ودويل

•• كييف-رويرتز:

بعد  زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ري  �لأوك�����ر�ين  �لرئي�س  ق��ال 
لديه  �لأوك���ر�ين  �جلي�س  �إن  �ل��ق��ادة  كبار  مع  �جتماعه 
و�إحلاق  �ملعركة  �لقدرة على حتقيق مكا�شب يف ميد�ن 

خ�شائر ج�شيمة برو�شيا.
و�أ�شاف زيلين�شكي، �لذي كان يتحدث يف خطاب م�شور 
يف وقت متاأخر من �لليل، �إن �لجتماع ناق�س �إمد�د�ت 
حدة  ت�شعيد  ي��ج��ب  �أن����ه  م�شيفا  �حل��دي��ث��ة  �لأ���ش��ل��ح��ة 

�لهجمات على �لرو�س.
لديها  قو�تنا  �أن  على  متفقون  “نحن  ي��ق��ول  وم�شى 

�إمكانات قوية للتقدم يف �شاحة �ملعركة و�إحلاق خ�شائر 
كبرية باملحتلني«.

وخا�شة  �ل��غ��رب��ي��ة،  �لأ���ش��ل��ح��ة  ت�شمح  �أن  كييف  وت��اأم��ل 
م��ن��ظ��م��ة هيمار�س  م��ث��ل  �مل�����دى  ط��وي��ل��ة  �ل�������ش���و�ري���خ 
هجوم  ب�شن  موؤخر�،  �أوكر�نيا  ن�شرتها  �لتي  �لأمريكية 
�لقو�ت  عليها  ��شتولت  �لتي  �لأر��شي  و��شتعادة  م�شاد 

�لرو�شية.
�لربيطاين  �ملخابر�ت  جهاز  رئي�س  م��ور،  ريت�شارد  كان 
)�إم.�آي6( قد ذكر يف وقت �شابق �أن �لرو�س “�شي�شطرون 
�إىل �لتوقف بطريقة ما و�شيمنحون �لأوكر�نيني فر�شة 

للرد«.

•• الهاي-اأ ف ب:

�أع��ل��ن��ت وك��ال��ة �لأدوي����ة �لأوروب���ي���ة  �أم�����س �جلمعة �أن��ه��ا و�ف��ق��ت على 
�لقردة  ج��دري  مر�س  من  للوقاية  للجدري  م�شاد  لقاح  ��شتخد�م 
�لذي قد تقرر منظمة �ل�شحة �لعاملية ت�شنيف �رتفاع عدد �لإ�شابات 

به حالة طو�رئ �شحية تثري قلًقا دولًيا.
وت��اأت��ي م��و�ف��ق��ة وك��ال��ة �لأدوي�����ة �لأوروب���ي���ة يف وق���ت ينتظر �لعامل 
�ل�شحة  منظمة  خ��رب�ء  جلنة  �خلمي�س  عقدته  �جتماع  خا�شات 
بجدري  �لإ�شابات  عدد  �رتفاع  خطورة  مدى  بدر�س  �ملعنية  �لعاملية 
�أدهانوم  تيدرو�س  �لعاملية  �ل�شحة  ملنظمة  �لعام  �ملدير  �لقردة.وكان 

غيربيي�شو�س قد �أعرب �خلمي�س عن “قلقه” من هذ� �لرتفاع.

“بافاريان  �شركة  �بتكرته  �ل��ذي   Imvanex �ميفانيك�س  ولقاح 
��شتخد�مه  �أجيز  �لدمناركية،   Bavarian Nordic نورديك« 
يف �لحتاد �لأوروبي منذ �لعام 2013 للوقاية من �جلدري. ومّتت 
�لت�شابه بني  ب�شبب  �لقردة  ��شتخد�مه ملكافحة جدري  �ملو�قفة على 

هذ� �لفريو�س وفريو�س �جلدري.
و�شتكّلف جلنة �لطو�رئ يف منظمة �ل�شحة �لعاملية تقييم �ملوؤ�شر�ت 
�أكر  ت�شجيل  مع  �لأخ��رية  �لأ�شابيع  يف  �لو�شع  �شاء  فيما  �لوبائية، 
من 15300 �إ�شابة يف 71 دولة، وفقا لاأرقام �ل�شادرة عن �ملر�كز 

�لأمريكية ملكافحة �لأمر��س و�لوقاية منها )�شي دي �شي(.
ويف �أول �جتماع ُعقد يف 23 حزير�ن-يونيو، �أو�شى غالبية �خلرب�ء 

باأل تعلن منظمة �ل�شحة حالة طو�رئ �شحية تثري قلقا دوليا.

•• كولومبو-اأ ف ب:

�ل�شريانكية  �لأمن  قو�ت  �قتحمت 
�لرئي�شي  �لع��ت�����ش��ام  خم��ي��م  ل��ي��ًا 
وقامت  �لعا�شمة  يف  للمتظاهرين 
بتفكيك �خليم و�إخر�ج �لن�شطاء من 

�ملوقع يف عملية �أثارت قلقا دوليا.
ود�هم عنا�شر من �ل�شرطة و�جلي�س 
�جلمعة  �إىل  �خلمي�س  ل��ي��ل  �مل��خ��ي��م 
ببنادق  وم�شلحني  ع�شَيا  حاملني 
�ملتظاهرين  و����ش��ت��ه��دف��و�  هجومية 
�شكرتارية  مبنى  �أم����ام  �ملعت�شمني 

�لرئا�شة.
�لوحد�ت  عنا�شر  م��ن  مئات  و�أز�ل 
و�شعها  �ل���ت���ي  �ل���ع���و�ئ���ق  �لأم���ن���ي���ة 
�ملطل  �مل���ب���ن���ى  �أم�������ام  �مل���ت���ظ���اه���رون 
�آخر  بتفريق  وق��ام��و�  �ل��ب��ح��ر،  ع��ل��ى 
�ملوقع  يف  ب��ق��و�  �ل��ذي��ن  �ملعت�شمني 
وب��ع�����ش��ه��م ك����ان����و� ج���ال�������ش���ني على 

�لأدر�ج.
وجاءت �لعملية قبل �شاعات من �أد�ء 
ديني�س  �جل���دي���د  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
حكومته  و�أع�������ش���اء  غ���ون���او�ردي���ن���ا 
�لباد  رئي�س  �أم���ام  �لق�شم  �جلمعة 

ر�نيل ويكرميي�شينغه.
و�لرجان يتزعمان حزبني �شيا�شني 
يدعم  فبينما  ع��ق��ائ��دي��ا.  خمتلفني 
ويكرميي�شينغه �ل�شوق �حلرة ويوؤيد 
�لغرب، يوؤيد غوناو�ردينا �ل�شنهايل 

�لقومي �ملت�شدد �ل�شر�كية ويدعو 
على  ل���ل���دول���ة  �أك������رب  ���ش��ي��ط��رة  �إىل 

�لقت�شاد.
وكان ويكرميي�شينغه بدوره قد �أدى 
خلفا  �خلمي�س  �لد�شتورية  �ليمني 
�إىل  ف��ر  �ل���ذي  ر�جابك�شا  لغوتابايا 
��شتقالته على وقع  �شنغافورة وقدم 

�قتحام �ملتظاهرين لق�شره.
ويطالب �ملحتجون �ملتبقون، و�لذين 
�لآلف  ع��ن  بكثري  ع��دده��م  ت�شاءل 
يف  حكومية  مباين  �قتحمو�  �لذين 
با�شتقالة  �ل�شهر،  ه��ذ�  �شابق  وق��ت 
ويتهمونه  �أي�����ش��ا  ويكرميي�شينغه 
�لتي  ر�ج���اب���ك�������ش���ا  ع���ائ���ل���ة  ب��ح��م��اي��ة 
هيمنت على �ل�شيا�شة لفرة طويلة 

من �لعقدين �ملا�شيني.
بحلول �ل�شباح كان عنا�شر �ل�شرطة 
و�جلي�س �مل�شلحون ببنادق هجومية، 
�ملجمع  على  �أمنيا  طوقا  يفر�شون 
�لطرق  �إغ���اق  مت  فيما  �ل��رئ��ا���ش��ي، 

�لرئي�شية �ملوؤدية �إىل �ملنطقة.
منطقة  يف  �لن�شطاء  مئات  وتظاهر 
جم����������اورة ل���ل���ت���ن���دي���د ب�������اإج�������ر�ء�ت 
با�شتقالة  وط���ال���ب���و�  �ل�������ش���ل���ط���ات، 
وي��ك��رمي��ي�����ش��ي��ن��غ��ه وح�����ل �ل����ربمل����ان 

متهيد� لنتخابات جديدة.
عاما(   26( دمييثو  �لطالب  وق��ال 
�شلميني،  متظاهرين  تهاجمو�  “ل 

بل ��شمعونا«.

مو��شلة  ع���ل���ى  �ل��ن�����ش��ط��اء  ي�������ش���دد 
حتركهم وقال رجل �لأعمال و�لزعيم 
 45( �شامر��شينغه  با�شنتا  �لنقابي 
تغيري  هي  �لنا�س  “رغبة  �إن  عاما( 
�لربملان فهو ل  �لنظام، ويجب حل 

يتمتع بتفوي�س �شعبي«.
“قو�ت  �إن  بيان  يف  �ل�شرطة  وقالت 
لإبعاد  ت�شرفت  و�لأم����ن  �ل�����ش��رط��ة 

يحتلون  �ل������ذي������ن  �مل����ت����ظ����اه����ري����ن 
����ش���ك���رت���اري���ة �ل���رئ���ا����ش���ة و�ل���ب���و�ب���ة 

�لرئي�شية و�ملناطق �ملحيطة«.
�أ�شافت “مت توقيف ت�شعة �أ�شخا�س، 

�ثنان منهم �أ�شيبا بجروح«.
وق����ال����ت �ل�������ش���ف���رية �لأم����ريك����ي����ة يف 
ت�شعر  �إن��ه��ا  ت�شانغ  ج��ويل  كولومبو 
�لإج���������ر�ء�ت  �إز�ء  بالغ”  “بقلق 

�لع�شكرية.
“نح�س  ت�����وي�����ر  ع����ل����ى  وك����ت����ب����ت 
�ل�شلطات على �شبط �لنف�س و�إتاحة 

�لعناية �لطبية للجرحى فور�«.
ديفيد  �لكندي  �ل�شفري  ق��ال  ب��دوره 
�أن  �ل�����ش��روري  “من  �إن���ه  م��اك��ي��ن��ون 
�لنف�س  �شبط  �إىل  �ل�شلطات  تعمد 

وتتجنب �لعنف«.

�لعفو  منظمة  ح�شت  جانبها  م��ن 
�ل�شريانكية  �ل�����ش��ل��ط��ات  �ل��دول��ي��ة 
�ملعار�شة،  �لأ����ش���و�ت  �ح����ر�م  ع��ل��ى 
�شد  �ل����ق����وة  �إىل  �ل���ل���ج���وء  ود�ن�������ت 
م�شور  ب��ي��ن��ه��م  م����ن  ����ش���ح���اف���ي���ني، 
يف ه��ي��ئ��ة ب���ي ب���ي ����ش���ي، ك����ان يغطي 

�لإجر�ء�ت �لع�شكرية.
�لعت�شام  خم��ي��م  �ق��ت��ح��ام  ود�ن������ت 

يف  �ل��ن��اف��ذة  �مل��ح��ام��ني  نقابة  رئي�شة 
�شريانكا �شاليا بريي�س �لتي حذرت 
�أن ت�شر  �أن تلك �لعملية ميكن  من 
ب�����ش��ورة �حل��ك��وم��ة �جل���دي���دة على 
�مل�شتوى �ل��دويل. وقالت بريي�س يف 
“�ل�شتخد�م غري  �إن  بيان مقت�شب 
�مل���ربر ل��ل��ق��وة �ل��غ��ا���ش��م��ة ل��ن ي�شاعد 
�مل�شتوى  على  و���ش��ورت��ه  �لبلد  ه��ذ� 
بني  م����ن  �أن  م�����ش��ي��ف��ة  �لدويل” 

�ملوقوفني حمام.
تعهد ويكرميي�شينغه ت�شكيل حكومة 
�أزمة  �أ���ش��و�أ  وح��دة تخرج �لباد من 
��شتقالها  منذ  �شهدتها  �قت�شادية 
1948.وجنمت  يف  بريطانيا  على 
�لعمات  يف  �ل��ن��ق�����س  ع���ن  �لأزم������ة 
جائحة  ت��د�ع��ي��ات  ب�شبب  �لأج��ن��ب��ي��ة 
كوفيد و�شوء �إد�رة م�شكات �نقطاع 

�لكهرباء لفر�ت طويلة و�لت�شخم 
�لقيا�شي.

 22 عددهم  �لبالغ  �ل�شكان  وعانى 
�ملو�د  ن�شمة لأ�شهر نق�شا يف  مليون 

�لغذ�ئية و�لوقود و�لأدوية.
����ش��ت��ق��ال��ة ر�ج��اب��ك�����ش��ا، �ختار  ع��ق��ب 
�لربملان ويكرميي�شينغه �لذي توىل 
م���ر�ت، لقيادة  �ل����وزر�ء �شت  رئ��ا���ش��ة 
�لباد موقتا. وهو حذر �ملتظاهرين 
حكومية  مبان  يف  �لعت�شام  �أن  من 
�إخر�جهم  �شيتم  وباأنه  قانوين  غري 

ما مل يغادرو� من تلقاء �أنف�شهم.
وقال “�إذ� حاولتم �إطاحة �حلكومة 
�ل��رئ��ي�����س ومكتب  و�ح���ت���ال م��ك��ت��ب 
لي�س  ف����ذل����ك  �ل��������������وزر�ء،  رئ����ي���������س 

دميوقر�طية، بل �شد �لقانون«.
و�أعلن �لرئي�س �جلديد حالة طو�رئ 
متنح �لقو�ت �مل�شلحة �شلطات و��شعة 
و�عتقال  بتوقيف  لل�شرطة  وت�شمح 
م�����ش��ت��ب��ه ب��ه��م ل���ف���رة م��ط��ول��ة دون 

توجيه �تهامات لهم.
ويكرميي�شينغه  �ملتظاهرون  ويتهم 
ر�جابك�شا  ع��ائ��ل��ة  م�شالح  بحماية 
لكنه ينفي ذلك، علما �أن متظاهرين 
�خلا�س يف  منزله  �لنار يف  �أ�شرمو� 

�لعا�شمة قبل �أ�شبوع.
معبد  يف  ل���ل�������ش���ح���ف���ي���ني  وق�����������ال 
لعائلة  �شديقا  “ل�شت  غنغار�مايا 

ر�جابك�شا ... �أنا �شديق لل�شعب«.

ا�ضتخدام لقاح م�ضاد للجدري للوقاية من جدري القردة زيلين�ضكي: اجلي�ض الأوكراين قادر على حتقيق مكا�ضب ميدانية 

•• فرانكفورت-اأ ف ب:

كان خط �أنابيب “نورد �شرمي 1” 
موّرد� موثوقا للغاز من رو�شيا �ىل 
�أوروب����ا على م��دى �أك���ر م��ن عقد 
ب���د�أت مو�شكو  �أن  �ل��زم��ن، �ىل  م��ن 
غزوها لأوكر�نيا، ما ز�د �لتوتر يف 

�لقارة و�لعامل.
��شتاأنفت رو�شيا �خلمي�س �شخ �لغاز 
عرب �لأنبوب بعد ترقب ر�فق توقف 
ب�شبب  �أي����ام  ع�����ش��رة  �لعملية  ه���ذه 
�أعمال �شيانة جمدولة �شابقا. ومل 
يبدد هذ� �لج��ر�ء �لغمو�س ب�شاأن 
م�شتقبل �لمد�د�ت، �ذ �إن �ل�شخ ل 
ما  �ملعتاد،  �أدن��ى من  بكميات  ي��ز�ل 
�أزم��ة طاقة يف  �ملخاوف من  يوؤجج 

�لحتاد �لأوروبي هذ� �ل�شتاء.
يف ما ياأتي عر�س ل�”نورد �شرمي 
1” �لذي بات �شريان حياة لأوروبا 
ورمز� لعتمادها على �لطاقة من 

رو�شيا:
»ن���ورد ���ش��رمي 1” ه��و ع��ب��ارة عن 
�أن��اب��ي��ب م��ت��و�زي��ني ميتد�ن  خ��ط��ي 
مل�شافة 1224 كيلومر� حتت بحر 
�لبلطيق، من فيبورغ يف رو�شيا �ىل 
لومبني يف �شمال �شرق �أملانيا. ومن 
هناك، تتوىل �شبكات �أنابيب �أخرى 
خمتلف  �ىل  �لطبيعي  �ل��غ��از  نقل 

�أنحاء �لقارة �لأوروبية.
ب�شعة   ،2011 ع��ام  دخ��ل �خلدمة 
مكعب  م��ر  مليار   55 تبلغ  ���ش��ّخ 
�شنويا، ما يجعله �أحد �أهم م�شادر 

توريد �لغاز للقارة.
“غازبروم”  ���ش��رك��ة  ح�����ش��ة  ت��ب��ل��غ 
�ل��رو���ش��ي��ة �مل��م��ل��وك��ة ل��ل��دول��ة، 51 
ب��امل��ئ��ة م���ن خ���ط �لأن���اب���ي���ب، بينما 
ت���ت���وزع �حل�����ش�����س �مل��ت��ب��ق��ي��ة على 
دي”  و”وينر�شال  �أون”  “�إي 
�لأملانيتني، وغازوين” �لهولندية، 

و”�إجني” �لفرن�شية.
�عترب �مل�شروع لفرة طويلة مثال 
ب��ني رو�شيا  ل��ل��ت��ع��اون �لق��ت�����ش��ادي 
و�لحت���اد �لأوروب�����ي، م��ع �لعتماد 
و�إيطاليا  �أملانيا  مثل  لدول  �لكبري 
�لرو�شي  �ل��ط��ب��ي��ع��ي  �ل����غ����از  ع���ل���ى 

�ملنخف�س �لكلفة.
�لرو�شي  �لغزو  مع  �شيء  كل  تبّدل 
لأوكر�نيا �لذي بد�أ يف 24 �شباط-

فرب�ير.
�تخذت  ذل������ك،  م����ن  ي���وم���ني  ق���ب���ل 
�لعاقة  �ن��ع��ط��اف��ا ح���اد� يف  �أمل��ان��ي��ا 

باإعانها  رو�شيا،  مع  �لقت�شادية 
�لرخي�س  �إج�������������ر�ء�ت  جت���م���ي���د 
�لذي   ”2 �شرمي  “نورد  مل�شروع 
ف���ي���ه، ويهدف  �ل��ع��م��ل  �أجن�����ز  ك����ان 
مل�شاعفة و�رد�ت �لغاز �لرو�شية �ىل 

�أوروبا.
�لأنابيب  خ���ط  م�������ش���روع  ت���ع���ّر����س 
دول  من  و��شعة  �مل��و�زي لنتقاد�ت 
مثل بولند� و�أوكر�نيا، خ�شيت من 
�أن مينح رو�شيا ورئي�شها فادميري 
بوتني ورقة �شغط و�زنة يف جمال 

�أمن �لطاقة �لأوروبي.
ب���دء �حل����رب، ق��ام��ت برو�شيا  م��ن��ذ 
باحلد من �مد�د�ت �لغاز �أو قطعها 
دول، يف  زه���اء ع�شر  ع��ن  ب��ال��ك��ام��ل 
خ���ط���وة ي��ن��ظ��ر �إل���ي���ه���ا ع��ل��ى نطاق 
و��شع على �أنها رّد من مو�شكو على 
�ل��ع��ق��وب��ات �ل��غ��رب��ي��ة �ل��ت��ي فر�شت 

عليها يف �أعقاب �لهجوم.
تر�جعت  �مل��ا���ش��ي��ة،  �لأ���ش��اب��ي��ع  ويف 
�شرمي  “نورد  ع���رب  �لم��������د�د�ت 
وتوقفت  ب��امل��ئ��ة،   60 ب��ن��ح��و   ”1
متوز-يوليو   11 ب���ني  ب��ال��ك��ام��ل 
�ل�شيانة.  ب�������ش���ب���ب  م���ن���ه  و21 
وعاودت “غازبروم” �شخ �لغاز من 
�خلمي�س، لكن مب�شتويات متدنية.

خف�س  �إن  رو���ش��ي��ا  ت��ق��ول  وب��ي��ن��م��ا 
ل��غ��ي��اب توربني  ي��ع��ود  �لم�������د�د�ت 
�لأملانية  “�شيمينز”  ل�شركة  عائد 
ك���ن���د�، تتهم  ل�����ش��ي��ان��ة يف  ي��خ�����ش��ع 
�لغاز  ب��ا���ش��ت��خ��د�م  �أمل��ان��ي��ا م��و���ش��ك��و 
ك�شاح �شيا�شي يف مو�جهة �لغرب.

هذ�  ب��اأن  �لعتقاد  ي�شود  ح��ني  ويف 
�لتوربني بات يف طريقه �ىل رو�شيا، 
ل تز�ل دول �أوروبية تخ�شى من �أن 

بوتني �شيو��شل ممار�شة �ل�شغوط 
عرب �لمد�د�ت.

�شينعك�س قطع �لمد�د�ت �لرو�شية 
�شلبا على  ب�شكل كبري،  �أو خف�شها 
�لقت�شاد�ت �لأوروبية. و�أملانيا هي 
�ل  �لقارة،  يف  �قت�شادية  قوة  �أك��رب 
�ل�شلبي  �لأك��ر عر�شة لاأثر  �أنها 
لذلك نظر� لعتمادها �لكبري على 

و�رد�ت �لغاز من رو�شيا.
�لدول  من  كغريها  برلني،  وتعمل 
م�شادرها  تنويع  على  �لأوروب���ي���ة، 
م��ن �ل��ط��اق��ة، ع��رب خ��ط��و�ت منها 
�لطبيعي  �ل��غ��از  م��ن  كميات  ���ش��ر�ء 
�مل�شال. �ل �أن �أملانيا ل تز�ل ت�شتورد 
من  للغاز  حاجتها  م��ن  باملئة   35
رو�شيا، بانخفا�س ن�شبته 20 باملئة 
ك��ان عليه �حل��ال قبل �حلرب  عما 

على �أوكر�نيا.
ملء  يف  �شعوبة  �أمل��ان��ي��ا  و���ش��ت��و�ج��ه 
خز�نات تخزين �لغاز بالكامل قبل 
بدء مو�شم �لربد، ما مل يعد “نورد 
بهذه  ت��زوي��ده��ا  �ىل   ”1 ���ش��رمي 
من  يزيد  م��ا  طاقته،  بكامل  �مل���ادة 
يف  �لقت�شاد  �ىل  �للجوء  �حتمال 

��شتهاك �لطاقة.
ودع������ا وزي������ر �لق���ت�������ش���اد �لأمل������اين 
لتق�شري  مو�طنيه  هابيك  روب��رت 
م�شتوى  وخف�س  �ل�شتحمام  م��دة 

�لتدفئة هذ� �ل�شتاء.
�ل��دويل من  �لنقد  وح��ّذر �شندوق 
�شيوؤدي  �لغاز  م�شتويات  �أن خف�س 
�ىل تر�جع �لناجت �ملحلي �لجمايل 
 1،5 بن�شبة  �ل��ع��ام  ه���ذ�  �أمل��ان��ي��ا  يف 

باملئة.
وعلى رغم �أن بع�س �ملحللني يرون 

�أن برلني تدفع ثمن �شيا�شة خاطئة 
من خال �لفر�ط بالعتماد على 
�أزمة توؤدي  �أي  �لرو�شي، فاإن  �لغاز 
�لقت�شادية  �ل���ق���وة  يف  لن��ك��م��ا���س 
�لأكرب يف �أوروبا، �شردد مفاعيلها 

خارج حدود �أملانيا.
ومن �أ�شباب ذلك، �أن �أملانيا هي من 
�أب��رز �لأط��ر�ف �لتي تعيد ت�شدير 
�لغاز �لرو�شي �ىل دول �أخرى مثل 
�لت�شيكية  و�جل��م��ه��وري��ة  �ل��ن��م�����ش��ا 

و�شوي�شر�.
وحّذرت �لباحثة يف معهد بروكينغ 
�أن  م��ن  زتل�شينمولر  كون�شتان�س 
�قت�شادية  �أكرب قوة  “�أزمة غاز يف 
يف �لحت��اد �لأوروب��ي �شت�شّبب قلقا 

على �متد�د �لقارة«.
و�ق���رح���ت �مل��ف��و���ش��ي��ة �لأوروب���ي���ة 
خف�س  �إىل  تهدف  خطة  �لأرب��ع��اء 
يف   15 بن�شبة  �ل��غ��از  على  �لطلب 
�لإمد�د�ت  �نخفا�س  لتجاوز  �ملئة 
�لرو�شية، وذلك عرب خطو�ت منها 
ب��ع�����س �ملباين  ت��دف��ئ��ة  �حل�����ّد م���ن 
وت��اأج��ي��ل �إغ���اق حم��ّط��ات �لطاقة 
على  �ل�شركات  وت�شجيع  �ل��ن��ووي��ة 

تقليل حاجاتها.
�أن تطلب من  لأمل��ان��ي��ا  ك��م��ا مي��ك��ن 
�لحت��اد �لأوروب��ي تكافل وت�شامن 
�لدول �لأع�شاء من خال ت�شارك 

م�شادر �لوقود �لأحفوري.
�ملحلل  وليام�س،  م��اك  ب��ن  وي��ق��ول 
�مل��ت��خ�����ش�����س ب�������ش���وؤون �ل���ط���اق���ة يف 
كبرية  “كميات  �إن  ب��روغ��ل،  معهد 
م�����ن �ل�����غ�����از ت���ت���دف���ق ح���ال���ي���ا �ىل 
وبلجيكا  �ل���رنوج  م�شدرها  �أمل��ان��ي��ا 

وهولند�«.

•• منبج-�سوريا-اأ ف ب:

ظّن غزو�ن �لعتمان �أنه وجد �لأمان 
�ل�������ش���وري���ة، لكن  م��ن��ب��ج  يف م��دي��ن��ة 
�ل��ت��ه��دي��د�ت �ل��رك��ي��ة ب�����ش��ن هجوم 
ع��ل��ى �مل��ن��ط��ق��ة ت��ن��ذر ب��ال��ق�����ش��اء على 
حياة جديدة بناها لأولده و�أكر ما 
جمدد�ً  ��شطر�ره  هو  �ليوم  يخ�شاه 

للنزوح.
ع����ام����اً( من  �ل��ع��ت��م��ان )43  ي���ق���ول 
متجره لبيع �لأحذية يف �شوق و�شط 
و�أمان  ب��اأم��ن  “نعي�س  منبج  مدينة 
�أي��ن يجدر  �إىل  �لآن  هنا، ول نعرف 
“�ل�شعب  وي�شيف  نذهب”.  �أن  بنا 

هنا تعب جد�ً«.
�لركي  �لرئي�س  �أ�شابيع، يهدد  منذ 
ب�شن هجوم  �أردوغ������ان  ط��ي��ب  رج���ب 
�ملرة  ه��ذه  ي�شتهدف  �شوريا  يف  ر�ب��ع 
وعلى  �لدميوقر�طية،  �شوريا  قو�ت 
ر�أ�شها �ملقاتلني �لأك��ر�د، يف مدينتي 
م��ن��ب��ج وت���ل رف��ع��ت. وب��رغ��م حتذير 
رو�شيا و�إير�ن لركيا من �شن هجوم 
خ���ال ق��م��ة ج��م��ع��ت روؤ����ش���اء �ل���دول 
�لأ�شبوع �حلايل،  �لثاث يف طهر�ن 
�إىل  �أنها ل حتتاج  على  �أن��ق��رة  ت�شر 

“�إذن” من �أحد.
�لعتمان من  ن��زح  �شنو�ت،  �أرب��ع  قبل 
�إدل��ب )�شمال غرب( هرباً  حمافظة 
�ملتكررة فيها بني قو�ت  �ملعارك  من 
ووجد  �ملقاتلة،  و�لف�شائل  �ل��ن��ظ��ام 
حياة  لبناء  فر�شة  منبج  مدينة  يف 

جديدة.
�لذي  �أطفال  لثمانية  �لأب  ويقول، 
دف��ع��ت��ه �حل�����رب ل���ل���ن���زوح �أك�����ر من 
“مل ي��ع��د ل���دي �شوى  �أرب����ع م����ر�ت، 
�ل����ذي بنيته  �مل��ت��ج��ر وم���ن���زيل  ه����ذ� 
�شاأ�شطر  و�لآن  ه��ن��ا،  �ل�����ش��ف��ر  م��ن 
�إىل �أن �أنزح جمدد�ً لأين �أخاف على 

�أولدي«.
�حلرب...  دمرتني  “لقد  وي�شيف 
فيما كل ما نريده هو �ل�شتقر�ر يف 

بادنا«.
خ����ال �لأ����ش���اب���ي���ع �مل��ا���ش��ي��ة، فقدت 
�أ�شو�ق مدينة منبج تدريجياً زحمتها 
�ملعتادة، وباتت متاجر �ملو�د �لغذ�ئية 

مق�شد �ل�شكان �لأ�شا�شي.
ويقول �لعتمان “�ل�شوق ميت، لي�س 
�أب��د�ً، حتى �أننا مل نعد  هناك حركة 

نعر�س ب�شائع جديدة«.
وب��ع��ك�����س م��ت��ج��ر �ل���ع���ت���م���ان، ي���ردد 
حمدو�س  ح�شني  حمل  �إىل  �ل�شكان 

�لأ�شا�شية  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة  �مل����و�د  ل�����ش��ر�ء 
فقط.

ت�شري  “�لنا�س  ح��م��دو���س  وي��ق��ول 
�لأرز و�ل�شكر و�حلليب و�لربغل«.

و2019   2016 ب��ني  تركيا  �شّنت 
�شوريا  يف  ع�شكرية  عمليات  ث���اث 
لتبعد عن ح��دوده��ا وح��د�ت حماية 
�لفقري  �ل��ع��م��ود  �ل��ك��ردي��ة،  �ل�شعب 
�لدميوقر�طية  ����ش���وري���ا  ل����ق����و�ت 
�ملدعومة �أمريكياً فيما تعدها �أنقرة 

جمموعة “�إرهابية«.
حتّرك  �أي  �أن  م��ن  حمللون  وي��ح��ذر 
ت��رك��ي ج��دي��د يف منطقة  ع�����ش��ك��ري 
نزوح  ع��ن��ه  �شينتج  مكتظة  �شكانية 
ج��م��اع��ي و�مل���زي���د م��ن �مل��ع��ان��اة، على 

غر�ر هجمات �شابقة.
بركب  �لل��ت��ح��اق  حمدو�س  يريد  ل 
�آخرين فرو� باجتاه مناطق �شيطرة 
�ملجاورة  �لرقة  �لأك��ر�د يف حمافظة 
منذ �أن تفاقمت �لتهديد�ت �لركية 

�لأخرية.
�أين  �إىل  خ����ر�ب..  “�لنزوح  وي��ق��ول 

نذهب؟ فلنمت يف بيوتنا«.
وك��م��ا ه��ي �حل���ال ح��ني ُت��ق��رع طبول 
�حل��رب، ب��د�أت �أ�شعار �مل��و�د �لغذ�ئية 
بالرتفاع تدريجياً مع �زدياد �لطلب 

عليها.
�أثناء  عاماً(،   48( ن�شال  �أم  وتقول 
“بات  �لغذ�ئية،  �ملو�د  �شر�ئها بع�س 
منها  �أك���ر  �قت�شادية  ح��رب  لدينا 
كر  غ������ر�ر  ع���ل���ى  ل��ك��ن��ه��ا  جوية”، 

�آخرين تخ�شى �لنزوح.
وتت�شاءل �لو�لدة لأربعة �أطفال “هل 
�أولدها؟  على  تخاف  ل  �أًم��ا  تتخيل 

لكني �أي�شاً �أخاف من �لنزوح«.

تهدد  �لتي  �لأوىل  �مل��رة  لي�شت  ه��ذه 
ع�شكرية  عملية  ب�شن  �أن��ق��رة  فيها 
�لعربية  �لغالبية  ذ�ت  م��ن��ب��ج،  ���ش��د 
منها  �لأك���ر�د  �ملقاتلون  ط��رد  و�لتي 

تنظيم د�ع�س  �لعام 2016.
تكتفي  �أن  ي��رج��ح��ون  حمللني  لكن 
���ش��رب��ات جوية  �أو  ب��ه��ج��وم حم����دود 
�شد �ملقاتلني �لأكر�د لعدم ح�شولها 
طهر�ن  م��ن  �أخ�شر”  “�شوء  ع��ل��ى 

ومو�شكو ل�شن هجوم و��شع.
ويقول �ملتحدث با�شم جمل�س منبج 
�شوريا  ل���ق���و�ت  �ل��ت��اب��ع  �ل��ع�����ش��ك��ري، 
دروي�س  ���ش��رف��ان  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة، 
لفر�ن�س بر�س “�لتهديد�ت �لركية 
لي�شت جديدة بالن�شبة لنا يف منبج، 
لكن م�شتوى �لتهديد�ت كان يرتفع 
�لفرة  يف  ج���د�ً  و�زد�د  وينخف�س، 

�لأخرية«.
�أن  �إىل  ذ�ت������ه  �ل����وق����ت  يف  وي�������ش���ري 
�������ش�����ت�����ع�����د�د�ت �ل������ق������و�ت �ل���رك���ي���ة 
و�ل��ف�����ش��ائ��ل �ل�����ش��وري��ة �مل��و�ل��ي��ة لها، 
“ل  قريبة،  مناطق  يف  تنت�شر  �لتي 

توحي باأن هناك حملة و�شيكة«.
وع��ل��ى غ����ر�ر ���ش��ك��ان �مل��دي��ن��ة، تتخذ 
قو�ت �شوريا �لدميوقر�طية بدورها 
�إج���������ر�ء�ت �ح����ر�زي����ة ب��ي��ن��ه��ا حفر 
خ��ن��ادق ع��ن��د �أط�����ر�ف �مل��دي��ن��ة، وفق 

مر��شل لفر�ن�س بر�س.
بتدريب  “قمنا  دروي�������س  وي��و���ش��ح 
ق��و�ت��ن��ا وب��ن��ي��ن��ا ق����و�ت دف��اع��ي��ة بناًء 
�ل�شابقة  ح��رب��ن��ا  يف  خ��رب�ت��ن��ا  ع��ل��ى 
و�إن كانت �حل��رب �شد  د�ع�����س،  �شد 
�لقو�ت �لركية حتتاج �إىل تكتيكات 

جديدة«.
�لركي،  �لهجوم  لتفادي  �شعى  ويف 

�لدميوقر�طية  �شوريا  ق��و�ت  جل��اأت 
مرة جديدة لدم�شق.

و�إثر �تفاق رو�شي مع �لأك��ر�د، ُتعزز 
�نت�شارها  �أي����ام  م��ن��ذ  �ل��ن��ظ��ام  ق����و�ت 
مبا  �شبيه  �شيناريو  يف  منبج،  ق��رب 
للحوؤول دون تو�شع  �شابقاً  قامت به 
�لفعلية  �ل�شيطرة  كانت  و�إن  تركي، 
على �لأر�س بقيت يف يد قو�ت �شوريا 

�لدميوقر�طية.
�لنظام  ق����و�ت  �إن  دروي�������س  وي���ق���ول 
نوعية  وذ�ت  ثقيلة  ب�”باأ�شلحة  �أت��ت 
مع  �لتما�س  خطوط  عالية«.وعند 
�لركية  �ل���ق���و�ت  ���ش��ي��ط��رة  م��ن��اط��ق 
�نت�شر  ل���ه���ا،  �مل���و�ل���ي���ة  و�ل��ف�����ش��ائ��ل 
مقاتلون من جمل�س منبج �لع�شكري 
�أ�شجار  ب��ني  �خللفية  �خل��ط��وط  يف 
��شتهد�فات  م���ن  خ�����ش��ي��ة  �ل���زي���ت���ون 
�رتفعت على �خلطوط  جوية، فيما 

�لأمامية �لأعام �ل�شورية.
جنود  �ن���ه���م���ك  ق���ري���ب���ة،  ق�����رى  ويف 
و�أحاطت  خيمهم،  بو�شع  ���ش��وري��ون 
ُركنت  فيما  ت��ر�ب��ي��ة،  م��ت��اري�����س  ب��ه��م 
ج��ان��ب��اً ن��اق��ات �جل��ن��د �ل��ت��ي و�شلت 

خال �لأيام �لقليلة �ملا�شية.
�نت�شار  يحقق  �أن  ح��م��دو���س  يتمنى 
بني  بالف�شل  ه��دف��ه  �ل��ن��ظ��ام  ق���و�ت 
م���ن���اط���ق ن���ف���وذ �لأك���������ر�د و�ل����ق����و�ت 
حلروب  “منعاً  وحلفائها  �لركية 

تعبنا منها«.
عاماً”   50“ ح�شن  �أب���و  ع��ل��ي  ل��ك��ن 
ي��ب��دو �أك���ر ح���ذر�ً. وي��ق��ول “طردنا 
د�ع�س يف �ل�شابق وفرحنا، �أما �ليوم 

فنرقب �لتفاهمات �لدولية«.
ونحن  دولية،  لعبة  “هذه  وي�شيف 

�ل�شحية«.

�ضكان مرهقون يف منبج يخ�ضون النزوح جمددًا على وقع التهديدات الرتكية »نورد �ضرتمي 1«: خط اأنابيب غاز من رو�ضيا اأ�ضبح �ضريان حياة لأوروبا 

عقب تويل الرئي�ص اجلديد من�شبه 

قوات الأمن ال�ضريالنكية تف�ض املخيم الرئي�ضي للمحتجني 
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•• دبلن-اأ ف ب:

�ل��ق�����ش��اء �لإي���رل���ن���دي ع��ل��ى جندية  ح��ك��م 
بال�شجن  �جلمعة  �أم�����س  �شابقة  �إي��رل��ن��دي��ة 
د�ع�س  تنظيم  �إىل  لن�شمامها  �شهر�   15

�لإرهابي يف �شوريا، كما �أعلنت �ملحكمة.
�جلي�س  عاما”   40“ �شميث  ل��ي��ز�  ت��رك��ت 
�أيار-مايو  يف  ودي���ن���ت   .2011 �ل���ع���ام  يف 
عامي  ب��ني  �إره��اب��ي��ة  منظمة  �إىل  بالنتماء 
�ملحكمة  �أم����ام  وم��ث��ل��ت  و2019.   2015

�جلمعة مرتدية �حلجاب �لأ�شود.

�لنطق  خ��ال  ه��ان��ت  ت��وين  �لقا�شي  وق���ال 
تعاود  �أن  �شئيًا  خطر�ً  هناك  �إّن  باحلكم، 
�شميث ن�شاطها، ولكّنه �أ�شار �إىل �أنها مل تبِد 

�أي ندم.
�ل�شجن  �إىل  ت�شل  عقوبة  �شميث  وو�جهت 
بعدم  طالب  حماميها  لكن  �شنو�ت  ثماين 
كانت  �أن��ه��ا  مو�شحاً  �ل�شجن،  �إىل  �إع��ادت��ه��ا 

معتقلة يف مع�شكر�ت يف �شوريا.
�إيرلند�  يف  ُي�����د�ن  ���ش��خ�����س  �أول  و���ش��م��ي��ث 
ب��ارت��ك��اب ع��م��ل �إره���اب���ي يف �خل����ارج. وطلب 
بالإفر�ج  �ل�����ش��م��اح  �ملحكمة  م��ن  حماميها 

عنها بكفالة حلني �ل�شتئناف.
م��ن ج��ه��ة �أخ�����رى، مّت���ت ت��ربئ��ت��ه��ا م��ن تهم 
مببلغ  �لترّبع  عرب  �إرهابية  منظمة  متويل 
بح�شب  �إن�����ش��ان��ي��ة،  لأغ���ر�����س  ي����ورو   800

تعبريها.
�جلندية  �أّن  هانت  ت��وين  �لقا�شي  و�ع��ت��رب 
�ل�شابقة توجهت �إىل منطقة ي�شيطر عليها 
�شابق  ع��ل��م  ع��ن  ���ش��وري��ا،  يف  د�ع�����س  تنظيم 

باملو�شوع.
خال �ملحاكمة �لتي ��شتمرت ت�شعة �أ�شابيع، 
�شعى �لدع��اء �إىل تف�شيل كيفية �شفر ليز� 

�شميث يف �لعام 2015 �إىل منطقة ي�شيطر 
عليها تنظيم د�ع�س �لإرهابي بعد �عتناقها 

�لإ�شام.
وكانت قد حّجت �إىل مكة يف �لعام 2012، 
يف  رغبتها  ع��ن  في�شبوك  ع��ل��ى  ع���رّبت  ك��م��ا 

�لعي�س يف ظّل �ل�شريعة و�ملوت �شهيدة.
�لإيرلندية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  �إىل  �شميث  ع����ادت 
معقل  �آخ���ر  �شقوط  بعد   2019 �ل��ع��ام  يف 
لدى  و�ع��ُت��ق��ل��ت  �لإره���اب���ي  د�ع�����س  لتنظيم 
مطار  �إىل  �ل�����ش��غ��رية  �بنتها  م��ع  و���ش��ول��ه��ا 

دبلن.

حمكمة العدل الدولية توؤكد اخت�ضا�ضها نظر 
ق�ضية الإبادة �ضد الروهينجا 

•• الهاي-رويرتز:

رف�شت حمكمة �لعدل �لدولية �عر��شات من ميامنار على نظرها يف ق�شية �إبادة جماعية تتعلق مبعاملتها 
لاأقلية من �مل�شلمني �لروهينجا فيما ميهد �لطريق لنظر �لق�شية بالكامل.

وتقول ميامنار �إن جامبيا �لتي رفعت �لدعوى لي�س لديها حيثية قانونية للقيام بذلك �أمام �ملحكمة �لدولية 
�لتابعة لاأمم �ملتحدة. ويحكم ميامنار �لآن جمل�س ع�شكري ��شتوىل على �ل�شلطة �لعام �ملا�شي.

�أن كل �لدول  �إىل  13 قا�شيا خل�شت  �إن �لهيئة �ملوؤلفة من  لكن كبرية ق�شاة �ملحكمة جو�ن دونوجو قالت 
�لأع�شاء يف معاهدة مكافحة �لإبادة �جلماعية �ملوقعة يف 1948 باإمكانها بل وملزمة بالتحرك ملنع �لإبادة 

�جلماعية و�إن �ملحكمة تتمتع بالخت�شا�س �لق�شائي لنظر �لق�شية.

•• بروك�سل-لندن-كيب تاون-رويرتز:

�لطاقة  تنفيذيون يف قطاع  روؤ�شاء  يرى 
وم�����ش��وؤول��ون �أف���ارق���ة �إن ح��اج��ة �أوروب����ا 
مل�شادر بديلة عن �إمد�د�ت �لنفط و�لغاز 
�ل��رو���ش��ي��ة �خل��ا���ش��ع��ة ل��ع��ق��وب��ات حتيي 
�لطاقة  مب�شاريع  �له��ت��م��ام  ج��دي��د  م��ن 
�لأفريقية �لتي مت جتنبها ب�شبب �رتفاع 

�لتكاليف و�ملخاوف من تغري �ملناخ.
وت���در����س ���ش��رك��ات �ل��ط��اق��ة م�����ش��اري��ع يف 
 100 �إىل  ت�شل  �إجمالية  بقيمة  �لقارة 
روي����رز  وف���ق���ا حل�����ش��اب��ات  م��ل��ي��ار دولر 
حكومية  �شركات  تقدير�ت  �إىل  ��شتناد� 
�لأفريقية  �ل���دول  ت�شهد  وخ��ا���ش��ة.وق��د 
ذ�ت �لإنتاج �ل�شئيل �أو �لتي لي�س لديها 
����ش��ت��ث��م��ار�ت يف  �إن��ت��اج على �لإط����اق  �أي 
مثل  �ملقبلة،  �ل�شنو�ت  يف  �لطاقة  جمال 
ناميبيا وجنوب �أفريقيا و�أوغند� وكينيا 
تنتج  �أن  وت��ن��ز�ن��ي��ا.ومي��ك��ن  وم��وزم��ب��ي��ق 
مليون  ن�����ش��ف  ح����و�يل  وح��ده��ا  ناميبيا 
برميل يوميا من م�شاريع نفط جديدة 
�لأ�شهر  يف  و�ع�����دة  �آب�����ار  �ك��ت�����ش��اف  ب��ع��د 
من�شورة  غ��ري  لتقدير�ت  وفقا  �لأخ���رية 

ذكرها م�شت�شار�ن بالقطاع.
�أن ت��ع��و���س ما  ومي��ك��ن لأف��ري��ق��ي��ا ك��ك��ل 
�لرو�شي  �لغاز  �إىل ُخم�س �شادر�ت  ي�شل 
�إىل �أوروبا بحلول عام 2030 بناء على 
�لتي  �ل��دول��ي��ة  �لطاقة  وك��ال��ة  ت��ق��دي��ر�ت 
�إن  ق��ال��ت  و�ل��ت��ي  ب��اري�����س  يقع مقرها يف 
30 مليار مر مكعب �إ�شافية من �لغاز 
�أوروب���ا  �إىل  تتدفق  �أن  ميكن  �لأف��ري��ق��ي 

�شنويا بحلول ذلك �لوقت.
�لتنفيذي  �لرئي�س  هولزمان  جيل  ق��ال 
للنفط  �لكندية  �أتانتيك  �إيكو  ل�شركة 
للتنقيب  لديها م�شروعات  و�لتي  و�لغاز 
ع��ن �ل��ن��ف��ط يف م��ا ي��ق��رب م��ن 30 �ألف 
ناميبيا  �شو�حل  قبالة  مربع  كيلومر 
“بينما ي�شعى �لعامل ل�شتبد�ل �ل�شحنات 
�ل��رو���ش��ي��ة م��ن �ل��ن��ف��ط و�ل����غ����از... يركز 
�ل��ن��ف��ط �لذي  �ل��ق��ط��اع �لآن ع��ل��ى م��ز�ي��ا 

ميكن �أن تقدمه �أفريقيا«.
بالربيد  ر���ش��ال��ة  يف  ل���روي���رز  و�أ����ش���اف 
ُتزيد  �ل��ك��ربى  “�ل�شركات  �لإل���ك���روين 
تناف�شية  عطاء�ت  تقدم  ��شتثمار�تها... 
�إ�شارة  يف  للتنقيب و�لتطوير و�لإنتاج”، 
�إىل ن�شاط يف حقول نفط قبالة �شو�حل 

ناميبيا وجنوب �أفريقيا.

�ملفرو�شة  �لأوروب��ي��ة  �لعقوبات  وت�شببت 
على �إمد�د�ت �لنفط �لرو�شية و�نخفا�س 
و�رتفاع  �لأ�شعار  زي��ادة  يف  �لغاز  تدفقات 
 40 يف  م�شتوياته  �أع��ل��ى  �إىل  �لت�شخم 
خام  �شعر  وقفز  �لبلد�ن.  بع�س  يف  عاما 
�أعلى  م��ن  �آذ�ر مقربا  م��ار���س  ب��رن��ت يف 
 139 ع��ن��د  ع���ام���ا   15 ل���ه يف  م�����ش��ت��وى 

دولر� للربميل.
تقرير  �لدولية يف  �لطاقة  وكالة  وقالت 
�أ�شدرته يف يونيو حزير�ن �إن �ل�شتثمار 
يف �ل��ط��اق��ة �لأف��ري��ق��ي��ة مل ي��ت��ع��اَف بعد 
يف  و�ل��غ��از  �لنفط  �أ���ش��ع��ار  �نخفا�س  م��ن 
قدرة  على  �ل�شوء  ي�شلط  مما   ،2014
�لإم���د�د�ت.  �أزم��ة  تخفيف  على  �أفريقيا 
و�أ�شافت �أن من �ملنتظر �أن يتعافى �إنتاج 
م��ن �جل��ائ��ح��ة، لكن من  �ل��ع��امل��ي  �لنفط 
�أو�خر  يف  ذل��ك  بعد  ي��ر�ج��ع  �أن  �ملتوقع 

�لعقد �حلايل.
قال فاحت بريول �ملدير �لتنفيذي لوكالة 
ل���روي���رز يف مقابلة  �ل��دول��ي��ة  �ل��ط��اق��ة 
�أول  “نحن يف خ�شم  ح��زي��ر�ن  يونيو  يف 
�إيجاد  �أزمة طاقة عاملية حقيقية وعلينا 
و�لغاز  �ل��ن��ف��ط  ف��ق��د  ل��ت��ع��وي�����س  ح���ل���ول 

�لرو�شيني«.
�شدمة  �لدولية  �لطاقة  وكالة  و�أحدثت 
عندما  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  يف  �لنفط  بقطاع 
توقعت عدم �ل�شتثمار يف م�شاريع وقود 
�أح���ف���وري ج��دي��دة م��ن �أج���ل ب��ل��وغ هدف 
بحلول  �شفري  �نبعاثات  �شايف  حتقيق 

منت�شف �لقرن.

و�مل�شوؤولون  �لتنفيذيون  �لروؤ�شاء  وق��ال 
�إىل  تتطلع  �ل��ت��ي  و�ل����دول  �ل�����ش��رك��ات  �إن 
���ش��خ ����ش��ت��ث��م��ار�ت يف م�����ش��روع��ات �لنفط 
�أن�����ه يجب  �أف���ري���ق���ي���ا ت�����درك  و�ل����غ����از يف 
من  لا�شتفادة  ب�شرعة  �لتحرك  عليها 
�لحتياطيات غري �مل�شتغلة يف ظل زيادة 
�لطلب �ملحلي على �لوقود و�لطاقة قبل 
�أن يجعل �لتحول �لعاملي �إىل تكنولوجيا 
�لعديد من م�شاريع  �لكربون  منخف�شة 

�لوقود �لأحفوري غري قابلة للتطبيق.
ويف �ل�شهر �ملا�شي وقعت تنز�نيا �تفاقية 
�إطارية للغاز �لطبيعي �مل�شال مع �شركة 
�إكوينور  �لعماقة  �لرنويجية  �لطاقة 
من  �لهولندية  �لإجنليزية  �شل  و�شركة 
ت��ط��وي��ر خ���ط ت�شدير  ت�����ش��ري��ع  ���ش��اأن��ه��ا 

بقيمة 30 مليار دولر.
�لتنفيذي  �لرئي�س  باتريك بويان،  وقال 
�لفرن�شية، خال  �إنرجيز  توتال  ل�شركة 
يف  موزمبيق  عا�شمة  مابوتو  �إىل  زي��ارة 
�إن��ه يف حالة حت�شن  �لثاين  يناير كانون 
�إىل  تهدف  �ل�شركة  ف��اإن  �لأمني  �لو�شع 
�مل�شال  �لطبيعي  للغاز  م�شروع  ��شتئناف 
بقيمة 20 مليار دولر هذ� �لعام بعدما 

توقف ب�شبب �أعمال عنف.
توتال  �أن  -�أي�����ار  م��اي��و  ب���وي���ان يف  وذك����ر 
و�لإم�����د�د�ت  �لإن���ت���اج  لتعوي�س  ب��ح��اج��ة 
�لرو�شية �لآخذة يف �لتناق�س بعد فر�س 
�ل�شركة  �أن  �إىل  م�شري�  عليها،  عقوبات 
ناميبيا  يف  �لن�شاط  ت�شريع  على  تعمل 

�لو�عدة من حيث �لإنتاج �لنفطي.

�شركة  م����ن  ف���ال���ك���او  ج����ون����ز�ل����و  وق�������ال 
�لتي تقدم  ب��ر�ون  �لعاملية ماير  �ملحاماة 
جمال  يف  عاملة  ل�شركات  �ل���ش��ت�����ش��ار�ت 
كبري  حترك  “هناك  �لأفريقية  �لطاقة 
�مل�شاريع”،  ه��ذه  يف  للم�شي  �شعيا  �لآن 
كلفتها  تبلغ  غاز  م�شروعات  �إىل  م�شري� 
ع�������ش���ر�ت �مل���ل���ي���ار�ت م���ن �ل���������دولر�ت يف 
�لو��شح  “من  و�أ���ش��اف  �أف��ري��ق��ي��ا.  ���ش��رق 
�شانحة  �لفر�شة  ب��اأن  �إح�شا�شا  هناك  �أن 

لتعزيزها«.

* حقل فينو�ص
بالن�شبة للنفط �لأفريقي ل يربز مكان 

يف �لو�جهة �أكر من ناميبيا.
وعلى �لرغم من �أنها لي�شت دولة منتجة 
وتبحث  كربى  �شركات  فيها  تنقب  بعد، 
يف ب��ي��ان��ات��ه��ا �جل��غ��ر�ف��ي��ة وم��ي��اه��ه��ا منذ 
فرب�ير  يف  �شل  �كت�شفت  �أن  �إىل  ع��ق��ود، 
“م�شجع”  �شباط ما و�شفته باأنه �إمد�د 
�ملطلوب  �لنوع  �خل��ام �خلفيف، وهو  من 

لإنتاج �لبنزين و�ل�شولر.
وب��ع��د م���رور م��ا ي��ق��رب م��ن �شهرين من 
�أ�شعار  و�رتفاع  �لأوكر�نية  �لأزم��ة  تفجر 
بد�أت  ق��ي��ا���ش��ي��ة،  �شبه  مل�����ش��ت��وي��ات  �ل��ن��ف��ط 
“و�حدة  �آب�����ار  ت��ن��ق��ي��ب يف  ع��م��ل��ي��ات  ���ش��ل 
تاريخها  يف  م���رة  لأول  �لأخرى”  ت��ل��و 
�ملمتد منذ نحو 150 عاما ح�شبما قال 
م�شدر�ن يف قطاع �لنفط طلبا عدم ذكر 

��شميهما.
�ل�����ش��ري��ع جاء  �ل��ت��ق��دم  �إن  ���ش��ل  وق���ال���ت 

�لأوىل  �لبئر  م��ن  “و�عدة”  نتائج  بعد 
�أن  �إىل  ل��روي��رز  ب��ي��ان  �أ���ش��ارت يف  لكنها 
�إجر�ء�ت  مبوجب  �ملفرو�شة  �للتز�مات 
مكافحة �لتغري �ملناخي حتتم عليها عدم 
�مل�شي �إل يف �مل�شروعات �لتي لها “م�شار 
�ملبكر...  ل��ل��ت��ط��وي��ر  ي��ق��ود  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ّول 
و�ملناف�شة  �لتكيف  على  �ل��ق��درة  ولديها 
����ش���و�ء يف ح��ال��ة �ن��خ��ف��ا���س �لأ����ش���ع���ار �أو 

�رتفاعها«.
و��شتكملت توتال �إنرجيز �أعمال �لتنقيب 
�آذ�ر  م���ار����س  ف��ي��ن��و���س يف  ب��ح��ق��ل  ب��ئ��ر  يف 
�أن  �ملقرر  وم��ن  “كبري”،  باأنه  وو�شفته 
�لربع  ��شتك�شافية يف  بئر  تنقيبا يف  تبد�أ 

�لثالث.
ق���ال���ت توتال  ب��ن��ام��ي��ب��ي��ا  ي��ت��ع��ل��ق  وف��ي��م��ا 
“�أن  ز�ل عليها  ما  �إن��ه  لرويرز  �إنرجيز 
تقرر �إن كانت �لكميات قابلة لا�شتخر�ج 
جت����اري����ا... )ل���ك���ن( �ل���ش��ت��ث��م��ار�ت تظل 

�شرورية لتلبية بالطلب«.
لرويرز  �شل  يف  كبري  م�����ش��وؤول  و���ش��رح 
بعد �أن طلب عدم ذكر ��شمه باأنه يتوقع 
دولر  مليار   11 نحو  �لأم���ر  يتكلف  �أن 

لتطوير مناطق �متياز �ل�شركتني.
وق���د ت����وؤدي ت��ل��ك �ل���ش��ت��ك�����ش��اف��ات لإنتاج 
برميل  مليون  ن�شف  بنحو  يقدر  نفطي 
يوميا وفقا لتوقعات �شركة �آي.�إت�س.�إ�س 
وود  �شركة  وتقدير�ت  للبيانات  ماركيت 
�لطبيعية.  �مل��و�رد  ل�شت�شار�ت  ماكينزي 
ت�شريحاتهما  يف  �ل�����ش��رك��ت��ان  و�أ�����ش����ارت 

لرويرز �إىل �أن تلك �لتوقعات مبدئية.

�لبرول  مفو�شة  �شينو  م��اج��ي  وق��ال��ت 
�إن  ل��روي��رز  و�ل��ط��اق��ة  �ملناجم  وز�رة  يف 
�ق��ر�ب �لتحول  �لفر�شة قد ت�شيع مع 
و�أ�شافت  �ل��ن��ظ��ي��ف��ة،  ل��ل��ط��اق��ة  �ل���ع���امل���ي 
�آخر  ناميبيا  ت��ك��ون  �أن  �حتمال  “هناك 

عماق �أفريقي«.
“يف �أعقاب �حلفر �لناجح  وتابعت قائلة 
�لأوكر�نية  �حلرب  جاءت  ناميبيا  قبالة 
�ل��رو���ش��ي��ة... م��ا ن���ر�ه ه��و �أن �مل��زي��د من 
يف  لا�شتثمار  حاليا  تتطلع  �ل�����ش��رك��ات 
�لهيدروكربونات”،  ع��ن  بحثا  ناميبيا 
�لإنتاج  ب��دء  يف  تاأمل  �لباد  �أن  م�شيفة 

من م�شروع �شل بحلول 2026.

* مناف�شة قائمة
تلك �جلهود �أ�شبه بعقود ما بعد �لفرة 
ع��م��ل��ت حكومات  ع��ن��دم��ا  �ل���ش��ت��ع��م��اري��ة 
مثل  عماقة  نفطية  و�شركات  �أوروب��ي��ة 
لو�شع  �أك��رب  بتو�تر  و�إي��ن��ي  و�شل  ت��وت��ال 
من  وجمموعة  �لعربي  �أفريقيا  �شمال 
�لكربى  �ل�شحر�ء  جنوبي  �أفريقيا  دول 

على خريطة �إنتاج �لطاقة.
وم���ن ����ش���اأن جت���دد �ل��ت��ع��ط�����س �لأوروب������ي 
للغاز �أن ي�شاعد يف دفع �لإنتاج �لأفريقي 
لذروة تبلغ نحو 500 مليار مر مكعب 
ل�شركة  وفقا  �ملقبل  �لعقد  نهاية  بحلول 
ري�شتاد لا�شت�شار�ت، �رتفاعا من 260 

مليار مر مكعب يف 2022.
ل��ك��ن يف ت��وق��ع �أق���ل ت���ف���اوؤل، ت���رى وكالة 
�لغاز  �إن���ت���اج  ذروة  �أن  �ل��دول��ي��ة  �ل��ط��اق��ة 

�مل�شتد�م  “�ل�شيناريو  حالة  يف  �لطبيعي 
مر  م��ل��ي��ار   300 ه���و  �أفريقيا”  م���ن 
�أن  2024. وتوقعت  مكعب بحلول عام 
�إنتاج �لنفط هذ� �لعقد ذروة ت�شل  يبلغ 
تقريبا  يوميا  برميل  مايني  �شتة  �إىل 
ع�شرة  ي��ف��وق  مم��ا  �نخفا�شا   2022 يف 
لعمر  ي�����ش��ري  مب���ا   ،2010 يف  م��اي��ني 
مل�����ش��روع��ات �ل��غ��از ع��ن م�شروعات  �أط���ول 
�لنفط.وياأتي �أكر من ن�شف �إنتاج �إيني، 
من  �لعماقة،  �لإيطالية  �لنفط  �شركة 
�أفريقيا وكان �أكر من ن�شف ��شتثمار�تها 
يف �ل�شنو�ت �لأربع �ملا�شية بهذه �لقارة. 
و�ت�شق م�شعاها لتعزيز �لإنتاج بالقاهرة 
ب�شبب �حلرب  �لنفط  �أ�شعار  �رتفاع  منذ 

يف �أوكر�نيا مع مبادر�ت �تخذتها روما.
وز�ر �لرئي�س �لتنفيذي لل�شركة كاوديو 
دي�شكالزي ووفد من مبعوثني حكوميني 
ب��ارزي��ن �جل��ز�ئ��ر و�جل��اب��ون و�أجن���ول يف 
لتعزيز  �ت��ف��اق��ات  ووق��ع��و�  ني�شان  �أب��ري��ل 
بريتيللي  لوكا  لأوروب��ا.وق��ال  �ل�شادر�ت 
�أم��ام قمة  �إيني  �لتنقيب يف  مدير قطاع 
�لطاقة �لأفريقية �لتي �نعقدت يف لندن 
يف مايو �أيار “لدى �أفريقيا حاليا فر�شة 
ه��ائ��ل��ة. يف �أع���ق���اب �لأزم�����ة �ل��ت��ي وقعت 
�أوكر�نيا وما يحدث عامليا يف  موؤخر� يف 
�أ���ش��و�ق �ل��ط��اق��ة و�لإم�����د�د�ت ط���ر�أ تغري 
جذري على م�شهد �أ�شو�ق �لطاقة �لعاملية 
و�لإمد�د�ت.. لي�س ل�شنو�ت بل لعقود... 

ويجب ��شتغال هذ� �لزخم فور�«.
وك��ث��ف��ت �أمل��ان��ي��ا، �أك���رب م�����ش��ت��ورد ل��ل��غ��از يف 
�ل�شنغال  ل���ش��ت��م��ال��ة  ج��ه��وده��ا  �أوروب�������ا، 
�أولف  �مل�شت�شار  بها  ق��ام  ر�شمية  ب��زي��ارة 
�أي������ار وع���ر����س فيها  ���ش��ول��ت�����س يف م���اي���و 
�مل�����ش��اع��دة ع��ل��ى �ل���ش��ت��ف��ادة م���ن م����و�رد 
�لغاز �ل�شخمة، لكن �لأمر مل ي�شفر عن 

�لتفاق على م�شروعات ملمو�شة.
وقال عبد �ل�شام ولد حممد �شالح وزير 
و�لطاقة يف موريتانيا  و�ملعادن  �لبرول 
�ل�شنغال حقل  �لتي تت�شارك مع جارتها 
�لإنتاج  ي��ب��د�أ  �أن  �مل��ق��رر  م��ن  غ��از �شخما 
لأملانيا  مي��ك��ن  م���ا  “�أول  �مل��ق��ب��ل  �ل���ع���ام 

و�أوروبا فعله هو �شر�ء �لغاز منا«.
بالهتمام  “نرحب  ل���روي���رز  و�أ����ش���اف 
و�شركات  دول  م��ن  ن���ر�ه  �ل���ذي  �مل��ت��ز�ي��د 
�أوروبية لتطوير مو�ردنا، وهو ما ي�شب 
م�شت�شهد�  �مل�شركة”،  م�شلحتنا  يف 

مببيعات مناطق �متياز بحرية.

ال�ضجن 15 �ضهرا جلندية اإيرلندية �ضابقة التحقت بداع�ض

•• تون�س-اأ ف ب:

يديل �لتون�شيون باأ�شو�تهم بعد غد 
�لثنني حول م�شروع د�شتور جديد 
�شعّيد  �لرئي�س قي�س  للباد طرحه 
و�شمنه �شاحيات و��شعة ل�شاحله 
�لثورة  د�شتور  م��ع  قطيعة  �شكل  م��ا 
و�أ�ش�س لنظام   2014 �أقر يف  �لذي 

برملاين معّدل.
�أهم �لنقاط �لتي ن�ّس  ويف ما ياأتي 
�جلديد  �ل��د���ش��ت��ور  م�����ش��روع  عليها 
بقبول  ي��ح��ظ��ى  �أن  �مل���ت���وق���ع  وم����ن 

�شعبي.
ح�شل  �لذي  �لكبري  �لتغيري  يتمثل 
و��شح  �ق�������ر�ر  يف  �ل���د����ش���ت���ور  ع���ل���ى 
للرئي�س  ي��ع��د  ومل  رئ��ا���ش��ي  ل��ن��ظ��ام 
و�خلارجية  �لدفاع  �شاحيات  فيه 
ك��م��ا ن�����س ع��ل��ي��ه��ا د���ش��ت��ور 2014، 
ذلك  م��ن  �أب��ع��د  لت�شمل  تو�شعت  ب��ل 
�حلكومة  ت���ع���ي���ني  �خ���ت�������ش���ا����ش���ات 
�ل�شابق  �لنفوذ  وتقلي�س  و�لق�شاة 

للربملان.
�أ�شبح لرئي�س �جلمهورية حق تعيني 
�أع�شائها  وب��ق��ي��ة  �حل��ك��وم��ة  رئ��ي�����س 
ب��اق��ر�ح م��ن رئ��ي�����س �حل��ك��وم��ة كما 
�أن  دون  �إقالتها  �لد�شتور  له  ُيخّول 

يكون للربملان دور يف ذلك.
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ل��ل��رئ��ي�����س،  �أن  ك��م��ا 
�شبط  �شاحيات  �مل�شلحة،  للقو�ت 
ل��ل��دول��ة ويحدد  �ل�����ش��ي��ا���ش��ة �ل��ع��ام��ة 
ومل�شاريعه  �ل���ش��ا���ش��ي��ة،  �خ��ت��ي��ار�ت��ه��ا 
�لقانونية “�أولوية �لنظر” من قبل 

نو�ب �لربملان.

ف�شا عن ذلك، �نق�شمت �لوظيفة 
ن���و�ب  “جمل�س  ب���ني  �ل��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
باقر�ع  ن���و�ب���ه  ي��ن��ت��خ��ب  �ل�شعب” 
مبا�شر ملدة خم�س �شنو�ت و”�ملجل�س 
ممثلني  وي�شم  للجهات”  �لوطني 
�أن  على  منطقة  ك��ل  ع��ن  منتخبني 

ي�شدر لحقا قانون يحدد مهامه.
وي����ن����درج �ر�����ش����اء ه�����ذ� �مل��ج��ل�����س يف 
�شعّيد  قي�س  �لرئي�س  ت�����ش��ّور  �ط���ار 
�حللول  و�أن  �ل���ق���ر�ر  ب��ام��رك��زي��ة 
و�ل���ت���ي تفتقد  �مل��ه��م�����ش��ة  ل��ل��م��ن��اط��ق 
قبل  م��ن  ت��ط��رح  �أن  ي��ج��ب  للتنمية 

�لأهايل.
��شتقالة  �لرئي�س  يقبل  ذل���ك،  �إىل 
�حل��ك��وم��ة �ث���ر ت��ق��دمي لئ��ح��ة لوم 
�لثلثني  ب��غ��ال��ب��ي��ة  ع��ل��ي��ه��ا  ُم�������ش���ادق 

من  وه����ذ�  جم��ت��م��ع��ني،  للمجل�شني 
�ملجال  له  ويف�شح  حتقيقه  �ل�شعب 
�أي  مل�����ش��ري  �لأول  �مل����ق����رر  ل���ي���ك���ون 

حكومة.
لقالة  ب��ن��ود�  �لد�شتور  يت�شمن  مل 
�ل��رئ��ي�����س خ��اف��ا مل��ا ج���اء يف د�شتور 
مُينح  �مل��ق��اب��ل  ويف   ،2014 �ل���ع���ام 
ل��ه �حل��ق يف ح��ل �ل��ربمل��ان وجمل�س 

�لوطني للجهات.
ويعيني �لرئي�س �لق�شاة �ثر تقدمي 
تر�شحاتهم من قبل �ملجل�س �لأعلى 
“تدخا  ق�شاة  �عتربه  ما  للق�شاء 

يف ��شتقالية �لق�شاء«.
كما �ن من بني �لف�شول �لتي تثري 
تنتقدها  و�ل���ت���ي  ت��ون�����س  يف  ج����دل 
ب�������ش���دة �مل���ن���ظ���م���ات �حل���ق���وق���ي���ة، ما 

يتعلق بالبندين �خلام�س و�خلام�س 
و�خلم�شني.

ي��ن�����س �ل��ف�����ش��ل �خل��ام�����س ع��ل��ى �أن 
“تون�س جزء من �لأّمة �لإ�شامّية، 
تعمل،  �أن  وح���ده���ا  �ل���دول���ة  وع���ل���ى 
ن���ظ���ام دمي���وق���ر�ط���ي، على  يف ظ����ّل 
�حلنيف  �لإ���ش��ام  مقا�شد  حتقيق 
و�لعر�س  �لّنف�س  على  �حل��ف��اظ  يف 

و�ملال و�لدين و�حلّرية«.
دولّية  ح��ق��وق��ي��ة  م��ن��ّظ��م��ات  وك���ان���ت 
�أّنه  م��ع��ت��ربًة  �لف�شل،  ه��ذ�  �ن��ت��ق��دت 
�جلماعات  ����ش���ّد  �ل��ت��م��ي��ي��ز  “ُيتيح 

�لدينّية �لأخرى«.
�ملعتقد  “حرية  �شعّيد على  وحافظ 
و�ل�شمري” �لتي ن�س عليها د�شتور 

.2014

و�خلم�شون  �خل��ام�����س  �لف�شل  �م���ا 
قيود  ��ع  ت��و���شَ “ل  �أن  ع��ل��ى  ف��ي��ن�����س 
�مل�شمونة  و�حل��ّري��ات  �حلقوق  على 
مبقت�شى  �إّل  �ل����د�����ش����ت����ور  ب����ه����ذ� 
نظام  يقت�شيها  ول�����ش��رورة  ق��ان��ون 
حقوق  حماية  وب��ه��دف  دمي��ق��ر�ط��ي 
�لعاّم  �لأم�����ن  مل��ق��ت�����ش��ي��ات  �أو  �ل��غ��ري 
�ل�شّحة  �أو  �ل���وط���ن���ي  �ل����دف����اع  �أو 

�لعمومّية«.
�أّن هذ� �لف�شل ُيتيح  و�أّك��دت �أحز�ب 
من  للحّد  ك��ب��ري�  جم��ال  لل�شلطات 

�حلّريات، من دون رقابة.
ر�فق م�شار �شياغة �لد�شتور �جلديد 
�ملعار�شة.  م���ن  ���ش��دي��دة  �ن���ت���ق���اد�ت 
�أ�شتاذ  �إىل  �ملهام  �لرئي�س  �أوك��ل  فقد 
بلعيد  �ل�شادق  �لد�شتوري  �لقانون 
وق��ام ه��ذ� �لأخ���ري ويف �ط��ار “حو�ر 
�ملعار�شة”  ع��ن��ه  “غابت  وطني” 
للرئي�س.  وت�شليمها  �مل�شودة  باإعد�د 
خمتلفا  م�شروعا  ن�شر  �شعّيد  لكن 

جد� عن ما قام به بلعيد.

•• جنيف-اأ ف ب:

يف  �ملجتمعة  �ل��دول  �أن  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة  �أعلنت 
لإد�رة  جديدة  دولية  �تفاقية  ب�شاأن  للتفاو�س  جنيف 
�لت��ف��اق ملزما  ه��ذ�  ي��ك��ون  �أن  ق���ررت �خلمي�س  �ل��وب��اء 

قانونا.
�حلكومية  “�لهيئة  �أع�شاء  �إن  بيان  يف  �ملنظمة  وقالت 
للتفاو�س” �ملكلفة �إجر�ء �ملفاو�شات ب�شاأن هذ� �لتفاق 
“قررو� بالتو�فق �لعمل على �تفاق دويل حول �لأوبئة 

�شيكون ملزما قانونا«.
�لدولية،  �لوثائق  �حلال مع جميع  “كما هي  و�أ�شافت 
 ، �إذ� و�فقت عليها �لدول �لأع�شاء  �أي �تفاقية جديدة، 
�حلكومات  قبل  من  ب�شاأنها  و�لتفاو�س  �شياغتها  تتم 
نف�شها �لتي �شتتخذ بعد ذلك كل �لتد�بري �لتي حترم 

�شيادتها«.
تيدرو�س  �لعاملية  �ل�شحة  ملنظمة  �ل��ع��ام  �مل��دي��ر  ورح��ب 
وجود  “�أهمية  م��وؤك��د�  ب��ال��ق��ر�ر،  غيربي�شو�س  �أده��ان��وم 
�إرث��ن��ا �جلماعي  م��ن  ج��زء�  �شيكون  ق��ان��ون��ا:  ملزم  ن�س 

لاأجيال �لقادمة«.
�مل�شاركة  �لرئي�شة  قالت  جهتها،  من 
)جنوب  مات�شو�شو  بر�شيو�س  للهيئة 
�تخذ  �ل����ذي  “�لقر�ر  �إن  �إف��ري��ق��ي��ا( 
�ليوم هو خطوة �أوىل مهمة يف �لعمل 
�حل��ا���ش��م �ل����ذي ن��ق��وم ب���ه م��ع��ا. لكن 
ل ي���ز�ل ل��دي��ن��ا �ل��ع��دي��د م��ن �جلبال 
تبادل  تتطلب  عملية  �إنها  لنت�شلقها. 

لدعم«.
ويف ك��ان��ون �لأول-دي�������ش���م���رب، و�أم����ام 
على  كوفيد  جلائحة  �مل��دم��رة  �لآث���ار 
با�شرت  �ل����دول،  و�ق��ت�����ش��اد�ت  �لب�شر 
�ل�شحة  �لأع�����ش��اء يف منظمة  �ل���دول 

وتفاو�س  �شياغة  عملية  دول��ة   194 وع��دده��ا  �لعاملية 
�حلكومية  “�لهيئة  ه���و  ج���دي���د  دويل  �ت���ف���اق  ب�����ش��اأن 
على  ومو�جهتها  �لأوب��ئ��ة  تفادي  �أج��ل  من  للتفاو�س” 
�أف�شل.و�شيعقد �جتماعها �ملقبل يف كانون �لأول- نحو 
دي�شمرب و�شتقدم تقرير� �إىل �جلمعية �لعاملية لل�شحة 
�لأع�شاء  للدول  �ل�شنوي  �لجتماع  وهو   ،2023 لعام 
يف منظمة �ل�شحة �لعاملية.وتاأمل �لهيئة يف �إبر�م �تفاق 

بحلول �أيار-مايو 2024.
�لبلد�ن مو�جهة عدد  �شيكون على  ذلك �حلني،  وحتى 
كبري من �لتحديات مثل �للتز�مات �لتي تكون �لبلد�ن 
�لعادل  �ل��ت��وزي��ع  ذل��ك  يف  مب��ا  لتقدميها  ��شتعد�د  على 
�ملر�قبة  وه��ي��اك��ل  و�لتمويل  �مل��ع��رف��ة  وت��ب��ادل  للقاحات 
معرفة  ه��ي  �حلا�شمة  �لأوب��ئ��ة.و�مل�����ش��األ��ة  يف  و�لتحقيق 
�ل�شحة  منظمة  تتمتع  �أن  تريد  �لبلد�ن  كانت  �إذ�  م��ا 
�لعاملية ب�شاحيات متز�يدة للتحقيق يف من�شاأ �لأوبئة.
�إن نق�س م�شاركة  �أدهانوم غيربي�شو�س  وقال تيدرو�س 

�لبيانات كان عقبة يف �لت�شدي لوباء كوفيد-19.
�ل�شوؤون  ���ش��ك��رت��ري  م�����ش��اع��دة  ب��ي�����س  ل��وي�����س  و���ش��رح��ت 
�لعاملية يف وز�رة �ل�شحة �لأمريكية �ملوجودة يف جنيف 
�ملتحدة  “�لوليات  �أن  للمفاو�شات 
م�����ش��ت��ع��دة ل���ت���ك���ون ج������زء� م����ن هذه 
لا�شتعد�د  ح���ل  لإي����ج����اد  �ل��ع��م��ل��ي��ة 

للوباء و�ل�شتجابة له«.
�لو�شع  “مل نكن مب�شتوى  و�أ�شافت 
ت�شحيح  ون���ري���د  كوفيد-19  م���ع 
موؤكدة �أن و��شنطن منفتحة  ذلك”، 
�مللزمة  م���ن �خل����ي����ار�ت  ع��ل��ى م��زي��ج 
ما  “�أكر  وق���ال���ت  �مل���ل���زم���ة.  وغ����ري 
نحبذه ... هو �أم��ر جمد للعامل . ل 
نريد �أن نقدم وعود� كاذبة ل ميكننا 

�لوفاء بها على نحو جماعي«.

منظمة ال�شحة العاملية توؤكد:اختالفات جذرية بني د�ضتور الرئي�ض قي�ض �ضعّيد ود�ضتور 2014 

التفاق الدويل حول الأوبئة �ضيكون ملزما قانونا 

حرب اأوكرانيا تعيد الطلب االأوروبي على نفط وغاز اأفريقيا

خطوات �ضركات النفط الكربى تتوافق مع اأهداف احلكومات الأوروبية
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•• طوكيو-اأ ف ب:

�أن  �جلمعة  �أم�س  �ليابانية   �حلكومة  با�شم  �ملتحدث  �أعلن 
�ليابان �شتنظم مر��شم تكرمي وطنية يف 27 �أيلول-�شبتمرب 
�غتيل  �لذي  �آبي  �شينزو  �ل�شابق  وزر�ئها  لرئي�س  يف طوكيو 

قبل �أ�شبوعني.
فيه  تنظم  �ل���ذي  بودوكان”  “نيبون  يف  �مل��ر����ش��م  و�شتنظم 
�ملو�شيقية  و�حل��ف��ات  �لنف�س  ع��ن  �ل��دف��اع  فنون  م�شابقات 
�آب-  15 يف  جت��رى  �لتي  تلك  مثل  �لر�شمية،  و�لحتفالت 
يف  �ليابان  ��شت�شام  ذك��رى  لإح��ي��اء  �شنة  كل  من  �أغ�شط�س 

1945 و�شحايا �حلرب �لعاملية �لثانية.

كما ��شت�شاف هذ� �ملركز �آخر جنازة وطنية ُنظمت يف 1967 
لرئي�س �لوزر�ء �لياباين �لأ�شبق ، �شيغريو يو�شيد� �أحد كبار 

بناة نه�شة �ليابان يف فرة ما بعد �حلرب.
و�أكد �ملتحدث با�شم �حلكومة هريوكازو مات�شونو من جديد  
�لوطني  �لتكرمي  �آبي ي�شتحق هذ�  �شينزو  �أن  �أم�س �جلمعة 
يف  �شنو�ت  ت�شع  “حو�يل  �ل�شلطة  يف  �لطويل  ل�شجله  نظر� 
و�لعاقات  بالثناء”  “�جلديرة  �أد�ئ��ه  وح�شيلة  وليتني”، 

�لوثيقة �لتي �أقامها مع روؤ�شاء �لدول �لأجنبية.
�أجنبية  �شخ�شيات  �أي�شا  “�شن�شت�شيف  مات�شونو  و�أ���ش��اف 
دبلوما�شية  بها عاقات  تربطنا  �لتي  �لدول  �إخطار  و�شيتم 

بالتفا�شيل«.

ُقتل �آبي بالر�شا�س يف 8 متوز-يوليو يف نار� “غرب �ليابان” 
بينما كان يقوم بن�شاط �نتخابي.

على  ي��ام��اغ��ام��ي  تيت�شويا  �مل��ف��ر���س  �ل��ن��ار  مطلق  و�ع��ت��ق��ل 
�لفور.

وذكرت و�شائل �لإعام �ملحلية �أن �مل�شتبه به �أو�شح للمحققني 
وهي  �لتوحيد  بكني�شة  ل�شاته  �آب���ي  ��شتهد�ف  تعمد  �أن���ه 

ا با�شم “طائفة �لقمر«. حركة دينية ُتعرف �أي�شً
لها  وق��دم��ت  �لكني�شة  ه��ذه  �إىل  ي��ام��اغ��ام��ي  و�ل���دة  وتنتمي 
�أوق���ع عائلتها يف �شعوبات  �مل��ا���ش��ي مم��ا  ك��ب��رية يف  ت��ربع��ات 

مالية، بح�شب �بنها.
وقال مات�شونو �إن �ملر��شم �لوطنية لتكرمي �آبي �شتكون “غري 

طائفية وب�شيطة” ومل يتم حتديد ميز�نيتها بعد.
�حلزب  زعيم  كي�شيد�  فوميو  �حل��ايل  �ل���وزر�ء  رئي�س  وك��ان 
�آبي  �شينزو  ق��وم��ي مثل  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي -مي��ني  �ل��ل��ي��رب�يل 
من قبله، �أعلن  يوم �جلمعة �ملا�شي، �أن هذ� �مل�شروع مل يلق 
�إنفاق  �أح��ز�ب �ملعار�شة �لتي ت�شكك يف م��ربر�ت  ترحيبا من 

�أمو�ل د�فعي �ل�شر�ئب بهذه �لطريقة.
�إىل  �لنقا�س  ه��ذ�  رف��ع��ت  �مل��و�ط��ن��ني  م��ن  جمموعة  �أن  حتى 
حمكمة، مطالبة باأمر ق�شائي من حمكمة طوكيو ملنع هذه 

�جلنازة �لر�شمية.
مع ذلك، نفت �حلكومة وجود �أي دو�فع �شيا�شية خفية ور�ء 

هذ� �حلدث.

مرا�ضم تكرمي وطنية ل�ضينزو اآبي يف 27 �ضبتمرب يف اليابان 

•• كراماتور�سك-اأ ف ب:

�شكان  على  و�لغ�شب  �لياأ�س  ي�شيطر 
خم�شة  بعد  �ملنهكني  �أوك��ر�ن��ي��ا  ���ش��رق 
�أ���ش��ه��ر م��ن “حرب ب��ا رح��م��ة، حرب 
بح�شب  �جلنون”،  ح���ّد  �إىل  و���ش��ل��ت 
�لإن�شاين  �ل��ع��م��ل  يف  �مل��ت��ط��وع  ت��ع��ب��ري 
�أول��ك�����ش��ي ي���وك���وف.ي���دخ���ل �ل���ن���ز�ع يف 
�ل�شاد�س،  ���ش��ه��ره  �لأح������د  �أوك���ر�ن���ي���ا 
�شنو�ت  ثماين  منذ  م�شتمر  �أن��ه  غ��ري 
�ل�شناعية  دون����ب����ا�����س  م���ن���ط���ق���ة  يف 
�أن  منذ  �أوك��ر�ن��ي��ا،  ب�شرق  و�لعمالية 
لرو�شيا  م��و�ل��ون  �نف�شاليون  �شيطر 
ق�شم  ع��ل��ى  مو�شكو  م��ن  وم��دع��وم��ون 

من �ملنطقة يف 2014.
وم���ع �ل���غ���زو �ل��رو���ش��ي ل��ل��ب��ل��د يف 24 
دونبا�س  �إقليم  دخ��ل  �شباط-فرب�ير، 
ي�����ش��ه��د يوميا  م��رح��ل��ة ج��دي��دة.ف��ه��و 
�لو�قعة  و�ل��ق��رى  �مل��دن  يطال  ق�شفا 
مت�شببا  �جل���ب���ه���ة،  خ���ط  ط����ول  ع��ل��ى 
�حلالت  ب��اأف�����ش��ل  �أو  ق��ت��ل��ى،  ب�شقوط 
ب��ت��دم��ري م���ن���ازل ت��ت��ح��ول ف���ج���اأة مع 
�ملدن  �أن��ق��ا���س.ح��ت��ى  �إىل  ب�����ش��ات��ي��ن��ه��ا 
�لأبعد عن �جلبهة مثل كر�ماتور�شك، 
�ملركز �لإد�ري ملنطقة دونيت�شك، تبقى 

عر�شة ل�شربات د�مية.
و�أفاد حاكم دونيت�شك بافلو كرييلنكو 
600 م���دين ق��ت��ل��و� يف  �أك���ر م��ن  �أن 
�لرو�شي،  �لجتياح  ب��دء  منذ  �ملنطقة 
 1600 م�����ن  �أك�������ر  �أ�����ش����ي����ب  ف���ي���م���ا 

بجروح.
�شبه  ب�شكل  �لرو�شية  �لقو�ت  و�حتلت 
�لثانية  �مل��ن��ط��ق��ة  ل��وغ��ان�����ش��ك،  ك��ام��ل 
�ل��و�ق��ع��ة يف دون��ب��ا���س، وحت���اول حاليا 

كانت  و�إذ�  دونيت�شك.  على  �ل�شيطرة 
يذكر  ت���غ���ي���ري�  ت�����ش��ه��د  مل  �جل���ب���ه���ة 
حرب  �أن  �إل  �لأخ�����رية،  �لأ���ش��اب��ي��ع  يف 
�لطرفان  يخو�شها  �لتي  �ل�شتنز�ف 

حتدث ��شر�ر� ج�شيمة.
ع�شكري  يرفع  توريت�شك،  مدينة  يف 
بعد  �ل���رم���ادي  �ل��غ��ب��ار  يك�شوه  منهك 
ق��ت��ل��ى قب�شته يف  ���ش��ت��ة  �أوق�����ع  ق�����ش��ف 
�أن عيناه تخلو�ن  �نت�شار، غري  �إ�شارة 

من �أي ب�شي�س �أمل.
�ل���و�ق���ع���ة على  ب��خ��م��وت  م��دي��ن��ة  ويف 
خطوط �ملو�جهة �لأوىل، ت�شب �مر�أة 
�لذين  �ل�����ش��ح��اف��ي��ني  ع��ل��ى  غ�����ش��ب��ه��ا 
�لنح�س”،  “يجلبون  باأنهم  تتهمهم 
�لتي  �شيدليتها  �أن��ق��ا���س  ب��ني  و�ق��ف��ة 

�أ�شيبت ب�شاروخ تقول �إنه �أوكر�ين.
تز�ل  �ل��ت��ي ل  دون��ب��ا���س  ف��ف��ي منطقة 
�ل�شوفياتي،  ما�شيها  ظ��ل  يف  تعي�س 
�ملتهمة  ك��ي��ي��ف  ع��ل��ى  �ل��ن��ق��م��ة  تنت�شر 
�شنو�ت.  م��دى  على  �ملنطقة  ب��اإه��م��ال 
بني  م��ن��ق�����ش��م��ون  �ل�����ش��ك��ان  ك����ان  و�إن 
و�أقلية  �لرو�س  و�شول  تنتظر  غالبية 
�إل �أن �ل�شعور  توؤكد �أنها “�أوكر�نية”، 

�مل�شرك بني �جلميع هو �لإنهاك.
�لذين  �ل�شكان  بني  �لعام  فالإح�شا�س 
�ل��ت��ق��ت��ه��م وك����ال����ة ف���ر�ن�������س ب���ر����س يف 
و�لعجز  �لياأ�س  �لأخ��رية هو  �لأ�شابيع 
عن فهم ما يجري، ف�شا عن �ل�شعور 

باأنهم مروكون مل�شريهم.
طالها  �لتي  �ملدينة  ي��ار،  ت�شا�شيف  يف 
45 قتيا  م���ن  �أك�����ر  �أوق������ع  ق�����ش��ف 
�م����ر�أة  10 مت���وز/ي���ول���ي���و، جت��م��ع  يف 
م�شم�س  ح��ب��وب  �لعمر  م��ن  �ل�64  يف 
متعفنة عن �لأر�س �أمام مبنى مدمر 

و�شط خر�ب تام.ت�شيح ليودميا �لأم 
حفيد�  ل�12  و�جل����دة  �أط��ف��ال  ل�شتة 
مطمورين  ز�ل�����و�  م���ا  �أط���ف���ال  “ثمة 
ه��ن��ا! �أه��ل��ه��م ي��ن��ادون��ه��م ل��ك��ن ل �أحد 
ك�شف  ر�ف�شة  �ل�شيدة  يجيب!«.تقول 
����ش��م��ه��ا �ل���ك���ام���ل ع��ل��ى غ�����ر�ر معظم 
�لذين �لتقتهم فر�ن�س بر�س “ل �أحد 
�إلينا هنا! مل يعد هناك �شي،  بحاجة 
نتدبر  �أن  علينا  غ����ادرو�،  �مل�����ش��وؤول��ون 

�أمرنا للبقاء على قيد �حلياة«.
�ل�شلطات  غ��ي��اب  ي�شجل  م��ا  وغ��ال��ب��ا 
بعد �شربة، يف حني يلزم �لع�شكريون 
�ملدنيني  معظم  ت�����ش��اور  �ل�����ش��م��ت.ول 
�شو�ء  م�����ش��وؤول��ي��ه��م،  ب�����ش��اأن  �أوه����ام  �أي 
كانو� مو�لني لرو�شيا �أو ل. وغالبا ما 
“رئي�س بلدية  �أن  يردد يف �لأحاديث 
تلك �لقرية �شيكون �أول من �شيهرب، 
�شيكون  �لأخ��رى  �لقرية  تلك  ورئي�س 

�أول من يتعاون مع �لرو�س«.
دع���ت �ل�����ش��ل��ط��ات م����ر�ر� �ل�����ش��ك��ان �إىل 
�أي  لديهم  لي�س  ك��ر�  لكن  �مل���غ���ادرة، 
تيتيانا  �إل��ي��ه.ت��ق��ول  ي��ذه��ب��ون  م��ك��ان 
�خلم�شينية يف بوكروف�شك بعد �شربة 
طالت ع�شرة م�شاكن يف �ل�شارع نف�شه 
�أحب حياتي وعملي يف م�شنع  “كنت 
يف �جل��و�ر، ك��ان ل��دي منزيل، مل يكن 
حياة  لدينا  كانت  لكن  خ��ارق��ا،  منزل 

جيدة«.
ب��ك��ام مبطن �إىل  �ل��ع��دي��دون  وي��ن��دد 
�لأوكر�نيني  ب��اإق��ام��ة �جل��ن��ود  م��ا  ح��ّد 
مقر�تهم يف مناطق �شكنية �أو مد�ر�س 

�أو منازل مهجورة.
�إنه  �إذ  �حل�شا�شية  بالغ  �ملو�شوع  وهذ� 
�لتي  �لرو�شية  �لدعاية  �شلب  يف  يقع 
ت���ربر �ل�����ش��رب��ات ع��ل��ى م��و�ق��ع مدنية 

بوجود ع�شكريني فيها.

�م��ر�أة يف توريت�شك بعد ب�شع  وتقول 
���ش��اع��ات ع��ل��ى ���ش��رب��ة ����ش��ت��ه��دف��ت حّيا 
�شكنيا “ل يجدر بي �أن �أحتدث �إليكم، 
�أمتنى  لكنني  م�����ش��ك��ات،  �أو�ج�����ه  ق��د 
يذهبو�  �أن  �ل��ع�����ش��ك��ري��ون،  ي��رح��ل  �أن 
�أطفال  ثمة  �آخ���ر،  م��ك��ان  يف  ليقاتلو� 

و�أنا�س عاديون هنا«.
وت��������ق��������ول ن�����ي�����ن�����ا ت�����������ش�����وب�����ري�����ن�����و يف 
“�أخاف من �جلميع،  كو�شتيانتينيفكا 

من �لرو�س كما من �لأوكر�نيني«.
�جلي�س  ب���ا����ش���م  م���ت���ح���دث  ورف�����������س 
على  �لتعليق  دون��ب��ا���س  يف  �لأوك����ر�ين 
�أ���ش��ئ��ل��ة وكالة  �مل�����ش��األ��ة رد� ع��ل��ى  ه���ذه 
ج���ه���ت���ه، �شرح  ب����ر�����س.م����ن  ف���ر�ن�������س 
دونيت�شك  ملنطقة  �لع�شكري  �حل��اك��م 
“هذه  بر�س  لفر�ن�س  بافلو كرييلنكو 
�مل�����ش��ت��ح��ي��ل تفادي  ه���ي �حل�����رب. م���ن 

تدمري بنى حتتية �أو �أماك«.

•• روما-اأ ف ب:

�لأوروب����ي  �لحت����اد  در�غ����ي، خ�شر  م��اري��و  ��شتقالة  م��ع 
�لد�عم  موقفهما  يف  ك��ب��ري�  حليفا  �لأطل�شي  و�حل��ل��ف 
�لآن  يخ�شيان  لكنها  �ل��رو���ش��ي،  �ل��غ��زو  بوجه  لأوك��ر�ن��ي��ا 
و���ش��ول زع��ي��م��ي �ل��ي��م��ني �مل��ت��ط��رف �لإي���ط���ايل جورجيا 
وماتيو  �لأوروب������ي  �ل��ت��ك��ت��ل  ب��ج��دوى  �مل�شككة  م��ي��ل��وين 

�شالفيني �ملقرب من مو�شكو، �إىل �ل�شلطة.
ديتاليا(  )فر�تيلي  �إيطاليا”  “�إخوة  ويحظى حزباهما 
للهجرة  �مل��ع��ادي��ة  و”�لر�بطة”  �جل���دد  �لفا�شيني  م��ن 
�آخر  ب��ح�����ش��ب  �ل��ت�����ش��وي��ت  ن���و�ي���ا  %40 م���ن  ب���ح���و�ىل 
حو�ىل  ق��ب��ل  نتائجهما  ���ش��درت  ل���ل���ر�أي  ����ش��ت��ط��اع��ني 

�شهرين من موعد �لنتخابات �ملبكرة.
�حلزب  �إيطاليا”،  “فورت�شا  �إليهما  �ن�شم  ح��ال  ويف 
�لتوقعات  ت�شري  برلو�شكوين،  �شيلفيو  بزعامة  �ليميني 
 48% �إىل   45 على  �شيح�شل  �ليمني  حتالف  �ن  �إىل 
��شتثنينا �ملفو�س �لأوروبي باولو  من �لأ�شو�ت.و�إذ� ما 
جنتيلوين �لذي ندد ب�شدة بالذين دفعو� رئي�س �لوزر�ء 
“يفتقرون  �أن���ه���م  م��ع��ت��رب�  �ل���ش��ت��ق��ال��ة  �إىل  �لإي���ط���ايل 
للقادة  �لأوىل  �لفعل  ردود  ف��اإن  �مل�شوؤولية”،  ح�ّس  �إىل 
�لفرن�شي  �لرئي�س  و�كتفى  معتدلة.  ك��ان��ت  �لغربيني 
ب�”رجل  بالإ�شادة  �ملثال  �شبيل  على  ماكرون  �إميانويل 

دولة كبري«.
دبلوما�شي  ق��ال  �إذ  �لكو�لي�س،  يف  خمتلفة  �لنربة  لكن 
يعمل يف روما �إن �لأوروبيني “ت�شاورهم خماوف” لأن 
در�غي �لذي ز�ر كييف يف حزير�ن/يونيو برفقة ماكرون 
“كان عامل ��شتقر�ر  و�مل�شت�شار �لأملاين �أولف �شولت�س 
�ل�شيا�شي  �لدعم  يتو��شل  �أن  ب��ّد  “ل  م�شيفا  مهما”، 
و�لقت�شادي و�لع�شكري لأوكر�نيا بدون عقبات �أيا كان 

�للون �ل�شيا�شي للحكومة �ملقبلة«.
يف  �إيطاليا”  “�إخوة  كتلة  رئي�س  �شريياين  لوكا  وعلق 
�ل��ل��ي��رب�ل��ي��ة يف  �ل��ع��ن��اوي��ن  �ل�����ش��ي��وخ ع��ل��ى بع�س  جمل�س 
�لز�ئفة  ب�”�لأخبار  فندد  �لأربعاء  �لإيطالية  �ل�شحافة 
روم���ا م�شيفا  �أبو�ب”  �ل���رب�ب���رة ع��ل��ى  ب���اأن  ت��ن��ذر  �ل��ت��ي 
�إىل  بوقوفنا  �خل��ارج��ي��ة  �ل�شيا�شة  يف  جديتنا  “�أثبتنا 

ج��ان��ب �إي��ط��ال��ي��ا و�لحت�����اد �لأوروب�����ي 
و�حللف �لأطل�شي و�أوكر�نيا، يف حني 
كان ميكن �أن يكلفنا ذلك ثمنا باهظا 

على �شعيد �لنتخابات«.
ون����ددت ج��ورج��ي��ا م��ي��ل��وين ب��ن��ربة ل 
على  �ل��رو���ش��ي  ب��ال��ه��ج��وم  فيها  لب�س 
�ل���دول،  ب�����ش��ي��ادة  متم�شكة  �أوك��ر�ن��ي��ا 
لكييف.  م�����ش��اع��دة  ت���ق���دمي  و�أي�������دت 
يجاهر  �ل���ذي  �شالفيني  ماتيو  لكن 
ب��اإع��ج��اب��ه ب��ف��ادمي��ري ب���وت���ني، يجد 
�شعوبة يف �لتمايز عن هذه �ل�شورة، 
�ل�شديق  ب��رل��و���ش��ك��وين  ل����زم  ف��ي��م��ا 

�ل�شخ�شي للرئي�س �لرو�شي �شمتا تاما.
�أن  ���ش��ك��ي��اري�����ش��ا  �أل��ف��ي��و  �جل��ي��و���ش��ي��ا���ش��ي  �خل��ب��ري  ور�أى 
“�ئتافا قوميا حمافظا �شيعتمد على �لأرجح �شيا�شة 
على  �لد�خلي  �لتوتر  م��ن  �لكثري  م��ع  ت��ر�ف��ق  ملتوية 
�رتباط باختاف مو�قف �لأحز�ب �لثاثة حول �مل�شائل 

�لدولية«.
وحذر من �أنه “ل ميكن �إعادة �لنظر” يف �لتز�م �إيطاليا 
جتاه �حللف �لأطل�شي لكن “قد ن�شهد مبادر�ت معزولة 
من قبل �لأحز�ب �حلاكمة تقو�س �لثقة ببلدنا وت�شعف 

�ل�شيا�شة �لغربية حيال بوتني«.
عن  �فتتاحية  يف  �لفرن�شية  لوموند  �شحيفة  و�أع��رب��ت 
�شتتاأتى  �ل��ت��ي  �جليو�شيا�شية  “�لبلبلة  م��ن  خم���اوف 
باملر�عاة  �ملثقل  �ملا�شي  ذ�ت  �لت�شكيات  تلك  ع��ودة  من 
�نتخابات  خ��ال  م��ن  �ل�شلطة  �إىل  ب��وت��ني  ل��ف��ادمي��ري 
�ق��ر�ب مو�شم  �لطاقة مع  ب�شاأن  �لقلق  مقبلة، يف ظل 

�ل�شتاء«.
زيلين�شكي  ف���ول���ودمي���ري  �لأوك�������ر�ين  �ل��رئ��ي�����س  ون�����ش��ر 
�خلمي�س تغريدة دبلوما�شية �لنربة، �أ�شاد فيها بدر�غي 

مبديا ثقته باأن روما �شتبقى بجانب كييف.
�لثابت  ل��دع��م��ه  مل��اري��و در�غ����ي  ب�����ش��دق  “ممنت  وك��ت��ب 
لأوكر�نيا يف معركتها �شد �لعدو�ن �لرو�شي ودفاعه عن 

�لقيم �لأوروبية �مل�شركة، �لدميوقر�طية و�حلرية«.
وتابع “�شنو��شل �لعمل على تعزيز �لتعاون بني �أوكر�نيا 
و�إيطاليا، �إنني و�ثق باأن �لإيطاليني �شيو��شلون دعمهم 

�لن�شط لأوكر�نيا«.
�لغربيني ه��و بح�شب  ب���ر�أي  �آخ���ر ج��وه��ري  وث��م��ة ملف 
�ملقبلة  �حلكومة  “تو��شل  �أن  �لأوروب����ي  �لدبلوما�شي 
من  للحد  در�غ��ي  ماريو  با�شرها  �لتي  �لهائلة  �جلهود 
رئي�س  ووق��ع  �لرو�شية”،  �لطاقة  على  �إيطاليا  �عتماد 
�لوزر�ء �مل�شتقيل يف مطلع �لأ�شبوع عقد� �شخما ل�شر�ء 
�إمد�د�ت  �رتفعت  �لغاز من �جل��ز�ئ��ر.ويف توقيت لف��ت، 
�خلمي�س  لإي��ط��ال��ي��ا  �ل��رو���ش��ي��ة  “غازبروم”  جم��م��وع��ة 
بن�شبة %70 �إىل 36 مليون مر مكعب من �لغاز يف 
�ليوم باملقارنة مع 21 مليون مر مكعب كانت ت�شلمها 
�لإلكرونية  �مل��ج��ل��ة  �لأخ��������رية.ور�أت  �لأي�����ام  يف  ي��وم��ي��ا 
للحلف  �مل���وؤي���دة  “فورميت�شي.نت” 
�لربط  ع��دم  “ي�شعب  �أن��ه  �لأطل�شي 
م���ع ي����وم �لأرب�����ع�����اء، ح���ني ك���ان���ت كل 
�أج��ل �شقوط  �مل��وؤ���ش��ر�ت تتاقى م��ن 
�ل��وط��ن��ي��ة بزعامة  �ل��وح��دة  ح��ك��وم��ة 
در�غ�����ي �مل���وؤي���د ل���احت���اد �لأوروب������ي 

و�حللف �لأطل�شي«.
ع������اودت  رو����ش���ي���ا  �أن  �ل�����و�ق�����ع  ل���ك���ن 
�إىل  جزئيا  �لغاز  �إم���د�د�ت  �خلمي�س 
�لدول �لأوروبية �لأخرى من خال 
م���ع���اودة �ل��ع��م��ل ب��خ��ط �أن��اب��ي��ب نورد 

�شرمي.

انف�ضاليون متحالفون مع 
رو�ضيا يف اأوكرانيا يحجبون 

حمرك البحث جوجل 
•• عوا�سم-رويرتز:

جانب  من  �ملعلنة  �ل�شعبية  دونيت�شك  جمهورية  زعيم  قال 
و�حد �أم�س �جلمعة �إن �لنف�شاليني �لذين تدعمهم رو�شيا 
�إىل  �لو�شول  حجبو�  �أوكر�نيا  �شرق  يف  �لو�قعة  �ملنطقة  يف 
حم���رك �ل��ب��ح��ث ج��وج��ل وع����ز� ذل���ك مل��ا و���ش��ف��ه مبعلومات 
“م�شللة«.ويف ر�شالة على قناته على تيليجر�م، �تهم ديني�س 

جوجل  ب��و���ش��ي��ل��ني 
“للعنف  ب��ال��روي��ج 
�لرو�س”  ك���ل  ���ش��د 
�مل�شوؤولني  �إن  وق��ال 
ع������������ن ذل���������������ك ه����م 
عليه  “�لقائمون 
م����������ن �حل������ك������وم������ة 

�لأمريكية«.
“�إذ�  ق���ائ���ا  وت���اب���ع 
ت��وق��ف ج��وج��ل عن 
�شيا�شاته �لإجر�مية 
�لقانون  مل�شار  وع��اد 
و�ملنطق،  و�لأخ���اق 

لن ن�شع عر�قيل على عمله«.ومل يقدم �أدلة على ما قاله. 
�إر�شال  ل��ل��ت��ع��ل��ي��ق.وم��ن��ذ  ب��ع��د ع��ل��ى ط��ل��ب  ي���رد ج��وج��ل  ومل 
24 فرب�ير �شباط، �تهمت رو�شيا  �أوكر�نيا يف  قو�تها لغزو 
دعاية  بن�شر  �لغربية  �ل�شركات  معها  �ملتحالفة  و�جلماعات 
مناه�شة للرو�س و�تخاذ موقف منحاز يف �ل�شر�ع.وفر�شت 
رو�شيا حظر� على في�شبوك و�إن�شتجر�م يف مار�س �آذ�ر بعد �أن 
خل�شت حمكمة �أن ميتا مالكة في�شبوك مذنبة مبا و�شفته 
وكذلك  دونيت�شك  جمهورية  وح��ذت  متطرفة”.  “�أن�شطة 
جانب  م��ن  �أي�����ش��ا  �ملعلنة  �ل�شعبية،  لوجان�شك  جمهورية 

و�حد، حذو رو�شيا يف حظر في�شبوك و�إن�شتجر�م.

�ضكان دونبا�ض يف اأوكرانيا منهكون بعد خم�ضة اأ�ضهر من احلرب 

الحتاد الأوروبي واحللف الأطل�ضي يخ�ضيان 
•• لندن-اأ ف ب:قيام حكومة ميينية متطرفة يف اإيطاليا 

دعا رئي�س �شركة “ر�ين �إير” �ليرلندية للطري�ن مايكل �أولريي �جلمعة 
�حلكومة �لربيطانية �إىل �لتحّلي مبزيد من “ح�شن �لإدر�ك” ب�شاأن �شيا�شة 
�لهجرة بعد خروج بريطانيا من �لحتاد �لأوروبي، يف ظّل نق�س �لعمال يف 
 BBC Radio 4 قطاع �لطري�ن.وقال عرب �إذ�عة “بي بي �شي” �لر�بعة
»نو�جه و�شًعا غريًبا حالًيا بحيث ميكنني �حل�شول على تاأ�شري�ت يف �ململكة 
تاأ�شري�ت  على  �حل�شول  ميكنني  ل  لكن  ليعملو�.  مغاربة  جللب  �ملتحدة 
�إىل  بحاجة  “نحن  �ل�شلوفاكيني«.و�أ�شاف  �أو  �ليطاليني  �أو  للربتغاليني 
بريك�شت«. تطبيق  لكيفية  عملية  مقاربة  و�إىل  �لإدر�ك  ح�شن  من  مزيد 

ولفت �إىل �أن منح مزيد من �لتاأ�شري�ت لعمال �أوروبيني �شي�شاعد يف �حتو�ء 

�مل�شتقيل  �لربيطاين  �ل��وزر�ء  رئي�س  �لطري�ن.و�أّكد  قطاع  يف  �ل�شطر�بات 
�لحتاد  بريطانيا من  �ملوؤدية خل��روج  قاد �حلملة  �ل��ذي  بوري�س جون�شون، 
�لأوروبي، �أن هذ� �خلروج يجب �أن ي�شمح للملكة �ملتحدة بتفادي توظيف يد 

عاملة �أوروبية رخي�شة بغية توظيف مزيد من �لربيطانيني باأجر �أف�شل.
لكن �ل�شركات جتد �شعوبة يف �لتوظيف يف �لقطاعات �لتي كانت ت�شتخدم 

�ليد �لعاملة �لأجنبية، مثل �لفنادق و�ملطاعم و�لتوزيع و�لزر�عة.
ويتعني على هذه �ل�شركات جلب عمال من دول بعيدة، لكن ل يكفي ذلك 
مللء �لوظائف �لتي كان ي�شغلها مئات �آلف �لأوروبيني قبل جائحة كوفيد-

19 وخروج بريطانيا من �لحتاد �لأوروبي.و�شهد قطاع �لطري�ن فو�شى 
يف �لأ�شابيع �لأخرية بحيث �ألغت بع�س �ل�شركات �آلف �لرحات وبع�شها يف 

�للحظة �لأخرية، ب�شبب نق�س �لكو�در على �لأر�س.

رئي�ض )راين اإير( يدعو لندن اإىل مراجعة �ضيا�ضة الهجرة بعد بريك�ضت 

•• تون�س-اأ ف ب:

ي��ت��وج��ه �ل��ت��ون�����ش��ي��ون  ب��ع��د غ���ٍد �لثنني 
�لق��ر�ع لا�شتفتاء حول  �إىل �شناديق 
�شاحيات  مينح  جديد  د�شتور  م�شروع 
و��شعة للرئي�س وميثل مرحلة مف�شلية 
يف تون�س �لدميوقر�طية �لنا�شئة و�شط 
�شلطوي«.ومتر  “�نحر�ف  من  خماوف 
تون�س باأزمة �شيا�شية حادة منذ �أن قّرر 
�ل�شلطات  �حتكار  �شعّيد  قي�س  �لرئي�س 
�لباد  وي�������ش���رّي  ع�����ام،  ق��ب��ل  �ل���ب���اد  يف 
د�هم”  “بخطر  ذل��ك  م���رّبر�  مبر��شيم 
على  “�نقابا  م��ع��ار���ش��وه  �ع���ت���ربه  م���ا 
لل�شلطات”  مفرطا  و”تركيز�  �لثورة” 
حكومية.ودعا  غ���ري  م��ن��ظ��م��ات  ح�����ش��ب 
�ملرجعية  ذو  �مل��ت��ط��رف  �لنه�شة  ح���زب 
للرئي�س  �ملعار�شني  و�أب���رز  �لإ���ش��ام��ي��ة 
�إىل مقاطعة �ل�شتفتاء و�عتباره “م�شار� 
�لحت����اد  ت����رك  ب��ي��ن��م��ا  قانوين”،  غ���ري 
�لنقابات  كربى  لل�شغل،  �لتون�شي  �لعام 

�لعمالية، حرية �لقر�ر لأن�شاره.
لوكالة  �ل�شريف  يو�شف  �لباحث  ويقول 
هذ�  يف  نقطة  “�أهم  �إن  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س 
�ل�شتفتاء هي ن�شبة �مل�شاركة. هل �شتكون 
جد�  �شعيفة  �أم  �شعيفة  م�شاركة  هناك 
يعرفون  ل  �لأ�شخا�س  من  �لعديد  لأن 

حول ماذ� �شي�شتفتون وملاذ�«.
�لأ�شخا�س  م����ن  “�لقليل  وي�����ش��ي��ف 
تون�س”،  يف  �ل��ي��وم  بال�شيا�شة  يهتمون 
بينما �شهدت �لنتخابات �لرئا�شية �لتي 
�أن��ت��خ��ب ف��ي��ه��ا ���ش��ع��ّي��د رئ��ي�����ش��ا ل��ل��ب��اد يف 
%72 من جمموع  2019 باأكر من 
باملئة   58 ن�شبتها  م�شاركة  �ل���ش��و�ت، 

من �لناخبني.

ن�شخة  يف  د�شتور  م�شروع  �شعّيد  وط��رح 
�أربعني تعديا  باأكر من  �أولية ثم قام 
على  ���ش��و�ء  ت�شربت”  “�أخطاء  تخ�س 
م�شتوى حترير �لبنود لغويا �أو لإ�شافة 

مفرد�ت جديدة.
و�شجلت هيئة �لنتخابات �كر من 9،3 
مايني ناخب، ولكن من غري �ملوؤكد �ن 
يتوجهو� �لإثنني �إىل �شناديق �ل�شتفتاء 
�لتي تفتح من �ل�شاعة �خلام�شة بتوقيت 
غرينت�س �إىل �ل�شاعة 21،00، لادلء 
ب��اأ���ش��و�ت��ه��م خ�����ش��و���ش��ا.و���ش��ي��ك��ون يوم 
نهاية  عطلة  بلي  عطلة  ي��وم  �ل�شتفتاء 
�أن  �ل�شريف  مب��ب��ا���ش��رة.وي��رى  �لأ���ش��ب��وع 
ل�شتفتاء  �ل���ذه���اب  ���ش��ي��ق��ررون  �ل���ذي���ن 
�شيفعلون ذلك “�إما لأنهم يحبون فعا 
�لرئي�س �أو لأنهم يكرهون �لذين حكمو� 
�لباد منذ 2011 ولكن عددهم ب�شع 

مئات �لآلف«.
�شتكون  �مل�شاركة  ن�شبة  �إن  خ��رب�ء  وق��ال 
�شعيفة على �لأرجح نظر� للم�شار �ملثري 
�لد�شتور  م�شودة  �ع���د�د  خ��ال  للجدل 

�جلديد.
�ل�شيا�شي  و�ل���ب���اح���ث  �ل���ك���ات���ب  ي����وؤك����د 
ح���م���ادي �ل��ردي�����ش��ي ه���ذ� �ل������ر�أي. وقال 
 ،2014 ل��ع��ام  “خافا  ب��ر���س  لفر�ن�س 
مل يكن هناك نقا�س ع��ام ح��ول م�شروع 

�لد�شتور«.
ف�شا عن ذلك، يرى ردي�شي �أن م�شروع 
�ل��د���ش��ت��ور �ل���ذي ط��رح��ه ���ش��ع��ّي��د “بعيد 
�لعلماين  �مل�شروع  عن  �شوئية  ب�شنو�ت 
�للجنة  �أعدته  �ل��ذي  و�لدميوقر�طي” 

�لقانونية �ملكلفة.
ك��م��ا ي��ث��ري م�����ش��روع �ل��د���ش��ت��ور �جلديد 
بتاأ�شي�شه لنظام  خم��اوف لدى �خل��رب�ء 

رئ��ا���ش��ي وي��ق��ط��ع م��ع �ل��ن��ظ��ام �لربملاين 
�ل������ذي ج�����اء ب����ه د����ش���ت���ور م����ا ب���ع���د ث����ورة 
�ملثال  �ع��ت��ربت  �ل��ت��ي  تون�س  يف   2011
�ل��ن��اج��ح يف �مل��ن��ط��ق��ة يف م��ا �أط��ل��ق عليه 

“بالربيع �لعربي«.
وي�شدد �لردي�شي على �أن هناك “�نحر�فا 
�شتكون  �ل�����ش��ل��ط��ات  ك���ل  لأن  ���ش��ل��ط��وي��ا 
رئي�س  يعني  �ل���ذي  �لرئي�س  �أي���دي  ب��ني 
�حلكومة و�لوزر�ء، و�ل�شلطة �لتنفيذية 

لي�شت يف حاجة �إىل ت�شديق �لربملان«.
�شمن  �لثانية  “هي  �ل�شتفتاء  مرحلة 
�لرئي�س  قبل  من  �قر�ره”  مت  خمطط 
�ملوؤ�ش�شات  ح��ّل  ثم  “بتعليق  ق��ام  �ن  بعد 
�لربملان”،  ف���ي���ه���ا  مب�����ا  �جل����م����ه����وري����ة 
منظم  ق���ان���ون  ت��غ��ي��ري  �إىل  ب���ال����ش���اف���ة 

وهيئة  ل��ل��ق�����ش��اء  �لأع�����ل�����ى  ل��ل��م��ج��ل�����س 
�لنتخابات.

“ذ�هبة نحو  �لباد  �أن  �لردي�شي  ويرى 
للكلمة  �ل��ات��ي��ن��ي  باملعنى  دي��ك��ت��ات��وري��ة 
ويتابع  �شيئ”.  �لرئي�س مُيلي كل  حيث 
�لرئي�س  ول  �ل�����ش��ني  م��ث��ل  ي��ك��ون  “لن 
�ل�شي�شي لأن���ه ل  �ل��ف��ت��اح  �مل�����ش��ري ع��ب��د 
ميتلك جي�شهم، ولكن ميكن �ن يتطور 

�إىل �لت�شلط«.
وه����ذ� �لن����ح����ر�ف ق��ائ��م ح�����ش��ب خرب�ء 

�آخرين ولكن لن يحدث فور�.
وُتبني �لباحثة يف مركز �أملاين �إليز�بيت 
“مت و����ش���ع �لإط������ار  �أن������ه  ف��ريي��ن��ف��ي��ل��ز 
�لقانوين ونتجه نحو نظام مغلق، لأنه، 
�إىل �جتثاث موؤ�ش�شات مر�قبة  وبالنظر 

�حلا�شل،  و�ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ة  �حل���ري���ات 
ناحظ وكاأنها �شبكة تغلق �شيئا ف�شياأ”، 
يف  �لرئي�س”  “غياب م�شوؤولية  منتقدة 
ذلك.وغرّيت موؤ�ش�شات دولية على غر�ر 
“فريدمي هاو�س” و”ذي �يكومني�شت” 
ت�����ش��ن��ي��ف��ه��ا ل��ت��ون�����س م���وؤخ���ر� م���ن دولة 
“حّرة” �إىل دولة “حّرة جزئيا”، ح�شب 
يو�شف �ل�شريف �لذي يوؤكد �أن “�لنا�س 
و�لذهاب  حّرية  بكل  �لتعبري  باإمكانهم 
لانتخاب ورف�س )�ل�شتفتاء( من دون 
ل�شنا  �أن��ن��ا  يبني  وه��ذ�  �شجنهم،  يتم  �أن 

�أمام �ل�شورة �لتقليدية للديكتاتورية«.
هذ�  يف  �مل��ط��روح  ف��ال�����ش��وؤ�ل  �أن  وي�شيف 
�ل�شياق هو ماذ� بعد قي�س �شعّيد و”هذ� 
�لد�شتور ميكن �ن ينتج نظاما �شلطويا 

�شيكون �شبيها مبا كان عليه �حلال قبل 
�لعام 2011«.

غد�ة  �إن���ه  فرينفيلز  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 
�شعّيد  قي�س  �لرئي�س  على  �ل�شتفتاء، 
�لقائم  ن��ظ��ام��ه  ب��ني  م�شاحلة  “�يجاد 
�ل��ق��وي ووع���وده باحلفاظ  �ل��رج��ل  على 
لديها  �أن  م��و���ش��ح��ة  �حلريات”،  ع��ل��ى 
مع  ���ش��ي��ت��ع��ام��ل  “كيف  ح����ول  خم�����اوف 

�ل�شخا�س �لذين ينتقدونه«.
و�أم����������ام �ل���رئ���ي�������س و�����ش����ع �ق���ت�������ش���ادي 
ومهّمة  �ل���ب���اد  يف  م���ت���اأزم  و�ج��ت��م��اع��ي 
وخ�شو�شا  لذلك  �حللول  ليجاد  �شاقة 
و�لت�شخم  �لبطالة  ن�شبة  �رت��ف��اع  بعد 
للمو�طنني  �ل�شر�ئية  �ل��ق��درة  وت��ده��ور 
�لذين ز�دت �لأزمة �لرو�شية �لأوكر�نية 
�شندوق  �أعلن  تر�جعها.و�لثاثاء،  من 
خرب�ئه  م���ن  ب��ع��ث��ة  �أّن  �ل�����دويل  �ل��ن��ق��د 
�إط����ار  ت��ون�����س يف  �إىل  زي������ارة  �خ��ت��ت��م��ت 
�ملالية  �مل��وؤ���ش�����ش��ة  جت��ري��ه��ا  م��ف��او���ش��ات 
برنامج  �مل��اأزوم ملنحه  �لبلد  �لدولية مع 
م�شاعد�ت، م�شري�ً �إىل �أّن �ملحادثات بني 

�جلانبني حّققت “تقدماً جّيد�ً«.
وتتمحور �ملفاو�شات بني تون�س و�شندوق 
�لذي  �لإ�شاحات  برنامج  ح��ول  �لنقد 
تقرحه �حلكومة برئا�شة جناء بودن. 
وي�شرط �ل�شندوق �أن ير�فق �لقر�س 

مع تنفيذ �إ�شاحات جذرية.
�لقر�س  ح��ج��م  يبلغ  �أن  خ���رب�ء  وي��ق��ّدر 

نحو ملياري يورو.
�لتي  �ل����ش���اح���ات  �أن  خ�����رب�ء  وي�����رى 
كاهل  م���ن  �شتثقل  ت��ون�����س  ب��ه��ا  ���ش��ت��ق��وم 
�مل���و�ط���ن���ني �أك�����ر ف���اأك���ر خ�����ش��و���ش��ا يف 
�ملو�د  دع��م  �شيا�شة  مبر�جعة  يتعلق  م��ا 

�لأ�شا�شية.

ا�ضتفتاء حا�ضم يف تون�ض حول د�ضتور »اجلمهورية اجلديدة« للرئي�ض 
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املال والأعمال
اأملانيا ت�ضّخ مليارات اليورو لإنقاذ عمالق الطاقة يونيرب 

•• برلني-اأ ف ب:

قررت �حلكومة �لأملانية �شّخ مليار�ت �ليورو لإنقاذ �شركة "يونيرب" 
�لتي تعد �أحد عمالقة �لطاقة �لأملانية و�لتي تاأّثرت بتقلي�س �مد�د�ت 
�لغاز �لرو�شي. ووعدت حكومة �أولف �شولت�س بتد�بري مل�شاعدة �لأ�شر 

�ملت�شّررة من �أزمة �لطاقة.
وقال �مل�شت�شار �لأملاين �جلمعة "يونيرب هي �شركة ذ�ت �أهمية كبرية 

للتنمية �لقت�شادية لبلدنا ولإمد�د �ملو�طنني بالطاقة".
م�شاهمة  �لإنقاذ،  خطة  عليها  ت  ن�شّ �لتي  �لرئي�شية  �لتد�بري  ومن 
�لدولة يف ر�أ�س مال �ملجموعة بن�شبة ت�شل �إىل 30 يف �ملئة وقر�س 

عام ي�شل �إىل 7،7 مليار�ت يورو.

دفع مزيد من  �ل�شر�ئب  د�فعي  على  �شيتعنّي  ذل��ك،  مقابل  لكن يف 
�لر�شوم �إذ �شت�شمح برلني ل"يونيرب" بتمرير زياد�ت يف �أ�شعار �لغاز 

�إىل عمائها، من �أجل �مل�شاعدة يف �إنقاذ �ل�شركة.
ل��ذل��ك، على �لأمل���ان ت��وّق��ع �رت��ف��اع ف��ات��ورة �لطاقة م��رة �أخ���رى، كما 
"ُيركو� مبفردهم" يف  �أنهم لن  �أي�شاً  �أّكد  �مل�شت�شار. ولكنه  �عرف 

هذه �لأزمة.
ووعد �شولت�س �لذي قطع �إجازته لإلقاء خطاب يف مقر �مل�شت�شارية، 

باأّن تقّدم �لدولة قريباً حزمة جديدة من �لدعم لاأ�شر.
�لأفر�د  ي��ورو لدعم  30 مليار  �أك��ر من  �شت  �أملانيا قد خ�شّ وكانت 
يف مو�جهة تد�عيات �حلرب يف �أوكر�نيا، �لتي زعزعت ��شتقر�ر �شوق 

�لطاقة وز�دت من �لت�شّخم.

اأ�ضبوع يف  دبي  عقارات  ت�ضرفات  درهم  مليار   10.9
•• دبي-وام: 

�لأ�شبوع  خ��ال  بدبي  و�لأم���اك  �لأر����ش��ي  د�ئ��رة  يف  �لعقارية  �لت�شرفات  بلغت 
1979 مبايعة  �لد�ئرة ت�شجيل  10.9 مليار درهم. و�شهدت  �أكر من  �حلايل 
بقيمة 5.13 مليار درهم منها 263 مبايعة لاأر��شي بقيمة 1.46 مليار درهم 
و1716 مبايعة لل�شقق و�لفلل بقيمة 3.67 مليار درهم. وجاءت �أهم مبايعات 
بقيمة  تليها مبايعة  برج خليفة  دره��م يف منطقة  167 مليون  بقيمة  �لأر��شي 
71 مليون درهم يف منطقة �لرب�شاء �لأوىل تليها مبايعة بقيمة 50 مليون درهم 
حيث  من  �ملناطق  �خلام�شة  �حلبية  منطقة  وت�شدرت  جمري�.  نخلة  منطقة  يف 
328 مليون درهم، تلتها منطقة  130 مبايعة بقيمة  �إذ �شجلت  �ملبايعات  عدد 
جبل علي �لأوىل بت�شجيلها 32 مبايعة بقيمة 93 مليون درهم وثالثة يف �ليفرة 
باأهم مبايعات  يتعلق  وفيما  درهم.  28 مليون  بقيمة  24 مبايعة  بت�شجيلها   2

�ل�شقق و�لفلل جاءت مبايعة بقيمة 39 مليون درهم مبنطقة نخلة جمري� كاأهم 
و�أخري�  35 مليون درهم يف منطقة نخلة جمري�  تلتها مبايعة بقيمة  �ملبايعات 
�ملركا�س. وت�شدرت منطقة �خلليج  درهم يف منطقة  31 مليون  بقيمة  مبايعة 
�لتجاري �ملناطق من حيث عدد مبايعات �ل�شقق و�لفلل �إذ �شجلت 195 مبايعة 
بقيمة 297 مليون درهم، تلتها منطقة ور�شان �لأوىل بت�شجيلها 135 مبايعة 
بقيمة  مبايعة   133 بت�شجيلها  خليفة  برج  يف  وثالثة  دره��م  مليون   42 بقيمة 
352 مليون درهم. و�شجلت �لرهون قيمة قدرها 5.09 مليار درهم منها 54 
بقيمة  و�ل�شقق  للفلل  رهنا  و357  دره��م  مليار   4.26 بقيمة  لاأر��شي  رهنا 
834.38 مليون درهم، �أهمها مبنطقة �ملركا�س بقيمة 4 مليار�ت درهم و�أخرى 
�شهدت  فقد  �لهبات  �أم��ا  دره��م.  مليون   112 بقيمة   5 �ل�شفا  و�دي  منطقة  يف 
ت�شجيل 119 هبة بقيمة 719.57 مليون درهم، �أهمها مبنطقة �لرفاعة بقيمة 
درهم. 85 مليون  بقيمة  �لكبري  �ل�شوق  و�أخرى يف منطقة  درهم  196 مليون 

�شمن جهود ال�شندوق املتوا�شلة لتمكني رواد االأعمال من التحول الرقمي مل�شاريعهم

ان�ضمام اأباك�ض اإىل مبادرة التمكني الإلكرتوين من �ضندوق خليفة

التغري املناخي والبيئة تعقد ور�ضة عمل لتحديث ال�ضرتاتيجية الوطنية للت�ضحر

•• اأبوظبي-الفجر: 

لتطوير  خليقة  ���ش��ن��دوق  رح���ب 
�أباك�س  �شركة  بان�شمام  �مل�شاريع 
�ملعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  حل���ل���ول 
م�����ب�����اردة  ج�����دي�����د يف  ك�������ش���ري���ك 
بحيث  �لإل�����ك�����روين،  �ل��ت��م��ك��ني 
�ملزودة  �لر�شمية  �ل�شركة  �شتوفر 
�ل�شرق  يف  "�شيج"  ل���ربن���ام���ج 
�لأو�شط لأع�شاء �شندوق خليفة 
لتمكينهم  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ح������زم 
�إق��ام��ة جل�شات  خ��ال  رقمًيا من 
�لتحول  ح����ل����ول  ح������ول  ت���وع���ي���ة 
عرب  تعليمية  ون����دو�ت  �ل��رق��م��ي، 
تكنولوجيا  ح������ول  �لإن������رن������ت 
متخ�ش�شة  عمل  وور�س  "�شيج"، 

فر�س  وتنمية  م�شاريعهم  �إد�رة 
�شندوق  ي���و�����ش���ل  �إذ  جن���اح���ه���ا، 
خ��ل��ي��ف��ة �ل���ت���ز�م���ه ب��امل�����ش��اه��م��ة يف 
ت��ط��وي��ر ب��ي��ئ��ة ري����ادة �لأع���م���ال يف 
دول����ة �لإم������ار�ت وج��ع��ل��ه��ا و�حدة 
من �لأف�شل بني دول �لعامل، من 
مكثفة  ���ش��اع��ات  تقدميها  خ���ال 
وثرية من �ل�شت�شار�ت و�لرب�مج 
و�إتاحة  �لأع��م��ال،  ل���رو�د  �لقيمة 
وخدمات  منتجات  �إىل  و�شولهم 

فريدة وح�شرية".
�ملوؤ�ش�س  م��اث��ي��و،  �شونيل  و���ش��رح 
�أباك�س  ل�شركة  �لإد�ري  و�مل��دي��ر 
�ملعلومات:  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  حل��ل��ول 
�شركاء  لكوننا  "نحن متحم�شون 
لتطوير  خ��ل��ي��ف��ة  ����ش���ن���دوق  م����ع 

�ل�شغرية.
وقد قالت �شعادة علياء �ملزروعي، 
�شندوق  يف  �لتنفيذي  �ل��رئ��ي�����س 
بهذه  �مل�����ش��اري��ع  لتطوير  خليفة 
�شندوق  يف  " ن�����ش��ع��ى  �مل��ن��ا���ش��ب��ة: 
خليفة با�شتمر�ر �إىل �لعثور على 
���ش��ب��ل ج���دي���دة وم��ب��ت��ك��رة تخدم 
�لأعمال  ل��ري��ادة  �لبيئي  �ل��ن��ظ��ام 
يف دول��ة �لإم����ار�ت، وق��د �شاهمت 
���ش��ر�ك��ات��ن��ا �مل��ت��ب��ادل��ة �ل��ن��ف��ع �لتي 
�لتمكني  برنامج  �شمن  عقدناها 
�مل����و�رد  �إت���اح���ة  �إىل  �لإل���ك���روين 
�لأعمال  رو�د  �أم�����ام  و�مل��ن��ت��ج��ات 
و�إلهامهم  �ل�شندوق  �لأع�شاء يف 
باملعارف و�خلرب�ت من قبل رو�د 
خمتلف  يف  وخ��رب�ئ��ه��ا  �ل�شناعة 

�لرقمي،  �ل��ت��ح��ول  ت��دع��م  توعية 
�لإنرنت  عرب  تعليمية  ون���دو�ت 
ت��ق��ن��ي��ات �شيج  وف���ع���ال���ي���ات ح����ول 
 "Sage technologies"
�ل�شلة  ذ�ت  و�����ش���ت���خ���د�م���ات���ه���ا 
و�ل�شناعة،  �لإع���م���ال  ب��ق��ط��اع��ات 
و�إد�رتها،  �ل�شحابية  و�خل��دم��ات 
و�لتنفيذ وخدمات �لدعم، �أخرًي� 
�آخ��ًر�، �شيتم توفريها من  ولي�س 
لأع�شاء  تف�شيلية  �أ�شعار  خ��ال 
�شندوق خليفة لتطوير �مل�شاريع. 

"  KFED "
وقد كان �شندوق خليفة قد �أطلق 
م����ب����ادرة �ل��ت��م��ك��ني �لإل����ك����روين 
بهدف   2020 ����ش���ب���ت���م���رب  يف 
�أبوظبي  �لأع��م��ال يف  رو�د  متكني 

ينتمون  �ل��ت��ي  �ل��ق��ط��اع��ات  ح�شب 
"�أباك�س"  �شتدعمهم  كما  �إليها، 
بالرويج لأعمالهم على من�شات 
�خلا�شة  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
بها، و�شتخ�شهم باأ�شعار تف�شيلية 
لرب�مج "�شيج " حللول �ل "�إي �آر 

بي".
ا من خال  �شتقدم "�أباك�س" �أي�شً
يف  خليفة  �شندوق  م��ع  �شر�كتها 
ب��رن��ام��ج �ل��ت��م��ك��ني �لإل���ك���روين 
من  متنوعة  جمموعة  لأع�شائه 
تت�شمن:  �لتي  �حل�شرية  �حل��زم 
بر�مج تخطيط مو�رد �ملوؤ�ش�شات، 
و�إد�رة  �ل��ب�����ش��ري��ة،  �مل����و�رد  و�إد�رة 
عاقات �لعماء، وبر�مج �شوفت 
�مل�شاريع  وح��ل��ول  �ملحا�شبة،  وي��ر 

�لتمكني  ب���رن���ام���ج  يف  �مل�������ش���اري���ع 
 E-Empower " للكروين�
ودع����م  مت���ك���ني  ه����و  ه���دف���ن���ا   ."
�أ���ش��ح��اب �لأع��م��ال و�لرو�د  روؤي���ة 
يف جم���ال �لأع����م����ال، ن��ه��دف �إىل 
من  روؤي��ت��ه��م  بتحقيق  �لإ�����ش����ر�ع 
ملمو�شة  ق��ي��م��ة  �إ����ش���اف���ة  خ����ال 
�حل����ل����ول  ن�������ش���ر  وح���ق���ي���ق���ي���ة يف 
�ل��ت��ق��ن��ي��ة. ن��ح��ن ن��ق��دم ذل���ك من 
�ملنا�شبني  �لأ�شخا�س  دمج  خال 

و�لعمليات و�لتقنيات �ملنا�شبة".
�ل�����ش��ر�ك��ة، �شتقدم  �إط���ار ه��ذه  يف 
����ش���رك���ة �ب���اك�������س جم���م���وع���ة من 
لأع�شاء  و�حل����ل����ول  �خل����دم����ات 
������ش�����ن�����دوق خ����ل����ي����ف����ة ل���ت���ط���وي���ر 
ت��ق��دمي جل�شات  م��ث��ل  �مل�����ش��اري��ع، 

�لقطاعات. �إنه ملن دو�عي �شرورنا 
"�أباك�س" �لر�ئدة  �ن�شمام �شركة 
�لتمكني  ب���رن���ام���ج  ����ش���رك���اء  �إىل 
�لإلكروين مما �شيتيح �لو�شول 
برنامج  وم��ن��ت��ج��ات  خ��دم��ات  �إىل 
�مل�شاريع  �أم��ام  �ملتطورة  "�شيج" 
�ل�����ش��غ��رية و�مل��ت��و���ش��ط��ة �ل��ت��ي من 
وتوفري  �ل�شركات  متكني  �شاأنها 
�إىل  لارتقاء  لها  �ل��ازم  �لدعم 
�لتحول  م���ن  م��ت��ق��دم  م�����ش��ت��وى 

�لرقمي".
�ن�شمام  "يعزز  و�أ������ش�����اف�����ت: 
برنامج  ق��ي��م��ة  م���ن  "�أباك�س" 
وتفوقه  �لإل����ك����روين  �ل��ت��م��ك��ني 
يف  مبا�شر  ب�شكل  موؤثرة  كمبادرة 
ت��ط��وي��ر ودع����م رو�د �لأع���م���ال يف 

وطنية  ����ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة  �أول  ك��اف��ة، 
ملكافحة �لت�شحر يف �لعام 2003، 
يف  وت����ط����وي����ره����ا  حت���دي���ث���ه���ا  ومت 

�إىل   1998 �ل���ع���ام  يف  �ن�����ش��م��ت 
ملكافحة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  �ت��ف��اق��ي��ة 
بالتز�ماتها جتاه  ووفاًء  �لت�شحر، 

ور�شة  وت�شتهدف   ،2014 �ل��ع��ام 
ت��ع��زي��ز �جلهود  �حل���ال���ي���ة  �ل��ع��م��ل 
ل��ت��ح��دي��ث �ل��ن�����ش��خ��ة �لأخ�����رية من 

�لتغري  وز�رة  �أع�����دت  �لت��ف��اق��ي��ة، 
�ملناخي و�لبيئة بالتعاون و�لتن�شيق 
�ل�شر�تيجيني  ���ش��رك��ائ��ه��ا  م���ع 

�ل�شامل  �ل��رق��م��ي  �ل��ت��ح��ول  م���ن 
تناف�شيتها  وت��ع��زي��ز  مل�����ش��اري��ع��ه��م 
وم�شاهمتها يف �لقت�شاد �لرقمي. 
�ل��ربن��ام��ج منذ  �إىل  �ن�����ش��م  وق���د 
و�شركات  م��وؤ���ش�����ش��ات  �ن��ط��اق��ه 
ر�ئدة حملًيا وعاملًيا يذكر منها: 
�أم����ازون  و"خدمات  "�أمازون"، 
باي"،  "�إي  "�أك�شاك"،  ويب"، 
"مايكرو�شوفت"،  "�ت�شالت"، 

بابيمينت�س". "ونون  "نون"، 

•• دبي-وام:

�ملناخي  �ل���ت���غ���ري  وز�رة  ع����ق����دت 
و�لبيئة على مد�ر يومي 19 و20 
يوليو �جلاري، ور�شة عمل وطنية 
�إىل حتديث �ل�شر�تيجية  تهدف 
وذلك  �لت�شحر  ملكافحة  �لوطنية 
ل���ل���ح���د من  ج����ه����وده����ا  �إط���������ار  يف 
قدر�ت  وتعزيز  �لأر����ش��ي،  ت��ده��ور 
بالتز�ماتها  للوفاء  �لإم��ار�ت  دولة 
�ملتحدة  �لأمم  �ت���ف���اق���ي���ة  ���ش��م��ن 
�لور�شة  �لت�شحر. وركزت  ملكافحة 
و��شعة  نخبة  ح�شور  �شهدت  �لتي 
م�����ن �مل���������ش����وؤول����ني �حل���ك���وم���ي���ني، 
�لعلمي  �ل��ب��ح��ث  م���ر�ك���ز  ومم��ث��ل��ي 
و�ملتخ�ش�شني  �لأكادميي  و�لقطاع 
و���ش��ع موجهات  ع��ل��ى  و�خل������رب�ء، 
�لوطنية  �ل�شر�تيجية  و�أه���د�ف 
-2022 �ل���ت�������ش���ح���ر  مل���ك���اف���ح���ة 
�لتوجهات  م��ع  لتتو�ءم   ،2030
�إىل  بالإ�شافة  و�لعاملية،  �لوطنية 
لتعزيز  وطنية  عمل  خطة  �إع���د�د 
ت��ن��ف��ي��ذ �ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ة م���ن قبل 

�لقطاعات ذ�ت �ل�شلة.

متطلبات  لتو�كب  �ل�شر�تيجية 
�لعاملية  �لتوجهات  �ملتقبل وتو�كب 
وتوجهات  �مل��ج��ال  ه���ذ�  يف  للعمل 

وم�شتهدفات دولة �لإمار�ت.
�لإم����ار�ت  "جهود دول���ة  و�أ����ش���اف: 
تقت�شر  مل  �لت�شحر  مكافحة  يف 
�شملت  ب��ل  �مل��ح��ل��ي،  �ل�شعيد  ع��ل��ى 
و�ل����دويل،  �لإق��ل��ي��م��ي  �ل�شعيدين 
ف��ق��د �رت���ك���زت ت��ل��ك �جل���ه���ود على 
�ل��ت�����ش��دي ل��ل��ع��و�م��ل �مل����وؤدي����ة �إىل 
و��شت�شاح  ومعاجلتها،  �لت�شحر 
وزر�عتها،  �ل�شحر�وية  �لأر����ش��ي 
ع�����ن حتقيق  ذل�������ك  �أث�����م�����ر  وق�������د 
تطبيق  يف  متّثلت  و��شعة  جناحات 
�مل�شتد�مة،  �ل���زر�ع���ي���ة  �لأمن������اط 
�ل��ن��ب��ات��ات �لتي  وت�����ش��ج��ي��ع زر�ع�����ة 
�إ�شافة  و�جلفاف،  �مللوحة  تتحمل 
�ىل تعزيز ��شتخد�م �ملياه �ملعاجلة، 
وبحوث �ل�شتمطار وتنفيذ �لعديد 
م��ن ب��ر�م��ج رف���ع �ل��وع��ي مب�شكلة 
�مل�شاهمة يف �حلد  و�شبل  �لت�شحر 
منها". وكانت وز�رة �لتغري �ملناخي 
�شركائها  م���ع  ب��ال��ت��ع��اون  و�ل��ب��ي��ئ��ة 
�ل���ش��ر�ت��ي��ج��ي��ني ق��د ع��م��ل��ت على 

للور�شة،  �لف��ت��ت��اح��ي��ة  كلمته  ويف 
قال �لدكتور نا�شر حممد �شلطان، 
لقطاع  �مل�����ش��اع��د  �ل��������وز�رة  وك���ي���ل 
�لتنوع �لبيولوجي و�لأحياء �ملائية 
�ملناخي  �لتغري  وز�رة  يف  بالوكالة 
من  �لأر�����ش���ي  حماية  �إن  و�لبيئة 
�ل���ت���ده���ور و�جل����ف����اف م��ث��ل��ت �أح���د 
�ركان نهج دولة �لإمار�ت يف حماية 
مو�ردها  ع��ل��ى  و�حل���ف���اظ  �ل��ب��ي��ئ��ة 
��شتد�متها،  و���ش��م��ان  �ل��ط��ب��ي��ع��ي��ة 
�شبعينيات  مطلع  تاأ�شي�شها  منذ 
�لعقود  وخ����ال  �مل���ا����ش���ي،  �ل���ق���رن 
�مل��ا���ش��ي��ة �أق������رت دول�����ة �لإم�������ار�ت 
متكاملة  ت�����ش��ري��ع��ي��ة  م���ن���ظ���وم���ة 
و�أطلقت  �ل��ب��ي��ئ��ة،  ح��م��اي��ة  ت�شمن 
�ل��ع��دي��د م��ن �ل���رب�م���ج و�مل���ب���ادر�ت 
�لبيئة  على  �ملحافظة  �إىل  �لهادفة 
وتاأكيد  ع��ن��ا���ش��ره��ا،  و�����ش���ت���د�م���ة 
عزمها على �مل�شي ُقُدماً يف تعزيز 
مكافحة  �إىل  �ل���ر�م���ي���ة  ج��ه��وده��ا 
�لت�شحر، وزيادة �لرقعة �خل�شر�ء 

يف خمتلف مناطق �لدولة.
و�أو�شح �أن دولة �لإمار�ت و�نطاقا 
�لت�شحر،  م��ك��اف��ح��ة  �أه��م��ي��ة  م���ن 

�يجاد منظومة ت�شريعية متكاملة 
و�أطلقت  �ل��ب��ي��ئ��ة،  ح��م��اي��ة  ت�شمن 
�لعديد من �لرب�مج و�ملبادر�ت، يف 
جمال �لتنوع �لبيولوجي ومكافحة 
�ل�شر�تيجية  وم��ن��ه��ا  �ل��ت�����ش��ح��ر 
�لبيولوجي،  ل��ل��ت��ن��وع  �ل��وط��ن��ي��ة 
ملكافحة  �لوطنية  و�ل�شر�تيجية 
�لت�شحر 2014 – 2021، كما 
�شهدت دولة �لإمار�ت منذ تاأ�شي�شها 
�مل�شاريع  م����ن  �ل���ع���دي���د  �إط��������اق 
�لبيئة  �لد�عمة حلماية  و�لرب�مج 
زيادة  ومنها  �لت�شحر  ومكافحة 
على  �لطبيعية  �ملحميات  م�شاحة 
م�شتوى �لدولة حيث و�شل عددها 
�لدولة  م�شتوى  على  49 حممية 
�إجمايل  م��ن   15.5% مي��ث��ل  م��ا 
ب�شكل  ي��ت��م  ك��م��ا  �ل���دول���ة،  م�شاحة 
زر�عة  م��ب��ادر�ت  �إط���اق  متو��شل 
�لدولة  �أعلنته  ما  ومنها  �لأ�شجار 
�ملحددة  �لتز�ماتها  �شمن  م��وؤخ��ر�ً 
وط��ن��ي��اً جت��اه �لت��ف��اق��ي��ة �لطارية 
زر�عة  للمناخ، عن  �ملتحدة  ل��اأمم 
بحلول  قرم  �شجرة  مليون   100

.2030

الأول الربع  يف  الإمارات  بنوك  عرب  املالية  التحويالت  قيمة  درهم  تريليون   2.88
•• اأبوظبي-وام:

�ملنفذة  �لتحويات  قيمة  �رتفعت 
عرب  ب��ال��دول��ة  �مل�شريف  �لقطاع  يف 
�ملالية  للتحويات  �لإم��ار�ت  نظام 
 2.88 ل���ن���ح���و   UAEFTS
�لربع �لأول  تريليون درهم خال 
م���ن �ل���ع���ام �جل������اري، وف����ق �أح����دث 
�إح�������ش���ائ���ي���ات م�����ش��رف �لإم�������ار�ت 
�إح�شائيات  و�أظ����ه����رت  �مل����رك����زي. 
�ل�شادرة  �مل�����ش��رف��ي��ة  �ل��ع��م��ل��ي��ات 
قيمة  �أن  �مل���رك���زي،  �مل�����ش��رف  ع���ن 
�مل���ن���ف���ذة ع���رب نظام  �ل���ت���ح���وي���ات 
�ملالية  ل���ل���ت���ح���وي���ات  �لإم�����������ار�ت 
بن�شبة  �شنوي  �أ�شا�س  على  �رتفعت 
 559.8 يعادل  ما  �أو   24.1%
بتحويات  م��ق��ارن��ة  دره����م  م��ل��ي��ار 
بنحو 2.32 تريليون درهم منفذة 

خال �لربع �لأول من 2021.
توزعت  �لإح�����ش��ائ��ي��ات،  وب��ح�����ش��ب 
�ل��ت��ح��وي��ات �مل��ن��ف��ذة خ��ال �لربع 
بو�قع  �جل�����اري  �ل���ع���ام  م���ن  �لأول 
حتويات  دره��م  تريليون   1.76
تريليون  و1.12  �ل���ب���ن���وك  ب���ني 
دره���������م حت������وي������ات ب������ني ع���م���اء 

�لبنوك.

للتحويات  �لإم�����������ار�ت  ون����ظ����ام 
نظام  �ملالية /UAEFTS/ هو 
�ل��ت��ح��وي��ات �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة �ل����ذي مت 
ت���ط���وي���ره يف م�������ش���رف �لإم��������ار�ت 
 ،2001 �أغ�شط�س  منذ  �مل��رك��زي 
ح��ي��ث ي��ق��وم ه���ذ� �ل��ن��ظ��ام بت�شهيل 
حت����وي����ل �لأم����������و�ل ب����ني �جل���ه���ات 

�مل�شركة يف �لنظام ب�شكل فوري.
�إح�شاء�ت  �أو�شحت  �أخ��ر،  �شياق  يف 
�أن قيمة مقا�شة  �مل�شرف �ملركزي 
با�شتخد�م  �مل���ت���د�ول���ة  �ل�����ش��ي��ك��ات 

و��شتحوذ �شهر مار�س على �لن�شيب 
�لتحويات  �إج��م��ايل  م��ن  �لأك����رب 
بو�قع  �لأول  �ل��رب��ع  خ��ال  �ملنفذة 
منها  دره����م  ت��ري��ل��ي��ون   1.154
حتويات  دره���م  مليار   699.8
مليار  و454.4  �ل���ب���ن���وك  ب����ني 
درهم حتويات بني �لعماء، فيما 
���ش��ه��ر فرب�ير  و���ش��ل��ت حت���وي���ات 
ونحو  دره���م  م��ل��ي��ار   861.8 �إىل 
لتحويات  درهم  مليار   864.7

�شهر يناير 2022.

مليار   290.74 ب��ل��غ��ت  ���ش��وره��ا 
درهم خال �لربع �لأول من �لعام 
 12.8% بن�شبة  بارتفاع  �جل��اري 
مقارنة بنحو 257.8 مليار درهم 

خال �لربع �لأول من 2021.
متت  �ل���ت���ي  �ل�����ش��ي��ك��ات  ع����دد  وز�د 
مقا�شة  ن����ظ����ام  ع����رب  ت�����ش��وي��ت��ه��ا 
من  �لأول  �ل��رب��ع  خ��ال  �ل�شيكات 
 2.83% بن�شبة  �جل����اري  �ل��ع��ام 
�شيك  مليون   5.524 �إىل  لت�شل 
مليون   5.372 ب��ن��ح��و  م��ق��ارن��ة 

�شيك يف �لربع �لأول من 2021.
�لن�شيب  على  م��ار���س  �شهر  وح���از 
�لأكرب من قيمة مقا�شة �ل�شيكات 
بو�قع  �لأول  �ل��رب��ع  يف  �مل��ت��د�ول��ة 
موزعة  دره���م  م��ل��ي��ار   108.03
على 1.991 مليون �شيك، ونحو 
92.02 مليار درهم موزعة على 
يناير،  يف  �شيك  مليون   1.797
ونحو 90.69 مليار درهم موزعة 
يف  ���ش��ي��ك  م��ل��ي��ون   1.735 ع��ل��ى 
�أظهرت  �آخ��ر،  ف��رب�ي��ر. من جانب 
�لإيد�عات  قيمة  �أن  �لإح�شائيات 
�لنقدية يف �مل�شرف �ملركزي خال 
�جل���اري  �ل���ع���ام  م���ن  �لأول  �ل���رب���ع 
مليار   45.443 �إىل  و����ش���ل���ت 
45.442 مليار  درهم، وت�شمنت 
�لورقية  بالعمات  �إيد�عات  درهم 
و1.329 مليون درهم بالعمات 

�ملعدنية.
�ل�شحوبات  ق��ي��م��ة  و���ش��ل��ت  ب��ي��ن��م��ا 
�لنقدية من �مل�شرف �ملركزي لنحو 
�لربع  يف  درهم  مليار   49.848
و�شملت  �جل���اري،  �لعام  من  �لأول 
�شحوبات  درهم  مليار   49.836
و12.062  �ل��ورق��ي��ة  ب��ال��ع��م��ات 

مليون درهم بالعمات �ملعدنية.

البنك املركزي الرو�ضي يعلن عن 
تخفي�ض كبري ملعدلت الفائدة 

•• مو�سكو-اأ ف ب:

�لفائدة  م���ع���دلت  �ل���رو����ش���ي  �مل���رك���زي  �ل��ب��ن��ك  خ��ف�����س 
 8 �إىل  �ملئة  9،5 يف  �لرئي�شية ب�شكل كبري �جلمعة من 
يف �ملئة، وهو �نخفا�س �أكرب مما توقعته �لأ�شو�ق، وبرره 

بتباطوؤ �لت�شخم.
ن�شبة  �أ�شبحت  150 نقطة،  بلغ  �لذي  �لتخفي�س  بعد 
فائدة �لبنك �ملركزي �لرو�شي حالياً �أقل مما كانت عليه 

قبل بدء غزو �أوكر�نيا يف نهاية �شباط فرب�ير.
فر�شها  �لتي  �لعقوبات  �إث��ر  عمد  �ملركزي  �لبنك  وك��ان 
�إىل  �أوكر�نيا،  �لهجوم على  رد� على  رو�شيا  �لغرب على 
�ملئة  يف   9،50 م��ن  كبري  ب�شكل  �لفائدة  م��ع��دلت  رف��ع 
�إىل 20 يف �ملئة، قبل �إجر�ء عدة تخفي�شات يف �لأ�شهر 
بيان �جلمعة مربر�  �ملركزي يف  �لبنك  وق��ال  �لأخ���رية. 
�ل�شتهاك  �أ�شعار  "معدلت منو  �إن  �خلف�س �جلديد، 
تبقى منخف�شة، ما ي�شهم يف مزيد من تباطوؤ �لت�شخم 

�ل�شنوي".

ت��ز�ل ت�شكل  "�لبيئة �خلارجية ل  ب��اأن  �أق��ر  ذل��ك،  وم��ع 
حتديات لاقت�شاد �لرو�شي وتقيد �لن�شاط ب�شدة".
كانت �لأ�شو�ق تتوقع �نخفا�شا مبقد�ر 50 نقطة.

�أيار/ �أ�شا�س �شنوي يف  �لت�شخم على  تر�جعت معدلت 
رو�شيا عقب  �رتفعت يف  �أن  بعد  مايو وحزير�ن/يونيو، 
 20 منذ  تبلغه  قيا�شياً مل  رقماً  لت�شجل  �أوكر�نيا  غزو 
�أ���ش��ا���س ���ش��ن��وي، وفق  �مل��ئ��ة على  15،9 يف  ع��اًم��ا، ق���دره 

�لبيانات �لر�شمية.
�ل�شر�ئية  �ل��ق��درة  تقوي�س  �إىل  �لأ���ش��ع��ار  �رت��ف��اع  �أدى 
للرو�س �إىل حد كبري، و�أثر على ��شتهاكهم، علماً �أنهم 
خف�س  ويعد  �مل��دخ��ر�ت.  م��ن  �لقليل  �شوى  ميلكون  ل 
لتحفيز  �مل�شتخدمة  �لأدو�ت  �إح���دى  �لفائدة  م��ع��دلت 

�ل�شتهاك.
و�أ�شار �لبنك �ملركزي �جلمعة، �إىل �أنه "�شيقّيم �حلاجة 
عام  م��ن  �ل��ث��اين  �لن�شف  يف  �ل��ف��ائ��دة  ن�شبة  خف�س  �إىل 
بني   2022 يف  �لت�شخم  ير�وح  �أن  مقّدًر�   ،"2022

�ملئة. يف  و15   12

تويرت تلقي باللوم على ما�ضك و�ضعف �ضوق الإعالنات يف تراجع عائداتها 
•• عوا�سم-رويرتز: 

�نخفا�س  �ل�شبب يف  �جل��م��ع��ة  �أم�����س  ت��وي��ر  ���ش��رك��ة  �أرج��ع��ت 
�إير�د�تها �لف�شلية وتكبدها �شايف خ�شارة ب�شكل مفاجئ �إىل 
معركتها �مل�شتمرة لإنهاء عملية ��شتحو�ذ �إيلون ما�شك عليها 

بقيمة 44 مليار دولر و�شعف �شوق �لإعانات �لرقمية.
تاأتي �لنتائج يف �لوقت �لذي رفعت فيه توير دعوى ق�شائية 
�شد ما�شك لر�جعه عن عر�شه ل�شر�ء �ل�شركة وهي ت�شتعد 

�لآن ملو�جهة قانونية يف حماكمة من �ملقرر �أن تبد�أ يف �أكتوبر 
�ملعلنني  �ل�شفقة قلق  ب�شاأن  �ل�شكوك  و�أث��ارت  �لأول.  ت�شرين 

على توير وت�شببت يف حدوث فو�شى د�خل �ل�شركة.
عائد�ت  �آي.بي.�إي.�إ�س(،�رتفعت  )ريفينيتف  لبيانات  ووفقا 
1.08 مليار دولر  �إىل  باملئة فقط  �ثنني  بن�شبة  �لإعانات 
مليار   1.22 �لبالغة  �شريت  وول  ت��وق��ع��ات  ع��ن  يقل  مب��ا 

دولر.
ت�شمل  �لتي  �ل��ع��ام،  �لثاين من  �لربع  �إي���ر�د�ت  �إج��م��ايل  وبلغ 

�أي�شا �لإير�د�ت من �ل�شر�كات، 1.18 مليار دولر، مقارنة 
�ملحللون  وك���ان  �ل�����ش��اب��ق.  �ل��ع��ام  دولر يف  م��ل��ي��ار   1.19 م��ع 

يتوقعون �إير�د�ت بقيمة 1.32 مليار دولر.
و��شتقر �شهم توير عند 38.90 دولر يف بد�ية �لتعامات 

�ليوم �جلمعة.
�أو  دولر  270 مليون  بلغ  �إن �شايف خ�شارتها  توير  وقالت 
35 �شنتا لل�شهم مقابل �أرباح بقيمة 65.6 مليون دولر �أو 

ثمانية �شنتات لل�شهم قبل عام.
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املال والأعمال
•• اأبوظبي-وام:

عززت �أ�شو�ق �لأ�شهم �ملحلية مكا�شبها خال تد�ولت �لأ�شبوع بعدما ربح 
�إنطاق  86 مليار درهم بالتز�من مع  ر�أ�شمالها �ل�شوقي ما يربو على 
�لعام  من  �لأول  �لن�شف  عن  �ملدرجة  و�لبنوك  �ل�شركات  نتائج  مارثون 

�جلاري.
و�رتفع ر�أ�س �ملال �ل�شوقي لاأ�شهم �ملدرجة من 2.456 تريليون درهم 
�لأ�شبوع  بنهاية  دره��م  تريليون   2.551 �إىل  �ملا�شي  �لأ�شبوع  نهاية  يف 
�أبوظبي  �شوق  �مل��درج��ة يف  لاأ�شهم  تريليون   2 ب��و�ق��ع  م��وزع��ة  �حل���ايل، 
دبي  �شوق  يف  �مل��درج��ة  لاأ�شهم  دره��م  مليار  و549.5  �ملالية  ل���اأور�ق 
من  ب��اأك��ر  �لأ���ش��ب��وع  خ��ال  �شيولة  �ملحلية  �لأ�شهم  و��شتقطبت  �مل���ايل. 
�أبوظبي  �شوق  درهم يف  مليار   6.07 بو�قع  درهم موزعة  مليار   7.14
و1.06 مليار درهم يف �شوق دبي، وجري �لتد�ول على �أكر من 1.15 

مليار �شهم عرب تنفيذ ما يربو على 66 �ألف �شفقة.
�لأ�شو�ق  يف  دره��م  مليون   279 يناهز  م��ا  �لأج��ان��ب  �مل�شتثمرون  و�شخ 

 1.66 �شر�ء بعد حتقيقهم م�شريات بقيمة  �لأ�شبوع كمح�شلة  خال 
مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.38 مليار درهم.

- �شوق اأبوظبي..
و���ش��ع��د م��وؤ���ش��ر ف��وت�����ش��ي ���ش��وق �أب��وظ��ب��ي �ل��ع��ام خ���ال �لأ���ش��ب��وع بن�شبة 
نقطة   3256.96 عند  ليغلق  نقطة   472.7 يعادل  ما  �أو   5.14%
نهاية  يف  نقطة   3160.22 مقابل  �حل��ايل،  �لأ�شبوع  ت��د�ولت  بنهاية 

�لأ�شبوع �ملا�شي مع منو قطاعات �لبنوك و�لعقار و�لت�شالت.
�لتجاري" بن�شبة  "�أبوظبي  مثل  �أ�شهم  �أبوظبي منو  �شوق  �رتفاع  ودعم 
 – �لإم�����ار�ت  و"جمموعة   7.42% �لأول"  و"�أبوظبي   12.2%
للحفر"  و"�أدنوك   5.92% �لعقارية"  و"�لد�ر   7.42% �آند"  �إي 

�لن�شاط  قائمة  ت�شدره  مع  �لقاب�شة" 2.88%  و"�لعاملية   4.89%
بعد ��شتقطابه �شيولة باأكر من 1.6 مليار درهم. و�رتفع �شهم م�شرف 
"�أبوظبي �لإ�شامي" بن�شبة %4.59 مع �إعان �مل�شرف حتقيقه منو�ً 
يف �شايف �أرباحه على �أ�شا�س �شنوي بن�شبة %30 لت�شل �إىل 1.4 مليار 

درهم خال �لن�شف �لأول من �لعام �جلاري.

- �شوق دبي..
ما  �و   3.06% بن�شبة  �لأ�شبوع  خ��ال  �لعام  دب��ي  �شوق  موؤ�شر  و�رت��ف��ع 
مغلقاً  نقطة   3160.22 م�شتوى  م��ن  ليقفز  نقطة   96.7 ي���و�زي 
�لبنوك  قطاعات  مكا�شب  م��ن  رئي�شي  بدعم  نقطة   3256.96 عند 
�ملايل  دب��ي  �شوق  �أد�ء  وتعزز  و�لت�����ش��الت.  و�لنقل  و�لعقار  و�ل�شتثمار 

و"�لإمار�ت   3.75% بن�شبة  �لإ�شامي"  "دبي  مثل  �أ���ش��ه��م  ب��ارت��ف��اع 
و"�إعمار  �لعقارية" 3.9%  و"�إعمار   3.22% بن�شبة  �لوطني"  دب��ي 
و"دبي   5.5% بن�شبة  �ملايل"  دب��ي  "�شوق  و�شهم   6.6% للتطوير" 
لا�شتثمار" %5 و"�لعربية للطري�ن" %2 و"�أر�مك�س" %2.5. وز�د 
�إعان  مع   7% من  "دو" باأكر  �ملتكاملة  لات�شالت  �لإم���ار�ت  �شهم 
بن�شبة  �لعام �جلاري  �لثاين من  �لربع  �أرباحها يف  �رتفاع �شايف  �ل�شركة 
%26.2 �إىل 303 مليون درهم، فيما و�فق جمل�س �إد�رتها على توزيع 

�أرباح نقدية ن�شف �شنوية بو�قع 0.11 درهم لكل �شهم.
و�شهد �شوق دبي �ملايل �إدر�ج �أ�شهم "تعاونية �لحتاد" يف مطلع �لأ�شبوع 
هذه  على  ُت��ق��دم  �لإم����ار�ت  دول���ة  يف  ��شتهاكية  تعاونية  ك���اأول  �جل���اري 
ل��ق��ر�ر جمل�س �ل�����وزر�ء ب�����ش��اأن ت����د�ول �أ�شهم  �خل��ط��وة �ل���ر�ئ���دة ت��ن��ف��ي��ذ�ً 
�جلمعيات �لتعاونية يف �لأ�شو�ق �ملالية يف �لدولة، و�شعد �شهم "تعاونية 
�لحتاد" يف �أول �أ�شبوع تد�ول بن�شبة %2.56 مغلقاً عند 4 در�هم بعد 
�لتد�ول على 14.7 مليون �شهم بقيمة 54.4 مليون درهم من خال 

تنفيذ 1066 �شفقة.

مبر�ضوم اأ�ضدره حممد بن را�ضد .. تعديل بع�ض اأحكام مر�ضوم تنظيم 
متليك الأرا�ضي ال�ضناعية والتجارية املمنوحة يف اإمارة دبي 

البنك التجاري الدويل اأول بنك اإماراتي ين�ضم لعامل امليتافري�ض 

•• دبي -وام:

�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  �أ�����ش����در 
نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
�لوزر�ء "رعاه �هلل" ب�شفته حاكماً 
لإم������ارة دب�����ي، �مل���ر����ش���وم رق����م 25 
بع�س  ب��ت��ع��دي��ل   ،2022 ل�����ش��ن��ة 
ل�شنة   4 رق�����م  �مل����ر�����ش����وم  �أح�����ك�����ام 
متليك  ت��ن��ظ��ي��م  ب�������ش���اأن   2010
و�لتجارّية  �ل�شناعّية  �لأر�����ش���ي 

�أو  �شكنية  لأغ��ر����س  �ملجمعات  �أو 
يرغب  �لتي  خمتلطة،  �أو  جتارية 
مبوجب  ب���ت���ط���وي���ره���ا  �مل�����ش��ت��ف��ي��د 
�ملخططات �ملُعتمدة له من �جلهات 

�ملعنّية يف �إمارة دبي.
للمادة  �جل����دي����د  �ل���ن�������س  و�أج��������از 
�ل��ث��ان��ي��ة م��ن �مل��ر���ش��وم، وب��ن��اًء على 
�لأر����س  �ملُ�����ش��ت��ف��ي��د، متليكه  ط��ل��ب 
خالية  ُمطلقة  ملكّية  له  �ملمنوحة 
با�شتعمالها  ي��ت��ع��ّل��ق  ق��ي��د  �أي  م��ن 
فيها،  ف  �لت�شرُّ �أو  ��شتغالها  �أو 

�شملت  �مل�����ر������ش�����وم،  م�����ن  �لأوىل 
�ل���ت���ع���ري���ف���ات د�ئ���������رة �لأر��������ش������ي 
�ملمنوحة"  و"�لأر�س  و�لأم����اك، 
�شة  �ملُخ�شّ �لأر�����س  قطعة  وه���ي: 
جتارّية،  �أو  ���ش��ن��اع��ّي��ة  لأغ����ر������س 
بها  �لن������ت������ف������اع  ح�������ق  �مل������م������ن������وح 
ل��ل��ُم��و�ِط��ن��ني، مب��ا يف ذل���ك : قطع 
���ادر ب�����ش��اأِن��ه��ا �أمر  �لأر������ش����ي �ل�������شّ
�لتي  �لأر����ش��ي  وقطع  ف،  بالت�شرُّ
�آلت �إىل �لغري بالإرث �أو �لتناُزل �أو 
�لِهبة �أو �لِعَو�س. كما �شملت �ملادة 

دب����ي. و�شمل  �إم�����ارة  �مل��م��ن��وح��ة يف 
�ملادتني  ن�شّي  ��شتبد�ل  �لتعديل 
رقم  �ملر�شوم  من  و�لثانية  �لأوىل 
ت�شّمنت  حيث   ،2010 ل�شنة   4
�ملادة �لأوىل �لتعريفات �ل��و�ردة يف 
�لثانية  �مل��ادة  ُتعنى  بينما  �ملر�شوم، 
على  �ملمنوحة،  �لأر����ش��ي  بتمليك 
�مل���ر����ش���وم �جل����دي����د يف  ُي��ن�����ش��ر  �أن 
به من  وُيعمل  �لر�شمّية،  �جلريدة 

تاريخ ن�شره.
للمادة  �جل���دي���د  ل��ل��ن�����س  ووف����ق����اً 

�ملُو�طن  باأنه  "�مل�شتفيد"  تعريف 
�لذي يحمل جن�شية دولة �لإمار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة، �حل��ا���ش��ل على 

�لأر�س �ملمنوحة.
�لعقاري"  "�مل�شروع  تعريف  وج��اء 
�لأر�س  تطوير  م�����ش��روع  �أن���ه  على 
�ملمنوحة �أو �أي جزء منها، وت�شييد 
�لتحتية ومر�فق �خلدمات  �لبنية 
�مل�شركة فيها، وتق�شيمها �إىل عدة 
ب��غ��ر���س �ل���ش��ت��ف��ادة منها،  �أر�������سٍ 
�لطو�بق  متعددة  �ملباين  وت�شييد 

•• دبي-الفجر: 

�أع���ل���ن �ل��ب��ن��ك �ل���ت���ج���اري �ل����دويل 
عن  "�لبنك"(  �أو   "CBI"(
�إط����اق م��وق��ع��اً �ف��ر����ش��ي��اً ل��ه يف 
عامل �مليتافري�س ليكون بذلك �أول 
بنك �إمار�تي يدخل هذ� �ملجتمع. 
وي��ع��د �ل��ب��ن��ك �ل��ت��ج��اري �ل����دويل، 
�ل���ر�ئ���دة يف قطاع  �ل��ب��ن��وك  �أح����د 
لل�شركات  �مل�����ش��رف��ي��ة  �خل���دم���ات 
بنك  �أول  و����ش���ي���ك���ون  و�لأف�����������ر�د، 
�فر��شياً  موقعاً  يطلق  �إم��ار�ت��ي 
 Decentraland �أر�س  على 
وتعترب  �مل���ي���ت���اف���ري����س،  ع�����امل  يف 
ع���امل  "دي�شنر�لند"  �أر���������س 
تقنية  ي��ع��ت��م��د  م��ت��ك��ام��ل  رق���م���ي 

�لبلوك ت�شني �لآمنة.
موقع  �إط���������اق  ع���ل���ى  وت���ع���ل���ي���ق���اً 
�مليتافري�س �لفر��شي و�خلا�س 
ب��ال��ب��ن��ك �ل��ت��ج��اري �ل�����دويل، قال 
�ل�������ش���ي���د ع���ل���ي ����ش���ل���ط���ان رك���ا����س 
�لتنفيذي:  �ل��رئ��ي�����س  �ل��ع��ام��ري، 
�أول  ن��ك��ون  ب���اأن  ف��خ��ورون  "نحن 
ب��ن��ك �إم���ار�ت���ي يف دول���ة �لإم����ار�ت 
�لعربية �ملتحدة و�أح��د �لأو�ئ��ل يف 
جتربة  بتقدمي  �لأو���ش��ط  �ل�شرق 

�ل��ت��ك��ام��ل بني  ن��ه��دف �إىل ت��ع��زي��ز 
و�لفر��شي،  �حلقيقي  �لعاملني 
و����ش���ن���و�����ش���ل ت���ن���ف���ي���ذ م�����ب�����ادر�ت 
و��شتخد�م  �جل���دي���دة  �ل��رق��م��ن��ة 
�ملتقدمة خلدمة  �لتقنيات  �أحدث 

عمائنا ب�شكل �أف�شل ".
�شل�شلة  �مليتافري�س  ع��امل  يعترب 
من �لعو�مل �لفر��شية �لرقمية، 
حيث ميكن للم�شتخدمني �لتنقل 
�خلدمات  و�ك��ت�����ش��اف  و�ل��ت��ف��اع��ل 
با�شتخد�م  �إليها  �لو�شول  وحتى 
رم���زي���ة  ����ش���خ�������ش���ي���ات  �أو  �����ش����ور 
"�لآفاتار"  ت�����ش��م��ى  للمتعاملني 
ح��ي��ث ي��ك��ون ه��ن��اك �آف���ات���ار خا�س 
عامل  ُب��ن��ي  ول��ق��د  م�شتخدم.  ل��ك��ل 
�مليتافري�س على �لتقنيات �ملتقدمة 
و�لفر��شي  �مل��ع��زز،  �ل��و�ق��ع  مثل 
�حللقة  وه����ي  ت�����ش��ني،  و�ل���ب���ل���وك 
�لعامل  ت���رب���ط  �ل���ت���ي  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 

�ملادي و�لرقمي معاً. 
�مليتافري�س  جت��رب��ة  خ���ال  وم���ن 
�لتجاري  �ل��ب��ن��ك  م���ن  �جل���دي���دة 
�لبنك  ل��ع��م��اء  �ل�������دويل، مي��ك��ن 
و�ل��ع��ام��ة �ك��ت�����ش��اف جم��م��وع��ة من 
�ملحتويات و�ملو�د �لرقمية �خلا�شة 
حتتوي  كما  معها.  و�لتفاعل  بها 

وموظفينا،  لعمائنا  �مليتافري�س 
قوية  جت��رب��ة  �أن��ه��ا  نعتقد  و�ل��ت��ي 
و�����ش����ه����ادة ع���ل���ى دع���م���ن���ا �ل���ق���وي 
جمال  يف  �لدولة  بروؤية  و�إمياننا 
وملو�كبة  عاملياً.  و�لبتكار  �لريادة 
متز�يد  ب�شكل  �لرقمي  �لقت�شاد 
�لعماء  جت��رب��ة  �ب��ت��ك��ار  و�إع�������ادة 
م���ن م��ن��ظ��ور رق���م���ي، ي��ج��ب على 
ق���ط���اع �خل����دم����ات �مل�����ش��رف��ي��ة �أن 
�ل�شجاعة  �خلطو�ت  بع�س  يتخذ 
حر�شنا  ول�����ذل�����ك  و�مل����ب����ت����ك����رة، 
�لرحلة  ه����ذه  يف  �مل�����ش��ارك��ة  ع��ل��ى 
جتربة  خلق  يف  �ل�شباقني  ونكون 
نحن  ل���ع���م���ائ���ن���ا.  �مل���ي���ت���اف���ري����س 

�لعربية  �لإم�������ار�ت  دول����ة  �ل���ت���ز�م 
�قت�شاد  ل��ب��ن��اء  �ل���ق���وي  �مل���ت���ح���دة 
رق�����م�����ي ي���ت�������ش���م���ن ������ش����ت����خ����د�م 
ت�شني  �ل�����ب�����ل�����وك  ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا 
و�لذكاء  �لف��ر����ش��ي��ة  و�لأ����ش���ول 
�لو�قع  وت��ق��ن��ي��ات  �ل���ش��ط��ن��اع��ي، 
�لأعمال  ب��ي��ئ��ة  م���ن  ك���ل  �مل���ع���زز يف 

و�خلدمات �ليومية لاأفر�د. 

�شالة  على  �لفر��شية  �مل�شاحة 
ع���ر����س مب���ح���ت���وى ي��ظ��ه��ر مدى 
�ل��ت��ج��اري �لدويل  �ل��ب��ن��ك  �ل���ت���ز�م 
�ل�شر�تيجية  ل��ل��روؤي��ة  ودع���م���ه 
�لعربية  �لإم��ار�ت  وتطلعات دول��ة 

�ملتحدة نحو �لرقمنة و�لبتكار.
ويتما�شى �ن�شمام �لبنك �لتجاري 
مع  �مل��ي��ت��اف��ري���س  ملجتمع  �ل����دويل 

ُمكتِمل �أو قيد �لإن�شاء، وذلك وفقاً 
روط �لتي ت�شعها  و�بط و�ل�شُّ لل�شّ

�أن ت��ك��ون ه����ذه �لأر�����س  ���ش��ري��ط��ة 
ُمقام عليها �مل�شروع �لعقاري ب�شكل 

د�ئ��رة �لأر����ش��ي و�لأم���اك يف هذ� 
�ل�شاأن.

امل�ضرف املركزي: 518.5 مليار درهم الأ�ضول 
ال�ضائلة يف القطاع امل�ضريف بنهاية الربع الأول 

اأم�ض دبي  عقارات  ت�ضرفات  درهم  مليون   701

•• اأبوظبي-وام:

�رتفاع  �مل��رك��زي  �لإم���ار�ت  م�شرف  �إح�شائيات  �أظ��ه��رت 
قيمة �لأ�شول �ل�شائلة يف �لقطاع �مل�شريف بالدولة �إيل 
518.55 مليار درهم يف نهاية �لربع �لأول من �لعام 
�جلاري، بزيادة علي �أ�شا�س �شنوي بن�شبة %6.6 �أو ما 
486.58 مليار  32 مليار درهم مقارنة بنحو  يعادل 

درهم يف نهاية �لربع �لأول من 2021.
�لربعية  �ملر�جعة  تقرير  يف  �مل��رك��زي،  �مل�شرف  و�أو���ش��ح 
للربع �لأول من �لعام �جلاري يف تقرير �ملر�جعة �لربعية 
للربع �لأول وتقرير �لتطور�ت �لنقدية و�مل�شرفية، �أن 
ن�شبة �لأ�شول �ل�شائلة �ملوؤهلة، �لتي تعك�س �ل�شيولة يف 
�لنظام �مل�شريف، بلغت نحو %19 يف نهاية �لربع �لأول 
م��ن �ل��ع��ام �جل���اري وه��ي �أع��ل��ي بكثري م��ن �حل��د �لأدنى 

للمتطلبات �لتنظيمية �لبالغة 10%.
ووفق �ملركزي، تت�شمن ن�شبة �لأ�شول �ل�شائلة �ملوؤهلة، 
�لحتياطيات �لإلز�مية �لتي يفر�شها �مل�شرف �ملركزي، 
و�شهاد�ت �لإيد�ع، و�لأذون��ات �لنقدية �لتي حتتفظ بها 
�ل�شند�ت  �إىل  بالإ�شافة  �ملركزي  �مل�شرف  لدي  �لبنوك 
�لقطاع  ودي��ون  �شفرية  مبخاطر  �ملرجحة  �حلكومية 

�لعام و�لنقد يف �لبنوك.
�ملال  ر�أ�����س  �ج��م��ايل  �أن  �إىل  �مل���رك���زي  �مل�����ش��رف  و�أ����ش���ار 
و�ح��ت��ي��اط��ي��ات �ل��ب��ن��وك �ل��ع��ام��ل��ة يف �ل���دول���ة و���ش��ل �إىل 

�لعام  من  �لأول  �لربع  نهاية  يف  درهم  مليار   395.5
�جلاري، بزيادة على �أ�شا�س �شنوي بن�شبة %4.6 �أو ما 
يعادل 17.4 مليار درهم مقارنة بنحو 378.1 مليار 

درهم يف �لربع �لأول من 2021.
�لإمار�تي ظل يتمتع  �مل�شريف  �لنظام  �أن  �ملركزي  وذكر 
بر�أ�شمال جيد مع نهاية �لربع �لأول من �لعام �جلاري 
حيث بلغت ن�شبة كفاية ر�أ�س �ملال �لإجمالية 17.1% 
مما يعني �نها تز�ل �أعلي بكثري من �حلد �لأدنى لكفاية 
�ملال  ر�أ����س  م�شد  وت�شمل   13% و�لبالغة  �مل���ال  ر�أ����س 
بن�شبة %2.5 ون�شبة %8.5 �حلد �لأدنى لل�شق �لأول 
من ر�أ���س �مل��ال، وذلك كما هو من�شو�س عليه يف لو�ئح 
مبادئ  لإر���ش��اد�ت  �لمتثال  على  بناء  �ملركزي  �مل�شرف 
"بازل 3" و�لتي تتبعها �لبنوك يف دولة �لإمار�ت �عتبار�ً 
من دي�شمرب 2017. و�أو�شح �أن ن�شبة �ل�شق �لأول من 
%16، فيما  �إىل  �ملال يف �لقطاع �مل�شريف و�شلت  ر�أ�س 
�لأول  �ل�شق  م��ن  �ل��ع��ادي��ة  �مللكية  ح��ق��وق  ن�شبة  و�شلت 
%14.2، م�شري�ً �إىل �أن �لنمو �لقوي يف �لود�ئع مقارنة 
بالإقر��س �شاهم يف هذه �لأو�شاع �ملو�تية من �ل�شيولة 
و�لتمويل. و�أ�شار �ملركزي �إىل �أن ن�شبة كفاية ر�أ�س �ملال 
�لعالية توفر �حلماية للمودعني وتعزز ��شتقر�ر وكفاءة 
ر�أ�س  كفاية  ن�شب  �أن  �ملايل لاقت�شاد، مو�شحاً  �لنظام 
كن�شبة  �ملعرب عنه  �لبنك  ر�أ���س مال  تقي�س مقد�ر  �مل��ال 

مئوية من �لأ�شول �ملوزونة للمخاطر.

•• دبي-وام:

يف  �لعقارية  �لت�شرفات  قيمة  بلغت 
د�ئ���رة �لأر����ش��ي و�لأم����اك يف دبي 
701 مليون درهم  �أكر من  �أم�س 
حيث �شهدت �لد�ئرة ت�شجيل 233 
مليون   583.24 بقيمة  مبايعة 
لاأر��شي  مبايعة   16 منها  دره��م 
دره���م  م��ل��ي��ون   114.11 ب��ق��ي��م��ة 
و�لفلل  ل��ل�����ش��ق��ق  م��ب��اي��ع��ة  و217 

بقيمة 469.14 مليون درهم.
وج������اءت �أه�����م م��ب��اي��ع��ات �لأر�����ش���ي 
بقيمة 23 مليون درهم يف منطقة 
مبايعة  ت��ل��ي��ه��ا  �خل��ام�����ش��ة  �حل��ب��ي��ة 
بقيمة 19 مليون درهم يف منطقة 

�حلبية �لر�بعة تليها مبايعة بقيمة 
18 مليون درهم يف منطقة �حلبية 

�خلام�شة.
وت�شدرت منطقة �حلبية �خلام�شة 
�ملبايعات  ع���دد  ح��ي��ث  م���ن  �مل��ن��اط��ق 
 45 بقيمة  مبايعات   4 �شجلت  �إذ 
و�دي  منطقة  وتلتها  دره��م  مليون 
مبايعات   3 بت�شجيلها   5 �ل�����ش��ف��ا 
وثالثة يف  دره��م  20 مليون  بقيمة 
�حلبية �لر�بعة بت�شجيلها مبايعتني 

بقيمة 24 مليون درهم.
�ل�شقق  مبايعات  باأهم  يتعلق  وفيما 
 26 بقيمة  مبايعة  ج���اءت  و�ل��ف��ل��ل 
مليون درهم مبنطقة نخلة جمري� 
تلتها مبايعة بقيمة  �ملبايعات  كاأهم 

26 مليون درهم يف منطقة جمري� 
بقيمة  م��ب��اي��ع��ة  و�أخ�������ري�  �ل��ث��ان��ي��ة 
نخلة  منطقة  يف  درهم  مليون   22
�خلليج  منطقة  وت�شدرت  جمري�. 
�ل��ت��ج��اري �مل��ن��اط��ق م���ن ح��ي��ث عدد 
�شجلت  �إذ  و�لفلل  �ل�شقق  مبايعات 
مليون   65 ب��ق��ي��م��ة  م��ب��اي��ع��ة   40
دره������م وت��ل��ت��ه��ا م��ن��ط��ق��ة �خل�����ري�ن 
مبايعة   27 ب��ت�����ش��ج��ي��ل��ه��ا  �لأوىل 
وثالثة  دره����م  م��ل��ي��ون   48 ب��ق��ي��م��ة 
 15 بت�شجيلها  �لأوىل  ور���ش��ان  يف 

مبايعة بقيمة 5 مايني درهم.
قدرها  ق��ي��م��ة  �ل����ره����ون  و���ش��ج��ل��ت 
 7 منها  دره��م  مليون   108.46
رهون �أر��س بقيمة 21.69 مليون 
درهم و54 رهن فلل و�شقق بقيمة 
�أهمها  وكان  درهم  مليون   86.77
 16 مبنطقة �لثنية �لر�بعة بقيمة 
و�أخ�����رى يف منطقة  دره����م  م��ل��ي��ون 
مليون   11 ب��ق��ي��م��ة  دب�����ي  م���ر����ش���ى 

درهم.
 7 ت�شجيل  �شهدت  فقد  �لهبات  �أم��ا 
هبات بقيمة 9.7 مليون درهم كان 
�أهمها مبنطقة نخلة جمري� بقيمة 
7 ماينب درهم و�أخرى يف منطقة 
ب���ن ر��شد  �ل�����ش��ي��خ حم��م��د  ح���د�ئ���ق 

بقيمة مليون درهم.

اأ�ضواق الأ�ضهم املحلية تربح 86 مليار درهم خالل اأ�ضبوع

الأول الن�ضف  خالل  اأبوظبي  يف  العقارية  التداولت  قيمة  درهم  مليار   22.5

•• اأبوظبي-وام: 

�أعلنت د�ئرة �لبلديات و�لنقل �م�س 
نتائج �لن�شف �لأول من عام 2022 
�إم������ارة  ل����ل����ت����د�ولت �ل���ع���ق���اري���ة يف 
�أبوظبي، حيث �شجلت �إجمايل قيمة 
22.51 مليار درهم، مت حتقيقها 
�شملت  معاملة   7474 خ��ال  من 
�لأر��شي و�ملباين  ت��د�ولت وره��ون 
مبختلف  �ل���ع���ق���اري���ة  و�ل�����وح�����د�ت 
موؤ�شر�ت  نتائج  و�أظهرت  �أنو�عها. 
عن  �ل�����ش��ادرة  �لعقارية  �ل��ت��د�ولت 
ت�شجيل  و�ل��ن��ق��ل  �ل��ب��ل��دي��ات  د�ئ����رة 
 3568 بالإمارة  �لعقاري  �لقطاع 
�شفقة بيع لعقار�ت مبا قيمته 8.9 
معامات  و3906  دره����م،  م��ل��ي��ار 
رهن عقاري بقيمة 13.61 مليار 

درهم.
قائمة  ي���ا����س  ج����زي����رة  وت�������ش���درت 
�ل����ت����د�ولت يف م��دي��ن��ة �أب��وظ��ب��ي ب� 
جزيرة  تلتها  دره���م،  مليار   1.8
�ل�����ش��ع��دي��ات يف �مل��رت��ب��ة �ل��ث��ان��ي��ة ب� 
1.2 مليار درهم، و�حتلت منطقة 
�ل�����ش��اخم��ة �مل��رت��ب��ة �ل��ث��ال��ث��ة مبليار 
دره�����م، وج�����اءت ج���زي���رة �ل����رمي يف 
مليون   872 ب����  �ل��ر�ب��ع��ة  �مل��رت��ب��ة 

�ل����ش���ر�ت���ي���ج���ي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي�����ة 
�لنمو  تعزيز  يف  �لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة 
�إمارة  يف  �لعقاري  للقطاع  �مل�شتد�م 

�أبوظبي.
على  �أب��وظ��ب��ي  "حافظت  و�أ���ش��اف: 
مكانتها عاملياً كاأحد �أف�شل �لأ�شو�ق 
�لقطاع  يف  ل��ا���ش��ت��ث��م��ار  ج���اذب���ي���ة 
للن�شف  دخ��ول��ن��ا  وم����ع  �ل���ع���ق���اري، 
نتوقع   ،2022 ع���ام  م���ن  �ل���ث���اين 

خليفة  مدينة  �حتلت  فيما  دره���م، 
مايني  ب�310  �خلام�شة  �ملرتبة 
�شاطئ  م��ن��ط��ق��ة  وج�������اءت  دره�������م، 
ب�300  �لر�حة يف �ملرتبة �ل�شاد�شة 

مليون درهم .
و�أكد �شعادة �لدكتور �أديب �لعفيفي، 
�ملدير �لتنفيذي لقطاع �لعقار�ت يف 
د�ئرة �لبلديات و�لنقل، �أن �لد�ئرة 
ط��رح��ت �ل��ع��دي��د م���ن �لإج�������ر�ء�ت 

�ملزيد من �لنمو من خال �لفر�س 
مع  �شيما  ل  �مل��م��ي��زة  �ل�شتثمارية 
�جلديدة  �مل�شاريع  من  �ملزيد  طرح 
وتنفيذها  لها  �لتخطيط  يتم  �لتي 
ب��اأع��ل��ى م�����ش��ت��وى ع��امل��ي ي�����ش��اه��م يف 
�خلدمات  متكاملة  جمتمعات  بناء 
�شاأنها  من  �لتي  �لتحتية،  و�لبنية 
�إمارة  تعزيز ورف��ع ج��ودة �حلياة يف 

�أبوظبي".

موؤ�ضر داو جونز الأمريكي ي�ضعد للجل�ضة الرابعة على التوايل
•• اأبوظبي-وام:

�أد�ء موؤ�شر�ت �لأ�شهم ببور�شة وول �شريت �لأمريكية  تباين 
د�و  �إذ �شعد موؤ�شر  �أم�س،  �ل�شاعة �لأوىل من تعامات  خال 
تر�جع  مقابل  �لتو�يل  علي  �لر�بعة  للجل�شة  �ل�شناعي  جونز 

موؤ�شر "�شتاندرد �آند بورز" و"نا�شد�ك".
جونز"  "د�و  موؤ�شر  �شعد  �لأمريكية،  �لأ�شو�ق  لبيانات  ووفقاً 
�ل�شناعي بنحو %0.09 تو�زي 24.3 نقطة ليبلغ م�شتوى 
�آند  "�شتاندرد  موؤ�شر  �نخف�س  بينما  نقطة.   32061.45

بورز 500" بن�شبة %0.1 �أو ما يعادل 3.94 نقطة لي�شل 
�لذي   ،" نا�شد�ك  موؤ�شر"  وت��ر�ج��ع  نقطة.   3995.01 �إىل 
يغلب عليه �أ�شهم �لتكنولوجيا، نحو 50.1 نقطة �أو ما ن�شبته 

نقطة.  12010.05 �إىل  و�شول   0.42%
�لرت��ف��اع قبيل ختام  �لأوروب��ي��ة نحو  �لأ�شهم  �أ���ش��و�ق  وحتولت 
�لتد�ولت، بعد �أن غلب عليها �لر�جع يف بد�ية �جلل�شة، حيث 
موؤ�شر  وز�د   ،0.81% بن�شبة  "د�ك�س" �لأمل��اين  موؤ�شر  �شعد 
�شعد  بينما   ،0.59% بن�شبة  �لربيطاين   "100 "فوت�شي 

موؤ�شر "كاك 40" �لفرن�شي بنحو 0.62%.

وع��ل��ي �شعيد �لأ���ش��ه��م �لآ���ش��ي��وي��ة، و����ش��ل��ت م��وؤ���ش��ر�ت �لأ�شهم 
مكا�شبها  لتو��شل  �م�����س،  جل�شة  ختام  يف  �شعودها  �ليابانية 
للجل�شة �ل�شابعة على �لتو�يل، و�أغلق موؤ�شر نيكاي �لياباين يف 
بينما   0.4% بن�شبة  �ملالية مرتفعاً  ل��اأور�ق  بور�شة طوكيو 

ز�د موؤ�شر توبك�س �لأو�شع نطاقاً بن�شبة 0.28%.
موؤ�شر  �نخف�س  حيث  �ل�شينية  �لأ�شهم  �أد�ء  تباين  �ملقابل،  يف 
 0.06% بن�شبة  �شنغهاي  بور�شة  يف  �ملركب  �آي"  �إ���س  "�إي 
ليقفل عند3269.97 نقطة، فيما �شعد موؤ�شر هاجن �شينج 

�ل�شيني بنحو 0.17%.
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املال والأعمال
اأمازون ت�ضرتي �ضركة اأمريكية للرعاية ال�ضحية مقابل 3,9 مليارات دولر 

•• نيويورك-اأ ف ب:

�أعلنت "�أمازون" �خلمي�س �أنها �شت�شتحوذ على �شركة "و�أن ميديكال" 
3،9 مليار�ت  �ملتحدة مقابل  �لوليات  �لأولية يف  �ل�شحية  للرعاية 
عرب  ب��ال��ت��ج��زئ��ة  �ل��ب��ي��ع  ع��م��اق  لن��ت��ق��ال  رئي�شية  خ��ط��وة  يف  دولر، 

�لإنرنت �إىل �لقطاع �لطبي.
وو�شعت �ل�شركة �لعماقة ب�شكل مطرد ن�شاطها خارج نطاق �لتجارة 
�لإلكرونية، وقالت يف وقت �شابق من هذ� �لعام �إن خدمة �لتطبيب 
�لوليات  يف  �ل��وط��ن��ي  �ل�شعيد  على  تتو�شع  بها  �خل��ا���ش��ة  بعد  ع��ن 

�ملتحدة.
قال �لنائب �لأول لرئي�س �أمازون للخدمات �ل�شحية نيل ليند�شاي 

�لتجارب  �ل�شحية حتتل مكانة عالية يف قائمة  �لرعاية  �أن  "نعتقد 
�لتي حتتاج �إىل �إعادة �بتكار".

ومنح  �لتجربة  ج��ودة  لتح�شني  �لفر�س  من  �لكثري  "نرى  و�أ���ش��اف 
�لنا�س وقتا ثمينا يف �أيامهم".

�لرعاية  مم��ار���ش��ات  م��ن  �شبكة  ت��دي��ر  ميديكال" �ل��ت��ي  "و�ن  ومن��ت 
�لأولية وخدمات �لتطبيب عن بعد، يف �ل�شنو�ت �ملا�شية وباتت ت�شم 

�أكر من 750 �ألف ع�شو.
عن  �شباط/فرب�ير  "�أمازون" يف  �أعلنت  �أن  بعد  �لأخ��ب��ار  ه��ذه  تاأتي 
مرة  لأول  �إطاقها  مت  �لتي  كي������ر"،  "�أم�����ازون  خدم������ة  تو�ش�������يع 
�إىل  �لو�شول  باإمكانية  �ملجموعة  موظفي  لتزويد   2019 ع��ام  يف 

�لأطباء.

وق���ال���ت ���ش��رك��ة �ل��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا �إن �خل���دم���ة جت��م��ع ب���ني �ل���زي���ار�ت 
�لفر��شية لاأطباء �أو �أفر�د �جل�شم �لتمري�شي با�شتخد�م تطبيق 
جانب  من  �ل�شخ�شية  و�لرعاية  �ملحمول  للهاتف  كري"  "�أمازون 

طو�قم طبية يتم �إر�شالها �إىل منازل �ملر�شى.
ومنا قطاع �لتطبيب عن بعد مع �لقيود �ملرتبطة بجائحة كوفيد-

مع  مقارنة  مرة   38 بنحو  لها  �لأمريكيني  ��شتخد�م  و�زد�د   ،19
�أند  "ماكينزي  �أ���ش��درت��ه  تقرير  وف��ق  �جل��ائ��ح��ة،  قبل  م��ا  م�شتويات 

كومباين" يف متوز/يوليو.
يف �لوقت نف�شه، يح�شل �لأمريكيون عادًة على تاأمينهم �ل�شحي من 
خال وظائفهم، لذ� فقد دفعت �أزمة �لتوظيف �حلالية يف �لوليات 

�ملتحدة �أرباب �لعمل �إىل تقدمي مز�يا جذ�بة ب�شكل متز�يد.

املغرب يعتزم اإن�ضاء م�ضنع �ضخم لإنتاج بطاريات ال�ضيارات الكهربائية

مليار   4.13 �ملغرب  يف  �ل�شيار�ت 
وقال  ب��امل��ئ��ة.   24 ب���زي���ادة  دولر، 
مزور �إن �أول وثاين �أكر �ل�شيار�ت 
�شانديرو  د��شيا  �أوروب����ا،  يف  مبيعا 

وبيجو 208، ت�شنعان يف �ملغرب.
و�أ���ش��اف �أن���ه ل��زي��ادة ق���درة �لباد 
�ل�شني  م��و�ج��ه��ة  يف  �ل��ت��ن��اف�����ش��ي��ة 

للغاية.
و�أو�شح مزور �أن �ملغرب به م�شانع 
و�شتيانتي�س  رينو  �شيار�ت  لإنتاج 
�إن��ت��اج��ي��ة جم��ت��م��ع��ة تبلغ  ب��ط��اق��ة 
700 �ألف �شيارة. وقال "ن�شتهدف 
���ش��ي��ارة يف غ�شون  م��ل��ي��ون  �إن���ت���اج 

�لثاث �إىل �أربع �شنو�ت قادمة".

* �لطري�ن
�شناعة  م��ب��ي��ع��ات  �إن  م�����زور  ق����ال 
م�شتويات  ���ش��ت��ت��ج��اوز  �ل����ط����ري�ن 
�إذ  كوفيد19-،  ج��ائ��ح��ة  ق��ب��ل  م��ا 
�أيار  �ل�شادر�ت حتى مايو  �رتفعت 
بزيادة  دولر،  م��ل��ي��ون   877 �إىل 

�ل�شابق. �لعام  عن  باملئة   61

يف �لباد.
�إن �ل��ط��ل��ب ع��ل��ى م��ث��ل هذه  وق����ال 
ويف  �خل��ارج  يف  يتز�يد  �لبطاريات 
�شركة  ت��خ��ط��ط  �إذ  �مل���غ���رب،  د�خ����ل 
طاقتها  مل�������ش���اع���ف���ة  ����ش���ي���روي���ن 
�لإن��ت��اج��ي��ة يف غ�شون ع��ام��ني من 
كهربائية �شغرية  �شيارة  �ألف   50

لزيادة  ت��خ��ط��ط  ف���اإن���ه���ا  و�ل���ه���ن���د، 
حمليا  �مل�شنعة  �لغيار  قطع  ن�شبة 
يف �ل�����ش��ي��ار�ت �ل��ت��ي ت�����ش��دره��ا �إىل 
باملئة   65 من  �رتفاعا  باملئة   80
�ل�شيار�ت  "�شناعتا  وتابع  حاليا. 
لابتكار  حم����رك����ان  و�ل�����ط�����ري�ن 

�ل�شناعي يف �لباد".

 250 ن���ح���و  و�ح���ت���ل���ت ������ش�����ادر�ت 
وقطع  لل�شيار�ت  مغربيا  م�شنعا 
لل�شادر�ت  �لأوىل  �ملرتبة  غيارها 
�ل�شناعية للمغرب خال �ل�شنو�ت 
مبيعات  متجاوزة  �ملا�شية  �ل�شبع 
من  �أي���ار  مايو  وحتى  �لفو�شفات. 
�لعام �جلاري، بلغت مبيعات قطاع 

•• مراك�س-رويرتز:

�ملغربي  �ل�������ش���ن���اع���ة  وزي�������ر  ق������ال 
�مل��غ��رب يتفاو�س  �إن  ري��ا���س م��زور 
لبطاريات  م�����ش��ن��ع��ة  ���ش��رك��ات  م���ع 
�ل�����ش��ي��ار�ت �ل��ك��ه��رب��ائ��ي��ة م��ن �أجل 
�إن�شاء م�شنع يف �لباد مبا ينا�شب 
و�إنتاج  �حل����ايل  �ل�����ش��ي��ار�ت  ق��ط��اع 

�لكوبالت.
و�أ�����ش����اف �ل����وزي����ر يف م��ق��اب��ل��ة مع 
�تفاق  ت��وق��ي��ع  يف  "ناأمل  روي�����رز 
�لعام  ن��ه��اي��ة  ق��ب��ل  �مل�شنع  لإن�����ش��اء 
ذكر  ع���ن  �م��ت��ن��ع  ل��ك��ن��ه  �جلاري"، 

�أ�شماء �ل�شركات.
�ل�شتثمار  �أنه مل يذكر حجم  كما 
�إىل  �أ���ش��ار  لكنه  �شيتطلبه،  �ل���ذي 
�أنه �شيكون م�شنعا �شخما "جيجا 

فاكتوري".
وتابع �لوزير قائا �إن �مل�شنع �ملقرر 
�لكهربائية  �ل�����ش��ي��ار�ت  لبطاريات 
لقطاع  هائلة  دف��ع  ق��وة  "�شيوفر 
و�شي�شتفيد  �ملحلي"  �ل�����ش��ي��ار�ت 
و�ملو�د  �ملتجددة  �لطاقة  توفر  من 
و�لفو�شفات  �لكوبالت  مثل  �خل��ام 

و�أ������ش�����ب�����ح�����ت ������ش�����رك�����ة ك���ول���ي���ن���ز 
�إي��رو���ش��ب��ي�����س ي���وم �لث��ن��ني �أحدث 
�لطري�ن  ق��ط��اع  يف  رئي�شي  لع��ب 
�مل�شنعني  ق���ائ���م���ة  �إىل  ي��ن�����ش��م 
و�إيربا�س،  بوينج  مثل  �لعامليني، 
ق���ط���ع غيار  ي�������ش���ت���وردون  �ل����ذي����ن 

مغربية �ل�شنع.
ع��ل��ى هام�س  �مل���وق���ع���ة  �ل�����ش��ف��ق��ة، 
م����ع����ر�����س ف������ارن������ربة ل����ل����ط����ري�ن، 
من  دولر  م����ل����ي����ار  ����ش���ت�������ش���ي���ف 
مل��وردي قطاع �لطري�ن  �لإي���ر�د�ت 
و�رد�ت  خم���ت���ل���ف  م����ن  �مل����غ����ارب����ة 
�مل����ح����رك����ات و�مل����ق���������ش����ور�ت وب����دن 

�لطائر�ت و�أجز�ء �جلناح.
وخال نف�س �حلدث، وقع �ملغرب 
�شفقة �أخرى مع جال �إيرو�شبي�س 
ل���ب���ن���اء م�����ش��ن��ع لإن����ت����اج �لأج�������ز�ء 
�لطائر�ت  مل��ق�����ش��ور�ت  �ل��د�خ��ل��ي��ة 

بقيمة 12 مليون دولر.
 140 مب���ق���دور  �إن  م�����زور  وق�����ال 
م�شنعا بقطاع �لطري�ن يف �ملغرب 
�ملكونات  43 باملئة من  �لآن �شنع 
�لطائر�ت  �شناعة  يف  تدخل  �لتي 

�لعاملية.

مزارعون يف اأوكرانيا يتمنون التو�ضل اإىل اتفاق مع مو�ضكو حول ت�ضدير احلبوب
•• ميكوالييف-اأ.ف.ب:

يقف رحمون مريزوييف يف حقله 
��ادت��ه ت�����ش��ّب �شيا  م��ت��اأّم��ا ح�����شّ
م���ت���و�����ش���ا م����ن �حل����ب����وب د�خ����ل 
 60 ح��و�ىل  م�شافة  على  �شاحنة، 
كلم من �جلبهة يف جنوب �أوكر�نيا، 
من غري �أن يعرف �إن كان بو�شعه 

بيع حم�شوله �إىل �خلارج.
�لأ�شابيع  يف  �ملخيم  �لطق�س  رغم 
ي��ع��د مبح�شول  �لأخ����رية و�ل����ذي 
�ملو�شم،  ل���ه���ذ�  �ل��ت��وق��ع��ات  ي���ف���وق 
يبقى رحمون قلقا ب�شاأن �حل�شار 
�ملو�نئ  على  رو�شيا  تفر�شه  �ل��ذي 
�لأوكر�نية و�أعاق ت�شدير مايني 

�لأطنان من �حلبوب.
وقد ي�شدر خرب �شاّر بهذ� �ل�شدد 

�ندلع حر�ئق.
�إىل عمود  �مل���ز�رع م�شري�  وي���روي 
م��ن �ل���دخ���ان ي��ت�����ش��اع��د يف �لأف���ق 
"�شقطت  �أخ������رى  م���زرع���ة  ق����رب 
�حلقول  وب��ق��ي��ت  ه���ن���اك  ق��ذي��ف��ة 

م�شتعلة لعدة �أيام".
وحلفاوؤها  �أوك����ر�ن����ي����ا  وح����اول����ت 
بر�  �حلبوب  ت�شدير  �لأوروب��ي��ون 
�حل��دي��د ويف  �ل�شكك  ع��ن ط��ري��ق 

�شفن عرب نهر �لد�نوب.
غري �أن �شائق �ل�شاحنة فولودميري 
فر�ن�س  لوكالة  ق��ال  موزيت�شوك 
بر�س �إن هذه �لو�شائل غري كافية 
م�شري�  �لغذ�ئية،  �مل��و�د  كل  لنقل 
��شعار  يف  �حل���اد  �لرت��ف��اع  �أن  �إىل 
مكلفا  �حل���ل  ه���ذ�  يجعل  �ل��وق��ود 

للغاية.

�حلبوب؟" .
�ل����وق����ت  يف  رح�����م�����ون  ي��������دري  ل 
مبح�شوله  يفعل  م���اذ�  �حل��ا���ش��ر 
�لإهر�ء�ت  �متاأت  فيما  �جلديد 
يف �جل��������و�ر و�ن�����ه�����ارت �لأ����ش���ع���ار 

حمليا.
�شّيد  �لذي  �ل�شتيني  �لرجل  وقال 
مزرعته �ل�شغرية عند �نتقاله �إىل 
طاجيك�شتان  من  قادما  �أوكر�نيا 
ق��ب��ل ح�����و�ىل ث���اث���ني ع���ام���ا "ل 
ول  )�مل��ح��ا���ش��ي��ل(  لتخزين  م��ك��ان 

زبائن لبيعها".
�حلبوب  ت�����ش��دي��ر  م���ن���ع  ت�����ش��ب��ب 
�أ�شعار  يف  حاد  بارتفاع  �لأوكر�نية 
�ل��ع��امل وبات  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة يف  �مل����و�د 
ي���ه���دد مب��ج��اع��ة يف �ل���ع���دي���د من 
�إفريقيا  يف  وخ�����ش��و���ش��ا  �ل������دول 

�جل��م��ع��ة م���ن ت��رك��ي��ا ح��ي��ث توقع 
رو���ش��ي��ا و�أوك���ر�ن���ي���ا م��ب��دئ��ي��ا بعد 
�لظهر يف ��شطنبول �تفاقا برعاية 
�لأمم �ملتحدة ي�شمح بالإفر�ج عن 

�حلبوب �لأوكر�نية.
و���ش��ي�����ش��ع �لت����ف����اق ح�����د� لأزم�����ة 
�لرو�شي  �ل��غ��زو  ع��ن  ح���ادة جنمت 
لأوك����ر�ن����ي����ا، ه����زت �أ�����ش����و�ق �مل����و�د 
رو�شيا  و�أن  ���ش��ي��م��ا  ل  �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة، 
م�شدري  ك���ب���ار  م���ن  و�أوك����ر�ن����ي����ا 

�حلبوب يف �لعامل.
ويقول رحمون "ل خيار لدينا. ل 
ي�شعنا �شوى �أن ناأمل يف �أن ينجح 
مقتنع"  "غري  باأنه  �لأمر" مقر� 

باأن �تفاقا �شينجح يف �لو�قع.
ذل����ك؟ هل  ب��ع��د  "ماذ�  وي��ت�����ش��اءل 
ه���ذه  ك����ل  رم�����ي  �إىل  ���ش��ن�����ش��ط��ّر 

جنوب �ل�شحر�ء.
وت��ب��ق��ى ح����و�ىل 25 م��ل��ي��ون طن 
�ملو�نئ  يف  ع��ال��ق��ة  �حل���ب���وب  م���ن 
�لذي  �حل�شار  ب�شبب  �لأوكر�نية 
�إمنا  �لرو�شية  �لبحرية  تفر�شه 
�لبحرية  �لأل���غ���ام  ب�شبب  ك��ذل��ك 
حلماية  �لأوكر�نيون  زرعها  �لتي 
من  رو���ش��ي  هجوم  م��ن  �شو�حلهم 

�لبحر.
وع��ل��ى غ���ر�ر م��ز�رع��ني �آخ��ري��ن يف 
�ملنطقة، �أرجاأ رحمون مريزوييف 
على  �لقمح  ح�شاد  �لإم��ك��ان  ق��در 
لكن  �ل��و���ش��ع،  يتحلحل  �أن  �أم����ل 
�ل�����ش��م�����س �حل���ارق���ة وعدم  يف ظ��ل 
�لأ�شابيع  يف  �أم���ط���ار  �أي  ه��ط��ول 
�لأخرية وقرب �جلبهة، بات خطر 
ج��دي��د ي��ه��دد �حل��ق��ول، ه��و خطر 

غ��ر�ر رحمون  قناعته على  مبديا 
باأن �لكرملني لن ي�شمح لأوكر�نيا 

با�شتئناف ت�شدير حبوبها.

�حل�����رب  م�����ع  "�شو�ء  وي�������ش���ي���ف 
نح�شد  �أن  ع��ل��ي��ن��ا  ب���دون���ه���ا،  �أو 
�لأحو�ل"،  مطلق  يف  م��زروع��ات��ن��ا 

ن��ث��ق مبا  �أن  "ل مي��ك��ن��ن��ا  وي���وؤك���د 
�لوحيدة  �لطريقة  رو�شيا.  تقوله 

للتعامل معا هي �لقوة".

الدولر يف طريقة لت�ضجيل خ�ضائر اأ�ضبوعية 
واملركزي الأمريكي يلوح برفع اأكرب للفائدة 

نيكي يغلق عند اأعلى م�ضتوى يف 6 اأ�ضابيع 
اأ�ضهم اأوروبا ت�ضتقر بعد رفع املركزي الأوروبي 

�ضعر الفائدة واأزمة اإيطاليا ال�ضيا�ضية 

•• طوكيو-رويرتز:

�شعد �ل��دولر بقوة �م�س �جلمعة، لكنه ظل يف طريقه 
�أيار  مايو  نهاية  منذ  �أ�شبوعية  �أك��رب خ�شارة  تكبد  نحو 

بعد بيانات �قت�شادية �أمريكية �شعيفة.
�أكر  يف  م�شتوى  لأع��ل��ى  �شعوده  بعد  �ل��ي��ورو  وت��ر�ج��ع 
�لبنك  رفع  عندما  �خلمي�س  �لأول  �أم�س  �أ�شبوعني  من 
�ملركزي �لأوروبي تكاليف �لإقر��س يف �أول رفع للفائدة 

منذ 2011.
وقفز موؤ�شر �لدولر، �لذي يقي�س �أد�ء �لعملة �لأمريكية 
مقابل �شت عمات رئي�شية، 0.35 باملئة �إىل 106.98 

يف �أعقاب �نخفا�س 0.36 باملئة �أم�س �لأول �خلمي�س.
لكن على م�شتوى �أ�شبوعي ظل منخف�شا 0.95 باملئة 
�نخفا�س  و�أول  �أي���ار  29 مايو  ت��ر�ج��ع منذ  �أك��رب  وه��و 

�أ�شبوعي منذ �أربعة �أ�شابيع.
دولر   1.0187 �إىل  ب��امل��ئ��ة   0.44 �ل����ي����ورو  ون�����زل 

مر�جعا �أكر عن �مل�شتوى �مل�شجل �أم�س �خلمي�س عند 
1.0279 دولر يف �أعقاب رفع �أكرب من �ملتوقع للفائدة 

من جانب �لبنك �ملركزي �لأوروبي.
و�جته �لني �لياباين نحو �أول �رتفاع �أ�شبوعي منذ نهاية 

مايو �أيار و�إن قلل تعايف �لدولر مكا�شبه.
بعد  ي��ن   137.925 �إىل  باملئة   0.43 �ل���دولر  وز�د 
�أعلى  ع��ن  �أك���ر  م�����ش��اء مبتعد�  ب��امل��ئ��ة   0.67 ت��ر�ج��ع��ه 
�ل��ذي و�شل  139.38 ين،  24 عاما عند  م�شتوى يف 

�إليه �لأ�شبوع �ملا�شي.
�لإ�شرليني  �جلنيه  تر�جع  �لعمات،  لبقية  وبالن�شبة 
مكا�شبه  ليقل�س  دولر   1.1962 �إىل  باملئة   0.35
�أعلى  عند  يظل  لكنه  باملئة،   0.8 �إىل  �لأ���ش��ب��وع  خ��ال 

م�شتوى منذ نهاية مايو �أيار.
�إىل  ب��امل��ئ��ة   0.47 �لأ������ش�����ر�يل  �ل�������دولر  و�ن��خ��ف�����س 
0.69035 دولر و�شعد على م�شتوى �أ�شبوعي 1.63 
باملئة، لكن ذلك يظل �أف�شل �أد�ء له منذ 20 مايو �أيار.

•• طوكيو-رويرتز: 

�رتفع �ملوؤ�شر نيكي �لياباين �إىل �أعلى م�شتوى يف �أكر 
من �شتة �أ�شابيع عند �لإغاق �أم�س �جلمعة مدعوما 
على  ���ش��ارت  �لتي  بالنمو  �ملرتبطة  �لأ���ش��ه��م  مبكا�شب 
و�أ�شهم �شركات  �رتفاعات يف وول �شريت م�شاء،  درب 

�ل�شحن �لتي �شعدت بعد ت�شجيل مكا�شب قوية.
وز�د �ملوؤ�شر نيكي 0.4 باملئة ليغلق عند 27914.66 
نقطة وهو �أعلى م�شتوى �إغاق منذ �لتا�شع من يونيو 

حزير�ن.
�أكرب  ليحقق  �لأ���ش��ب��وع  ه��ذ�  باملئة   4.2 �ملوؤ�شر  وقفز 
�رتفع  كما  �آذ�ر.  م��ار���س   25 منذ  �أ�شبوعية  مكا�شب 
�أط��ول ف��رة �شعود  �ل��ت��و�يل، وه��ي  ل�شابع جل�شة على 

مت�شلة منذ نهاية مار�س �آذ�ر.
باملئة   0.28 نطاقا  �لأو���ش��ع  توبك�س  �ملوؤ�شر  و�رت��ف��ع 

�إىل 1955.97 نقطة و�شجل زيادة �أ�شبوعية بن�شبة 
باملئة.  3.35

�لأول �خلمي�س  �أم�����س  �لأ���ش��ه��م �لأم��ري��ك��ي��ة  و�رت��ف��ع��ت 
ب�����ش��ع��ود وم��ك��ا���ش��ب ق��وي��ة م�����ش��اء لاأ�شهم  م��دع��وم��ة 

�لقيادية �ملرتبطة بالنمو مثل ت�شا.
�إل���ك���رون ل�����ش��ن��اع��ة �لرقائق  ���ش��ه��م ط��وك��ي��و  و�رت���ف���ع 
د�يكني  ���ش��ه��م  و���ش��ع��د  ب��امل��ئ��ة.   1.34 �لإل���ك���رون���ي���ة 

ل�شناعة مكيفات �لهو�ء 3.45 باملئة.
�إعان  بعد  باملئة   4.75 �ل�شحن  قطاع  موؤ�شر  وقفز 

ثاث �شركات كبرية توقعات �أرباحها �ل�شنوية.
11.31 باملئة يف حني  و�شعد �شهم كاو��شاكي كي�شن 

قفز �شهم نيبون يو�شن 4.02 باملئة.
�شهم  و�نخف�س  تر�جعت.  �ملر�فق  �شركات  �أ�شهم  لكن 
�شركة طوكيو للطاقة �لكهربائية 8.3 باملئة، وتر�جع 

�شهم �شركة ت�شوبو للطاقة �لكهربائية 2.75 باملئة.

•• عوا�سم-رويرتز:

��شتقرت �لأ�شهم �لأوروبية �أم�س �جلمعة يف �أعقاب رفع 
�ملركزي  �لبنك  ج��ان��ب  م��ن  للفائدة  �مل��ت��وق��ع  م��ن  �أك���رب 
�إي��ط��ال��ي��ا، لكنها تتجه  �لأوروب����ي و�ن��ه��ي��ار �حل��ك��وم��ة يف 

�شوب ت�شجيل �أكرب مكا�شب �أ�شبوعية يف �شهرين.
600 �لأوروب�������ي ب��ع��د �أن  �مل���وؤ����ش���ر ���ش��ت��وك�����س  و����ش��ت��ق��ر 
�لقطاعات  بقية  �لطاقة خ�شائر  �أ�شهم  عو�شت مكا�شب 
�ملوؤ�شر جل�شة متقلبة على  و�أنهى  �ملبكرة.  �ملعامات  يف 

�رتفاع �أم�س �لأول �خلمي�س.
�لأوروبي  �ملركزي  �لبنك  رفع  بعد  �لأ�شو�ق  و��شطربت 
�أ�شا�س  ن��ق��ط��ة   50 �أك����رب م���ن  �ل��ف��ائ��دة مب���ق���د�ر  ���ش��ع��ر 
م��ت��وق��ع��ة. وت��ر�ج��ع��ت �لأ���ش��ه��م �لإي��ط��ال��ي��ة ب��ع��د جل�شة 

 25 عا�شفة م��ع ت��اأه��ب �ل��ب��اد لن��ت��خ��اب��ات م��ب��ك��رة يف 
�شبتمرب �أيلول بعد ��شتقالة رئي�س �لوزر�ء ماريو در�جي 

يف �أعقاب �نهيار حكومته �لئتافية.
وتتجه �أ�شو�ق �أوروبا نحو �إنهاء �لأ�شبوع على �رتفاع مع 
�لطاقة،  �إم����د�د�ت  بتقل�س  �ملرتبطة  �مل��خ��اوف  �نح�شار 
�أوروبا  وذلك بعد ��شتئناف �إمد�د�ت �لغاز �لرو�شية �إىل 

بعد توقف ب�شبب �أعمال �شيانة.
و�نخف�س �شهم بنك د�ن�شك 2.6 باملئة يف حني تر�جع 
�شهم �شيندلر �ل�شوي�شرية ل�شناعة �مل�شاعد �أربعة باملئة 

بعد خف�س �ل�شركة توقعات �لأرباح للعام �حلايل.
وت�شدر �شهم بيزيل �لتابعة ملجموعة لويدز �أوف لندن 
رفع  بعد   600 �شتوك�س  �ملوؤ�شر  على  �ملكا�شب  للتاأمني 

توقعات �لأرباح للعام باأكمله.

ارتفاع اأ�ضعار النفط مع ا�ضتمرار �ضح الإمدادات والتوترات اجليو�ضيا�ضية 
•• �سنغافورة-رويرتز:

�رتفعت �أ�شعار �لنفط يف �ملعامات �لآ�شيوية 
�نخفا�شات  م���ن  ل��ت��ت��ع��اف��ى  �جل��م��ع��ة،  �م�����س 
و�لتوتر�ت  �لإم����د�د�ت  نق�س  و�شط  �شابقة 
�شعف  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  على  �جليو�شيا�شية، 
بظاله  �أل��ق��ى  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف  �لطلب 

على �ل�شوق هذ� �لأ�شبوع.
 1.61 برنت  �لآجلة خلام  �لعقود  و�رتفعت 
دولر، �أي 1.6 باملئة، �إىل 105.47 دولر 
بتوقيت   0630 �ل�شاعة  بحلول  للربميل 
جرينت�س، بينما �شعدت �لعقود �لآجلة خلام 
 1.43 �لأم��ري��ك��ي  �لو�شيط  تك�شا�س  غ��رب 
دولر   97.78 �إىل  باملئة،   1.5 �أي  دولر، 

للربميل.
يف  �لإد�ري  �ل�شريك  �إيني�س،  �شتيفن  وق��ال 
�مل�شتثمرين  �إن  �لأ���ش��ول  لإد�رة  �إ���س.ب��ي.�آي 

يرقبون قر�ر جمل�س �لحتياطي �لحتادي 
�ملقبل  �لأ�شبوع  �ملركزي(  )�لبنك  �لأمريكي 

ب�شاأن �شعر �لفائدة.

و�أ�شار م�شوؤولو جمل�س �لحتياطي �لحتادي 
�لأرجح  �شريفع على  �ملركزي  �لبنك  �أن  �إىل 
�شعر �لفائدة 75 نقطة �أ�شا�س يف �جتماعاته 

يومي 26 و27 يوليو متوز.
وبينما �أثرت �إ�شار�ت �شعف �لطلب �لأمريكي 
�لقيا�شية  �لعقود  �لنفط ودفعت  �أ�شعار  على 
�جلل�شة  يف  باملئة  ثاثة  بنحو  لانخفا�س 
�لعاملية  �لإم���������د�د�ت  ����ش��ت��م��رت  �ل�����ش��اب��ق��ة، 

�ملحدودة يف �حلفاظ على �نتعا�س �ل�شوق.
خال  �لو�شيط  تك�شا�س  غرب  خام  وتر�جع 
�جلل�شتني �ملا�شيتني بعد �أن �أظهرت بيانات 
�أن �لطلب على �لبنزين يف �لوليات �ملتحدة 
�نخف�س بن�شبة ثمانية باملئة تقريبا مقارنة 
بالعام �ل�شابق يف ذروة مو�شم �ل�شفر �ل�شيفي 
متاأثر�  �لبنزين،  ��شتهاك  فيه  يزيد  �لذي 
حمطات  يف  قيا�شي  ب�شكل  �أ���ش��ع��اره  ب��ارت��ف��اع 

�لوقود.
ويف �ملقابل، عززت عامات �لطلب �لقوي يف 
�آ�شيا خام برنت، مما جعله يف طريقه لتحقيق 

�أول مكا�شب �أ�شبوعية يف �شتة �أ�شابيع.

الروبل الرو�ضي يرتاجع متجاوزا 58 مقابل 
الدولر بعد خف�ض اأ�ضعار الفائدة 

•• مو�سكو-رويرتز: 

�نخف�س �لروبل �لرو�شي متجاوز� 58 مقابل �لدولر �أم�س �جلمعة لينزل 
�أ�شعار  �ملركزي  �لبنك  خف�س  بعدما  �ل�شباح  خ��ال  له  نقطة  �أ�شعف  �إىل 
�لفائدة للمرة �لر�بعة يف �لعام �حلايل بو�قع 150 نقطة �أ�شا�س �إىل ثمانية 

باملئة مما فاق �لتوقعات.
باملئة   1.9 �ل��روب��ل  ت��ر�ج��ع  جرينت�س،  بتوقيت   1047 �ل�شاعة  وبحلول 
�إىل 58.14 �أمام �لدولر بعد دقائق من �إعان قر�ر �لبنك �ملركزي. كما 

تر�جع و�حد باملئة �إىل 57.79 �أمام �ليورو يف بور�شة مو�شكو.
و�أ�شبح �لروبل �لعملة �لأف�شل �أد�ء يف �لعامل حتى �لآن هذ� �لعام، مدعوما 
�لغربية  �لعقوبات  من  �لرو�شي  �مل��ايل  �لنظام  حلماية  �تخذت  ب��اإج��ر�ء�ت 
�ملفرو�شة على �لباد ب�شبب غزوها �أوكر�نيا يف 24 فرب�ير �شباط. و�شملت 
ه��ذه �لإج�����ر�ء�ت �ل��ق��ي��ود �مل��ف��رو���ش��ة على �شحب �لأ���ش��ر �ل��رو���ش��ي��ة ب�شحب 

مدخر�تها بالعمات �لأجنبية.
وقبل 24 فرب�ير �شباط، مت تد�ول �لروبل بالقرب من 80 مقابل �لدولر 

و85 مقابل �ليورو.
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•• اأوج�ستو-بولندا-وام:

�أوىل  �ل�شبت  �ل��ي��وم  �ل�شريعة  ل��ل��زو�رق  �أبوظبي  فريق  يخو�س 
حت���دي���ات �جل���ول���ة �لف��ت��ت��اح��ي��ة م���ن ب��ط��ول��ة �ل���ع���امل ل�����زو�رق 

فورمول2-، �لتي يبد�أ فيها �لفريق �لدفاع عن لقبه.
�أوج�شتو �لبولندية هذه �جلولة �لفتتاحية  وت�شت�شيف مدينة 
�ل��ع��امل، يف مقدمتها  �أن��ح��اء  م��ن خمتلف  زورق���ا   21 مب�شاركة 
�أبوظبي بقيادة ر��شد �لقمزي ومن�شور  "فريق  زو�رق �لإمار�ت 

�ملن�شوري وفريق �ل�شارقة بقيادة �شامي �شيليو" .
لتحقيق  �ل��زم��ن  �شباق  �ل��ي��وم ح�شابات  �ل���زو�رق  وت��دخ��ل جميع 
للو�شول  �ملختلفة  �ل�شرعة  ت�شفيات  خ��ال  م��ن  زم��ن  �أف�����ش��ل 
غد�  ينطلق  �ل��ذي  �لرئي�شي  �ل�شباق  �لنطاقة يف  �إىل مقدمة 

. " " �لأحد 
فريق  �أبطال  بني  قوية  مناف�شة  �لغد  جولة  ت�شهد  �أن  ويتوقع 

للبطولة،  بقوة  و�لعائد  �ل�شارقة  فريق  جنم  و�شيليو  �أبوظبي 
تور  فيليب  �لفرن�شي  ع���ودة  م��ع  خم�شرمة  �أ���ش��م��اء  وم�����ش��ارك��ة 
للبطولة وح�شور �لليتو�ين �إدجر��س ريابكو و�لربتغايل دو�رتي 

بينيفتي.
تبد�أ  ت�شفيات   3 ب�  �ليوم  زمن  �أف�شل  �شباق  مناف�شات  وتنطلق 
�أف�شل  ليتاأهل  �لأوىل  �لت�شفية  يف  �ل����زو�رق  جميع  مب�شاركة 
زو�رق   10 تتاأهل لحقا  �أن  �لثانية على  للت�شفية  زورق��ا   15
هوية  خالها  من  يتحدد  و�لتي  و�لنهائية،  �لثالثة  للت�شفية 
�أ�شحاب �ملر�كز �لأوىل يف حتدي �لزمن �لأف�شل وحتديد خط 

�نطاق �ل�شباق �لرئي�شي للجولة .
كم-�ل�شاعة   180 �إىل  �ليوم  �ل���زو�رق  �شرعة  ت�شل  �أن  ويتوقع 
خ��ا���ش��ة م��ع �مل�����ش��ار �مل��ح��دد ع��ل��ى ن��ه��ر �أوج�����ش��ت��و، و�ل����ذي يت�شم 
بامل�شافات �لكبرية يف بع�س �لأج��ز�ء وزي��ادة جرعة �لإث��ارة عرب 

�ملناف�شة.

و�شبق لفريق �أبوظبي �أن حقق بنف�س �لنهر لقب بطولة �لعامل 
للتحدي �لكا�شيكي "12 �شاعة" يف �ملو�شم �ملا�شي ويف 2019 

بالإ�شافة للم�شاركة وبقوة يف هذ� �لتحدي منذ 2016 .
و�أكد ر��شد �لقمزي حامل لقب �لبطولة وقائد زورق �أبوظبي 1 
��شتعد�ده للتحدي �لقوي غد� خا�شة �أنه ي�شارك بزورق جديد 
�إىل  م�شري�  كثري�،  �أف�شل  ومبو��شفات  �ملا�شي  �ملو�شم  عن  كليا 

�مل�شاركة �لقوية �ملنتظرة من مناف�شني بارزين يف هذه �جلولة.
ولفت �لقمزي �إىل �أن جميع �لأ�شماء مر�شحة وبقوة للفوز و�لكل 
م�شتعد لهذه �جلولة، ويجب �لركيز وعدم �لتهاون خا�شة �أن 
�لفرق  لبع�س  متوقعة  غ��ري  م��ف��اج��اآت  حت��م��ل  �لف��ت��ت��اح  ج��ول��ة 
و�لأهم جتاوز عقبة �ل�شرعة �ليوم، و�شيكون �حل�شم من خال 

�ل�شباق �لرئي�شي �لأحد.
ويوؤ�زر �لقمزي �ليوم �لر�ديو مان نا�شر �لظاهري رفيق �لقمزي 

يف حتقيق �ألقاب �لبطولة �ل�4 يف �ملو��شم �ملا�شية.

اليوم .. اأبطال الإمارات يخو�ضون حتدي ال�ضرعة يف بطولة العامل لفورمول-2

•• باري�س- وام:

�لحتاد  رئي�س  �ل�شعفار  �أ�شامة  �شعادة  �إمار�تي من خال  بدعم 
�لآ�شيوي للدر�جات نائب رئي�س �لحتاد �لدويل للعبة، مت �إ�شهار 
�لحتاد  من  ب��اع��ر�ف  �لهو�ئية؛  للدر�جات  �آ�شيا  جنوب  �حت��اد 
�لدويل للدر�جات وبالتن�شيق مع �لحتاد �لآ�شيوي عقب �لجتماع 
8 دول  �لذي مت يف فرن�شا. وي�شم �لحتاد �جلديد يف ع�شويته 
وبنجاد�س  وباك�شتان  و�أفغان�شتان  ونيبال  و�ملالديف  �لهند  هي 
�أ�شامة �ل�شعفار �أن �لقر�ر ياأتي  و�شريانكا وبوتان. و�أكد �شعادة 
�ملبادر�ت  �لعديد من  �إطاق  �للعبة دوليا وقاريا. وتقرر  لإثر�ء 
و�لأن�شطة لت�شجيع بر�مج �لتدريب و�لتاأهيل يف خمتلف �لدول 

�لآ�شيوية �شمن بر�مج �لحتاد �لدويل للدر�جات، و�لتي تهدف 
طريق  عن  �لعامل  دول  خمتلف  يف  �للعبة  مكانة  وتعزيز  لن�شر 
وميكانيكا  و�لتحكيم  �لتدريب  جم��الت  يف  جمانية  دور�ت  عقد 
2022 . و�أكد  �لدر�جات بعدد من �لدول �لآ�شيوية قبل نهاية 
�أن �لفرة �ملقبلة �شت�شهد خطوة مماثلة باإ�شهار �حتاد  �ل�شعفار 
17 دول��ة. على  �آ�شيا للدر�جات و�ل��ذي ي�شم يف ع�شويته  غرب 
للدر�جات  �لآ�شيوي  �لتنفيذي لاحتاد  �ملكتب  قرر  �آخ��ر،  جانب 
وللم�شمار  تاياند  يف  �لطريق  ل�شباق  �آ�شيا  ب��ط��ولت  تنظيم 
BMX يف  ول��در�ج��ة  �لهند  يف  �جلبلية  ول��ل��در�ج��ة  ماليزيا  يف 
�لفلبني، و�شيتم �إدر�جهم باأجندة �لحتاد �لدويل عقب �جتماعه 

�ل�شنوي يف �شبتمرب �ملقبل.

بدعم اإماراتي .. اإ�ضهار احتاد جنوب اآ�ضيا للدراجات الهوائية

�لإمار�ت  باحتاد  �لوطنية  �ملنتخبات  جلنة  رئي�س  �ملن�شوري،  عو�س  �أك��د 
�آ�شيا  غ��رب  لبطولة  �لإم����ار�ت  �شباب  منتخب  جاهزية  �ل��ط��ائ��رة،  للكرة 
هذه  يف  �مل�شاركة  �أج��ل  من  �أه��د�ف��ه  وحتقيق  عاما"،   20 "حتت  لل�شباب 

�لبطولة، �لتي تقام للمرة �لأوىل.
وت�شت�شيف �شالة مدينة �لأمري نايف �لريا�شية بالقطيف يف �ل�شعودية 
مناف�شات هذه �لبطولة من �ليوم وحتى 31 يوليو �جلاري مب�شاركة 10 

منتخبات.
من  جم��م��وع��ة  ت�شم  �حل��ال��ي��ة  �ملنتخب  ت�شكيلة  �أن  �مل��ن�����ش��وري  و�أو����ش���ح 
�لاعبني �لنا�شئني �لذين يتم �إعد�دهم، و�إك�شابهم �خلربة ليكونو� نو�ة 
 2023 لل�شباب  �لألعاب �خلليجية  دورة  �لذي يخو�س  �ل�شباب،  ملنتخب 

بالإمار�ت.
ويد�شن منتخب �لإمار�ت م�شاركته يف �لبطولة بلقاء نظريه �لأردين ثم 

يلتقي نظريه �لعر�قي �ليوم قبل مو�جهة �ملنتخبني �للبناين و�لبحرين 
يف مبار�تيه �لتاليتني بدور �ملجموعات.

وقال �ملن�شوري: "برغم �أن �لبطولة �حلالية هي �مل�شاركة �لر�شمية �لأوىل 
لهذ� �جليل من �لاعبني، هناك حالة تفاوؤل بقدرة �لفريق على تقدمي 
م�شتويات متميزة و�ل�شعي لتحقيق نتائج طيبة �أمام منتخبات �أكر خربة 

بالبطولت".
وت�شم ت�شكيلة منتخب �لإمار�ت يف �لبطولة 12 لعباً هم عي�شى نا�شر 
�لأهلي" وعبد  "�شباب  ح�شن  دروي�س  ويو�شف  �للنجاوي  وفي�شل  عبدي 
�لريامي وم�شعود دروي�س �شبكي وحممد  �ملهري ور��شد مو�شى  �لرحمن 
جمعه  فهد  ور��شد  �ل�شويدي  بطي  وز�ي��د  "عجمان"  �ملن�شوري  �شلطان 
وحممد خالد �لفا�شي "�لن�شر" و�أحمد �إبر�هيم ب�شري "�لو�شل" وخالد 

ر��شد �مل�شكري "�لعني".

•• دبي-وام:

يد�شن منتخب �لإمار�ت للنا�شئني 
ل���ك���رة �ل���ي���د م��رح��ل��ة ج���دي���دة من 
�لآ�شيوية  للبطولة  ����ش��ت��ع��د�د�ت��ه 
�ملقبل؛  �ل�شهر  بالبحرين  �ملقررة 
مع�شكر  يف  �ل��ف��ري��ق  ينتظم  ح��ي��ث 
�ل��ي��وم �ل�شبت  د�خ��ل��ي ب��د�ي��ة م��ن 

على �شالة نادي �حلمرية.
��شتعد�د�ته  �ل���ف���ري���ق  وي���و�����ش���ل 

قائمته،  يف  لع��ب��ا   19 مب�����ش��ارك��ة 
�لبطولة  ب����ه����ا  ي����خ����و�����س  �ل����ت����ي 
�لآ�شيوية، �ملقررة من 16 �إىل 27 
بدورها  و�ملوؤهلة  �ملقبل  �أغ�شط�س 
 2023 �لعامل  كاأ�س  نهائيات  �إىل 

يف كرو�تيا.
و����ش���ه���دت �ل����ف����رة �مل���ا����ش���ي���ة عدة 
قيادة  حت��ت  للمنتخب  مع�شكر�ت 
عا�شور،  ق��ا���ش��م  �ل��وط��ن��ي  �مل�����درب 
�لرتقاء  على  خالها  رك��ز  �ل���ذي 

مب������ع������دلت �ل����ل����ي����اق����ة �ل���ب���دن���ي���ة 
�لفني  �جل��ان��ب  و�إرج���اء  لاعبني، 
�أن  وي��رج��ح  �مل��ق��ب��ل��ة.  للمع�شكر�ت 
�آخر  مع�شكر  يف  �ل��ف��ري��ق  ينتظم 
مبدينة �لعني عقب �نتهاء مع�شكر 

�حلمرية.
�لفني  �مل��دي��ر  عا�شور  قا�شم  و�أك���د 
�ملنتخب  جت���ه���ي���ز�ت  �أن  ل��ل��ف��ري��ق 
للبطولة �لآ�شيوية تتو��شل ب�شكل 
من  �شورة،  باأف�شل  للخروج  د�ئ��م 

�لإمار�تية  �ليد  كرة  ت�شريف  �أجل 
م�شري�  �لآ���ش��ي��وي،  �ملحفل  ه��ذ�  يف 
�إىل �أنه يركز خال �لفرة �حلالية 
على دعم م�شتوى �لاعبني بدنيا 
�ملوؤهلة  �ل��ب��ط��ول��ة  لأه��م��ي��ة  وف��ن��ي��ا 

بدورها لكاأ�س �لعامل.
�ملا�شية،  �ل��ف��رة  خ���ال  و�أ����ش���اف 
يف  كبري�  حما�شا  �لاعبون  �أب��دى 
�أن  �ملفر�س  من  ك��ان  �لتدريبات. 
يبد�أ �لإعد�د منذ فرة طويلة لكن 

ظروف جائحة كورونا حالت دون 
ذلك. ومع عودة �حلياة لطبيعتها، 
�ل���ش��ت��ع��د�د�ت، و�لعمل على  ب��د�أن��ا 
خ���ل���ق ح���ال���ة م����ن �ل��ت��ج��ان�����س بني 

�لاعبني.
مع�شكر�ت  �إق���ام���ة  �إم��ك��ان��ي��ة  وع���ن 
خارجية خال �لفرة �ملقبلة قبل 
�لبطولة �لآ�شيوية، �أكد عا�شور �أن 
�لحتاد،  مبو�فقة  م��ره��ون  �لأم���ر 
�أو  �ملع�شكر يف مقدونيا  يكون  وقد 

�شلوفينيا �أو م�شر.
بالن�شبة  �ل��ي��د  ك��رة  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�لدعم  من  ملزيد  حتتاج  للنا�شئني 

جديدة،  عنا�شر  ��شتقطاب  بهدف 
للمنتخب  ر�ف���������د�  ت����ك����ون  ح���ت���ى 
�لوطني �لأول يف �ل�شنو�ت �ملقبلة، 

مو�شحا �أن �لأندية يقع عليها دور 
كبري يف جتهيز �لاعبني باكت�شاف 

�ملو�هب �جلديدة وتاأهيلها.

•• باري�س-وام:

باملركز  "�لإمار�ت"  ف��ري��ق  جن��م  بوجات�شار  ت���ادي  �ل����در�ج  ف��از 
�جلبلية  �ملرحلة  فرن�شا،  جولة  م��ن  �ل�18  �ملرحلة  يف  �ل��ث��اين 
�متدت  و�لتي  فرن�شا  جولة  من  �حلالية  �لن�شخة  يف  �لأخ���رية 

مل�شافة 143.2 كم من لورد �إىل �أوتاكام.
م خالها �لدر�جون �أد�ًء  وكانت �ملرحلة �شهدت بد�ية حما�شية قدَّ
قوياً، لكنهم مل يتمكنو� من �لنف�شال عن �ملجموعة �لرئي�شية 

لت�شكيل جمموعة متقدمة. ومع و�شولهم �إىل م�شافة �لت�شلق 
�لثانية يف كول دي �شبونديل، �نطلق بر�ندون ماكنالتي يف �أد�ء 

قوي ليحتل �شد�رة �ملجموعة ويتحكم بوترية �ل�شباق.
وقبل �أقل من 40 كم من خط �لنهاية، �نطلق زميله بوجات�شار 
/ فريق  در�ج  فينيجارد  جونا�س  �ل��دمن��ارك��ي  مناف�شه  ليتبعه 

جامبو-فيزما/.
لكنه  �ل��ر�ب��ي،  �ملنحدر  يف  طفيف  حل��ادث  بوجات�شار  وتعر�س 
بفارق دقيقة و4  �لثاين متاأخر�ً  �ملركز  �ل�شباق وحل يف  و��شل 

وح��اف��ظ على �شد�رة  باملرحلة  ف��از  �ل��ذي  فينيجارد  ع��ن  ث���و�ٍن 
�لرتيب �لعام لل�شباق.

يف  �أف��ك��ر  �أك��ن  ومل  ج��ه��دي،  ق�شارى  "بذلت  بوجات�شار:  وق��ال 
�لفوز باملرحلة، بل با�شتعادة �لقمي�س �لأ�شفر. �نطلقت باأق�شى 
�شرعتي بدء�ً من م�شافة �لت�شلق �لثانية وحتى م�شافة �لت�شلق 
�لنهائية، لكنني تعر�شت حلادث على �ملنحدر ت�شبب بر�جعي. 
ومع ذلك ، متكنت من �حتال �ملركز �لثاين. لذ� ، فاإنني فخور 

بهذه �لنتيجة وبالأد�ء �لذي قدمته".

املن�ضوري: منتخب �ضباب الطائرة جاهز 
لتحقيق اأهدافه يف بطولة غرب اآ�ضيا

منتخب نا�ضئي كرة اليد يد�ضن مرحلة جديدة 
من ا�ضتعداداته للبطولة الآ�ضيوية

بوجات�ضار يحرز املركز الثاين يف املرحلة 
ال�18 بجولة فرن�ضا

•• اأبوظبي-وام:

عقدت ر�بطة �ملحرفني �لإمار�تية �أم�س �جتماع �جلمعية �لعمومية 
�لعادية ملو�شم 2021-2022، بنظام �لت�شال �ملرئي عن بعد، ومت 
خاله �عتماد وبحث تطوير �آليات �لعمل لارتقاء باملنظومة وفق 
�خلطة �ل�شر�تيجية -2020 2030 للر�بطة. وتر�أ�س �لجتماع 
كلمة  �ألقى  �ل��ذي  �لر�بطة،  رئي�س  �جلنيبي  نا�شر  عبد�هلل  �شعادة 
ترحيبية تقدم فيها بال�شكر للقيادة �لر�شيدة �لتي و�شعت �لريا�شة 
�شنٍد ومعني على  �لبالغ فكانت خري  �هتمامها  و�لريا�شني مو�شع 
جتاوز كل �ملر�حل و�ملحطات �ملهمة. ومت �فتتاح �لجتماع بالت�شديق 

حم�شر  ملر�جعة  �أع�شاء   3 وتعيني  �ل�شابق  �لجتماع  حم�شر  على 
�لجتماع، وعر�س د.خالد حممد عبد�هلل م�شت�شار تطوير �لأعمال 
 ،2022-2021 �لريا�شي  للمو�شم  �لن�شاط  تقارير  بالر�بطة، 
و�لذي ت�شمن ما مت �إجنازه مبختلف �ملجالت �لفنية و�لتنظيمية 
�شركة  تعيني  �ع��ت��م��اد  �لج��ت��م��اع  و���ش��ه��د  و�لإد�ري������ة.  و�لت�شويقية، 
"ديلويت �آند تو�س"، مدققا خارجيا م�شتقًا ليقوم مبهمة تدقيق 
 2022 يونيو   30 يف  �ملنتهية  لل�شنة  للر�بطة  �مل��ال��ي��ة  �ل��ب��ي��ان��ات 
توزيع  �آلية  �عتماد  ..كما مت  �ملعتمدة  و�لإج���ر�ء�ت  لل�شيا�شات  وفقاً 
عو�ئد �لر�بطة على �أع�شاء �جلمعية �لعمومية للمو�شم �لريا�شي 

مو��شم. من  يليه  وما   2023-2022

»عمومية املحرتفني« تعتمد اآليات الرتقاء 
باملنظومة وفق ا�ضرتاتيجية 2030
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر:

�لريا�شية،  ب��امل��ز  ���ش��رك��ة  �أع��ل��ن��ت   
�ل���������ش����رك����ة �ل����ع����امل����ي����ة �ل������ر�ئ������دة 
�لإد�رة  جم�����ال  يف  �مل��ت��خ�����ش�����ش��ة 
لتدريب  �شركة  و�أك���رب  �ل��ري��ا���ش��ة، 
�لعامل،  يف  �جل��وج��ي��ت�����ش��و  ري��ا���ش��ة 
لل�شركة  �لتابعة  �ل�شركات  و�إحدى 
�نتهاء  ع���ن  �ل��ق��اب�����ش��ة،  �ل��ع��امل��ي��ة 
�إد�رت���ه���ا ل��ك��اف��ة �إج������ر�ء�ت جتديد 
يف  تدريبية  خ��دم��ات  ت��ق��دمي  عقد 
ريا�شة �جلوجيت�شو ملدة 3 �شنو�ت 
معهد  منت�شبي  ل�����ش��ال��ح  در����ش��ي��ة 

�ملهني  و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي 
�لتطبيقية  �لتكنولوجيا  ومعهد 
بفروعهما �ملختلفة بقيمة �إجمالية 

تبلغ 41 مليون درهم.
����ش���ي���ق���دم ما  �ل���ع���ق���د،  و مب���وج���ب 
خرب�ء  م��ن  م��درًب��ا   20 جمموعه 
�لتدريب  خ���دم���ات  �جل��وج��ي��ت�����ش��و 
للتعليم  �أب��وظ��ب��ي  معهد  ل��ط��اب 
و�ل�������ت�������دري�������ب �مل�����ه�����ن�����ي وم���ع���ه���د 
�لتكنولوجيا �لتطبيقية بفروعهما 
ح����ي����ث ����ش���ي���ت���م ت����ق����دمي خ����دم����ات 
يف  �جلامعات  خمتلف  يف  �لتدريب 

جميع �أنحاء �لإمار�ت.
�لرئي�س  دروي�����������س،  ف�������وؤ�د  وق������ال 
�لتنفيذي و�لع�شو �ملنتدب ل�شركة 

يوجد  ل   " �ل���ري���ا����ش���ي���ة:  ب����امل����ز 
�أك�����رب م���ن وج�����ود �شريك  ت��ق��دي��ر 
�شر�كته  عقد  ي��ج��دد  ��شر�تيجي 
تو�شيعه.   م���ن  وي���زي���د  ع��م��ل��ك  م���ع 
ب��امل��ز �ل��ري��ا���ش��ي��ة مت�شي �ل��ي��وم يف 
يف  �لريادة  تاأمني  ي�شتهدف  م�شار 
و�ل�شتثمار  �لريا�شة  �إد�رة  جمال 
عرو�س  بتقدمي  لنا  ي�شمح  مم��ا   ،
مل�شاهمينا  �أع��ل��ى  وق��ي��م��ة  م��ت��م��ي��زة 
�مل�شلحة.  و�أ�شحاب  وم�شتثمرينا 
�أننا  بثقة  �ل��ق��ول  ميكنني   ، �ل��ي��وم 
حتقيق  نحو  ثابتة  بخطى  ن�شري 
 750 �لبالغة  �مل�شتهدفة  �لقيمة 

للعقود  �إم�����ار�ت�����ي  دره�����م  م��ل��ي��ون 
�ملحددة �ملمنوحة هذ� �لعام ".

�لريا�شية  ب���امل���ز  م�����ش��اري��ع  ت���اأت���ي 
�لتو�شعية �لر�مية نحو ن�شر رقعة 
خمتلف  ب��ني  �لريا�شية  �مل�����ش��ارك��ة 
ف��ئ��ات �مل��ج��ت��م��ع مت��ا���ش��ي��اً م��ع روؤية 
�ل���ق���ي���اد�ت �ل��ع��ل��ي��ا �ل���ر�م���ي���ة نحو 
�ل�شباب  وموؤهات  �إمكانات  تعزيز 
�لإمار�تي وحتقيق �لتمكني �لكامل 
لاأجيال �ل�شاعدة من �أجل زيادة 
�لإم��ار�ت��ي��ة على  �ل��ك��و�در  تناف�شية 
جميع  ويف  �لأ�����ش����ع����دة  خم���ت���ل���ف 

�ملجالت.

�لأ�شو�ء  دوري  يف  �ملناف�س  �أون���ام  بوما�س  ن��ادي  ق��ال 
تعاقد  �إن��ه  �ملا�شية  قبل  �لليلة  �لقدم  لكرة  �ملك�شيكي 
م���ع �مل���د�ف���ع �ل���رب�زي���ل���ي �مل��خ�����ش��رم د�ين �أل��ف��ي�����س يف 
�شفقة جمانية بعد �شهر من نهاية مدته �لثانية مع 

بر�شلونة �لإ�شباين.
وخ����ال ف��رت��ه �لأوىل م��ع �ل���ن���ادي �ل��ق��ط��ال��وين ما 

بلقب  �ألفي�س  توج  و2016   2008 بني 
�ل��دوري �لإ�شباين �شت مر�ت وبلقب 

دوري �أبطال �أوروبا ثاث مر�ت �إىل 
جانب عدة �ألقاب �أخرى بارزة.

وك�����ت�����ب ب�����وم�����ا������س ع������رب م���وق���ع 
د�ين  يا  �نتظارك  يف  "كنا  توير 

�ألفي�س".
و�شاعد �ألفي�س منتخب �لرب�زيل 

�لأوملبية  بالذهبية  �لفوز  على 
ط���وك���ي���و  �أل�������ع�������اب  يف 

�ل�شيفية �لعام �ملا�شي كما �شبق له �لفوز مع منتخب 
باده بلقب كاأ�س كوبا �أمريكا مرتني وبكاأ�س �لقار�ت 

مرتني.
ولعب �ألفي�س )39 عاما( �أكر من 100 مبار�ة دولية 
مع منتخب �لرب�زيل منذ ظهوره �لأول مع �لفريق يف 
2006 وكان �شمن �لت�شكيلة �لتي �شاركت يف نهائيات 

كاأ�س �لعامل يف ن�شختي 2010 و2014.
و�ن�����ش��م �أل��ف��ي�����س �إىل ���ش��او ب��اول��و �ل��رب�زي��ل��ي يف 
2019 بعد �أن �أم�شى 17 عاما يف �أوروبا لعب 
ويوفنتو�س  وبر�شلونة  �إ�شبيلية  مع  خالها 
وباري�س �شان جريمان لكنه �أنهى عقده مع 
ب�شبب  �مل��ا���ش��ي  �أي��ل��ول  �شبتمرب  �ل��ف��ري��ق يف 

خافات حول م�شتحقات مالية متاأخرة.
ت�شرين  ن��وف��م��رب  يف  ب��ر���ش��ل��ون��ة  �إىل  وع����اد 
�ل��ث��اين ووق���ع م��ع��ه ع��ق��د� ي�شتمر حتى 
 2022-2021 مو�شم  نهاية 
�ل�شابق  زم��ي��ل��ه  �إىل  لين�شم 
عني  �ل��ذي  هرنانديز  ت�شابي 

مدربا لرب�شلونة.
و�شارك �ألفي�س يف 14 مبار�ة 
�لذي  بر�شلونة  مع  ب��ال��دوري 
�ح��ت��ل �مل��رك��ز �ل��ث��اين يف نهاية 
بفارق  �ملا�شي متخلفا  �ملو�شم 
13 نقطة عن ريال مدريد 

�ملتوج باللقب.

فاز �ملهاجم �ل�شنغايل �شاديو ماين بجائزة �أف�شل لعب يف 
�ل�شابق  �لعام �جل��اري بعد تفوقه على زميله  �أفريقيا عن 
مندي  و�إدو�ر  �شاح  حممد  �مل�شري  �ل��دويل  ليفربول  يف 
�حلفل  يف  وذل����ك  �ل�����ش��ن��غ��ال  وم��ن��ت��خ��ب  ت�شيل�شي  ح���ار����س 
�أقامه  �ل���ذي  �ل��ق��ارة  يف  �لأف�����ش��ل  ج��و�ئ��ز  لتوزيع  �ل�شنوي 

�لحتاد �لأفريقي لكرة �لقدم )�لكاف( يف �ملغرب.
وهذه هي �ملرة �لثانية �لتي يفوز بها ماين �لبالغ عمره 30 
�أبرز �ملر�شحني  2019 حيث كان من  عاما باجلائزة بعد 
بعدما قاد �ل�شنغال للفوز بكاأ�س �لأمم �لأفريقية و�لتاأهل 
�إىل  2022 يف ق��ط��ر. وق���اد ���ش��اح م�شر  �ل��ع��امل  ل��ك��اأ���س 
�أمام  �ل��رج��ي��ح  ب��رك��ات  خ�شر  لكنه  �لأمم  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي 
�لتاأهل  على  �لفا�شلة  �ملو�جهة  يف  تكرر  ما  وهو  �ل�شنغال، 
ل��ك��اأ���س �ل���ع���امل، ل��ك��ن ق��ائ��د م�����ش��ر ت��ق��ا���ش��م ����ش���د�رة هد�يف 
�لدوري �لإجنليزي هذ� �ملو�شم. وظهر ماين و�شاح ب�شكل 
مميز مع ليفربول على مد�ر �ملو�شم، قبل �نتقال �لاعب 
�أف�شل  جائزة  �شاح  ون��ال  ميونيخ.  بايرن  �إىل  �ل�شنغايل 
على  ب��ن��اء  �ل��ف��ائ��ز  وي��ت��ح��دد  و2018.   2017 يف  لع���ب 
�أ�شو�ت �للجنة �لفنية يف �لكاف وجمموعة من �ل�شحفيني 
وقال  �لأف��ري��ق��ي��ة.  �ملنتخبات  وق��ائ��دي  م��درب��ي  جانب  �إىل 
للمغرب  �شافر  �أن  بعد  �ل��رب��اط  يف  �ل��ك��اف  حفل  يف  م��اين 

�أن هز �ل�شباك يف  من و��شنطن بعد 

�أول ظهور له مع بايرن ميونيخ عندما فاز بطل �لدوري 
مبار�ة  يف   2-6 �لأمريكي  يونايتد  دي.���ش��ي  على  �لأمل���اين 
�ل�شبان  لاعبني  �جلائزة  هذه  "�أهدي  �لأربعاء  يوم  ودية 
�ل�شنغال. �لعو�طف تغلبني و�لكلمات تعجز عن و�شف  يف 
يلعب  �ل����ذي  م��ن��دي  �حل���ار����س  م��و�ط��ن��ه  وك����ان  �شعوري". 
�أف�شل  )�لفيفا(  �ل��دويل  �لحت��اد  �خ��ت��اره  ت�شيل�شي  لنادي 
�لثاين.  ك��ان��ون  ي��ن��اي��ر  2021 يف  ع��ن  �ل��ع��امل  ح��ار���س يف 
�أو����ش���و�ل لع��ب��ة بر�شلونة  �أ���ش��ي�����ش��ات  �ل��ن��ي��ج��ريي��ة  ون��ال��ت 
�ل�شنغال  منتخب  وح�شد  �ل��ق��ارة.  يف  لعبة  �أف�شل  جائزة 
منتخب  �أف�شل  �لعامل جائزة  لكاأ�س  �ملتاأهل  �أفريقيا  بطل 
�ملنتخب �مل�شري �لو�شيف  �لقارة متفوقا على  للرجال يف 
و�لكامريون �شاحبة �ل�شيافة. كما نال �أليو �شي�شي مدرب 
على  تفوقه  بعد  �ل��ق��ارة  يف  م��درب  �أف�شل  جائزة  �ل�شنغال 
وليد �لركر�كي مدرب �لود�د �ملغربي و�لربتغايل كارلو�س 

كريو�س مدرب منتخب م�شر �ل�شابق.

* اإجناز عربي
�أفريقيا  �أبطال  وفاز �لود�د �لبي�شاوي �ملغربي بطل دوري 
�أفريقيا  يف  للرجال  �لأف�شل  �ل��ن��ادي  بجائزة  �لقدم  لكرة 
جائزة  �مل�شري  �لأهلي  حار�س  �ل�شناوي  حممد  نال  بينما 
د�ونز  �شن  ماميلودي  ون���ال  �ل��ق��ارة.  د�خ���ل  لع��ب  �أف�شل 
�لقارة  يف  لل�شيد�ت  فريق  �أف�شل  جائزة  �أفريقي  �جلنوب 
بعد فوزه باأول ن�شخة ن�شائية لدوري �أبطال �أفريقيا بينما 
ذهبت جائزة �أف�شل لعبة يف م�شابقات �لأندية �لإفريقية 
�إىل �إيفيلني بادو من غانا و�لتي نالت �أي�شا جائزة �أف�شل 
لعبة �شابة. وح�شل �ل�شنغايل بابي ماتار �شار على جائزة 
�أف�شل لعب �شاب. ونالت �جلنوب �إفريقية ديزيريه �إلي�س 

جائزة �أف�شل مدربة ملنتخب ن�شائي يف �أفريقيا.
وح�����ش��ل ه���دف ب��اب��ي ع��ث��م��ان ���ش��اك��و لعب 
جائزة  ع���ل���ى  �ل���ت���ن���ز�ين  ���ش��ي��م��ب��ا 
�أف�شل هدف يف 2022.

�شنوات   3 ملدة  الرابعة  الفرتة  اتفاقية  جتديد  •مت 
• بلغ جمموع عقود ال�شراكة مع �شركة باملز الريا�شية 709 مليون درهم 

بحلول الن�شف االأول من عام 2022

بوما�ض املك�ضيكي ي�ضم الربازيلي 
األفي�ض يف �ضفقة جمانية 

ماين ومنتخب ال�ضنغال يهيمنان على جوائز 
الأف�ضل يف اأفريقيا وتكرمي للوداد وال�ضناوي 

�ل��دويل )�لفيفا( م�شوؤويل  تابعة لاحتاد  �أم��رت حمكمة 
كرة �لقدم يف �لكامريون بدفع تعوي�س قيمته 1.6 مليون 
مدرب  كون�شي�شاو  ل��ت��وين  دولر"  مليون   1.63" ي���ورو 
�حل�شول  �أعقاب  يف  �إقالته  بعد  �ل�شابق  �لوطني  �ملنتخب 

على �ملركز �لثالث يف كاأ�س �لأمم �لإفريقية �لأخرية.
مطالبا  للفيفا  �لكامريون  منتخب  كون�شي�شاو  و��شتكى 
�آذ�ر  م��ار���س-  ع��ن خ��دم��ات��ه يف  �ل���ش��ت��غ��ن��اء  ب��ع��د  بتعوي�س 

بعد �أ�شابيع من ح�شول �لكامريون على �ملركز �لثالث يف 
�لبطولة �لتي �أقيمت على �أر�شها.

و�أم�����ر �ل��ف��ي��ف��ا �لحت�����اد �ل���ك���ام���ريوين ل��ك��رة �ل���ق���دم بدفع 
�لربتغال  يف  �مل���ول���ود  �مل����درب  �إىل  ي����ورو   1350000
دون  �لتعاقد  بنود  �نتهاك  ب�شبب  عاما   60 عمره  �لبالغ 
ب�شبب م�شتحقات مالية  �إ�شافية  �إىل مبالغ  �إ�شافة  مربر 

متاأخرة.

اأمم اأفريقيا لل�ضيدات: اجلنوب اأفريقيات  
عقبة اأخرية بني املغربيات والتاريخ 

خطوة و�حدة تف�شل �شيد�ت �ملغرب عن حتقيق حلم �ل�شعود على عر�س كرة 
�لقدم �لإفريقية، عندما يخ�شن نهائي كاأ�س �لأمم �لقارية للمرة �لأوىل يف 
تاريخهن �شد منتخب جنوب �فريقيا �ل�شبت على ملعب "مولي عبد �هلل" 

يف �لعا�شمة �ملغربية �لرباط.
�للقب  على  نيجرييا  �شيطرت  بعدما  للقارة  �لنهائي بطا جديد�ً  �شيفرز 
قائمة  �ل�شتو�ئية  غينيا  و�خرقت  ن�شخة،   13 �أ�شل  من  منا�شبة   11 يف 

�ملتوجني بلقبني.
�خلتامي،  �للقاء  �ىل  و���ش��وًل  �لعر�قيل  ك��ل  �لأطل�س"  "لبوؤ�ت  تخطت 
و�أكدن تو�جدهن يف نهائيات كاأ�س �لعامل "��شر�ليا ونيوزيلند� "2023" 
يف �جناز عربي غري م�شبوق، وبلغن �لنهائي �ثر فوزهن على �ملنتخب �ملتوج 
بلقب �لبطولة 11 مرة يف 13 ن�شخة، نيجرييا يف ن�شف �لنهائي بركات 

�لرجيح 5-4 �ثر �لتعادل 1-1 يف �لوقتني �ل�شلي و�لإ�شايف.
تدرك غزلن �ل�شباك وزمياتها �ن �للقب بات قريباً، ول �شيما �ن منتخبهن 
يحظى بعاملي �لر�س و�جلمهور، لهذ� ت�شعى لعبة �جلي�س �مللكي �لبالغة 
31 �شنة �ىل مو��شلة تاألقها بغية �إهد�ء �للقب �ىل و�لدها �لر�حل �لعربي 
�أبي  "كان  وقالت  �ل�شبعينيات.  �لأطل�س" يف  "�أ�شود  منتخب  جنم  �ل�شباك 
يدعمني بقوة منذ �شغري. كان يرى يّف �لاعبة �ملوهوبة �لتي ت�شلح لأن 
�أجل  من  ل�شنو�ت  عملنا  "لقد  و�أردفت  تكون لعبة كرة قدم يف �مل�شتقبل"، 
هذه �للحظة وحتقيق هذ� �لإجناز، تاأهلنا لكاأ�س �لعامل ونهائي �لبطولة ل 

يعني �أن �ملناف�شة �نتهت".
بلوغ  نحو كبري يف  و�شاهمت على  �لبطولة  �أه��د�ف يف   3 �ل�شباك  و�شجلت 
�لتي ت�شدت للكثري  �لرمي�شي  �ملرمى خديجة  �لنهائي، �ىل جانب حار�شة 
وقالت  �لنهائي،  ن�شف  لنيجرييا يف  ترجيحية  ركلة  �شيما  ول  �لكر�ت  من 
ُيلعب، �شنحتاج �ىل �لكثري من �لركيز �شد منتخب  ول  ُيك�شب  "�لنهائي 

�أثبت قوته يف �ملباريات �ل�شابقة و�شوًل �ىل �لنهائي".
وتابعت �لرمي�شي "نحن ن�شعر بالفخر لأننا �أدخلنا �ل�شعادة على �جلماهري 
لأول  �لإفريقي،  باللقب  و�لتتويج  بنجاح  �مل�شو�ر  مو��شلة  هدفنا  �ملغربية، 

مرة يف تاريخ �لكرة �ملغربية �لن�شوية".
�لدويل  �لو�شط  ولعب  �لفرن�شي  �مل��درب  باإ�شر�ف  �ملغربي  �ملنتخب  ��شتهل 
�لبطولة  يف  م�����ش��و�ره  ب��ي��درو���س  رينالد  ومر�شيليا  ن��ان��ت  لفريقي  �ل�شابق 
على  بالتغلب  �لقوية  بد�يته  و��شل  ثم  -1�شفر،  فا�شو  بوركينا  على  بفوز 
�أوغند� 3-1، و�ختتم دور �ملجموعات بالعامة �لكاملة بفوز على �ل�شنغال 
�أطاح نيجرييا يف �ملربع  ثم   ،1-2 بو�ت�شو�نا  تخطى  ربع  دور  يف  -1�شفر، 
�أهد�ف و��شتقبلت �شباكهن ثاثة   8 �لذهبي، و�شجلت �لاعبات �ملغربيات 

�أهد�ف.
�ل�شمر�ء.  �لقارة  ومثلت �شيد�ت �ملغرب و�جهة لتطور "�لكرة �لناعمة" يف 
�مل���ب���ار�ة ���ش��د جنوب  �أن  ور�أت لع��ب��ة ت��وت��ن��ه��ام �لن��ك��ل��ي��زي روزي����ا �ل��ع��ي��ان 
باإمكانيات  لعبات  على  يتوفر  �خل�شم  "�ملنتخب  �شهلة  تكون  لن  �فريقيا 
�أجل  من  �ملو�جهة  ودخ��ول  ذل��ك  على  �لركيز  علينا  ينبغي  ولهذ�  جيدة، 

حتقيق �لفوز و�للقب لإ�شعاد �جلماهري �ملغربية".
�شيما  ول  ت�شكيلته،  يف  �خل��ي��ار�ت  م��ن  و����ش��ع��ة  م��روح��ة  ب��ي��درو���س  وميتلك 
مد�فعة  مثل  �ملحرفات  بع�س  ع��ن  ف�شًا  و�ل��ع��ي��ان،  و�لرمي�شي  �ل�شباك 
نانت �لفرن�شي �إيفا �ألي�س، لعبة و�شط ليفانتي �ل�شباين يا�شمني �مر�بط 
�مل�شعودي وفاطمة  و�شناء  �أم��اين  �شلمى  �لفرن�شي  �شان مالو  وجنمة و�شط 

تكناوت لعبتي �جلي�س �مللكي.
�حلائزة  �إيلي�س،  ديزيريه  �ملدربة  بقيادة  بانيانا"  "بانيانا  منتخب  وتفوق 
نظريه  على  �لأول  �ل��دور  يف  �فريقيا،  يف  مدربة  �أف�شل  جائزة  على  �أم�س 
�لدور  2-1، ثم بوروندي -3�شفر، وبوت�شو�نا -1�شفر منهياً  �لنيجريي 
بهدف،  �لنهائي  ربع  �لتون�شي يف  �لكاملة، وجت��اوز نظريه  بالعامة  �لأول 
مد�فعة  �لفريق  يف  وت��ربز  عينها.  بالنتيجة  �لنهائي  ن�شف  يف  و�ل��ز�م��ب��ي 
ريفيلو  جاين  �ليطايل  ميان  و�شط  ولعبة  ماتلو،  نوكو  �ل�شباين  �إيبار 
لوي�شفيل  ور��شينغ  �شيوبو�شينوي  ج��ريم��ني  �ل��ربت��غ��ايل  ب���ر�غ  ومهاجمتا 

�لأمريكي ثيمبي كيغاتانا.
ورفع �لحتاد �لفريقي جو�ئز �لبطولة بن�شبة %150 بو�قع 2.4 مليون 
دولر  �أل��ف   300 مقابل  باللقب،  للفائز  دولر  مليون  ن�شف  بينها  دولر 

للو�شيف.

رجال  مر   200 �شباق  بلقب  ليحتفظ  مذها  �أد�ء  ليل�س  ن��و�ه  ق��دم 
يف بطولة �لعامل لألعاب �لقوى �إذ �شجل 19.31 ثانية �لليلة �ملا�شية 
و�أ�شبح ثالث �أ�شرع ريا�شي يف �لتاريخ على م�شتوى هذ� �ل�شباق ويقود 
�لوليات �ملتحدة للهيمنة بالكامل على من�شة �لتتويج للمرة �لثانية يف 

�لبطولة �حلالية �ملقامة يف يوجني بولية �أوريجون.
وتقدم ليل�س �شاحب برونزية �أوملبياد طوكيو �إىل �شد�رة �ل�شباق عند 
�لأول  �مل��رك��ز  لينتزع  �لنهاية  عند  ق��وة  بكل  و�أن��ط��ل��ق  �مل�شافة  منت�شف 
�شجل  �ل���ذي  ب��دن��ارك  كيني  مو�طنه  على  مبا�شرة  متقدما  و�لذهبية 
ثانية يف حني كان �ملركز �لثالث من ن�شيب �لأمريكي �ل�شاب   19.77

�إريون نايتون )18 عاما( �لذي و�شل خط �لنهاية بعد 19.80 ثانية 
لي�شمن �لربونزية و�لهيمنة �لأمريكية.

بطريقة  �شعادته  عن  عاما(   25( ليل�س  عرب  �أخ��رى  �شباقات  وبعك�س 
�نطاقه يف �شباق �لليلة �ملا�شية قائا "كانت �أف�شل �نطاقة يل".

بعد  �مل��ق��دم��ة  يف  وح��ي��د�  نف�شه  وج��د  عندما  تفوقه  م��ن  ليل�س  وت��اأك��د 
�أنا  لنف�شي  قلت  �ملنعطف  "بعد  لل�شحفيني  ذل��ك  ع��ن  وق���ال  �ملنعطف 
وحيد )يف �ل�شد�رة( هيا. هذ� هو �لهدف لكني كنت م�شتعد� �أي�شا لأول 

حماولة من جانبه )نايتون( للحاق بي".
مناف�شه  و�حت�شن  �ل�شباق  نهاية  يف  بالفوز  �شعادته  عن  ليل�س  وع��رب 

نايتون بينما �رتفعت �أ�شو�ت �جلمهور فرحا بالإجناز يف �ملدرجات.
و�شجله مو�طنه  �شبق  �لذي  �لوطني  �لرقم  �أن حطم  بعد  وقال ليل�س 
 1996 �أوملبية و�لذي �شمد منذ  مايكل جون�شون �ملتوج باأربع ذهبيات 

�لقيام مبا كنت �أحلم به. يف  جنحت  �أخري�  يومي.  هو  "�ليوم 
هنا". موجودة  �أ�شرتي  "كل 

يف �لبد�ية �أعلن �أن زمن ليل�س هو 19.32 ثانية ما يعني معادلة زمن 
جون�شون لكنه عدل بعد ذلك �إىل 19.31 ثانية ما �أ�شعر ليل�س ب�شعادة 

بالغة.
وبعد ذلك �قرب جون�شون من ليل�س لتهنئته على �لإجناز.

و�أكد ليل�س �أن تاأثري �لنت�شار عليه كان كبري� فعا لدرجة �أنه مل يكن 
يدرك �لكثري من �لتفا�شيل و�لنتائج.

و�أ�شاف "مل �أكن �أدرك �أن �إريون �حتل �ملركز �لثالث حتى �شعدنا ملن�شة 
�لتتويج".

وبعد �لتتويج �حتفل مع �جلمهور حول �مللعب.
وكان �لثاثي �لأمريكي فريد كرييل ومارفن بري�شي وتر�يفون بروميل 
ح�شدو� جميع �مليد�ليات �لثاث ل�شباق 100 يف �لبطولة يف وقت �شابق 
ليعو�س هذ� خيبة �لأمل يف �أوملبياد طوكيو حيث مل حت�شل �أمريكا على 

�أي ذهبية فردية يف �شباقات �مل�شمار على م�شتوى �لرجال.

ليل�ض يح�ضد ذهبية 200 مرت رجال يف بطولة العامل للقوى 

باملز الريا�ضية تفوز بعقد معهد اأبوظبي للتعليم 
والتدريب املهني ومعهد التكنولوجيا التطبيقية 

الفيفا ياأمر الكامريون بدفع تعوي�ض 
للمدرب ال�ضابق كون�ضي�ضاو 
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�أبرز  ل��رو�ت��ب  �ل��ع��ق��ل،  ي�شدقها  ل  �أرق��ام��ا  �شن"  "ذ�  �شحيفة  ك�شفت 
�ملهاجمني يف عامل كرة �لقدم، خا�شة �إذ� ما مت مقارنتها بعدد �لأهد�ف 

�مل�شجلة.
وقامت �ل�شحيفة �لربيطانية بح�شاب قيمة كل هدف، �إذ� ما مت تق�شيم 

بالدوري،  �مل�شجلة  �لأه���د�ف  ع��دد  على  �ل�شنوي  �ل��ر�ت��ب 
�لو�حد  �ل��ه��دف  يف  تنفق  "فلكية"  مبالغ  لنكت�شف 

لنجوم �لعامل.
�ملهاجم  هو  قيمة  �لأ�شو�أ  �أن  �ل�شحيفة  وك�شفت 
باري�س  يكلف  �ل���ذي  م��ب��اب��ي،  كيليان  �لفرن�شي 
�لو�حد  ي���ورو للهدف  �أل���ف   900 ���ش��ان ج��رم��ان 

بالدوري.
�ل�شنوي  �لاعب  ر�ت��ب  بتق�شيم  �حل�شبة  وتتم 

"24 مليون يورو" على عدد �أهد�فه 

�لفرن�شي  بالدوري  �لو�حد  �لهدف  �أن  لنكت�شف  �شنويا )28(،  بالدوري 
يتقا�شى عليه مبابي 900 �ألف يورو.

ول تعترب �حل�شبة دقيقة للغاية، لأن �ملهاجم ل يتقا�شى ر�تبا للت�شجيل 
ت��اأث��ريه ق��د ي�شمل  �أن  �ل��ب��ط��ولت، كما  ب��ل يف جميع  �ل����دوري ف��ق��ط،  يف 

�مل��ب��اري��ات، وي�شمل حتى  �أخ��رى يف  �شناعة �لأه���د�ف و�أم���ور 
�جل��ان��ب �لق��ت�����ش��ادي ل��ل��ن��ادي م��ن عقود 

رعاية ومبيعات.
يتقا�شاها  �ل��ت��ي  �لفلكية  �مل��ب��ال��غ  ح��ج��م  ت��ب��ني  ق��د  �حل�شبة  ه���ذه  ول��ك��ن 
�ل��ت��ي يح�شلون عليها، حتى  �مل��ادي��ة  �مل��ز�ي��ا  وت��و���ش��ح ح��ج��م  �ل��اع��ب��ني، 

بت�شجيل هدف و�حد.
فيتقا�شى  بنزميا،  ك��رمي  م��دري��د  ري���ال  مهاجم  �أم���ا 
يف  ي�شجله  هدف  كل  على  يورو  �ألف   622
�أهد�فه  بلغت  �لإ�شباين، حيث  �ل��دوري 

بالدوري 27.
�أم���ا �ل��ن��ج��م �مل�����ش��ري حم��م��د �شاح، 
�ملمتاز،  �لإجنليزي  �ل��دوري  هد�ف 
يورو  �أل���ف   600 ليفربول  فكلف 
عن كل هدف �شجله بالربميريليغ 

.)23(
و�لبولندي روبرت ليفاندوف�شكي �شجل 
�لبوند�شليغا،  يف  ه��دف��ا   35
ي��ورو عن  �أل��ف   573 وتقا�شى 
ه��������دف من  ك������ل 

�أهد�فه.

ت��ت��ج��ه �أن���ظ���ار �ل���ع���رب �ل�����ش��ب��ت �إىل 
�لرحمن  ع���ب���د  �إي�����ه�����اب  �مل�������ش���ري 
�شجاتي  ج����م����ال  و�جل������ز�ئ������رَي������ني 
و���ش��ل��ي��م��ان م�����وىل، �لأم������ل �لأخ����ري 
بطولة  �لن�شخة  يف  غلتهم  لتعزيز 
�ل���ق���وى يف مدينة  لأل���ع���اب  �ل���ع���امل 

يوجني �لأمريكية.
ح�شد �لعرب ميد�ليتني فقط حتى 
�لآن وكانتا من �ملعدن �لأ�شفر، عرب 
م�شابقة  يف  بر�شم  معتز  �ل��ق��ط��ري 
�شفيان  و�مل���غ���رب���ي  �ل���ع���ايل  �ل���وث���ب 

�لبقايل يف �شباق 3 �آلف م مو�نع.
�ل��ع��رب��ي��ة عموما  وت��ت��وق��ف �لم����ال 
و�مل�شرية على �خل�شو�س على عبد 
للمرة  و�شعها  ك��ان  �ل��ذي  �لرحمن 
ج���دول  ع��ل��ى  ت��اري��خ��ه��ا  يف  �لأوىل 
 ،2015 بكني  ن�شخة  �مليد�ليات يف 
عندما نال ف�شية رمي �لرمح وهي 
�ل��وح��ي��دة ل��ل��ف��ر�ع��ن��ة ح��ت��ى �لآن يف 

�لعر�س �لعاملي.
حجز عبد �لرحمن بطاقته ثالثا يف 
برميه  �لأوىل  �ملجموعة  ت�شفيات 
مبا�شرة  �ملتاأهلني  م خلف   83.41
�أوملبياد  بطل  �شوبر�  نري�ج  �لهندي 
 88.39( �ملا�شي  �ل�شيف  طوكيو 
فادليت�س  ج���اك���وب  و�ل��ت�����ش��ي��ك��ي  م( 

و�شيفه )85.23 م(.
�لعام  �ل���رت���ي���ب  يف  خ��ام�����ش��ا  ج�����اء 
�أن���در����ش���ون بيرز  �مل��ت�����ش��در  خ��ل��ف 

م��ن غ���ر�ن���اد� ح��ام��ل ل��ق��ب �لن�شخة 
و�لأمل�����اين  م(   89.91( �لأخ������رية 

يوليان فيرب )87.28 م(.
ت�شريح  يف  �ل���رح���م���ن  ع��ب��د  وق�����ال 
�شعيد  "�أنا  ب��ر���س  ف��ر�ن�����س  ل��وك��ال��ة 
�ل��ن��ه��ائ��ي على  �ل�����دور  �إىل  ب��ت��اأه��ل��ي 
�ل����رغ����م م����ن �لأج����������و�ء �حل�������ارة يف 
�أ�شعر  �حل�����ايل،  �ل���وق���ت  يف  ي��وج��ني 
وباإمكاين  ج��ي��دة  ح��ال��ة  يف  ب��اأن��ن��ي 

حتقيق رقم �أف�شل".
�أن  رغ���م  ب��ت��اأه��ل��ي  "�شعيد  و�أ����ش���اف 
��شتعد�د�تي مل تكن جيدة خ�شو�شا 
كوعي  يف  لإ���ش��اب��ة  تعر�شي  ب�شبب 
وخ�شوعي  �مل��ا���ش��ي  �ل���ع���ام  �و�خ������ر 

لعملية جر�حية مطلع �حلايل".
وت��اب��ع �إي��ه��اب )33 ع��ام��اً( "حل�شن 
�ىل  وع���دت  ب�شرعة  تعافيت  حظي 
�مل��ن��اف�����ش��ات ول�����دي ث��ق��ة ك���ب���رية يف 
نف�شي وموؤهاتي لتحقيق �لأف�شل 
�مليد�ليات  �إح����دى  ع��ل��ى  و�مل��ن��اف�����ش��ة 
و�جه  �أن����ه  �إىل  م�����ش��ري�ً  �لثاث"، 
مع�شكر�ت  �إق�����ام�����ة  يف  ����ش���ع���وب���ات 
دولية  ل���ق���اء�ت  خ��ارج��ي��ة وخ���و����س 

لعدم ح�شوله على تاأ�شري�ت.
من  ع���ودت���ي  "منذ  ق���ائ���ا  و�أردف 
�ليقاف و�أنا �أتعامل بخطوة خطوة 
و����ش��ت��ع��ي��د ق��وت��ي وت��وه��ج��ي بف�شل 
وفريقي"،  و�أ�شدقائي  عائلتي  دعم 

مل���دة عامني  �إي��ق��اف��ه  �إىل  �إ����ش���ارة  يف 
-2016( �مل���ن�������ش���ط���ات  ب�������ش���ب���ب 
2018(، مربز� �أنها "�شفحة باتت 
�لعودة  يف  �رغ����ب  ول  �مل��ا���ش��ي  م���ن 

للحديث عنها".
�مل���ا����ش���ي يف  �ل���ع���ام  "جنحت  و�أك������د 
حتقيق نتائج جيدة، لكن �حلظ مل 
�لأوملبياد يف  �أنهيت  يحالفني لأنني 

�ملركز �لثالث ع�شر".
و�أ�شاف "كان طموحي )يف يوجني( 
�لنهائي  �ل������دور  �ىل  �ل���ت���اأه���ل  ه���و 
لكنني  �لو�ئ���ل،  �لثمانية  ومناف�شة 
�شعرت  �ل��ي��وم  �لت�شفيات  خ�شت  مل��ا 
باأنني قادر على �ملناف�شة على �إحدى 

�إليه فقط  �مليد�ليات وكل ما �أحتاج 
هو �لتوفيق من �هلل".

م، قّدم �جلز�ئريان   800 �شباق  يف 
م����وىل و���ش��ج��ات��ي م���ا ي�����ش��ف��ع لهما 
يف  �لأو�ئ����ل  �لثاثة  ب��ني  بالتو�جد 

�لدور �لنهائي �ل�شبت.
�لباء  و����ش���ج���ات���ي  م�����وىل  و�أب�����ل�����ى 
�لنهائي،  ن�شف  �ل����دور  يف  �حل�����ش��ن 
بعدما ت�شدر كل منهما جمموعته 
عن جد�رة: �لّول يف �لثالثة بزمن 
�لأ���ش��رع يف  هو  دقيقة   1:44.89
�لت�شفيات �أمام �لكندي ماركو �أروب 
ذ�تها )1:45.12  �ملجموعة  ثاين 
�لثانية  �مل��ج��م��وع��ة  يف  و�ل��ث��اين  د(، 
دق����ي����ق����ة   1:45.44 ب������زم������ن 
تويال  غ���اب���ري���ال  �ل��ف��رن�����ش��ي  �أم������ام 

)1:45.53 د(.
ت�شدر�  و����ش���ج���ات���ي  م������وىل  وك�������ان 
�ل�شاد�شة  جم��م��وع��ت��ي��ه��م��ا  �أي�������ش���ا 
�لأربعاء  �لأول  �ل���دور  يف  و�ل��ر�ب��ع��ة 
و1:46.39  د   1:44.90 بزمن 
دقيقة تو�ليا. و�أعرب �لعد�ء�ن عن 
�شعادتهما �لكبرية كونهما جنحا يف 
بلوغ �لدور �لنهائي يف �إجناز لألعاب 
�ل�شباق،  ه��ذ�  يف  �جلز�ئرية  �لقوى 
ي�شهد  �ل���ت���ي  �لأوىل  �مل�����رة  ك��ون��ه��ا 

تو�جد عد�ءين يف �لدور �لنهائي.
با�شتعادة  �لنف�س  �جل��ز�ئ��ر  ومت��ن��ي 
بعدما  ل��ل��م�����ش��اف��ة  �ل���ع���امل���ي  �ل��ل��ق��ب 

فعلها جابر �شعيد �لقرين يف ن�شخة 
نال  �أن������ه  ع��ل��م��ا   ،2003 ب���اري�������س 
��شبيلية  ن�شخة  �ل�شباق يف  برونزية 

.1999
�شريعا  �ل�����ش��ب��اق  "كان  م���وىل  وق���ال 
ت�شريف  من  ومتكنت  �مل�شتوى  ويف 
�جلز�ئر و�أمتنى �أن نكرر �لأمر ذ�ته 
ميد�لية  ونحقق  �لنهائي  �ل��دور  يف 

على �لأقل".
�ملتوج  ���ش��ج��ات��ي  ق�����ال  م����ن ج���ه���ت���ه، 
بذهبية دورة �لعاب �لبحر �لبي�س 
باده  ��شت�شافتها  �ل��ت��ي  �ملتو�شط 
"�حلمدهلل مل يخب  �ملا�شي  �ل�شهر 
�أملي ومل يذهب تعبي هدر�، جنحت 
و�شاأو��شل  �لنهائي  �ل���دور  بلوغ  يف 
�لوطنية  �ل����ر�ي����ة  رف�����ع  �أج������ل  م����ن 
�ل��ق��وى �جلز�ئرية  �أل��ع��اب  و�أ���ش��رف 
و�لعربية". ولن تكون مهمة موىل 
ظل  يف  �لنهائي،  يف  �شهلة  و�شجاتي 
�إميانويل  �لكيني  �لثاثي  ت��و�ج��د 
�لذهب  �شاحب  ك��وري��ر  كيبكوروي 
�ملا�شي  �ل�شيف  طوكيو  �أوملبياد  يف 
وو�يكايف  و�ن��ي��ون��ي��ي  و�إمي��ان��ي��ول 

كينيامال كي�شا�شاي.
وكينيامال  وو�نيوين  كورير  وياأمل 
حامل  خ��ط��ى  ع��ل��ى  ي�����ش��ريو�  �أن  يف 
ديفيد  �ل���ع���امل���ي  �ل��ق��ي��ا���ش��ي  �ل���رق���م 
رودي�شا �لذي فاز بالذهبية �لعاملية 

يف عامي 2011 و2015.

مونديال يوجني: امل�ضري عبد الرحمن واجلزائريان 
�ضجاتي وموىل الفر�ضة الأخرية لتعزيز الر�ضيد العربي 

اأرقام فلكية ملبابي و�ضالح.. ما يتقا�ضاه
 املهاجم على كل هدف

مباراة ليفاندوف�ضكي الأوىل مع  
بر�ضلونة.. هل تكون اأمام الريال؟

غرميه  ملو�جهة  ��شتعد�د�  فيغا�س  ل���س  يف  بر�شلونة  فريق  يتو�جد 
�جلديد  �لنجم  ك��ان  �إذ�  عما  �جلماهري  تت�شاءل  فيما  م��دري��د،  ري��ال 

روبرت ليفاندوف�شكي �شيكون حا�شر� �أم ل.
و�شيتو�جه �لغرميان �لتقليديان يف وقت مبكر من �شباح يوم �لأحد 
للمو�شم  ��شتعد�د�تهما  �إط��ار  يف  فيلد"،  "ك�شمان  ملعب  �أر�شية  على 

�لكروي، �لذي �شينطلق بعد �أيام قليلة.
يف  ليفاندوف�شكي  �لبولندي  �لنجم  مع  �لكتالوين  �لفريق  وتعاقد 
�شفقة بلغت قيمتها نحو 50 مليون يورو، وجرى تقدميه للجماهري 

يوم �لأربعاء �ملا�شي.
"ماركا" �لإ�شبانية �إن من �ملرتقب �أن يكون روبرت،  وقالت �شحيفة 
بيعت كل  �ل��ذي  �لكا�شيكو،  33 عاما، حا�شر� يف  �لعمر  �لبالغ من 

تذ�كره.
�لأوىل  �لأي��ام  يف  خا�س  �ل�شابق  ميونيخ  بايرن  مهاجم  �أن  و�أ�شافت 
�أنه  م��ربزة  باملجموعة،  بعد  فيما  �لتحق  ثم  ف��ردي،  ب�شكل  �لتد�ريب 
تدرب ب�شكل طبيعي و�أن كل �شيء ي�شري �إىل �أنه �شيكون حا�شر� يوم 

�لأحد.
وبعد مبار�ة �لريال، �شيخو�س بر�شلونة مبارتني وديتني �أمام كل من 

يوفنتو�س يف د�ل�س، ونيويورك ريد بولز يف نيوجري�شي.

بر�ضلونة يبيع 15 % اإ�ضافية من حقوقه 
التلفزيونية ل�ضندوق ا�ضتثمار اأمريكي 

�إ�شافية  ن�شبة  باع  �أنه  �أم�س �جلمعة  �لإ�شباين  بر�شلونة  نادي  �أعلن 
تبلغ 15 يف �ملئة من حقوق �لبث �لتلفزيوين يف �لدوري �لإ�شباين، 
مدى  ع��ل��ى  �شريت"  "�شيك�شث  �لأم���ريك���ي  �ل���ش��ت��ث��م��ار  ل�����ش��ن��دوق 

�ل�شنو�ت �ل�25 �ملقبلة.
وكان �لعماق �لكاتالوين قد باع بالفعل 10 يف �ملئة من حقوق �لبث 
�لتلفزيوين يف �لدوري للمجموعة نف�شها �لأ�شبوع �ملا�شي، يف مقابل 

دولر(. مليون   215( يورو  مليون   207.5
"يف �ملجموع، �شيح�شل �شيك�شث �شريت  �إنه  وقال بر�شلونة يف بيان 
على 25 يف �ملئة من حقوق �لبث �لتلفزيوين للنادي على مدى 25 

عاماً مقبلة".
ومل يذكر �لنادي �ملبلغ �لذي مت دفعه مقابل �ل�15 يف �ملئة �لإ�شافية، 
لكن تقارير �شحافية �إ�شبانية قدرت �ملبلغ بنحو 400 مليون يورو.

�ل�شتمر�ر يف  م��ر�ت على  �أوروب���ا خم�س  �لتفاق بطل  ه��ذ�  وي�شاعد 
�لبولندي  �لنجم  و�شول  بعد  �ملقبل،  للمو�شم  �جلديدة  �لتعاقد�ت 

روبرت ليفاندوف�شكي و�لرب�زيلي ر�فينيا.
يف  �ملالية  معاناته  بعد  �مل��ال  ر�أ���س  زي��ادة  �إىل  يائ�شاً  بر�شلونة  و�شعى 

�ل�شنو�ت �لأخرية.
�نتخابه  �أُعيد  �ل��ذي  لبورتا  ج��و�ن  قال  �ملا�شي،  �آب/�أغ�شط�س  ففي 
رئي�شاً للنادي �لكاتالوين، �إن �لتدقيق �ملايل ك�شف عن �إجمايل ديون 

�لنادي �لبالغة 1.35 مليار يورو.
يف  عنه  بالرحيل  مي�شي  ليونيل  �لأرجنتيني  لنجمه  �لنادي  و�شمح 
حتى  به  �لحتفاظ  ي�شتطيع  ل  �إن��ه  قائًا  �ملا�شي،  حزير�ن-يونيو 

بر�تب خمّف�س.

املتعافية من كورونا تيتمو�ض 
ت�ضتعد لألعاب الكومنولث 

تعافت  �إن��ه��ا  تيتمو�س  �أري����ارن  �لأ���ش��ر�ل��ي��ة  �لأومل��ب��ي��ة  �لبطلة  ت��ق��ول 
يف  �شرعتها  على  لاطمئنان  ت�شتعد  �لآن  و�إنها  كورونا  فريو�س  من 
�أحو��س �ل�شباحة يف مدينة برمنجهام �لربيطانية عندما تناف�س يف 
�لن�شخة �ملقبلة من دورة �ألعاب �لكومنولث �لتي تنطلق يف وقت لحق 

من �ل�شهر �جلاري.
�شباق  يف  جديد�  عامليا  قيا�شيا  رقما  عاما(   21( تيتمو�س  و�شجلت 
ت�شفيات  يف  ثانية  و56.40  دقائق  ث��اث  وه��و  ح��رة  مر   400
�إ�شابتها  قبل  �ملا�شي  -�أي��ار  مايو  يف  �أديليد  يف  �لأ�شر�لية  �ل�شباحة 

بالعدوى بفريو�س كورونا.
�م�س  تيتمو�س  قالت  فرن�شا  �لأ�شر�يل يف  �لتدريب  ويف مقر مركز 
�جلمعة "ظلت م�شريتي جيدة حتى �لت�شفيات �لأ�شر�لية و�شار كل 
�أف�شل ما قدمت  ك��ان من  �أد�ء رمب��ا  �أن��ا  ي��ر�م وقدمت  �شيء على ما 

خال م�شاركاتي يف �شباق 400 مر.
لكني  �لأور�ق  خلطت  رمبا  كورونا  بفريو�س  �لإ�شابة  �أن  "�أعتقد 
�أعتقد �أن كثريين تعر�شو� لذلك لذ� حاولت �لعودة �إىل �شابق عهدي 

وح�شب.
�لكومنولث". �ألعاب  يف  للمناف�شة  متحم�شة  �أنني  �أ�شعر  "�لآن 

�ألعاب  يف  ح��رة  مر  و400   200 �شباقي  بذهبيتي  فوزها  وب�شبب 
طوكيو �ل�شيفية �لعام �ملا�شي �شتكون تيتمو�س بكل تاأكيد من �أكرب 
�لأ�شماء �ملناف�شة يف �ألعاب برمنجهام �لتي �شتقام ما بني 28 يوليو 

متوز �جلاري و�لثامن من �أغ�شط�س �آب �ملقبل.
و�شتد�فع تيتمو�س عن لقبي �شباقي 400 و800 مر حرة �للذين 
م��دي��ن��ة ج��ول��د كو�شت  �ل��ك��وم��ن��ول��ث يف  �أل��ع��اب  ن�شخة  بهما يف  ف���ازت 
�لأ�شر�لية يف 2018 كما �شت�شعى لتح�شني نتيجتها يف �شباق 200 

مر �لذي ح�شلت على ف�شيته قبل �أربعة �أعو�م �أي�شا.
وقالت �ل�شباحة �لأ�شر�لية "�أجريت بع�س �لتعديات و�أعتقد �أنني 

حت�شنت يف بع�س �جلو�نب منذ �لت�شفيات )�لأ�شر�لية(".
�لكومنولث". �ألعاب  يف  �شرعتي  مدى  ملعرفة  "�أتطلع 

بعد �أ�شبوع من "�لتنمر" عليه، �أ�شكت مهاجم ليفربول �جلديد 
�أه��د�ف، يف مبار�ة ودية،   4 د�روي��ن نونيز �ملنتقدين بت�شجيله 
جميلة  "لفتة"  �شاح  حممد  �مل�شري  �لنجم  تقدمي  �شهدت 

�أثارت �إ�شادة �جلماهري.
وجنح نونيز بت�شجيل 4 �أهادف كاملة، يف لقاء �لفريق �لودي 
�أمام ليبزغ �لأملاين م�شاء  �أم�س �لأول �خلمي�س  وك�شر �لهاج�س 

�لذي طارده يف �أول لقاءين، وبدت عليه فرحة كبرية.
وخال �ملبار�ة �لودية بني ليفربول �لإجنليزي وليبزغ �لأملاين، 

�شجل �شاح �لهدف �لوحيد يف �ل�شوط �لأول، قبل �أن يح�شل 
ليفربول على ركلة جز�ء يف �ل�شوط �لثاين.

ركات  تنفيذ  خمت�س  ���ش��اح،  حممد  �مل�شري  �لنجم  وق���رر 
نونيز،  �جل��دي��د  للمهاجم  �ل��رك��ل��ة  م��ن��ح  �ل��ف��ري��ق،  يف  �جل����ز�ء 
ف�شجلها �لأخري، �لذي عانى يف �أول مبار�تني وف�شل بالت�شجيل 

وقدم م�شتوى متو��شع �أدى حلمات تنمر �إلكروين عليه.
وبالفعل، كان �أثر �لركلة كبري�، حيث مل يلبث �أن �شجل نونيز 
مع  �لتهديفي  م�شو�ره  يف  لينطلق  بقليل،  بعدها  �آخ��ر�  هدفا 

"�شوير  لي�شجل  ثالثا ور�بعا،  �أن ي�شيف هدفا  "�لريدز"، قبل 
بقوة. ح�شوره  هاتريك" ي�شجل 

�لأول،  �ل�شوط  يف  �للقاء  �أه���د�ف  �أول  �شجل  ق��د  �شاح  وك��ان 
�لتي  �ملبار�ة  يف  �جلديد،  �ملو�شم  يف  �لتهديفي  م�شو�ره  ليفتتح 

�نتهت بنتيجة 0-5.
بلفتة  �لجتماعي،  �لتو��شل  مو�قع  على  �جلماهري  و�أ���ش��ادت 
�ل��ن��ج��م �مل�����ش��ري، ب��ال��ت��خ��ل��ي ع���ن ت��ن��ف��ي��ذ رك��ل��ة �جل�����ز�ء، لرفع 

معنويات زميله �جلديد نوينز.

بعد لفتة رائعة من �شاح

نونيز ي�ضكت املنتقدين ب� »�ضوبر هاتريك«
ملكة بريطانيا لن حت�ضر األعاب الكومنولث 
قال ق�شر بكنجهام �أم�س �جلمعة �إن �إليز�بيث �لثانية ملكة بريطانيا لن حت�شر دورة �ألعاب �لكومنولث 
�لتي �شتقام يف مدينة برمنجهام �لإجنليزية هذ� �ل�شيف و�إن ويل �لعهد �لأمري ت�شارلز �شيلقي كلمة 

نيابة عن و�لدته �مللكة بهذه �ملنا�شبة.
و�أ�شاف ق�شر بكنجهام �أن �لأمري ت�شارلز �لذي �شر�فقه زوجته كاميا �شيمثل �مللكة خال مر��شم 

�فتتاح �لدورة �لريا�شية يف 28 يوليو متوز �جلاري.
معظمها  كانت  و�ل��ت��ي  دول��ة   54 ت�شم  �لتي  �لكومنولث  ر�ب��ط��ة  م��ن  ريا�شيون  �ل���دورة  يف  ويناف�س 

م�شتعمر�ت بريطانية يف �ملا�شي.
و�أم�شت �مللكة �إليز�بيث "96 عاما" ليلة يف �مل�شت�شفى يف �أكتوبر ت�شرين �لأول �ملا�شي ب�شبب مر�س 

مل يحدد وبعد ذلك غابت عن �لأ�شو�ء خال فر�ت طويلة من عام 2022.
لكنها ظهرت على �شرفة مقر �إقامتها �مللكي خال �حتفالت �ليوبيل �لباتيني جللو�شها على �لعر�س 

يف �ل�شهر �ملا�شي كما ح�شرت �فتتاح خط حديدي يف لندن موؤخر�.



�ضيا�ضي ي�ضرب من نهر لإثبات نظافته في�ضاب بت�ضمم
نقل رئي�س وزر�ء �لبنجاب، بهاجو�نت مان، �إىل �مل�شت�شفى يف دلهي 
م�شاباً باأمل يف �ملعدة مل يعتقد �أنه ت�شمم، بعد �أيام قليلة من �شربه 
كوباً من نهر "كايل بني"، وهو نهر مقد�س لدى �لهنود يف �لباد، 
لإثبات �أنه نظيف. وذكرت م�شادر �أن بهاجو�نت مان �أ�شيب باأمل 
�شديد يف �ملعدة يف مقر �إقامته �لر�شمي يف �شانديغار م�شاء �لثاثاء، 

وفق ما نقلته �شحيفة the indian express �لهندية.
كما �أ�شارت �إىل �أنه مت نقله جو�ً و�إدخاله �إىل م�شت�شفى �إندر�بر�ثا 
�أبولو يف دلهي؛ حيث خ�شع لفحو�س طبية ول يز�ل يف �مل�شت�شفى، 
م�شرية �إىل �أن �حلكومة �أبقت مر�شه �شر�ً، وو�شعته حتت حر��شة 
م�شددة. و�نت�شر مقطع فيديو لقيام رئي�س وزر�ء �لبنجاب ب�شرب 
�ملياه  �أن  لإثبات  باملقد�س  �لهنود  ي�شفه  نهر  مياه  كامل من  كوب 
وهو  �لرجل  �لفيديو  و�أظهر  �لنا�س.  ت��وؤذي  �أن  ميكن  ول  نظيفة 
يقف �لأحد �ملا�شي، بالقرب من �لنهر برفقة عدد من �لأ�شخا�س، 
ثم قام بتعبئة كوب من مياه �لنهر وتناوله �أمام �حل�شور وعد�شات 
ب��اإخ��اء ط��ب��ي ج���وي لأحد  �ل��ك��ام��ري�، ليتم يف وق���ت لح���ق نقله 

م�شت�شفيات دلهي ب�شبب �آلم �شديدة يف �ملعدة.

طيار بطل اأنقذ الركاب ثم مات!
ق�شة جمعت ما بني �ملعجزة و �ملاأ�شاة كان بطلها طيار �إندوني�شي، 
�أنقذ �ملئات من �لركاب، وجتنب كارثة جوية وطنية، بالرغم من 

معاناته �شحيا يف �جلو.
ووفقا ملوقع "�أيه بي �شي"، تعر�س طيار حلالة �شحية طارئة، بعد 
15 دقيقة من �إقاعه بطائرة ركاب �أم�س �لأول �خلمي�س قبل �أن 

يقاوم �لأزمة ويعود للمطار ب�شام.
للم�شت�شفى  ف��ور�  �لطيار  نقل  مت  ب�شام،  بالطائرة  هبوطه  وبعد 
عنها  يك�شف  مل  �لتي  �ل�شحية  بالأزمة  متاأثر�  لحقا  تويف  حيث 
حتى �لآن. وكان �لطيار �لإندوني�شي يحلق بطائرة �شركة "�شيتي 
�لتي كانت حتمل   ،320 �أيه  با�س  �أير  نوع  �إندوني�شيا" من  لينك 
100 ر�كب، و�لتي �نطلقت من مطار �شور�بايا �لدويل يف مقاطعة 
�إي�شت جافا، متجهة �إىل مدينة �أوجونغ باند�نغ. ولعب �لطيار دور� 
تكون  قد  �لتي  �لطائرة،  �لأزمة  "بطوليا" حقيقيا، حيث تخطى 
�أرو�ح  ب�شام، وينقذ  ليهبط  قلبية، وعاد  �شكتة  �أو  جلطة دماغية 
100 �شخ�س، جمنبا باده كارثة حقيقية. ويعترب �شجل �لطري�ن 
�إندوني�شيا  �شجلت  حيث  �آ�شيا،  يف  �لأ���ش��و�أ  �أح��د  هو  �إندوني�شيا  يف 
�أي  �أك��ر من   1945 ح��و�دث رك��اب يف �لطائر�ت �ملدنية منذ ع��ام 
دولة �أخرى يف �ملنطقة. ُتعزى �حلو�دث �ل�شابقة �إىل �شعف تدريب 
�لطيارين، و�لأعطال �مليكانيكية، وق�شايا مر�قبة �حلركة �جلوية، 

و�شوء �شيانة �لطائر�ت.

النريان حتا�ضر ركاب قطار فوق النهر
�ندلعت �لنري�ن يف قطار كان ي�شري فوق ج�شر خارج مدينة بو�شطن 

�لأمريكية، و�إثر ذلك دبت حالة �لذعر يف قلوب �مل�شافرين.
�ل��ن��و�ف��ذ، على  م��ن  �لقفز  ع��رب  �للهب  �أل�شنة  م��ن  بع�شهم  وه��رب 
�أخرى،  �لتي هي عبارة عن خطط �شكك حديدية  �أر�شية �جل�شر 

بينما قفز و�حد من هوؤلء �مل�شافرين يف �لنهر.
و�ندلعت �لنري�ن يف �لقطار �شباح  �أم�س �لأول �خلمي�س، بينما كان 
�إىل مدينة �شومرفيل بولية  �لقطار متجها من مدينة بو�شطن 
كان  عندما  متاما  �حلركة  عن  �لقطار  وتوقف  ما�شات�شو�شت�س. 
فوق �جل�شر �ملبني على نهر "مي�شتيك"، وتردد �شوت �لنفجار يف 

�ملنطقة حتى �أن ركاب �ل�شيار�ت يف �ملدينة �شمعوه.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

العلماء يكت�ضفون طريقة لروؤية بدايات الكون
�كت�شف �لعلماء طريقة جديدة ومبتكرة لروؤية �لبد�يات �لأوىل لت�شكل �لكون، بح�شب در��شة حديثة.

فقد تو�شلت �لدر��شة، �لتي ن�شرت بعنو�ن "ريت�س: �لتجربة �لر�ديوية للهيدروجني �لكوين" يف دورية "علم �لفلك 
�لطبيعي" �أم�س �جلمعة، �إىل طريقة �أو و�شيلة "للنظر" من خال �ل�شباب �لكوين �لذي ت�شكل يف �لبد�يات �لأوىل 

لت�شكل �لكون وروؤية �ل�شوء �ملنبعث من �لنجوم و�ملجر�ت �لأوىل يف �لكون.
وي�شمح �لبحث عميقا يف �لكون للعلماء بالعودة يف �لزمن ب�شورة فعالة و�لنظر يف �لأجز�ء �لأبعد لاأكو�ن ما يعني 

روؤية �ل�شوء �لقادم من بد�ياته، �لأمر �لذي ي�شمح لنا بروؤية �لكون عندما بد�أ.
�لهيدروجني،  من  كثيفة  �شحب  تك�شوه  حيث  بال�شباب،  مغمور  �مل�شهد  �إن  �إذ  �شعبا،  يعترب  بذلك  �لقيام  �أن  غري 
�لتي يبحث  �لبعيدة  �لإ�شار�ت  �أن تعر�س طريق  �لإ�شار�ت �لأخ��رى �لتي ميكن  �لناجت عن  �لت�شوه  �إىل  بالإ�شافة 

عنها �لعلماء �لآن.
وهذ� يعني �أنه، على �لرغم من �أن �لعلماء يعرفون قدًر� جيًد� عن �لنفجار �لعظيم وبد�يات �لكون، وكيفية ت�شكل 

�لنجوم وتطورها لحًقا، �إل �أن �لفرة �لزمنية �لفا�شلة بينها ل تز�ل غام�شة �إىل حد كبري.
وما ز�ل �لعلماء يعرفون �لقليل ن�شبًيا عن "�ل�شوء �لأول" للكون، عندما بد�أت �لنجوم و�ملجر�ت يف �لتحول و�لت�شكل، 

وفقا ملا نقلته �شحيفة �لندبندنت �لربيطانية.
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جمهور قرطاج ي�ضهر مع الأغاين الطربية ب�ضوت نور مهنا 
�شارك �لفنان �ل�شوري نور مهنا يف عودة مهرجان قرطاج �لدويل يف تون�س 
�لأول  �أم�س  متميزة  طربية  �شهرة  وق��دم  و�خلم�شني،  �ل�شاد�شة  دورت��ه  يف 

�خلمي�س لقيت �إقبال كثيفا من �جلمهور.
وك���ان �مل��ه��رج��ان �ل��ف��ن��ي �ل�شهري ق��د ت��وق��ف يف �ل��ع��ام��ني �مل��ا���ش��ي��ني ب�شبب 
جائحة فريو�س كورونا ليعود من جديد يف �لأ�شبوع �ملا�شي بربنامج ي�شم 

جمموعة كبرية من �لفنانني �لتون�شيني وعدد� من �لنجوم �لعرب.
ب��الآلف من ع�شاق  �مل�شرح �لأث��ري �لروماين يف قرطاج  وغ�شت مدرجات 
و�لطرب  و�مل��و�وي��ل  بالقدود  �ل�شهرية  �ل�شورية  حلب  حمافظة  �بن  �شوت 
م�شاء  �أوف��ي��اء..  يا  �خل��ري  "م�شاء  قائا  �جلمهور  مهنا  وخاطب  �لأ�شيل. 
يعجز  �ملوجودين.  لكل  �لتو�ن�شة  بحبايبي  و�شها  �أها  �شميعة.  يا  �خلري 

�لل�شان عن و�شفكم �شغار� وكبار� و�شيوخا وعلماء ومثقفني وفنانني".
ورغم �أنه قليل �لإنتاج وي�شتهر بالغناء لكبار �لفنانني �أمثال �شعاد حممد 
و�أم كلثوم وحممد عبد �لوهاب و�شباح فخري و�شيد مكاوي وفريوز، فاإنه 

يحظى ب�شعبية كبرية من ع�شاق �لغناء �لطربي يف تون�س.
وعلى مدى �أكر من �شاعتني �شنع مهنا حالة �شعادة لدى �جلمهور �لذي 
تفاعل معه ب�شكل كبري ت�شفيقا وغناء من خال باقة من �لأغاين �لطربية 
منها )طلعت يا حما نورها( و)فينك من زمان( و)رق �لزمان( و)�بعتلي 

جو�ب وطمني( و)وح�شتني( و)هو �شحيح �لهوى غاب( و)�حلب كله(.
 60 بعد  �لو�قعة على  بنزرت  �ل��ذي جاء من مدينة  �لهمامي  وق��ال فهمي 
كيلومر� �شمايل تون�س �لعا�شمة لرويرز بعد �حلفل "�أطربنا نور مهنا 

باأغان ر�ئعة لعمالقة �لطرب �لأ�شيل.. �إبد�ع و�إمتاع ل يو�شف".

اأ�ضرع طائرة يف العامل �ضتعرب الأطل�ضي يف 3 �ضاعات ون�ضف
�ملحيط  ع��رب  �لتحليق  �لب�شر  ب��اإم��ك��ان  ي�شبح  ق��د  �ل��ق��ري��ب،  �مل�شتقبل  يف 
�لأطل�شي ب�شرعات غري م�شبوقة ويف ظرف زمني قيا�شي، ح�شب ما ك�شفت 

�شحيفة "ذ� �شن" �لربيطانية.
معر�س  يف  �لأم��ريك��ي��ة،  �شوبر�شونيك"  "بوم  �ل��ط��ري�ن  ���ش��رك��ة  وك�شفت 
ف��ارن��ب��ورو �ل����دويل ل��ل��ط��ري�ن، ع��ن من����اذج جت��ري��ب��ي��ة ل��ط��ائ��رت��ه��ا �ملنتظرة 

."Overture"
وقالت �إن طائرتها �ملرتقبة تتميز بت�شميمها �جلديد، �لذي �شيتغري ب�شكل 
�أق��ل من مقاعد  �إىل جانب ع��دد  �أرب��ع��ة حم��رك��ات،  ج��ذري، وبتوفرها على 

�لركاب، مقارنة مع �لطائر�ت �لتقليدية.
ع�����اوة ع��ل��ى ذل�����ك، ت���زع���م �ل�����ش��رك��ة �لأم���ريك���ي���ة �أن�����ه ���ش��ي��ك��ون مبقدور 
"Overture" �لطري�ن من نيويورك �إىل �لعا�شمة �لربيطانية لندن يف 

وقت قيا�شي، وهو 3 �شاعات ون�شف فقط.

اكت�ضاف اأول اإ�ضابة ب�ضلل الأطفال 
ب�ضواحي نيويورك منذ عقد 

ب���ولي���ة  �ل�������ش���ح���ة  وز�رة  ق����ال����ت 
نيويورك �لأمريكية يوم �خلمي�س 
�إحدى  �شكان  بالغا من  �شخ�شا  �إن 
�شو�حي مدينة نيويورك �ُشخ�شت 
�أن  ب��ع��د  �لأط���ف���ال  ب�شلل  �إ���ش��اب��ت��ه 
�شهر،  قبل  و�شلل  ب�شعف  �أ���ش��ي��ب 
وهي �أول �إ�شابة موؤكدة باملر�س يف 

�لباد منذ ع�شرة �أعو�م تقريبا.
بالولية  �ل�����ش��ح��ة  وز�رة  وق���ال���ت 
�أن  �إىل  �أ���ش��ار  �لفح�س  �إن  بيان  يف 
�حلالة �لتي مت ر�شدها يف مقاطعة 
روكاند للفريو�س �شديد �لعدوى 
رمب���ا ي��ك��ون م�����ش��دره��ا م���ن خارج 

�لوليات �ملتحدة.
�ملفو�شة  �شنابيل  باتري�شيا  وقالت 
�ل�شحية ملقاطعة روكاند يف بيان 
"نتابع �ملوقف عن كثب ونعمل مع 
نيويورك  ولي��ة  يف  �ل�شحة  وز�رة 
وم�����ر�ك�����ز م���ك���اف���ح���ة �لأم�����ر�������س 
ل��ل��ت�����ش��دي لهذ�  و�ل���وق���اي���ة م��ن��ه��ا 
بال�شحة  �ملتعلق  �لطارئ  �ملو�شوع 
���ش��ح��ة و�شامة  �ل��ع��ام��ة حل��م��اي��ة 

�شكان �ملقاطعة".
يتلق  مل  �مل�������ش���اب  �أن  و�أو����ش���ح���ت 
�لتطعيم. وقالت �إن حتليا �أجر�ه 
تو�شل  ب��ال��ولي��ة  �ل�شحة  خ���رب�ء 
�شالة  م�����ش��دره��ا  �حل��ال��ة  �أن  �إىل 
�لفريو�س م�شتخدمة  �شعيفة من 
���ش��ل��ل �لأط���ف���ال �لتي  ل��ق��اح��ات  يف 
ت����وؤخ����ذ ع����ن ط���ري���ق �ل���ف���م خ����ارج 
�لوليات �ملتحدة وميكن �أن ت�شبب 
ولهذ�  �لأحيان،  بع�س  يف  �لعدوى 
�أوقف ��شتخد�مها حمليا منذ عام 

.2000
كيف  بعد  يت�شح  مل  �أن��ه  و�أ�شافت 

ول �أين تعر�س �ملري�س للعدوى.

وفاة الفنان الت�ضكيلي 
ال�ضوري عبد اهلل ال�ضيد 
�ل�شوري  �لت�شكيلي  �ل��ف��ن��ان  ت���ويف 
عبد �هلل �ل�شيد، �ملعروف خ�شو�شا 
�لدين  ����ش���اح  مت���ث���ال  ب��ت��ن��ف��ي��ذه 
�جلمعة  �أم�����س  دم�شق،  يف  �ل�شهري 
ع���ن 81 ع����ام����اً، ب��ح�����ش��ب م���ا �أف����اد 
فر�ن�س  لوكالة  عائلته  يف  م�شدر 

بر�س.
عطفة  ودي����ع  �شقيقته  �ب���ن  وق����ال 
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  �لهاتف  عرب 
�جلمعة  �أم�س  �شباح  خايل  "تويف 

وفاة طبيعية يف منزله بدم�شق".
و�شكل �ل�شيد �أحد �أبرز �لأ�شماء يف 
�ل�شوري  �لت�شكيلي  و�لفن  �لنحت 
خ������ال م�������ش���رية ط���وي���ل���ة ب����د�أه����ا 
�جلميلة،  �لفنون  كلية  يف  �أ���ش��ت��اذ�ً 
ثم رئي�شاً لق�شم �لنحت يف �لكلية، 
قبل �أن ُتعرف �أعماله على م�شتوى 

�لباد.
�لر�حل،  �لفنان  �أعمال  �أب��رز  وم��ن 
ن�شب �شاح �لدين �لأيوبي �لذي 
ن��ف��ذه �ل�����ش��ي��د ق����رب ق��ل��ع��ة دم�شق 
�أح���د رموز  1992 و����ش��ت��ح��ال  ع��ام 

�ملدينة.
ك��م��ا ن��ّف��ذ �ل�����ش��ي��د �أن�����ش��اب��اً �أخ���رى 
مدينة  يف  نوح"  "�شفينة  �أ�شهرها 
د�ل�����س يف �ل���ولي���ات �مل��ت��ح��دة عام 
�ب��ن مدينة  وف���اة  و�أث����ارت   .2001
���ش��وري��ا، حزناً  م�����ش��ي��اف يف و���ش��ط 
ونعاه  �ل�شوري،  �لفني  �لو�شط  يف 
عدد من �لفنانني و�لنحاتني على 

مو�قع �لتو��شل �لجتماعي.
وقال �شديقه �ملقّرب �لنحات غازي 
ع��ان��ا ل��وك��ال��ة ف��ر�ن�����س ب��ر���س "لقد 
وخ�شرنا  �ل�����ش��ي��د،  �هلل  ع��ب��د  رح���ل 
ي�شعب  كبرية  فنية  قامة  جميعاً 

تعوي�شها".

رائدا ف�ضاء رو�ضي واإيطالية يكمالن 
الف�ضاء يف  ال�ضري  من  �ضاعات   7

عاد ر�ئد �لف�شاء �لرو�شي �أوليج �أرتيمييف ور�ئدة 
�إىل  �شامانثا كري�شتوفوريتي  �لإيطالية  �لف�شاء 
حمطة �لف�شاء �لدولية، بعد �إمتام مهمة لل�شري 
يف �لف�شاء ملدة 7 �شاعات. وقالت وكالة �لف�شاء 
�لأمريكية "نا�شا" �إن �أرتيمييف وكري�شتوفوريتي 
�أكما جميع مهامهما �لرئي�شية با�شتثناء و�حدة 
خ���ال �ل�����ش��ري يف �ل��ف�����ش��اء، و�ل����ذي ����ش��ت��غ��رق 7 

�شاعات و5 دقائق.
 و�أو�شحت �أن �لهدف �لرئي�شي لل�شري يف �لف�شاء 
�أقمار   10 و�إط��اق  �آلية  �إع��ادة متو�شع ذر�ع  هو 
جلمع  ت�شميمها  مت  �ل�شغر،  متناهية  �شناعية 
"نا�شا"  وذك��رت  ل�شلكية.  �إلكرونية  معلومات 
تلي�شكوبية  ذر�ع  بركيب  �أي�شا  عنيا  �لثنائي  �أن 
�لف�شاء  رو�د  ت�شاعد  �أن  ميكن  لامتد�د،  قابلة 
ولكن  �لف�شاء،  يف  �ل�شري  عمليات  من  �ملزيد  يف 
هذه �ملهمة �شتكتمل يف عملية م�شتقبلية لل�شري 

يف �لف�شاء.

العثور على املمثلة �ضونكا دوكوريه ميتة يف منزلها 
على  �لعثور  �لأم��ري��ك��ي��ة  نا�شفيل  مدينة  �شرطة  �أعلنت 
�شخ�شية  لعبت  �لتي  دوك��وري��ه،  �شونكا  و�ملمثلة  �ملغنية 
"�إلفي�س" هذ�  �لبلوز بيج ماما ثورنتون يف فيلم  مغنية 
�لعام، ميتة يف �شقتها. وقالت �ل�شرطة يف بيان يوم �أم�س 
 44" دوك��وري��ه  جثة  على  �لعثور  مت  �إن��ه  �خلمي�س  �لأول 
فاقدة  �ل�شغريين  طفليها  �أح��د  وج��ده��ا  �أن  بعد  عاما" 
�لذي  �جل���ري�ن  �أح���د  �إىل  فرك�س  ت�شتجيب  ول  للوعي 
�ت�شل ب�شلطات �لطو�رئ. و�أ�شافت �ل�شرطة �أنه ل توجد 
�شبهة جنائية يف �لأمر ومت حتديد موعد لت�شريح �جلثة 
لتحديد �شبب �لوفاة. و�شاركت دوكوريه يف فيلم �إلفي�س 
�ل���ذي ���ش��در ه��ذ� �ل��ع��ام �إىل ج��ان��ب �أو���ش��نت بتلر، يف دور 
توم  �لكولونيل  دور  يف  هانك�س،  وت��وم  بري�شلي،  �إلفي�س 
كان  �لفيلم  دوره���ا يف  �أن  فار�يتي  وذك���رت جملة  ب��ارك��ر. 

�لدور �لرئي�شي �لأول لها.

البطل اخلارق  ينقذ ر�ضيعة من موت حمقق
�شقطت من  ح��ي��اة طفلة �شغرية  �إن��ق��اذ  م��ن  رج��ل  متكن 
نافذة منزلها، يف ت�شرف نبيل، جعلت و�شائل �إعام تطلق 
"�ل�شن"  �شحيفة  وذك��رت  �خلارق".  "�لبطل  لقب  عليه 
�لربيطانية �أم�س �لأول �جلمعة �أن لقطات فيديو وثقت 
�شقوط طفلة تبلغ من �لعمر عامني من نافذة منزلها يف 
�لطابق �لثالث، قبل �أن مي�شك بها رجل كان على �لر�شيف 
و�ت�����ش��م��ت ردة ف��ع��ل��ه ب��ال�����ش��رع��ة. وك����ان ���ش��ني دون����غ )31 
�لطريق يف مدينة  على جانب  �شيارته  ب�شف  يهم  عاما( 
عندما  �ل�شني،  �شرقي  جيجيانغ  مبقاطعة  تون�ش�شيانغ 
�أن  فوجد  �لأعلى،  �إىل  �لرجل  ونظر  غريبا.  �شوتا  �شمع 
طفلة ر�شيعة �شقطت على حافة حجرية للطابق �لأول، 
وعلى و�شك �ل�شقوط على �لر�شيف. وحاول �أول �لت�شال 
�إذ كان يحمل هاتفا بيده،  �لفيديو  �أظهر  بال�شرطة، كما 
مثل  ح�شنها  �لتي  بالطفلة  مي�شك  لكي  ب��ه  ق��ذف  لكنه 
���ش��ي��دة حت���اول هي  �إىل ج��ان��ب��ه  وك���ان  �ن��ب��ت��ه.  �أب يح�شن 
�ل�شيني  "�لرجل  "�ل�شن  وو�شفت  �لطفلة.  �إنقاذ  �أي�شا 
مقطع  �ل�شينية  �ل�شرطة  ون�شرت  �خلارق".   ب�"�لبطل 
�ملماثلة  �ل�شينية  �لن�شخة  "ويبو"،  موقع  على  �لفيديو 
ملوقع "توير". وذكرت تقارير حملية �أن �لطفلة �أ�شيبت 

بجروح يف �شاقيها ورئتيها، لكنها يف حالة م�شتقرة.

هاري ينجح يف م�ضعاه للطعن على قرار ب�ضاأن ترتيباته الأمنية 
�لأمري  �أن  �جلمعة  �أم�����س  �لعليا  للمحكمة  حكم  �أظ��ه��ر 
هاري ح�شل على ت�شريح بالطعن �أمام �ملحكمة على قر�ر 

للحكومة �لربيطانية ب�شاأن ترتيباته �لأمنية.
ويطعن هاري، �لذي �نتقل لاإقامة يف �لوليات �ملتحدة 
بحقه  ق��ر�ر �شدر  على  زوج��ت��ه ميجان،  م��ع  قبل عامني 
وج��وده يف  �أث��ن��اء  يف  �ل�شرطة  تلقي حماية  بالتوقف عن 

بريطانيا حتى ولو كان �شي�شدد ثمن �لتكلفة بنف�شه.
�ملالكة  �لعائلة  �أفر�د  �لتنفيذية حلماية  �للجنة  و�تخذت 
و�ل�شخ�شيات �لعامة، نيابة عن وز�رة �لد�خلية �مل�شوؤولة 
ع��ن �ل�����ش��رط��ة و�ل��ه��ج��رة و�لأم�����ن، �ل��ق��ر�ر يف �أو�ئ����ل عام 
�لربيطانية  �ل��ع��ل��ي��ا  �مل��ح��ك��م��ة  يف  ق��ا���س  وم��ن��ح   .2020
مر�جعة  ب���اإج���ر�ء  ه���اري  مطالبة  م��ن  ب��ج��زء  �لت�شريح 
ق�شائية للقر�ر. وتتم �ملر�جعة �لق�شائية بو��شطة قا�س 

يفح�س �شرعية �لقر�ر�ت �لتي تتخذها جهات عامة.

مركبة ف�ضائية لنا�ضا تر�ضد ج�ضمًا غريبًا على املريخ 
�لروبوت  �ملريخ  على  ر�شده  مت�شابك  ج�شم  �أث��ار 
"مار�س  مبهمة  �خلا�س  "بر�شيفرن�س"  �جل��و�ل 
�لأمريكية  �ل��ف�����ش��اء  ل��وك��ال��ة  و�ل��ت��اب��ع   "2020
�لبع�س  جعل  ما  �لف�شاء،  علماء  �هتمام  )نا�شا(، 
يفكرون يف �حتمال �أن يكون قطعة من �ملعكرونة.
�أما �لتف�شري �ملنطقي و�لو�قعي �أكر فيتمثل يف �أّن 
�جل�شم ُيحتمل �أن يكون بقايا من مكّون ��شُتخدم 
يف عملية �إنز�ل �مل�شتك�شف �لآيل على �شطح �ملريخ 

يف �شباط-فرب�ير 2021.
�لتابع  �لنفاث  �ل��دف��ع  خمترب  با�شم  ناطق  وق��ال 
بر�س  فر�ن�س  وك��ال��ة  �إىل  حديث  يف  نا�شا  لوكالة 
وبرزت  �جل�شم،  هذ�  م�شدر  م�شاألة  نناق�س  "كنا 
�أو  ملظلة  تابعة  حبل  قطعة  ي�شكل  ب��اأّن��ه  تكهنات 
ل��ن��ظ��ام �ل��ه��ب��وط �ل����ذي �ع��ُت��م��د لإن������ز�ل �ملركبة 

ببطء".
�أي  ���ش��اأن  ت��اأك��ي��د�ت يف  لي�س لدينا  "لكن  و�أ���ش��اف 

�حتمال من �لثنني".
12 متوز-يوليو  يف  �لأوىل  للمرة  �جل�شم  وُر�شد 

��ب �مل��خ��اط��ر �ملثبتة على  م��ن خ���ال ك��ام��ري� جت��نُّ
�جلهة �لأمامية �لي�شرى من �ملركبة، لكن عندما 
عادت �لأخرية �إىل �ملوقع نف�شه بعد �أربعة �أيام كان 

�جل�شم قد �ختفى.
كقطعة  بعيد�ً  قذفته  �ل��ري��اح  تكون  �أن  وُيحتمل 
من عازل حر�ري ر�شدتها �ملركبة �ل�شهر �لفائت 
وقد تكون من خملفات نظام �لهبوط �لذي يعمل 

بالطاقة �ل�شاروخية.
وُي��ع��ت��رب ت��ر�ك��م �مل��خ��ل��ف��ات �ل��ت��ي ت��رك��ه��ا �ملركبة 
�أ�شر�ر�ً ب�شيطة مقابل �لأهد�ف �لعملية من ور�ء 
حيوية  ب�شمات  ع��ن  �لبحث  يف  و�ملتمثلة  �ملهمة 

لأ�شكال �حلياة �مليكروبية �لقدمية.
وقد ت�شبح هذه �لعنا�شر يوماً ما �آثار�ً قّيمة ملن 

�شي�شتعمر �ملريخ م�شتقبًا.
�أتكين�شون  �شتيو�رت  �لهاوي  �لف�شاء  عامل  وغرد 
�شكان  �شيجمع  �أك��ر،  �أو  �شنة  مئة  غ�شون  "يف 
�ملتاحف  ب�شغف وي�شعونها يف  �لقطع  �ملريخ هذه 

�أو يحولونها "جو�هر تاريخية".

ESPY يف م�شرح دولبي.ا ف ب املتزجلة االأوملبية ال�شابقة كري�شتي ياماغوت�شي لدى و�شولها اإىل ال�شجادة احلمراء حل�شور 2022 

اأمرب هريد ت�ضتاأنف حكما بتعوي�ض 10 ماليني دولر لديب
�أبلغت �أمرب هريد حمكمة يف فرجينيا �أم�س �لأول �خلمي�س �أنها �شت�شتاأنف حكما ب�شد�د مبلغ 

10.35 مايني دولر لزوجها �ل�شابق جوين ديب، يف ق�شية ت�شهري بارزة.
با�شتئناف �حلكم يف حمكمة مقاطعة فريفاك�س، حيث  �إخطار�  �أم��رب هريد  وق��دم حمامو 
�إباغ  �لإخ��ط��ار يتم  �إىل �شهاد�ت ه��ريد ودي��ب. من خ��ال  �أ�شابيع   6 مل��دة  �ملحكمة  ��شتمعت 
�ملحكمة �أن هريد تعتزم ��شتئناف هذ� �حلكم، بالإ�شافة �إىل �أحكام �أخرى �أ�شدرها �لقا�شي، 
ومنها رف�س طلب هريد باإلغاء �حلكم، وكذلك رف�س طلب �إعادة �ملحاكمة. وقال متحدث 
با�شم هريد يف بيان "نعتقد �أن �ملحكمة �رتكبت �أخطاء حالت دون �إ�شد�ر حكم عادل ومن�شف.. 
لذلك ن�شتاأنف �حلكم"، بح�شب ما ذكرت وكالة �لأ�شو�شيتد بر�س. وكان بطل �شل�شلة �أفام 
"قر��شنة �لكاريبي" �أقام دعوى ق�شائية �شد هريد بتهمة �لت�شهري يف مقال ر�أي ن�شرته يف 
دي�شمرب 2018 يف �شحيفة و��شنطن بو�شت، و�شفت فيه نف�شها باأنها "�شخ�شية عامة متثل 
�لعنف �ملنزيل". وزعم حمامو جوين ديب �أن �ملقال �شهر بالنجم، على �لرغم من �أنه مل ياأت 
على ذكر ��شمه مطلقا. و�أقامت هريد دعاوى م�شادة، ز�عمة �أن حمامي ديب �ل�شابق �شهر 
"خدعة". و�أمرت هيئة حملفني هريد  بها من خال و�شف مز�عمها بالإ�شاءة �إليها باأنها 

ب�شد�د 10 مايني دولر تعوي�شا لديب، و5 مايني دولر كتعوي�س عقابي.


