الإمارات تدين ب�شدة الهجوم
الذي ا�ستهدف دهوك يف العراق

�ص 03

معر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد يُطلق للمرّة
الأوىل ُم�سابقة �أجمل برقع لل�صقور

•• �أبوظبي-وام:

�أدان��ت دول��ة الإم��ارات ب�شدة الهجوم ال��ذي ا�ستهدف منطقة �سياحية يف حمافظة
دهوك يف �إقليم كرد�ستان �شمال جمهورية العراق ال�شقيقة ،و�أ�سفر عن �سقوط قتلى
وجرحى.
و�أك��دت وزارة اخلارجية والتعاون ال��دويل �أن دولة الإم��ارات تعرب عن ا�ستنكارها
ال�شديد لهذه الأع�م��ال الإج��رام�ي��ة ،ورف�ضها ال��دائ��م جلميع �أ�شكال العنف التي
ت�ستهدف زعزعة الأمن واال�ستقرار وتتنافى مع القيم واملبادئ الإن�سانية.
و�أع��رب��ت ال ��وزارة ع��ن ت�ضامن دول��ة الإم ��ارات م��ع كافة الإج ��راءات التي يتخذها
العراق ال�شقيق حلماية �سيادته و�أمنه وا�ستقراره ،م�ؤكدة حر�ص دول��ة الإمارات
على ا�ستتباب الأمن واال�ستقرار فيه.
كما �أعربت الوزارة عن خال�ص تعازيها وموا�ساتها حلكومة و�شعب جمهورية العراق
ال�شقيقة ولأهايل وذوي �ضحايا هذه اجلرمية النكراء ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل
جلميع امل�صابني.
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ملنع وقوع جماعة وتخفيف ت�ضخم �أ�سعار الغذاء عامليا

رو�سيا و�أوكرانيا توقعان اتفاقا يف �إ�سطنبول ال�ستئناف �صادرات احلبوب
•• �إ�سطنبول-وكاالت:

وق �ع��ت �أوك��ران �ي��ا ورو� �س �ي��ا اجلمعة
يف ا�سطنبول ات�ف��اق�ين منف�صلني
م� ��ع ت ��رك� �ي ��ا واالمم امل� �ت� �ح ��دة يف
� �ش ��أن ت�صدير احل �ب��وب واملنتجات
الزراعية عرب البحر اال�سود ،وفق
ما افادت وكالة فران�س بر�س.
ورف���ض��ت كييف �أن ت��وق��ع يف �شكل
مبا�شر االت �ف��اق م��ع مو�سكو التي
وق �ع��ت ات �ف��اق��ا مم��اث�لا م��ع �أنقرة
واالم� �ي ��ن ال � �ع ��ام ل �ل��امم املتحدة
انطونيو غوتريي�ش.
واالت� �ف ��اق ال� ��ذي ع �ق��د ال�ستئناف
� � � �ص � ��ادرات احل � �ب� ��وب م� ��ن م ��وان ��ئ
�أوك��ران �ي��ا ع�ل��ى ال�ب�ح��ر الأ�� �س ��ود يف
اتفاق قال عنه الأمني العام للأمم
امل� �ت� �ح ��دة �أن� �ط ��ون� �ي ��و جوتريي�ش
وال��رئ �ي ����س ال�ت�رك ��ي رج� ��ب طيب
�أردوغان �إنه �سي�ساعد على تخفيف
�أزمة الغذاء العاملية.
وق��ع وزي��ران من رو�سيا و�أوكرانيا
االت� �ف ��اق ب���ش�ك��ل م�ن�ف���ص��ل وجتنبا
بحر�ص اجللو�س على طاولة واحدة
�أو الت�صافح يف املرا�سم التي �أقيمت
لتوقيع االتفاق يف �إ�سطنبول.
وق ��ال ج��وت�يري����ش خ�ل�ال املرا�سم

ال�ي��وم ه�ن��اك ب��ارق��ة �أم��ل يف البحر
الأ� � � �س� � ��ود ..ب ��ارق ��ة �أم� � ��ل و�سبيل
ل� �ل� �م� �م� �ك ��ن ...و�إغ� � ��اث� � ��ة يف ع ��امل
يحتاجها �أك�ثر من �أي وقت م�ضى
ودع ��ا رو� �س �ي��ا و�أوك ��ران �ي ��ا لتطبيق
االتفاق بالكامل.
وق ��ال �أردوغ � ��ان �إن االت �ف��اق الذي
وقعته تركيا �أي�ضا �سي�ساعد يف منع
وق��وع جماعة ويخفف من ت�ضخم
�أ�سعار الغذاء عامليا.
من جانبه قال وزير الدفاع الرو�سي
��س�يرج��ي ��ش��وي�ج��و �إن م��و��س�ك��و لن
ت�ستغل �إزال��ة الأل�غ��ام وفتح املوانئ
الأوكرانية يف �إط��ار اتفاق تو�سطت
ف �ي��ه الأمم امل �ت �ح ��دة ال�ستئناف
�صادرات احلبوب احليوية.
وق��ال �شويجو لقناة (رو�سيا )24
التلفزيونية احلكومية ،بعد توقيع
االتفاق يف ا�سطنبول رو�سيا �أخذت
على عاتقها االلتزامات املن�صو�ص
عليها ب��و� �ض��وح يف ه ��ذه الوثيقة.
لن ن�ستغل حقيقة �أن املوانئ �سيتم
تطهريها وفتحها .لقد قطعنا هذا
االلتزام.
يف ح�ين قالت املبعوثة الأمريكية
لدى الأمم املتحدة ليندا توما�س-
جرينفيلد �إن بالدها �ستعمل على

وزير الدفاع الرو�سي و�أمني عام الأمم املتحدة والرئي�س الرتكي ووزير دفاعه خالل توقيع االتفاق يف ا�سطنبول (رويرتز)
حما�سبة رو�سيا �إذا مل تلتزم بتنفيذ ويف بروك�سل رحب االحتاد االوروبي ل�ك��ن ال �غ��زو ال��رو��س��ي ال ��ذي ب ��د�أ يف
االتفاق.
ب��االت�ف��اق ال��ذي وق��ع يف ا�سطنبول  24فرباير �شباط �أدى �إىل �إغالق
وقال جيم�س �أوبراين مدير مكتب مطالبا بتنفيذه �سريعا.
امل��وان��ئ الأوك��ران �ي��ة ،مم��ا ت�سبب يف
تن�سيق العقوبات يف وزارة اخلارجية وك� �ت ��ب وزي � � ��ر خ ��ارج� �ي ��ة االحت � ��اد ت��رك  20مليون طن من احلبوب
الأمريكية لل�صحفيني �إن الواليات جوزيب بوريل على تويرت ان اتفاق ع��ال�ق��ة يف ال �� �ص��وام��ع ،وم ��ن ث��م يف
امل �ت �ح��دة ت��ري��د �أي �� �ض��ا م��ن ال�صني ا��س�ط�ن�ب��ول ه��و خ �ط��وة يف االجت ��اه ارتفاع �أ�سعار احلبوب العاملية.
وق ��ال م���س��ؤول��و الأمم امل�ت�ح��دة �إن
ال� �ت ��وق ��ف ع ��ن ت �ك��دي ����س احل �ب��وب ال�سليم .ندعو اىل تنفيذه �سريعا.
وع ��ر� ��ض امل ��زي ��د ل �ل��وف��اء بالطلب وت �ع��د رو� �س �ي��ا و�أوك ��ران �ي ��ا م��ن بني الأط � ��راف ات�ف�ق��ت ع�ل��ى اخلطوط
العاملي على امل�ساعدات الإن�سانية.
�أك�ب�ر م �� �ص��دري ال �غ��ذاء يف العامل ال �ع��ري �� �ض��ة ل �ل �م �ب��ادرة مب ��ا ي�شمل

ع�شرات القتلى واجلرحى يف ا�شتباكات م�سلحة بالعا�صمة الليبية

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

ُق �ت��ل � � 13ش �خ �� ً��ص��ا م �ن �ه��م طفل
و�أ�صيب  ،30يف ا�شتباكات عنيفة
اندلعت ليل اخلمي�س اجلمعة بني
جمموعتني م�سلحتني يف العا�صمة
الليبية طرابل�س وجت ��ددت ظهر
اجلمعة بعد هدوء وجيز.
وع ��ادت اال��ش�ت�ب��اك��ات اجل�م�ع��ة مع
ت�ب��ادل �إط�ل�اق ن��ار كثيف يف �شرق
املدينة قرب حرم جامعة طرابل�س
ومركز طرابل�س الطبي حيث جل�أ
ال�ك�ث�ير م��ن ال �ن��ا���س خ�ل�ال الليل
ه��ر ًب��ا م��ن �أع �م��ال ال�ع�ن��ف ،بح�سب
و�سائل الإع�لام الليبية ومرا�سلي
وكالة فران�س بر�س.
ان��دل�ع��ت اال��ش�ت�ب��اك��ات العنيفة يف
الأحياء ال�شرقية لطرابل�س بعيد
منت�صف ل�ي��ل اخل�م�ي����س م��ا �أث ��ار
ذع� ��را ب�ي�ن ال �� �س �ك��ان يف ال�شوارع
امل ��زدح � �م ��ة واحل � ��دائ � ��ق يف ليلة
�صيفية حارة.
و�أ� �س �ف��رت اال� �ش �ت �ب��اك��ات ع��ن 13
ق �ت �ي�ًل�اً ب �ي �ن �ه��م ث�ل�اث ��ة مدنيني
�أح ��ده ��م ط �ف��ل ي�ب�ل��غ  11عامًا،
جريحا ،ح�سبما نقلت قناة
و30
ً
ليبيا الأح��رار عن جهاز الإ�سعاف
اجل �م �ع��ة .و�أ�� �ش ��ار م �� �ص��ور وكالة
فران�س بر�س �إىل �أن ل��واء 444
التابع لوزارة الدفاع الليبية ّ
تدخل

�أع�ل�ن��ت حمكمة تون�سية اجلمعة
�أن �شرط ّيا تعر�ض لعملية طعن
من قبل �شخ�ص ثالثيني ي�صنفه
الأمن متطرفا.
وق� ��ال امل �ت �ح��دث ال��ر� �س �م��ي با�سم
حمكمة �سو�سة واملن�ستري (�شرق)
ف��ري��د ب ��ن ج �ح��ا ل �ف��ران ����س بر�س
�إن احل��ادث��ة وق�ع��ت اخلمي�س و�أن
امل�ه��اج��م ت��ون���س��ي اجلن�سية طعن
�شرط ّيا ب�سكني �أم��ام مركز الأمن
مب� � ّل ��ول� �� ��ش ،امل ��دي� �ن ��ة ال�ساحلية
القريبة من حمافظة املهدية.
ومت توقيف منفذ العملية وفتح
حتقيق من قبل وح��دة البحث يف
املهدية.
و�أو�� �ض ��ح ب ��ن ج �ح��ا ان ال�شخ�ص
م�ت�ه��م ب�شبهة االن �ت �م��اء لتنظيم
ارهابي وحماولة القتل العمد يف
�إطار عمل �إرهابي.
ون �ق��ل ال �� �ش��رط��ي �إىل امل�ست�شفى
للعالج وحالته ال�صحية م�ستقرة،
وفقا للمتحدث الر�سمي.
ي�أتي الهجوم يف وقت ت�شهد تون�س،
مهد ما �س ّمي الربيع العربي� ،أزمة
�سيا�سية ح ��ادة وق�ب��ل ي��وم�ين من
ا�ستفتاء �شعبي على د�ستور جديد
�أق ّره الرئي�س قي�س �سع ّيد.

•• طرابل�س�-أ ف ب:

حتديد املوانئ املعنية و�إن�شاء مركز
مراقبة يف �إ�سطنبول وطرق تفتي�ش
ال�سفن وغري ذلك.
وق��ال �أح��د امل���س��ؤول�ين نتطلع �إىل
ت�ن�ف�ي��ذ االت� �ف ��اق ب ��وت�ي�رة �سريعة
للغاية�...سنبد�أ (ال�سبت) يف �إن�شاء
مركز التن�سيق امل�شرتك ،م�ضيفا
�أن��ه ال ت��زال ه�ن��اك م�شاكل ثانوية
ي�ت�ع�ين ح�ل�ه��ا ق�ب��ل ت�ن�ف�ي��ذ املبادرة
بالكامل.
و�أ�ضاف امل�س�ؤول :نتحدث عن مدة
ت�صل لب�ضعة �أ�سابيع فقط قبل �أن
ن�شهد التنفيذ املنا�سب لآلية دخول
ال�سفن وخروجها ،م�شريا �إىل �أنه
قد يكون هناك حترك �أويل لل�سفن
لإظهار مدى جناح عمل الآلية.
ومبوجب اخلطة� ،سيقود م�س�ؤولون
�أوكرانيون ال�سفن عرب قنوات �آمنة
و� �س��ط امل �ي��اه امل�ل�ي�ئ��ة ب��الأل �غ��ام �إىل
ث�ل�اث��ة م ��وان ��ئ ،م��ن ب�ي�ن�ه��ا ميناء
�أودي �� �س ��ا ال��رئ �ي �� �س��ي ،ح �ي��ث �سيتم
حتميلها باحلبوب.
و�ستخرج ال�سفن بعد ذلك من املياه
الإق�ل�ي�م�ي��ة الأوك��ران �ي��ة يف البحر
الأ� �س��ود وت�ع�بر م�ضيق البو�سفور
�إىل ميناء تركي للتفتي�ش ثم تتجه
بعد ذلك �إىل وجهاتها.

مبر�سوم �أ�صدره حممد بن را�شد

تعديل بع�ض �أحكام مر�سوم تنظيم متليك الأرا�ضي
ال�صناعية والتجارية املمنوحة يف �إمارة دبي

•• دبي -وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء رعاه اهلل ب�صفته حاكماً لإم��ارة دبي،
املر�سوم رقم  25ل�سنة  ،2022بتعديل بع�ض �أحكام املر�سوم رقم
 4ل�سنة  2010ب�ش�أن تنظيم متليك الأرا�ضي ال�صناع ّية والتجاريّة
ن�صي املادتني
املمنوحة يف �إم ��ارة دب��ي .و�شمل التعديل ا��س�ت�ب��دال ّ
الأوىل والثانية من املر�سوم رق��م  4ل�سنة  ،2010حيث ت�ض ّمنت
املادة الأوىل التعريفات الواردة يف املر�سوم ،بينما ُتعنى املادة الثانية
بتمليك الأرا�ضي املمنوحة ،على �أن يُن�شر املر�سوم اجلديد يف اجلريدة
الر�سم ّية ،ويُعمل به من تاريخ ن�شره( .التفا�صيل �ص)15

•• تون�س�-أ ف ب:

الوحدة الليبية امل�سلحة اللواء  444الداعم للدبيبة يف نقطة تفتي�ش مع ت�صاعد الدخان يف العا�صمة طرابل�س
�صباح اجلمعة لوقف اال�شتباكات ،و�أظ �ه��رت ��ص��ور وم�ق��اط��ع فيديو اخلروج.
وو� � �ض� ��ع م ��رك �ب ��ات ��ه امل �� �س �ل �ح��ة يف ن �� �ش��رت ع �ل��ى م ��واق ��ع التوا�صل وت� � �ق � ��ع ال � �ع � ��دي � ��د م� � ��ن � � �ص� ��االت
منطقة عازلة على دوار الفرناج االجتماعي ع�شرات العربات التي االح� � � � �ت� � � � �ف � � � ��االت يف م� �ن� �ط� �ق ��ة
(� �ش��رق ط��راب �ل ����س) ،ق�ب��ل �أن يتم تركها �أ�صحابها هربا من �إطالق اال�شتباكات .ووجدت مئات الن�ساء
ال �ل ��وات ��ي ك ��ن ي �ح �� �ض��رن حفالت
النار.
ا�ستهدافه بنريان كثيفة.
وك� � � ��ان امل � �ت � �ح� ��دث ب ��ا�� �س ��م جهاز ق ��ال امل �خ �ت��ار حم �م��د املحمودي ،زف��اف �أنف�سهن حما�صرات و�سط
الإ� �س �ع��اف �أ� �س��ام��ة ع�ل��ي ق��د �أعلن وه��و رب عائلة من �سكان منطقة ال �ق �ت ��ال وع� ��اج� ��زات ع ��ن ال �ع ��ودة
�أن  60ط��ال �ب��ا ع �ل �ق��وا يف مباين الفرناج �شرق العا�صمة� ،أم�ضينا �إىل دي� ��اره� ��ن .وج � ��اء امل�سعفون
�سكن جامعية ب�سبب اال�شتباكات .ال �ل �ي �ل��ة يف امل �خ ��زن حت ��ت االر� ��ض مل���س��اع��دت�ه��نّ ومت اج�ل�ا�ؤه ��ن �إىل
و�أُر�سلت �سيارات �إ�سعاف لإجالئهم لتفادي الر�صا�ص ولكن االطفال مقر املجل�س الع�سكري االنتقايل
ال ي��زال��ون خ��ائ�ف�ين وال يريدون واملناطق الآمنة.
�إىل م�ست�شفى طرابل�س.

ترامب على ال�شا�شة خالل جل�سة ا�ستماع للجنة التحقيق يف الهجوم على مبنى الكابيتول (رويرتز)

طالب مبحا�سبته ب�ش�أن الهجوم على الكابيتول

رئي�س جلنة التحقيق :ترامب فتح الطريق �أمام الفو�ضى والف�ساد
•• وا�شنطن�-أ ف ب:

ا ّت� �ه ��م رئ �ي ����س جل �ن��ة التحقيق
ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة يف ال � �ه � �ج� ��وم على
ال �ك ��اب �ي �ت ��ول ب �ي �ن��ي تومب�سون
اخل �م �ي ����س ال��رئ �ي ����س الأم�ي�رك ��ي
ال �� �س��اب��ق دون ��ال ��د ت ��رام ��ب بفتح
الطريق �أم��ام الفو�ضى والف�ساد
بطريقة ال م�س�ؤولة.
و�أ� �ض��اف ت��وم�ب���س��ون يف م�سته ّل
�آخر جل�سة ا�ستماع علنية تعقدها
اللجنة �أنّ امل�س�ؤولني عن الهجوم

ال ��ذي ا��س�ت�ه��دف م �ق � ّر ال�سلطة
الت�شريعية يف ال��والي��ات املتحدة
يف  6كانون الثاين يناير 2021
يجب �أن "يُحا�سبوا �أمام القانون"
على ما ارتكبوه من عدوان على
الدميوقراطية.
وعقدت اللجنة جل�ستها العلنية
الأخ� �ي ��رة ه� ��ذه يف ذروة �ساعة
امل�شاهدة التلفزيونية.
و�أ� �ض��اف النائب الدميوقراطي
�أ ّن��ه خ�لال ف�ترة ال�شهر ون�صف
ال�شهر املن�صرمة ،روت اللجنة

ق�صة رئي�س فعل كل ما يف و�سعه
لقلب نتيجة انتخابات.
و�أ ّك� � ��د ت��وم �ب �� �س��ون �أنّ الرئي�س
اجل � � �م � � �ه � ��وري ال � �� � �س� ��اب� ��ق لقد
ح � � � ��اول ت� ��دم�ي��ر م ��ؤ� �س �� �س��ات �ن��ا
ال��دمي��وق��راط �ي��ة ،وف �ت��ح بته ّور
طريقاً من الفو�ضى والف�ساد.
و�أ�� �ض ��اف ي�ج��ب �أن ت �ك��ون هناك
م �� �س��اءل��ة جل�م�ي��ع امل �ت��ورط�ي�ن يف
ال �ه �ج��وم ع�ل��ى ال �ك��ون �غ��ر���س ،من
�أدن��ى �شخ�ص و�صو ًال �إىل املكتب
البي�ضاوي( .التفا�صيل �ص)10

بايدن :اجلي�ش الأمريكي
اجلي�ش املايل يعلن �صد هجوم ًا �إرهابي ًا رو�سيا تعلن تدمري  4راجمات �صواريخ هيمار�س الأمريكية يف �أوكرانيا
وي�أتي البيان الرو�سي هذا ب�ش�أن راجمات ال�صواريخ رو� �س �ي��ا مل ت�ن�ج��ح يف ت��دم�ير �أي م��ن
هيمار�س بعد � 24ساعة على ت�صريحات �أمريكية �صواريخ هيمار�س يف �أوكرانيا ،م�ضيفا �أن القوات
منظومات يعار�ض زيارة بيلو�سي لتايوان
على قاعدة ع�سكرية بالقرب من باماكو
الأوكرانية ت�ستخدم هيمار�س ب�شكل فعال.
�أعلنت وزارة ال��دف��اع الرو�سية يف البيان اليومي تنفي تدمري مثل هذه الراجمات يف �أوكرانيا.
•• عوا�صم-وكاالت:

•• باماكو�-أ ف ب:

قال مرا�سل من رويرتز �إن دوي �إطالق نار كثيف ُ�سمع يف �ساعة من مبكرة
�صباح ام�س يف القاعدة الع�سكرية الرئي�سية خارج باماكو عا�صمة مايل
قبل �أن ي�سود الهدوء بعد نحو �ساعة.
و�أعلن اجلي�ش املايل �أن القوات امل�سلحة املالية �صدت بقوة اجلمعة هجوما
�إرهاب ًيا يف كاتي وهي حامية يف �ضواحي باماكو تعد قلب اجلهاز الع�سكري
ومكان �إقامة الرئي�س االنتقايل.
وق��ال اجلي�ش على �صفحته على في�سبوك �إن الو�ضع حت��ت ال�سيطرة
والبحث جار لطرد اجلناة واملتواطئني معهم.
و�أ�ضاف حدث ذلك يف وقت مبكر من �صباح �أم�س حوايل ال�ساعة 05,00
(بالتوقيت املحلي وتوقيت غرينت�ش) ب�آليتني مفخختني .واحل�صيلة
الأولية هي حتييد اثنني من املهاجمني.
�شهدت مايل الدولة الفقرية وغري ال�ساحلية يف قلب منطقة ال�ساحل،
انقالبني ع�سكريني يف �آب �أغ�سط�س  2020و�أيار مايو  .2021وتتزامن
الأزم��ة ال�سيا�سية مع �أُخ��رى �أمنية خطرية م�ستمرة منذ ع��ام 2012
واندالع مترد انف�صايل وجهادي يف ال�شمال.
وت�سبب ه��ذا العنف يف مقتل �آالف املدنيني والع�سكريني بالإ�ضافة �إىل
ت�شريد الآالف.
و�سرد عدد من ال�سكان لوكلة فران�س بر�س تفا�صيل ما اعتربوه هجومًا
على قاعدة كاتي .وق��ال �أح��ده��م ا�ستيقظنا على وق��ع �إط�لاق النار عند
�صباحا و�أ�صوات انفجارات ،م�ضي ًفا يتع ّر�ض مع�سكرنا للهجوم.
اخلام�سة
ً

لها� ،أم�س اجلمعة� ،أن القوات امل�سلحة الرو�سية فقد نفى رئي�س هيئة الأركان امل�شرتكة الأمريكي م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال م���س��ؤول رف�ي��ع يف وزارة الدفاع
دم��رت  4راجمات �صواريخ هيمار�س الأمريكية ،اجلرنال مارك ميلي ،اخلمي�س ،تدمري رو�سيا لأي الأمريكية� ،إن ال�ق��وات امل�سلحة الرو�سية عاجزة
ع��ن ت��دم�ير م�ن�ظ��وم��ات مي��ار���س ح�ت��ى ول��و جرى
ال�ت��ي نقلتها ال��والي��ات امل�ت�ح��دة �إىل �أوك��ران �ي��ا يف من منظومات �صواريخ هيمار�س يف �أوكرانيا.
الفرتة بني  5و 20يوليو اجلاري.
ونقلت �صحف غربية عن ميلي قوله :حتى الآن ،ا�ستهدافها ب�صواريخ الـ (�أ�س.)-400

الفروف يزور القاهرة ويلقي خطابا �أمام اجلامعة العربية
•• القاهرة�-أ ف ب:

�أعلنت جامعة الدول العربية اخلمي�س � ّأن وزير
اخل��ارج�ي��ة ال��رو��س��ي �سريغي الف ��روف �سيلقي
غدا الأحد يف القاهرة خطاباً �أمام جمل�سها
ال��ذي �سيلتئم على م�ستوى امل�ن��دوب�ين ،يف
زيارة ت�أتي عقب قمة ثالثية ا�ست�ضافتها
طهران وجمعت قادة ك ّل من رو�سيا وتركيا
و�إيران.
ويلتقي الفروف يف القاهرة الأمني
العام جلامعة الدول
ا لعر بية
�أح� �م ��د

�أبو الغيط وممثلي الدول الأع�ضاء الـ.22
و�أف ��اد م���س��ؤول يف الأم��ان��ة العامة للجامعة ،ب� ّأن
وزير اخلارجية الرو�سي �سيلقي كلمة �أمام جمل�س
اجلامعة على م�ستوى املندوبني.
وكان الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني قد ناق�ش
ال�صراع يف �سوريا واحلرب يف �أوكرانيا ،خالل قمة
ُع�ق��دت ال�ث�لاث��اء يف ط�ه��ران م��ع نظرييه الرتكي
رجب طيب �إردوغان والإيراين �إبراهيم رئي�سي.
وحتى الآن ،مل تتخذ معظم العوا�صم العربية،
ال�ت��ي تعتمد ع�ل��ى احل �ب��وب والأ��س�ل�ح��ة الرو�سية،
موقفاً م��ن ال�صراع يف �أوك��ران�ي��ا .كما �أن�ه��ا ت�سعى
للحفاظ على موقف متوازن بني رو�سيا والواليات
املتحدة يف هذا ال�ش�أن.

•• وا�شنطن�-أ ف ب:

�أعلن رئي�س الواليات امل ّتحدة جو بايدن �أنّ
الزيارة التي تعتزم القيام بها رئي�سة جمل�س
ال�ن��واب نان�سي بيلو�سي �إىل ت��اي��وان لي�ست
فكرة جيدة بنظر اجلي�ش الأمريكي.
وب�صفتها رئي�سة ملجل�س النواب ف�إنّ بيلو�سي
ُت�ع�ت�بر م��ن �أرك � ��ان ال��دول��ة الأ��س��ا��س�ي�ين يف
الواليات املتحدة ،وبالتايل ف�إنّ �أيّ زيارة لها
�إىل تايوان �ستثري حتماً غ�ضب ال�صني التي
تعترب اجلزيرة جزءاً ال يتج ّز�أ من �أرا�ضيها.
وم��ع �أنّ بيلو�سي ال ت�ت�ولىّ �أيّ من�صب يف ال�سلطة التنفيذية� ،إال �أنّ
احلكومة الأمريكية �ستجد نف�سها حمرجة حتماً �إذا ما قامت رئي�سة
جمل�س النواب بزيارة �إىل تايوان.
واخل�م�ي����س رف���ض��ت بلو�سي ت��أك�ي��د �أو ن�ف��ي م��ا �إذا ك��ان��ت �ست�سافر �إىل
اجلزيرة �أم ال ،م�شدّدة يف الوقت عينه على �أ ّن��ه من امله ّم لنا �أن ُنظهر
دعماً لتايوان .ور ّداً على �س�ؤال ب�ش�أن هذه الزيارة املحتملة لبيلو�سي �إىل
اجلزيرة قال بايدن �إنّ اجلي�ش يعتقد �أنها لي�ست فكرة جيدة ،لك ّني ال
�أعرف �أين نحن.
وهذه اجلزيرة تدعمها الواليات املتحدة لكن بكني تطالب بها جزء من
�أرا�ضيها .و�إذا زارت بيلو�سي تايوان� ،ست�صبح عندها �أكرب �شخ�صية يف
امل�ؤ�س�سة �أمريكية تزور ر�سمياً اجلزيرة منذ عقود.
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�أخبـار الإمـارات

Saturday

ال�سفري الفرن�سي لـ «وام» :العالقات بني الإمارات وفرن�سا ت�شهد تطورا ملحوظا يف خمتلف املجاالت
•• دبي-وام:

و�صف �سعادة كرافييه �شاتيل �سفري اجلمهورية الفرن�سية
لدى دولة الإمارات ،الزيارة التي قام بها �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س ال��دول��ة "حفظه اهلل"� ،إىل
بالده بالناجحة واملهمة على الأ�صعدة كافة خا�صة و�أنها �أول
رئي�سا لدولة الإم��ارات ،م�شريا
زيارة خارجية ل�سموه ب�صفته ً
�إىل �أنها تعك�س عمق العالقات والتعاون وال�صداقة طويلة
الأمد بني البلدين.
و�أك��د �سعادة �شاتيل يف ح��وار لوكالة �أنباء الإم ��ارات (وام) �أن
زي��ارة �صاحب ال�سمو رئي�س الدولة �إىل فرن�سا  -التي رافقه

02

خاللها وفد ي�ضم عددا كبريا من الوزراء وامل�س�ؤولني بالدولة
 مت تتويجها بتوقيع عدد من االتفاقيات ومذكرات التفاهمبني دول��ة الإم ��ارات وفرن�سا بهدف تعزيز العالقات الثنائية
وتنمية �آفاقها يف خمتلف امل�ج��االت احليوية مثل االقت�صاد
والتعليم العايل وال�صناعة والتكنولوجيا والبيئة والطاقة
والثقافة والعديد من املجاالت الأخ��رى� ،إ�ضافة �إىل �إطالق
جمل�س الأعمال الإماراتي ـ الفرن�سي ،منوها ب�أن العالقات بني
دولة الإمارات وفرن�سا ت�شهد تطوراً ملحوظاً وتنتقل �إىل �آفاق
�أو�سع.
و�أ�ضاف �سعادته �أن ال�شراكات بني البلدين ت�أتي بهدف �صياغة
خطة عمل فعالة و�أو�سع نطاقاً لتعزيز العالقات االقت�صادية

وكان على ر�أ�سها الطاقة املتجددة ،كما �أن التعاون امل�شرتك بني
مركز �أبو ظبي لل�صحة العامة وامل�ست�شفيات العامة يف باري�س
يُعد �أحد �أمثلة التعاون الناجحة يف املجال ال�صحي.
وح��ول ع��دد ال�شركات الفرن�سية العاملة يف دول��ة الإم ��ارات،
�أو� �ض��ح ��س�ع��ادة �شاتيل �أن ال���س��وق الإم ��ارات ��ي م�ه��م لل�شركات
الفرن�سية والتي جتاوز عددها � 600شركة فرن�سية ت�ضم نحو
� 30ألف �شخ�ص يعملون يف العديد من القطاعات احليوية،
الفتا �إىل �أن فرن�سا حققت تواجداً اقت�صاديا قويا ومتنوعاً يف
دولة الإمارات  .وذكر �سعادته �أن دولة الإمارات ت�ضم �أكرب عدد
من الفرن�سيني يف اخل��ارج ،معربا عن فخره بالعمل �سفريا
لبالده لدى دولة الإمارات.

هيئة البيئة تعقد ور�شة للت�شاور حول و�ضع �سيا�سة للتنوع البيولوجي لإمارة �أبوظبي

•• �أبوظبي-وام:

ع �ق��دت ه�ي�ئ��ة ال�ب�ي�ئ��ة – �أبوظبي
ور� � �ش� ��ة ع �م ��ل ب �ح �� �ض��ور ممثلني
م��ن ع��دد م��ن اجل�ه��ات املعنية من
امل��ؤ��س���س��ات وال �ه �ي �ئ��ات احلكومية
ل �ل �ت �� �ش��اور ح� ��ول � �س �ي��ا� �س��ة التنوع
البيولوجي ب�إمارة �أبوظبي والتي
�أعدتها الهيئة ك�إحدى املُرتكزات
ال�ت��ي �س ُت�سهم يف تنظيم وتعزيز
اال�ستخدام امل�ستدام مل��وارد التنوع
البيولوجي ب�ه��دف احل�ف��اظ على
الرتاث الطبيعي والثقايف وتنميته
�داف اال�سرتاتيجية
حتقيقاً لأه� � ِ
الوطنية لال�ستدامة البيئية يف
�إمارة �أبوظبي.
ومت خ�لال الور�شة  -التي نظمت
ع�ب�ر ت �ق �ن �ي��ة االت� ��� �ص ��ال امل ��رئ ��ي -
ا�ستعرا�ض �أه��داف ال�سيا�سة و�أهم
امل �ب��ادئ امل�ق�ترح��ة حلماية التنوع
ال�ب�ي��ول��وج��ي ال �ب�ري �إ� �ض��اف��ة �إىل
��ش��رح ر�ؤي ��ة ال�سيا�سة وموائمتها
م��ع الأه ��داف الوطنية والدولية
مبا يُ�سهم يف االرتقاء با�ستمرارية
ال ��وظ ��ائ ��ف احل� �ي ��وي ��ة للأنظمة
البيئية ال�بري��ة وال�ب�ح��ري��ة فيها،

وال� �ت ��ي ُت� �ع ��د �إح � � ��دى امل ُ� ��ؤَ� � �ش� ��رات
الرئي�سة الدالة على جود ِة احلياة
ورفاهية الإن�سان.
وق� � ��ال �أح� �م ��د ال �ه��ا� �ش �م��ي املدير
ال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي ل � �ق � �ط� ��اع ال� �ت� �ن ��وع
ال �ب �ي��ول��وج��ي ال �ب��ري والبحري
بالهيئة يعترب التنوع البيولوجي
يف �إم��ارة �أبوظبي فريدا من نوعه
ح�ي��ث مت ت�سجيل وال �ت �ع��رف على
م ��ا ي ��زي ��د ع ��ن  3700ن� ��وع من

الكائنات وملواجهة ال�ضغوط التي
تواجهها البيئة الطبيعية كان من
ال�ضروري و�ضع ال�سيا�سة من �أجل
اال�ستجابة للتهديدات الرئي�سية
ال �ت��ي ت��واج��ه ال�ت�ن��وع البيولوجي
املحلي ول�ضمان حتقيق الأهداف
الرئي�سية للتنوع البيولوجي يف
�إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي وال �ت��ي ت��رك��ز على
حماية املوائل الطبيعية يف الإمارة
و�ضمان عدم انقرا�ض �أنواع جديدة

وزي� ��ادة م��ؤ��ش��ر ال�ق��ائ�م��ة احلمراء
ل�ل�أن��واع الفطرية وم�ؤ�شر التنوع
البيولوجي احل�ضري وزيادة ن�سبة
املناطق املحمية يف الإمارة.
و�أ�� �ض ��اف �أن� ��ه وم ��ن خ�ل�ال و�ضع
�سيا�سة للتنوع البيولوجي لإمارة
�أبوظبي ن�سعى �إىل حتديث خطط
اال��س�ت�ج��اب��ة ال�ت��ي ت�ضعها الهيئة
وتطويرها بالتعاون مع �شركائها
من خالل و�ضع خطة عمل معتمدة

حلماية املوائل الربية والبحرية
التي تعد �ضرورية للحفاظ على
احلياة الفطرية املحلية مع الأخذ
ب �ع�ين االع �ت �ب��ار �أح � ��دث الدالئل
امل��وف��رة م��ن ق�ب��ل ق��ائ�م��ة �أبوظبي
احلمراء للأنواع الفطرية وقائمة
�أبوظبي احلمراء للأنظمة البيئية
التي يتم �إعدادها.
و�أ�� �ش ��ار ال�ه��ا��ش�م��ي �إىل �أن� ��ه ومن
خ�ل�ال ال���س�ي��ا��س��ة ��س�ي�ت��م تو�ضيح

�إج � � � ��راءات �إم � � ��ارة �أب ��وظ �ب ��ي نحو
تنفيذ �إط� ��ار ال�ت�ن��وع البيولوجي
العاملي ملا بعد عام  2020يف �إطار
ال �ت��زام دول ��ة الإم� � ��ارات باتفاقية
الأمم املتحدة للتنوع البيولوجي
كما �ست�ساهم ال�سيا�سة يف تعزيز
ال�ت��وا��ص��ل وال �ت �ع��اون م��ع اجلهات
املعنية م��ن القطاعني احلكومي
واخل��ا���ص وال�ترك �ي��ز ع�ل��ى �أهمية
التنوع البيولوجي املحلي لإمارة

�أب ��وظ� �ب ��ي وامل� � �ب � ��ادئ ال� �ت ��ي يجب
اتباعها حلمايتها واحلفاظ عليها
للأجيال احلالية وامل�ستقبلية".
وق �ب��ل ع �ق��د ال ��ور� �ش ��ة مت �إر�� �س ��ال
ا�ستبيان ع��ن ال�ت�ن��وع البيولوجي
جل� �م ��ع �آراء امل� ��� �ش ��ارك�ي�ن و�أخ � ��ذ
م�لاح�ظ��ات�ه��م ح�ي��ث رك ��زت نتائج
اال� �س �ت �ب �ي��ان ع �ل��ى �أه �م �ي��ة التنوع
البيولوجي ال��ذي يلعب دور مهم
يف املحافظة على البيئة وتوازنها

واحل� �ف ��اظ ع �ل��ى ��ص�ح��ة االن�سان
وك��ذل��ك امل�ساهمة يف ح��ل م�شكلة
ت�غ�ير امل �ن��اخ ك�م��ا ع�ب�ر امل�شاركون
ب��اال��س�ت�ب�ي��ان ع�ل��ى �أه �م �ي��ة التنوع
البيولوجي يف احلفاظ على املوارد
الطبيعية وبالتايل احلفاظ على
ال �ت��وازن البيئي يف الإم ��ارة وعلى
خمتلف الكائنات احلية بالإ�ضافة
اىل ال � �ت � �ك� ��ام� ��ل واال� � �س � �ت� ��دام� ��ة
و� �ض �م��ان االم ��ن ال �غ��ذائ��ي وج ��ودة
احل� �ي ��اة وغ�ي�ره ��ا م ��ن الأه� � ��داف
اال�سرتاتيجية.
ويف ن �ه��اي��ة ور�� �ش ��ة ال �ع �م��ل التي
ح���ض��ره��ا  36م �� �ش��ارك��ا م��ن 18
جهة حكومية مت و�ضع مقرتحات
ع� ��دة م ��ن �أه �م �ه��ا ال�ت�رك �ي��ز على
جهود �إ�شراك املجتمع املحلي من
خ�ل�ال ب��رام��ج ال �ت��وع �ي��ة وبرامج
ال�ت�ط��وع البيئي ،وتنظيم زيارات
م�ي��دان�ي��ة ل�ل�أ��ش�خ��ا���ص املعروفني
يف ك ��ل م �ن �ط �ق��ة ل�ت�روي ��ج لقيمة
و�أهمية التنوع البيولوجي �ضمن
املجتمع املحلي و�أهمية ا�شراك فئة
الطالب وال�شباب يف املحافظة على
البيئة من خالل برامج ت�ستهدف
املدار�س واجلامعات.

�شرطة �أبوظبي تختتم فعالية �صيف ب�أمان يف كيدزانيا وتكرم ال�شركاء
•• �أبوظبي-الفجر:

اختتمت �شرطة �أبوظبي فعالية "�صيف ب�أمان" يف يا�س م��ول ب�أبوظبي،
وت�ه��دف �إىل توعية اجلمهور لاللتزام بالتدابري الوقائية وا�شرتاطات
ال�سالمة ال�ضرورية لق�ضاء �صيف �آمن دون متاعب.
وزار العميد �أح�م��د م�سعود امل��زروع��ي م��دي��ر ق�ط��اع �أم��ن املجتمع ب�شرطة
�أبوظبي يرافقه العميد حمود �سعيد العفاري مدير �إدارة ال�شرطة املجتمعية
والعقيد �سيف ح�سن املن�صوري م��دي��ر �إدارة االت���ص��ال امل�ؤ�س�سي يف هيئة
�أبوظبي للدفاع املدين  ،الور�ش الأمنية التوعوية واملرورية املقدمة من قبل
الإدارات ال�شرطية مبدينة الطفل "كيدزانيا" ،والتقى امل�شاركني بالأن�شطة
واملنظمني للعرو�ض والقائمني على الفعالية .

و�أكد اهتمام �شرطة ابوظبي بالطفل ورعايته يف بيئة �آمنة تعزز من قدراته
ومهاراته وتوفر مناخاً مالئماً من خالل �أن�شطة تعليمية وتدريبية �شرطية
تنمى احل�س الأمني فيهم .
و�أو�ضح �أن حماية الطفل م�س�ؤولية اجلميع والنواة الأهم لتكوين جمتمع
�سليم ومعافى عرب اتباع �أ�ساليب الرتبية ال�صحيحة وتنمية املهارات وتقومي
ال�سلوكيات وتعزيز حب العلم واملعرفة وغر�س مفهوم االلتزام بالقوانني
والأنظمة الأمنية يف نفو�سهم وحمايتهم من املخاطر  ،الفتاً �إىل �أن �شرطة
�أبوظبي �سخرت جهودها خلدمة الطفل ورعايته والإهتمام به والأخذ
بيده نحو الإبداع والتميز.
وذكر �أن الفعاليات حققت �أهدافها يف توعية طالب وطالبات املراكز ال�صيفية
احلكومية ،وتوعية اجلمهور لق�ضاء �صيف �آمن  ،م�شيدًا بتعاون ال�شركاء

م�ؤ�س�سة ال�شارقة للقر�آن الكرمي وال�سنة النبوية تكرم اللجان املنظمة والتحكيمية جلائزة ال�شارقة
•• ال�شارقة-الفجر:

�أق��ام��ت م�ؤ�س�سة ال�شارقة للقر�آن
ال �ك��رمي وال �� �س �ن��ة ح �ف�لا لتكرمي
ال �ل �ج��ان امل �ن �ظ �م��ة والتحكيمية
جل��ائ��زة ال�شارقة للقر�آن الكرمي
وال�سنة النبوية يف دورتها الرابعة
والع�شرين بعد �أن �شهدت جناحا
كبريا من حيث االقبال والتنظيم
 .وي��أت��ي التكرمي يف ظ��ل توا�صل
م �� �س�ي�رة اجل� ��ائ� ��زة امل� �ب ��ارك ��ة وما
حت �ظ ��اه م ��ن رع ��اي ��ة ك ��رمي ��ة من
��ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ الدكتور
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو
امل�ج�ل����س الأع �ل ��ى ل�ل�احت��اد حاكم
ال�شارقة للجائزة وما �شهدته من
جناح كبري وم�شاركة الفتة بلغت
يف ه��ذه ال ��دورة احل��ال�ي��ة 1273
م�شارك وم�شاركة.
احل �ف��ل �أق �ي��م ��ص�ب��اح �أم ����س مبقر
امل ��ؤ� �س �� �س��ة يف م��دي �ن��ة ال�شارقة
بح�ضور �سعادة �سلطان مطر بن
دملوك رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
ال�شارقة للقر�آن الكرمي وال�سنة
النبوية و��س�ع��ادة عمر ال�شام�سي
م��دي��ر امل��ؤ��س���س��ة وح���ض��ور مدراء

اال�سرتاتيجيني مع قطاع �أمن املجتمع ،واهتمامهم وحر�صهم على امل�شاركة الروبوتات ،وامل�سابقات املرورية وعر�ضت املن�شورات الرقمية والفيديوهات
التوعوية.
يف توعية اجلمهور خالل الفرتة ال�صيفية .
وكرم ال�شركاء جلهودهم يف �إجن��اح الفعالية� ،شاك ًرا جهودهم وتفانيهم يف و�شاركت مديرية ترخي�ص ال�سائقني والآليات بعرو�ض توعوية و م�سابقات
للأطفال ،و عر�ضت �سيارة املحاكاة لفح�ص قيادة املركبة وت�سليم رخ�صة
تقدمي التوعية للأطفال واجلمهور .
و�شاركت �إدارة الأدل��ة اجلنائية ب�سيناريوهات حول رفع الأدل��ة من م�سرح القيادة التمثيلية للأطفال يف حال اتباعهم للتعليمات.
اجل��رمي��ة ،وع�ق��دت �إدارة م�سرح اجل��رمي��ة ور��ش��ة ح��ول �آل�ي��ة عمل الأجهزة وعر�ضت �إدارة املرا�سم والعالقات العامة معزوفات مو�سيقية ت�شمل ال�سالم
واملعدات امل�ستخدمة يف م�سرح اجلرمية  ،و�شاركت �إدارة التفتي�ش الأمني الوطني و�أع��زوف��ة �شرطية �أخ��رى ،وق��دم��ت �إدارة الإع�ل�ام الأم�ن��ي ً
عر�ضا
لأفالم توعوية �أمنية للأطفال ،وعقدت هيئة �أبوظبي للدفاع املدين ور�ش
 K9بعرو�ض �شائقة للكالب البولي�سية.
وقدمت مديرية املرور والدوريات الن�صائح والإر�شادات املرورية يف القرية عمل حول الإنقاذ والإ�سعاف ،وحما�ضرات وم�سابقات ،وا�ستخدمت منطقة
املرورية ،وعر�ضت ر�سومات الأطفال عرب تقنية  ARوالتي تتيح م�شاهدتها حم��اك��اة �إط�ف��اء احل��رائ��ق لتدريب الأط �ف��ال على كيفية الإط �ف��اء ،ووفرت
عرب الآي�ب��اد وه��ي تتحرك ،والت�صوير مع �شخ�صيات امل��رور اجل��دي��دة من �إطفائي وم�سعف للتعريف بجهودهم.

بلدية مدينة �أبوظبي تنفذ حملة توعوية بعنوان منافذ البيع
بالأحياء ال�سكنية يف منطقة الفالح اجلديدة
•• �أبوظبي – الفجر:

الإدارات والكوادر املعنية واملكرمني
من كافة اللجان .
بد�أ احلفل بتالوة �أيات من القر�آن
الكرمي بعدها �أ�شاد �سعادة �سلطان
م �ط��ر ب ��ن دمل� ��وك رئ �ي ����س جمل�س
�إدارة م�ؤ�س�سة ال���ش��ارق��ة للقر�آن
الكرمي وال�سنة النبوية بالرعاية
ال � �ك ��رمي ��ة وامل� �ت ��اب� �ع ��ة ال ��دائ� �م ��ة
للم�ؤ�س�سة من قبل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد

القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م ال���ش��ارق��ة وم��ا ي�ق��دم��ه من
دع ��م م �ت��وا� �ص��ل الف �ت �ت��اح حلقات
حتفيظ القر�آن الكرمي يف خمتلف
�أرج��اء �إم��ارة ال�شارقة ف�ضال عن
ت�ن�ظ�ي��م اجل ��وائ ��ز ال �ق��ر�آن �ي��ة على
مدار العام .
و�أ�� �ش ��اد ب �ج �ه��ود ال �ل �ج��ان املنظمة
وجل� ��ان ال�ت�ح�ك�ي��م ودوره � ��ا الذي
توا�صل منذ �إطالق جائزة ال�شارقة

للقر�آن الكرمي وال�سنة النبوية يف
دورتها الرابعة والع�شرين وحتى
ختامها .
بعدها قام �سلطان مطر بن دملوك
ي��راف�ق��ه ع�م��ر ال�شام�سي بتكرمي
ر�ؤ� �س��اء و�أع���ض��اء اللجان املنظمة
والتحكيمية للجائزة والثناء على
�أدواره � ��م وم��ا ق��دم��وه م��ن جهود
ج�ل�ي�ل��ة يف �إجن� ��اح �أع �م��ال �ه��ا لهذه
الدورة .

ن �ف��ذت ب �ل��دي��ة م��دي �ن��ة �أبوظبي،
التابعة لدائرة البلديات والنقل،
من خالل مركز بلدية ال�شهامة،
ح� �م� �ل ��ة ت � ��وع � ��وي � ��ة -م � �ي ��دان � �ي ��ة
وافرتا�ضية -بعنوان "منافذ البيع
بالأحياء ال�سكنية" ،ا�ستهدفت كافة
�أف��راد املجتمع يف منطقة الفالح
اجل��دي��دة ،الواقعة �ضمن النطاق
اجل �غ��رايف للمركز ،وذل��ك بهدف
توعية م�لاك ال��وح��دات ال�سكنية
بعدم فتح منفذ للبيع يف املنازل �إال
بعد ا�ست�صدار الت�صاريح الالزمة،
وات� �ب ��اع الإج � � � ��راءات التنظيمية
املتعلقة بهذا اخل�صو�ص.
وت �� �ض �م��ن اجل� � ��زء امل � �ي� ��داين من
احل� �م� �ل ��ة ،ال� �ت ��ي ا�� �س� �ت� �م ��رت مل ��دة
خم�سة �أي��ام على ال�ت��وايل ،توعية
�أف��راد املجتمع يف منطقة الفالح
اجلديدة بعدم التعامل مع منافذ
ال �ب �ي��ع غ�ي�ر امل��رخ �� �ص��ة يف املنازل
ال�سكنية ،حفاظاً على �سالمتهم

و� �س�لام��ة �أف � ��راد �أ� �س��ره��م ب�شــكل
خا�ص ،وعلى �سالمة �أفراد املجتمع
ب�شـكل عام ،وكذلك التوعية بعدم
فتح منافذ بيع �إال بعد احل�صول
على الرتاخي�ص ال�لازم��ة جتنباً
للمخالفات القانونية.

ك�م��ا ت�ضمن اجل ��زء االفرتا�ضي
م ��ن احل �م �ل��ة ن �� �ش��ر ال �ع��دي��د من
امل� � �ن� � ��� � �ش � ��ورات ال � �ت� ��وع� ��وي� ��ة عرب
احل �� �س��اب��ات ال��ر� �س �م �ي��ة للبلدية
على مواقع التوا�صل االجتماعي
وبرنامج "فريجنا" حول احلملة

و�أهدافها ،وكذلك �إر�سال العديد
م��ن ال��ر��س��ائ��ل الن�صية الق�صرية
للفئات امل�ستهدفة ،والتي تتوافق
م��ع �أه� ��داف احل�م�ل��ة وم�ضمونها
ال �ت��وع��وي ح �ف��اظ �اً ع �ل��ى �سالمة
اجلميع.
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نهيان بن مبارك  :الإمارات و�إيطاليا ترتبطان بعالقات وثيقة تزداد ر�سوخا ال�صحة جتري  270,369فح�صا وتك�شف عن � 1,359إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 1,268حالة �شفاء
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبل معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ش
يف ق�صره �أم�س �سعادة نيكوال لينري �سفري اجلمهورية الإيطالية  ..مبنا�سبة
انتهاء فرتة عمله �سفريا لبالده لدى الدولة .
و يف بداية اللقاء رحب معاليه ب�سعادة �سفري �إيطاليا  ..م�ؤكدا عمق و�صالبة
العالقات اال�سرتاتيجية التي جتمع بني الإم��ارات و�إيطاليا والتي ت�ستند
�إىل رك��ائ��ز را�سخة وحم��وري��ة حتظى ب��دع��م ورع��اي��ة م��ن قيادتي البلدين
ال�صديقني مبا ي�سهم يف حتقيق الأهداف التنموية امل�شرتكة نحو م�ستقبل
�أكرث ازدهارا و�إ�شراقا.
و�أ�شاد معاليه بجهود ال�سفري و�إ�سهاماته املتميزة خالل فرتة عمله لدى

الدولة يف تعزيز التعاون وتوطيد العالقات الوثيقة التي تربط البلدين
وال�شعبني ال�صديقني  ..متمنيا له التوفيق يف مهمته امل�ستقبلية  ..م�ؤكدا
على �أهمية موا�صلة اجلهود لدفع العالقات الإماراتية  -الإيطالية �إىل �آفاق
�أرحب يف خمتلف املجاالت والقطاعات.
من جهته �أعرب �سفري �إيطاليا عن خال�ص امتنانه و�شكره لدولة الإمارات
على ما حظي به من ح�سن ا�ستقبال وتعاون ودعم على كافة ال�صعد والذي
�أ�سهم بدوره يف �إجناح مهمته خالل فرتة عمله �سفريا لبالده لدى الدولة..
م�شيدا بال�سيا�سة وال��ر�ؤي��ة امل�ستنرية لقيادة الإم ��ارات الر�شيدة برئا�سة
�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
وما حققته الإمارات من �إجنازات عاملية جعلتها يف م�صاف الدول املتقدمة
واملتطورة .

••�أبوظبي-وام:

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزيادة
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت
امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم
وعزلهم � ..أعلنت ال ��وزارة ع��ن �إج��راء  270,369فح�صا جديدا
خ�ل�ال ال���س��اع��ات ال �ـ  24امل��ا��ض�ي��ة ع�ل��ى ف �ئ��ات خمتلفة يف املجتمع
با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  1,359حالة �إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وبذلك يبلغ

جمموع احلاالت امل�سجلة  980,325حالة.
كما �أعلنت ال��وزارة عن وفاة حالة م�صابة نتيجة تداعيات الإ�صابة
ب�ف�يرو���س ك��ورون��ا امل�ستجد ،وب��ذل��ك يبلغ ع��دد ال��وف�ي��ات يف الدولة
 2,330حالة .و�أعربت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن �أ�سفها
وخال�ص تعازيها وموا�ساتها لذوي املتويف ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل
جلميع امل�صابني ،مهيبة ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية
والتقيد بالتعليمات وااللتزام بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة
و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  1,268حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك
يكون جمموع حاالت ال�شفاء  959,996حالة.
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معر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد يُطلق للم ّرة الأوىل ُم�سابقة �أجمل برقع لل�صقور

•• �أبوظبي -الفجر:

�أع �ل��ن م�ع��ر���ض �أب��وظ �ب��ي ال ��دويل لل�صيد
والفرو�سية ،ع��ن �إط�ل�اق ُم�سابقة فريدة
من نوعها للم ّرة الأوىل يف تاريخه ،تهدف
الخ�ت�ي��ار �أج �م��ل و�أف���ض��ل ب��رق��ع لل�صقور،
مب��ا ُي�ساهم يف دع��م وت�شجيع احلرفيني
واملُ� �ب ��دع�ي�ن وال �� �ش��رك��ات امل ُ�ت �خ �� ّ��ص �� �ص��ة يف
ومعدّات ال�صقارة ،وذلك ملا
�صناعة �أدوات ُ
يمُ ّثله برقع ال�صقر من رمزية تاريخية
وقيمة تراثية �أ�صيلة.
و ُتقام الدورة القادمة (الـ  )19من املعر�ض
ال� ��دويل لل�صيد وال �ف��رو� �س �ي��ة "�أبوظبي
 ،"2022خالل الفرتة من � 26سبتمرب
ولغاية � 2أكتوبر ال�ق��ا ِد َم�ين ،بتنظيم من
ن��ادي �صقاري الإم ��ارات ،وبرعاية ر�سمية
م��ن ه�ي�ئ��ة ال�ب�ي�ئ��ة� -أب��وظ �ب��ي ،ال�صندوق
ال� ��دويل ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى احل �ب ��ارى ،مركز
�أب��وظ�ب��ي ال��وط�ن��ي للمعار�ض ح�ي��ث ُيقام
احل��دث ،وراع��ي ق�ط��اع "�أ�سلحة ال�صيد"
�شركة ك��اراك��ال ال��دول�ي��ة� ،شريك جتربة

الزائر �شركة بوالري�س لل ُمعدّات الريا�ضية
امل ُ�ت�خ��ّ��ص���ص��ة ،ورع� ��اة ال�ف�ع��ال�ي��ات ك��ل من
�شركة "�سمارت ديزاين" و�شركة "اخليمة
امللكية" ،و�شريك ال�سيارات الر�سمي "�إيه
�أر بي الإمارات" ،وال�شريك الداعم غرفة
جتارة و�صناعة �أبوظبي.

و ُي �ع �ت�بر ال�ب�رق��ع �أداة ح�ي��وي��ة يف تدريب
ال�صقور على ال�صيد ،فال ب� ّد من الت�أكد
ب��دق��ة م��ن امل �ق��ا���س امل ُ��ري��ح ل�ل���ص�ق��ر .وهو
غ�ط��اء ي�ضعه ال�صقار على ر�أ���س ال�صقر
ب�أكمله (مينعه به عن الر�ؤية) وبه فتحة
�صغرية يخرج منها منقاره ،و ُي�صنع عادة

من اجللد اللني وقد يتخذ �أ�شكا ًال و�ألواناً وتت�ألف جلنة حتكيم امل�سابقة ،من خرباء
ومعدّاتها،
خمتلفة.
ُمتخ�ص�صني يف قطاع ال�صقارة ُ
ي�ت��م ��ص�ن��اع��ة ال�ب�رق��ع �إم ��ا ب���ش�ك��ل ي ��دوي ،ومن �أع�ضاء يف نادي �صقاري الإمارات.
بح�سب ن��وع��ه� ،أو �آل � ًّي��ا م��ن ق�ب��ل �شركات ك ��ان م �ع��ر���ض �أب��وظ �ب��ي ال � ��دويل لل�صيد
م�ع�ن�ي��ة ب� � � ��أدوات ال �� �ص �ق��ارة .وه ��و ُيعترب والفرو�سية قد �أعلن مطلع يوليو اجلاري
�ضرورياً لل�صقر كي ال يثب عن يد �صقاره عن بدء الرت�شّ ح لل ُم�شاركة يف ُم�سابقاته
تخ�ص�صة،
دون �ضرورة ،ولئال ينطلق على الطريدة الرتاثية والفنية والثقافية امل ُ ّ
قبل الأوان فتخور قواه وت�ضعف عزميته ،التي ت�شمل  27فرعاً وفئةُ ،م�شرياً �إىل
كما �أنّ الربقع ُي�ساعد ال�صقر على الراحة �أنّ الت�سجيل ُم �ت��اح ل�غ��اي��ة ن�ه��اي��ة ال�شهر
القادم ،حيث ّ
مت ر�صد  45جائزة ملُختلف
بحجبه الأ�شعة وال�ضوء عن عينيه.
ُ
وتتم ّثل املعايري املُعتمدة يف التقييم ،يف امل�سابقات.
درجة كفاءة ومدى فائدة الربقع املُ�صنّع وتـــــــ ّم اعتمــــــاد ث�ي�م��ة احل ��دث للدورة
ل �ل �ط�ير ،ب �ح �ي��ث ي���ش�ع��ر ب��ال��راح��ة ب�شكل ال� �ق ��ادم ��ة "ا�ستدامة وت � � � ��راث ..ب � ��رو ٍح
�أف �� �ض��ل ،امل�ظ�ه��ر اجل �م��ايل ال �ع��ام للربقعُ ،متجدّدة" ،ان �ع �ك��ا� �س �اً جل �ه��ود �أبوظبي
مدى جودة املواد املُ�صنّع منها الربقع� ،أن والعامل يف تعزيز ا�ستدامة البيئة وال�صيد
يكون �سعر الربقع ُمنا�سباً� ،أي عدم املُبالغة والريا�ضات الرتاثية والأعمال التجارية
يف ثمنه ،بالإ�ضافة �إىل ال�صورة اجلمالية ذات ال�صلة ،وب�ل��ورة ا�سرتاتيجية �شاملة
من الناحية الرتاثية .وتقت�صر املُ�شاركة ل �ت �ط��وي��ر احل� � ��دث واب� �ت� �ك ��ار امل ��زي ��د من
على ُم�صنّعي براقع ال�صقور ب�شكل يدوي ال�ف�ع��ال�ي��ات والأن���ش�ط��ة ال�ت��ي ت��رت�ك��ز على
من ال�صقّارين واحلرفيني وال�شركات على جناحات ال��دورات املا�ضية ب��روح ُمتجدّدة
ُمبدعة.
ح ّد �سواء.

�شرطة دبي تطلع على ممار�سات تعزيز ال�سالمة املرورية ب�أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

اطلع وفد من �شرطة دبي على جتربة مديرية املرور والدوريات
بقطاع العمليات املركزية يف �شرطة �أبوظبي وممار�ساتها املتطورة
يف تعزيز ال�سالمة امل��روري��ة وتطبيق �أح��دث التقنيات يف الربط
بني النظام امل��روري والهوية الوطنية .وبحث العميد حممود

يو�سف البلو�شي مدير مديرية امل��رور وال��دوري��ات ب��الإن��اب��ة ،مع
الوفد الزائر برئا�سة العقيد جمعة �سامل عبيد بن �سويدان مدير
الإدارة العامة للمرور بالوكالة يف �شرطة دبي �سبل تعزيز التعاون
وت�ب��ادل اخل�ب�رات يف امل�ج��االت ذات االه�ت�م��ام امل���ش�ترك .وا�ستمع
الوفد �إىل �شرح من العميد �سيف حمد الزعابي مدير �إدارة مرور
�أبوظبي ح��ول �أف�ضل املمار�سات التطويرية املتبعة يف جماالت

ال�سالمة امل��روري��ة .وت�ع��رف على جهود التوعية ح��ول االلتزام
مبتطلبات وا�شرتاطات الأم��ن وال�سالمة مل�ستخدمي الدراجات
الهوائية والكهربائية يف �إمارة �أبوظبي ،وتقدمي الإر�شادات حول
اال� �ش�تراط��ات الفنية و�أن� ��واع ال��دراج��ات امل���ص��رح با�ستخدامها،
وتو�ضيح الغرامات املتعلقة بعدم االلتزام بالتعليمات والإر�شادات
وم�ع��اي�ير ومتطلبات ال���س�لام��ة ،وال �ط��رق وامل �� �س��ارات والأماكن

امل�صرح للدراجات ا�ستخدامها .واطلع على جتربة مديرية املرور
والدوريات و�إجراءاتها يف فك حجز املركبات و�إجراءات املخالفات
على املركبات التي يتم ت�أجريها من مكاتب الإي�ج��ار والربامج
والأنظمة امل�ستخدمة ،كما اطلعوا على الدورية الذكية والأنظمة
والأجهزة املزودة بها ،و�آلية العمل والأنظمة املتبعة يف ق�سم املدينة
الآمنة ،ومهام من�صة العمليات يف �إدارة العمليات.

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و  /عظيم نيازى
ن � �ي� ��از اح � �م� ��د  ،ب��اك �� �س �ت��ان
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق � ��م ()fp9915731
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0529266283

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و � � /س �ي��د فايز
اول ح �� �س��ن ر�� �ض ��وى �شم�س
اول اك �ب�ر � �ش��اه  ،باك�ستان
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )tm9898732من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0581482014

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /حممد را�شدول
ا�سالم جمل الدين  ،بنغالدي�ش
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج � � ��واز �سفره
رق ��م ()0788440BQ
م � � � � � � ��ن ي� � � � � � �ج � � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف ��ون رق ��م
0558537071
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بهدف االرتقاء بجوهر البحث العلمي واملعرفة

مركزا تريندز للبحوث وجنيف للدرا�سات يوقعان اتفاقية تعاون بحثي وعلمي
•• ابوظبي-الفجر:

والدرا�سات.

وق � � ��ع م� ��رك� ��ز ت� ��ري � �ن� ��دز للبحوث
واال�ست�شارات اتفاقية تعاون بحثي
وعلمي مع مركز جنيف للدرا�سات
ال�سيا�سية والدبلوما�سية  -جنيف،
ب �ه��دف ت �ع��زي��ز �أوا�� �ص ��ر ال �ت �ع��اون يف
جم��االت البحث العلمي والدرا�سات
وا� �س �ت �ط�لاع��ات ال� � ��ر�أي ،ف���ض�ل ً
ا عن
ت �ع �ظ �ي��م ال �� �ش��راك��ة ب�ي�ن الطرفني
ل� �ت� �ب ��ادل الأب� � �ح � ��اث والإ� � � �ص� � ��دارات
وت �ن �ظ �ي��م ال � �ن � ��دوات وامل �ح ��ا� �ض ��رات
امل�شرتكة� ،إذ ت�أتي االتفاقية �ضمن
ا�سرتاتيجية "تريندز" الهادفة لبناء
�شبكة عالقات وا�سعة وتعزيز قاعدة
ال�شراكات الإقليمية والعاملية.
وق��ع امل��ذك��رة م��ن ج��ان��ب "تريندز"
ال ��دك� �ت ��ور حم �م��د ع � �ب ��داهلل العلي
ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�م��رك��ز ،ومن وال � �ن� ��دوات ،وامل �ح��ا� �ض��رات ،وتبادل
ج��ان��ب "جنيف للدرا�سات" �إيوالد اخل�برات واملعلومات واال�ست�شارات،
ك��ون�ي��غ امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي للمركز ،ودعم برامج التدريب.
وت�سعى االت�ف��اق�ي��ة �إىل دع��م جمال
ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي ب ��إن �ت ��اج م�شرتك �شراكات منتجة وفعالة
وه��ادف� ،إىل جانب �إقامة الفعاليات وقال الدكتور حممد عبداهلل العلي
والأن �� �ش �ط��ة امل �ت �ن��وع��ة ،كامل�ؤمترات ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��رك��ز تريندز
ال��دول �ي��ة ،وور� ��ش ال�ع�م��ل امل�شرتكة ،للبحوث واال�ست�شارات �إن االتفاقية

مبادرات م�شرتكة
ب ��دوره� ،أو��ض��ح �إي��وال��د كونيغ املدير
ال�ت�ن�ف�ي��ذي مل��رك��ز جنيف للدرا�سات
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة وال ��دب �ل ��وم ��ا� �س �ي ��ة �أن
التعاون مع مركز تريندز للبحوث
واال�ست�شارات مثمر وبناء و�سينعك�س
على ق��وة الإن �ت��اج البحثي والعلمي
امل �� �ش�ت�رك ،م � ��ؤك� ��داً �أه �م �ي��ة تعزيز
�أط��ر التعاون البحثي والعلمي بني
امل�ؤ�س�سات البحثية ،و�إطالق املبادرات
امل�شرتكة ،وت�شجيع تبادل اخلربات
وال� �ك ��وادر ،ب�ه��دف االرت �ق��اء بجوهر
ال �ب �ح��ث ال �ع �ل �م��ي ،ون �� �ش��ر املعرفة،
وتعزيز القدرات البحثية يف املجاالت
ذات االهتمام امل�شرتك .وث ّمن �إيوالد
ك��ون �ي��غ ال� � ��دور احل� �ي ��وي واملتطور
مل��رك��ز "تريندز" كم�ؤ�س�سة بحثية
رائ��دة ومتميزة �إقليمياً وعاملياً ،وما
ي�شهده املركز من طفرة نوعية على
امل�ستويات البحثية والعلمية ،ف� ً
ضال
عن جهوده املثمرة يف تقدمي الإنتاج
البحثي والفكري املتميز والر�صني،
ملواكبة التطورات اجلارية يف العامل
على امل�ستويات كافة.
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هروب عامل

تعلن م�ؤ�س�سة كارتيري للت�صميم الداخلي ب�أن املذكور
�أدناه قد هرب من م�ؤ�س�ستنا وما زال على كفالتنا..
ل��ذا نحذر كل من يتعامل معه �أو الت�سرت عليه ب�أن
يتحمل امل�س�ؤولية القانونية الناجمة عن ذلك
اال�سم :زاهد حممود نظر ح�سني  -باك�ستاين اجلن�سية
ويحمل جواز �سفر رقم GK 0150462

باحثون من مركز خليفة يف جامعة الإمارات يجيبون
على �س�ؤال :هل ال�سبخة ح ّية؟!

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو  /امانديب �سينغ
� �س��وخ��دي��ف � �س �ي �ن��غ  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )L6584080يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الهندية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

•• العني-الفجر:

مت� ّك��ن ب��اح�ث��ون م��ن م��رك��ز خليفة
ل �ل �ت �ق��ان��ات احل �ي��وي��ة والهند�سة
ال ��وراث� �ي ��ة يف ج��ام �ع��ة الإم � � ��ارات
العربية املتحدة من الإجابة على
� �س ��ؤال "هل ال���س�ب�خ��ة ال�ساحلية
ح� ّي��ة �أم معدومة؟!" وا�ستخل�ص
الباحثون عقب عمليات للتنقيب
اجل�ي�ن��وم��ي ل�ل�أرا� �ض��ي امل��احل��ة يف
دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة املتحدة
وال�ب��ال��غ ع��دده��ا � 225سبخة� ،أن
البيئة القا�سية لل�سبخات تعترب
م��وط �ن �اً مل�خ�ت�ل��ف �أ� �ش �ك��ال احلياة
امل�ي�ك��روب�ي��ة .ول�ق��د ق��ام بالدرا�سة
التي ن�شرت يف جملة "�سينتفيك
ريبوت" ال�ع�ل�م�ي��ة جم �م��وع��ة من
الباحثني برئا�سة الدكتور خالد
الأم � �ي � ��ري ،رئ� �ي� �� ��س ق �� �س��م علوم
الأح � �ي� ��اء ،وم ��دي ��ر م��رك��ز خليفة
ل�ل�ه�ن��د��س��ة ال ��وراث� �ي ��ة والتقانات
احليوية ،بالتعاون مع باحثني من
جامعة نيويورك وطلبة من ق�سم
علوم الأحياء يف جامعة الإمارات.
و�أو��ض��ح الدكتور خالد الأمريي:
" �إن ه��ذه ال��درا��س��ة حديثة جداً

فقدان جواز �سفر

تاريخ الهروب 2022/05/05

كارتيري للت�صميم الداخلي
العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

ت��أت��ي يف �سياق �سل�سلة م��ن مذكرات
ال �ت �ف��اه��م وال �ت �ع ��اون ال �ت��ي يربمها
"تريندز" مع العديد من امل�ؤ�س�سات
الأكادميية والبحثية ومراكز الفكر
والدرا�سات ،بهدف فتح �آفاق جديدة
ل�ل�ت�ع��اون و�إق ��ام ��ة � �ش��راك��ات منتجة
وف �ع��ال��ة ،ت���س�ه��م يف ت �ع��زي��ز الإن �ت��اج
ال�ب�ح�ث��ي وال�ع�ل�م��ي وامل �ع��ريف ،مث ّمناً

ال�شراكة مع مركز جنيف للدرا�سات
ال �� �س �ي��ا� �س �ي��ة وال��دب �ل��وم��ا� �س �ي��ة ،وما
�سيثمر عنها من �إنتاج علمي وبحثي
قوي وموثوق.
و�أك ��د ال��دك�ت��ور العلي �أن "تريندز"
ي�ستهدف م��ن وراء تعزيز �شراكاته
ال�ب�ح�ث�ي��ة وال �ع �ل �م �ي��ة والأك ��ادمي� �ي ��ة
�أن ي �ك��ون ج �� �س��راً ل�ل�ت��وا��ص��ل املعريف

فقدان �شهادات �أ�سهم

ُفقدت �شهادات �أ�سهم �صادرة من ال�شركة العاملية القاب�ضة
لزراعة الأ�سماك (�أ�سماك)  ))ASMAKباال�سماء التالية:
 -1عبدالكرمي ابراهيم خليل ابراهيم احلمادي
�شهادة رقم  Asmak176086عدد الأ�سهم � 200سهم
 -2بدرية ابراهيم خليل ابراهيم احلمادي
�شهادة رقم  Asmak176087عدد الأ�سهم � 200سهم
 -3فوزية ابراهيم خليل ابراهيم احلمادي
�شهادة رقم  Asmak176089عدد الأ�سهم � 200سهم
ال��رج��اء مم��ن يجدهم ت�سليمها لل�شركة امل��ذك��ورة اع�لاه �أو
االت�صال على موبايل رقم  0504917775م�شكورا.

والأكادميي بني �أهم مراكز البحوث
وال� � ��درا� � � �س� � ��ات ع� �ل ��ى ال�صعيدين
الإق �ل �ي �م��ي وال � � ��دويل� ،إ� �ض��اف��ة �إىل
ا� �س �ت �� �ش��راف امل� ��� �س ��ارات امل�ستقبلية
للأزمات والق�ضايا الدولية ،وو�ضع
ت�صورات ومقرتحات ت�ساعد �صانعي
ال �ق��رار على كيفية التعامل الب َّناء
معها� ،إىل جانب تعزيز القدرة على

مواكبة م�ستجدات الق�ضايا العاملية امل���س�ت�ق�ب��ل ب��امل �ع��رف��ة �إىل امل�شاركة
بالتحليل والنقا�ش وط��رح احللول الفاعلة يف �صنعه" وه��و يجتهد يف
البناءة.
ال�سعي كي يعزز بها مكانته كمركز
بحثي م�ستقل رائ��د وفعال� ،إقليمياً
ا�سرتاتيجية عاملية
وعاملياً ،يقدم منتجاً بحثياً ر�صيناً،
و�أ�شار العلي �إىل �أن "تريندز" منذ �أن وينخرط بقوة وفاعلية يف �شراكات
تبنى ا�سرتاتيجيته العاملية اجلديدة وح � ��وارات ون�ق��ا��ش��ات علمية هادفة
ال� �ت ��ي � �ش �ع ��اره ��ا "من ا�ست�شراف م��ع �أك�ب�ر م��راك��ز ال�ف�ك��ر والأبحاث

فقد امل��دع��و  /ا��س�ح��اق خمل�ص
ال� � ��رح � � �م� � ��ن  ،ب � �ن � �غ �ل�ادي � ��� ��ش
اجل �ن �� �س �ي��ة ج� � ��واز � �س �ف��ره رقم
( )BW0858675يرجى
مم � ��ن ي� �ع�ث�ر ع� �ل� �ي ��ه ت�سليمه
بال�سفارة البنغالدي�شية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف � � �ق � ��د امل� � � ��دع� � � ��و  /غ�ل�ا
ج � �م� ��ال ن ��ا�� �ص ��ر  ،اليمن
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق � ��م ()07815488
م � � � � � ��ن ي � � � � �ج� � � � ��ده ع � �ل � �ي� ��ه
االت� ��� �ص ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رقم
0501020515

وه��ي ت �ط��رح ت �� �س��ا�ؤ ًال م�ه� ّم�اً حول
احل �ي ��اة يف ال �� �س �ب �خ��ات ،وبالتايل
م ��واج� �ه ��ة ال� �ت� �ح ��دي ��ات يف جمال
ال��زراع��ة يف ظ��روف �صعبة �أو �شبه
معدومة ،مما يدعم �أبحاث الأمن
الغذائي حملياً وعاملياً" و" �أظهر
ال �ت �� �س �ل �� �س��ل اجل �ي �ن��وم��ي الكامل
للكائنات امل�ستوطنة العديد من
العمليات الأي�ضية البيولوجية،
ومت� � �ث � ��ل ال� �ب� �ك� �ت�ي�ري ��ا ال� � ��زرق� � ��اء
(  )cyanobacteriumمع التجمعات امليكروبية الأخرى
ا مهماً
�أ�سا�س العمليات الأي�ضية املعتمدة م��ن امل�م�ك��ن �أن ي�ع��د ع��ام�ل ً
ع�ل��ى ال���ض��وء يف ال�سبخات عالية يف ت �ط � ّور ال���س�ب�خ��ات خ�ل�ال �آالف
امل� �ل ��وح ��ة .ووج ��دن ��ا �أن التفاعل ال�سنني".
امل �ت �ب��ادل ب�ي�ن ال�ب�ك�ت�يري��ا الزرقاء و�أ�ضاف الدكتور خالد " :لقد ّ
مت

حتديد اجلينات املقاومة للإجهاد
ال� �ب� �ي� �ئ ��ي واجل � �ي � �ن� ��ات املرتبطة
بالتمعدن احل�ي��وي ،مثل التحلل
احل�ي��وي وج�ي�ن��ات �أخ ��رى متعلقة
ب��امل�ع��اجل��ة احل �ي��وي��ة .ع�ل�اوة على

ذل��ك ي� ُع� ّد امل�ل��ح ال�ع��ام��ل الأ�سا�سي
ال ��ذي ��ش� َّك��ل ال�ت�ن��وع امل�ي�ك��روب��ي يف
هذه البيئات فيت ّم ا�ست�شعار ونقل
اجل �ي �ن ��ات امل �ف �ي ��دة ب�ي�ن املجتمع
امل�ي�ك��روب��ي ل���ض�م��ان ق ��درة �أف�ضل
للتكيف يف ه��ذه البيئة القا�سية.
ول � ��دى ال �� �س �ب �خ��ات ن �ط ��اق نباتي
حمدود وذلك ب�سبب ارتفاع تركيز
الأم�ل��اح وال��روا� �س��ب الالحيوية
الأخ ��رى .و ُي�ع� ّد حت��دي��د الكائنات
الدقيقة ال �ق��ادرة على احل�ي��اة مع
ال �ن �ب��ات��ات يف ظ � ّ�ل ه ��ذه الظروف
ال �ق��ا� �س �ي��ة وت �ع��زي��ز ق��درت �ه��ا على
حتمل ال�ضغوط هو بداية لأفاق
بحثية جديدة".
وي �ع �م��ل م��رك��ز خ�ل�ي�ف��ة للهند�سة
الوراثية والتقانات احليوية بفهم
ودرا� � �س� ��ة �آل� �ي ��ات ه� ��ذه العمليات
ونوعية التفاعالت مم��ا يخ ِّولهم
يف تركيز جهودهم على الكائنات
امل� �ي� �ك ��روب� �ي ��ة ال� �ن ��اف� �ع ��ة ل� ��زراع� ��ة
املحا�صيل والزراعة امللحية .كما �أن
درا�سة �أنواع امليكروبات امل�ستوطنة
ل �ه��ذه الأرا� � �ض� ��ي امل �ل �ح �ي��ة ُيعترب
م �ن �ظ��وراً م�ب�ت�ك��راً يف التطبيقات
ال�صناعية.

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13601بتاريخ 2022/7/23
�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0072752

70533

انـذار عديل ( تكليف بالوفاء)
مقدمة من  :املنذرة  /رو�ضة عبداحلميد حممد عبداهلل احلمادي � -إماراتية اجلن�سية  ،العنوان � /إمارة ال�شارقة  -منطقة الريموك
�ضاحية حلوان  ،هاتف � ، 0554090909 /ضد  /املنذر �إليه  /حممد �أمني عبداملق�صود حممد الع�شري  -م�صري اجلن�سية،
ب�صفته املوقع على ال�شيك و مدير و �شريك ل�شركة �سما يرثب للإن�شاءات ذ.م.م ،العنوان � /إمارة ال�شارقة  -منطقة بودانق  -خلف
�شارع اال�ستقالل  -مبنى ملك جابر حممد جابر حممد احلربي و �شركائه  ،الطابق � - 8شقة  ،802و املقيم حاليا  /نزيل ال�سجن
املركزي بال�شارقة  ،هاتف ،0507070946 /
املو�ضوع  /تكليف بالوفاء مببلغ وقدره ( )410,000درهم (فقط �أربعمائة وع�شرة �ألف درهم  ،والفائدة القانونية بواقع %12
من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى ال�سداد التام،
حرر املنذر �إليه �إىل املنذرة ال�شيك رقم ( )000113مببلغ و قدره ( )410,000درهم� ،أربعمائة و ع�شرة �ألف درهم  ،امل�سحوب
على بنك را�س اخليمة الوطني وامل�ستحق ال�سداد بتاريخ ( ، 2021/09/15امل�ستند رقم � - 1صورة ال�شيك املرتد)  -وعند تقدمي
املنذرة طلب �صرف ال�شيك للبنك امل�سحوب عليه بتاريخ اال�ستحقاق ارتد بدون �صرف  ،و جاء �سبب االرتداد (غلق احل�ساب)  ،بح�سب
ما هو وارد مبذكرة ارجتاع ال�شيك بتاريخ ( ،2021/09/16امل�ستند رقم � 2صورة مذكرة �إعادة ال�شيك دون ال�صرف مع الرتجمة
القانونية)  -وحيث يهم املنذرة ا�ستيفاء حقها من املنذر �إليه فقد بادرت مبطالبة املنذراليه مرارا و تكرارا بكافة الطرق الودية � ،إال
ان كافة تلك املحاوالت الودية بائت بالف�شل لإمتناع املنذر �إليه �سداد قيمة ال�شيك بدون �سند �أو م�سوغ قانوين يدعو لذلك  ،الأمر
الذي حدا باملندرة انذار املنذر اليه مبوجب هذا الأنذار بتكليفه بالوفاء بقيمة ال�شيك �سالفة الذكر �أعاله ،
 حيث �أنه من املقرر قانوناً وفقاً لن�ص امل��ادة ( )338من قانون املعامالت املدنية االحت��ادي رقم  5ل�سنة  1985وتعديالتهعلى �أنه" :يجب وفاء احلق متى ا�ستويف �شروط ا�ستحقاقه القانونية ،ف�إن تخلف املدين وجب تنفيذه جرباً عليه تنفيذاً عينيا او
تعوي�ضا طبقا للن�صو�ص القانونية “ ومن املقرر قانوناً وفقاً لن�ص املادة ( )62من الالئحة التنظيمية للقانون الإجراءات املدنية
قد ن�صت على -1 :ا�ستثناء من القواعد العامـة يف رفع الدعوى ابتداء تتبع الأحكام الواردة يف املواد التالية �إذا كان حق الدائن ثابتاً
بالكتابة  -الكرتونيا �أو م�ستنديا ،وحال الأداء وكان كل ما يطالب به دينا من النقود معني املقدار �أو منقو ًال حمدداً بذاته او معينا
بنوعه ومقداره -2 ،تتبع الأحكام الواردة يف الفقرة ال�سابقة �إذا كان �صاحب احلق دائن�أ بورقة جتارية �أو كانت املطالبة املالية حملها
�إنفاذ عقد جتاري ،و �إلتزاما من املنذرة لن�ص املادة ( )63من ذات الالئحة التنظيمية  ،ف�أنها تتقدم بالأنذار العديل املاثل لتكليف
املنذر �إليه بالوفاء وفقا ملا مقرر قانونا ،لذلك  ،تكلف املنذرة املنذر �إليه ب�سداد املديونية املرت�صدة بذمته مببلغ و قدره ()410,000
درهم (فقط �أربعمائة و ع�شرة �ألف درهم) والفائدة القانونية بواقع  12%من تاريخ ا�ستحقاق ال�شيك وحتى ال�سداد التام ،و ذلك
خالل مدة �أق�صاها خم�سة �أيام من تاريخ ا�ستالمكم هذا االنذار وفقا لن�ص املادة ( )1/144من قانون الإجراءات املدنيـة و يف حالة
عدم الألتزام بال�سداد باملوعد املحدد �ست�ضطر املنذرة اللجوء اىل الق�ضاء لإ�ست�صدار �أمر ب�أداء هذا املبلغ مو�ضوع ال�شيك وفقا ملا هو
مقرر باملادة ( )62من الالئحة التنظيمية.

الكاتب العدل

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مطعم رييال تاي�ستي
رخ�صة رقم  CN 2996707:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم رييال تاي�ستي

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/جدر
عوي�ش رخ�صة رقمCN 2965929:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/روفان
كافيه رخ�صة رقمCN 2844038:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

REAL TASTY RESTAURANT

�إىل /مطعم بيج فري�ش باال�س كاجنيكادا
BIG FRESH PALACE KANJIKADA

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

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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مناف�سات قوية ت�شهدها م�سابقات رطب اخلال�ص يف مهرجان ليوا للرطب بدورته 18
•• ليوا – الظفرة  -الفجر:

�شهد مهرجان ليوا للرطب بدورته
ال�ث��ام�ن��ة ع���ش��رة ،م�ن��اف���س��ات قوية
ب�ين امل���ش��ارك�ين يف م�سابقة رطب
اخل�لا���ص �ضمن ال���ش��وط املفتوح
و� �ش��وط اخل�لا���ص مل ��زارع منطقة
ال �ع�ي�ن ،ف�ي�م��ا ت���س�ت�م��ر م�سابقات
املهرجان حتى  24يوليو اجلاري
يف مدينة ليوا مبنطقة الظفرة،
حت��ت رع��اي��ة �سمو ال�شيخ من�صور
ب��ن زاي ��د �آل ن�ه�ي��ان ن��ائ��ب رئي�س
جم �ل ����س ال� � � � ��وزراء وزي� � ��ر �� �ش� ��ؤون
ال��رئ��ا� �س��ة ،وب�ت�ن�ظ�ي��م جل�ن��ة �إدارة
امل �ه��رج��ان��ات وال�ب�رام ��ج الثقافية
والرتاثية ب�أبوظبي.
وت � � ��وج م� �ه ��رج ��ان ل� �ي ��وا للرطب
ال� �ف ��ائ ��زي ��ن يف م �� �س��اب �ق��ة رط ��ب
اخل�لا���ص ،بح�ضور عي�سى �سيف
امل��زروع��ي نائب رئي�س جلنة �إدارة
امل �ه��رج��ان��ات وال�ب�رام ��ج الثقافية
وال�ت�راث� �ي ��ة يف �أب ��وظ� �ب ��ي ،وعبيد
خلفان امل��زروع��ي مدير املهرجان،
و� �س �ع��ادة م �ب��ارك ع �ل��ي الق�صيلي
املن�صوري مدير مزاينة الرطب يف
املهرجان.
و�أ�سفرت النتائج يف م�سابقة رطب
اخل�لا���ص �ضمن ال���ش��وط املفتوح
عن فوز "�سيف بخيت �سيف مر�شد
املرر" من الظويهر باملركز الأول،
ويف امل ��رك ��ز ال� �ث ��اين "�سامل علي
مر�شد خمي�س املرر" من الظويهر،
ويف املركز الثالث "عو�شة عبداهلل
خمي�س املرر" من �سيح اخلري ،ويف
املركز الرابع "عبيد �سعيد ن�صيب
خمي�س املزروعي" م��ن الدحيج،
ويف املركز اخلام�س "ورثة عي�سى
�سيف فار�س �سعيد املزروعي" من
ال ��دح� �ي ��ج .ويف �� �ش ��وط اخلال�ص
مل� � � ��زارع م �ن �ط �ق��ة ال � �ع�ي��ن ،ح�صد
امل��رك��ز الأول "علي �سعيد حمودة
خ�م�ي����س العرياين" م��ن الوقن،
ويف املركز الثاين "بنى علي مفتاح
ال�شام�سي" من العراد ،ويف املركز
ال �ث��ال��ث "مبارك حم �م��د مفتاح
ال�شام�سي" م ��ن ال� �ظ ��اه ��رة ،ويف
امل��رك��ز ال��راب��ع "�سعيد را��ش��د علي
مفتاح ال�شام�سي" من الوقن ،ويف
امل��رك��ز اخل��ام����س "�سلطان �سعيد

• �سيف املرر يتقدم �شوط اخلال�ص املفتوح ..و علي العرياين يف مزارع العني
• تدوير :برامج توعوية وخدمات مميزة يف املهرجان وجمموعة �أغذية ت�شارك بجناح فوعة يف مهرجان ليوا للرطب
حم �م��د � �س �ل �ط��ان العرياين" من
العويا.
وخ�ص�صت اللجنة املنظمة ملهرجان
ل �ي��وا ل�ل��رط��ب  25ج��ائ��زة ملزاينة
رطب اخلال�ص (ال�شوط املفتوح)
بقيمة �إج�م��ال�ي��ة تبلغ � 446ألف
دره ��م ،و 25ج��ائ��زة ملزاينة رطب
اخل�ل�ا� ��ص مل � ��زارع م�ن�ط�ق��ة العني
بقيمة �إجمالية تبلغ � 446ألف
درهم.
ع���دد م��ن امل�����س ��ؤول�ين ي���زورون
املهرجان
زار ع��دد م��ن امل �� �س ��ؤول�ين يف دولة
الإم � ��ارات م�ه��رج��ان ل�ي��وا للرطب
بدورته  ،18يف مدينة ليوا مبنطقة
الظفرة ،وال��ذي يقام حتت رعاية
�سمو ال�شيخ من�صور ب��ن زاي��د �آل
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير ديوان الرئا�سة ،وبتنظيم من
جلنة �إدارة املهرجانات والربامج
الثقافية والرتاثية ب�أبوظبي.
واطلعوا خالل ال��زي��ارة ،على عدد
من امل�شاركات يف م�سابقات مزاينة
ال ��رط ��ب ،وا� �س �ت �م��ع ل �� �ش��رح موجز
م��ن عبيد خلفان امل��زروع��ي مدير
املهرجان عن م�سابقات املهرجان
ال �ت��ي ت���س�ت�م��ر ل �غ��اي��ة  24يوليو

اجلاري ،بالإ�ضافة �إىل �آليه ت�سليم
امل�شاركات التي تتم وفق �إجراءات
احرتازية ووقائية ،وما يتبعها من
عملية حتكيم و��ص��و ُال �إىل �إعالن
�أ�سماء الفائزين باملراكز الأوىل.
ك� �م ��ا زاروا خم �ت �ل��ف الأج� �ن� �ح ��ة
والأرك� � � � � � � ��ان امل � �ق� ��ام� ��ة يف م ��وق ��ع
املهرجان ،وكذلك جناح جلنة �إدارة
امل �ه��رج��ان��ات وال�ب�رام ��ج الثقافية
وال�تراث �ي��ة ،امل�ن�ظ�م��ة للمهرجان،
واطلع على ما تقدمه من برامج
وم�ه��رج��ان��ات على م��دار ال �ع��ام� ،إذ
رافقهم يف اجل��والت عي�سى �سيف
امل��زروع��ي نائب رئي�س جلنة �إدارة
امل �ه��رج��ان��ات وال�ب�رام ��ج الثقافية
والرتاثية ،وعبيد خلفان املزروعي
م��دي��ر امل �ه��رج��ان ،وع �ب��داهلل بطي
القبي�سي م��دي��ر �إدارة الفعاليات
واالت�صال باللجنة.
وزار املهرجان وفد من مركز �إدارة
ال � �ط� ��وارئ والأزم� � � ��ات وال� �ك ��وارث
لإم��ارة �أبوظبي ،يتقدمه الدكتور
ع �ب��داهلل را� �ش��د ال �ظ��اه��ري ،املدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ق �ط��اع اال�ستجابة
والتعايف يف املركز ،برفقة الدكتور
�سعيد ��س��امل الكتبي مدير �إدارة
ال ��درا�� �س ��ات والأب � �ح� ��اث العلمية
ب��الإن��اب��ة ،وال�سيد في�صل �سرحان

ال �ك �ع �ب��ي م ��دي ��ر �إدارة التدريب
والتمارين بالإنابة.
كما زار املهرجان �سعادة الدكتور
� �س��امل ال�ك�ع�ب��ي م��دي��ر ع ��ام مركز
�أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"
امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ب ��الإن ��اب ��ة ل�ش�ؤون
ال �ع �م �ل �ي��ات يف دائ � � ��رة البلديات
والنقل ،يرافقه عبداهلل املرزوقي
م��دي��ر ع��ام م��رك��ز ال�ن�ق��ل املتكامل
ب�أبوظبي وعدد من امل�س�ؤولني.
وم� ��ن دائ � ��رة الإ�� �س� �ن ��اد احلكومي
يف �أب��وظ �ب��ي زار امل �ه��رج��ان �سعادة
فهد ��س��امل �أح�م��د الكيومي وكيل
ال ��دائ ��رة ،ي��راف �ق��ه حم �م��د م�سلم
نا�صر اجلنيبي امل��دي��ر التنفيذي
مل �ك �ت ��ب امل� ��� �ش�ت�ري ��ات احلكومية
بالإنابة.
كما زار املهرجان �سعادة عبد اهلل
ماجد �آل علي مدير عام الأر�شيف
وامل� �ك� �ت� �ب ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ب� ��الإن� ��اب� ��ة،
و� �س �ع ��ادة ��س�ه�ي�ل��ة غ �ب��ا���ش مديرة
�إدارة الفعاليات يف م�ؤ�س�سة دبي
للمهرجانات والتجزئة.
وم��ن م��ن ��ش��رك��ة ب�ت�رول �أبوظبي
ال��وط�ن�ي��ة (�أدن � ��وك) زار املهرجان
�أحمد بن ثالث الرئي�س التنفيذي
ل�شركة "�أدنوك للتجارة العاملية"
وعدد من امل�س�ؤولني يف ال�شركة.

"تدوير" ب���رام���ج ت��وع��وي��ة
وخدمات مميزة يف املهرجان
ق��ال �سعادة الدكتور �سامل خلفان
الكعبي ،مدير عام مركز �أبوظبي
لإدارة ال �ن �ف��اي��ات (ت � ��دوي � ��ر)�،إن
م�شاركة امل��رك��ز يف م�ه��رج��ان ليوا
للرطب ت ��أت��ي ان�ط�لاق�اً م��ن دوره
امل �ح ��وري ب�صفته ج�ه��ة حكومية
م �� �س ��ؤول��ة ع��ن �إدارة ال �ن �ف��اي��ات يف
�إم��ارة �أبوظبي ،وال��ذي يتطلع من
خالله �إىل �إح��داث تغيري �إيجابي
يف املجتمع م��ن ح��ول�ن��ا واحلفاظ
على التوازن بني الثقافة والرتاث
البيئي ،وتكري�س ثقافة امل�س�ؤولية
االج �ت �م��اع �ي��ة ،وذل� ��ك ع�ب�ر تعزيز
وع ��ي اجل �م �ه��ور ب�ث�ق��اف��ة التعامل
ال�سليم م��ع النفايات وت�شجيعهم
ع �ل��ى ت �ب �ن��ي امل� �م ��ار�� �س ��ات البيئية
ال���س�ل�ي�م��ة وامل �� �س �ت��دام��ة وتقدمي
كافة �أ�شكال الدعم للحفاظ على
امل �� �ش �ه��د اجل � �م� ��ايل واحل� ��� �ض ��اري
لإمارة �أبوظبي ،وذلك مبا ين�سجم
م��ع خ �ط��ة �إم � ��ارة �أب��وظ �ب��ي ب�ش�أن
احل� �ف ��اظ ع �ل��ى ال �ن �ظ��اف��ة العامة
وحتقيق التوازن بني الإرث البيئي
وال� �ت� �ط ��ور ال� �ع� �م ��راين .و�أ�� �ض ��اف
�سعادته �أن مهرجان ليوا للرطب
جن ��ح م �ن��ذ �إط �ل�اق� ��ه يف تكري�س

مكانته واح��داً من �أه��م الفعاليات
ال �ت��ي ت �� �س �ت �ه��دف �إح� �ي ��اء ال �ت�راث
واالح �ت �ف��اء ب��ال �ع��ادات والتقاليد
الإم ��ارات� �ي ��ة ال �ع��ري �ق��ة ،ويحر�ص
امل��رك��ز ع�ل��ى امل���ش��ارك��ة يف فعاليات
املهرجان يف كل عام لتقدمي ر�سالة
ت��وع��وي��ة ه��ادف��ة �إىل ك��اف��ة �شرائح
املجتمع ت�ؤكد �أن النظافة هي جزء
م��ن ت��راث �ن��ا ،ح�ي��ث ��س�ي��وف��ر املركز
قبل و�أث �ن��اء وب�ع��د امل�ه��رج��ان عدداً
م��ن امل�شرفني وال� ُع�م��ال والآليات،
وكافة م�ستلزمات النظافة ل�ضمان
ن�ظ��اف��ة امل �ه��رج��ان .ك�م��ا �سي�سلط
املركز ال�ضوء على جهوده يف تعزيز
م�ستويات جودة احلياة يف �أبوظبي
وتوفري م�ستقبل �صحي وم�ستدام
لل��أج �ي��ال ال� �ق ��ادم ��ة ،ف �� �ض�ل ً
ا عن
تقدمي خدمات جمع ونقل النفايات
وم�ك��اف�ح��ة �آف� ��ات ال���ص�ح��ة العامة
ل �� �ض �م��ان ت �ط �ب �ي��ق �أع� �ل ��ى معايري
النظافة .جمموعة �أغذية ت�شارك
بجناح "فوعة" يف مهرجان ليوا
للرطب �أكد �سعادة مبارك هذيلي
امل �ن �� �ص��وري ،ال��رئ �ي ����س التنفيذي
ل �ل �� �ش ��ؤون امل ��ؤ� �س �� �س �ي��ة ملجموعة
�أغذية� ،أن جمموعة �أغذية ت�شارك
هذا العام يف مهرجان ليوا للرطب
م��ن خ�ل�ال ج �ن��اح ال �ف��وع��ة املميز

ال� ��ذي ي �ع��ر���ض م �ن �ت �ج��ات التمور
الفاخرة ،وت�أتي م�شاركتنا انطالقاً
م��ن حر�صنا على خدمة مزارعي
ال �ن �خ �ي��ل ب��اع �ت �ب��اره��م ال�شريك
الأ�سا�سي لتطوير قطاع النخيل
والتمور بالدولة ،فلهم دور حيوي
يف منظومة الأم��ن ال�غ��ذائ��ي ،كما
�إننا ن�شجعهم على االرتقاء بجودة
ال �ت �م��ور وا� �س �ت��دام �ت �ه��ا مب��ا يدعم
النمو االقت�صادي .و�أ�ضاف مبارك
املن�صوري �أن املهرجان ي�شكل ملتقى
هاماً جلميع املهتمني واملخت�صني
بالتمور والنخيل ملا حتمله �أ�شجار
النخيل من مكانة �سامية وفوائد
عظيمة حيث يتناف�س املزارعون
لتقدمي ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د ومميز
وذات جودة عالية من التمور ،كما
�أننا يف جمموعة �أغذية عموماً ويف
الفوعة ب�شكل خا�ص ،نويل قطاع
النخيل وال�ت�م��ور �أهمية عظيمة،
ف�ه��و ج ��زء ال ي �ت �ج��ز�أ م��ن القطاع
ال��زراع��ي احل�ي��وي ب��ال��دول��ة ،ويعد
�إرث � � �اً ح �� �ض��اري �اً ن�ع�ت��ز ب ��ه .و�أ�شار
املن�صوري �إىل ا�ستعدادات الفوعة
احل��ال �ي��ة مل��و� �س��م ت �� �س��وي��ق التمور
الذي �سينطلق قريباً وميتد خالل
ال �ف�ت�رة م��ن � 6أغ���س�ط����س وحتى
� 27أكتوبر ،يتم خاللها ا�ستالم

التمور لأكرث من � 17ألف مزارع
م��ن خم�ت�ل��ف �أن �ح��اء ال��دول��ة ،كما
� �س �ت �ق��دم ال �ف��وع��ة وب��ال �ت �ع��اون مع
هيئة �أبوظبي للزراعة وال�سالمة
الغذائية  ADAFSAتقدمي
حما�ضرة تعريفية (افرتا�ضية)
ل �ل �م��زارع�ي�ن ب� �ع� �ن ��وان :الأ� � �س� ��واق
البديلة لبيع وت��داول التمور عرب
امل� ��زادات الفعلية والإلكرتونية-
من�صة �إي زاد ،وي��أت��ي ذل��ك �ضمن
اجل �ه��ود امل���ش�ترك��ة ب�ين الطرفني
ل �ت �ع��ري��ف امل� ��زارع�ي��ن ع ��ن قنوات
الت�سويق البديلة لبيع التمور.
جت ��در الإ� � �ش� ��ارة �أن� ��ه مت الإع�ل��ان
م � ��ؤخ� ��راً ع ��ن الأ� � �س� ��واق البديلة
ك �ق �ن��وات �إ� �ض��اف �ي��ة ل �ب �ي��ع التمور
الفائ�ضة عن �سقف الإنتاج املدعوم
 ،وذلك مل�ساعدة املزارعني ومنتجي
ال �ت �م��ور ع�ل��ى ال ��دخ ��ول للأ�سواق
امل�ح�ل�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة وب�ي��ع �إنتاجهم
ب�أ�سعار جمزية ،وتت�ضمن الأ�سواق
البديلة املزادات املحلية �أو العاملية
على �أر���ض الواقع وذل��ك مبركزي
ا�ستالم ال�ساد ومركز �سيح اخلري،
بالإ�ضافة �إىل املزادات الإلكرتونية
م� ��ن خ� �ل��ال م �ن �� �ص��ة "�إي زاد"
بو�صفها ق�ن��اة ت�سويقية مبتكرة
مت �ن��ح امل � ��زارع �ي��ن ف��ر� �ص��ة �إمت � ��ام
عمليات بيع و�شراء التمور باجلملة
بكل �سهولة وي���س��ر .كما مت طرح
برنامج �شراء التمور الفاخرة من
منتجي التمور يف امل��زارع اخلا�صة
وامل �ن��ازل وامل��ؤ��س���س��ات ال�ع��ام��ة دون
ا�شرتاط �أن يكونوا من املزارعني
امل�سجلني يف مو�سم ت�سويق التمور،
وذلك بهدف توفري قناة ت�سويقية
لهذا الفئة من املنتجني ،وتنويع
م �� �ص��ادر ال �ت �م��ور امل �ح �ل �ي��ة عالية
اجل� ��ودة ،مب��ا ي���س��اه��م يف االرتقاء
بجودة التمور الإم��ارات�ي��ة وتعزيز
قدرتها التناف�سية على امل�ستويني
املحلي والدويل.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/لونرييا
لتجارة االحذية الن�سائية
رخ�صة رقم CN 2748005:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :كافترييا عني
الظفرة رخ�صة رقم  CN 2168841:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �صياح حمد �سيف حممد املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمدان زايد عبداهلل بوحميد املزروعي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مطعم ق�صر ريدان
رخ�صة رقم  CN 1475838:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �صالح فرج �صالح بابكر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد فرج �صالح بابكر
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/مطعم
او�سي�شي
رخ�صة رقم CN 4068213:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/العني
الند
رخ�صة رقم CN 2966559:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :النجم الذهبي
العمال االملنيوم والزجاج
رخ�صة رقم  CN 1745237:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة فاطمه حممد عبدالرحيم كندر االحمد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمود حممد حمد خمي�س العلوي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:صالون القلعة
الذهبية للرجال
رخ�صة رقم  CN 1128892:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة اليازيه علي عزيز مكتوم ال�شريفى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد علي عزيز مكتوم ال�شريفي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
فيكتوريو�س انرتنت كافيه
رخ�صة رقم CN 2826734:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مدار�س االمارات
الوطنية رخ�صة رقم  CN 1002750:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل مدير � /إ�ضافة حممد ح�سن حممد ح�سن املعينى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ديوان الرئا�سة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :م�ؤ�س�سة البقاع
للمطابخ واالملنيوم
رخ�صة رقم  CN 1136131:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /م�ؤ�س�سة البقاع للمطابخ واالملنيوم
�إىل /م�ؤ�س�سه البقاع للمطابخ واالملنيوم

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :معهد جوملار للفنون
والأزياء � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
رخ�صة رقم  CN 4384899:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /معهد جوملار للفنون والأزياء � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ م م
JULMAR INSTITUTE FOR ARTS & FASHION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:بل�س هاو�س االمارات الدارة املطاعم ذ.م.م
عنوان ال�شركة:بناية �سكاي تاور  -الدار  - UNT277027وحدة رقم P
 - C10 - C11جزيرة الرمي  -جزيرة الرمي  -الرمي �شم�س  6قطعة
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1145320 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:

AL BOQAA KITCHENS AND ALUMINIUM EST

�إىل /معهد جوملار � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

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

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

JULMAR INSTITUTE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/احمد احلو�سني لتدقيق احل�سابات � -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/7/17:وذلك بناء
على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2250014571:تاريخ التعديل2022/7/22:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني خالل
مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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�إعــــــــــالن

PRESIDENTIAL COURT

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف وزارة �ش�ؤون الرئا�سة
(Ministry of Presidential Affairs (MOPA

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ايجل هوم للمقاوالت العامة
رخ�صة رقم  CN 3834770:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة را�شيد الرحمن عبدالقادر %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سامل خلفان �سليمان عامر احلرا�سى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ايجل هوم للمقاوالت العامة
EAGLE HOME FOR GENERAL CONTRACTING

�إىل /ايجل هوم للمقاوالت العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
EAGLE HOME FOR GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�إعــــــــــالن
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :بدع زايد لتجارة احلديد ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 1096310:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة كي�شور زمان عرفان %49
تعديل مدير � /إ�ضافة كي�شور زمان عرفان
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عرفان عبدالرحيم �شيخ
تعديل �إ�سم جتاري من /بدع زايد لتجارة احلديد ذ.م.م
BIDA ZAYED STEEL TRADING L.L.C L.L.C

�إىل� /شركة مالتي فريم للتجارة العامة ذ.م.م

MULTI FIRM GENERAL TRADING CO L.L.C

تعديل عنوان  /من منطقة الظفرة مدينة زايد �شرق  288387 16ال�سيد م�صبح الكندى
م�صبح الكندى و اخرين �إىل �أبوظبي م�صفح م�صفح  525772 525772 39االفق لتمثيل
ال�شركات  -ذ م م و اخرين
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة قطع الغيار اجلديدة لل�سيارات 4530001
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة جتارة مواد بناء البيوت اخل�ضراء -باجلملة4663040 .
( تعديل ن�شاط  /حذف بيع حديد الت�سليح  -بالتجزئة 4752003
تعديل ن�شاط  /حذف بيع منتجات احلديد  -بالتجزئة 4752017
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو
دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :كريون�س للأختام وم�ستلزماتها
رخ�صة رقم  CN 4077748:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ار�شاد بوتيابورايل مانانكاديان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سيف �سلطان �سامل �سلطان التميمى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كريون�س للأختام وم�ستلزماتها
CRAYONS STAMPS & ACCESSORIES

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :كراج ا�س جي ا�س لت�صليح ميكانيكي
والكهرباء ال�سيارات رخ�صة رقم  CN 4270268:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /كراج ا�س جي ا�س لت�صليح ميكانيكي والكهرباء ال�سيارات
S G S AUTO MECHANIC AND ELETRICAL REPAIR GARAGE

�إىل /ور�شة �سويز �ستار للخراطة
SWIZ STAR TURNERY WORKSHOP

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إىل /كريون�س للأختام وم�ستلزماتها � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
CRAYONS STAMPS & ACCESSORIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كرميينيز
للحلويات رخ�صة رقمCN 3722283:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ماتريك�س
خلدمات النظافة العامة
رخ�صة رقم CN 1195169:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/م�ؤ�س�سة
ار�ض ال�سالم العمال البال�سرت
رخ�صة رقم CN 1171700:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة ور�شة خراطة 2592011.3
تعديل ن�شاط  /حذف �إ�صالح ميكانيك املركبات 4520003
تعديل ن�شاط  /حذف �إ�صالح كهرباء ال�سيارات 4520005
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي
حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

�إعــــــــــالن

�إعالن ت�صفية �شركة

�إعــــــــــالن

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ارينا لأعمال التكييف املركزي
رخ�صة رقم  CN 1075174:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد ح�سني احمدالرحمن %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد ح�سني احمدالرحمن
تعديل وكيل خدمات  /حذف احمد حممد ميزر الرميثى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ارينا لأعمال التكييف املركزي
ARINA CENTRAL AIR CONDITIONING WORKS

�إىل� /شركة ارينا لأعمال التكييف املركزي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ARINA CENTRAL AIR CONDITIONING WORKS COMPANY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة
عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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هيئة الأعمال اخلريية العاملية تختتم حملة الأ�ضحى 2022
يف مبادرة فك كربة مليون درهم ،ويف كفاالت الأيتام مليون
•• عجمان-وام:
درهم ،بينما بلغ املحقق يف م�شاريع �إطعام الطعام � 972ألف
اختتمت هيئة الأع�م��ال اخل�يري��ة العاملية حملة الأ�ضحى دره��م ،ويف م�ب��ادرة توزيع امل�صاحف � 372أل��ف دره��م ،ويف
لعام  ،2022حمققة كافة الأه��داف املطلوبة للمبادرات ك�سوة العيد � 145ألف درهم ،كما حققت الهيئة يف امل�شاريع
وامل�شاريع اخلريية املتنوعة التي تت�ضمنها بقيمة �إجمالية الأخرى قرابة � 740ألف درهم.
بلغت  15مليونا و � 300ألف درهم.
وتوجه �سعادة الدكتور خالد عبدالوهاب اخلاجة الأمني
وبلغ �إج�م��ايل املحقق يف م�شاريع الأ��ض��اح��ي داخ��ل الدولة ال �ع��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة  -ب �ه��ذه امل�ن��ا��س�ب��ة  -ب��ال���ش�ك��ر للمح�سنني
وخارجها  3ماليني و� 434أل��ف دره��م ،ويف م�شاريع بناء وامل�ح���س�ن��ات ع�ل��ى دع�م�ه��م للهيئة يف حملتها ومبادراتها
و�صيانة وت�أثيث امل�ساجد  2مليون و� 770ألف درهم ،ويف الإن�سانية داخل الدولة وخارجها ،م�ؤكداً �أن هذه الأعمال
م�شاريع املياه والآبار  2مليون و � 467ألف درهم ،فيما بلغ اجلليلة هي ج��زء من ثقافة �أب�ن��اء الإم ��ارات الذين ن�ش�أوا
يف حج البدل  2مليون و � 400ألف درهم ،وجتاوز الإجمايل يف مدر�سة زاي��د اخل�ير ،فكانوا �سنداً للمحتاجني وعوناً

لل�ضعفاء الغارمني .وقد بلغ عدد الأ�ضاحي داخل الدولة
� 3200أ�ضحية مت توزيعها على �أكرث من � 6آالف �أ�سرة،
فيما بلغ عدد الأ�ضاحي خ��ارج الدولة � 5800أ�ضحية مت
توزيعها على � 14أل��ف �أ��س��رة ،وا�ستفاد من مبادرة تفريج
كربة  72غارماً داخل الدولة وخارجها ،بينما ا�ستفاد من
م�شروع ك�سوة العيد � 2300شخ�ص.
ومت توزيع �أكرث من � 13ألف وجبة �إفطار على ال�صائمني
يف يوم عرفة داخل الدولة وخارجها ،كما ا�ستفاد من م�شروع
�إطعام الطعام � 4250أ�سرة تقريباً ،وا�ستفاد من مبادرة
�إطعام و�سقاية حجاج بيت اهلل احل��رام �أك�ثر من � 18ألف
حاج ،بينما ا�ستفاد من م�شروع حج البدل � 800شخ�ص.
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�أبوظبي للغة العربية يعرف بجائزة
كنز اجليل خالل مهرجان ليوا للرطب
•• �أبوظبي-وام:

ّ
نظم مركز �أبوظبي للغة العربية ،التابع لدائرة الثقافة
وال�سياحة – �أبوظبي ،وخالل فعاليات ال��دورة الـ 16من
مهرجان ليوا للرطب ،الذي يقام يف مدينة ليوا مبنطقة
الظفرة حتى  24من يوليو اجلاري ،ندوة تعريفية بجائزة
"كنز اجليل" التي �أطلقت دورتها الأوىل م�ؤخراً ،بهدف
تكرمي الأعمال ال�شعرية النبطية ،والدرا�سات الفلكلورية،
والبحوث التي متنح للدار�سني واملبدعني الذين قدموا
�أع �م� اً�ال ت�ن��اول��ت امل ��وروث املت�صل بال�شعر النبطي وقيمه
الأ�صيلة.
و�شارك يف اجلل�سة التي ا�ست�ضافها امل�سرح الرئي�سي ،كل من

عي�سى �سيف املزروعي ،رئي�س اللجنة العليا للجائزة ،نائب
رئي�س جلنة �إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية
يف �أبوظبي ،و�سعادة عبد اهلل ماجد �آل علي ،ع�ضو اللجنة
العليا للجائزة ،املدير العام للأر�شيف واملكتبة الوطنية
بالإنابة ،اللذان ع ّرفا باجلائزة ،و�أهدافها ،وفروعها ،و�سبب
ت�سميتها ،وا�ستعر�ضا �آلية عمل جلنة التحكيم ،و�شروط
االنت�ساب ،وغريها من املحاور.
وخالل اجلل�سة �أ�شار املزروعي �إىل �أن مت ا�ستلهام اجلائزة
وا�سمها من �إحدى ق�صائد املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل نه ّيان -ط ّيب اهلل ثراه -لتكون منطلقاً لتكرمي اجلهود
وال �ت �ج��ارب ال�ن��وع�ي��ة امل�ت�م� ّي��زة يف جم��ال ال�شعر النبطي،
و�إبراز مكانة هذا النوع من الأدب الذي يو�صف ب�أنه مر�آة

جت�سده
املجتمع ،م�ؤكداً �أن اجلائزة حتمل قيمة معنوية ملا ّ
�أ�شعار املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نه ّيان من مكانة
ا�ستثنائية يف وجدان ال�شعب الإماراتي والعربي عامة.
و�أ�شار املزروعي �إىل �أن اجلائزة حتظى مبكانة ا�ستثنائية
باعتبارها ت�سعى للمحافظة على الفنون الرتاثية املتّ�صلة
بال�شعر النبطي ،وتعزّز هوية الأجيال عرب ربطها مبقدرات
تراثها ال�شعري والثقايف ،م�شرياً �إىل �أنها �ستخ�ص�ص منح
ت�ف� ّرغ خا�صة لرتجمة �أ��ش�ع��ار املغفور ل��ه ال�شيخ زاي��د بن
�سلطان �آل نهيان �إىل العديد من اللغات احل ّية� ،إ�ضافة �إىل
ترجمة الن�صو�ص ال�شعرية النبطية امل�ؤثرة وامللهمة.
م��ن جهته ع � ّرف �سعادة عبد اهلل م��اج��د �آل علي بالتن ّوع
ال��ذي ت�ضمته ف��روع اجلائزة ،حيث �أو�ضح �أنها ت�ض ّم �ستّ

فئات هي "املجاراة ال�شعرية" ،و"ال�شخ�صية الإبداعية"،
وفئة "الفنون"� ،إ�ضافة �إىل "الدرا�سات والبحوث" ،وفئة
"الإ�صدارات ال�شعرية" ،التي �أ�شار �إىل �أنها �س ُتمنح لديوان
�شعري نبطي ميتاز بالأ�صالة واجلزالة على �صعيد ال�شكل
وامل�ضمون ،و�صو ًال �إىل الفرع ال�ساد�س "الرتجمة" التي
�ستذهب تقديراً لأعمال الرتجمة اخلا�صة ب�أ�شعار ال�شيخ
زاي��د لإح ��دى ال�ل�غ��ات احل � ّي��ة� ،أو ت�ك� ّرم ع�م�ل ً
ا ق �دّم يف نقل
وترجمة ال�شعر العربي �إىل اللغات الأخ��رى ،فيما حتدّث
عن قيمة اجلوائز الإجمالية جلميع الفروع والتي ت�صل
�إىل  1.5مليون درهم �إماراتي.
وا��س�ت�ع��ر���ض �آل ع�ل��ي جم�م��وع��ة م��ن امل� �ح� �دّدات اخلا�صة
باجلائزة وال�شروط العامة لالنت�ساب ،حيث بينّ �أن اجلائزة

تتيح للمبدعني �إمكانية الرت�شّ ح لفرع واح��د من الفروع
اخلم�سة على النحو ال�ت��ايل امل�ب��دع �شخ�صياً ،واالحت ��ادات
الأدب �ي��ة ،وامل��ؤ��س���س��ات الثقافية ،واجل��ام �ع��ات ،وث�ل�اث من
ال�شخ�صيات ذات املكانة الأدب�ي��ة والفكرية امل��رم��وق��ة� ،أما
يخ�ص الرت�شح لفئة "ال�شخ�صية الإبداعية" فيت ّم
مب��ا
ّ
عن طريق امل�ؤ�س�سات الأكادميية والبحثية والثقافية ،ومن
اللجنة العليا للجائزة.
ً
و��ش�ه��دت اجلل�سة ت�ف��اع�لا م��ن قبل احل���ض��ور ،حيث قدّم
جمموعة من املهتمني بال�شعر النبطي م��داخ�لات �أبدت
اهتمامهم باجلائزة ،ومكانتها التي �أكدوا �أنها تعترب واحدة
من �أب��رز اجلوائز املعنية باالرتقاء مبكانة وقيمة ال�شعر
النبطي �إقليمياً وعربياً.

مركز بحوث كهرباء دبي يطور الكفاءات الوطنية من خالل برنامج الباحث
•• دبي-وام:

ا�ست�ضاف مركز البحوث والتطوير
ال�ت��اب��ع لهيئة ك�ه��رب��اء وم�ي��اه دبي
م��ن خ�ل�ال ب��رن��ام��ج "الباحث"،
 95ط ��ال� �ب� �اً م� �ت ��درب� �اً م ��ن 20
جن�سية خمتلفة م��ن  23جامعة
حملية وعاملية ،لتطوير معارفهم
وخرباتهم وت�أهيلهم لدخول �سوق
ال �ع �م��ل ،مب��ا ي �ع��زز دور امل��رك��ز يف
االرت �ق��اء ب�ب�ح��وث ال�ط��اق��ة واملياه
ومواجهة التحديات امل�ستقبلية.
وا� �س �ت �ق �ط��ب امل ��رك ��ز م �ن��ذ �إط �ل�اق
برنامج الباحث  15متدربا ،من
بينهم  5م��ن ال�ك�ف��اءات املواطنة،
لالن�ضمام �إىل فريق عمل الهيئة.
وقال معايل �سعيد حممد الطاير،
الع�ضو املنتدب الرئي�س التنفيذي
لهيئة كهرباء ومياه دبي �إن مركز
ال �ب �ح��وث وال �ت �ط��وي��ر يف جم ّمع
حممد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة
ال�شم�سية ر�سخ مكانته كمركز رائد
لتقنيات الطاقة ال�شم�سية ي�سهم
يف تطوير قطاع الطاقة النظيفة
وامل �ت �ج��ددة ع�ل��ى م���س�ت��وى العامل
من خ�لال �إث��راء املجتمع العلمي
بالبحوث العلمية املتخ�ص�صة.
ول �ف��ت �إىل �أن ا��س�ت�ق�ط��اب املركز

خل�ي�رة ال�ب��اح�ث�ين والأكادمييني
م��ن خمتلف اجلن�سيات ي�سهم يف
تبادل �أف�ضل اخلربات واملمار�سات
املحلية والعاملية وتعزيز ال�شراكة
ب�ين ال�ق�ط��اع احل�ك��وم��ي والقطاع
الأك � ��ادمي � ��ي ل �ت �ح��وي��ل دب � ��ي �إىل
الوجهة الأوىل للعلماء والباحثني
يف جم � � ��ال ال � �ط� ��اق� ��ة امل� �ت� �ج ��ددة
والنظيفة.
و�أ�ضاف� ،أن املركز يدعم مبادرة دبي
 ، 10Xوالتي ت�شكل منهج عمل
حلكومة دب��ي لالنتقال بالإمارة
نحو ريادة امل�ستقبل ،وجعلها ت�سبق
مدن العامل بع�شر �سنوات .وي�ضم
 44باحثاً وباحثة من بينهم 26
من حملة الدكتوراه واملاج�ستري.
ون���ش��ر امل��رك��ز م�ن��ذ �إط�ل�اق ��ه 84
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ورق��ة بحثية يف م��ؤمت��رات علمية
دول �ي��ة وجم�ل�ات ودوري� ��ات عاملية
حمكّمة .و�سجل  5براءات اخرتاع
ح�ت��ى الآن ،وي �ج��ري ال�ع�م��ل على
براءات اخرتاع جديدة.
م��ن ج��ان �ب��ه ،ق ��ال امل�ه�ن��د���س وليد
ب ��ن � �س �ل �م��ان ،ال �ن��ائ��ب التنفيذي
للرئي�س لقطاع تطوير الأعمال
والتميز يف الهيئة� :إن "الباحث"
يعمل على حتفيز وتعزيز ثقافة
ال� �ب� �ح ��ث وال� �ت� �ط ��وي ��ر ،وتطوير
ال� �ك� �ف ��اءات امل �ه �ن �ي��ة ،وا�ستقطاب
اخلريجني الإماراتيني والكفاءات
الوطنية للعمل يف مركز البحوث
والتطوير ،وذلك لتغطية الأن�شطة
التي يقوم بها املركز مبا يف ذلك
ت�ن�ظ�ي��م ال � �ن� ��دوات ،وامل � ��ؤمت� ��رات،

وور� � � � � � ��ش ال� � �ع� � �م � ��ل ،وال �ب ��رام� � ��ج
ال �ت��دري �ب �ي��ة وامل �� �س��اب �ق��ات ،وزي� ��ارة
امل ��واق ��ع وامل� ��دار�� ��س واجلامعات.
وي�ت�ي��ح ال�برن��ام��ج �أم ��ام الكفاءات
ال��وط�ن�ي��ة ال�ف��ر��ص��ة للم�شاركة يف
تطوير م�شاريع امل��رك��ز والهيئة.
و �أ�� �ض ��اف ي��رم��ي ال�ب�رن��ام��ج �إىل
�إ�شراك اجلامعات املحلية والعاملية
يف البحث والتطوير ع�بر �إر�سال

�شرطة �أبوظبي والبلدية تنفذان مبادرة �سقياهم حلماية العمال من حرارة ال�شم�س
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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 SeventySix 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
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�أف�ضل مر�شحني تقنيني لديهم
ل�ل�ع�م��ل م��ع ال�ب��اح�ث�ين يف الهيئة
يف جم � ��االت ب �ح �ث �ي��ة خمتلفة".
وي�شتمل "الباحث" على �أربع فئات
وه��ي :ال�ت��دري��ب ،متويل م�شاريع
ال �ت �خ��رج ،ال �ب��اح �ث��ون ال ��زائ ��رون،
واحللقات الدرا�سية وور�ش العمل،
وي �ه��دف ال�ب�رن��ام��ج �إىل �إ�شراك
املوظفني وامل�ؤ�س�سات الأكادميية

يف ج� �ه ��ود ال �ب �ح��ث وال �ت �ط��وي��ر.
وحتت مظلة الربنامج وبالتعاون
م��ع نخبة م��ن اخل�ب�راء العامليني
وخ�براء املركز� ،أق��ام املركز خالل
ال �ع��ام امل��ا��ض��ي  30جل�سة تقنية
ت �ن��اول��ت م��وا� �ض �ي��ع ع ��دي ��دة ،من
�أب��رزه��ا ،اخلاليا ال�شم�سية وتعلم
الآلة وخوارزميات التعلم العميق
وال��روب��وت��ات والت�صنيع الرقمي

وال�ت���ص�ن�ي��ع ب��الإ� �ض��اف��ة والبلوك
ت�شني والطباعة ثالثية الأبعاد.
ك �م��ا ن �ظ��م  5ن � ��دوات افرتا�ضية
ح ��ول ال���ش�ب�ك��ات ال��ذك �ي��ة لتوزيع
ال� �ط ��اق ��ة ،ودورة ح �ي ��اة الأق� �م ��ار
اال�صطناعية ،والتحليالت املعقدة
ل�سل�سلة البيانات الكربى ،وم�صادر
معلومات الطاقة ال�شم�سية.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ال�برن��ام��ج ع�ق��د 5

ور�ش عمل حول دور تقنية ال�صقل
الديناميكي يف املباين امل�ستدامة،
وم ��دخ ��ل �إىل ع� ��امل ال ��روب ��وت ��ات
ونظم ت�شغيل الروبوتات ،والألواح
ال �� �ش �م �� �س �ي��ة ال �ك �ه��رو� �ض��وئ �ي��ة يف
دول��ة الإم� ��ارات العربية املتحدة،
وخ�صائ�ص املواد الأولية وت�صميم
ال �ب �ط ��اري ��ات ،وم ��دخ ��ل ذك� ��ي �إىل
الثورة ال�صناعية الرابعة.
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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

•• �أبوظبي-وام:

نفذت مديرية امل��رور وال��دوري��ات بقطاع العمليات امل��رك��زي��ة يف �شرطة
�أبوظبي وبلدية مدينة �أبوظبي متمثلة يف مركز مدينة زاي��د مبادرة
"�سقياهم" الإن�سانية واملجتمعية للعمال والتي ت�ضمنت توزيع عبوات
التمور واملياه الباردة على العمال �ضمن جهودها يف حمايتهم من �أ�شعة
ال�شم�س.
و�أثنى العميد حممود يو�سف البلو�شي مدير مديرية املرور والدوريات
بالإنابة على التعاون وال�شراكة مع البلدية يف تنفيذ امل�ب��ادرة وحتقيق
�أهدافها يف الوقوف بجانب فئة العمال باعتباره واجبا �إن�سانيا لتخفيف
عناء احلر عنهم خالل ال�صيف.
و�أك��د حر�ص اجلهتني على �إ�سعاد العمال وتر�سيخ قيم العمل اخلريي
والإن�ساين يف جمتمعنا  ،وتعزيز هذه اخلدمة الإن�سانية للفئة العمالية.

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

July

Saturday

23

08

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
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حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة
70021

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

ا�سم امل�صفي  :ار ا�س ام دحمان ملراجعة احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  3110ملك ديار للتطوير  -مركز اخلليج التجاري  -هاتف
 04-5547423 :فاك�س  04-3626238 :مبوجب ه��ذا تعلن الإقت�صاد
وال�سياحة يف دب��ي ب��أن��ه ق��د مت تعيني امل�صفي امل��ذك��ور �أع�ل�اه لت�صفية ابراهيم
توما�س ميدل اي�ست للتجارة � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ
 2022/7/4واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2022/7/4وعلى
من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي
على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك
خالل ( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

ا�سم ال�شركة  :ابراهيم توما�س ميدل اي�ست للتجارة � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رقم  702ملك �سنيار للعقارات �شركة ال�شخ�ص الواحد �ش ذ م م  -اخلليج
التجاري  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  876303 :رقم
القيد بال�سجل التجاري  1482490 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة
يف دب��ي ب��أن��ه ق��د مت ال�ت��أ��ش�ير يف ال�سجل ال�ت�ج��اري لديها ب��إن�ح�لال ال�شركة املذكورة
�أعاله  ،وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ  2022/7/4واملوثق لدى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2022/7/4وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني ار ا�س ام دحمان ملراجعة احل�سابات العنوان  :مكتب رقم 3110
ملك دي��ار للتطوير  -مركز اخلليج التجاري  -هاتف  04-5547423 :فاك�س :
 04-3626238م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذل��ك خالل
( )45يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

حماكم دبي

حماكم دبي

امل�س�ؤول املخول

حماكم دبي االبتدائية

امل�س�ؤول املخول

حماكم دبي االبتدائية

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23
مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف الإ�ستئناف رقم  128/2022/361ا�ستئناف �أمر �أداء

70197

املنظورة يف  :دائرة الإ�ستئناف التجارية الثانية رقم 85
مو�ضوع الدعوى � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم � 187/2022أمر �أداء والر�سوم
وامل�صاريف واالتعاب.
م�ست�أنف  :وود �ستوك للتجارة � -ش ذ م م  -عنوانه  :دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بناية توين
تاور  -برج املكاتب  -الطابق  - 14مكتب رقم 1404
وميثله  :مع�صومة ح�سن نا�صر ال�صايغ
املطلوب �إعالنه  - 1 :ايه �سي �إيه ل�صناعة الت�صميم الداخلي واملفرو�شات (�ش ذ م م) � -صفته
 :م�ست�أنف �ضده .نبلغكم بقيد امل�ست�أنف بقيد الق�ضية املذكورة �أعاله ال�ستئناف احلكم ال�صادر
يف �أمر الأداء املقيد من قبلكم .وح��ددت لها جل�سه يوم الإثنني املوافق  2022/8/8ال�ساعة
� 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف
حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم  1318/2022/461نزاع حمدد القيمة

70197

املنظورة يف  :الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763
مو�ضوع املنازعة  :الزام املتنازع �ضدها �سداد مبلغ وقدره ( )170,374.10مائة و�سبعون الف وثالثمائة
واربعة و�سبعون درهما وع�شرة فلو�س ل�صالح املدعي  ،والفائدة القانونية عنه بواقع � %5سنويا من تاريخ
املطالبة وحتى ال�سداد التام  ،مع الزامها الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة.
املتنازع  :جعفر علي ابراهيم ال�صايغ  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع بني يا�س  -مبنى
بناية توين تاورز (املكاتب) � -شقة طابق  21مكتب  - 2104وميثله  :عدي تقي هادي القزويني
املطلوب �إعالنه  - 1 :نبع املينا للمقاوالت (�ش ذ م م) � -صفته  :متنازع �ضده
م��و� �ض��وع الإع �ل��ان  :ق��د �أق� ��ام عليكـــ ال��دع��وى وم��و��ض��وع�ه��ا ال� ��زام امل �ت �ن��ازع ��ض��ده��ا � �س��داد م�ب�ل��غ وق ��دره
( )170,374.10مائة و�سبعون الف وثالثمائة واربعة و�سبعون درهما وع�شرة فلو�س ل�صالح املدعي ،
والفائدة القانونية عنه بواقع � %5سنويا من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام  ،مع الزامها الر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق  2022/8/3ال�ساعة 9.00
�صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك
من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ
اعالن بالن�شر
 7715/2022/253تنفيذ �شيكات
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1266/2022/253تنفيذ �شيكات

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/جلف مارك للتجارة العامة �ش ذ م م
 -2فاري�ش �سيفى اليا�س �سيفى  -جمهويل حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /التجهيزات املتحدة ملواد البناء
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )83674درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار
املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )000538 ، 000590 ، 000648وال�صادر
عن حبيب بنك اي جي زيوريخ بقيمة ( 76,188درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ � :شرييدان �سبي�شاليز لتجارة مواد البناء � -ش ذ م م
عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دب��ي  -دي��رة  -دب��ي � -شارع بور�سعيد  -مبنى �أفنيو �سيتي � -شقة مكتب رقم
 206 - 205مقابل ديرة �سيتي �سنرت
املطلوب �إعالنه  - 1 :حممد �سبطني �صفدر حممد �صفدر � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
 80626درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل 15
يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

االمارات العربية املتحدة

االمارات العربية املتحدة

وزارة العدل

وزارة العدل
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70533

اعالن مدعي عليه بالن�شر
يف الدعوى  AJCFICIPOR2022 / 0001654جتاري (جزئي)

�إىل املدعى عليه /ابو ف�ضة لل�صيانة العامة ملالكها  :مو�سی عبدالفتاح حممود
نحطيكم علما ب��أن��ه بتاريخ 08/06/2022م ق��د حكمت عليكم ه��ذه املحكمة يف
الدعـــــوى املذكورة بالرقم �أعاله املدعي � /شركة م�صانع الأ�صباغ الوطنية املحدودة
وبالتايل  :حكمت املحكمة  :بالزام ال�شركة املدعى عليها ب�أداء مبلغ 131,776,88
دره��م (مائة واح��د وثالثني �أل��ف و�سبعمائة و�ستة و�سبعني درهما وثمانية وثمانني
فل�سا) لل�شركة املدعية مع الفائدة  %6على املبلغ ت�سري من تاريخ قيد الدعوى يف
 21/4/2022وحتى متام ال�سداد والزامها بالر�سوم و امل�صروفات ومبلغ الف درهم
�أتعاب حماماة و رف�ض ما عدا ذلك .حكما قابال لال�ستئناف خالل  30يوما اعتبارا
من اليوم التايل ال�ستالمك هــذا التبليغ.
مركز �سعادة املتعاملني
املحكمة االبتدائية املدنية

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -املظهر الراقي ملقاوالت التك�سية
والأر�ضيات والأ�صباغ م�ؤ�س�سة فردية ملالكها مزهر اال�سالم �شم�س احلق اجلن�سية بنجالدي�ش
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2022 /0003872جتاري (جزئي)

�إىل املحكوم عليه  :املظهر الراقي ملقاوالت التك�سية والأر�ضيات والأ�صباغ م�ؤ�س�سة فردية ملالكها مزهر
اال�سالم �شم�س احلق
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ �شركة م�صانع الأ�صباغ الوطنية املحدودة يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان
احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 243445.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ
�إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك
�إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

رقم املعاملة MOJAU_2022- 0078550
تنازل /بيع
�إعــالن تنــــازل
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اعالن بالن�شر
 34/2022/461نزاع حمدد القيمة

70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على تنازل عن الرخ�صة بني الأطراف املذكورة.
من الطرف الأول  :حممد �شاهد اال�سالم عبداملتني  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش بكامل ح�ص�صه %100
�إىل الطرف الثاين  :كبري ح�سن ادري�س علي بيبارى  -اجلن�سية  :بنغالدي�ش
باال�سم التجاري (مدينة �أغادير للخياطة والتطريز) ن�شاط الرخ�صة (تف�صيل وخياطة املالب�س
الن�سائية  ،تطريز الأقم�شة  ،تف�صيل وخياطة املالب�س الن�سائية العربية (العباءات الن�سائية)) واملرخ�ص
من دائرة التنمية الإقت�صادية يف خورفكان  -ال�شارقة رخ�صة مهنية رقم 526761
ال�صادرة بتاريخ 2004/3/7
يف دائرة التنمية الإقت�صادية بخورفكان.
وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�صديق على التنازل
بعد انق�ضاء  14يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن.

�إىل املتنازع �ضدهم  -1 :هاريندرا برا�ساد راجا رام برا�ساد (هندي اجلن�سية)  -2ونكاتا رجهو مدان
نيماكاياال (هندي اجلن�سية)  -3ا�شرف منري نبيه فهمي (م�صري اجلن�سية)
جمهويل حمل الإقامة
مبا ان املتنازع :بارول راين باول (بنغالية اجلن�سية) ب�صفتها والدة ومن ورثة املتويف/ديبا�سي�ش باول
دين�ش ب�أول  -وميثله:عدي تقي هادي القزويني
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهم بالت�ضامم والتكافل فيما بينهم باداء
مبلغ وق��دره ( )300.000ثالثمائة الف درهما ل�صالح املدعني تعوي�ضا جابرا و�شامال عما حلقهم
من �أ�ضرار مادية ومعنوية جراء وفاة مورثهم والفائدة القانونية عنه بواقع � %5سنويا من تاريخ
رفع الدعوى وحتى متام ال�سداد  .وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/7/26ال�ساعة 09:00
�صباحا يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما
لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

70362

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية
�شريا�شان فيتيل ماليكال حممد جنيب مالك  /الفجر لتجارة الأدوات ال�صحية
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIPOR2022 /0004033جتاري (جزئي)
�إىل املحكوم عليه � :شريا�شان فيتيل ماليكال حممد جنيب مالك  /الفجر لتجارة الأدوات ال�صحية
العنوان � :إمارة ال�شارقة ال�صناعية رقم � 4شارع الوحدة �شربه رقم  6ملك الزهراء للعقارات �ص ب
 34121رقم الهاتف متحرك  0503441002حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه
�ضدك ل�صالح املدعي املنفذ �شركة الدانوب ملواد البناء  -ذ م م  -يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد لذلك  ،ومبا ان احلكم
املطلوب تنفيذه كالآتي  :املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 122779.0
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ( )15يوما من تاريخ �إعالنك
� /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�أنت (م) مكلف (ين) بح�ضور جل�سة يوم  -املوافق
 ال�ساعة � -أمام املحكمة املذكورة .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءاتالتنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حمكمة التنفيذ املدنية

رئي�س ال�شعبة

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

70021

اعالن بالن�شر
 253/2022/3518تنفيذ �شيكات
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/احمد جمال حممود ابو النادي  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/ستاندرد ت�شارترد بنك
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )329251درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0078418
تنازل /بيع

70535

الكاتب العدل

االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2021/17027

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7444/2022/253تنفيذ �شيكات

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )136وال�صادر عن بنك الإمارات الإ�سالمي بقيمة ()10000
واملبلغ الإجمايل بالر�سوم ()10735
طالب التنفيذ  :خليفه �سلطان عبداهلل بن حارب املهريي
عنوانه  :الإمارات � -إمارة عجمان  -النعيمية  -عجمان � -شارع ال�شيخ خليفة بن زايد
املطلوب �إعالنهما  : 1درة الغد للأعمال الفنية � -ش ذ م م � -صفته  :منفذ �ضده
 -2احمد حمدى يو�سف جاد ح�سن � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره  10000درهم
اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة بالإ�ضافة اىل مبلغ ( )735درهم ر�سوم خلزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من
تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

70533

اعالن بالن�شر
 3854/2022/207تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/ماريبيل كاديز بي�سينو  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ /اليت ادفان�س خلدمات تنظيف املباين � -ش ذ م م
قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )11970درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن �إجتماع خربة

ليكن معلوما للجميع ب�أن ال�سيد  /جا�سم �سامل �سعيد املظلوم ال�سويدي ,اماراتي اجلن�سية
ب�صفته وكيال عن ورثة املرحوم � /سامل �سعيد عبدالرحمن املظلوم ال�سويدي مبوجب وكالة رقم
 9261/2018يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�ص�صهم البالغه  %100و ذلك اىل ال�سيد:
بلفيندر �سينك در�شان �سينك  -هندي اجلن�سية ،يف الرخ�صة امل�سماة (ور�شة نابويل للخراطه)
والتي ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة امل�سماه رقم ( )215483ال�صادرة من دائرة
التنميه االقت�صادية بال�شارقة .تعديالت اخرى  :تنازل �صاحب الرخ�صة الخر /تغيري ال�شكل
القانوين من فردية اىل وكيل خدمات.
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك عليه مراجعة مكتب
الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.

تنفيذ رقم 2022/6951

حمكمة التنفيذ املدنية

حمكمة التنفيذ

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23
اجتماع خربة
�إىل املدعى عليه  /الر�ؤية ال�صحيحة للمقاوالت الفنية
نظراً النتدابي من قبل حمكمة ال�شارقة االبتدائية املدنية خبرياً هند�سياً يف الدعوى
رقم  SHCFICIPOR2022/0002576جتـاری جزئي املرفوعة �ضدكم
من املدعي /اخلري الهند�سية ذ م م  ،نعلنكـم ب�أنه تقـرر عقـد �إجتماع خربة معكم
يف ال�ساعة � 11:00ص بتاريخ  2022/07/28يف مكتب اخلبري (�شركة غلوب
ملقاوالت البناء مكتب رقم  - 223ط - 2بناء الريحان � -شارع رقم  - 46املمزر -
دبي  -رقم مكاين  ، )3432298079 :وعليه �أنتم مكلفون باحل�ضور �شخ�صياً
�أو وكيلكم املعتمد يف الزمان واملكان املحددين �أع�لاه م�ست�صحبني كامل دفاعكم
وم�ستنداتكم .ويف حالة عدم ح�ضور من ميثلكم فان اخلربة �ست�سري يف الإجراءات
املكلفة بها من قبل املحكمة املوقـرة.

70535

ا�شعار ت�صفية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
70362

�إىل املحكوم عليه  :املعتز باهلل �أزهري بر علي
حيث انه بتاريخ قد �صدر احلكم املرفق �صورة عنه �ضدك ل�صالح املدعي
املنفذ م�صرف ال�شارقة الإ�سالمي يف الق�ضية امل�شار اليها �أعاله
ومبا �أن املحكوم له املذكور قد تقدم بطلب لتنفيذ احلكم املذكور ودفع الر�سم املحدد
لذلك  ،ومبا ان احلكم املطلوب تنفيذه كالآتي :
املجموع الكلي �شامال الر�سوم وامل�صاريف 440350
لذلك انت مكلف بتنفيذ ما جاء يف ال�سند التنفيذي امل�شار اليه �أعاله خالل ()15
يوما من تاريخ �إعالنك � /إعالنكم بهذا الإخطار .ويف حالة تخلفك (م) عن ذلك ف�إن
املحكمة �ستتخذ بحقك �إجراءات التنفيذ اجلربي املقررة قانونا.

حماكم دبي

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

االمارات للمزادات

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

70021

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )100470 ، 100487 ، 100494وال�صادر عن
دبي الإ�سالمي بقيمة ( 43,825درهم)
طالب التنفيذ � :شرييدان �سبي�شاليز لتجارة مواد البناء � -ش ذ م م
عنوانه  :الإم��ارات � -إم��ارة دبي  -ديرة  -دبي � -شارع بور�سعيد  -مبنى افنيو �سيتي � -شقة مكتب رقم - 205
 - 206مقابل ديرة �سيتي �سنرت
املطلوب �إعالنه  - 1 :احمد كبري مايادي ايديا � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكـــ الدعوى التنفيذية املذكورة �أعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 45359
درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما
من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

�إعالن منفذ �ضده بالن�شر
حمكمة ال�شارقة الإحتادية  -حمكمة التنفيذ املدنية  -املعتز باهلل �أزهري بر علي
�إخطار دفع يف الق�ضية رقم  SHCEXCIBOUNCE2022 /0003085ال�شيكات املرجتعة

حمكمة التنفيذ

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

رئي�س الق�سم

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

70535

حماكم دبي

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

تنفيذ رقم 2022/6227

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم اخلمي�س  2022/07/28لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده مركز الدكتورة امل اليا�س للخ�صوبة وامرا�ض الن�ساء ���ش.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات
على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
معدات طبية 50,000
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

70197

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

حماكم دبي االبتدائية
70349

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

حمكمة التنفيذ املدنية

حماكم دبي

امل�س�ؤول املخول

وزارة العدل

حمكمة التنفيذ

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

ا�سم ال�شركة  :الن�شاط الكامل ل�صيانة املباين � -ش ذ م م
العنوان  :مكتب رق��م  303ملك ع��ادل حممد �صالح ال��زرع��وين  -بردبي  -الرب�شاء
االوىل  -ال�شكل القانوين  :ذات م�س�ؤولية حمدودة  ،رقم الرخ�صة  839649 :رقم
القيد بال�سجل التجاري  1424973 :مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�صاد وال�سياحة
يف دبي ب�أنه قد مت الت�أ�شري يف ال�سجل التجاري لديها ب�إنحالل ال�شركة املذكورة �أعاله
 ،وذل��ك مبوجب ق��رار حماكم دب��ي بتاريخ  2022/7/20واملوثق ل��دى كاتب العدل
حماكم دبي بتاريخ  2022/7/20وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني �شركة قايد لتدقيق احل�سابات العنوان  :مكتب رقم  3408ملك
حيدر علي كيد زوهري بيديف  -اخلليج التجاري  -هاتف  04-4215777 :فاك�س :
 06-5448819م�صطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ()45
يوماً من تاريخ ن�شر هذا الإعالن

وزارة العدل

حماكم دبي
70533

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

االمارات العربية املتحدة

حمكمة التنفيذ
70021

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

70021

االمارات العربية املتحدة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

70021

�شهادة بالتا�شري يف ال�سجل التجاري -بتعني م�صفي
ا�سم امل�صفي � :شركة قايد لتدقيق احل�سابات
العنوان  :مكتب رقم  3408ملك حيدر علي كيد زوهري بيديف  -اخلليج
التجاري  -هاتف  04-4215777 :فاك�س  06-5448819 :مبوجب
هذا تعلن الإقت�صاد وال�سياحة يف دبي ب�أنه قد مت تعيني امل�صفي املذكور �أعاله
لت�صفية الن�شاط الكامل ل�صيانة املباين � -ش ذ م م وذلك مبوجب قرار
حماكم دبي بتاريخ  2022/7/20واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي
بتاريخ  2022/7/20وعلى من لديه �أي اعرتا�ض �أو مطالبة التقدم �إىل
امل�صفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور �أعاله ،م�صطحباً
معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل ( )45يوماً من تاريخ
ن�شر هذا الإعالن
امل�س�ؤول املخول

رئي�س الق�سم

حماكم دبي
70021

العدد  13601بتاريخ 2022/7/23

حكومة دبي
للإقت�صاد وال�سياحة

70362

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم اخلمي�س  2022/07/28لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده مطعم فرياوي فيوجن �ش.ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
15,000
معدات مطعم
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم اخلمي�س  2022/07/28لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده مطعم ماالبار ماخان و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
20,520
معدات مطعم
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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�شركة /ب��ال بيفريج باكجينج �إي��ه �إم �إي �إي��ه ليميتد منطقة حرة ( )91398والكائنة بــــ
مكتب  ،2108ببلي�شينغ باويليون � ،ص ب  ، 235025دبي  ،دولة االمارات العربية املتحدة،
واملرخ�صة لدى �سلطة دبي للتطوير  ،ترغب هذه ال�شركة املذكورة يف اعالن قرارها للكافة
والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س الإدارة يف �إجتماعه الذي عقد بتاريخ  4فرباير 2021
ب�ش�أن اغالق وحل �شركة  /بال بيفريج باكجينج �إيه �إم �إي �إيه ليميتد
وفقا لذلك  ،تهيب ال�شركة ب�أى طرف معنى باالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها عليه
تقدمي هذه املطالبات خالل  45يوما من تاريخ هذا االعالن عن طريق الربيد امل�سجل او
االت�صال ب  :ال�سيد  /انطوين بارنيت
ا�سم ال�شركة  :مبارك الكتبي ملراجعة احل�سابات
�ص ب  ، 235025 :دبي  ،دولة االمارات العربية املتحدة.
هاتف رقم 042665311 ، 0502762132 :
الربيد االلكرتوين MFSAUDITING@GMAIL.COM :
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة اال�شعار واملحددة ب  45يوما.
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عربي ودويل
اليابان ت�شعر بالقلق من رو�سيا ومن �ضغوط ال�صني على تايوان
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•• طوكيو�-أ ف ب:

�أكدت اليابان يف “كتابها الأبي�ض” الأخري حول الدفاع الذي ن�شر �أم�س
اجلمعة �أنها قلقة من التهديدات اجل��دي��دة التي متثلها رو�سيا ولديها
خماوف ب�ش�أن ال�ضغط املتزايد الذي متار�سه ال�صني على تايوان.
وخ�ص�ص التقرير ال�سنوي ل��وزارة الدفاع اليابانية ف�صال كامال للغزو
الرو�سي لأوك��ران�ي��ا ،معتربا �أن ه��ذا الغزو ميكن �أن ينطوي على ر�سالة
م�ف��اده��ا �أن “حماولة لتغيري و��ض��ع ق��ائ��م ب��ال�ق��وة م��ن ج��ان��ب واح��د �أمر
مقبول».
وعربت الوزارة عن قلقها من �أن رو�سيا قد جتد نف�سها �أي�ضا �ضعيفة ب�سبب
هذا النزاع ،مما ميكن �أن يدفعها �إىل “تعزيز عالقاتها مع ال�صني ب�شكل

�أكرب».
وي�شري “الكتاب الأبي�ض” الذي ي�ستعر�ض املخاطر اجليو�سيا�سية العاملية
والتهديدات املحددة لليابان� ،إىل �أن مو�سكو قد تلج�أ ب�شكل متزايد �إىل
الردع النووي ،مما ميكن �أن ي�ؤدي �إىل زيادة ن�شاطها حول اليابان ،حيث
مت��ر غ��وا��ص��ات ن��ووي��ة رو��س�ي��ة بانتظام.وان�ضمت ال�ي��اب��ان �إىل العقوبات
الغربية �ضد رو�سيا و�شهدت منذ ذل��ك احل�ين تك ّثف ال��وج��ود الع�سكري
ال��رو��س��ي ب��ال�ق��رب م��ن �أرا��ض�ي�ه��ا .ويف �أي��ار-م��اي��و ،حلقت ق��اذف��ات رو�سية
و�صينية بالقرب من الأرخبيل.ويتناول “الكتاب الأبي�ض” لعام 2022
بالتف�صيل م�س�ألة تايوان ،م�شريا �إىل �أنه “منذ الغزو الرو�سي لأوكرانيا،
ت�سعى تايوان �إىل تعزيز جهودها للدفاع عن النف�س” يف مواجهة اخلطر
الذي ت�شكله بكني على �أرا�ضيها.

ويفرت�ض �أن تزيد اليابان التي ت�شعر بالقلق على �أمنها من ال�صني وكوريا
ال�شمالية �أي�ضا ،ميزانيتها الدفاعية ب�شكل كبري.
وت�سجل هذه امليزانية ارتفاعا منذ �سنوات ،لكن ما زال الإنفاق الع�سكري
لليابان الأدنى بني بلدان جمموعة الدول ال�صناعية ال�سبع الكربى مقارنة
ب�إجمايل الناجت املحلي لكل منها.
وي�سعى احلزب الليربايل الدميوقراطي (ميني قومي) احلاكم على الأمد
الطويل �إىل م�ضاعفة ميزانية الدفاع الوطني لتبلغ  2باملئة من �إجمايل
الناجت املحلي.ومبوجب د�ستورها ال�سلمي ال��ذي متت �صياغته ودخوله
حيز التنفيذ بعد فرتة وجيزة من احلرب العاملية الثانية حتت االحتالل
الأمريكي للبالد ،لي�س من املفرت�ض �أن متتلك اليابان جي�شا ويفرت�ض ان
تقت�صر ا�ستثماراتها الع�سكرية على الو�سائل الدفاعية.
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هل ميكن للعراق �أن يبقى مبن�أى عن النزاع بني تركيا وحزب العمال الكرد�ستاين؟
•• بغداد�-أ ف ب:

بعد الهجوم الذي اودى بحياة ت�سعة
م��دن�ي�ين يف ك��رد��س�ت��ان ال �ع��راق ،هل
ي�ستطيع ال �ع��راق �أن يحمل تركيا
ال �ق��وة الإق�ل�ي�م�ي��ة ع�ل��ى �أن تن�سحب
م��ن �أرا� �ض �ي��ه؟ وه ��ل مي�ك��ن لرتكيا
ال �ن ��أي ب��ال�ع��راق ع��ن ن��زاع دائ��ر منذ
ع�ق��ود ��ض��د م�ت�م��ردي ح��زب العمال
الكرد�ستاين؟
الوجود الع�سكري الرتكي يف العراق
ل�ي����س ج ��دي ��داً ،ب ��ل ي �ع��ود �إىل 25
عاما .وتتمركز القوات الرتكية يف
نحو  40م��وق�ع�اً وق��اع��دة ع�سكرية
يف �شمال ال�ب�لاد ،م��ن حيث تتعقب
مقاتلي ح��زب العمال الكرد�ستاين
الذي ي�شنّ مت��رداً �ضدّها منذ العام
 ،1984وي� ّت�خ��ذ م��ن ج�ب��ال �شمال
العراق قواعد خلفية له.
لكن العمليات الع�سكرية الرتكية
�� �ض ��د ال �ت �ن �ظ �ي ��م ال� � � ��ذي ت�ص ّنفه
وح �ل �ف��ا�ؤه��ا ال �غ��رب �ي��ون “�إرهابياً”
تكثفت يف العامني الأخ�يري��ن ،كما
ي�شري �شيفان فا�ضل الباحث يف معهد
�ستوكهومل الدويل لأبحاث ال�سالم.
وي���ش��رح ف��ا��ض��ل يف ح��دي��ث لفران�س
ب ��ر� ��س �أن “منذ ال� �ع ��ام ،2020
تك ّثفت ال�ضربات اجلوية والعمليات
ال�بري��ة ل�ترك�ي��ا ��ض� ّد ح��زب العمال
الكرد�ستاين يف �شمال العراق».
وفيما ي�صعب ت�أكيد الأرق��ام ،تن�شر
ت��رك �ي��ا “ب�شكل دائم” ن �ح��و “5
�آالف �إىل � 10آالف” ع�سكري ،وفق
ت�ق��ري��ر ل�سليم ت�شيفيك يف املعهد
الأمل��اين للعالقات الدولية والأمن
يف برلني.
ويتحدّث التقرير عن �أن “ا�ستخدام
ال�ط��ائ��رات امل�سرية ي�ب��دو على وجه

اخل���ص��و���ص ف �ع��ا ًال يف �إع ��اق ��ة حزب
ال �ع �م��ال ال �ك��رد� �س �ت��اين لوجي�ستياً
وع� ��رق � �ل� ��ة جم� ��ال� ��ه ل � �ل � �م � �ن� ��اورة يف
املنطقة».
ل�ك��ن امل��دن�ي�ين ي �ج��دون �أن�ف���س�ه��م يف
ّ
خط النار.
وت�سببت �ضربات مدفعية الأربعاء
مبقتل  9مدنيني عراقيني بينهم
ن�ساء و�أطفال يف منتجع �سياحي يف
�شمال ال �ع��راق .ات�ه��م ال�ع��راق تركيا
بامل�س�ؤولية� ،أم��ا تركيا فنفت ذلك
واتهمت حزب العمال الكرد�ستاين.
وغالباً ما ت��ؤدي ال�ضربات الرتكية
“�إىل خ�سائر مدنية وتدمري منازل،
وبالتايل ن��زوح �سكان القرى” ،كما
ي�شرح فا�ضل.
ي �ط��ال��ب ال� �ع ��راق ال� �ق ��وات الرتكية
باالن�سحاب م��ن �أرا� �ض �ي��ه ،لكن مع
ذلك ،ي�صعب على العراق �إبعاد نف�سه
عن النزاع بني تركيا وحزب العمال
الكرد�ستاين.ي�شرح فا�ضل �أن “تركيا
قد تطالب احلكومة العراقية بطرد
ح � ��زب ال �ع �م ��ال ال �ك��رد� �س �ت��اين من
�أرا�ضيها .لكن هل متلك احلكومة
العراقية الو�سائل لت�أكيد �سيادتها
ع �ل��ى ح� ��دوده� ��ا وط� � ��رد الالعبني
امل�سلحني غري التابعني للدولة؟».
وي��رى �أن “احل ّل يكمن �أو ًال مبدى
قدرة احلكومة العراقية على توطيد
�سيادتها م��ن ج��دي��د ع�ن��د حدودها
الطويلة ال�سهلة االخرتاق مع �إيران
و�سوريا وتركيا».
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ذل � ��ك ،ف � � �� ّإن ملفّ
ال� �ن ��زاع ب�ي�ن ت��رك �ي��ا وح� ��زب العمال
ال�ك��رد��س�ت��اين ح��ا��ض��ر ع�ل��ى جبهات
�أخ � ��رى ،ف�ق��د ك ��ان ��س�ب�ب�اً يف عرقلة
ت��رك�ي��ا الن���ض�م��ام ال���س��وي��د وفنلندا
�إىل ح �ل��ف � �ش �م��ال الأط �ل �� �س��ي .كما

ت�ستعد �أوكرانيا ورو�سيا للتوقيع على اتفاق
يف ا��س�ط�ن�ب��ول ي���س�م��ح ب��ا��س�ت�ئ�ن��اف ت�صدير
احلبوب الأوكرانية العالقة يف موانئ البحر
الأ� �س��ود وال�ت��ي تنتظرها الأ� �س��واق العاملية
ب���ش��دة.ف�ي�م��ا ي �ل��ي ت�ف��ا��ص�ي��ل ع��ن م�ضمون
االت� �ف ��اق ال� ��ذي ب� ��د�أ ال �ت �ف��او���ض ع�ل�ي��ه قبل
�شهرين:

تهدّد تركيا التي ت�شنّ هجمات �ض ّد
وح��دات حماية ال�شعب ال�ك��ردي��ة يف
�سوريا التي تعتربها فرعاً من فروع
حزب العمال الكرد�ستاين ،ب�إطالق
عملية ع�سكرية جديدة هناك.
وي� � ��رى رئ �ي ����س امل ��رك ��ز الفرن�سي
للأبحاث حول العراق ع��ادل بكوان
�أن��ه “�إذا كانت تركيا �ست�شنّ عملية
� �ض � ّد م ��ا ت �ع �ت�بره ف ��ر ًع ��ا م ��ن ف ��روع
حزب العمال الكرد�ستاين يف �سوريا،
فهل �ستتوانى عن مهاجمة امل�صدر،
ر�أ� � ��س امل �ن �ظ �م��ة� ،أي ح ��زب العمال
الكرد�ستاين نف�سه؟».
ويف ح�ين �أث ��ارت ال���ض��رب��ات تنديداً
� �س �ي��ا� �س �ي �اً ق ��وي� �اً يف ال � �ع� ��راق ،لكن
ب �ك��وان ي ��رى �أن �ه��ا ت ��أت��ي يف “�سياق
اال�ستعرا�ض ،الك ّل يحاول اال�ستفادة
من امل�أ�ساة».وهذا الغ�ضب من تركيا

��س�ي�ت��م �إن �� �ش��اء م��رك��ز م �� �ش�ترك للتن�سيق
وال�ق�ي��ادة م�ق��ره ا�سطنبول ل�ل�إ��ش��راف على
�سري العمليات وحل اخلالفات.
وي �� �ش��ارك يف امل �ق��ر ال �ط��رف��ان املتحاربان
وم�س�ؤولون من تركيا والأمم املتحدة.
ويعتقد م�س�ؤولو الأمم املتحدة �أن �إن�شاء
املركز �سي�ستغرق ثالثة �إىل �أربعة �أ�سابيع.
وه � ��ذا ي �ع �ن��ي �أن � �ش �ح �ن��ات احل� �ب ��وب ق ��د ال
تبد�أ بالتدفق ب�أق�صى �سرعة قبل الن�صف

ي ��أت��ي و� �س��ط ت���ض��اف��ر ع��دة عوامل.
فالعراقيون على �شا�شات التلفزيون
�أو يف امل �ظ��اه��رات ال�غ��ا��ض�ب��ة املنددة
بالق�صف ،ذك��روا ق�ضية امل�ي��اه التي
ت�ش ّكل م�صدر ت��و ّت��ر ب�ين البلدين،
ال �سيما و�أن �أن �ق��رة متهمة ببناء
�سدود تقطع املياه عن نهري دجلة
والفرات يف العراق.يف الأثناء ،ترى
الباحثة يف مبادرة ال�شرق الأو�سط
Middle east initiative
م��ار� �س�ي�ن ال �� �ش �م��ري �أن “الغ�ضب
ال �� �ش �ع �ب��ي �� �س� �ي� ��ؤدي �إىل مقاطعة
الب�ضائع الرتكية وال�سفر ،لكنني
ال �أرى �أن ذلك �سوف يدوم ،طاملا �أنه
لن يكون هناك مزيد من ال�ضحايا
العراقيني».
وت�شري �إىل �أن “العراقيني هم ثاين
�أكرب جالية متلك منازل يف تركيا».

نتائج ال �ن��زاع على �إق�ل�ي��م كرد�ستان
قوي ّة :فالعالقات االقت�صادية بني
�أرب �ي��ل و�أن �ق��رة ح�ي��وي��ة ،ال �سيما يف
جم��ال الطاقة� ،إذ �أن �أرب�ي��ل ت�صدّر
نفطها عرب ميناء جيهان الرتكي.
يف ال��وق��ت ن�ف���س��ه ،ي�خ�ت�ل��ف احلزب
ال��دمي��وق��راط��ي ال�ك��رد��س�ت��اين الذي
يتوىل ال�سلطة يف �إقليم كرد�ستان،
متاماً مع حزب العمال الكرد�ستاين.
ي�شرح عادل بكوان ب�أنهما “منوذجان
متناق�ضان �أيديولوجياً وع�سكرياً
و�أمنياً و�سيا�سياً».
ل �ك ��ن ح �ك ��وم ��ة الإق� �ل� �ي ��م ال متلك
ال ��و�� �س ��ائ ��ل ل� �ط ��رد ح � ��زب العمال
الكرد�ستاين �أو و��ض��ع ح � ّد للوجود
الرتكي لأنها “لي�ست دول��ة بل هي
م�ن�ط�ق��ة داخ� ��ل دول� ��ة احت ��ادي ��ة وال
ت�ستطيع التعامل مبا�شر ًة مع دول

�أخرى” وه� ��ي “ال مت �ل��ك البنى
التحتية الع�سكرية الالزمة لتواجه
الوجود الرتكي ووجود حزب العمال
الكرد�ستاين على �أرا�ضيها».
ه ��ذا ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن �أن الوجود
ال�ت��رك� ��ي ووج � � � ��ود ح� � ��زب العمال
ال �ك��رد� �س �ت��اين ي �ه��دد م �ب��ا� �ش��ر ًة �أمن
الإقليم .ففي  2020ويف ،2021
“وقعت مناو�شات بني حزب العمال
ال �ك��رد� �س �ت��اين وب �� �ش �م��رك��ة احل ��زب
الدميوقراطي� ،أث��ارت خم��اوف من
نزاع مفتوح” ،وفق فا�ضل.
وي �� �ض �ي��ف “يتهم ح � ��زب العمال
الكرد�ستاين احل��زب الدميوقراطي
مب�ساعدة تركيا يف عملياتها ،فيما
ي� ��رى احل � ��زب ال ��دمي ��وق ��راط ��ي �أن
وجود حزب العمال هو ما ي�ستدعي
�أن ت�شن تركيا هجماتها».

ال �ث��اين م��ن �آب�/أغ �� �س �ط ����س.ك��ان��ت م�س�ألة
تفتي�ش ال�سفن من �أك�ثر النقاط ال�شائكة
يف االتفاق.
فقد ُزرعت �ألغام يف مناطق حميطة باملرافئ
الأوك��ران �ي��ة الرئي�سية امل�ط�ل��ة ع�ل��ى البحر
الأ�سود بهدف درء هجوم برمائي رو�سي.
وال ت��ري��د �أوك��ران �ي��ا �أن ت�صعد رو��س�ي��ا على
منت �سفنها للتحقق من عدم وجود �شحنات
�أ�سلحة لدى عودة ال�سفن �إىل مرافئها.
وق��ال م�س�ؤولو الأمم املتحدة �إن الأطراف
الأربعة متفقة على �أنه �سيكون من ال�صعب
ج��دا �إج ��راء عمليات تفتي�ش ال�سفن ،التي
تطالب بها رو�سيا ،يف �أعايل البحار.
وعو�ضا عن ذلك �ست�شرف الأطراف الأربعة
على تفتي�ش ال�سفن يف �أحد املرافئ الرتكية
ل��دى عودتها �إىل �أوك��ران�ي��ا ،و�سيكون ذلك
على الأرجح يف ا�سطنبول.
ومل ي �ع��رف ب�ع��د ع�ل��ى وج ��ه ال�ت�ح��دي��د من
��س� ُي���س�م��ح ل��ه ب��ال���ص�ع��ود ع�ل��ى م�ت�ن ال�سفن
الأوكرانية.
يقول م�س�ؤولون �إن الأطراف اتفقت ب�سرعة
على �أن نزع الألغام من املنطقة �سي�ستغرق
وق�ت��ا ط��وي�لا ال ي�سمح ب ��زوال خطر تف�شي

امل�ج��اع��ة يف ع��دد م��ن �أك�ث�ر م�ن��اط��ق العامل كما ا�ستثنى االحتاد الأوروبي الأربعاء القمح
فقرا.ويرى امل�س�ؤولون �إن االتفاق ي�ضمن والأ�سمدة الرو�سية.
قيادة الأوك��ران�ي�ين �سفنهم يف مم��رات �آمنة و ُي�ن�ت�ظ��ر �أن ت��وق��ع الأمم امل�ت�ح��دة ورو�سيا
مذكرة تفاهم منف�صلة يف ا�سطنبول ت�ضمن
تتفادى حقول الألغام املعروفة.
و�ستواكب �سفن �أوكرانية �شحنات احلبوب عدم ت�أثر احلبوب والأ�سمدة ب�شكل مبا�شر
�أو غري مبا�شر بالعقوبات.
من و�إىل املياه الإقليمية الأوكرانية.
وتعهد الطرفان عدم مهاجمة ال�سفن �أثناء ُي �ف�تر���ض �أن ي �ت��م ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى االتفاق
ال�ساعة  13,30يف ق�صر دوملا بهجة الفخم
مغادرتها �أو عودتها.
وهذه النقطة كانت �شائكة �أي�ضا ،فقد حذرت يف ا�سطنبول بح�ضور الرئي�س الرتكي رجب
�أوك��ران�ي��ا م��ن �أن ال تثق بالوعود الرو�سية طيب �إردوغان والأمني العام للأمم املتحدة
�أنطونيو غوتريي�ش.
لأنها ُنكثت ب�شكل متكرر خالل احلرب.
و�س ُينظر يف �أي هجمات �أو خالفات يف مركز و ُي �ت��وق��ع �أن مي �ث��ل ال �ط��رف��ان املتحاربان
ب��وزي��ري ال��دف��اع ال��رو��س��ي �سريغي �شويغو
القيادة والتحكم يف ا�سطنبول.
كاد االتفاق �أن ينهار عندما �أعلن الرئي�س والأوكراين �أولك�سندر كوبراكوف.
الرو�سي فالدميري بوتني هذا الأ�سبوع �أنه وت�سري االتفاقية مدة  120يوما وميكن
يتوقع �أن تكون احلبوب الرو�سية م�شمولة متديدها تلقائيا من دون احلاجة ملزيد من
ب��هُ .ف��ر� �ض��ت ع�ل��ى رو� �س �ي��ا �سل�سلة عقوبات املفاو�ضات.
طالت �شركات ال�شحن التابعة لها واملنتجات وي�شمل االت�ف��اق امل��راف��ئ الأوك��ران�ي��ة املطلة
ع�ل��ى ال�ب�ح��ر اال� �س��ود يف �أودي �� �س��ا وموقعني
الزراعية مثل الأ�سمدة.
و�أ�صدرت وزارة اخلزانة الأمريكية الأ�سبوع جم��اوري��ن.وي �ع �ت �ق��د امل �� �س ��ؤول��ون �أن فرتة
تو�ضيحا قالت فيه �إن الأ��س�م��دة و  120يوما �ستكون كافية لإمت��ام �إجراءات
املا�ضي
ً
“ال�سلع الزراعية” ال��رو��س�ي��ة ال تخ�ضع �شحن  25مليون طن من القمح واحلبوب
الأخرى العالقة يف مرافئ �أوكرانية.
لقيود جتارية.

�سكان يتهمون املجموعة الع�سكرية بارتكاب جمازر يف قرية يف بورما
•• بانكوك�-أ ف ب:

قتلت قوات املجل�س الع�سكري يف بورما ع�شرة �أ�شخا�ص
على الأق ��ل و�أ��ض��رم��ت ال�ن��ار يف م�ئ��ات امل �ن��ازل يف هجوم
على قرية يف �شمال غرب البالد ،مع احتدام القتال يف
جيب للمعار�ضة ،ح�سب و�سائل �إع�لام و�سكان حمليني
اجلمعة.ت�شهد البالد ا�ضطرابات منذ انقالب �شباط-
فرباير  2021الذي �أطاح باحلاكمة املدنية �أونغ �سان
�سو ت�شي.
وذك��رت منظمة غري حكومية حملية �أن معارك تدور
با�ستمرار ب�ين اجلي�ش وميلي�شيات حملية مدعومة
من الف�صائل العرقية .و�أدت حملة القمع التي ي�شنها
املجل�س الع�سكري �إىل �سقوط �أكرث من �ألفي قتيل و�إىل
اعتقال �أكرث من � 15ألف �شخ�ص.
و�شهدت منطقة �ساغاينغ (�شمال غ��رب) قتاال عنيفا
و�أعماال انتقامية دموية منذ االنقالب بينما تعمل قوات
املجموعة الع�سكرية على �سحق مقاومة “قوات الدفاع
ال�شعبية” املحلية.
وذك��رت و�سائل �إع�لام حملية �أن يف قرية ت�شي �سو عرث

عوا�صم
وا�شنطن

ماذا نعرف عن االتفاق الرو�سي الأوكراين لت�صدير احلبوب؟
•• �إ�سطنبول�-أ ف ب:
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ع�ل��ى ج�ث��ث متفحمة �أي��دي �ه��ا م�ق�ي��دة ،و�أح��رق��ت مئات
املنازل.وقال احد ال�سكان لوكالة فران�س بر�س اجلمعة
ان ج�ن��ودا و��ص�ل��وا اىل ال�ق��ري��ة يف  18مت��وز-ي��ول�ي��و يف
مروحيتني واعتقلوا نحو مئة �شخ�ص.
و�أ�ضاف ال�سكان الذين طلبوا عدم ذكر �أ�سمائهم �أنه “مت
�إطالق �سراح الرجال امل�سنني يف اليوم التايل ،بينما ظل
نحو ع�شرة �شبان».
وتابعوا �أن القرويني اكت�شفوا اجلثث عند عودتهم يف
 20متوز-يوليو بعد �أن غ��ادر اجل�ن��ود .وق��ال �أحدهم
“ذهبت للبحث عن حيواناتي يف الغابة ووج��دت جثث
ت�سعة �أ�شخا�ص حمرتقة و�أيديهم مقيدة».
و�أ� �ض��اف �آخ��ر �أن��ه ع�ثر على ع�شر جثث وت�ع��رف �أفراد
الأ�سرة على ت�سع منها.
وذكرت امل�صادر نف�سها �أن ثالثني على الأقل من �سكان
القرية مفقودون.
و�أكد رجل من �سكان القرية فر قبل و�صول القوات وكان
منزله من بني تلك التي �أ�ضرمت فيها النريان� ،إن نحو
 400منزل يف حي امل�سلمني بالقرية �أحرقت بالكامل
وحلقت �أ�ضرار جزئية مب�سجد.مل تتمكن وكالة فران�س

بر�س من التحقق ب�شكل م�ستقل من املعلومات الواردة الع�سكري االن�ترن��ت فيها.كما مل تتمكن الوكالة من
من هذه املنطقة املعزولة التي قطعت �سلطات املجل�س احل�صول على تعليق من املجل�س الع�سكري.

ك�شفت جلنة جمل�س النواب اخلا�صة بالتحقيق يف �أحداث الكابيتول
للأمريكيني كوالي�س ما ح�صل يف  6كانون الثاين-يناير 2021
حني اقتحم مئات منا�صري الرئي�س ال�سابق دونالد ترامب مق ّر
الكونغر�س.
يف ما يلي خم�س حمطات ب��رزت يف جل�سات اال�ستماع العامة التي
ا�ستم ّرت �شه ًرا ون�صف قبل �أن تتهم اللجنة ترامب باالمتناع عن
وقف �أعمال العنف �أو �إدانتها.
يف اجلل�سة الأوىل العلنية يف مطلع حزيران-يونيو ،عر�ضت اللجنة
مقطع فيديو ح�صر ًيا يُظهر متظاهرين غا�ضبني ينهبون الكونغر�س
ف�ي�م��ا ك ��ان ال �ن��واب ي �� �ص��ادق��ون ع�ل��ى ف ��وز ج��و ب��اي��دن باالنتخابات
الرئا�سية.
وبينت اللقطات تفا�صيل �أعمال ال�شغب ،دقيقة بدقيقة ،والتي �سعت
�إىل قلب نتيجة االنتخابات الرئا�سية للعام  2020التي ف��از بها
املناف�س الدميوقراطي لرتامب.
ُ�شجعهم عنا�صر املجموعة
وظهر يف ال�صور املتظاهرون ال��ذي��ن ي ّ
اليمينية امل�ت�ط� ّرف��ة “براود ب��وي��ز» « Proud Boysال�شباب
الفخورون” ،وهم يواجهون عنا�صر ال�شرطة الذي حاولوا الحقًا
احتواء فو�ضى احل�شود.
��ص� ّورت امل�ساعدة ال �ب��ارزة يف الإدارة الأم�يرك�ي��ة ال�سابقة كا�سيدي
هات�شن�سون دونالد ترامب على �أن��ه عاجز عن تق ّبل هزميته و�أنه
م�ستع ّد للقيام بك ّل ما ي�ستطيع ليبقى يف ال�سلطة.
ويف �إحدى ال�شهادات الأكرث �إثارة لالنتباه ،ك�شفت االم��ر�أة البالغة
م��ن العمر  26ع��ا ًم��ا �أن ت��رام��ب ح��اول ،يف  6ك��ان��ون الثاين-يناير
� ،2021أن يقود بنف�سه ال�سيارة الرئا�سية ب��د ًال م��ن �سائقها ،يف
م�سعى منه لالن�ضمام �إىل احل�شود التي كانت م ّتجهة نحو مقر
الكونغر�س.
مو�سكو

�أع�ل�ن��ت رو��س�ي��ا ت�سجيل � 6659إ��ص��اب��ة ج��دي��دة ب�ف�يرو���س كورونا
امل�ستجد خ�لال ال�ساعات الـ 24املا�ضية مقارنة بـ � 6391إ�صابة
�أم����س الأول م��ا ميثل ارت�ف��اع��ا يف اال��ص��اب��ات لي�صبح �إج �م��ايل عدد
الإ�صابات التي مت ت�سجيلها  18مليونا و�517ألفا و � 779إ�صابة.
و ك�شفت ال�سلطات ال�صحية الرو�سية عن انخفا�ض طفيف يف الوفيات
خالل ال�ساعات الـ 24املا�ضية بت�سجيلها  41حالة وفاة مقابل42
حالة وفاة �أم�س الأول ليبلغ �إجمايل عدد الوفيات الناجمة عن الوباء
يف البالد � 382ألفا و 80حالة مع متاثل  4687مري�ضا لل�شفاء
لي�صبح جمموع املتعافني 17مليونا و � 929ألفا و � 59شخ�صا.
انقرة
�أوق��ف ثالثة �إيرانيني يُ�شتبه يف �أنهم ّ
يح�ضرون هجمات يف تركيا
�ضد مواطنني �إ�سرائيليني و ُو�ضعوا قيد احلجز يف ا�سطنبول ،وفق
ما �أفادت و�سائل �إعالم تركية اجلمعة.
و�أوردت قناة “�إن تي يف»  NTVالرتكية اخلا�صة �أن ثالثة �إيرانيني
�أوقفوا يف  14متوز يوليو يف �إطار ال�شقّ الثاين من عملية تهدف �إىل
�إحباط هجمات �ضد �إ�سرائيليني يف تركيا.
و ُو�ضع املوقوفون الثالثة قيد احلجز اخلمي�س ،ما يرفع �إىل �سبعة
عدد املواطنني الإيرانيني املالحقني ق�ضائ ًيا على خلفية الوقائع
نف�سها منذ �أواخر حزيران يونيو ،بح�سب القناة.
وكانت �إ�سرائيل قد دعت يف منت�صف يونيو مواطنيها �إىل مغادرة
تركيا ف��و ًرا ب�سبب “خطر حقيقي وفوري” بتع ّر�ضهم لهجمات
�إيرانية.لك ّنها ع��ادت و�أع�ل�ن��ت �أواخ ��ر ال�شهر الفائت �أن�ه��ا خ ّف�ضت
م�ستوى التهديد ملواطنيها يف ا�سطنبول.وقال يائري لبيد الذي كان
�آن��ذاك وزي� ًرا للخارجية الإ�سرائيلية من �أنقرة حيث التقى نظريه
الرتكي مولود ت�شاو�ش �أوغلو“ ،مت �إنقاذ �أرواح مواطنني �إ�سرائيليني
يف الأ��س��اب�ي��ع الأخ�ي�رة بف�ضل ال�ت�ع��اون الدبلوما�سي والأم �ن��ي بني
�إ�سرائيل وتركيا».وتخو�ض ايران وا�سرائيل حرب ظ ّل منذ �سنوات،
لكن التوتر ت�صاعد يف �أع�ق��اب �سل�سلة م��ن احل ��وادث ال�ب��ارزة التي
ح ّملت طهران م�س�ؤوليتها لإ�سرائيل.

بنغالد�ش حتظر ال�سفر على �أ�سطح القطارات

•• دكا�-أ ف ب:

حظرت بنغالد�ش �أم�س الأول اخلمي�س ال�سفر على �أ�سطح القطارات ،وهي
ممار�سة خطرة �شائعة جدا يف هذا البلد الفقري الواقع يف جنوب �آ�سيا ،وفق
ما �أعلن مدع عام حملي.
و ُوجهت �أوام��ر ملوظفي ال�سكك احلديدية بتطبيق ق��رار احلظر ال�شامل
على ال�سفر على �أ�سطح القطارات ال�صادر عن املحكمة العليا يف بنغالد�ش.
و�صرح نائب املدعي العام �أمني الدين مانيك لوكالة فران�س بر�س “بعد
قرار املحكمة العليا ،ال ميكن للقطارات نقل �أي ركاب �إ�ضافيني على ال�سطح
من الآن ف�صاعدا” ،الفتا �إىل �إمكان اتخاذ �إج��راءات �ضد م�س�ؤويل �سكك
احلديد يف حال انتهاك القرار.
و�أ�صدر القا�ضيان يف املحكمة العليا ،نظر الإ�سالم تالوكدر وخيزير حياة،
الأمر كجزء من حملة للق�ضاء على الف�ساد يف �شركة ال�سكك احلديدية يف
بنغالد�ش اململوكة للدولة.
ويف بنغالد�ش ،اعتاد الأ�شخا�ص الأكرث فقرا ال�صعود على �أ�سطح العربات
لل�سفر جمانا �أو عندما تكون القطارات مزدحمة ،خ�صو�صا خالل الأعياد
الإ�سالمية الكربى التي ت�شهد عودة ع�شرات املاليني من النا�س لالحتفال
يف قراهم.
�سجل با�ستمرار ح��االت وف��اة مل�سافرين ب�سبب ال�سقوط �أو اال�صطدام
و ُت َّ
بفروع الأ�شجار املتدلية �أو اجل�سور املنخف�ضة على �شبكة ال�سكك احلديد
البالغ طولها  3600كيلومرت.
ويقبل موظفون يف ال�سكك احلديد الر�شاوى للتغا�ضي عن �صعود الركاب
�إىل الأ�سطح.
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حتالف لأحزاب ومنظمات يدعو �إىل التظاهر �ضد املجموعة الع�سكرية يف غينيا
•• كوناكري�-أ ف ب:

10

دعا حتالف كبري من الأحزاب والنقابات ومنظمات
املجتمع املدين يف غينيا �إىل التظاهر �ضد املجل�س
الع�سكري احلاكم يف حتد حلظر فر�ضته ال�سلطات
اجلديدة.
ودع��ت “اجلبهة الوطنية للدفاع عن الد�ستور”
�إىل “�سل�سلة ت �ظ��اه��رات �سلمية ول�ل�م��واط�ن��ة يف
كوناكري الكربى وجميع �أنحاء الأرا�ضي الوطنية
اخلمي�س  28مت��وز-ي��ول�ي��و  ،2022ويف جميع
�أنحاء الأارا�ضي الوطنية اخلمي�س الرابع من �آب-

�أغ�سط�س  ،”2022كما ذكرت ال�صحف.
وي��ري��د التحالف بذلك �إدان ��ة “الإدارة الأحادية
للمرحلة االنتقالية” من قبل املجل�س الع�سكري
و”ازدرائه وغطر�سته” و”رف�ضه املنهجي لفتح
�إط��ار حل��وار يتمتع بال�صدقية” لتحديد �شروط
انتقال ال�سلطة.
ك�م��ا ي��ري��د االح �ت �ج��اج ع�ل��ى “ا�ستخدام املجل�س
الع�سكري الق�ضاء �أداة” وكذلك “تعنته يف رف�ض”
ن�شر قائمة ب�أ�سماء �أع�ضائه و”اخل�ضوع لواجب
الإعالن عن ممتلكاتهم».
وك��ان ه��ذا التحالف نظم تعبئة ا�ستمرت �أ�شهرا

بني  2019و� 2021ضد الرئي�س �ألفا كوندي
( )2021-2010ق �ب��ل �أن ي�ط�ي�ح��ه املجل�س
الع�سكري.
وي�أتي الإع�لان عن ا�ستئناف التظاهرات بعد يوم
على اجتماع يف ك��ون��اك��ري ب�ين و�سطاء م��ن غرب
�إف��ري�ق�ي��ا ،مب��ن فيهم ال��رئ�ي����س البنيني ال�سابق
ت��وم��ا���س ب��وين ي��اي��ي ورئ�ي����س امل�ج�ل����س الع�سكري
وم�س�ؤولني غينيني.
وتعهد الكولونيل م��ام��ادي دوم�ب��وي��ا ال��ذي �أطاح
الرئي�س كوندي يف اخلام�س من �أيلول�-سبتمرب،
ب ��إع��ادة ال�سلطة �إىل امل��دن�ي�ين املنتخبني خالل

ث�ل�اث ��س�ن��وات.ورف���ض��ت امل�ج�م��وع��ة االقت�صادية
لدول غرب �إفريقيا (�إيكوا�س) التي ت�أمل يف فرتة
انتقالية �أق���ص��ر ،ه��ذا الت�أجيل خ�لال اجتماع يف
�أكرا يف الثالث من متوز-يوليو ،من دون الإعالن
عن عقوبات جديدة �ضد غينيا ،علقتها من قبل
م�ؤ�س�سات امل�ج�م��وع��ة.وك��ان��ت “اجلبهة الوطنية
للدفاع عن الد�ستور” دعت �إىل تظاهرات يف 23
ح��زي��ران-ي��ون�ي��و م�ت�ج��اوزة احل�ظ��ر ال ��ذي فر�ضه
املجل�س الع�سكري .غري �أنها علقت دعوتها ع�شية
التظاهرة من �أجل “�إعطاء فر�صة” للحوار الذي
اقرتحته احلكومة االنتقالية.

لعدم حتركه وتق�صريه اجل�سيم يف واجباته الرئا�سية

جلنة التحقيق يف �أحداث الكابيتول تطالب مبحا�سبة ترامب
•• وا�شنطن�-أ ف ب:

اتهمت جلنة جمل�س النواب اخلا�صة
بالتحقيق يف �أحداث الكابيتول خالل
جل�سة يف �ساعة الذروة التلفزيونية،
ال��رئ �ي ����س ال �� �س��اب��ق دون ��ال ��د ترامب
ب��االم�ت�ن��اع ع��ن وق��ف �أع �م��ال العنف
�أو �إدان� �ت� �ه ��ا ،و�� �ش ��ددت ع �ل��ى وج ��وب
حما�سبته على التق�صري اجل�سيم يف
واجباته الرئا�سية.
وقال رئي�س اللجنة بيني تومب�سون
م �ت �ح��دث��ا خ�ل�ال اجل �ل �� �س��ة العلنية
الأخ �ي�رة للجنة� ،إن ت��رام��ب “فتح
ب�شكل متهور طريقا �أم��ام اخلروج
عن القانون والف�ساد” ،يف حماولته
قلب نتيجة االن�ت�خ��اب��ات الرئا�سية
لعام .2020
و��ش��دد ع�ضو الكونغر�س ع��ن والية
م�ي���س�ي���س�ب��ي خم��اط �ب��ا ال �ل �ج �ن��ة يف
ات�صال بالفيديو لإ�صابته بكوفيد-
 ،19ع�ل��ى وج ��وب �أن ت �ك��ون هناك
“حما�سبة” ملا و�صفه هجوما على
الدميوقراطية.
وخ �ل��ال اجل �ل �� �س��ة ال� �ت ��ي ا�ستمرت
��س��اع�ت�ين ون �� �ص��ف ال �� �س��اع��ة ،عر�ض
امل �� �ش��رع��ون � �ش �ه��ادات م���س��اع��دي��ن يف

البيت الأبي�ض قاال �إن ترامب تابع
تطورات الهجوم على الكابيتول على
التلفزيون ،وجتاهل نداءات متكررة
له الطلب من منا�صريه املغادرة.
وق��ال �آدم كينزينغر �أح��د الع�ضوين
اجلمهوريني يف اللجنة �أن ترامب
و”من غ��رف��ة طعامه املريحة تابع
ع �ل��ى ال �ت �ل �ف��زي��ون وق ��ائ ��ع ت�صاعد
الهجوم».
و�أ� � � � �ض� � � ��اف “�أر�سل ت � �غ� ��ري� ��دات
حتري�ضية” .وت��اب��ع “طيلة ثالث
� �س��اع��ات رف ����ض ال ��دع ��وة �إىل وقف
الهجوم».
وق��ال كينزينغر �إن “�سلوك دونالد
ت ��رام ��ب يف ال �� �س ��اد� ��س م ��ن كانون
ال�ث��اين-ي�ن��اي��ر ك��ان انتهاكا �صارخا
ل�ق���س�م��ه ال��رئ��ا� �س��ي و�إخ �ل ��اال تاما �أمام ال�شعب الأمريكي “”....و�صوال الثاين-يناير ،يف �أي من�صب �سلطة و ُع ��ر� �ض ��ت م �ق �ت �ط �ف��ات م ��ن ر�سالة
��س�ج�ل�ه��ا ت��رام��ب يف ال �ي��وم التايل،
يف �أمتنا العظيمة مرة �أخرى».
�إىل املكتب البي�ضاوي».
بواجباته جتاه �أمتنا».
من جهته قال تومب�سون �إن ترامب وب �ي �ن �م��ا ي �� �س �ع��ى ت ��رام ��ب للرت�شح وع� ��ر�� ��ض امل� ��� �ش ��رع ��ون بالتف�صيل رف����ض فيها االل �ت��زام بن�ص مكتوب
“فعل كل ما يف و�سعه لقلب نتيجة لالنتخابات الرئا�سية يف  2024ت�صرفات ت��رام��ب ب�ين ال��وق��ت الذي على �شا�شة تلقني .وي�ق��ول يف تلك
ان �ت �خ��اب��ات  --ك ��ذب وت�ن�م��ر وحنث قالت الع�ضو اجلمهورية يف اللجنة �ألقى فيه خطابا ناريا مل�ؤيديه قرب امل�ق�ت�ط�ف��ات “ال �أري� ��د �أن �أق� ��ول �أن
ليز ت�شيني �إن “على كل �أمريكي �أن البيت الأبي�ض معتربا �أن انتخابات االن �ت �خ��اب��ات انتهت” راف �� �ض��ا تلك
بق�سمه».
ور�أى �أن ت��رام��ب “حاول تدمري يفكر فيما �إذا ميكن الوثوق برئي�س ت���ش��ري��ن ال �ث��اين-ن��وف �م�بر  2020العبارة من الن�ص.
م�ؤ�س�ستنا الدميوقراطية” ،م�ؤكدا ع �ل��ى ا� �س �ت �ع��داد الت� �خ ��اذ اخل� �ي ��ارات � � ُ�س ��رق ��ت� ،إىل ح�ي�ن ق ��ول ��ه ملثريي �أدىل م �� �س ��ؤوالن ��س��اب�ق��ان يف البيت
�أنه “يجب �أن تكون هناك حما�سبة .التي اتخذها دونالد ترامب خالل ال�شغب �إنهم “مميزون جدا” ولكن الأب �ي ����ض ،ه �م��ا ن��ائ �ب��ة ال�سكرترية
ال���ص�ح�ف�ي��ة ل�ل�ب�ي��ت الأب �ي ����ض �سارة
املحا�سبة مبوجب القانون ،حما�سبة �أعمال العنف يف ال�ساد�س من كانون ينبغي عليهم العودة �إىل املنزل.

م��اث �ي��وز ،وم��اث �ي��و ب��وت�ن�ي�غ��ر ال ��ذي
خ ��دم يف جم�ل����س الأم � ��ن القومي،
ب �� �ش �ه��ادت �ي �ه �م��ا ب� ��� �ش� ��أن ق ��راره� �م ��ا
اال��س�ت�ق��ال��ة يف ال���س��اد���س م��ن كانون
الثاين-يناير.
وقالت ماثيوز �إن “ذلك اليوم كان
م��ن الأك�ث�ر قتامة يف ت��اري��خ �أمتنا”
و�إن “الرئي�س ترامب ك��ان يتعامل
معه وك�أنه منا�سبة احتفالية».
و�أ�� �ض ��اف ��ت �أن “رف�ضه الت�صرف
وايقاف احل�شود ذلك اليوم ،ورف�ضه
�إدان ��ة ال�ع�ن��ف� ،أم��ر ال ميكن الدفاع
عنه».
من جهته ق��ال بوتينغر �إن تغريدة

جفاف قاتل يف �شمال كينيا وماليني اجلياع فيما املر�شحون للرئا�سة يغ�ضون الطرف
•• بورابول-كينيا�-أ ف ب:

يف �شمال كينيا ال��ذي يعاين من اجلفاف ،يقتات �س ّكان
بورابول تو ًتا بر ًيا فقط� ،إذ مل تمُ طر مبا فيه الكفاية
منذ ث�لاث �سنوات ،فبات الأط�ف��ال ال�ه��زىل م��ن اجلوع
ت�صب
و�أه�ل�ه��م م�ه��ددي��ن ب��امل�ج��اع��ة .غ�ير �أن ال�سلطات ّ
اهتمامها ح�ص ًرا يف التح�ضري لالنتخابات الرئا�سية.
ُتدرك لوكا متري �أن الثمار امل ّرة جتعل �أطفالها اخلم�سة
مير�ضون ،مما يزيد من �ضعف �أج�سادهم .لكن لي�س
لديهم خيارات �أخرى من الطعام� ،إذ مل ت�شهد املنطقة
كمية مت�ساقطات كافية يف الثالث �سنوات الأخرية.
وتقول لوكالة فران�س بر�س يف بورابول “�إنها الطريقة
الوحيدة للبقاء على قيد احلياة».
وي ��واج ��ه  18م �ل �ي��ون ��ش�خ����ص ع �ل��ى الأق � � � ّل يف القرن
الإفريقي جوعًا �شديدًا يف ظ ّل �أ�سو�أ فرتة جفاف منذ
 40عامًا يف املنطقة.
وي�ع�ي����ش ن�ح��و �أرب �ع��ة م�لاي�ين �شخ�ص يف ��ش�م��ال كينيا
املن�سي ،وعدد ال�سكان هذا ارتفع ب�شكل ّ
مطرد هذا العام،
ّ
لكن هذه الأزمة ال تلقى اهتمامًا وطن ًيا كاف ًيا يف خ�ض ّم
حملة انتخابية �صعبة ومكلفة.
ويعاين نحو � 950ألف طفل دون �سن اخلام�سة و134
�ألف امر�أة حامل �أو مر�ضعة ،يف املناطق القاحلة النائية
يف كينيا ،م��ن ��س��وء ال�ت�غ��ذي��ة احل ��اد ،وه��م ب�ح��اج��ة �إىل
امل�ساعدة ،بح�سب �أرقام �صادرة عن احلكومة يف حزيران/
ي��ون�ي��و .وح��ال��ة اجل ��وع ال�ت��ي ت���ض��رب ��س�ك��ان املقاطعات
الثالث الأك�ثر ت�ضر ًرا ،مبا فيها مقاطعة مار�سابيت،
على �شفري التح ّول �إىل حالة جماعة.
وت��و ّق��ع ال�ب�ن��ك ال� ��دويل يف ح��زي��ران-ي��ون �ي��و �أن ي ��ؤدي
اجلفاف� ،إىل جانب اال�ضطراب االقت�صادي الذي ت�سبب
ب��ه ال�غ��زو ال��رو��س��ي لأوك��ران �ي��ا� ،إىل �إع��اق��ة ت�ع��ايف كينيا
االقت�صادي من تداعيات جائحة كوفيد.19-
لكن رغم ذلك ،مل يُذكر اجلفاف يف الأجندات ال�سيا�سية
التي قدمها املر�شحون لالنتخابات الرئا�سية الذين
يجولون البالد جلمع �أ�صوات.
وخالل هذه اجلوالت ،طغت تكاليف املعي�شة املرتفعة يف
�أك�بر اقت�صاد يف �شرق �إفريقيا على املخاوف التي عبرّ
عنها ال�س ّكان.
ح� ّذر متظاهرون يف م��دن كبرية مبقاطعة االنتخابات

امل�ن�ت�ظ��رة يف � 9آب�-أغ �� �س �ط ����س يف ح��ال ع��دم تخفي�ض
الأ�سعار ،هاتفني �شعارات “ال طعام ،ال انتخابات».
وي��رى اخلبري االقت�صادي تيموثي جناغي من معهد
تيغيميو لل�سيا�سة الزراعية والتنمية Tegemeo
Institute of Agricultural Policy
 and Developmentيف ن�يروب��ي �أن ق�ضية
�شمال كينيا “جرى طم�سها” �إىل ح ّد كبري.
ويقول لوكالة فران�س بر�س “�شعرت باحلزن ال�شديد...
على اعتبار �أن ه��ذا ال�ع��ام ك��ان �سيكون ع��ام انتخابات،
تو ّقعنا �أن تكون هذه امل�س�ألة نقطة نقا�ش رئي�سية».
ويعي�ش ال�سكان يف كينيا يف �أك�ثر الظروف جفا ًفا منذ
مطلع الثمانينيات بعدما �شهدت البالد �أربعة موا�سم
�أمطار غري كافية يف ظ ّل تغيرّ املناخ.
ج ّفت الأنهار والآبار وحتولت املراعي �إىل غبار ،ما �أدّى
�إىل نفوق �أكرث من  1,5مليون ر�أ�س من املا�شية يف كينيا
وحدها.
وع�ل��ى ال�سهول ال�صخرية يف ب��وراب��ول جثث حيوانات
م�ن�ت���ش��رة ف�ي�م��ا ت �ع��اين ال �ع��ائ�ل�ات م��ن ن�ق����ص احلليب
وال �ل �ح��وم يف وج�ب��ات�ه��ا ال�غ��ذائ�ي��ة و�أي و�سيلة للتجارة
للح�صول على الطعام.
�شاهدت �إيريبيو �أبوثيا “ 73عامًا” حيوانات املاعز

تهزل ومت��وت ،وم��ا زال��ت جلودها متناثرة على �أر�ضية
كوخها.
وتقول ،وهي حتمل بع�ض التوت الذي تغليه ليتح ّول �إىل
عجينة مذاقها مرير�“ ،أ�صبحت �آكل ما ت�أكله القرود.
لكن حتى هذا بد�أ ينفد  -ماذا ميكننا �أن نفعل؟»
وقرية بورابول معزولة وال ت�ض ّم �أي مدر�سة �أو طريق
�أو متجر �أو م�ستو�صف ،كما هي احل��ال يف العديد من
القرى يف �شمال كينيا.
ال�ق��ري��ة الأق ��رب ه��ي ق��ري��ة ل��وي��ان�غ��االين على بعد 60
كيلوم ً
رتا عن ب��وراب��ول .ورغ��م �أ ّنها ت�ض ّم �أك�بر مزرعة
ري ��اح يف �أف��ري�ق�ي��ا ،ت�ع��اين ال�ب�ل��دة م��ن ان �ع��دام التغذية
الكهربائية.
ً
خ��ارج البلدة يحفر �أط�ف��ال بحثا ع��ن امل�ي��اه على طول
ال�ساحل املقفر لبحرية توركانا املاحلة ال�ضخمة.
طار املر�شحان الرئي�سيان لالنتخابات الرئا�سية وليام
روتو ورايال �أودينغا �إىل املناطق املت�ضررة من اجلفاف،
ووعدا ب�إن�شاء بنى حتتية مالئمة والعمل على التنمية،
خالل وقفات ق�صرية خالل حملتهما.
لكن كينيا ال ت�شهد ن�س ًبا عالية من الت�صويت ،وطرح
م�س�ألة اجلفاف ب�شكل عام يف الربامج االنتخابية لي�س
عاملاً للفوز ،ح�سبما يقول ك��اروت��ي كانيينغا الأ�ستاذ

الباحث يف معهد دار�سات التنمية يف جامعة نريوبي.
وي�ضيف “�سينتهي الأم ��ر ب��اخل���س��ارة مل��ن ي�ط��رح هذه
الق�ضية».
وتقول كلري نا�سيكي من منظمة غرينبي�س يف �إفريقيا،
خالل حديث مع وكالة فران�س بر�س� ،إن تعهدات كال
امل��ر��ش�ح�ين ب��اال��س�ت�ث�م��ار يف امل �ي��اه وال ��زراع ��ة يف املناطق
امل �ع��ر� �ض��ة ل�ل�ج�ف��اف ت�ف�ت�ق��ر اىل ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل املهمة”،
م�ضيفة “مل ي�ت��م احل��دي��ث ع��ن ال�ت�ف��ا��ص�ي��ل الدقيقة
لكيفية معاجلة �أزمات املناخ».
ومل َ
حتظ م�شكلة اجلفاف ،التي قد متت ّد �إىل  2023يف
�شمال كينيا �إذا مل تهطل �أمطار كافية كما هو متوقع،
كاف يف ظ ّل ازدحام يف ال�ساحة الدولية.
باهتمام دويل ٍ
و ّ
مت جتميع نحو  1,92مليار دوالر مل�ساعدة �أوكرانيا
مثلاً � ،أي نحو  86%من الهدف املرج ّو ،بح�سب بيانات
الأمم املتحدة.
�أمّا بالن�سبة مل�شكلة اجلفاف يف كينيا ،فت ّم جتميع 17%
فقط من املبلغ املرج ّو.
يف غ�ضون ذلك ،ارتفعت تكاليف �إر�سال امل�ساعدات ب�سبب
تداعيات احلرب الأوكرانية على �أ�سعار الغذاء والنفط.
حتت �شجرة �أكا�سيا ،يفح�ص طبيب ،مبفرده ،ع�شرات
الأم �ه��ات وال��ر� ّ��ض��ع ال��ذي��ن ي�ع��ان��ون م��ن ��س��وء التغذية
م ّرتني كل �شهر يف بورابول.
وي�ق��ول جامي�س جار�سو م��ن منظمة “وورلد فيجن»
«( World Visionر�ؤي��ة العامل”) ،وهي �إحدى
امل��ؤ��س���س��ات اخل�يري��ة القليلة ال�ت��ي ت�ق��دم الإغ��اث��ة من
اجلفاف “�إن امل�ساعدة التي نقدمها هي جم��رد قطرة
يف بحر».
وت�ق��ول احلكومة �إن�ه��ا �أنفقت �أك�ثر م��ن ع�شر مليارات
�شلن كيني “ 84,3مليون دوالر” منذ �إعالن اجلفاف
كارثة وطنية يف �أيلول�-سبتمرب.
وي �ق��ول �ستيفن م��اف�ي�ن��ا ،وه��و ن��ائ��ب م�ف��و���ض مقاطعة
ل��وي��ان �غ��االين ،ل��وك��ال��ة ف��ران ����س ب��ر���س “من ّر ب�أوقات
اقت�صادية ع�صيبة .نبذل ق�صارى جهدنا �ضمن �إمكانيات
احلكومة لدعم املجتمعات».
يف ب��وراب��ول ،ي�سحب ال �ق��روي��ون امل �ي��اه م��ن ب�ئ��ر ملوثة
وينتظرون و�صول امل�ساعدة.
وتقول �إيريبيو �أبوثيا  73-عامًا“ -لي�س لدينا �أحد
لي�ساعدنا� .أريد �أن يعلم النا�س �أننا منوت».

متظاهرات يطالنب بالعدالة بعد �إحراق نا�شطة حية يف املك�سيك
•• املك�سيك�-أ ف ب:

تظاهرت ع�شرات الن�ساء يف املك�سيك للمطالبة بتحقيق
العدالة للنا�شطة لوث راكيل باديا التي �أحرقها مهاجمون
جمهولون حية.
وباديا ( 35عاما) كانت �أما لطفل م�صاب بالتوحد وتنتمي
�إىل منظمة “�أنا �أعتني باملك�سيك” (يو كويدو مك�سيكو)
التي تن�شط من �أجل االعرتاف بحقوق الأ�شخا�ص الذين
يعتنون ب�أقارب مر�ضى.
ودان��ت املتظاهرات اللواتي رفعن الفتات يف جتمعهن �أمام
مركز ال�شرطة يف ثابوبان املنطقة التي كانت تقيم فيها

ب��ادي��ا وهوجمت ال�سبت املا�ضي ،تقاع�س ال�سلطات وعدم
مبالتها.
وق ��ال ��ت غ ��وادال ��وب ��ي �أورت� �ي� �غ ��ا ( 62ع ��ام ��ا) ال �ع �� �ض��و يف
منظمة “�شبكة الن�ساء املتمردات” (ري��د دي موخريي�س
ان�سرجنتي�س) ال�ت��ي ت�ضم م�ع��اجل��ات ل��ذوي االحتياجات
اخلا�صة “العدالة من �أجل لوز والعدالة البنها».
وذك��رت ال�سلطات املك�سيكية �أن النا�شطة توفيت مت�أثرة
بحروق �شديدة طالت ت�سعني باملئة من ج�سمها الثالثاء
ب�ع��د �أن ق��ام ث�لاث��ة رج ��ال وام� ��ر�أة ب�سكب ال�ك�ح��ول عليها
و�إ�ضرام النار فيها يف حديقة يف ثابوبان.
و�أعلن مكتب املدعي العام يف خالي�سكو اخلمي�س �أنه اعتقل

�سريجيو �إ�سماعيل “ن” جار باديا ال��ذي اتهمته يف �أي��ار-
مايو بتهديدها ثم منحته النيابة تدابري حماية.
واثارت هذه اجلرمية �صدمة جديدة يف املك�سيك بعد ق�ضية
ديبانهي �إ�سكوبار الفتاة التي تبلغ من العمر  18عاما وعرث
على جثتها يف ني�سان-ابريل يف �صهريج يف مدينة مونتريي
ب�شمال البالد.
وق��ال الرئي�س �أندري�س مانويل لوبيز �أوب ��رادور اخلمي�س
ف�سر بـ”فقدان القيم” ال��ذي “مت
�إن جرمية قتل باديا ُت ّ
الت�شجيع عليه خالل الفرتة النيوليربالية».
وتفيد �أرقام ر�سمية �أن ع�شر ن�ساء يف املتو�سط يقتلن كل يوم
يف املك�سيك.

�أر��س�ل�ه��ا ت��رام��ب يهاجم فيها نائبه
م��اي��ك بن�س لرف�ضه ط�ل��ب ترامب
عرقلة ت�صديق الكونغر�س على فوز
الدميقراطي جو بايدن كانت “مثل
�صب الزيت على النار».
و�أ��ض��اف “كانت تلك اللحظة التي
قررت فيها �أنني �س�أ�ستقيل».
وجل�سة اخلمي�س التي عقدت يف وقت
الذروة ،هي الثامنة والأخرية �ضمن
هذه ال�سل�سلة .وقال �أع�ضاء اللجنة
�إن��ه �ستكون ه�ن��اك جل�سات ا�ستماع
�أخرى يف �أيلول�-سبتمرب.
ورك��زت جل�سات اال�ستماع ال�سابقة
على حم��اول��ة ت��رام��ب ال�ت��أث�ير على
م���س��ؤويل االن�ت�خ��اب��ات يف الواليات
املت�أرجحة التي فاز بها بايدن بفارق
�ضئيل ،وال�ضغط على بن�س.
ون� �ظ ��رت ال �ل �ج �ن��ة �أي �� �ض��ا يف ت�أثري
ت�غ��ري��دة �أر��س�ل�ه��ا ت��رام��ب يف كانون
الأول-دي�سمرب يحث فيها �أن�صاره
على النزول �إىل وا�شنطن يف ال�ساد�س
من كانون الثاين-يناير.
ور�أى �أع � �� � �ض� ��اء يف املجموعتني
اليمينيتني“ ،براود بويز” “ال�شباب
الفخورون” و”�أوث كيربز”
“حرا�س الق�سم” وغ�ي�ره ��م من

�أن�صار ت��رام��ب ،يف تغريدة الرئي�س
“دعوة �إىل حمل ال�سالح».
�شخ�صا
مت توقيف �أك�ثر من 850
ً
على خلفية �أحداث الكونغر�س التي
�أدت �إىل مقتل خم�سة �أ�شخا�ص على
الأق � ��ل وج � ��رح  140م ��ن عنا�صر
ال �� �ش��رط��ة.و�أط �ل��ق جم�ل����س النواب
�آلية لعزل ترامب البالغ  76عاما،
بعد �أح��داث الكابيتول لكن جمل�س
ال�شيوخ ب��ر�أه بعد �أن �أي��د ع��دد قليل
من اجلمهوريني �إدانته.
ويُفرت�ض �أن تقدم اللجنة الربملانية
اخل��ا� �ص��ة ت �ق��ري��را ل�ل�ك��ون�غ��ر���س هذا
اخلريف بنتائج التحقيق.
وق��د ت�صدر اللجنة �إح��االت جنائية
�إىل وزارة ال�ع��دل ،وت�ترك للمدعي
العام مرييك غارالند م�س�ألة اتخاذ
ق � ��رار ب �� �ش ��أن حم��اك �م��ة ت ��رام ��ب �أو
غ�يره ،بتهمة حماولة �إبطال نتائج
انتخابات .2020
وقال غارالند الأربعاء �إن التحقيق
يف �أح � � ��داث ال �� �س��اد���س م ��ن كانون
ال �ث��اين-ي �ن��اي��ر ه��و “�أهم حتقيق”
�أج��رت��ه وزارة العدل على الإطالق،
م�شددا على �أن “ال �أحد فوق القانون
يف هذا البلد».

ال�سفارة الأمريكية ت�ؤكد
اعتقال �أمريكي يف بورما

•• رانغون�-أ ف ب:

�صرح متحدث با�سم ال�سفارة الأمريكية يف بورما لوكالة فران�س بر�س
اجلمعة �إن مواط ًنا �أمريك ًيا معتقل ظل ًما يف بورما التي يحكمها جمل�س
ع�سكري.
وق��ال املتحدث “نحن على علم باالعتقال غري امل�برر ملواطن �أمريكي يف
بورما».
وجهت
ومل يحدّد املتحدّث فرتة اعتقال الأمريكي وال �إذا كانت ال�سلطات ّ
ات�ه��ام��ات بحقه ،لكنه �أ ّك ��د �أن ال���س�ف��ارة “ ُتقدّم ك��ل امل���س��اع��دة القن�صلية
املنا�سبة».
و�أوقف عدد من الأجانب يف بورما يف �إطار حملة القمع التي يقودها املجل�س
الع�سكري الذي توىل ال�سلطة يف البالد بعد االنقالب الذي �أطاح بحكومة
�أونغ �سان �سو ت�شي املدنية العام املا�ضي.
ومهّد الرئي�س الأمريكي جو بايدن الثالثاء الطريق لفر�ض عقوبات على
مف�صلة
احلكومات التي ت�سجن الأمريكيني ظل ًما ،وفر�ض حتذيرات �سفر ّ
�أكرث بعد �سل�سلة من اعتقاالت ح�صلت على تغطية �إعالمية وا�سعة ،مثل
اعتقال جنمة كرة ال�سلة بريتني غرايرن يف رو�سيا يف ق�ضية خمدرات مثرية
للجدل.
ويف ت��و��ص�ي��ات ال�سفر للمواطنني الأم�يرك �ي�ين ،ت�شري وزارة اخلارجية
الأمريكية �إىل الدول التي يكون فيها خطر االعتقال اجلائر هو الأعلى.
و�أدرج��ت بورما على هذه الالئحة التي ت�ض ّم يف الأ�سا�س ال�صني و�إيران
وكوريا ال�شمالية ورو�سيا وفنزويال.
يف بورما� ،أوقف امل�صور ال�صحايف روبرت بوكياغا وال�صحفي الياباين يوكي
كيتازومي خالل �أول احتجاجات على االنقالب.
و�أوقف املواطن الأمريكي نيثان مونغ � ً
أي�ضا يف �آذار-مار�س من العام املا�ضي
خالل مداهمة ال�شرطة لو�سيلة الإعالم املحلية التي كان يُديرها ،وا ُتهم
بالتحري�ض على املعار�ضة ،قبل �أن يُفرج عنه بعد ب�ضعة �أ�شهر.
وحكم عليه
و�أوقف ال�صحايف الأمريكي داين فن�سرت يف �أيار-مايو ُ 2021
يف ت�شرين الثاين-نوفمرب بال�سجن  11عامًا بتهمة التج ّمع غري القانوين
والتحري�ض على معار�ضة اجلي�ش وانتهاك القوانني املرتبطة بت�أ�شريات
الدخول .بعد ب�ضعة �أيام ،مت العفو عنه وطرده من بورما.

مو�سكو تر ّد على كانبريا بحظر دخول
ً
أ�سرتاليا الأرا�ضي الرو�سية
� 39

•• مو�سكو�-أ ف ب:

�أعلنت رو�سيا �أ ّنها فر�ضت على  39مواطناً �أ�سرتالياً يعملون خ�صو�صاً يف
�أجهزة الأمن والدفاع ،حظر دخول �إىل �أرا�ضيها ،يف �إجراء و�ضعته يف �إطار
الر ّد على عقوبات فر�ضتها كانبريا على مو�سكو ب�سبب غزوها �أوكرانيا.
وقالت وزارة اخلارجية الرو�سية يف بيان �إ ّن��ه “ر ّداً على ق��رار م�س�ؤولني
يف كانبريا فر�ض عقوبات (� ،)...أدرج��ت رو�سيا � 39شخ�صاً �إ�ضافياً على
قائمة” الأ�شخا�ص املمنوعني من دخول �أرا�ضيها.
و�أو�ضحت �أنّ من بني ه�ؤالء “مم ّثلني عن �سلطات �إنفاذ القانون وحر�س
احلدود ومتعاقدين يف قطاع الدفاع».
ون�شرت الوزارة قائمة ب�أ�سماء املمنوعني من دخول �أرا�ضيها.
وت�ض ّمنت القائمة على وجه اخل�صو�ص ا�سم نائب وزير الداخلية الأ�سرتايل
مارك �أبلونغ ،وقادة ال�شرطة يف مقاطعات �أ�سرتالية عدّة.
ويف حزيران-يونيو ا ّتخذت رو�سيا ،للأ�سباب نف�سها� ،إج��را ًء مماث ً
ال طال
يومها � 121أ�سرتالياً.
ومنذ بد�أ جي�شها يغزو جارتها �أوكرانيا يف نهاية �شباط-فرباير ،اتخذت
رو�سيا �إجراءات مماثلة �ضد مئات امل�س�ؤولني الغربيني.
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زيلين�سكي :اجلي�ش الأوكراين قادر على حتقيق مكا�سب ميدانية
�إمكانات قوية للتقدم يف �ساحة املعركة و�إحلاق خ�سائر
•• كييف-رويرتز:
كبرية باملحتلني».
ق��ال الرئي�س الأوك� ��راين ف��ول��ودمي�ير زيلين�سكي بعد وت ��أم��ل كييف �أن ت�سمح الأ��س�ل�ح��ة ال�غ��رب�ي��ة ،وخا�صة
اجتماعه مع كبار ال�ق��ادة �إن اجلي�ش الأوك ��راين لديه ال �� �ص��واري��خ ط��وي �ل��ة امل � ��دى م �ث��ل م�ن�ظ�م��ة هيمار�س
القدرة على حتقيق مكا�سب يف ميدان املعركة و�إحلاق الأمريكية التي ن�شرتها �أوكرانيا م�ؤخرا ،ب�شن هجوم
خ�سائر ج�سيمة برو�سيا.
م�ضاد وا�ستعادة الأرا�ضي التي ا�ستولت عليها القوات
و�أ�ضاف زيلين�سكي ،الذي كان يتحدث يف خطاب م�صور الرو�سية.
يف وقت مت�أخر من الليل� ،إن االجتماع ناق�ش �إمدادات كان ريت�شارد م��ور ،رئي�س جهاز املخابرات الربيطاين
الأ��س�ل�ح��ة احل��دي�ث��ة م�ضيفا �أن ��ه ي�ج��ب ت�صعيد حدة (�إم�.آي )6قد ذكر يف وقت �سابق �أن الرو�س “�سي�ضطرون
الهجمات على الرو�س.
�إىل التوقف بطريقة ما و�سيمنحون الأوكرانيني فر�صة
وم�ضى ي�ق��ول “نحن متفقون على �أن قواتنا لديها للرد».
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ا�ستخدام لقاح م�ضاد للجدري للوقاية من جدري القردة
•• الهاي�-أ ف ب:

�أع�ل�ن��ت وك��ال��ة الأدوي ��ة الأوروب �ي��ة �أم����س اجلمعة �أن�ه��ا واف�ق��ت على
ا�ستخدام لقاح م�ضاد للجدري للوقاية من مر�ض ج��دري القردة
الذي قد تقرر منظمة ال�صحة العاملية ت�صنيف ارتفاع عدد الإ�صابات
به حالة طوارئ �صحية تثري قلقًا دول ًيا.
وت ��أت��ي م��واف�ق��ة وك��ال��ة الأدوي� ��ة الأوروب� �ي ��ة يف وق��ت ينتظر العامل
خال�صات اجتماع عقدته اخلمي�س جلنة خ�براء منظمة ال�صحة
العاملية املعنية بدر�س مدى خطورة ارتفاع عدد الإ�صابات بجدري
القردة.وكان املدير العام ملنظمة ال�صحة العاملية تيدرو�س �أدهانوم
غيربيي�سو�س قد �أعرب اخلمي�س عن “قلقه” من هذا االرتفاع.

ولقاح اميفانيك�س  Imvanexال��ذي ابتكرته �شركة “بافاريان
نورديك»  Bavarian Nordicالدمناركية� ،أجيز ا�ستخدامه
يف االحتاد الأوروبي منذ العام  2013للوقاية من اجلدري .و ّ
متت
املواقفة على ا�ستخدامه ملكافحة جدري القردة ب�سبب الت�شابه بني
هذا الفريو�س وفريو�س اجلدري.
و�ستك ّلف جلنة الطوارئ يف منظمة ال�صحة العاملية تقييم امل�ؤ�شرات
الوبائية ،فيما �ساء الو�ضع يف الأ�سابيع الأخ�يرة مع ت�سجيل �أكرث
من � 15300إ�صابة يف  71دولة ،وفقا للأرقام ال�صادرة عن املراكز
الأمريكية ملكافحة الأمرا�ض والوقاية منها (�سي دي �سي).
ويف �أول اجتماع عُقد يف  23حزيران-يونيو� ،أو�صى غالبية اخلرباء
ب�أال تعلن منظمة ال�صحة حالة طوارئ �صحية تثري قلقا دوليا.

عقب تويل الرئي�س اجلديد من�صبه
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قوات الأمن ال�سريالنكية تف�ض املخيم الرئي�سي للمحتجني
•• كولومبو�-أ ف ب:

اقتحمت قوات الأمن ال�سريالنكية
ل �ي�ًل�اً خم �ي��م االع �ت �� �ص��ام الرئي�سي
للمتظاهرين يف العا�صمة وقامت
بتفكيك اخليم و�إخراج الن�شطاء من
املوقع يف عملية �أثارت قلقا دوليا.
وداهم عنا�صر من ال�شرطة واجلي�ش
امل�خ�ي��م ل�ي��ل اخلمي�س �إىل اجلمعة
حاملني ع�ص َيا وم�سلحني ببنادق
هجومية وا��س�ت�ه��دف��وا املتظاهرين
املعت�صمني �أم ��ام مبنى �سكرتارية
الرئا�سة.
و�أزال مئات م��ن عنا�صر الوحدات
الأم� �ن� �ي ��ة ال� �ع ��وائ ��ق ال �ت ��ي و�ضعها
امل� �ت� �ظ ��اه ��رون �أم � � ��ام امل �ب �ن��ى املطل
ع�ل��ى ال�ب�ح��ر ،وق��ام��وا بتفريق �آخر
املعت�صمني ال��ذي��ن ب �ق��وا يف املوقع
وب �ع �� �ض �ه��م ك� ��ان� ��وا ج��ال �� �س�ي�ن على
الأدراج.
وجاءت العملية قبل �ساعات من �أداء
رئ�ي����س احل �ك��وم��ة اجل��دي��د ديني�ش
غ ��ون ��اواردي� �ن ��ا و�أع� ��� �ض ��اء حكومته
اجلمعة الق�سم �أم��ام رئي�س البالد
رانيل ويكرميي�سينغه.
والرجالن يتزعمان حزبني �سيا�سني
خمتلفني ع�ق��ائ��دي��ا .فبينما يدعم
ويكرميي�سينغه ال�سوق احلرة وي�ؤيد
الغرب ،ي�ؤيد غوناواردينا ال�سنهايل

القومي املت�شدد اال�شرتاكية ويدعو
�إىل � �س �ي �ط��رة �أك �ب��ر ل �ل��دول��ة على
االقت�صاد.
وكان ويكرميي�سينغه بدوره قد �أدى
اليمني الد�ستورية اخلمي�س خلفا
لغوتابايا راجابك�سا ال��ذي ف��ر �إىل
�سنغافورة وقدم ا�ستقالته على وقع
اقتحام املتظاهرين لق�صره.
ويطالب املحتجون املتبقون ،والذين
ت�ضاءل ع��دده��م بكثري ع��ن الآالف
الذين اقتحموا مباين حكومية يف
وق��ت �سابق ه��ذا ال�شهر ،با�ستقالة
ويكرميي�سينغه �أي �� �ض��ا ويتهمونه
ب �ح �م��اي��ة ع��ائ �ل��ة راج��اب �ك �� �س��ا التي
هيمنت على ال�سيا�سة لفرتة طويلة
من العقدين املا�ضيني.
بحلول ال�صباح كان عنا�صر ال�شرطة
واجلي�ش امل�سلحون ببنادق هجومية،
يفر�ضون طوقا �أمنيا على املجمع
ال��رئ��ا��س��ي ،فيما مت �إغ�ل�اق الطرق
الرئي�سية امل�ؤدية �إىل املنطقة.
وتظاهر مئات الن�شطاء يف منطقة
جم� � � � ��اورة ل �ل �ت �ن ��دي ��د ب � � ��إج� � ��راءات
ال �� �س �ل �ط��ات ،وط ��ال� �ب ��وا با�ستقالة
وي �ك��رمي �ي �� �س �ي �ن �غ��ه وح � ��ل ال�ب�رمل ��ان
متهيدا النتخابات جديدة.
وق��ال الطالب دمييثو ( 26عاما)
“ال تهاجموا متظاهرين �سلميني،
بل ا�سمعونا».

ي �� �ش��دد ال �ن �� �ش �ط��اء ع �ل��ى موا�صلة
حتركهم وقال رجل الأعمال والزعيم
النقابي با�سنتا �سامرا�سينغه (45
عاما) �إن “رغبة النا�س هي تغيري
النظام ،ويجب حل الربملان فهو ال
يتمتع بتفوي�ض �شعبي».
وقالت ال�شرطة يف بيان �إن “قوات
ال���ش��رط��ة والأم� ��ن ت�صرفت لإبعاد

امل� �ت� �ظ ��اه ��ري ��ن ال � ��ذي � ��ن يحتلون
� �س �ك��رت��اري��ة ال ��رئ ��ا�� �س ��ة وال� �ب ��واب ��ة
الرئي�سية واملناطق املحيطة».
�أ�ضافت “مت توقيف ت�سعة �أ�شخا�ص،
اثنان منهم �أ�صيبا بجروح».
وق ��ال ��ت ال �� �س �ف�ي�رة الأم�ي�رك� �ي ��ة يف
كولومبو ج��ويل ت�شانغ �إن�ه��ا ت�شعر
“بقلق بالغ” �إزاء الإج � � � ��راءات

الع�سكرية.
وك � �ت � �ب� ��ت ع � �ل� ��ى ت � ��وي �ت��ر “نح�ض
ال�سلطات على �ضبط النف�س و�إتاحة
العناية الطبية للجرحى فورا».
ب��دوره ق��ال ال�سفري الكندي ديفيد
م��اك�ي�ن��ون �إن ��ه “من ال �� �ض��روري �أن
تعمد ال�سلطات �إىل �ضبط النف�س
وتتجنب العنف».

م��ن جانبها ح�ضت منظمة العفو
ال��دول �ي��ة ال���س�ل�ط��ات ال�سريالنكية
ع�ل��ى اح �ت�رام الأ�� �ص ��وات املعار�ضة،
ودان � � ��ت ال� �ل� �ج ��وء �إىل ال� �ق ��وة �ضد
� �ص �ح��اف �ي�ي�ن ،م� ��ن ب �ي �ن �ه��م م�صور
يف ه�ي�ئ��ة ب��ي ب��ي � �س��ي ،ك ��ان يغطي
الإجراءات الع�سكرية.
ودان � ��ت اق �ت �ح��ام خم �ي��م االعت�صام

رئي�سة نقابة امل�ح��ام�ين ال�ن��اف��ذة يف
�سريالنكا �ساليا بريي�س التي حذرت
من �أن تلك العملية ميكن �أن ت�ضر
ب �� �ص��ورة احل �ك��وم��ة اجل ��دي ��دة على
امل�ستوى ال��دويل .وقالت بريي�س يف
بيان مقت�ضب �إن “اال�ستخدام غري
امل�ب�رر ل�ل�ق��وة ال�غ��ا��ش�م��ة ل��ن ي�ساعد
ه��ذا البلد و��ص��ورت��ه على امل�ستوى
الدويل” م �� �ض �ي �ف��ة �أن م ��ن بني
املوقوفني حمام.
تعهد ويكرميي�سينغه ت�شكيل حكومة
وح��دة تخرج البالد من �أ��س��و�أ �أزمة
اقت�صادية �شهدتها منذ ا�ستقاللها
على بريطانيا يف .1948وجنمت
الأزم� � ��ة ع��ن ال�ن�ق����ص يف العمالت
الأج�ن�ب�ي��ة ب�سبب ت��داع�ي��ات جائحة
كوفيد و�سوء �إدارة م�شكالت انقطاع

الكهرباء لفرتات طويلة والت�ضخم
القيا�سي.
وعانى ال�سكان البالغ عددهم 22
مليون ن�سمة لأ�شهر نق�صا يف املواد
الغذائية والوقود والأدوية.
ع�ق��ب ا��س�ت�ق��ال��ة راج��اب �ك �� �س��ا ،اختار
الربملان ويكرميي�سينغه الذي توىل
رئ��ا��س��ة ال ��وزراء �ست م ��رات ،لقيادة
البالد موقتا .وهو حذر املتظاهرين
من �أن االعت�صام يف مبان حكومية
غري قانوين وب�أنه �سيتم �إخراجهم
ما مل يغادروا من تلقاء �أنف�سهم.
وقال “�إذا حاولتم �إطاحة احلكومة
واح �ت�ل�ال م�ك�ت��ب ال��رئ�ي����س ومكتب
رئ� �ي� �� ��س ال� � � � � � ��وزراء ،ف� ��ذل� ��ك لي�س
دميوقراطية ،بل �ضد القانون».
و�أعلن الرئي�س اجلديد حالة طوارئ
متنح القوات امل�سلحة �سلطات وا�سعة
وت�سمح لل�شرطة بتوقيف واعتقال
م���ش�ت�ب��ه ب �ه��م ل �ف�ت�رة م �ط��ول��ة دون
توجيه اتهامات لهم.
ويتهم املتظاهرون ويكرميي�سينغه
بحماية م�صالح ع��ائ�ل��ة راجابك�سا
لكنه ينفي ذلك ،علما �أن متظاهرين
�أ�ضرموا النار يف منزله اخلا�ص يف
العا�صمة قبل �أ�سبوع.
وق� � � � ��ال ل �ل �� �ص �ح �ف �ي�ي�ن يف معبد
غنغارامايا “ل�ست �صديقا لعائلة
راجابك�سا � ...أنا �صديق لل�شعب».

«نورد �سرتمي  :»1خط �أنابيب غاز من رو�سيا �أ�صبح �شريان حياة لأوروبا �سكان مرهقون يف منبج يخ�شون النزوح ً
جمددا على وقع التهديدات الرتكية

•• فرانكفورت�-أ ف ب:

•• منبج�-سوريا�-أ ف ب:

كان خط �أنابيب “نورد �سرتمي ”1
مو ّردا موثوقا للغاز من رو�سيا اىل
�أوروب� ��ا على م��دى �أك�ث�ر م��ن عقد
م��ن ال��زم��ن ،اىل �أن ب��د�أت مو�سكو
غزوها لأوكرانيا ،ما زاد التوتر يف
القارة والعامل.
ا�ست�أنفت رو�سيا اخلمي�س �ضخ الغاز
عرب الأنبوب بعد ترقب رافق توقف
ه��ذه العملية ع���ش��رة �أي� ��ام ب�سبب
�أعمال �صيانة جمدولة �سابقا .ومل
يبدد هذا االج��راء الغمو�ض ب�ش�أن
م�ستقبل االمدادات ،اذ �إن ال�ضخ ال
ي��زال بكميات �أدن��ى من املعتاد ،ما
ي�ؤجج املخاوف من �أزم��ة طاقة يف
االحتاد الأوروبي هذا ال�شتاء.
يف ما ي�أتي عر�ض لـ”نورد �سرتمي
 ”1الذي بات �شريان حياة لأوروبا
ورمزا العتمادها على الطاقة من
رو�سيا:
«ن ��ورد ��س�ترمي  ”1ه��و ع�ب��ارة عن
خ�ط��ي �أن��اب�ي��ب م�ت��وازي�ين ميتدان
مل�سافة  1224كيلومرتا حتت بحر
البلطيق ،من فيبورغ يف رو�سيا اىل
لومبني يف �شمال �شرق �أملانيا .ومن
هناك ،تتوىل �شبكات �أنابيب �أخرى
نقل ال�غ��از الطبيعي اىل خمتلف
�أنحاء القارة الأوروبية.
دخ��ل اخلدمة ع��ام  ،2011ب�سعة
��ض� ّخ تبلغ  55مليار م�تر مكعب
�سنويا ،ما يجعله �أحد �أهم م�صادر
توريد الغاز للقارة.
ت�ب�ل��غ ح���ص��ة � �ش��رك��ة “غازبروم”
ال��رو��س�ي��ة امل�م�ل��وك��ة ل �ل��دول��ة51 ،
ب��امل�ئ��ة م��ن خ��ط الأن��اب �ي��ب ،بينما
ت� �ت ��وزع احل �� �ص ����ص امل �ت �ب �ق �ي��ة على
“�إي �أون” و”وينرت�شال دي”
الأملانيتني ،وغازوين” الهولندية،
و”�إجني” الفرن�سية.
اعترب امل�شروع لفرتة طويلة مثاال
ل�ل�ت�ع��اون االق�ت���ص��ادي ب�ين رو�سيا
واالحت ��اد الأوروب� ��ي ،م��ع االعتماد
الكبري لدول مثل �أملانيا و�إيطاليا
ع �ل��ى ال� �غ ��از ال �ط �ب �ي �ع��ي الرو�سي
املنخف�ض الكلفة.
تبدّل كل �شيء مع الغزو الرو�سي
لأوكرانيا الذي بد�أ يف � 24شباط-
فرباير.
ق �ب��ل ي ��وم�ي�ن م ��ن ذل � ��ك ،اتخذت
�أمل��ان �ي��ا ان�ع�ط��اف��ا ح ��ادا يف العالقة

ظنّ غزوان العتمان �أنه وجد الأمان
يف م��دي �ن��ة م �ن �ب��ج ال �� �س��وري��ة ،لكن
ال �ت �ه��دي��دات ال�ترك �ي��ة ب���ش��ن هجوم
ع�ل��ى امل�ن�ط�ق��ة ت�ن��ذر ب��ال�ق���ض��اء على
حياة جديدة بناها لأوالده و�أكرث ما
يخ�شاه اليوم هو ا�ضطراره جمدداً
للنزوح.
ً
ي �ق��ول ال �ع �ت �م��ان ( 43ع ��ام� �ا) من
متجره لبيع الأحذية يف �سوق و�سط
مدينة منبج “نعي�ش ب��أم��ن و�أمان
هنا ،وال نعرف الآن �إىل �أي��ن يجدر
بنا �أن نذهب” .وي�ضيف “ال�شعب
هنا تعب جداً».
منذ �أ�سابيع ،يهدد الرئي�س الرتكي
رج��ب ط�ي��ب �أردوغ � ��ان ب�شن هجوم
راب��ع يف �سوريا ي�ستهدف ه��ذه املرة
قوات �سوريا الدميوقراطية ،وعلى
ر�أ�سها املقاتلني الأك��راد ،يف مدينتي
م�ن�ب��ج وت ��ل رف �ع��ت .وب��رغ��م حتذير
رو�سيا و�إيران لرتكيا من �شن هجوم
خ�ل�ال ق�م��ة ج�م�ع��ت ر�ؤ� �س ��اء ال ��دول
الثالث يف طهران الأ�سبوع احلايل،
ت�صر �أن�ق��رة على �أنها ال حتتاج �إىل
“�إذن” من �أحد.
قبل �أرب��ع �سنوات ،ن��زح العتمان من
حمافظة �إدل��ب (�شمال غرب) هرباً
من املعارك املتكررة فيها بني قوات
ال�ن�ظ��ام والف�صائل املقاتلة ،ووجد
يف مدينة منبج فر�صة لبناء حياة
جديدة.
ويقول ،الأب لثمانية �أطفال الذي
دف �ع �ت��ه احل� ��رب ل �ل �ن��زوح �أك�ث��ر من
�أرب� ��ع م� ��رات“ ،مل ي�ع��د ل ��دي �سوى
ه ��ذا امل �ت �ج��ر وم �ن��زيل ال� ��ذي بنيته
م��ن ال���ص�ف��ر ه �ن��ا ،والآن �س�أ�ضطر
�إىل �أن �أنزح جمدداً لأين �أخاف على
�أوالدي».
وي�ضيف “لقد دمرتني احلرب...
فيما كل ما نريده هو اال�ستقرار يف
بالدنا».
خ�ل�ال الأ� �س��اب �ي��ع امل��ا� �ض �ي��ة ،فقدت
�أ�سواق مدينة منبج تدريجياً زحمتها
املعتادة ،وباتت متاجر املواد الغذائية
مق�صد ال�سكان الأ�سا�سي.
ويقول العتمان “ال�سوق ميت ،لي�س
هناك حركة �أب��داً ،حتى �أننا مل نعد
نعر�ض ب�ضائع جديدة».
وب �ع �ك ����س م �ت �ج��ر ال �ع �ت �م��ان ،ي�ت�ردد
ال�سكان �إىل حمل ح�سني حمدو�ش

االقت�صادية مع رو�سيا ،ب�إعالنها
جت �م �ي��د �إج� � � � � ��راءات الرتخي�ص
مل�شروع “نورد �سرتمي  ”2الذي
ك ��ان �أجن� ��ز ال �ع �م��ل ف �ي��ه ،ويهدف
مل�ضاعفة واردات الغاز الرو�سية اىل
�أوروبا.
ت �ع � ّر���ض م �� �ش��روع خ ��ط الأنابيب
امل��وازي النتقادات وا�سعة من دول
مثل بولندا و�أوكرانيا ،خ�شيت من
�أن مينح رو�سيا ورئي�سها فالدميري
بوتني ورقة �ضغط وازنة يف جمال
�أمن الطاقة الأوروبي.
م�ن��ذ ب��دء احل ��رب ،ق��ام��ت برو�سيا
باحلد من امدادات الغاز �أو قطعها
ب��ال�ك��ام��ل ع��ن زه ��اء ع�شر دول ،يف
خ �ط��وة ي�ن�ظ��ر �إل �ي �ه��ا ع �ل��ى نطاق
وا�سع على �أنها ر ّد من مو�سكو على
ال�ع�ق��وب��ات ال�غ��رب�ي��ة ال�ت��ي فر�ضت
عليها يف �أعقاب الهجوم.
ويف الأ� �س��اب �ي��ع امل��ا��ض�ي��ة ،تراجعت
االم� � � ��دادات ع�ب�ر “نورد �سرتمي
 ”1ب�ن�ح��و  60ب��امل �ئ��ة ،وتوقفت
ب��ال �ك��ام��ل ب�ي�ن  11متوز-يوليو
و 21م� �ن ��ه ب �� �س �ب��ب ال�صيانة.
وعاودت “غازبروم” �ضخ الغاز من
اخلمي�س ،لكن مب�ستويات متدنية.
وب�ي�ن�م��ا ت �ق��ول رو� �س �ي��ا �إن خف�ض
االم � � ��دادات ي �ع��ود ل �غ �ي��اب توربني
عائد ل�شركة “�سيمينز” الأملانية
ي�خ���ض��ع ل���ص�ي��ان��ة يف ك �ن��دا ،تتهم
�أمل��ان �ي��ا م��و��س�ك��و ب��ا��س�ت�خ��دام الغاز
ك�سالح �سيا�سي يف مواجهة الغرب.
ويف ح�ين ي�سود االعتقاد ب ��أن هذا
التوربني بات يف طريقه اىل رو�سيا،
ال تزال دول �أوروبية تخ�شى من �أن

بوتني �سيوا�صل ممار�سة ال�ضغوط
عرب االمدادات.
�سينعك�س قطع االمدادات الرو�سية
�أو خف�ضها ب�شكل كبري� ،سلبا على
االقت�صادات الأوروبية .و�أملانيا هي
�أك�بر قوة اقت�صادية يف القارة ،اال
�أنها الأك�ثر عر�ضة للأثر ال�سلبي
لذلك نظرا العتمادها الكبري على
واردات الغاز من رو�سيا.
وتعمل برلني ،كغريها من الدول
الأوروب �ي��ة ،على تنويع م�صادرها
م��ن ال �ط��اق��ة ،ع�بر خ �ط��وات منها
��ش��راء كميات م��ن ال�غ��از الطبيعي
امل�سال .اال �أن �أملانيا ال تزال ت�ستورد
 35باملئة م��ن حاجتها للغاز من
رو�سيا ،بانخفا�ض ن�سبته  20باملئة
عما ك��ان عليه احل��ال قبل احلرب
على �أوكرانيا.
و��س�ت��واج��ه �أمل��ان�ي��ا �صعوبة يف ملء
خزانات تخزين الغاز بالكامل قبل
بدء مو�سم الربد ،ما مل يعد “نورد
� �س�ترمي  ”1اىل ت��زوي��ده��ا بهذه
امل��ادة بكامل طاقته ،م��ا يزيد من
احتمال اللجوء اىل االقت�صاد يف
ا�ستهالك الطاقة.
ودع � ��ا وزي � ��ر االق �ت �� �ص��اد الأمل � ��اين
روب��رت هابيك مواطنيه لتق�صري
م��دة اال�ستحمام وخف�ض م�ستوى
التدفئة هذا ال�شتاء.
وح �ذّر �صندوق النقد ال��دويل من
�أن خف�ض م�ستويات الغاز �سي�ؤدي
اىل تراجع الناجت املحلي االجمايل
يف �أمل��ان �ي��ا ه��ذا ال �ع��ام بن�سبة 1,5
باملئة.
وعلى رغم �أن بع�ض املحللني يرون

�أن برلني تدفع ثمن �سيا�سة خاطئة
من خالل االفراط باالعتماد على
الغاز الرو�سي ،ف�إن �أي �أزمة ت�ؤدي
الن�ك�م��ا���ش يف ال �ق��وة االقت�صادية
الأكرب يف �أوروبا� ،سرتدد مفاعيلها
خارج حدود �أملانيا.
ومن �أ�سباب ذلك� ،أن �أملانيا هي من
�أب��رز الأط��راف التي تعيد ت�صدير
الغاز الرو�سي اىل دول �أخرى مثل
ال�ن�م���س��ا واجل �م �ه��وري��ة الت�شيكية
و�سوي�سرا.
وحذّرت الباحثة يف معهد بروكينغ
كون�ستان�س زتل�سينمولر م��ن �أن
“�أزمة غاز يف �أكرب قوة اقت�صادية
يف االحت��اد الأوروب��ي �ست�س ّبب قلقا
على امتداد القارة».
واق�ت�رح ��ت امل�ف��و��ض�ي��ة الأوروب� �ي ��ة
الأرب �ع��اء خطة تهدف �إىل خف�ض
الطلب على ال�غ��از بن�سبة  15يف
املئة لتجاوز انخفا�ض الإمدادات
الرو�سية ،وذلك عرب خطوات منها
احل � � ّد م ��ن ت��دف �ئ��ة ب�ع����ض املباين
وت��أج�ي��ل �إغ�ل�اق حم� ّ�ط��ات الطاقة
ال�ن��ووي��ة وت�شجيع ال�شركات على
تقليل حاجاتها.
ك�م��ا مي�ك��ن لأمل��ان�ي��ا �أن تطلب من
االحت��اد الأوروب��ي تكافل وت�ضامن
الدول الأع�ضاء من خالل ت�شارك
م�صادر الوقود الأحفوري.
وي�ق��ول ب��ن م��اك وليام�س ،املحلل
امل�ت�خ���ص����ص ب �� �ش ��ؤون ال �ط��اق��ة يف
معهد ب��روغ��ل� ،إن “كميات كبرية
م� ��ن ال � �غ� ��از ت� �ت ��دف ��ق ح ��ال� �ي ��ا اىل
�أمل��ان�ي��ا م�صدرها ال�ن�روج وبلجيكا
وهولندا».

ل���ش��راء امل� ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة الأ�سا�سية
فقط.
وي�ق��ول ح�م��دو���ش “النا�س ت�شرتي
الأرز وال�سكر واحلليب والربغل».
�ش ّنت تركيا ب�ين  2016و2019
ث�ل�اث عمليات ع�سكرية يف �سوريا
لتبعد عن ح��دوده��ا وح��دات حماية
ال�شعب ال �ك��ردي��ة ،ال�ع�م��ود الفقري
ل � �ق� ��وات �� �س ��وري ��ا الدميوقراطية
املدعومة �أمريكياً فيما تعدها �أنقرة
جمموعة “�إرهابية».
وي�ح��ذر حمللون م��ن �أن �أي حت ّرك
ع���س�ك��ري ت��رك��ي ج��دي��د يف منطقة
�سكانية مكتظة �سينتج ع�ن��ه نزوح
ج�م��اع��ي وامل��زي��د م��ن امل �ع��ان��اة ،على
غرار هجمات �سابقة.
ال يريد حمدو�ش االل�ت�ح��اق بركب
�آخرين فروا باجتاه مناطق �سيطرة
الأك��راد يف حمافظة الرقة املجاورة
منذ �أن تفاقمت التهديدات الرتكية
الأخرية.
وي �ق��ول “النزوح خ ��راب� ..إىل �أين
نذهب؟ فلنمت يف بيوتنا».
وك�م��ا ه��ي احل��ال ح�ين ُت�ق��رع طبول
احل��رب ،ب��د�أت �أ�سعار امل��واد الغذائية
باالرتفاع تدريجياً مع ازدياد الطلب
عليها.
وتقول �أم ن�ضال ( 48عاماً)� ،أثناء
�شرائها بع�ض املواد الغذائية“ ،بات
لدينا ح��رب اقت�صادية �أك�ث�ر منها
جوية” ،ل �ك �ن �ه��ا ع �ل��ى غ � ��رار كرث
�آخرين تخ�شى النزوح.
وتت�ساءل الوالدة لأربعة �أطفال “هل
تتخيل �أ ًم��ا ال تخاف على �أوالدها؟
لكني �أي�ضاً �أخاف من النزوح».

ه��ذه لي�ست امل��رة الأوىل التي تهدد
فيها �أن �ق��رة ب�شن عملية ع�سكرية
��ض��د م�ن�ب��ج ،ذات الغالبية العربية
والتي ط��رد املقاتلون الأك ��راد منها
تنظيم داع�ش العام .2016
لكن حمللني ي��رج�ح��ون �أن تكتفي
ب�ه�ج��وم حم ��دود �أو ��ض��رب��ات جوية
�ضد املقاتلني الأكراد لعدم ح�صولها
ع�ل��ى “�ضوء �أخ�ضر” م��ن طهران
ومو�سكو ل�شن هجوم وا�سع.
ويقول املتحدث با�سم جمل�س منبج
ال �ع �� �س �ك��ري ،ال �ت��اب��ع ل �ق��وات �سوريا
ال��دمي��وق��راط �ي��ة� � ،ش��رف��ان دروي�ش
لفران�س بر�س “التهديدات الرتكية
لي�ست جديدة بالن�سبة لنا يف منبج،
لكن م�ستوى التهديدات كان يرتفع
وينخف�ض ،وازداد ج��داً يف الفرتة
الأخرية».
وي �� �ش�ي�ر يف ال ��وق ��ت ذات� � ��ه �إىل �أن
ا� � �س � �ت � �ع� ��دادات ال� � �ق � ��وات ال�ت�رك �ي ��ة
وال�ف���ص��ائ��ل ال���س��وري��ة امل��وال�ي��ة لها،
التي تنت�شر يف مناطق قريبة“ ،ال
توحي ب�أن هناك حملة و�شيكة».
وع �ل��ى غ ��رار ��س�ك��ان امل��دي �ن��ة ،تتخذ
قوات �سوريا الدميوقراطية بدورها
�إج � � � ��راءات اح �ت�رازي� ��ة ب�ي�ن�ه��ا حفر
خ �ن��ادق ع�ن��د �أط� ��راف امل��دي �ن��ة ،وفق
مرا�سل لفران�س بر�س.
وي��و� �ض��ح دروي� �� ��ش “قمنا بتدريب
ق��وات �ن��ا وب�ن�ي�ن��ا ق ��وات دف��اع �ي��ة بنا ًء
ع �ل��ى خ�برات �ن��ا يف ح��رب �ن��ا ال�سابقة
�ضد داع����ش ،و�إن كانت احل��رب �ضد
القوات الرتكية حتتاج �إىل تكتيكات
جديدة».
ويف �سعى لتفادي الهجوم الرتكي،

جل��أت ق��وات �سوريا الدميوقراطية
مرة جديدة لدم�شق.
و�إثر اتفاق رو�سي مع الأك��رادُ ،تعزز
ق ��وات ال�ن�ظ��ام م�ن��ذ �أي� ��ام انت�شارها
ق��رب منبج ،يف �سيناريو �شبيه مبا
قامت به �سابقاً للح�ؤول دون تو�سع
تركي ،و�إن كانت ال�سيطرة الفعلية
على الأر�ض بقيت يف يد قوات �سوريا
الدميوقراطية.
وي �ق��ول دروي� �� ��ش �إن ق� ��وات النظام
�أت��ت بـ”ب�أ�سلحة ثقيلة وذات نوعية
عالية».وعند خطوط التما�س مع
م�ن��اط��ق ��س�ي�ط��رة ال �ق��وات الرتكية
وال �ف �� �ص��ائ��ل امل ��وال �ي ��ة ل �ه��ا ،انت�شر
مقاتلون من جمل�س منبج الع�سكري
يف اخل �ط��وط اخللفية ب�ين �أ�شجار
ال��زي �ت��ون خ���ش�ي��ة م��ن ا�ستهدافات
جوية ،فيما ارتفعت على اخلطوط
الأمامية الأعالم ال�سورية.
ويف ق� ��رى ق��ري �ب��ة ،ان �ه �م��ك جنود
��س��وري��ون بو�ضع خيمهم ،و�أحاطت
ب�ه��م م�ت��اري����س ت��راب�ي��ة ،فيما ُركنت
ج��ان�ب�اً ن��اق�لات اجل�ن��د ال�ت��ي و�صلت
خالل الأيام القليلة املا�ضية.
يتمنى ح�م��دو���ش �أن يحقق انت�شار
ق ��وات ال�ن�ظ��ام ه��دف��ه بالف�صل بني
م �ن��اط��ق ن� �ف ��وذ الأك � � � ��راد وال� �ق ��وات
الرتكية وحلفائها “منعاً حلروب
تعبنا منها».
ل�ك��ن ع�ل��ي �أب ��و ح�سن “ 50عاما”ً
ي�ب��دو �أك�ث�ر ح ��ذراً .وي�ق��ول “طردنا
داع�ش يف ال�سابق وفرحنا� ،أما اليوم
فنرتقب التفاهمات الدولية».
وي�ضيف “هذه لعبة دولية ،ونحن
ال�ضحية».
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ال�سجن � 15شهرا جلندية �إيرلندية �سابقة التحقت بداع�ش
•• دبلن�-أ ف ب:

12

ح �ك��م ال �ق �� �ض��اء الإي ��رل� �ن ��دي ع �ل��ى جندية
�إي��رل�ن��دي��ة �سابقة �أم����س اجلمعة بال�سجن
� 15شهرا الن�ضمامها �إىل تنظيم داع�ش
الإرهابي يف �سوريا ،كما �أعلنت املحكمة.
ت��رك��ت ل�ي��زا �سميث “ 40عاما” اجلي�ش
يف ال �ع��ام  .2011ودي �ن��ت يف �أيار-مايو
باالنتماء �إىل منظمة �إره��اب�ي��ة ب�ين عامي
 2015و .2019وم�ث�ل��ت �أم ��ام املحكمة
اجلمعة مرتدية احلجاب الأ�سود.

وق��ال القا�ضي ت��وين ه��ان��ت خ�لال النطق عنها بكفالة حلني اال�ستئناف.
باحلكم� ،إنّ هناك خطراً �ضئي ً
ال �أن تعاود م��ن ج�ه��ة �أخ� ��رىّ ،
مت��ت ت�برئ�ت�ه��ا م��ن تهم
ربع مببلغ
�سميث ن�شاطها ،ولكنّه �أ�شار �إىل �أنها مل تبدِ متويل منظمة �إرهابية عرب الت ّ
 800ي ��ورو لأغ ��را� ��ض �إن���س��ان�ي��ة ،بح�سب
�أي ندم.
وواجهت �سميث عقوبة ت�صل �إىل ال�سجن تعبريها.
ثماين �سنوات لكن حماميها طالب بعدم واع�ت�بر القا�ضي ت��وين هانت �أنّ اجلندية
�إع��ادت�ه��ا �إىل ال�سجن ،مو�ضحاً �أن�ه��ا كانت ال�سابقة توجهت �إىل منطقة ي�سيطر عليها
تنظيم داع ����ش يف � �س��وري��ا ،ع��ن ع�ل��م �سابق
معتقلة يف مع�سكرات يف �سوريا.
و��س�م�ي��ث �أول ��ش�خ����ص ُي � ��دان يف �إيرلندا باملو�ضوع.
ب��ارت�ك��اب ع�م��ل �إره��اب��ي يف اخل� ��ارج .وطلب خالل املحاكمة التي ا�ستمرت ت�سعة �أ�سابيع،
حماميها م��ن املحكمة ال���س�م��اح بالإفراج �سعى االدع��اء �إىل تف�صيل كيفية �سفر ليزا

�سميث يف العام � 2015إىل منطقة ي�سيطر
عليها تنظيم داع�ش الإرهابي بعد اعتناقها
الإ�سالم.
حجت �إىل مكة يف العام ،2012
وكانت قد ّ
ك�م��ا ع�ّب�رّ ت ع�ل��ى في�سبوك ع��ن رغبتها يف
العي�ش يف ظ ّل ال�شريعة واملوت �شهيدة.
ع ��ادت �سميث �إىل ال�ع��ا��ص�م��ة الإيرلندية
يف ال�ع��ام  2019بعد �سقوط �آخ��ر معقل
لتنظيم داع ����ش الإره��اب��ي واع� ُت�ق�ل��ت لدى
و��ص��ول�ه��ا م��ع ابنتها ال���ص�غ�يرة �إىل مطار
دبلن.

حمكمة العدل الدولية ت�ؤكد اخت�صا�صها نظر
ق�ضية الإبادة �ضد الروهينجا

•• الهاي-رويرتز:

رف�ضت حمكمة العدل الدولية اعرتا�ضات من ميامنار على نظرها يف ق�ضية �إبادة جماعية تتعلق مبعاملتها
للأقلية من امل�سلمني الروهينجا فيما ميهد الطريق لنظر الق�ضية بالكامل.
وتقول ميامنار �إن جامبيا التي رفعت الدعوى لي�س لديها حيثية قانونية للقيام بذلك �أمام املحكمة الدولية
التابعة للأمم املتحدة .ويحكم ميامنار الآن جمل�س ع�سكري ا�ستوىل على ال�سلطة العام املا�ضي.
لكن كبرية ق�ضاة املحكمة جوان دونوجو قالت �إن الهيئة امل�ؤلفة من  13قا�ضيا خل�صت �إىل �أن كل الدول
الأع�ضاء يف معاهدة مكافحة الإبادة اجلماعية املوقعة يف  1948ب�إمكانها بل وملزمة بالتحرك ملنع الإبادة
اجلماعية و�إن املحكمة تتمتع باالخت�صا�ص الق�ضائي لنظر الق�ضية.

حرب �أوكرانيا تعيد الطلب الأوروبي على نفط وغاز �أفريقيا

خطوات �شركات النفط الكربى تتوافق مع �أهداف احلكومات الأوروبية
•• بروك�سل-لندن-كيب تاون-رويرتز:

يرى ر�ؤ�ساء تنفيذيون يف قطاع الطاقة
وم �� �س ��ؤول��ون �أف ��ارق ��ة �إن ح��اج��ة �أوروب� ��ا
مل�صادر بديلة عن �إمدادات النفط والغاز
ال��رو� �س �ي��ة اخل��ا� �ض �ع��ة ل �ع �ق��وب��ات حتيي
م��ن ج��دي��د االه�ت�م��ام مب�شاريع الطاقة
الأفريقية التي مت جتنبها ب�سبب ارتفاع
التكاليف واملخاوف من تغري املناخ.
وت ��در� ��س � �ش��رك��ات ال �ط��اق��ة م���ش��اري��ع يف
القارة بقيمة �إجمالية ت�صل �إىل 100
م �ل �ي��ار دوالر وف �ق��ا حل �� �س��اب��ات روي�ت�رز
ا�ستنادا �إىل تقديرات �شركات حكومية
وخ��ا��ص��ة.وق��د ت�شهد ال ��دول الأفريقية
ذات الإنتاج ال�ضئيل �أو التي لي�س لديها
�أي �إن �ت��اج على الإط�ل�اق ا��س�ت�ث�م��ارات يف
جمال الطاقة يف ال�سنوات املقبلة ،مثل
ناميبيا وجنوب �أفريقيا و�أوغندا وكينيا
وم��وزم�ب�ي��ق وت�ن��زان�ي��ا.ومي�ك��ن �أن تنتج
ناميبيا وح��ده��ا ح ��وايل ن���ص��ف مليون
برميل يوميا من م�شاريع نفط جديدة
ب �ع��د اك �ت �� �ش��اف �آب � ��ار واع � ��دة يف الأ�شهر
الأخ�ي�رة وفقا لتقديرات غ�ير من�شورة
ذكرها م�ست�شاران بالقطاع.
ومي �ك��ن لأف��ري �ق �ي��ا ك �ك��ل �أن ت �ع��و���ض ما
ي�صل �إىل خُ م�س �صادرات الغاز الرو�سي
�إىل �أوروبا بحلول عام  2030بناء على
ت�ق��دي��رات وك��ال��ة الطاقة ال��دول�ي��ة التي
يقع مقرها يف ب��اري����س وال�ت��ي ق��ال��ت �إن
 30مليار مرت مكعب �إ�ضافية من الغاز
الأف��ري�ق��ي ميكن �أن تتدفق �إىل �أوروب ��ا
�سنويا بحلول ذلك الوقت.
ق��ال جيل هولزمان الرئي�س التنفيذي
ل�شركة �إيكو �أتالنتيك الكندية للنفط
والغاز والتي لديها م�شروعات للتنقيب
ع��ن ال�ن�ف��ط يف م��ا ي�ق��رب م��ن � 30ألف
كيلومرت مربع قبالة �سواحل ناميبيا
“بينما ي�سعى العامل ال�ستبدال ال�شحنات
ال��رو��س�ي��ة م��ن ال�ن�ف��ط وال� �غ ��از ...يركز
ال�ق�ط��اع الآن ع�ل��ى م��زاي��ا ال�ن�ف��ط الذي
ميكن �أن تقدمه �أفريقيا».
و�أ�� �ض ��اف ل ��روي�ت�رز يف ر� �س��ال��ة بالربيد
الإل �ك�ت�روين “ال�شركات ال�ك�برى ُتزيد
ا�ستثماراتها ...تقدم عطاءات تناف�سية
للتنقيب والتطوير والإنتاج” ،يف �إ�شارة
�إىل ن�شاط يف حقول نفط قبالة �سواحل
ناميبيا وجنوب �أفريقيا.

وت�سببت العقوبات الأوروب�ي��ة املفرو�ضة
على �إمدادات النفط الرو�سية وانخفا�ض
تدفقات الغاز يف زي��ادة الأ�سعار وارتفاع
الت�ضخم �إىل �أع�ل��ى م�ستوياته يف 40
عاما يف بع�ض البلدان .وقفز �سعر خام
ب��رن��ت يف م��ار���س �آذار مقرتبا م��ن �أعلى
م���س�ت��وى ل��ه يف  15ع��ام��ا ع �ن��د 139
دوالرا للربميل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية يف تقرير
�أ�صدرته يف يونيو حزيران �إن اال�ستثمار
يف ال �ط��اق��ة الأف��ري �ق �ي��ة مل ي �ت �ع� َ
�اف بعد
م��ن انخفا�ض �أ��س�ع��ار النفط وال �غ��از يف
 ،2014مما ي�سلط ال�ضوء على قدرة
�أفريقيا على تخفيف �أزم��ة الإم ��دادات.
و�أ�ضافت �أن من املنتظر �أن يتعافى �إنتاج
النفط ال�ع��امل��ي م��ن اجل��ائ�ح��ة ،لكن من
املتوقع �أن ي�تراج��ع بعد ذل��ك يف �أواخر
العقد احلايل.
قال فاحت بريول املدير التنفيذي لوكالة
ال �ط��اق��ة ال��دول �ي��ة ل��روي�ت�رز يف مقابلة
يف يونيو ح��زي��ران “نحن يف خ�ضم �أول
�أزمة طاقة عاملية حقيقية وعلينا �إيجاد
ح �ل��ول ل�ت�ع��وي����ض ف �ق��د ال �ن �ف��ط والغاز
الرو�سيني».
و�أحدثت وكالة الطاقة الدولية �صدمة
بقطاع النفط يف ال�ع��ام امل��ا��ض��ي عندما
توقعت عدم اال�ستثمار يف م�شاريع وقود
�أح �ف��وري ج��دي��دة م��ن �أج ��ل ب�ل��وغ هدف
حتقيق �صايف انبعاثات �صفري بحلول
منت�صف القرن.

وق��ال الر�ؤ�ساء التنفيذيون وامل�س�ؤولون
�إن ال���ش��رك��ات وال ��دول ال�ت��ي تتطلع �إىل
��ض��خ ا��س�ت�ث�م��ارات يف م���ش��روع��ات النفط
وال� �غ ��از يف �أف��ري �ق �ي��ا ت � ��درك �أن � ��ه يجب
عليها التحرك ب�سرعة لال�ستفادة من
االحتياطيات غري امل�ستغلة يف ظل زيادة
الطلب املحلي على الوقود والطاقة قبل
�أن يجعل التحول العاملي �إىل تكنولوجيا
منخف�ضة الكربون العديد من م�شاريع
الوقود الأحفوري غري قابلة للتطبيق.
ويف ال�شهر املا�ضي وقعت تنزانيا اتفاقية
�إطارية للغاز الطبيعي امل�سال مع �شركة
الطاقة الرنويجية العمالقة �إكوينور
و�شركة �شل الإجنليزية الهولندية من
� �ش ��أن �ه��ا ت���س��ري��ع ت �ط��وي��ر خ��ط ت�صدير
بقيمة  30مليار دوالر.
وقال باتريك بويان ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة توتال �إنرجيز الفرن�سية ،خالل
زي��ارة �إىل مابوتو عا�صمة موزمبيق يف
يناير كانون الثاين �إن��ه يف حالة حت�سن
الو�ضع الأمني ف��إن ال�شركة تهدف �إىل
ا�ستئناف م�شروع للغاز الطبيعي امل�سال
بقيمة  20مليار دوالر هذا العام بعدما
توقف ب�سبب �أعمال عنف.
وذك ��ر ب��وي��ان يف م��اي��و �-أي � ��ار �أن توتال
ب�ح��اج��ة لتعوي�ض الإن �ت��اج والإم � ��دادات
الرو�سية الآخذة يف التناق�ص بعد فر�ض
عقوبات عليها ،م�شريا �إىل �أن ال�شركة
تعمل على ت�سريع الن�شاط يف ناميبيا
الواعدة من حيث الإنتاج النفطي.

وق� � ��ال ج ��ون ��زال ��و ف ��ال� �ك ��او م� ��ن �شركة
املحاماة العاملية ماير ب��راون التي تقدم
اال��س�ت���ش��ارات ل�شركات عاملة يف جمال
الطاقة الأفريقية “هناك حترك كبري
الآن �سعيا للم�ضي يف ه��ذه امل�شاريع”،
م�شريا �إىل م�شروعات غاز تبلغ كلفتها
ع �� �ش��رات امل� �ل� �ي ��ارات م ��ن ال� � � ��دوالرات يف
��ش��رق �أف��ري�ق�ي��ا .و�أ� �ض��اف “من الوا�ضح
�أن هناك �إح�سا�سا ب��أن الفر�صة �سانحة
لتعزيزها».
* حقل فينو�س
بالن�سبة للنفط الأفريقي ال يربز مكان
يف الواجهة �أكرث من ناميبيا.
وعلى الرغم من �أنها لي�ست دولة منتجة
بعد ،تنقب فيها �شركات كربى وتبحث
يف ب�ي��ان��ات�ه��ا اجل�غ��راف�ي��ة وم�ي��اه�ه��ا منذ
ع�ق��ود� ،إىل �أن اكت�شفت �شل يف فرباير
�شباط ما و�صفته ب�أنه �إمداد “م�شجع”
من اخل��ام اخلفيف ،وهو النوع املطلوب
لإنتاج البنزين وال�سوالر.
وب�ع��د م��رور م��ا ي�ق��رب م��ن �شهرين من
تفجر الأزم��ة الأوكرانية وارتفاع �أ�سعار
ال�ن�ف��ط مل���س�ت��وي��ات �شبه ق�ي��ا��س�ي��ة ،بد�أت
��ش��ل ع�م�ل�ي��ات ت�ن�ق�ي��ب يف �آب� ��ار “واحدة
ت�ل��و الأخرى” لأول م ��رة يف تاريخها
املمتد منذ نحو  150عاما ح�سبما قال
م�صدران يف قطاع النفط طلبا عدم ذكر
ا�سميهما.
وق��ال��ت � �ش��ل �إن ال �ت �ق��دم ال �� �س��ري��ع جاء

بعد نتائج “واعدة” م��ن البئر الأوىل
لكنها �أ� �ش��ارت يف ب�ي��ان ل��روي�ترز �إىل �أن
االلتزامات املفرو�ضة مبوجب �إجراءات
مكافحة التغري املناخي حتتم عليها عدم
امل�ضي �إال يف امل�شروعات التي لها “م�سار
ي �ع � ّول ع�ل�ي��ه ي �ق��ود ل�ل�ت�ط��وي��ر املبكر...
ولديها ال�ق��درة على التكيف واملناف�سة
� �س��واء يف ح��ال��ة ان �خ �ف��ا���ض الأ� �س �ع��ار �أو
ارتفاعها».
وا�ستكملت توتال �إنرجيز �أعمال التنقيب
يف ب �ئ��ر ب�ح�ق��ل ف�ي�ن��و���س يف م��ار���س �آذار
وو�صفته ب�أنه “كبري” ،وم��ن املقرر �أن
تبد�أ تنقيبا يف بئر ا�ستك�شافية يف الربع
الثالث.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ن��ام�ي�ب�ي��ا ق��ال��ت توتال
�إنرجيز لرويرتز �إن��ه ما زال عليها “�أن
تقرر �إن كانت الكميات قابلة لال�ستخراج
جت ��اري ��ا( ...ل �ك��ن) اال� �س �ت �ث �م��ارات تظل
�ضرورية لتلبية بالطلب».
و��ص��رح م���س��ؤول كبري يف �شل لرويرتز
بعد �أن طلب عدم ذكر ا�سمه ب�أنه يتوقع
�أن يتكلف الأم��ر نحو  11مليار دوالر
لتطوير مناطق امتياز ال�شركتني.
وق��د ت� ��ؤدي ت�ل��ك اال��س�ت�ك���ش��اف��ات لإنتاج
نفطي يقدر بنحو ن�صف مليون برميل
يوميا وفقا لتوقعات �شركة �آي�.إت�ش�.إ�س
ماركيت للبيانات وتقديرات �شركة وود
ماكينزي ال�ست�شارات امل��وارد الطبيعية.
و�أ�� �ش ��ارت ال���ش��رك�ت��ان يف ت�صريحاتهما
لرويرتز �إىل �أن تلك التوقعات مبدئية.

اختالفات جذرية بني د�ستور الرئي�س قي�س �سعيّد ود�ستور 2014
•• تون�س�-أ ف ب:

يديل التون�سيون ب�أ�صواتهم بعد غد
االثنني حول م�شروع د�ستور جديد
للبالد طرحه الرئي�س قي�س �سع ّيد
و�ضمنه �صالحيات وا�سعة ل�صاحله
م��ا �شكل قطيعة م��ع د�ستور الثورة
الذي �أقر يف  2014و�أ�س�س لنظام
برملاين معدّل.
ن�ص
ويف ما ي�أتي �أهم النقاط التي ّ
عليها م �� �ش��روع ال��د��س�ت��ور اجلديد
وم� ��ن امل �ت��وق��ع �أن ي �ح �ظ��ى بقبول
�شعبي.
يتمثل التغيري الكبري الذي ح�صل
ع �ل��ى ال��د� �س �ت��ور يف اق � � ��رار وا�ضح
ل�ن�ظ��ام رئ��ا� �س��ي ومل ي�ع��د للرئي�س
فيه �صالحيات الدفاع واخلارجية
ك�م��ا ن����ص ع�ل�ي�ه��ا د� �س �ت��ور ،2014
ب��ل تو�سعت لت�شمل �أب�ع��د م��ن ذلك
اخ �ت �� �ص ��ا� �ص��ات ت �ع �ي�ي�ن احلكومة
والق�ضاة وتقلي�ص النفوذ ال�سابق
للربملان.
�أ�صبح لرئي�س اجلمهورية حق تعيني
رئ�ي����س احل�ك��وم��ة وب�ق�ي��ة �أع�ضائها
ب��اق�تراح م��ن رئ�ي����س احل�ك��وم��ة كما
يُخ ّول له الد�ستور �إقالتها دون �أن
يكون للربملان دور يف ذلك.
ك�م��ا �أن ل�ل��رئ�ي����س ،ال �ق��ائ��د الأعلى
للقوات امل�سلحة� ،صالحيات �ضبط
ال���س�ي��ا��س��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة ويحدد
اخ�ت�ي��ارات�ه��ا اال��س��ا��س�ي��ة ،ومل�شاريعه
القانونية “�أولوية النظر” من قبل
نواب الربملان.

وق��ال��ت م��اج��ي �شينو مفو�ضة البرتول
يف وزارة املناجم وال�ط��اق��ة ل��روي�ترز �إن
الفر�صة قد ت�ضيع مع اق�تراب التحول
ال �ع��امل��ي ل �ل �ط��اق��ة ال �ن �ظ �ي �ف��ة ،و�أ�ضافت
“هناك احتمال �أن ت�ك��ون ناميبيا �آخر
عمالق �أفريقي».
وتابعت قائلة “يف �أعقاب احلفر الناجح
قبالة ناميبيا جاءت احلرب الأوكرانية
ال��رو��س�ي��ة ...م��ا ن��راه ه��و �أن امل��زي��د من
ال���ش��رك��ات تتطلع حاليا لال�ستثمار يف
ناميبيا بحثا ع��ن الهيدروكربونات”،
م�ضيفة �أن البالد ت�أمل يف ب��دء الإنتاج
من م�شروع �شل بحلول .2026
* مناف�سة قائمة
تلك اجلهود �أ�شبه بعقود ما بعد الفرتة
اال��س�ت�ع�م��اري��ة ع�ن��دم��ا ع�م�ل��ت حكومات
�أوروب�ي��ة و�شركات نفطية عمالقة مثل
ت��وت��ال و�شل و�إي�ن��ي بتواتر �أك�بر لو�ضع
�شمال �أفريقيا العربي وجمموعة من
دول �أفريقيا جنوبي ال�صحراء الكربى
على خريطة �إنتاج الطاقة.
وم ��ن � �ش ��أن جت ��دد ال�ت�ع�ط����ش الأوروب � ��ي
للغاز �أن ي�ساعد يف دفع الإنتاج الأفريقي
لذروة تبلغ نحو  500مليار مرت مكعب
بحلول نهاية العقد املقبل وفقا ل�شركة
ري�ستاد لال�ست�شارات ،ارتفاعا من 260
مليار مرت مكعب يف .2022
ل�ك��ن يف ت��وق��ع �أق ��ل ت �ف��ا�ؤال ،ت��رى وكالة
ال�ط��اق��ة ال��دول �ي��ة �أن ذروة �إن �ت��اج الغاز

منظمة ال�صحة العاملية ت�ؤكد:

االتفاق الدويل حول الأوبئة �سيكون ملزما قانونا
•• جنيف�-أ ف ب:

ف�ضال عن ذلك ،انق�سمت الوظيفة
ال�ت���ش��ري�ع�ي��ة ب�ي�ن “جمل�س ن ��واب
ال�شعب” ي�ن�ت�خ��ب ن��واب��ه باقرتاع
مبا�شر ملدة خم�س �سنوات و”املجل�س
الوطني للجهات” وي�ضم ممثلني
منتخبني ع��ن ك��ل منطقة على �أن
ي�صدر الحقا قانون يحدد مهامه.
وي � �ن� ��درج ار� � �س� ��اء ه� ��ذا امل �ج �ل ����س يف
اط��ار ت���ص� ّور الرئي�س قي�س �سع ّيد
ب�لام��رك��زي��ة ال� �ق ��رار و�أن احللول
ل�ل�م�ن��اط��ق امل�ه�م���ش��ة وال �ت��ي تفتقد
للتنمية ي�ج��ب �أن ت�ط��رح م��ن قبل
الأهايل.
�إىل ذل��ك ،يقبل الرئي�س ا�ستقالة
احل �ك��وم��ة اث ��ر ت �ق��دمي الئ �ح��ة لوم
ُم �� �ص��ادق ع�ل�ي�ه��ا ب�غ��ال�ب�ي��ة الثلثني

للمجل�سني جم�ت�م�ع�ين ،وه ��ذا من
ال�صعب حتقيقه ويف�سح له املجال
ل �ي �ك��ون امل� �ق ��رر الأول مل �� �ص�ير �أي
حكومة.
مل يت�ضمن الد�ستور ب�ن��ودا القالة
ال��رئ�ي����س خ�لاف��ا مل��ا ج��اء يف د�ستور
ال �ع��ام  ،2014ويف امل �ق��اب��ل يمُ نح
ل��ه احل��ق يف ح��ل ال�برمل��ان وجمل�س
الوطني للجهات.
ويعيني الرئي�س الق�ضاة اثر تقدمي
تر�شحاتهم من قبل املجل�س الأعلى
للق�ضاء ما اعتربه ق�ضاة “تدخال
يف ا�ستقاللية الق�ضاء».
كما ان من بني الف�صول التي تثري
ج ��دال يف ت��ون ����س وال� �ت ��ي تنتقدها
ب �� �ش��دة امل �ن �ظ �م��ات احل �ق��وق �ي��ة ،ما

يتعلق بالبندين اخلام�س واخلام�س
واخلم�سني.
ي�ن����ص ال�ف���ص��ل اخل��ام ����س ع �ل��ى �أن
“تون�س جزء من الأمّة الإ�سالم ّية،
وع �ل��ى ال ��دول ��ة وح��ده��ا �أن تعمل،
يف ظ � � ّل ن �ظ��ام دمي ��وق ��راط ��ي ،على
حتقيق مقا�صد الإ� �س�لام احلنيف
يف احل�ف��اظ على ال ّنف�س والعر�ض
واملال والدين واحل ّرية».
وك��ان��ت م�ن� ّ�ظ�م��ات ح�ق��وق�ي��ة دول ّية
ان�ت�ق��دت ه��ذا الف�صل ،م�ع�ت�بر ًة �أ ّنه
“يُتيح ال�ت�م�ي�ي��ز � �ض � ّد اجلماعات
الدين ّية الأخرى».
وحافظ �سع ّيد على “حرية املعتقد
وال�ضمري” التي ن�ص عليها د�ستور
.2014

ام��ا الف�صل اخل��ام����س واخلم�سون
ف�ي�ن����ص ع�ل��ى �أن “ال ت��و� َ��ض��ع قيود
على احلقوق واحل� ّري��ات امل�ضمونة
ب � �ه ��ذا ال ��د�� �س� �ت ��ور � اّإل مبقت�ضى
ق��ان��ون ول �� �ض��رورة يقت�ضيها نظام
دمي�ق��راط��ي وب�ه��دف حماية حقوق
ال �غ�ير �أو مل�ق�ت���ض�ي��ات الأم� ��ن العا ّم
ال�صحة
�أو ال ��دف ��اع ال��وط �ن��ي �أو
ّ
العموم ّية».
و�أ ّك��دت �أحزاب �أنّ هذا الف�صل يُتيح
لل�سلطات جم��اال ك�ب�يرا للح ّد من
احل ّريات ،من دون رقابة.
رافق م�سار �صياغة الد�ستور اجلديد
ان �ت �ق��ادات � �ش��دي��دة م��ن املعار�ضة.
فقد �أوك��ل الرئي�س املهام �إىل �أ�ستاذ
القانون الد�ستوري ال�صادق بلعيد
وق��ام ه��ذا الأخ�ي�ر ويف اط��ار “حوار
وطني” “غابت ع�ن��ه املعار�ضة”
ب�إعداد امل�سودة وت�سليمها للرئي�س.
لكن �سع ّيد ن�شر م�شروعا خمتلفا
جدا عن ما قام به بلعيد.

الطبيعي يف حالة “ال�سيناريو امل�ستدام
م��ن �أفريقيا” ه��و  300م �ل �ي��ار مرت
مكعب بحلول عام  .2024وتوقعت �أن
يبلغ �إنتاج النفط هذا العقد ذروة ت�صل
�إىل �ستة ماليني برميل يوميا تقريبا
يف  2022انخفا�ضا مم��ا ي�ف��وق ع�شرة
م�لاي�ين يف  ،2010مب��ا ي���ش�ير لعمر
�أط ��ول مل���ش��روع��ات ال�غ��از ع��ن م�شروعات
النفط.وي�أتي �أكرث من ن�صف �إنتاج �إيني،
�شركة النفط الإيطالية العمالقة ،من
�أفريقيا وكان �أكرث من ن�صف ا�ستثماراتها
يف ال�سنوات الأربع املا�ضية بهذه القارة.
وات�سق م�سعاها لتعزيز الإنتاج بالقاهرة
منذ ارتفاع �أ�سعار النفط ب�سبب احلرب
يف �أوكرانيا مع مبادرات اتخذتها روما.
وزار الرئي�س التنفيذي لل�شركة كالوديو
دي�سكالزي ووفد من مبعوثني حكوميني
ب��ارزي��ن اجل��زائ��ر واجل��اب��ون و�أجن ��وال يف
�أب��ري��ل ني�سان ووق �ع��وا ات�ف��اق��ات لتعزيز
ال�صادرات لأوروب��ا.وق��ال لوكا بريتيللي
مدير قطاع التنقيب يف �إيني �أم��ام قمة
الطاقة الأفريقية التي انعقدت يف لندن
يف مايو �أيار “لدى �أفريقيا حاليا فر�صة
ه��ائ �ل��ة .يف �أع �ق��اب الأزم � ��ة ال �ت��ي وقعت
م�ؤخرا يف �أوكرانيا وما يحدث عامليا يف
�أ� �س��واق ال�ط��اق��ة والإم � ��دادات ط��ر�أ تغري
جذري على م�شهد �أ�سواق الطاقة العاملية
والإمدادات ..لي�س ل�سنوات بل لعقود...
ويجب ا�ستغالل هذا الزخم فورا».
وك�ث�ف��ت �أمل��ان �ي��ا� ،أك�ب�ر م���س�ت��ورد ل�ل�غ��از يف
�أوروب� � ��ا ،ج �ه��وده��ا ال��س�ت�م��ال��ة ال�سنغال
ب��زي��ارة ر�سمية ق��ام بها امل�ست�شار �أوالف
��ش��ول�ت����س يف م��اي��و �أي � ��ار وع ��ر� ��ض فيها
امل �� �س��اع��دة ع �ل��ى اال� �س �ت �ف��ادة م��ن م ��وارد
الغاز ال�ضخمة ،لكن الأمر مل ي�سفر عن
االتفاق على م�شروعات ملمو�سة.
وقال عبد ال�سالم ولد حممد �صالح وزير
البرتول واملعادن والطاقة يف موريتانيا
التي تت�شارك مع جارتها ال�سنغال حقل
غ��از �ضخما م��ن امل�ق��رر �أن ي�ب��د�أ الإنتاج
ال �ع ��ام امل �ق �ب��ل “�أول م ��ا مي �ك��ن لأملانيا
و�أوروبا فعله هو �شراء الغاز منا».
و�أ� �ض��اف ل��روي�ت�رز “نرحب باالهتمام
امل�ت��زاي��د ال ��ذي ن ��راه م��ن دول و�شركات
�أوروبية لتطوير مواردنا ،وهو ما ي�صب
يف م�صلحتنا امل�شرتكة” ،م�ست�شهدا
مببيعات مناطق امتياز بحرية.

�أعلنت منظمة ال�صحة العاملية �أن ال��دول املجتمعة يف
جنيف للتفاو�ض ب�ش�أن اتفاقية دولية جديدة لإدارة
ال��وب��اء ق��ررت اخلمي�س �أن ي�ك��ون ه��ذا االت �ف��اق ملزما
قانونا.
وقالت املنظمة يف بيان �إن �أع�ضاء “الهيئة احلكومية
للتفاو�ض” املكلفة �إجراء املفاو�ضات ب�ش�أن هذا االتفاق
“قرروا بالتوافق العمل على اتفاق دويل حول الأوبئة
�سيكون ملزما قانونا».
و�أ�ضافت “كما هي احلال مع جميع الوثائق الدولية،
�أي اتفاقية جديدة� ،إذا وافقت عليها الدول الأع�ضاء ،
تتم �صياغتها والتفاو�ض ب�ش�أنها من قبل احلكومات
نف�سها التي �ستتخذ بعد ذلك كل التدابري التي حترتم
�سيادتها».
ورح��ب امل��دي��ر ال�ع��ام ملنظمة ال�صحة العاملية تيدرو�س
�أده��ان��وم غيربي�سو�س ب��ال�ق��رار ،م��ؤك��دا “�أهمية وجود
ن�ص ملزم ق��ان��ون��ا� :سيكون ج��زءا م��ن �إرث�ن��ا اجلماعي
للأجيال القادمة».
من جهتها ،قالت الرئي�سة امل�شاركة
للهيئة بر�سيو�س مات�سو�سو (جنوب
�إف��ري �ق �ي��ا) �إن “القرار ال ��ذي اتخذ
اليوم هو خطوة �أوىل مهمة يف العمل
احل��ا� �س��م ال� ��ذي ن �ق��وم ب��ه م �ع��ا .لكن
ال ي ��زال ل��دي�ن��ا ال�ع��دي��د م��ن اجلبال
لنت�سلقها� .إنها عملية تتطلب تبادل
لدعم».
ويف ك��ان��ون الأول-دي �� �س �م�ب�ر ،و�أم ��ام
الآث ��ار امل��دم��رة جلائحة كوفيد على
الب�شر واق�ت���ص��ادات ال ��دول ،با�شرت
ال��دول الأع���ض��اء يف منظمة ال�صحة

العاملية وع��دده��ا  194دول��ة عملية �صياغة وتفاو�ض
ب �� �ش ��أن ات �ف ��اق دويل ج��دي��د ه ��و “الهيئة احلكومية
للتفاو�ض” من �أج��ل تفادي الأوب�ئ��ة ومواجهتها على
نحو �أف�ضل.و�سيعقد اجتماعها املقبل يف كانون الأول-
دي�سمرب و�ستقدم تقريرا �إىل اجلمعية العاملية لل�صحة
لعام  ،2023وهو االجتماع ال�سنوي للدول الأع�ضاء
يف منظمة ال�صحة العاملية.وت�أمل الهيئة يف �إبرام اتفاق
بحلول �أيار-مايو .2024
وحتى ذلك احلني� ،سيكون على البلدان مواجهة عدد
كبري من التحديات مثل االلتزامات التي تكون البلدان
على ا�ستعداد لتقدميها مب��ا يف ذل��ك ال�ت��وزي��ع العادل
للقاحات وت �ب��ادل امل�ع��رف��ة والتمويل وه�ي��اك��ل املراقبة
والتحقيق يف الأوب�ئ��ة.وامل���س��أل��ة احلا�سمة ه��ي معرفة
م��ا �إذا كانت البلدان تريد �أن تتمتع منظمة ال�صحة
العاملية ب�صالحيات متزايدة للتحقيق يف من�ش�أ الأوبئة.
وقال تيدرو�س �أدهانوم غيربي�سو�س �إن نق�ص م�شاركة
البيانات كان عقبة يف الت�صدي لوباء كوفيد.19-
و� �ص��رح��ت ل��وي����س ب�ي����س م���س��اع��دة ��س�ك��رت�ير ال�ش�ؤون
العاملية يف وزارة ال�صحة الأمريكية املوجودة يف جنيف
للمفاو�ضات �أن “الواليات املتحدة
م �� �س �ت �ع��دة ل �ت �ك��ون ج � ��زءا م ��ن هذه
ال�ع�م�ل�ي��ة لإي� �ج ��اد ح ��ل لال�ستعداد
للوباء واال�ستجابة له».
و�أ�ضافت “مل نكن مب�ستوى الو�ضع
م ��ع كوفيد 19-ون ��ري ��د ت�صحيح
ذلك” ،م�ؤكدة �أن وا�شنطن منفتحة
ع �ل��ى م��زي��ج م��ن اخل� �ي ��ارات امللزمة
وغ �ي�ر امل �ل��زم��ة .وق ��ال ��ت “�أكرث ما
نحبذه  ...هو �أم��ر جمد للعامل  .ال
نريد �أن نقدم وعودا كاذبة ال ميكننا
الوفاء بها على نحو جماعي».
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مرا�سم تكرمي وطنية ل�شينزو �آبي يف � 27سبتمرب يف اليابان
•• طوكيو�-أ ف ب:

�أعلن املتحدث با�سم احلكومة اليابانية �أم�س اجلمعة �أن
اليابان �ستنظم مرا�سم تكرمي وطنية يف � 27أيلول�-سبتمرب
يف طوكيو لرئي�س وزرائها ال�سابق �شينزو �آبي الذي اغتيل
قبل �أ�سبوعني.
و�ستنظم امل��را��س��م يف “نيبون بودوكان” ال��ذي تنظم فيه
م�سابقات فنون ال��دف��اع ع��ن النف�س واحل�ف�لات املو�سيقية
واالحتفاالت الر�سمية ،مثل تلك التي جت��رى يف � 15آب-
�أغ�سط�س من كل �سنة لإح�ي��اء ذك��رى ا�ست�سالم اليابان يف
 1945و�ضحايا احلرب العاملية الثانية.

كما ا�ست�ضاف هذا املركز �آخر جنازة وطنية ُنظمت يف ُ 1967قتل �آبي بالر�صا�ص يف  8متوز-يوليو يف نارا “غرب اليابان”
لرئي�س الوزراء الياباين الأ�سبق � ،شيغريو يو�شيدا �أحد كبار بينما كان يقوم بن�شاط انتخابي.
واع�ت�ق��ل مطلق ال �ن��ار امل�ف�تر���ض تيت�سويا ي��ام��اغ��ام��ي على
بناة نه�ضة اليابان يف فرتة ما بعد احلرب.
و�أكد املتحدث با�سم احلكومة هريوكازو مات�سونو من جديد الفور.
�أم�س اجلمعة �أن �شينزو �آبي ي�ستحق هذا التكرمي الوطني وذكرت و�سائل الإعالم املحلية �أن امل�شتبه به �أو�ضح للمحققني
نظرا ل�سجله الطويل يف ال�سلطة “حوايل ت�سع �سنوات يف �أن��ه تعمد ا�ستهداف �آب��ي ل�صالته بكني�سة التوحيد وهي
واليتني” ،وح�صيلة �أدائ��ه “اجلديرة بالثناء” والعالقات حركة دينية ُتعرف � ً
أي�ضا با�سم “طائفة القمر».
وتنتمي وال ��دة ي��ام��اغ��ام��ي �إىل ه��ذه الكني�سة وق��دم��ت لها
الوثيقة التي �أقامها مع ر�ؤ�ساء الدول الأجنبية.
و�أ��ض��اف مات�سونو “�سن�ست�ضيف �أي�ضا �شخ�صيات �أجنبية ت�برع��ات ك�ب�يرة يف امل��ا��ض��ي مم��ا �أوق ��ع عائلتها يف �صعوبات
و�سيتم �إخطار الدول التي تربطنا بها عالقات دبلوما�سية مالية ،بح�سب ابنها.
وقال مات�سونو �إن املرا�سم الوطنية لتكرمي �آبي �ستكون “غري
بالتفا�صيل».

طائفية وب�سيطة” ومل يتم حتديد ميزانيتها بعد.
وك��ان رئي�س ال ��وزراء احل��ايل فوميو كي�شيدا زعيم احلزب
ال�ل�ي�برايل ال��دمي��وق��راط��ي -مي�ين ق��وم��ي مثل �شينزو �آبي
من قبله� ،أعلن يوم اجلمعة املا�ضي� ،أن هذا امل�شروع مل يلق
ترحيبا من �أح��زاب املعار�ضة التي ت�شكك يف م�بررات �إنفاق
�أموال دافعي ال�ضرائب بهذه الطريقة.
حتى �أن جمموعة م��ن امل��واط�ن�ين رف�ع��ت ه��ذا النقا�ش �إىل
حمكمة ،مطالبة ب�أمر ق�ضائي من حمكمة طوكيو ملنع هذه
اجلنازة الر�سمية.
مع ذلك ،نفت احلكومة وجود �أي دوافع �سيا�سية خفية وراء
هذا احلدث.

ا�ستفتاء حا�سم يف تون�س حول د�ستور «اجلمهورية اجلديدة» للرئي�س
•• تون�س�-أ ف ب:

ي�ت��وج��ه ال�ت��ون���س�ي��ون ب�ع��د غ��دٍ االثنني
�إىل �صناديق االق�تراع لال�ستفتاء حول
م�شروع د�ستور جديد مينح �صالحيات
وا�سعة للرئي�س وميثل مرحلة مف�صلية
يف تون�س الدميوقراطية النا�شئة و�سط
خماوف من “انحراف �سلطوي».ومتر
تون�س ب�أزمة �سيا�سية حادة منذ �أن ق ّرر
الرئي�س قي�س �سع ّيد احتكار ال�سلطات
يف ال� �ب�ل�اد ق �ب��ل ع � ��ام ،وي �� �س�ّي�رّ البالد
مبرا�سيم م�ب ّ�ررا ذل��ك “بخطر داهم”
م��ا اع �ت�ب�ره م �ع��ار� �ض��وه “انقالبا على
الثورة” و”تركيزا مفرطا لل�سلطات”
ح���س��ب م�ن�ظ�م��ات غ�ي�ر حكومية.ودعا
ح��زب النه�ضة امل�ت�ط��رف ذو املرجعية
الإ��س�لام�ي��ة و�أب ��رز املعار�ضني للرئي�س
�إىل مقاطعة اال�ستفتاء واعتباره “م�سارا
غ�ي�ر قانوين” ،ب�ي�ن�م��ا ت ��رك االحت ��اد
العام التون�سي لل�شغل ،كربى النقابات
العمالية ،حرية القرار لأن�صاره.
ويقول الباحث يو�سف ال�شريف لوكالة
ف��ران����س ب��ر���س �إن “�أهم نقطة يف هذا
اال�ستفتاء هي ن�سبة امل�شاركة .هل �ستكون
هناك م�شاركة �ضعيفة �أم �ضعيفة جدا
لأن العديد من الأ�شخا�ص ال يعرفون
حول ماذا �سي�ستفتون وملاذا».
وي �� �ض �ي��ف “القليل م ��ن الأ�شخا�ص
يهتمون بال�سيا�سة ال�ي��وم يف تون�س”،
بينما �شهدت االنتخابات الرئا�سية التي
�أن�ت�خ��ب ف�ي�ه��ا ��س�ع� ّي��د رئ�ي���س��ا ل�ل�ب�لاد يف
 2019ب�أكرث من  72%من جمموع
اال� �ص��وات ،م�شاركة ن�سبتها  58باملئة
من الناخبني.

وط��رح �سع ّيد م�شروع د�ستور يف ن�سخة
�أولية ثم قام ب�أكرث من �أربعني تعديال
تخ�ص “�أخطاء ت�سربت” � �س��واء على
م�ستوى حترير البنود لغويا �أو لإ�ضافة
مفردات جديدة.
و�سجلت هيئة االنتخابات اكرث من 9,3
ماليني ناخب ،ولكن من غري امل�ؤكد ان
يتوجهوا الإثنني �إىل �صناديق اال�ستفتاء
التي تفتح من ال�ساعة اخلام�سة بتوقيت
غرينت�ش �إىل ال�ساعة  ،21,00لالدالء
ب ��أ� �ص��وات �ه��م خ �� �ص��و� �ص��ا.و� �س �ي �ك��ون يوم
اال�ستفتاء ي��وم عطلة بلي عطلة نهاية
الأ��س�ب��وع مب�ب��ا��ش��رة.وي��رى ال�شريف �أن
ال��ذي��ن � �س �ي �ق��ررون ال ��ذه ��اب ال�ستفتاء
�سيفعلون ذلك “�إما لأنهم يحبون فعال
الرئي�س �أو لأنهم يكرهون الذين حكموا
البالد منذ  2011ولكن عددهم ب�ضع
مئات الآالف».
وق��ال خ�براء �إن ن�سبة امل�شاركة �ستكون
�ضعيفة على الأرجح نظرا للم�سار املثري
للجدل خ�لال اع��داد م�سودة الد�ستور
اجلديد.
ي� ��ؤك ��د ال �ك��ات��ب وال� �ب ��اح ��ث ال�سيا�سي
ح �م��ادي ال��ردي �� �س��ي ه ��ذا ال � ��ر�أي .وقال
لفران�س ب��ر���س “خالفا ل�ع��ام ،2014
مل يكن هناك نقا�ش ع��ام ح��ول م�شروع
الد�ستور».
ف�ضال عن ذلك ،يرى ردي�سي �أن م�شروع
ال��د��س�ت��ور ال ��ذي ط��رح��ه ��س�ع� ّي��د “بعيد
ب�سنوات �ضوئية عن امل�شروع العلماين
والدميوقراطي” ال��ذي �أعدته اللجنة
القانونية املكلفة.
ك�م��ا ي�ث�ير م �� �ش��روع ال��د� �س �ت��ور اجلديد
خم��اوف لدى اخل�براء بت�أ�سي�سه لنظام

رئ��ا��س��ي وي�ق�ط��ع م��ع ال�ن�ظ��ام الربملاين
ال � ��ذي ج� ��اء ب ��ه د� �س �ت��ور م ��ا ب �ع��د ث ��ورة
 2011يف تون�س ال�ت��ي اع�ت�برت املثال
ال�ن��اج��ح يف امل�ن�ط�ق��ة يف م��ا �أط �ل��ق عليه
“بالربيع العربي».
وي�شدد الردي�سي على �أن هناك “انحرافا
��س�ل�ط��وي��ا لأن ك ��ل ال �� �س �ل �ط��ات �ستكون
ب�ين �أي ��دي الرئي�س ال��ذي يعني رئي�س
احلكومة والوزراء ،وال�سلطة التنفيذية
لي�ست يف حاجة �إىل ت�صديق الربملان».
مرحلة اال�ستفتاء “هي الثانية �ضمن
خمطط مت اقراره” من قبل الرئي�س
بعد ان ق��ام “بتعليق ثم ح� ّل امل�ؤ�س�سات
اجل� �م� �ه ��وري ��ة مب� ��ا ف �ي �ه��ا الربملان”،
ب��اال� �ض��اف��ة �إىل ت �غ �ي�ير ق ��ان ��ون منظم

االحتاد الأوروبي واحللف الأطل�سي يخ�شيان
قيام حكومة ميينية متطرفة يف �إيطاليا
•• روما�-أ ف ب:

م��ع ا�ستقالة م��اري��و دراغ� ��ي ،خ�سر االحت ��اد الأوروب� ��ي
واحل�ل��ف الأطل�سي حليفا ك�ب�يرا يف موقفهما الداعم
لأوك��ران�ي��ا بوجه ال�غ��زو ال��رو��س��ي ،لكنها يخ�شيان الآن
و� �ص��ول زع�ي�م��ي ال�ي�م�ين امل�ت�ط��رف الإي �ط��ايل جورجيا
م�ي�ل��وين امل�شككة ب �ج��دوى ال�ت�ك�ت��ل الأوروب � ��ي وماتيو
�سالفيني املقرب من مو�سكو� ،إىل ال�سلطة.
ويحظى حزباهما “�إخوة �إيطاليا” (فراتيلي ديتاليا)
م��ن الفا�شيني اجل��دد و”الرابطة” امل�ع��ادي��ة للهجرة
ب �ح��واىل  40%م��ن ن��واي��ا ال�ت���ص��وي��ت ب�ح���س��ب �آخر
ا��س�ت�ط�لاع�ين ل �ل��ر�أي � �ص��درت نتائجهما ق�ب��ل حواىل
�شهرين من موعد االنتخابات املبكرة.
ويف ح��ال ان�ضم �إليهما “فورت�سا �إيطاليا” ،احلزب
اليميني بزعامة �سيلفيو برلو�سكوين ،ت�شري التوقعات
�إىل ان حتالف اليمني �سيح�صل على � 45إىل 48%
من الأ�صوات.و�إذا ما ا�ستثنينا املفو�ض الأوروبي باولو
جنتيلوين الذي ندد ب�شدة بالذين دفعوا رئي�س الوزراء
الإي� �ط ��ايل �إىل اال��س�ت�ق��ال��ة م�ع�ت�برا �أن �ه��م “يفتقرون
ح�س امل�س�ؤولية” ،ف��إن ردود الفعل الأوىل للقادة
�إىل ّ
الغربيني ك��ان��ت معتدلة .واكتفى الرئي�س الفرن�سي
�إميانويل ماكرون على �سبيل املثال بالإ�شادة بـ”رجل
دولة كبري».
لكن النربة خمتلفة يف الكوالي�س� ،إذ ق��ال دبلوما�سي
يعمل يف روما �إن الأوروبيني “ت�ساورهم خماوف” لأن
دراغي الذي زار كييف يف حزيران/يونيو برفقة ماكرون
وامل�ست�شار الأملاين �أوالف �شولت�س “كان عامل ا�ستقرار
مهما” ،م�ضيفا “ال ب� ّد �أن يتوا�صل الدعم ال�سيا�سي
واالقت�صادي والع�سكري لأوكرانيا بدون عقبات �أيا كان
اللون ال�سيا�سي للحكومة املقبلة».
وعلق لوكا �سريياين رئي�س كتلة “�إخوة �إيطاليا” يف
جمل�س ال���ش�ي��وخ ع�ل��ى بع�ض ال�ع�ن��اوي��ن ال�ل�ي�برال�ي��ة يف
ال�صحافة الإيطالية الأربعاء فندد بـ”الأخبار الزائفة
ال�ت��ي ت�ن��ذر ب ��أن ال�ب�راب��رة ع�ل��ى �أبواب” روم ��ا م�ضيفا
“�أثبتنا جديتنا يف ال�سيا�سة اخل��ارج�ي��ة بوقوفنا �إىل
ج��ان��ب �إي�ط��ال�ي��ا واالحت� ��اد الأوروب� ��ي
واحللف الأطل�سي و�أوكرانيا ،يف حني
كان ميكن �أن يكلفنا ذلك ثمنا باهظا
على �صعيد االنتخابات».
ون� ��ددت ج��ورج �ي��ا م�ي�ل��وين ب �ن�برة ال
لب�س فيها ب��ال�ه�ج��وم ال��رو��س��ي على
�أوك��ران �ي��ا متم�سكة ب���س�ي��ادة ال ��دول،
و�أي� � ��دت ت �ق��دمي م �� �س��اع��دة لكييف.
لكن ماتيو �سالفيني ال��ذي يجاهر
ب ��إع �ج��اب��ه ب �ف�لادمي�ير ب��وت�ي�ن ،يجد
�صعوبة يف التمايز عن هذه ال�صورة،
ف �ي �م��ا ل� ��زم ب��رل��و� �س �ك��وين ال�صديق

ال�شخ�صي للرئي�س الرو�سي �صمتا تاما.
ور�أى اخل �ب�ير اجل�ي��و��س�ي��ا��س��ي �أل �ف �ي��و ��س�ك�ي��اري���س��ا �أن
“ائتالفا قوميا حمافظا �سيعتمد على الأرجح �سيا�سة
ملتوية ت�تراف��ق م��ع الكثري م��ن التوتر الداخلي على
ارتباط باختالف مواقف الأحزاب الثالثة حول امل�سائل
الدولية».
وحذر من �أنه “ال ميكن �إعادة النظر” يف التزام �إيطاليا
جتاه احللف الأطل�سي لكن “قد ن�شهد مبادرات معزولة
من قبل الأحزاب احلاكمة تقو�ض الثقة ببلدنا وت�ضعف
ال�سيا�سة الغربية حيال بوتني».
و�أع��رب��ت �صحيفة لوموند الفرن�سية يف افتتاحية عن
خم ��اوف م��ن “البلبلة اجليو�سيا�سية ال�ت��ي �ستت�أتى
من ع��ودة تلك الت�شكيالت ذات املا�ضي املثقل باملراعاة
ل�ف�لادمي�ير ب��وت�ين �إىل ال�سلطة م��ن خ�لال انتخابات
مقبلة ،يف ظل القلق ب�ش�أن الطاقة مع اق�تراب مو�سم
ال�شتاء».
ون �� �ش��ر ال��رئ �ي ����س الأوك � � ��راين ف��ول��ودمي�ي�ر زيلين�سكي
اخلمي�س تغريدة دبلوما�سية النربة� ،أ�شاد فيها بدراغي
مبديا ثقته ب�أن روما �ستبقى بجانب كييف.
وك �ت��ب “ممنت ب���ص��دق مل��اري��و دراغ� ��ي ل��دع�م��ه الثابت
لأوكرانيا يف معركتها �ضد العدوان الرو�سي ودفاعه عن
القيم الأوروبية امل�شرتكة ،الدميوقراطية واحلرية».
وتابع “�سنوا�صل العمل على تعزيز التعاون بني �أوكرانيا
و�إيطاليا� ،إنني واثق ب�أن الإيطاليني �سيوا�صلون دعمهم
الن�شط لأوكرانيا».
وث�م��ة ملف �آخ��ر ج��وه��ري ب��ر�أي الغربيني ه��و بح�سب
الدبلوما�سي الأوروب ��ي �أن “توا�صل احلكومة املقبلة
اجلهود الهائلة التي با�شرها ماريو دراغ��ي للحد من
اعتماد �إيطاليا على الطاقة الرو�سية” ،ووق��ع رئي�س
الوزراء امل�ستقيل يف مطلع الأ�سبوع عقدا �ضخما ل�شراء
الغاز من اجل��زائ��ر.ويف توقيت الف��ت ،ارتفعت �إمدادات
جم�م��وع��ة “غازبروم” ال��رو��س�ي��ة لإي�ط��ال�ي��ا اخلمي�س
بن�سبة � 70%إىل  36مليون مرت مكعب من الغاز يف
اليوم باملقارنة مع  21مليون مرت مكعب كانت ت�سلمها
ي��وم�ي��ا يف الأي� ��ام الأخ � �ي ��رة.ور�أت امل�ج�ل��ة الإلكرتونية
“فورميت�شي.نت” امل ��ؤي��دة للحلف
الأطل�سي �أن��ه “ي�صعب ع��دم الربط
م ��ع ي ��وم الأرب � �ع� ��اء ،ح�ي�ن ك��ان��ت كل
امل��ؤ��ش��رات تتالقى م��ن �أج��ل �سقوط
ح�ك��وم��ة ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة بزعامة
دراغ � ��ي امل� ��ؤي ��د ل�ل�احت��اد الأوروب� � ��ي
واحللف الأطل�سي».
ل �ك ��ن ال� ��واق� ��ع �أن رو�� �س� �ي ��ا ع � ��اودت
اخلمي�س �إم ��دادات الغاز جزئيا �إىل
الدول الأوروبية الأخرى من خالل
م �ع��اودة ال�ع�م��ل ب�خ��ط �أن��اب �ي��ب نورد
�سرتمي.

ل �ل �م �ج �ل ����س الأع � �ل� ��ى ل �ل �ق �� �ض��اء وهيئة
االنتخابات.
ويرى الردي�سي �أن البالد “ذاهبة نحو
دي�ك�ت��ات��وري��ة باملعنى ال�لات�ي�ن��ي للكلمة
حيث الرئي�س يمُ لي كل �شيئ” .ويتابع
“لن ي �ك��ون م�ث��ل ال���ص�ين وال الرئي�س
امل���ص��ري ع�ب��د ال�ف�ت��اح ال�سي�سي لأن ��ه ال
ميتلك جي�شهم ،ولكن ميكن ان يتطور
�إىل الت�سلط».
وه� ��ذا االن� �ح ��راف ق��ائ��م ح���س��ب خرباء
�آخرين ولكن لن يحدث فورا.
و ُتبني الباحثة يف مركز �أملاين �إليزابيت
ف�يري �ن �ف �ي �ل��ز �أن � ��ه “مت و�� �ض ��ع الإط � ��ار
القانوين ونتجه نحو نظام مغلق ،لأنه،
وبالنظر �إىل اجتثاث م�ؤ�س�سات مراقبة

احل��ري��ات وال��دمي��وق��راط �ي��ة احلا�صل،
نالحظ وك�أنها �شبكة تغلق �شيئا ف�شي�أ”،
منتقدة “غياب م�س�ؤولية الرئي�س” يف
ذلك.وغيرّ ت م�ؤ�س�سات دولية على غرار
“فريدمي هاو�س” و”ذي ايكومني�ست”
ت���ص�ن�ي�ف�ه��ا ل�ت��ون����س م� ��ؤخ ��را م��ن دولة
“ح ّرة” �إىل دولة “ح ّرة جزئيا” ،ح�سب
يو�سف ال�شريف الذي ي�ؤكد �أن “النا�س
ب�إمكانهم التعبري بكل ح ّرية والذهاب
لالنتخاب ورف�ض (اال�ستفتاء) من دون
�أن يتم �سجنهم ،وه��ذا يبني �أن�ن��ا ل�سنا
�أمام ال�صورة التقليدية للديكتاتورية».
وي�ضيف �أن ف��ال���س��ؤال امل�ط��روح يف هذا
ال�سياق هو ماذا بعد قي�س �سع ّيد و”هذا
الد�ستور ميكن ان ينتج نظاما �سلطويا

�سيكون �شبيها مبا كان عليه احلال قبل
العام .»2011
م��ن جهتها ،ق��ال��ت فرينفيلز �إن��ه غداة
اال�ستفتاء ،على الرئي�س قي�س �سع ّيد
“ايجاد م�صاحلة ب�ين ن�ظ��ام��ه القائم
على ال��رج��ل ال�ق��وي ووع ��وده باحلفاظ
ع�ل��ى احلريات” ،م��و��ض�ح��ة �أن لديها
خم � ��اوف ح� ��ول “كيف ��س�ي�ت�ع��ام��ل مع
اال�شخا�ص الذين ينتقدونه».
و�أم� � � � ��ام ال ��رئ� �ي� �� ��س و� � �ض ��ع اق �ت �� �ص��ادي
واج �ت �م��اع��ي م� �ت� ��أزم يف ال �ب�ل�اد ومه ّمة
�شاقة اليجاد احللول لذلك وخ�صو�صا
بعد ارت �ف��اع ن�سبة البطالة والت�ضخم
وت��ده��ور ال�ق��درة ال�شرائية للمواطنني
الذين زادت الأزمة الرو�سية الأوكرانية
من تراجعها.والثالثاء� ،أعلن �صندوق
ال �ن �ق��د ال � ��دويل �أ ّن ب�ع�ث��ة م��ن خربائه
اخ �ت �ت �م��ت زي� � ��ارة �إىل ت��ون ����س يف �إط� ��ار
م �ف��او� �ض��ات جت��ري �ه��ا امل ��ؤ� �س �� �س��ة املالية
الدولية مع البلد امل ��أزوم ملنحه برنامج
م�ساعدات ،م�شرياً �إىل �أ ّن املحادثات بني
اجلانبني ح ّققت “تقدماً ج ّيداً».
وتتمحور املفاو�ضات بني تون�س و�صندوق
النقد ح��ول برنامج الإ�صالحات الذي
تقرتحه احلكومة برئا�سة جنالء بودن.
وي�شرتط ال�صندوق �أن يرتافق القر�ض
مع تنفيذ �إ�صالحات جذرية.
وي �ق �دّر خ�ب�راء �أن يبلغ ح�ج��م القر�ض
نحو ملياري يورو.
وي � ��رى خ �ب��راء �أن اال�� �ص�ل�اح ��ات التي
��س�ت�ق��وم ب�ه��ا ت��ون����س �ستثقل م��ن كاهل
امل��واط �ن�ي�ن �أك�ث��ر ف ��أك�ث�ر خ���ص��و��ص��ا يف
م��ا يتعلق مبراجعة �سيا�سة دع��م املواد
الأ�سا�سية.
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انف�صاليون متحالفون مع
رو�سيا يف �أوكرانيا يحجبون
حمرك البحث جوجل

•• عوا�صم-رويرتز:

قال زعيم جمهورية دونيت�سك ال�شعبية املعلنة من جانب
واحد �أم�س اجلمعة �إن االنف�صاليني الذين تدعمهم رو�سيا
يف املنطقة الواقعة يف �شرق �أوكرانيا حجبوا الو�صول �إىل
حم��رك ال�ب�ح��ث ج��وج��ل وع ��زا ذل��ك مل��ا و��ص�ف��ه مبعلومات
“م�ضللة».ويف ر�سالة على قناته على تيليجرام ،اتهم ديني�س
ب��و� �ش �ي �ل�ين جوجل
ب��ال�تروي��ج “للعنف
� �ض��د ك��ل الرو�س”
وق��ال �إن امل�س�ؤولني
ع � � � � ��ن ذل � � � � � � ��ك ه ��م
“القائمون عليه
م� � � � ��ن احل� � �ك � ��وم � ��ة
الأمريكية».
وت ��اب ��ع ق��ائ�ل�ا “�إذا
ت��وق��ف ج��وج��ل عن
�سيا�ساته الإجرامية
وع��اد مل�سار القانون
والأخ�ل�اق واملنطق،
لن ن�ضع عراقيل على عمله».ومل يقدم �أدلة على ما قاله.
ومل ي ��رد ج��وج��ل ب�ع��د ع�ل��ى ط�ل��ب ل�ل�ت�ع�ل�ي��ق.وم�ن��ذ �إر�سال
قواتها لغزو �أوكرانيا يف  24فرباير �شباط ،اتهمت رو�سيا
واجلماعات املتحالفة معها ال�شركات الغربية بن�شر دعاية
مناه�ضة للرو�س واتخاذ موقف منحاز يف ال�صراع.وفر�ضت
رو�سيا حظرا على في�سبوك و�إن�ستجرام يف مار�س �آذار بعد �أن
خل�صت حمكمة �أن ميتا مالكة في�سبوك مذنبة مبا و�صفته
“�أن�شطة متطرفة” .وح��ذت جمهورية دونيت�سك وكذلك
جمهورية لوجان�سك ال�شعبية ،املعلنة �أي���ض��ا م��ن جانب
واحد ،حذو رو�سيا يف حظر في�سبوك و�إن�ستجرام.

رئي�س (راين �إير) يدعو لندن �إىل مراجعة �سيا�سة الهجرة بعد بريك�ست
•• لندن�-أ ف ب:

دعا رئي�س �شركة “راين �إير” االيرلندية للطريان مايكل �أولريي اجلمعة
احلكومة الربيطانية �إىل التح ّلي مبزيد من “ح�سن الإدراك” ب�ش�أن �سيا�سة
الهجرة بعد خروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي ،يف ظ ّل نق�ص العمال يف
قطاع الطريان.وقال عرب �إذاعة “بي بي �سي” الرابعة BBC Radio 4
«نواجه و�ض ًعا غري ًبا حال ًيا بحيث ميكنني احل�صول على ت�أ�شريات يف اململكة
املتحدة جللب مغاربة ليعملوا .لكن ال ميكنني احل�صول على ت�أ�شريات
للربتغاليني �أو االيطاليني �أو ال�سلوفاكيني».و�أ�ضاف “نحن بحاجة �إىل
مزيد من ح�سن الإدراك و�إىل مقاربة عملية لكيفية تطبيق بريك�ست».
ولفت �إىل �أن منح مزيد من الت�أ�شريات لعمال �أوروبيني �سي�ساعد يف احتواء

اال�ضطرابات يف قطاع الطريان.و�أ ّكد رئي�س ال��وزراء الربيطاين امل�ستقيل
بوري�س جون�سون ،ال��ذي قاد احلملة امل�ؤدية خل��روج بريطانيا من االحتاد
الأوروبي� ،أن هذا اخلروج يجب �أن ي�سمح للملكة املتحدة بتفادي توظيف يد
عاملة �أوروبية رخي�صة بغية توظيف مزيد من الربيطانيني ب�أجر �أف�ضل.
لكن ال�شركات جتد �صعوبة يف التوظيف يف القطاعات التي كانت ت�ستخدم
اليد العاملة الأجنبية ،مثل الفنادق واملطاعم والتوزيع والزراعة.
ويتعني على هذه ال�شركات جلب عمال من دول بعيدة ،لكن ال يكفي ذلك
مللء الوظائف التي كان ي�شغلها مئات �آالف الأوروبيني قبل جائحة كوفيد-
 19وخروج بريطانيا من االحتاد الأوروبي.و�شهد قطاع الطريان فو�ضى
يف الأ�سابيع الأخرية بحيث �ألغت بع�ض ال�شركات �آالف الرحالت وبع�ضها يف
اللحظة الأخرية ،ب�سبب نق�ص الكوادر على الأر�ض.

�سكان دونبا�س يف �أوكرانيا منهكون بعد خم�سة �أ�شهر من احلرب
•• كراماتور�سك�-أ ف ب:

ي�سيطر الي�أ�س والغ�ضب على �سكان
��ش��رق �أوك��ران �ي��ا املنهكني بعد خم�سة
�أ��ش�ه��ر م��ن “حرب ب�لا رح �م��ة ،حرب
و��ص�ل��ت �إىل ح � ّد اجلنون” ،بح�سب
ت�ع�ب�ير امل�ت�ط��وع يف ال�ع�م��ل الإن�ساين
�أول �ك �� �س��ي ي��وك��وف.ي��دخ��ل ال �ن ��زاع يف
�أوك ��ران� �ي ��ا الأح � ��د � �ش �ه��ره ال�ساد�س،
غ�ير �أن��ه م�ستمر منذ ثماين �سنوات
يف م �ن �ط �ق��ة دون � �ب ��ا� ��س ال�صناعية
والعمالية ب�شرق �أوك��ران �ي��ا ،منذ �أن
�سيطر انف�صاليون م��وال��ون لرو�سيا
وم��دع��وم��ون م��ن مو�سكو ع�ل��ى ق�سم
من املنطقة يف .2014
وم ��ع ال �غ��زو ال��رو� �س��ي ل�ل�ب�ل��د يف 24
�شباط-فرباير ،دخ��ل �إقليم دونبا�س
م��رح�ل��ة ج��دي��دة.ف �ه��و ي���ش�ه��د يوميا
ق�صفا يطال امل��دن وال�ق��رى الواقعة
ع �ل��ى ط� ��ول خ ��ط اجل �ب �ه��ة ،مت�سببا
ب�سقوط ق�ت�ل��ى� ،أو ب��أف���ض��ل احلاالت
ب �ت��دم�ير م� �ن ��ازل ت �ت �ح��ول ف� �ج� ��أة مع
ب���س��ات�ي�ن�ه��ا �إىل �أن �ق��ا���ض.ح �ت��ى املدن
الأبعد عن اجلبهة مثل كراماتور�سك،
املركز الإداري ملنطقة دونيت�سك ،تبقى
عر�ضة ل�ضربات دامية.
و�أفاد حاكم دونيت�سك بافلو كرييلنكو
�أن �أك�ث�ر م��ن  600م��دين ق�ت�ل��وا يف
املنطقة منذ ب��دء االجتياح الرو�سي،
ف �ي �م��ا �أ�� �ص� �ي ��ب �أك �ث ��ر م� ��ن 1600
بجروح.
واحتلت القوات الرو�سية ب�شكل �شبه
ك��ام��ل ل��وغ��ان���س��ك ،امل�ن�ط�ق��ة الثانية
ال��واق�ع��ة يف دون�ب��ا���س ،وحت ��اول حاليا

ال�سيطرة على دونيت�سك .و�إذا كانت
اجل �ب �ه��ة مل ت �� �ش �ه��د ت �غ �ي�ي�را يذكر
يف الأ��س��اب�ي��ع الأخ �ي��رة� ،إال �أن حرب
اال�ستنزاف التي يخو�ضها الطرفان
حتدث ا�ضرارا ج�سيمة.
يف مدينة توريت�سك ،يرفع ع�سكري
منهك يك�سوه ال�غ�ب��ار ال��رم��ادي بعد
ق���ص��ف �أوق� ��ع ��س�ت��ة ق�ت�ل��ى قب�ضته يف
�إ�شارة انت�صار ،غري �أن عيناه تخلوان
من �أي ب�صي�ص �أمل.
ويف م��دي �ن��ة ب �خ �م��وت ال��واق �ع��ة على
خطوط املواجهة الأوىل ،ت�صب امر�أة
غ���ض�ب�ه��ا ع �ل��ى ال���ص�ح��اف�ي�ين الذين
تتهمهم ب�أنهم “يجلبون النح�س”،
واق�ف��ة ب�ين �أن�ق��ا���ض �صيدليتها التي
�أ�صيبت ب�صاروخ تقول �إنه �أوكراين.
ف�ف��ي منطقة دون�ب��ا���س ال�ت��ي ال تزال
تعي�ش يف ظ��ل ما�ضيها ال�سوفياتي،
تنت�شر ال�ن�ق�م��ة ع�ل��ى ك�ي�ي��ف املتهمة
ب��إه�م��ال املنطقة على م��دى �سنوات.
و�إن ك� ��ان ال �� �س �ك��ان م�ن�ق���س�م��ون بني
غالبية تنتظر و�صول الرو�س و�أقلية
ت�ؤكد �أنها “�أوكرانية”� ،إال �أن ال�شعور
امل�شرتك بني اجلميع هو الإنهاك.
فالإح�سا�س العام بني ال�سكان الذين
ال �ت �ق �ت �ه��م وك ��ال ��ة ف��ران ����س ب ��ر� ��س يف
الأ�سابيع الأخ�يرة هو الي�أ�س والعجز
عن فهم ما يجري ،ف�ضال عن ال�شعور
ب�أنهم مرتوكون مل�صريهم.
يف ت�شا�سيف ي��ار ،املدينة التي طالها
ق���ص��ف �أوق � ��ع �أك�ث��ر م ��ن  45قتيال
يف  10مت��وز/ي��ول �ي��و ،جت�م��ع ام ��ر�أة
يف الـ 64م��ن العمر ح�ب��وب م�شم�ش
متعفنة عن الأر�ض �أمام مبنى مدمر

و�سط خراب تام.ت�صيح ليودميال الأم
ل�ستة �أط �ف��ال واجل ��دة لـ 12حفيدا
“ثمة �أط �ف ��ال م��ا زال� ��وا مطمورين
ه�ن��ا! �أه�ل�ه��م ي�ن��ادون�ه��م ل�ك��ن ال �أحد
يجيب!».تقول ال�سيدة راف�ضة ك�شف
ا� �س �م �ه��ا ال �ك��ام��ل ع �ل��ى غ � ��رار معظم
الذين التقتهم فران�س بر�س “ال �أحد
بحاجة �إلينا هنا! مل يعد هناك �شي،
امل���س��ؤول��ون غ� ��ادروا ،علينا �أن نتدبر
�أمرنا للبقاء على قيد احلياة».
وغ��ال �ب��ا م��ا ي�سجل غ �ي��اب ال�سلطات
بعد �ضربة ،يف حني يلزم الع�سكريون
ال���ص�م��ت.وال ت���س��اور معظم املدنيني
�أي �أوه� ��ام ب���ش��أن م���س��ؤول�ي�ه��م� ،سواء
كانوا موالني لرو�سيا �أو ال .وغالبا ما
يرتدد يف الأحاديث �أن “رئي�س بلدية
تلك القرية �سيكون �أول من �سيهرب،
ورئي�س تلك القرية الأخ��رى �سيكون

�أول من يتعاون مع الرو�س».
دع ��ت ال���س�ل�ط��ات م� ��رارا ال���س�ك��ان �إىل
امل �غ��ادرة ،لكن ك�ثرا لي�س لديهم �أي
م �ك��ان ي��ذه �ب��ون �إل �ي��ه.ت �ق��ول تيتيانا
اخلم�سينية يف بوكروف�سك بعد �ضربة
طالت ع�شرة م�ساكن يف ال�شارع نف�سه
“كنت �أحب حياتي وعملي يف م�صنع
يف اجل��وار ،ك��ان ل��دي منزيل ،مل يكن
منزال خ��ارق��ا ،لكن كانت لدينا حياة
جيدة».
وي�ن��دد ال�ع��دي��دون ب�ك�لام مبطن �إىل
ح � ّد م��ا ب��إق��ام��ة اجل�ن��ود الأوكرانيني
مقراتهم يف مناطق �سكنية �أو مدار�س
�أو منازل مهجورة.
وهذا املو�ضوع بالغ احل�سا�سية �إذ �إنه
يقع يف �صلب الدعاية الرو�سية التي
ت�ب�رر ال���ض��رب��ات ع�ل��ى م��واق��ع مدنية
بوجود ع�سكريني فيها.

وتقول ام��ر�أة يف توريت�سك بعد ب�ضع
��س��اع��ات ع�ل��ى ��ض��رب��ة ا��س�ت�ه��دف��ت ح ّيا
�سكنيا “ال يجدر بي �أن �أحتدث �إليكم،
ق��د �أواج� ��ه م���ش�ك�لات ،لكنني �أمتنى
�أن ي��رح��ل ال�ع���س�ك��ري��ون� ،أن يذهبوا
ليقاتلوا يف م�ك��ان �آخ ��ر ،ثمة �أطفال
و�أنا�س عاديون هنا».
وت� � � �ق � � ��ول ن � �ي � �ن� ��ا ت � �� � �ش� ��وب� ��ري � �ن� ��و يف
كو�ستيانتينيفكا “�أخاف من اجلميع،
من الرو�س كما من الأوكرانيني».
ورف � ��� ��ض م� �ت� �ح ��دث ب ��ا�� �س ��م اجلي�ش
الأوك� ��راين يف دون�ب��ا���س التعليق على
ه��ذه امل���س��أل��ة ردا ع�ل��ى �أ��س�ئ�ل��ة وكالة
ف ��ران� �� ��س ب ��ر� ��س.م ��ن ج �ه �ت��ه� ،صرح
احل��اك��م الع�سكري ملنطقة دونيت�سك
بافلو كرييلنكو لفران�س بر�س “هذه
ه��ي احل� ��رب .م��ن امل���س�ت�ح�ي��ل تفادي
تدمري بنى حتتية �أو �أمالك».
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�أملانيا ّ
ت�ضخ مليارات اليورو لإنقاذ عمالق الطاقة يونيرب  10.9مليار درهم ت�صرفات عقارات دبي يف �أ�سبوع
•• برلني�-أ ف ب:

قررت احلكومة الأملانية �ص ّخ مليارات اليورو لإنقاذ �شركة "يونيرب"
التي تعد �أحد عمالقة الطاقة الأملانية والتي ت�أ ّثرت بتقلي�ص امدادات
الغاز الرو�سي .ووعدت حكومة �أوالف �شولت�س بتدابري مل�ساعدة الأ�سر
املت�ض ّررة من �أزمة الطاقة.
وقال امل�ست�شار الأملاين اجلمعة "يونيرب هي �شركة ذات �أهمية كبرية
للتنمية االقت�صادية لبلدنا ولإمداد املواطنني بالطاقة".
ن�صت عليها خطة الإنقاذ ،م�ساهمة
ومن التدابري الرئي�سية التي ّ
الدولة يف ر�أ�س مال املجموعة بن�سبة ت�صل �إىل  30يف املئة وقر�ض
عام ي�صل �إىل  7,7مليارات يورو.

14

لكن يف مقابل ذل��ك� ،سيتعينّ على دافعي ال�ضرائب دفع مزيد من
الر�سوم �إذ �ست�سمح برلني ل"يونيرب" بتمرير زيادات يف �أ�سعار الغاز
�إىل عمالئها ،من �أجل امل�ساعدة يف �إنقاذ ال�شركة.
ل��ذل��ك ،على الأمل ��ان ت��و ّق��ع ارت�ف��اع ف��ات��ورة الطاقة م��رة �أخ ��رى ،كما
اعرتف امل�ست�شار .ولكنه �أ ّكد �أي�ضاً �أنهم لن "يُرتكوا مبفردهم" يف
هذه الأزمة.
ووعد �شولت�س الذي قطع �إجازته لإلقاء خطاب يف مقر امل�ست�شارية،
ب�أنّ تقدّم الدولة قريباً حزمة جديدة من الدعم للأ�سر.
خ�ص�صت �أك�ثر من  30مليار ي��ورو لدعم الأفراد
وكانت �أملانيا قد ّ
يف مواجهة تداعيات احلرب يف �أوكرانيا ،التي زعزعت ا�ستقرار �سوق
الطاقة وزادت من الت�ضخّ م.

•• دبي-وام:

بلغت الت�صرفات العقارية يف دائ��رة الأرا��ض��ي والأم�ل�اك بدبي خ�لال الأ�سبوع
احلايل �أكرث من  10.9مليار درهم .و�شهدت الدائرة ت�سجيل  1979مبايعة
بقيمة  5.13مليار درهم منها  263مبايعة للأرا�ضي بقيمة  1.46مليار درهم
و 1716مبايعة لل�شقق والفلل بقيمة  3.67مليار درهم .وجاءت �أهم مبايعات
الأرا�ضي بقيمة  167مليون دره��م يف منطقة برج خليفة تليها مبايعة بقيمة
 71مليون درهم يف منطقة الرب�شاء الأوىل تليها مبايعة بقيمة  50مليون درهم
يف منطقة نخلة جمريا .وت�صدرت منطقة احلبية اخلام�سة املناطق من حيث
عدد املبايعات �إذ �سجلت  130مبايعة بقيمة  328مليون درهم ،تلتها منطقة
جبل علي الأوىل بت�سجيلها  32مبايعة بقيمة  93مليون درهم وثالثة يف اليفرة
 2بت�سجيلها  24مبايعة بقيمة  28مليون درهم .وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات

ال�شقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة  39مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا ك�أهم
املبايعات تلتها مبايعة بقيمة  35مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا و�أخريا
مبايعة بقيمة  31مليون درهم يف منطقة املركا�ض .وت�صدرت منطقة اخلليج
التجاري املناطق من حيث عدد مبايعات ال�شقق والفلل �إذ �سجلت  195مبايعة
بقيمة  297مليون درهم ،تلتها منطقة ور�سان الأوىل بت�سجيلها  135مبايعة
بقيمة  42مليون دره��م وثالثة يف برج خليفة بت�سجيلها  133مبايعة بقيمة
 352مليون درهم .و�سجلت الرهون قيمة قدرها  5.09مليار درهم منها 54
رهنا للأرا�ضي بقيمة  4.26مليار دره��م و 357رهنا للفلل وال�شقق بقيمة
 834.38مليون درهم� ،أهمها مبنطقة املركا�ض بقيمة  4مليارات درهم و�أخرى
يف منطقة وادي ال�صفا  5بقيمة  112مليون دره��م� .أم��ا الهبات فقد �شهدت
ت�سجيل  119هبة بقيمة  719.57مليون درهم� ،أهمها مبنطقة الرفاعة بقيمة
 196مليون درهم و�أخرى يف منطقة ال�سوق الكبري بقيمة  85مليون درهم.

�ضمن جهود ال�صندوق املتوا�صلة لتمكني رواد الأعمال من التحول الرقمي مل�شاريعهم

ان�ضمام �أباك�س �إىل مبادرة التمكني الإلكرتوين من �صندوق خليفة
•• �أبوظبي-الفجر:

رح��ب ��ص�ن��دوق خليقة لتطوير
امل�شاريع بان�ضمام �شركة �أباك�س
حل �ل��ول ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املعلومات
ك� ��� �ش ��ري ��ك ج� ��دي� ��د يف م � �ب� ��اردة
ال �ت �م �ك�ين الإل� � �ك �ت��روين ،بحيث
�ستوفر ال�شركة الر�سمية املزودة
ل�ب�رن ��ام ��ج "�سيج" يف ال�شرق
الأو�سط لأع�ضاء �صندوق خليفة
ح � ��زم م �ت �خ �� �ص �� �ص��ة لتمكينهم
رقم ًيا من خ�لال �إق��ام��ة جل�سات
ت ��وع �ي ��ة ح � ��ول ح� �ل ��ول التحول
ال��رق�م��ي ،ون ��دوات تعليمية عرب
الإن �ت��رن � ��ت ح � ��ول تكنولوجيا
"�سيج" ،وور�ش عمل متخ�ص�صة

ح�سب ال�ق�ط��اع��ات ال�ت��ي ينتمون
�إليها ،كما �ستدعمهم "�أباك�س"
بالرتويج لأعمالهم على من�صات
ال�ت��وا��ص��ل االج�ت�م��اع��ي اخلا�صة
بها ،و�ستخ�صهم ب�أ�سعار تف�ضيلية
لربامج "�سيج " حللول ال "�إي �آر
بي".
�ستقدم "�أباك�س" � ً
أي�ضا من خالل
�شراكتها م��ع �صندوق خليفة يف
ب��رن��ام��ج ال�ت�م�ك�ين الإل� �ك�ت�روين
لأع�ضائه جمموعة متنوعة من
احل��زم احل�صرية التي تت�ضمن:
برامج تخطيط موارد امل�ؤ�س�سات،
و�إدارة امل� ��وارد ال�ب���ش��ري��ة ،و�إدارة
عالقات العمالء ،وبرامج �سوفت
وي��ر املحا�سبة ،وح�ل��ول امل�شاريع

ال�صغرية.
وقد قالت �سعادة علياء املزروعي،
ال��رئ�ي����س التنفيذي يف �صندوق
خليفة لتطوير امل���ش��اري��ع بهذه
امل�ن��ا��س�ب��ة " :ن���س�ع��ى يف �صندوق
خليفة با�ستمرار �إىل العثور على
� �س �ب��ل ج ��دي ��دة وم �ب �ت �ك��رة تخدم
ال�ن�ظ��ام البيئي ل��ري��ادة الأعمال
يف دول��ة الإم� ��ارات ،وق��د �ساهمت
��ش��راك��ات�ن��ا امل�ت�ب��ادل��ة ال�ن�ف��ع التي
عقدناها �ضمن برنامج التمكني
الإل� �ك�ت�روين �إىل �إت��اح��ة امل ��وارد
وامل �ن �ت �ج��ات �أم � ��ام رواد الأعمال
الأع�ضاء يف ال�صندوق و�إلهامهم
باملعارف واخلربات من قبل رواد
ال�صناعة وخ�برائ�ه��ا يف خمتلف

القطاعات� .إنه ملن دواعي �سرورنا
ان�ضمام �شركة "�أباك�س" الرائدة
�إىل � �ش��رك��اء ب��رن��ام��ج التمكني
الإلكرتوين مما �سيتيح الو�صول
�إىل خ��دم��ات وم�ن�ت�ج��ات برنامج
"�سيج" املتطورة �أم��ام امل�شاريع
ال���ص�غ�يرة وامل�ت��و��س�ط��ة ال�ت��ي من
�ش�أنها متكني ال�شركات وتوفري
الدعم ال�لازم لها لالرتقاء �إىل
م �� �س �ت��وى م �ت �ق��دم م ��ن التحول
الرقمي".
و�أ�� � �ض � ��اف � ��ت" :يعزز ان�ضمام
"�أباك�س" م ��ن ق�ي�م��ة برنامج
ال�ت�م�ك�ين الإل � �ك �ت�روين وتفوقه
كمبادرة م�ؤثرة ب�شكل مبا�شر يف
ت�ط��وي��ر ودع ��م رواد الأع �م��ال يف

�إدارة م�شاريعهم وتنمية فر�ص
جن��اح �ه��ا� ،إذ ي��وا� �ص��ل �صندوق
خ�ل�ي�ف��ة ال �ت��زام��ه ب��امل���س��اه�م��ة يف
ت�ط��وي��ر ب�ي�ئ��ة ري� ��ادة الأع �م��ال يف
دول ��ة الإم � ��ارات وج�ع�ل�ه��ا واحدة
من الأف�ضل بني دول العامل ،من
خ�ل�ال تقدميها ��س��اع��ات مكثفة
وثرية من اال�ست�شارات والربامج
القيمة ل��رواد الأع �م��ال ،و�إتاحة
و�صولهم �إىل منتجات وخدمات
فريدة وح�صرية".
و��ص��رح �سونيل م��اث�ي��و ،امل�ؤ�س�س
وامل��دي��ر الإداري ل�شركة �أباك�س
حل �ل��ول ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا املعلومات:
"نحن متحم�سون لكوننا �شركاء
م ��ع � �ص �ن��دوق خ �ل �ي �ف��ة لتطوير

امل �� �ش��اري��ع يف ب��رن��ام��ج التمكني
االلكرتوين "E-Empower
" .ه��دف �ن��ا ه� ��و مت �ك�ي�ن ودع� ��م
ر�ؤي��ة �أ��ص�ح��اب الأع �م��ال والرواد
يف جم ��ال الأع� �م ��ال ،ن �ه��دف �إىل
الإ�� �س ��راع بتحقيق ر�ؤي �ت �ه��م من
خ�ل�ال �إ� �ض��اف��ة ق�ي�م��ة ملمو�سة
وح� �ق� �ي� �ق� �ي ��ة يف ن� ��� �ش ��ر احل� �ل ��ول
ال�ت�ق�ن�ي��ة .ن�ح��ن ن �ق��دم ذل ��ك من
خالل دمج الأ�شخا�ص املنا�سبني
والعمليات والتقنيات املنا�سبة".
يف �إط ��ار ه��ذه ال���ش��راك��ة� ،ستقدم
� �ش��رك��ة اب ��اك� �� ��س جم �م��وع��ة من
اخل� ��دم� ��ات واحل � �ل� ��ول لأع�ضاء
�� � �ص� � �ن � ��دوق خ� �ل� �ي� �ف ��ة ل �ت �ط ��وي ��ر
امل �� �ش��اري��ع ،م�ث��ل ت �ق��دمي جل�سات

توعية ت��دع��م ال�ت�ح��ول الرقمي،
ون��دوات تعليمية عرب الإنرتنت
وف �ع��ال �ي��ات ح� ��ول ت �ق �ن �ي��ات �سيج
""Sage technologies
وا� �س �ت �خ��دام��ات �ه��ا ذات ال�صلة
ب�ق�ط��اع��ات الإع �م��ال وال�صناعة،
واخل��دم��ات ال�سحابية و�إدارتها،
ريا
والتنفيذ وخدمات الدعم� ،أخ ً
ولي�س �آخ � ًرا� ،سيتم توفريها من
خ�لال �أ�سعار تف�ضيلية لأع�ضاء
�صندوق خليفة لتطوير امل�شاريع.
" " KFED
وقد كان �صندوق خليفة قد �أطلق
م� �ب ��ادرة ال �ت �م �ك�ين الإل� �ك�ت�روين
يف � �س �ب �ت �م�ب�ر  2020بهدف
متكني رواد الأع�م��ال يف �أبوظبي

م��ن ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي ال�شامل
مل���ش��اري�ع�ه��م وت �ع��زي��ز تناف�سيتها
وم�ساهمتها يف االقت�صاد الرقمي.
وق��د ان���ض��م �إىل ال�برن��ام��ج منذ
ان �ط�لاق��ه م ��ؤ� �س �� �س��ات و�شركات
رائدة حمل ًيا وعامل ًيا يذكر منها:
"�أمازون" ،و"خدمات �أم ��ازون
ويب"�" ،أك�شاك"�" ،إي باي"،
"ات�صاالت"" ،مايكرو�سوفت"،
"نون"" ،ونون بابيمينت�س".

التغري املناخي والبيئة تعقد ور�شة عمل لتحديث اال�سرتاتيجية الوطنية للت�صحر
•• دبي-وام:

ع� �ق ��دت وزارة ال �ت �غ�ي�ر املناخي
والبيئة على مدار يومي  19و20
يوليو اجلاري ،ور�شة عمل وطنية
تهدف �إىل حتديث اال�سرتاتيجية
الوطنية ملكافحة الت�صحر وذلك
يف �إط � � � ��ار ج� �ه ��وده ��ا ل �ل �ح��د من
ت��ده��ور الأرا� �ض��ي ،وتعزيز قدرات
دولة الإم��ارات للوفاء بالتزاماتها
� �ض �م��ن ات �ف��اق �ي��ة الأمم املتحدة
ملكافحة الت�صحر .وركزت الور�شة
التي �شهدت ح�ضور نخبة وا�سعة
م� ��ن امل � �� � �س � ��ؤول �ي�ن احل �ك ��وم �ي�ي�ن،
ومم�ث�ل��ي م��راك��ز ال�ب�ح��ث العلمي
والقطاع الأكادميي واملتخ�ص�صني
واخل� �ب��راء ،ع�ل��ى و� �ض��ع موجهات
و�أه��داف اال�سرتاتيجية الوطنية
مل� �ك ��اف� �ح ��ة ال �ت �� �ص �ح��ر -2022
 ،2030لتتواءم م��ع التوجهات
الوطنية والعاملية ،بالإ�ضافة �إىل
�إع ��داد خطة عمل وطنية لتعزيز
ت�ن�ف�ي��ذ اال� �س�ترات �ي �ج �ي��ة م��ن قبل
القطاعات ذات ال�صلة.

ويف كلمته االف�ت�ت��اح�ي��ة للور�شة،
قال الدكتور نا�صر حممد �سلطان،
وك �ي��ل ال� � � ��وزارة امل �� �س��اع��د لقطاع
التنوع البيولوجي والأحياء املائية
بالوكالة يف وزارة التغري املناخي
والبيئة �إن حماية الأرا� �ض��ي من
ال �ت��ده��ور واجل� �ف ��اف م�ث�ل��ت �أح ��د
اركان نهج دولة الإمارات يف حماية
ال�ب�ي�ئ��ة واحل �ف ��اظ ع�ل��ى مواردها
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة و� �ض �م��ان ا�ستدامتها،
منذ ت�أ�سي�سها مطلع �سبعينيات
ال �ق��رن امل��ا� �ض��ي ،وخ �ل�ال العقود
امل��ا� �ض �ي��ة �أق� � ��رت دول � ��ة الإم � � ��ارات
م �ن �ظ��وم��ة ت �� �ش��ري �ع �ي��ة متكاملة
ت�ضمن ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة ،و�أطلقت
ال�ع��دي��د م��ن ال�ب�رام��ج وامل �ب ��ادرات
الهادفة �إىل املحافظة على البيئة
وا� �س �ت��دام��ة ع �ن��ا� �ص��ره��ا ،وت�أكيد
عزمها على امل�ضي ُقدُماً يف تعزيز
ج �ه��وده��ا ال��رام �ي��ة �إىل مكافحة
الت�صحر ،وزيادة الرقعة اخل�ضراء
يف خمتلف مناطق الدولة.
و�أو�ضح �أن دولة الإمارات وانطالقا
م ��ن �أه �م �ي��ة م�ك��اف�ح��ة الت�صحر،

ان �� �ض �م��ت يف ال� �ع ��ام � 1998إىل
ات�ف��اق�ي��ة الأمم امل �ت �ح��دة ملكافحة
الت�صحر ،ووفا ًء بالتزاماتها جتاه

االت �ف��اق �ي��ة� ،أع� ��دت وزارة التغري
املناخي والبيئة بالتعاون والتن�سيق
م ��ع � �ش��رك��ائ �ه��ا اال�سرتاتيجيني

ك��اف��ة� ،أول ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة وطنية
ملكافحة الت�صحر يف العام ،2003
ومت حت ��دي �ث �ه ��ا وت� �ط ��وي ��ره ��ا يف

 2.88تريليون درهم قيمة التحويالت املالية عرب بنوك الإمارات يف الربع الأول
•• �أبوظبي-وام:

ارتفعت قيمة التحويالت املنفذة
يف القطاع امل�صريف ب��ال��دول��ة عرب
نظام الإم��ارات للتحويالت املالية
 UAEFTSل �ن �ح��و 2.88
تريليون درهم خالل الربع الأول
م��ن ال �ع��ام اجل � ��اري ،وف ��ق �أح ��دث
�إح �� �ص��ائ �ي��ات م �� �ص��رف الإم � � ��ارات
امل ��رك ��زي .و�أظ� �ه ��رت �إح�صائيات
ال �ع �م �ل �ي��ات امل �� �ص��رف �ي��ة ال�صادرة
ع��ن امل �� �ص��رف امل ��رك ��زي� ،أن قيمة
ال �ت �ح��وي�ل�ات امل �ن �ف��ذة ع�ب�ر نظام
الإم � � � � ��ارات ل �ل �ت �ح��وي�ل�ات املالية
ارتفعت على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة
� 24.1%أو ما يعادل 559.8
م�ل�ي��ار دره ��م م�ق��ارن��ة بتحويالت
بنحو  2.32تريليون درهم منفذة
خالل الربع الأول من .2021
وب�ح���س��ب الإح �� �ص��ائ �ي��ات ،توزعت
ال�ت�ح��وي�لات امل�ن�ف��ذة خ�لال الربع
الأول م��ن ال �ع��ام اجل� ��اري بواقع
 1.76تريليون دره��م حتويالت
ب�ي�ن ال �ب �ن��وك و 1.12تريليون
دره� � � ��م حت � ��وي �ل��ات ب �ي��ن ع �م�ل�اء
البنوك.

وا�ستحوذ �شهر مار�س على الن�صيب
الأك�ب�ر م��ن �إج �م��ايل التحويالت
املنفذة خ�لال ال��رب��ع الأول بواقع
 1.154ت��ري�ل�ي��ون دره ��م منها
 699.8مليار دره��م حتويالت
ب�ي�ن ال �ب �ن ��وك و 454.4مليار
درهم حتويالت بني العمالء ،فيما
و� �ص �ل��ت حت��وي�ل�ات ��ش�ه��ر فرباير
�إىل  861.8م�ل�ي��ار دره ��م ونحو
 864.7مليار درهم لتحويالت
�شهر يناير .2022

ون � �ظ ��ام الإم � � � � ��ارات للتحويالت
املالية  /UAEFTS/هو نظام
ال�ت�ح��وي�لات ال��رئ�ي���س�ي��ة ال ��ذي مت
ت �ط��وي��ره يف م �� �ص��رف الإم � � ��ارات
امل��رك��زي منذ �أغ�سط�س ،2001
ح�ي��ث ي�ق��وم ه��ذا ال�ن�ظ��ام بت�سهيل
حت ��وي ��ل الأم� � � � ��وال ب �ي�ن اجل �ه ��ات
امل�شرتكة يف النظام ب�شكل فوري.
يف �سياق �أخ��ر� ،أو�ضحت �إح�صاءات
امل�صرف املركزي �أن قيمة مقا�صة
ال �� �ش �ي �ك��ات امل� �ت ��داول ��ة با�ستخدام

��ص��وره��ا ب�ل�غ��ت  290.74مليار
درهم خالل الربع الأول من العام
اجل��اري بارتفاع بن�سبة 12.8%
مقارنة بنحو  257.8مليار درهم
خالل الربع الأول من .2021
وزاد ع� ��دد ال �� �ش �ي �ك��ات ال �ت��ي متت
ت �� �س��وي �ت �ه��ا ع �ب�ر ن� �ظ ��ام مقا�صة
ال�شيكات خ�لال ال��رب��ع الأول من
ال �ع��ام اجل� ��اري بن�سبة 2.83%
لت�صل �إىل  5.524مليون �شيك
م �ق��ارن��ة ب�ن�ح��و  5.372مليون

�شيك يف الربع الأول من .2021
وح��از �شهر م��ار���س على الن�صيب
الأكرب من قيمة مقا�صة ال�شيكات
امل �ت��داول��ة يف ال��رب��ع الأول بواقع
 108.03م�ل�ي��ار دره ��م موزعة
على  1.991مليون �شيك ،ونحو
 92.02مليار درهم موزعة على
 1.797مليون �شيك يف يناير،
ونحو  90.69مليار درهم موزعة
ع �ل��ى  1.735م �ل �ي��ون � �ش �ي��ك يف
ف�براي��ر .من جانب �آخ��ر� ،أظهرت
الإح�صائيات �أن قيمة الإيداعات
النقدية يف امل�صرف املركزي خالل
ال��رب��ع الأول م��ن ال �ع��ام اجل ��اري
و� �ص �ل��ت �إىل  45.443مليار
درهم ،وت�ضمنت  45.442مليار
درهم �إيداعات بالعمالت الورقية
و 1.329مليون درهم بالعمالت
املعدنية.
ب�ي�ن�م��ا و��ص�ل��ت ق�ي�م��ة ال�سحوبات
النقدية من امل�صرف املركزي لنحو
 49.848مليار درهم يف الربع
الأول من العام اجل��اري ،و�شملت
 49.836مليار درهم �سحوبات
ب��ال�ع�م�لات ال��ورق �ي��ة و12.062
مليون درهم بالعمالت املعدنية.

تويرت تلقي باللوم على ما�سك و�ضعف �سوق الإعالنات يف تراجع عائداتها
•• عوا�صم-رويرتز:

�أرج �ع��ت ��ش��رك��ة ت��وي�تر �أم ����س اجل�م�ع��ة ال�سبب يف انخفا�ض
�إيراداتها الف�صلية وتكبدها �صايف خ�سارة ب�شكل مفاجئ �إىل
معركتها امل�ستمرة لإنهاء عملية ا�ستحواذ �إيلون ما�سك عليها
بقيمة  44مليار دوالر و�ضعف �سوق الإعالنات الرقمية.
ت�أتي النتائج يف الوقت الذي رفعت فيه تويرت دعوى ق�ضائية
�ضد ما�سك لرتاجعه عن عر�ضه ل�شراء ال�شركة وهي ت�ستعد

الآن ملواجهة قانونية يف حماكمة من املقرر �أن تبد�أ يف �أكتوبر
ت�شرين الأول .و�أث��ارت ال�شكوك ب�ش�أن ال�صفقة قلق املعلنني
على تويرت وت�سببت يف حدوث فو�ضى داخل ال�شركة.
ووفقا لبيانات (ريفينيتف �آي.بي�.إي�.إ�س)،ارتفعت عائدات
الإعالنات بن�سبة اثنني باملئة فقط �إىل  1.08مليار دوالر
مب��ا يقل ع��ن ت��وق�ع��ات وول �سرتيت البالغة  1.22مليار
دوالر.
وبلغ �إج�م��ايل �إي ��رادات الربع الثاين من ال�ع��ام ،التي ت�شمل

�أي�ضا الإيرادات من اال�شرتاكات 1.18 ،مليار دوالر ،مقارنة
م��ع  1.19م�ل�ي��ار دوالر يف ال �ع��ام ال���س��اب��ق .وك ��ان املحللون
يتوقعون �إيرادات بقيمة  1.32مليار دوالر.
وا�ستقر �سهم تويرت عند  38.90دوالر يف بداية التعامالت
اليوم اجلمعة.
وقالت تويرت �إن �صايف خ�سارتها بلغ  270مليون دوالر �أو
� 35سنتا لل�سهم مقابل �أرباح بقيمة  65.6مليون دوالر �أو
ثمانية �سنتات لل�سهم قبل عام.

ال�ع��ام  ،2014وت�ستهدف ور�شة
ال �ع �م��ل احل��ال �ي��ة ت �ع��زي��ز اجلهود
ل�ت�ح��دي��ث ال�ن���س�خ��ة الأخ �ي��رة من

اال�سرتاتيجية لتواكب متطلبات
املتقبل وتواكب التوجهات العاملية
للعمل يف ه��ذا امل �ج��ال وتوجهات
وم�ستهدفات دولة الإمارات.
و�أ� �ض��اف" :جهود دول��ة الإم ��ارات
يف مكافحة الت�صحر مل تقت�صر
ع�ل��ى ال�صعيد امل�ح�ل��ي ،ب��ل �شملت
ال�صعيدين الإق�ل�ي�م��ي وال ��دويل،
ف �ق��د ارت� �ك ��زت ت �ل��ك اجل �ه��ود على
ال �ت �� �ص��دي ل �ل �ع��وام��ل امل� ��ؤدي ��ة �إىل
الت�صحر ومعاجلتها ،وا�ست�صالح
الأرا� �ض��ي ال�صحراوية وزراعتها،
وق� � ��د �أث� � �م � ��ر ذل� � ��ك ع � ��ن حتقيق
جناحات وا�سعة مت ّثلت يف تطبيق
الأمن� � ��اط ال ��زراع �ي ��ة امل�ستدامة،
وت���ش�ج�ي��ع زراع � ��ة ال �ن �ب��ات��ات التي
تتحمل امللوحة واجلفاف� ،إ�ضافة
اىل تعزيز ا�ستخدام املياه املعاجلة،
وبحوث اال�ستمطار وتنفيذ العديد
م��ن ب��رام��ج رف ��ع ال��وع��ي مب�شكلة
الت�صحر و�سبل امل�ساهمة يف احلد
منها" .وكانت وزارة التغري املناخي
وال�ب�ي�ئ��ة ب��ال �ت �ع��اون م��ع �شركائها
اال��س�ترات�ي�ج�ي�ين ق��د ع�م�ل��ت على

ايجاد منظومة ت�شريعية متكاملة
ت�ضمن ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة ،و�أطلقت
العديد من الربامج واملبادرات ،يف
جمال التنوع البيولوجي ومكافحة
ال�ت���ص�ح��ر وم�ن�ه��ا اال�سرتاتيجية
ال��وط �ن �ي��ة ل �ل �ت �ن��وع البيولوجي،
واال�سرتاتيجية الوطنية ملكافحة
الت�صحر  ،2021 – 2014كما
�شهدت دولة الإمارات منذ ت�أ�سي�سها
�إط� �ل ��اق ال� �ع ��دي ��د م ��ن امل�شاريع
والربامج الداعمة حلماية البيئة
ومكافحة الت�صحر ومنها زيادة
م�ساحة املحميات الطبيعية على
م�ستوى الدولة حيث و�صل عددها
 49حممية على م�ستوى الدولة
م��ا مي�ث��ل  15.5%م��ن �إجمايل
م�ساحة ال��دول��ة ،ك�م��ا ي�ت��م ب�شكل
متوا�صل �إط�ل�اق م �ب��ادرات زراعة
الأ�شجار ومنها ما �أعلنته الدولة
م��ؤخ��راً �ضمن التزاماتها املحددة
وط�ن�ي�اً جت��اه االت�ف��اق�ي��ة االطارية
ل�ل�أمم املتحدة للمناخ ،عن زراعة
 100مليون �شجرة قرم بحلول
.2030

البنك املركزي الرو�سي يعلن عن
تخفي�ض كبري ملعدالت الفائدة
•• مو�سكو�-أ ف ب:

خ�ف����ض ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ال��رو� �س��ي م �ع��دالت الفائدة
الرئي�سية ب�شكل كبري اجلمعة من  9,5يف املئة �إىل 8
يف املئة ،وهو انخفا�ض �أكرب مما توقعته الأ�سواق ،وبرره
بتباط�ؤ الت�ضخم.
بعد التخفي�ض الذي بلغ  150نقطة� ،أ�صبحت ن�سبة
فائدة البنك املركزي الرو�سي حالياً �أقل مما كانت عليه
قبل بدء غزو �أوكرانيا يف نهاية �شباط فرباير.
وك��ان البنك املركزي عمد �إث��ر العقوبات التي فر�ضها
الغرب على رو�سيا ردا على الهجوم على �أوكرانيا� ،إىل
رف��ع م�ع��دالت الفائدة ب�شكل كبري م��ن  9,50يف املئة
�إىل  20يف املئة ،قبل �إجراء عدة تخفي�ضات يف الأ�شهر
الأخي��رة .وق��ال البنك املركزي يف بيان اجلمعة مربرا
اخلف�ض اجلديد� ،إن "معدالت منو �أ�سعار اال�ستهالك
تبقى منخف�ضة ،ما ي�سهم يف مزيد من تباط�ؤ الت�ضخم
ال�سنوي".

وم��ع ذل��ك� ،أق��ر ب ��أن "البيئة اخلارجية ال ت��زال ت�شكل
حتديات لالقت�صاد الرو�سي وتقيد الن�شاط ب�شدة".
كانت الأ�سواق تتوقع انخفا�ضا مبقدار  50نقطة.
تراجعت معدالت الت�ضخم على �أ�سا�س �سنوي يف �أيار/
مايو وحزيران/يونيو ،بعد �أن ارتفعت يف رو�سيا عقب
غزو �أوكرانيا لت�سجل رقماً قيا�سياً مل تبلغه منذ 20
ع��ا ًم��ا ،ق��دره  15,9يف امل�ئ��ة على �أ��س��ا���س ��س�ن��وي ،وفق
البيانات الر�سمية.
�أدى ارت �ف��اع الأ� �س �ع��ار �إىل تقوي�ض ال �ق��درة ال�شرائية
للرو�س �إىل حد كبري ،و�أثر على ا�ستهالكهم ،علماً �أنهم
ال ميلكون �سوى القليل م��ن امل��دخ��رات .ويعد خف�ض
م�ع��دالت الفائدة �إح��دى الأدوات امل�ستخدمة لتحفيز
اال�ستهالك.
و�أ�شار البنك املركزي اجلمعة� ،إىل �أنه "�سيق ّيم احلاجة
�إىل خف�ض ن�سبة ال�ف��ائ��دة يف الن�صف ال�ث��اين م��ن عام
 ،"2022مق ّد ًرا �أن يرتاوح الت�ضخم يف  2022بني
 12و 15يف املئة.
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املال والأعمال
•• �أبوظبي-وام:

عززت �أ�سواق الأ�سهم املحلية مكا�سبها خالل تداوالت الأ�سبوع بعدما ربح
ر�أ�سمالها ال�سوقي ما يربو على  86مليار درهم بالتزامن مع �إنطالق
مارثون نتائج ال�شركات والبنوك املدرجة عن الن�صف الأول من العام
اجلاري.
وارتفع ر�أ�س املال ال�سوقي للأ�سهم املدرجة من  2.456تريليون درهم
يف نهاية الأ�سبوع املا�ضي �إىل  2.551تريليون دره��م بنهاية الأ�سبوع
احل��ايل ،م��وزع��ة ب��واق��ع  2تريليون للأ�سهم امل��درج��ة يف �سوق �أبوظبي
ل�ل��أوراق املالية و 549.5مليار دره��م للأ�سهم امل��درج��ة يف �سوق دبي
امل��ايل .وا�ستقطبت الأ�سهم املحلية �سيولة خ�لال الأ��س�ب��وع ب��أك�ثر من
 7.14مليار درهم موزعة بواقع  6.07مليار درهم يف �سوق �أبوظبي
و 1.06مليار درهم يف �سوق دبي ،وجري التداول على �أكرث من 1.15
مليار �سهم عرب تنفيذ ما يربو على � 66ألف �صفقة.
و�ضخ امل�ستثمرون الأج��ان��ب م��ا يناهز  279مليون دره��م يف الأ�سواق
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�أ�سواق الأ�سهم املحلية تربح  86مليار درهم خالل �أ�سبوع
خالل الأ�سبوع كمح�صلة �شراء بعد حتقيقهم م�شرتيات بقيمة 1.66
مليار درهم مقابل مبيعات بنحو  1.38مليار درهم.
 �سوق �أبوظبي..و��ص�ع��د م��ؤ��ش��ر ف��وت���س��ي � �س��وق �أب��وظ �ب��ي ال �ع��ام خ�ل�ال الأ� �س �ب��وع بن�سبة
� 5.14%أو ما يعادل  472.7نقطة ليغلق عند  3256.96نقطة
بنهاية ت��داوالت الأ�سبوع احل��ايل ،مقابل  3160.22نقطة يف نهاية
الأ�سبوع املا�ضي مع منو قطاعات البنوك والعقار واالت�صاالت.
ودعم ارتفاع �سوق �أبوظبي منو �أ�سهم مثل "�أبوظبي التجاري" بن�سبة
 12.2%و"�أبوظبي الأول"  7.42%و"جمموعة الإم � ��ارات –
�إي �آند"  7.42%و"الدار العقارية"  5.92%و"�أدنوك للحفر"

 4.89%و"العاملية القاب�ضة"  2.88%مع ت�صدره قائمة الن�شاط
بعد ا�ستقطابه �سيولة ب�أكرث من  1.6مليار درهم .وارتفع �سهم م�صرف
"�أبوظبي الإ�سالمي" بن�سبة  4.59%مع �إعالن امل�صرف حتقيقه منواً
يف �صايف �أرباحه على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة  30%لت�صل �إىل  1.4مليار
درهم خالل الن�صف الأول من العام اجلاري.
 �سوق دبي..وارت�ف��ع م�ؤ�شر �سوق دب��ي العام خ�لال الأ�سبوع بن�سبة  3.06%او ما
ي ��وازي  96.7نقطة ليقفز م��ن م�ستوى  3160.22نقطة مغلقاً
عند  3256.96نقطة بدعم رئي�سي م��ن مكا�سب قطاعات البنوك
واال�ستثمار والعقار والنقل واالت���ص��االت .وتعزز �أداء �سوق دب��ي املايل

ب��ارت�ف��اع �أ��س�ه��م مثل "دبي الإ�سالمي" بن�سبة  3.75%و"الإمارات
دب��ي الوطني" بن�سبة  3.22%و"�إعمار العقارية"  3.9%و"�إعمار
للتطوير"  6.6%و�سهم "�سوق دب��ي املايل" بن�سبة  5.5%و"دبي
لال�ستثمار"  5%و"العربية للطريان"  2%و"�أرامك�س"  .2.5%وزاد
�سهم الإم ��ارات لالت�صاالت املتكاملة "دو" ب�أكرث من  7%مع �إعالن
ال�شركة ارتفاع �صايف �أرباحها يف الربع الثاين من العام اجلاري بن�سبة
� 26.2%إىل  303مليون درهم ،فيما وافق جمل�س �إدارتها على توزيع
�أرباح نقدية ن�صف �سنوية بواقع  0.11درهم لكل �سهم.
و�شهد �سوق دبي املايل �إدراج �أ�سهم "تعاونية االحتاد" يف مطلع الأ�سبوع
اجل ��اري ك ��أول تعاونية ا�ستهالكية يف دول��ة الإم� ��ارات ُت�ق��دم على هذه
اخل �ط��وة ال��رائ��دة ت�ن�ف�ي��ذاً ل �ق��رار جمل�س ال� ��وزراء ب���ش��أن ت ��داول �أ�سهم
اجلمعيات التعاونية يف الأ�سواق املالية يف الدولة ،و�صعد �سهم "تعاونية
االحتاد" يف �أول �أ�سبوع تداول بن�سبة  2.56%مغلقاً عند  4دراهم بعد
التداول على  14.7مليون �سهم بقيمة  54.4مليون درهم من خالل
تنفيذ � 1066صفقة.

مبر�سوم �أ�صدره حممد بن را�شد  ..تعديل بع�ض �أحكام مر�سوم تنظيم
متليك الأرا�ضي ال�صناعية والتجارية املمنوحة يف �إمارة دبي
•• دبي -وام:

�أ�� �ص ��در � �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال� ��دول� ��ة رئ �ي ����س جمل�س
الوزراء "رعاه اهلل" ب�صفته حاكماً
لإم� � ��ارة دب� ��ي ،امل��ر� �س��وم رق ��م 25
ل���س�ن��ة  ،2022ب �ت �ع��دي��ل بع�ض
�أح � �ك� ��ام امل ��ر�� �س ��وم رق � ��م  4ل�سنة
 2010ب �� �ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م متليك
الأرا� �ض��ي ال�صناع ّية والتجار ّية

امل�م�ن��وح��ة يف �إم � ��ارة دب ��ي .و�شمل
ن�صي املادتني
التعديل ا�ستبدال
ّ
الأوىل والثانية من املر�سوم رقم
 4ل�سنة  ،2010حيث ت�ض ّمنت
املادة الأوىل التعريفات ال��واردة يف
املر�سوم ،بينما ُتعنى امل��ادة الثانية
بتمليك الأرا� �ض��ي املمنوحة ،على
�أن ُي �ن �� �ش��ر امل ��ر�� �س ��وم اجل ��دي ��د يف
اجلريدة الر�سم ّية ،ويُعمل به من
تاريخ ن�شره.
ووف � �ق � �اً ل �ل �ن ����ص اجل ��دي ��د للمادة

الأوىل م� ��ن امل� ��ر� � �س� ��وم� ،شملت
ال� �ت� �ع ��ري� �ف ��ات دائ � � � ��رة الأرا�� � �ض � ��ي
والأم �ل�اك ،و"الأر�ض املمنوحة"
خ�ص�صة
وه ��ي :قطعة الأر� ��ض امل ُ ّ
لأغ ��را� ��ض ��ص�ن��اع� ّي��ة �أو جتار ّية،
امل� � �م� � �ن � ��وح ح� � ��ق االن � � �ت � � �ف� � ��اع بها
ل�ل� ُم��واطِ �ن�ين ،مب��ا يف ذل��ك  :قطع
الأرا�� �ض ��ي ال �� ّ��ص��ادر ب �� �ش ��أ ِن �ه��ا �أمر
بالت�ص ُّرف ،وقطع الأرا��ض��ي التي
�آلت �إىل الغري بالإرث �أو التنا ُزل �أو
الهِبة �أو ال ِعوَ�ض .كما �شملت املادة

تعريف "امل�ستفيد" ب�أنه املُواطن
الذي يحمل جن�سية دولة الإمارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة ،احل��ا��ص��ل على
الأر�ض املمنوحة.
وج��اء تعريف "امل�شروع العقاري"
على �أن��ه م���ش��روع تطوير الأر�ض
املمنوحة �أو �أي جزء منها ،وت�شييد
البنية التحتية ومرافق اخلدمات
امل�شرتكة فيها ،وتق�سيمها �إىل عدة
�أرا� � ٍ��ض ب�غ��ر���ض اال� �س �ت �ف��ادة منها،
وت�شييد املباين متعددة الطوابق

�أو املجمعات لأغ��را���ض �سكنية �أو
جتارية �أو خمتلطة ،التي يرغب
امل �� �س �ت �ف �ي��د ب �ت �ط��وي��ره��ا مبوجب
املخططات املُعتمدة له من اجلهات
املعن ّية يف �إمارة دبي.
و�أج � � ��از ال �ن ����ص اجل ��دي ��د للمادة
ال�ث��ان�ي��ة م��ن امل��ر� �س��وم ،وب �ن��ا ًء على
ط�ل��ب امل ُ���س�ت�ف�ي��د ،متليكه الأر� ��ض
املمنوحة له ملك ّية مُطلقة خالية
م��ن �أي ق�ي��د ي�ت�ع� ّل��ق با�ستعمالها
�أو ا�ستغاللها �أو الت�ص ُّرف فيها،

July

23

Saturday

��ش��ري�ط��ة �أن ت �ك��ون ه ��ذه الأر�� ��ض
مُقام عليها امل�شروع العقاري ب�شكل

مُكتمِ ل �أو قيد الإن�شاء ،وذلك وفقاً
لل�ضوابط ُّ
ّ
وال�شروط التي ت�ضعها

15

دائ��رة الأرا��ض��ي والأم�ل�اك يف هذا
ال�ش�أن.

البنك التجاري الدويل �أول بنك �إماراتي ين�ضم لعامل امليتافري�س
•• دبي-الفجر:

امل�صرف املركزي 518.5 :مليار درهم الأ�صول
ال�سائلة يف القطاع امل�صريف بنهاية الربع الأول
•• �أبوظبي-وام:

�أظ�ه��رت �إح�صائيات م�صرف الإم ��ارات امل��رك��زي ارتفاع
قيمة الأ�صول ال�سائلة يف القطاع امل�صريف بالدولة �إيل
 518.55مليار درهم يف نهاية الربع الأول من العام
اجلاري ،بزيادة علي �أ�سا�س �سنوي بن�سبة � 6.6%أو ما
يعادل  32مليار درهم مقارنة بنحو  486.58مليار
درهم يف نهاية الربع الأول من .2021
و�أو��ض��ح امل�صرف امل��رك��زي ،يف تقرير املراجعة الربعية
للربع الأول من العام اجلاري يف تقرير املراجعة الربعية
للربع الأول وتقرير التطورات النقدية وامل�صرفية� ،أن
ن�سبة الأ�صول ال�سائلة امل�ؤهلة ،التي تعك�س ال�سيولة يف
النظام امل�صريف ،بلغت نحو  19%يف نهاية الربع الأول
م��ن ال�ع��ام اجل��اري وه��ي �أع�ل��ي بكثري م��ن احل��د الأدنى
للمتطلبات التنظيمية البالغة .10%
ووفق املركزي ،تت�ضمن ن�سبة الأ�صول ال�سائلة امل�ؤهلة،
االحتياطيات الإلزامية التي يفر�ضها امل�صرف املركزي،
و�شهادات الإيداع ،والأذون��ات النقدية التي حتتفظ بها
البنوك لدي امل�صرف املركزي بالإ�ضافة �إىل ال�سندات
احلكومية املرجحة مبخاطر �صفرية ودي��ون القطاع
العام والنقد يف البنوك.
و�أ� �ش ��ار امل���ص��رف امل��رك��زي �إىل �أن اج �م��ايل ر�أ�� ��س املال
واح�ت�ي��اط�ي��ات ال�ب�ن��وك ال�ع��ام�ل��ة يف ال��دول��ة و��ص��ل �إىل

 395.5مليار درهم يف نهاية الربع الأول من العام
اجلاري ،بزيادة على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة � 4.6%أو ما
يعادل  17.4مليار درهم مقارنة بنحو  378.1مليار
درهم يف الربع الأول من .2021
وذكر املركزي �أن النظام امل�صريف الإماراتي ظل يتمتع
بر�أ�سمال جيد مع نهاية الربع الأول من العام اجلاري
حيث بلغت ن�سبة كفاية ر�أ�س املال الإجمالية 17.1%
مما يعني انها تزال �أعلي بكثري من احلد الأدنى لكفاية
ر�أ� ��س امل��ال والبالغة  13%وت�شمل م�صد ر�أ� ��س املال
بن�سبة  2.5%ون�سبة  8.5%احلد الأدنى لل�شق الأول
من ر�أ���س امل��ال ،وذلك كما هو من�صو�ص عليه يف لوائح
امل�صرف املركزي بناء على االمتثال لإر��ش��ادات مبادئ
"بازل  "3والتي تتبعها البنوك يف دولة الإمارات اعتباراً
من دي�سمرب  .2017و�أو�ضح �أن ن�سبة ال�شق الأول من
ر�أ�س املال يف القطاع امل�صريف و�صلت �إىل  ،16%فيما
و�صلت ن�سبة ح�ق��وق امللكية ال�ع��ادي��ة م��ن ال�شق الأول
 ،14.2%م�شرياً �إىل �أن النمو القوي يف الودائع مقارنة
بالإقرا�ض �ساهم يف هذه الأو�ضاع املواتية من ال�سيولة
والتمويل .و�أ�شار املركزي �إىل �أن ن�سبة كفاية ر�أ�س املال
العالية توفر احلماية للمودعني وتعزز ا�ستقرار وكفاءة
النظام املايل لالقت�صاد ،مو�ضحاً �أن ن�سب كفاية ر�أ�س
امل��ال تقي�س مقدار ر�أ���س مال البنك املعرب عنه كن�سبة
مئوية من الأ�صول املوزونة للمخاطر.

 701مليون درهم ت�صرفات عقارات دبي �أم�س
•• دبي-وام:

بلغت قيمة الت�صرفات العقارية يف
دائ ��رة الأرا� �ض��ي والأم�ل�اك يف دبي
�أم�س �أكرث من  701مليون درهم
حيث �شهدت الدائرة ت�سجيل 233
مبايعة بقيمة  583.24مليون
دره��م منها  16مبايعة للأرا�ضي
ب�ق�ي�م��ة  114.11م �ل �ي��ون دره ��م
و 217م �ب��اي �ع��ة ل�ل���ش�ق��ق والفلل
بقيمة  469.14مليون درهم.
وج � ��اءت �أه� ��م م �ب��اي �ع��ات الأرا�� �ض ��ي
بقيمة  23مليون درهم يف منطقة
احل �ب �ي��ة اخل��ام �� �س��ة ت�ل�ي�ه��ا مبايعة
بقيمة  19مليون درهم يف منطقة

احلبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة
 18مليون درهم يف منطقة احلبية
اخلام�سة.
وت�صدرت منطقة احلبية اخلام�سة
امل �ن��اط��ق م��ن ح�ي��ث ع ��دد املبايعات
�إذ �سجلت  4مبايعات بقيمة 45
مليون دره��م وتلتها منطقة وادي
ال���ص�ف��ا  5بت�سجيلها  3مبايعات
بقيمة  20مليون دره��م وثالثة يف
احلبية الرابعة بت�سجيلها مبايعتني
بقيمة  24مليون درهم.
وفيما يتعلق ب�أهم مبايعات ال�شقق
وال�ف�ل��ل ج��اءت مبايعة بقيمة 26
مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا
ك�أهم املبايعات تلتها مبايعة بقيمة

 26مليون درهم يف منطقة جمريا
ال �ث��ان �ي��ة و�أخ� �ي ��را م �ب��اي �ع��ة بقيمة
 22مليون درهم يف منطقة نخلة
جمريا .وت�صدرت منطقة اخلليج
ال �ت �ج��اري امل �ن��اط��ق م��ن ح�ي��ث عدد
مبايعات ال�شقق والفلل �إذ �سجلت
 40م�ب��اي�ع��ة ب�ق�ي�م��ة  65مليون
دره � ��م وت �ل �ت �ه��ا م �ن �ط �ق��ة اخل�ي��ران
الأوىل ب�ت���س�ج�ي�ل�ه��ا  27مبايعة
ب�ق�ي�م��ة  48م�ل�ي��ون دره ��م وثالثة
يف ور� �س��ان الأوىل بت�سجيلها 15
مبايعة بقيمة  5ماليني درهم.
و� �س �ج �ل��ت ال� ��ره� ��ون ق �ي �م��ة قدرها
 108.46مليون دره��م منها 7
رهون �أرا�ض بقيمة  21.69مليون
درهم و 54رهن فلل و�شقق بقيمة
 86.77مليون درهم وكان �أهمها
مبنطقة الثنية الرابعة بقيمة 16
م�ل�ي��ون دره ��م و�أخ � ��رى يف منطقة
م��ر� �س��ى دب� ��ي ب �ق �ي �م��ة  11مليون
درهم.
�أم��ا الهبات فقد �شهدت ت�سجيل 7
هبات بقيمة  9.7مليون درهم كان
�أهمها مبنطقة نخلة جمريا بقيمة
 7مالينب درهم و�أخرى يف منطقة
ح��دائ��ق ال���ش�ي��خ حم �م��د ب��ن را�شد
بقيمة مليون درهم.

�أع �ل��ن ال �ب �ن��ك ال �ت �ج��اري ال ��دويل
("� "CBIأو "البنك") عن
�إط�ل�اق م��وق�ع�اً اف�ترا��ض�ي�اً ل��ه يف
عامل امليتافري�س ليكون بذلك �أول
بنك �إماراتي يدخل هذا املجتمع.
وي �ع��د ال�ب�ن��ك ال �ت �ج��اري ال ��دويل،
�أح ��د ال �ب �ن��وك ال ��رائ ��دة يف قطاع
اخل ��دم ��ات امل���ص��رف�ي��ة لل�شركات
والأف� � � � ��راد ،و� �س �ي �ك��ون �أول بنك
�إم��ارات��ي يطلق موقعاً افرتا�ضياً
على �أر�ض Decentraland
يف ع� ��امل امل �ي �ت��اف�ي�ر���س ،وتعترب
�أر� � � ��ض "دي�سنرتاالند" ع ��امل
رق� �م ��ي م �ت �ك��ام��ل ي �ع �ت �م��د تقنية
البلوك ت�شني الآمنة.
وت �ع �ل �ي �ق �اً ع� �ل ��ى �إط� �ل� ��اق موقع
امليتافري�س االفرتا�ضي واخلا�ص
ب��ال�ب�ن��ك ال �ت �ج��اري ال � ��دويل ،قال
ال �� �س �ي��د ع� �ل ��ي � �س �ل �ط��ان رك ��ا� ��ض
ال �ع��ام��ري ،ال��رئ�ي����س التنفيذي:
"نحن ف �خ��ورون ب ��أن ن�ك��ون �أول
ب�ن��ك �إم��ارات��ي يف دول ��ة الإم� ��ارات
العربية املتحدة و�أح��د الأوائ��ل يف
ال�شرق الأو� �س��ط بتقدمي جتربة

امليتافري�س لعمالئنا وموظفينا،
وال �ت��ي نعتقد �أن �ه��ا جت��رب��ة قوية
و� � �ش � �ه� ��ادة ع� �ل ��ى دع� �م� �ن ��ا ال� �ق ��وي
و�إمياننا بر�ؤية الدولة يف جمال
الريادة واالبتكار عاملياً .وملواكبة
االقت�صاد الرقمي ب�شكل متزايد
و�إع� � ��ادة اب �ت �ك��ار جت��رب��ة العمالء
م ��ن م �ن �ظ��ور رق �م ��ي ،ي �ج��ب على
ق �ط��اع اخل ��دم ��ات امل �� �ص��رف �ي��ة �أن
يتخذ بع�ض اخلطوات ال�شجاعة
وامل � �ب � �ت � �ك� ��رة ،ول � ��ذل � ��ك حر�صنا
ع �ل��ى امل �� �ش��ارك��ة يف ه ��ذه الرحلة
ونكون ال�سباقني يف خلق جتربة
امل �ي �ت��اف�ي�ر���س ل �ع �م�ل�ائ �ن��ا .نحن

ن �ه��دف �إىل ت�ع��زي��ز ال�ت�ك��ام��ل بني
العاملني احلقيقي واالفرتا�ضي،
و�� �س� �ن ��وا�� �ص ��ل ت �ن �ف �ي��ذ م � �ب� ��ادرات
ال��رق �م �ن��ة اجل ��دي ��دة وا�ستخدام
�أحدث التقنيات املتقدمة خلدمة
عمالئنا ب�شكل �أف�ضل ".
يعترب ع��امل امليتافري�س �سل�سلة
من العوامل االفرتا�ضية الرقمية،
حيث ميكن للم�ستخدمني التنقل
وال �ت �ف��اع��ل واك �ت �� �ش��اف اخلدمات
وحتى الو�صول �إليها با�ستخدام
� � �ص� ��ور �أو � �ش �خ �� �ص �ي��ات رم ��زي ��ة
للمتعاملني ت���س�م��ى "الآفاتار"
ح�ي��ث ي�ك��ون ه�ن��اك �آف��ات��ار خا�ص
ل�ك��ل م�ستخدم .ول�ق��د ُب�ن��ي عامل
امليتافري�س على التقنيات املتقدمة
مثل ال��واق��ع امل�ع��زز ،واالفرتا�ضي
وال �ب �ل��وك ت �� �ش�ين ،وه� ��ي احللقة
ال��رئ�ي���س�ي��ة ال �ت��ي ت��رب��ط العامل
املادي والرقمي معاً.
وم��ن خ�ل�ال جت��رب��ة امليتافري�س
اجل ��دي ��دة م ��ن ال �ب �ن��ك التجاري
ال� � ��دويل ،مي �ك��ن ل �ع �م�لاء البنك
وال�ع��ام��ة اك�ت���ش��اف جم�م��وع��ة من
املحتويات واملواد الرقمية اخلا�صة
بها والتفاعل معها .كما حتتوي

امل�ساحة االفرتا�ضية على �صالة
ع ��ر� ��ض مب �ح �ت��وى ي �ظ �ه��ر مدى
ال �ت��زام ال�ب�ن��ك ال �ت �ج��اري الدويل
ودع �م��ه ل �ل��ر�ؤي��ة اال�سرتاتيجية
وتطلعات دول��ة الإم��ارات العربية
املتحدة نحو الرقمنة واالبتكار.
ويتما�شى ان�ضمام البنك التجاري
ال ��دويل ملجتمع امل�ي�ت��اف�ير���س مع

ال �ت��زام دول ��ة الإم� � ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ال �ق ��وي ل �ب �ن��اء اقت�صاد
رق� � �م � ��ي ي� �ت� ��� �ض� �م ��ن ا�� �س� �ت� �خ ��دام
ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا ال � �ب � �ل� ��وك ت�شني
والأ� �ص��ول االف�ترا��ض�ي��ة والذكاء
اال� �ص �ط �ن��اع��ي ،وت�ق�ن�ي��ات الواقع
امل �ع��زز يف ك��ل م��ن ب�ي�ئ��ة الأعمال
واخلدمات اليومية للأفراد.

 22.5مليار درهم قيمة التداوالت العقارية يف �أبوظبي خالل الن�صف الأول

•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت دائرة البلديات والنقل ام�س
نتائج الن�صف الأول من عام 2022
ل� �ل� �ت ��داوالت ال �ع �ق��اري��ة يف �إم � ��ارة
�أبوظبي ،حيث �سجلت �إجمايل قيمة
 22.51مليار درهم ،مت حتقيقها
من خ�لال  7474معاملة �شملت
ت��داوالت وره��ون الأرا�ضي واملباين
وال � ��وح � ��دات ال �ع �ق��اري��ة مبختلف
�أنواعها .و�أظهرت نتائج م�ؤ�شرات
ال �ت��داوالت العقارية ال���ص��ادرة عن
دائ� ��رة ال�ب�ل��دي��ات وال�ن�ق��ل ت�سجيل
القطاع العقاري بالإمارة 3568
�صفقة بيع لعقارات مبا قيمته 8.9
م�ل�ي��ار دره ��م ،و 3906معامالت
رهن عقاري بقيمة  13.61مليار

درهم.
وت� ��� �ص ��درت ج ��زي ��رة ي ��ا� ��س قائمة
ال� �ت ��داوالت يف م��دي�ن��ة �أب��وظ �ب��ي بـ
 1.8مليار دره ��م ،تلتها جزيرة
ال �� �س �ع��دي��ات يف امل��رت �ب��ة ال �ث��ان �ي��ة بـ
 1.2مليار درهم ،واحتلت منطقة
ال���ش��اخم��ة امل��رت�ب��ة ال�ث��ال�ث��ة مبليار
دره � ��م ،وج � ��اءت ج��زي��رة ال� ��رمي يف
امل��رت �ب��ة ال��راب �ع��ة ب �ـ  872مليون

دره��م ،فيما احتلت مدينة خليفة
املرتبة اخلام�سة بـ 310ماليني
دره � � ��م ،وج � � ��اءت م �ن �ط �ق��ة �شاطئ
الراحة يف املرتبة ال�ساد�سة بـ300
مليون درهم .
و�أكد �سعادة الدكتور �أديب العفيفي،
املدير التنفيذي لقطاع العقارات يف
دائرة البلديات والنقل� ،أن الدائرة
ط��رح��ت ال �ع��دي��د م��ن الإج� � ��راءات

اال� �س�ت�رات �ي �ج �ي��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق ر�ؤي� ��ة
ال�ق�ي��ادة الر�شيدة يف تعزيز النمو
امل�ستدام للقطاع العقاري يف �إمارة
�أبوظبي.
و�أ� �ض��اف" :حافظت �أب��وظ�ب��ي على
مكانتها عاملياً ك�أحد �أف�ضل الأ�سواق
ج��اذب �ي��ة ل�لا� �س �ت �ث �م��ار يف القطاع
ال �ع �ق��اري ،وم ��ع دخ��ول �ن��ا للن�صف
ال �ث��اين م��ن ع ��ام  ،2022نتوقع

املزيد من النمو من خالل الفر�ص
اال�ستثمارية امل�م�ي��زة ال �سيما مع
طرح املزيد من امل�شاريع اجلديدة
التي يتم التخطيط لها وتنفيذها
ب ��أع �ل��ى م���س�ت��وى ع��امل��ي ي���س��اه��م يف
بناء جمتمعات متكاملة اخلدمات
والبنية التحتية ،التي من �ش�أنها
تعزيز ورف��ع ج��ودة احلياة يف �إمارة
�أبوظبي".

م�ؤ�شر داو جونز الأمريكي ي�صعد للجل�سة الرابعة على التوايل
•• �أبوظبي-وام:

تباين �أداء م�ؤ�شرات الأ�سهم ببور�صة وول �سرتيت الأمريكية
خالل ال�ساعة الأوىل من تعامالت �أم�س� ،إذ �صعد م�ؤ�شر داو
جونز ال�صناعي للجل�سة الرابعة علي التوايل مقابل تراجع
م�ؤ�شر "�ستاندرد �آند بورز" و"نا�سداك".
ووفقاً لبيانات الأ�سواق الأمريكية� ،صعد م�ؤ�شر "داو جونز"
ال�صناعي بنحو  0.09%توازي  24.3نقطة ليبلغ م�ستوى
 32061.45نقطة .بينما انخف�ض م�ؤ�شر "�ستاندرد �آند

بورز  "500بن�سبة � 0.1%أو ما يعادل  3.94نقطة لي�صل
�إىل  3995.01نقطة .وت��راج��ع م�ؤ�شر" نا�سداك " ،الذي
يغلب عليه �أ�سهم التكنولوجيا ،نحو  50.1نقطة �أو ما ن�سبته
 0.42%و�صوال �إىل  12010.05نقطة.
وحتولت �أ��س��واق الأ�سهم الأوروب�ي��ة نحو االرت�ف��اع قبيل ختام
التداوالت ،بعد �أن غلب عليها الرتاجع يف بداية اجلل�سة ،حيث
�صعد م�ؤ�شر "داك�س" الأمل��اين بن�سبة  ،0.81%وزاد م�ؤ�شر
"فوت�سي  "100الربيطاين بن�سبة  ،0.59%بينما �صعد
م�ؤ�شر "كاك  "40الفرن�سي بنحو .0.62%

وع�ل��ي �صعيد الأ��س�ه��م الآ��س�ي��وي��ة ،وا��ص�ل��ت م��ؤ��ش��رات الأ�سهم
اليابانية �صعودها يف ختام جل�سة ام����س ،لتوا�صل مكا�سبها
للجل�سة ال�سابعة على التوايل ،و�أغلق م�ؤ�شر نيكاي الياباين يف
بور�صة طوكيو ل�ل�أوراق املالية مرتفعاً بن�سبة  0.4%بينما
زاد م�ؤ�شر توبك�س الأو�سع نطاقاً بن�سبة .0.28%
يف املقابل ،تباين �أداء الأ�سهم ال�صينية حيث انخف�ض م�ؤ�شر
"�إي �إ���س �آي" املركب يف بور�صة �شنغهاي بن�سبة 0.06%
ليقفل عند 3269.97نقطة ،فيما �صعد م�ؤ�شر هاجن �سينج
ال�صيني بنحو .0.17%
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�أمازون ت�شرتي �شركة �أمريكية للرعاية ال�صحية مقابل  3,9مليارات دوالر
•• نيويورك�-أ ف ب:

16

�أعلنت "�أمازون" اخلمي�س �أنها �ست�ستحوذ على �شركة "و�أن ميديكال"
للرعاية ال�صحية الأولية يف الواليات املتحدة مقابل  3,9مليارات
دوالر ،يف خ �ط��وة رئي�سية الن�ت�ق��ال ع �م�لاق ال�ب�ي��ع ب��ال�ت�ج��زئ��ة عرب
الإنرتنت �إىل القطاع الطبي.
وو�سعت ال�شركة العمالقة ب�شكل مطرد ن�شاطها خارج نطاق التجارة
الإلكرتونية ،وقالت يف وقت �سابق من هذا العام �إن خدمة التطبيب
ع��ن بعد اخل��ا��ص��ة بها تتو�سع على ال�صعيد ال��وط�ن��ي يف الواليات
املتحدة.
قال النائب الأول لرئي�س �أمازون للخدمات ال�صحية نيل ليند�ساي

"نعتقد �أن الرعاية ال�صحية حتتل مكانة عالية يف قائمة التجارب
التي حتتاج �إىل �إعادة ابتكار".
و�أ��ض��اف "نرى الكثري من الفر�ص لتح�سني ج��ودة التجربة ومنح
النا�س وقتا ثمينا يف �أيامهم".
ومن��ت "وان ميديكال" ال�ت��ي ت��دي��ر �شبكة م��ن مم��ار��س��ات الرعاية
الأولية وخدمات التطبيب عن بعد ،يف ال�سنوات املا�ضية وباتت ت�ضم
�أكرث من � 750ألف ع�ضو.
ت�أتي ه��ذه الأخ�ب��ار بعد �أن �أعلنت "�أمازون" يف �شباط/فرباير عن
تو�ســـــــيع خدمــــــة "�أمـــــازون كيــــــر" ،التي مت �إطالقها لأول مرة
يف ع��ام  2019لتزويد موظفي املجموعة ب�إمكانية الو�صول �إىل
الأطباء.

وق ��ال ��ت � �ش��رك��ة ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا �إن اخل ��دم ��ة جت �م��ع ب�ي�ن ال ��زي ��ارات
االفرتا�ضية للأطباء �أو �أفراد اجل�سم التمري�ضي با�ستخدام تطبيق
"�أمازون كري" للهاتف املحمول والرعاية ال�شخ�صية من جانب
طواقم طبية يتم �إر�سالها �إىل منازل املر�ضى.
ومنا قطاع التطبيب عن بعد مع القيود املرتبطة بجائحة كوفيد-
 ،19وازداد ا�ستخدام الأمريكيني لها بنحو  38مرة مقارنة مع
م�ستويات م��ا قبل اجل��ائ�ح��ة ،وف��ق تقرير �أ��ص��درت��ه "ماكينزي �أند
كومباين" يف متوز/يوليو.
يف الوقت نف�سه ،يح�صل الأمريكيون عاد ًة على ت�أمينهم ال�صحي من
خالل وظائفهم ،لذا فقد دفعت �أزمة التوظيف احلالية يف الواليات
املتحدة �أرباب العمل �إىل تقدمي مزايا جذابة ب�شكل متزايد.

املغرب يعتزم �إن�شاء م�صنع �ضخم لإنتاج بطاريات ال�سيارات الكهربائية

•• مراك�ش-رويرتز:

ق � ��ال وزي � � ��ر ال �� �ص �ن��اع��ة املغربي
ري��ا���ض م��زور �إن امل�غ��رب يتفاو�ض
م��ع � �ش��رك��ات م���ص�ن�ع��ة لبطاريات
ال �� �س �ي��ارات ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة م��ن �أجل
�إن�شاء م�صنع يف البالد مبا ينا�سب
ق �ط��اع ال �� �س �ي��ارات احل ��ايل و�إنتاج
الكوبالت.
و�أ�� �ض ��اف ال ��وزي ��ر يف م �ق��اب �ل��ة مع
روي�ت��رز "ن�أمل يف ت��وق�ي��ع اتفاق
لإن���ش��اء امل�صنع ق�ب��ل ن�ه��اي��ة العام
اجلاري" ،ل�ك�ن��ه ام �ت �ن��ع ع��ن ذكر
�أ�سماء ال�شركات.
كما �أنه مل يذكر حجم اال�ستثمار
ال ��ذي �سيتطلبه ،لكنه �أ� �ش��ار �إىل
�أنه �سيكون م�صنعا �ضخما "جيجا
فاكتوري".
وتابع الوزير قائال �إن امل�صنع املقرر
لبطاريات ال���س�ي��ارات الكهربائية
"�سيوفر ق��وة دف��ع هائلة لقطاع
ال �� �س �ي��ارات املحلي" و�سي�ستفيد
من توفر الطاقة املتجددة واملواد
اخل��ام مثل الكوبالت والفو�سفات

يف البالد.
وق ��ال �إن ال�ط�ل��ب ع�ل��ى م�ث��ل هذه
البطاريات يتزايد يف اخل��ارج ويف
داخ ��ل امل �غ��رب� ،إذ ت�خ�ط��ط �شركة
�� �س� �ي�ت�روي ��ن مل �� �ض��اع �ف��ة طاقتها
الإن�ت��اج�ي��ة يف غ�ضون ع��ام�ين من
� 50ألف �سيارة كهربائية �صغرية

للغاية.
و�أو�ضح مزور �أن املغرب به م�صانع
لإنتاج �سيارات رينو و�ستيالنتي�س
ب �ط��اق��ة �إن �ت��اج �ي��ة جم�ت�م�ع��ة تبلغ
� 700ألف �سيارة .وقال "ن�ستهدف
�إن� �ت ��اج م �ل �ي��ون � �س �ي��ارة يف غ�ضون
الثالث �إىل �أربع �سنوات قادمة".

واح� �ت� �ل ��ت �� � �ص � ��ادرات ن �ح��و 250
م�صنعا مغربيا لل�سيارات وقطع
غيارها املرتبة الأوىل لل�صادرات
ال�صناعية للمغرب خالل ال�سنوات
ال�سبع املا�ضية متجاوزة مبيعات
الفو�سفات .وحتى مايو �أي��ار من
العام اجلاري ،بلغت مبيعات قطاع

ال�سيارات يف املغرب  4.13مليار
دوالر ،ب��زي��ادة  24ب��امل �ئ��ة .وقال
مزور �إن �أول وثاين �أكرث ال�سيارات
مبيعا يف �أوروب ��ا ،دا�سيا �سانديرو
وبيجو  ،208ت�صنعان يف املغرب.
و�أ� �ض��اف �أن��ه ل��زي��ادة ق��درة البالد
ال�ت�ن��اف���س�ي��ة يف م��واج �ه��ة ال�صني

وال �ه �ن��د ،ف ��إن �ه��ا ت�خ�ط��ط لزيادة
ن�سبة قطع الغيار امل�صنعة حمليا
يف ال���س�ي��ارات ال�ت��ي ت���ص��دره��ا �إىل
 80باملئة ارتفاعا من  65باملئة
حاليا .وتابع "�صناعتا ال�سيارات
وال � �ط�ي��ران حم ��رك ��ان لالبتكار
ال�صناعي يف البالد".

* الطريان
ق ��ال م� ��زور �إن م�ب�ي�ع��ات �صناعة
ال� �ط�ي�ران � �س �ت �ت �ج��اوز م�ستويات
م��ا ق�ب��ل ج��ائ�ح��ة كوفيد� ،-19إذ
ارتفعت ال�صادرات حتى مايو �أيار
�إىل  877م�ل�ي��ون دوالر ،بزيادة
 61باملئة عن العام ال�سابق.

و�أ� � �ص � �ب � �ح � ��ت � � �ش� ��رك� ��ة ك ��ول �ي �ن ��ز
�إي��رو��س�ب�ي����س ي��وم االث �ن�ين �أحدث
الع��ب رئي�سي يف ق�ط��اع الطريان
ي �ن �� �ض��م �إىل ق ��ائ �م ��ة امل�صنعني
العامليني ،مثل بوينج و�إيربا�ص،
ال ��ذي ��ن ي �� �س �ت ��وردون ق �ط��ع غيار
مغربية ال�صنع.
ال �� �ص �ف �ق��ة ،امل��وق �ع��ة ع �ل��ى هام�ش
م� �ع ��ر� ��ض ف � ��ارن �ب��رة ل� �ل� �ط�ي�ران،
� �س �ت �� �ض �ي��ف م � �ل � �ي ��ار دوالر من
الإي ��رادات مل��وردي قطاع الطريان
امل � �غ ��ارب ��ة م� ��ن خم �ت �ل��ف واردات
امل� �ح ��رك ��ات وامل� �ق� ��� �ص ��ورات وب ��دن
الطائرات و�أجزاء اجلناح.
وخالل نف�س احلدث ،وقع املغرب
�صفقة �أخرى مع جال �إيرو�سبي�س
ل �ب �ن��اء م �� �ص �ن��ع لإن � �ت� ��اج الأج� � ��زاء
ال��داخ�ل�ي��ة مل�ق���ص��ورات الطائرات
بقيمة  12مليون دوالر.
وق� ��ال م� ��زور �إن مب� �ق ��دور 140
م�صنعا بقطاع الطريان يف املغرب
الآن �صنع  43باملئة من املكونات
التي تدخل يف �صناعة الطائرات
العاملية.

مزارعون يف �أوكرانيا يتمنون التو�صل �إىل اتفاق مع مو�سكو حول ت�صدير احلبوب
•• ميكوالييف�-أ.ف.ب:

يقف رحمون مريزوييف يف حقله
م �ت �� ّأم�لا ح �� ّ��ص��ادت��ه ت���ص� ّ�ب �سيال
م �ت��وا� �ص�ل�ا م ��ن احل� �ب ��وب داخ ��ل
�شاحنة ،على م�سافة ح��واىل 60
كلم من اجلبهة يف جنوب �أوكرانيا،
من غري �أن يعرف �إن كان بو�سعه
بيع حم�صوله �إىل اخلارج.
رغم الطق�س املخيم يف الأ�سابيع
الأخ �ي�رة وال ��ذي ي�ع��د مبح�صول
ي �ف��وق ال �ت��وق �ع��ات ل �ه��ذا املو�سم،
يبقى رحمون قلقا ب�ش�أن احل�صار
ال��ذي تفر�ضه رو�سيا على املوانئ
الأوكرانية و�أعاق ت�صدير ماليني
الأطنان من احلبوب.
وقد ي�صدر خرب �سا ّر بهذا ال�صدد

اجل �م �ع��ة م��ن ت��رك �ي��ا ح �ي��ث توقع
رو� �س �ي��ا و�أوك ��ران� �ي ��ا م�ب��دئ�ي��ا بعد
الظهر يف ا�سطنبول اتفاقا برعاية
الأمم املتحدة ي�سمح بالإفراج عن
احلبوب الأوكرانية.
و� �س �ي �� �ض��ع االت � �ف� ��اق ح� ��دا لأزم� ��ة
ح��ادة جنمت ع��ن ال�غ��زو الرو�سي
لأوك ��ران� �ي ��ا ،ه ��زت �أ�� �س ��واق امل ��واد
ال �غ��ذائ �ي��ة ،ال ��س�ي�م��ا و�أن رو�سيا
و�أوك ��ران� �ي ��ا م ��ن ك �ب��ار م�صدري
احلبوب يف العامل.
ويقول رحمون "ال خيار لدينا .ال
ي�سعنا �سوى �أن ن�أمل يف �أن ينجح
الأمر" مقرا ب�أنه "غري مقتنع"
ب�أن اتفاقا �سينجح يف الواقع.
وي�ت���س��اءل "ماذا ب�ع��د ذل ��ك؟ هل
� �س �ن �� �ض �ط � ّر �إىل رم � ��ي ك� ��ل ه��ذه

احلبوب؟" .
ال ي� � � ��دري رح� � �م � ��ون يف ال ��وق ��ت
احل��ا��ض��ر م ��اذا يفعل مبح�صوله
اجلديد فيما امتلأت الإهراءات
يف اجل � � ��وار وان� � �ه � ��ارت الأ�� �س� �ع ��ار
حمليا.
وقال الرجل ال�ستيني الذي �ش ّيد
مزرعته ال�صغرية عند انتقاله �إىل
�أوكرانيا قادما من طاجيك�ستان
ق �ب��ل ح � ��واىل ث�ل�اث�ي�ن ع ��ام ��ا "ال
م�ك��ان لتخزين (امل�ح��ا��ص�ي��ل) وال
زبائن لبيعها".
ت �� �س �ب��ب م �ن��ع ت �� �ص��دي��ر احلبوب
الأوكرانية بارتفاع حاد يف �أ�سعار
امل� ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة يف ال �ع��امل وبات
ي �ه��دد مب �ج��اع��ة يف ال �ع��دي��د من
ال � ��دول وخ �� �ص��و� �ص��ا يف �إفريقيا

الدوالر يف طريقة لت�سجيل خ�سائر �أ�سبوعية
واملركزي الأمريكي يلوح برفع �أكرب للفائدة
•• طوكيو-رويرتز:

�صعد ال��دوالر بقوة ام�س اجلمعة ،لكنه ظل يف طريقه
نحو تكبد �أك�بر خ�سارة �أ�سبوعية منذ نهاية مايو �أيار
بعد بيانات اقت�صادية �أمريكية �ضعيفة.
وت��راج��ع ال�ي��ورو بعد �صعوده لأع�ل��ى م�ستوى يف �أكرث
من �أ�سبوعني �أم�س الأول اخلمي�س عندما رفع البنك
املركزي الأوروبي تكاليف الإقرا�ض يف �أول رفع للفائدة
منذ .2011
وقفز م�ؤ�شر الدوالر ،الذي يقي�س �أداء العملة الأمريكية
مقابل �ست عمالت رئي�سية 0.35 ،باملئة �إىل 106.98
يف �أعقاب انخفا�ض  0.36باملئة �أم�س الأول اخلمي�س.
لكن على م�ستوى �أ�سبوعي ظل منخف�ضا  0.95باملئة
وه��و �أك�بر ت��راج��ع منذ  29مايو �أي��ار و�أول انخفا�ض
�أ�سبوعي منذ �أربعة �أ�سابيع.
ون� ��زل ال� �ي ��ورو  0.44ب��امل �ئ��ة �إىل  1.0187دوالر

مرتاجعا �أكرث عن امل�ستوى امل�سجل �أم�س اخلمي�س عند
 1.0279دوالر يف �أعقاب رفع �أكرب من املتوقع للفائدة
من جانب البنك املركزي الأوروبي.
واجته الني الياباين نحو �أول ارتفاع �أ�سبوعي منذ نهاية
مايو �أيار و�إن قلل تعايف الدوالر مكا�سبه.
وزاد ال ��دوالر  0.43باملئة �إىل  137.925ي��ن بعد
ت��راج�ع��ه  0.67ب��امل�ئ��ة م���س��اء مبتعدا �أك�ث�ر ع��ن �أعلى
م�ستوى يف  24عاما عند  139.38ين ،ال��ذي و�صل
�إليه الأ�سبوع املا�ضي.
وبالن�سبة لبقية العمالت ،تراجع اجلنيه الإ�سرتليني
 0.35باملئة �إىل  1.1962دوالر ليقل�ص مكا�سبه
خ�لال الأ��س�ب��وع �إىل  0.8باملئة ،لكنه يظل عند �أعلى
م�ستوى منذ نهاية مايو �أيار.
وان �خ �ف ����ض ال � � ��دوالر الأ� � �س�ت��رايل  0.47ب��امل �ئ��ة �إىل
 0.69035دوالر و�صعد على م�ستوى �أ�سبوعي 1.63
باملئة ،لكن ذلك يظل �أف�ضل �أداء له منذ  20مايو �أيار.

جنوب ال�صحراء.
وت�ب�ق��ى ح ��واىل  25م�ل�ي��ون طن
م ��ن احل� �ب ��وب ع��ال �ق��ة يف املوانئ
الأوكرانية ب�سبب احل�صار الذي
تفر�ضه البحرية الرو�سية �إمنا
ك��ذل��ك ب�سبب الأل �غ ��ام البحرية
التي زرعها الأوكرانيون حلماية
�سواحلهم م��ن هجوم رو��س��ي من
البحر.
وع�ل��ى غ��رار م��زارع�ين �آخ��ري��ن يف
املنطقة� ،أرج�أ رحمون مريزوييف
ق��در الإم �ك��ان ح�صاد القمح على
�أم ��ل �أن يتحلحل ال��و� �ض��ع ،لكن
يف ظ��ل ال���ش�م����س احل��ارق��ة وعدم
ه �ط��ول �أي �أم �ط��ار يف الأ�سابيع
الأخرية وقرب اجلبهة ،بات خطر
ج��دي��د ي�ه��دد احل �ق��ول ،ه��و خطر

اندالع حرائق.
وي��روي امل��زارع م�شريا �إىل عمود
م��ن ال��دخ��ان ي�ت���ص��اع��د يف الأف ��ق
ق� ��رب م ��زرع ��ة �أخ� � ��رى "�سقطت
ق��ذي �ف��ة ه �ن��اك وب �ق �ي��ت احلقول
م�شتعلة لعدة �أيام".
وح ��اول ��ت �أوك ��ران� �ي ��ا وحلفا�ؤها
الأوروب �ي��ون ت�صدير احلبوب برا
ع��ن ط��ري��ق ال�سكك احل��دي��د ويف
�سفن عرب نهر الدانوب.
غري �أن �سائق ال�شاحنة فولودميري
موزيت�شوك ق��ال لوكالة فران�س
بر�س �إن هذه الو�سائل غري كافية
لنقل كل امل��واد الغذائية ،م�شريا
�إىل �أن االرت �ف��اع احل��اد يف ا�سعار
ال��وق��ود يجعل ه��ذا احل��ل مكلفا
للغاية.

وي �� �ض �ي��ف "�سواء م� ��ع احل� ��رب
�أو ب ��دون� �ه ��ا ،ع �ل �ي �ن��ا �أن نح�صد
م��زروع��ات�ن��ا يف مطلق الأحوال"،

مبديا قناعته على غ��رار رحمون
ب�أن الكرملني لن ي�سمح لأوكرانيا
با�ستئناف ت�صدير حبوبها.

وي� ��ؤك ��د "ال مي�ك�ن�ن��ا �أن ن �ث��ق مبا
تقوله رو�سيا .الطريقة الوحيدة
للتعامل معا هي القوة".

ارتفاع �أ�سعار النفط مع ا�ستمرار �شح الإمدادات والتوترات اجليو�سيا�سية
•• �سنغافورة-رويرتز:

ارتفعت �أ�سعار النفط يف املعامالت الآ�سيوية
ام ����س اجل �م �ع��ة ،ل�ت�ت�ع��اف��ى م��ن انخفا�ضات
�سابقة و�سط نق�ص الإم� ��دادات والتوترات
اجليو�سيا�سية ،على ال��رغ��م م��ن �أن �ضعف
الطلب يف ال��والي��ات املتحدة �أل�ق��ى بظالله
على ال�سوق هذا الأ�سبوع.
وارتفعت العقود الآجلة خلام برنت 1.61
دوالر� ،أي  1.6باملئة� ،إىل  105.47دوالر
للربميل بحلول ال�ساعة  0630بتوقيت
جرينت�ش ،بينما �صعدت العقود الآجلة خلام
غ��رب تك�سا�س الو�سيط الأم��ري�ك��ي 1.43
دوالر� ،أي  1.5باملئة� ،إىل  97.78دوالر
للربميل.
وق��ال �ستيفن �إيني�س ،ال�شريك الإداري يف
�إ���س.ب��ي�.آي لإدارة الأ��ص��ول �إن امل�ستثمرين

يومي  26و 27يوليو متوز.
وبينما �أثرت �إ�شارات �ضعف الطلب الأمريكي
على �أ�سعار النفط ودفعت العقود القيا�سية
لالنخفا�ض بنحو ثالثة باملئة يف اجلل�سة
ال �� �س��اب �ق��ة ،ا� �س �ت �م��رت الإم � � � ��دادات العاملية
املحدودة يف احلفاظ على انتعا�ش ال�سوق.
وتراجع خام غرب تك�سا�س الو�سيط خالل
اجلل�ستني املا�ضيتني بعد �أن �أظهرت بيانات
�أن الطلب على البنزين يف الواليات املتحدة
انخف�ض بن�سبة ثمانية باملئة تقريبا مقارنة
بالعام ال�سابق يف ذروة مو�سم ال�سفر ال�صيفي
الذي يزيد فيه ا�ستهالك البنزين ،مت�أثرا
ب��ارت�ف��اع �أ��س�ع��اره ب�شكل قيا�سي يف حمطات
الوقود.
يرتقبون قرار جمل�س االحتياطي االحتادي و�أ�شار م�س�ؤولو جمل�س االحتياطي االحتادي ويف املقابل ،عززت عالمات الطلب القوي يف
الأمريكي (البنك املركزي) الأ�سبوع املقبل �إىل �أن البنك املركزي �سريفع على الأرجح �آ�سيا خام برنت ،مما جعله يف طريقه لتحقيق
ب�ش�أن �سعر الفائدة.
�سعر الفائدة  75نقطة �أ�سا�س يف اجتماعاته �أول مكا�سب �أ�سبوعية يف �ستة �أ�سابيع.

الروبل الرو�سي يرتاجع متجاوزا  58مقابل �أ�سهم �أوروبا ت�ستقر بعد رفع املركزي الأوروبي
نيكي يغلق عند �أعلى م�ستوى يف � 6أ�سابيع
الدوالر بعد خف�ض �أ�سعار الفائدة
�سعر الفائدة و�أزمة �إيطاليا ال�سيا�سية

•• طوكيو-رويرتز:

ارتفع امل�ؤ�شر نيكي الياباين �إىل �أعلى م�ستوى يف �أكرث
من �ستة �أ�سابيع عند الإغالق �أم�س اجلمعة مدعوما
مبكا�سب الأ��س�ه��م املرتبطة بالنمو التي ��س��ارت على
درب ارتفاعات يف وول �سرتيت م�ساء ،و�أ�سهم �شركات
ال�شحن التي �صعدت بعد ت�سجيل مكا�سب قوية.
وزاد امل�ؤ�شر نيكي  0.4باملئة ليغلق عند 27914.66
نقطة وهو �أعلى م�ستوى �إغالق منذ التا�سع من يونيو
حزيران.
وقفز امل�ؤ�شر  4.2باملئة ه��ذا الأ��س�ب��وع ليحقق �أكرب
مكا�سب �أ�سبوعية منذ  25م��ار���س �آذار .كما ارتفع
ل�سابع جل�سة على ال�ت��وايل ،وه��ي �أط��ول ف�ترة �صعود
مت�صلة منذ نهاية مار�س �آذار.
وارت�ف��ع امل�ؤ�شر توبك�س الأو��س��ع نطاقا  0.28باملئة

�إىل  1955.97نقطة و�سجل زيادة �أ�سبوعية بن�سبة
 3.35باملئة.
وارت�ف�ع��ت الأ��س�ه��م الأم��ري�ك�ي��ة �أم����س الأول اخلمي�س
م��دع��وم��ة ب���ص�ع��ود وم�ك��ا��س��ب ق��وي��ة م���س��اء للأ�سهم
القيادية املرتبطة بالنمو مثل ت�سال.
وارت �ف��ع ��س�ه��م ط��وك�ي��و �إل� �ك�ت�رون ل���ص�ن��اع��ة الرقائق
الإل �ك�ت�رون �ي��ة  1.34ب��امل �ئ��ة .و� �ص �ع��د ��س�ه��م دايكني
ل�صناعة مكيفات الهواء  3.45باملئة.
وقفز م�ؤ�شر قطاع ال�شحن  4.75باملئة بعد �إعالن
ثالث �شركات كبرية توقعات �أرباحها ال�سنوية.
و�صعد �سهم كاوا�ساكي كي�سن  11.31باملئة يف حني
قفز �سهم نيبون يو�سن  4.02باملئة.
لكن �أ�سهم �شركات املرافق تراجعت .وانخف�ض �سهم
�شركة طوكيو للطاقة الكهربائية  8.3باملئة ،وتراجع
�سهم �شركة ت�شوبو للطاقة الكهربائية  2.75باملئة.

•• مو�سكو-رويرتز:

انخف�ض الروبل الرو�سي متجاوزا  58مقابل الدوالر �أم�س اجلمعة لينزل
�إىل �أ�ضعف نقطة له خ�لال ال�صباح بعدما خف�ض البنك املركزي �أ�سعار
الفائدة للمرة الرابعة يف العام احلايل بواقع  150نقطة �أ�سا�س �إىل ثمانية
باملئة مما فاق التوقعات.
وبحلول ال�ساعة  1047بتوقيت جرينت�ش ،ت��راج��ع ال��روب��ل  1.9باملئة
�إىل � 58.14أمام الدوالر بعد دقائق من �إعالن قرار البنك املركزي .كما
تراجع واحد باملئة �إىل � 57.79أمام اليورو يف بور�صة مو�سكو.
و�أ�صبح الروبل العملة الأف�ضل �أداء يف العامل حتى الآن هذا العام ،مدعوما
ب ��إج��راءات اتخذت حلماية النظام امل��ايل الرو�سي من العقوبات الغربية
املفرو�ضة على البالد ب�سبب غزوها �أوكرانيا يف  24فرباير �شباط .و�شملت
ه��ذه الإج� ��راءات ال�ق�ي��ود امل�ف��رو��ض��ة على �سحب الأ� �س��ر ال��رو��س�ي��ة ب�سحب
مدخراتها بالعمالت الأجنبية.
وقبل  24فرباير �شباط ،مت تداول الروبل بالقرب من  80مقابل الدوالر
و 85مقابل اليورو.

•• عوا�صم-رويرتز:

ا�ستقرت الأ�سهم الأوروبية �أم�س اجلمعة يف �أعقاب رفع
�أك�ب�ر م��ن امل�ت��وق��ع للفائدة م��ن ج��ان��ب البنك املركزي
الأوروب� ��ي وان�ه�ي��ار احل�ك��وم��ة يف �إي�ط��ال�ي��ا ،لكنها تتجه
�صوب ت�سجيل �أكرب مكا�سب �أ�سبوعية يف �شهرين.
وا� �س �ت �ق��ر امل ��ؤ� �ش��ر ��س�ت��وك����س  600الأوروب � � ��ي ب �ع��د �أن
عو�ضت مكا�سب �أ�سهم الطاقة خ�سائر بقية القطاعات
يف املعامالت املبكرة .و�أنهى امل�ؤ�شر جل�سة متقلبة على
ارتفاع �أم�س الأول اخلمي�س.
وا�ضطربت الأ�سواق بعد رفع البنك املركزي الأوروبي
��س�ع��ر ال �ف��ائ��دة مب �ق��دار �أك �ب�ر م��ن  50ن�ق�ط��ة �أ�سا�س
م�ت��وق�ع��ة .وت��راج �ع��ت الأ� �س �ه��م الإي �ط��ال �ي��ة ب�ع��د جل�سة

عا�صفة م��ع ت ��أه��ب ال �ب�لاد الن�ت�خ��اب��ات م�ب�ك��رة يف 25
�سبتمرب �أيلول بعد ا�ستقالة رئي�س الوزراء ماريو دراجي
يف �أعقاب انهيار حكومته االئتالفية.
وتتجه �أ�سواق �أوروبا نحو �إنهاء الأ�سبوع على ارتفاع مع
انح�سار امل�خ��اوف املرتبطة بتقل�ص �إم ��دادات الطاقة،
وذلك بعد ا�ستئناف �إمدادات الغاز الرو�سية �إىل �أوروبا
بعد توقف ب�سبب �أعمال �صيانة.
وانخف�ض �سهم بنك دان�سك  2.6باملئة يف حني تراجع
�سهم �شيندلر ال�سوي�سرية ل�صناعة امل�صاعد �أربعة باملئة
بعد خف�ض ال�شركة توقعات الأرباح للعام احلايل.
وت�صدر �سهم بيزيل التابعة ملجموعة لويدز �أوف لندن
للت�أمني املكا�سب على امل�ؤ�شر �ستوك�س  600بعد رفع
توقعات الأرباح للعام ب�أكمله.
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الفجر الريا�ضي

بدعم �إماراتي � ..إ�شهار احتاد جنوب �آ�سيا للدراجات الهوائية
•• باري�س -وام:

بدعم �إماراتي من خالل �سعادة �أ�سامة ال�شعفار رئي�س االحتاد
الآ�سيوي للدراجات نائب رئي�س االحتاد الدويل للعبة ،مت �إ�شهار
احت��اد جنوب �آ�سيا للدراجات الهوائية؛ ب��اع�تراف من االحتاد
الدويل للدراجات وبالتن�سيق مع االحتاد الآ�سيوي عقب االجتماع
الذي مت يف فرن�سا .وي�ضم االحتاد اجلديد يف ع�ضويته  8دول
هي الهند واملالديف ونيبال و�أفغان�ستان وباك�ستان وبنجالد�ش
و�سريالنكا وبوتان .و�أكد �سعادة �أ�سامة ال�شعفار �أن القرار ي�أتي
لإثراء اللعبة دوليا وقاريا .وتقرر �إطالق العديد من املبادرات
والأن�شطة لت�شجيع برامج التدريب والت�أهيل يف خمتلف الدول

الآ�سيوية �ضمن برامج االحتاد الدويل للدراجات ،والتي تهدف
لن�شر وتعزيز مكانة اللعبة يف خمتلف دول العامل عن طريق
عقد دورات جمانية يف جم��االت التدريب والتحكيم وميكانيكا
الدراجات بعدد من الدول الآ�سيوية قبل نهاية  . 2022و�أكد
ال�شعفار �أن الفرتة املقبلة �ست�شهد خطوة مماثلة ب�إ�شهار احتاد
غرب �آ�سيا للدراجات وال��ذي ي�ضم يف ع�ضويته  17دول��ة .على
جانب �آخ��ر ،قرر املكتب التنفيذي لالحتاد الآ�سيوي للدراجات
تنظيم ب�ط��والت �آ�سيا ل�سباق الطريق يف تايالند وللم�ضمار
يف ماليزيا ول�ل��دراج��ة اجلبلية يف الهند ول��دراج��ة  BMXيف
الفلبني ،و�سيتم �إدراجهم ب�أجندة االحتاد الدويل عقب اجتماعه
ال�سنوي يف �سبتمرب املقبل.
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«عمومية املحرتفني» تعتمد �آليات االرتقاء
باملنظومة وفق ا�سرتاتيجية 2030
•• �أبوظبي-وام:

عقدت رابطة املحرتفني الإماراتية �أم�س اجتماع اجلمعية العمومية
العادية ملو�سم  ،2022-2021بنظام االت�صال املرئي عن بعد ،ومت
خالله اعتماد وبحث تطوير �آليات العمل لالرتقاء باملنظومة وفق
اخلطة اال�سرتاتيجية  2030 2020-للرابطة .وتر�أ�س االجتماع
�سعادة عبداهلل نا�صر اجلنيبي رئي�س الرابطة ،ال��ذي �ألقى كلمة
ترحيبية تقدم فيها بال�شكر للقيادة الر�شيدة التي و�ضعت الريا�ضة
والريا�ضني مو�ضع اهتمامها البالغ فكانت خري �سندٍ ومعني على
جتاوز كل املراحل واملحطات املهمة .ومت افتتاح االجتماع بالت�صديق

على حم�ضر االجتماع ال�سابق وتعيني � 3أع�ضاء ملراجعة حم�ضر
االجتماع ،وعر�ض د.خالد حممد عبداهلل م�ست�شار تطوير الأعمال
بالرابطة ،تقارير الن�شاط للمو�سم الريا�ضي ،2022-2021
والذي ت�ضمن ما مت �إجنازه مبختلف املجاالت الفنية والتنظيمية
والت�سويقية ،والإداري � ��ة .و��ش�ه��د االج�ت�م��اع اع�ت�م��اد تعيني �شركة
"ديلويت �آند تو�ش" ،مدققا خارجيا م�ستق ً
ال ليقوم مبهمة تدقيق
ال�ب�ي��ان��ات امل��ال�ي��ة للرابطة لل�سنة املنتهية يف  30يونيو 2022
وفقاً لل�سيا�سات والإج��راءات املعتمدة ..كما مت اعتماد �آلية توزيع
عوائد الرابطة على �أع�ضاء اجلمعية العمومية للمو�سم الريا�ضي
 2023-2022وما يليه من موا�سم.

املن�صوري :منتخب �شباب الطائرة جاهز
لتحقيق �أهدافه يف بطولة غرب �آ�سيا
�أك��د عو�ض املن�صوري ،رئي�س جلنة املنتخبات الوطنية باحتاد الإمارات
للكرة ال�ط��ائ��رة ،جاهزية منتخب �شباب الإم� ��ارات لبطولة غ��رب �آ�سيا
لل�شباب "حتت  20عاما" ،وحتقيق �أه��داف��ه من �أج��ل امل�شاركة يف هذه
البطولة ،التي تقام للمرة الأوىل.
وت�ست�ضيف �صالة مدينة الأمري نايف الريا�ضية بالقطيف يف ال�سعودية
مناف�سات هذه البطولة من اليوم وحتى  31يوليو اجلاري مب�شاركة 10
منتخبات.
و�أو� �ض��ح امل�ن���ص��وري �أن ت�شكيلة املنتخب احل��ال�ي��ة ت�ضم جم�م��وع��ة من
الالعبني النا�شئني الذين يتم �إعدادهم ،و�إك�سابهم اخلربة ليكونوا نواة
ملنتخب ال�شباب ،الذي يخو�ض دورة الألعاب اخلليجية لل�شباب 2023
بالإمارات.
ويد�شن منتخب الإمارات م�شاركته يف البطولة بلقاء نظريه الأردين ثم
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يلتقي نظريه العراقي اليوم قبل مواجهة املنتخبني اللبناين والبحرين
يف مباراتيه التاليتني بدور املجموعات.
وقال املن�صوري" :برغم �أن البطولة احلالية هي امل�شاركة الر�سمية الأوىل
لهذا اجليل من الالعبني ،هناك حالة تفا�ؤل بقدرة الفريق على تقدمي
م�ستويات متميزة وال�سعي لتحقيق نتائج طيبة �أمام منتخبات �أكرث خربة
بالبطوالت".
وت�ضم ت�شكيلة منتخب الإمارات يف البطولة  12العباً هم عي�سى نا�صر
عبدي وفي�صل اللنجاوي ويو�سف دروي�ش ح�سن "�شباب الأهلي" وعبد
الرحمن املهري ورا�شد مو�سى الريامي وم�سعود دروي�ش �سبكي وحممد
�سلطان املن�صوري "عجمان" وزاي��د بطي ال�سويدي ورا�شد فهد جمعه
وحممد خالد الفال�سي "الن�صر" و�أحمد �إبراهيم ب�شري "الو�صل" وخالد
را�شد امل�سكري "العني".

اليوم � ..أبطال الإمارات يخو�ضون حتدي ال�سرعة يف بطولة العامل لفورموال2-
•• �أوج�ستو-بولندا-وام:

يخو�ض فريق �أبوظبي ل�ل��زوارق ال�سريعة ال�ي��وم ال�سبت �أوىل
حت ��دي ��ات اجل ��ول ��ة االف �ت �ت��اح �ي��ة م ��ن ب �ط��ول��ة ال� �ع ��امل ل� ��زوارق
فورموال ،-2التي يبد�أ فيها الفريق الدفاع عن لقبه.
وت�ست�ضيف مدينة �أوج�ستو البولندية هذه اجلولة االفتتاحية
مب�شاركة  21زورق��ا م��ن خمتلف �أن�ح��اء ال�ع��امل ،يف مقدمتها
زوارق الإمارات "فريق �أبوظبي بقيادة را�شد القمزي ومن�صور
املن�صوري وفريق ال�شارقة بقيادة �سامي �سيليو" .
وت��دخ��ل جميع ال ��زوارق ال�ي��وم ح�سابات �سباق ال��زم��ن لتحقيق
�أف���ض��ل زم��ن م��ن خ�لال ت�صفيات ال�سرعة املختلفة للو�صول
�إىل مقدمة االنطالقة يف ال�سباق الرئي�سي ال��ذي ينطلق غدا
" الأحد " .
ويتوقع �أن ت�شهد جولة الغد مناف�سة قوية بني �أبطال فريق

�أبوظبي و�سيليو جنم فريق ال�شارقة والعائد بقوة للبطولة ،و�سبق لفريق �أبوظبي �أن حقق بنف�س النهر لقب بطولة العامل
وم���ش��ارك��ة �أ��س�م��اء خم�ضرمة م��ع ع��ودة الفرن�سي فيليب تور للتحدي الكال�سيكي "� 12ساعة" يف املو�سم املا�ضي ويف 2019
للبطولة وح�ضور الليتواين �إدجرا�س ريابكو والربتغايل دوارتي بالإ�ضافة للم�شاركة وبقوة يف هذا التحدي منذ . 2016
بينيفتي.
و�أكد را�شد القمزي حامل لقب البطولة وقائد زورق �أبوظبي 1
وتنطلق مناف�سات �سباق �أف�ضل زمن اليوم بـ  3ت�صفيات تبد�أ ا�ستعداده للتحدي القوي غدا خا�صة �أنه ي�شارك بزورق جديد
مب�شاركة جميع ال ��زوارق يف الت�صفية الأوىل ليت�أهل �أف�ضل كليا عن املو�سم املا�ضي ومبوا�صفات �أف�ضل كثريا ،م�شريا �إىل
 15زورق��ا للت�صفية الثانية على �أن تت�أهل الحقا  10زوارق امل�شاركة القوية املنتظرة من مناف�سني بارزين يف هذه اجلولة.
للت�صفية الثالثة والنهائية ،والتي يتحدد من خاللها هوية ولفت القمزي �إىل �أن جميع الأ�سماء مر�شحة وبقوة للفوز والكل
�أ�صحاب املراكز الأوىل يف حتدي الزمن الأف�ضل وحتديد خط م�ستعد لهذه اجلولة ،ويجب الرتكيز وعدم التهاون خا�صة �أن
انطالق ال�سباق الرئي�سي للجولة .
ج��ول��ة االف�ت�ت��اح حت�م��ل م�ف��اج��آت غ�ير متوقعة لبع�ض الفرق
ويتوقع �أن ت�صل �سرعة ال��زوارق اليوم �إىل  180كم-ال�ساعة والأهم جتاوز عقبة ال�سرعة اليوم ،و�سيكون احل�سم من خالل
خ��ا��ص��ة م��ع امل���س��ار امل �ح��دد ع�ل��ى ن�ه��ر �أوج �� �س �ت��و ،وال� ��ذي يت�سم ال�سباق الرئي�سي الأحد.
بامل�سافات الكبرية يف بع�ض الأج��زاء وزي��ادة جرعة الإث��ارة عرب وي�ؤازر القمزي اليوم الراديو مان نا�صر الظاهري رفيق القمزي
املناف�سة.
يف حتقيق �ألقاب البطولة الـ 4يف املوا�سم املا�ضية.

منتخب نا�شئي كرة اليد يد�شن مرحلة جديدة
من ا�ستعداداته للبطولة الآ�سيوية
•• دبي-وام:

يد�شن منتخب الإمارات للنا�شئني
ل �ك��رة ال �ي��د م��رح �ل��ة ج��دي��دة من
ا��س�ت�ع��دادات��ه للبطولة الآ�سيوية
املقررة بالبحرين ال�شهر املقبل؛
ح�ي��ث ينتظم ال�ف��ري��ق يف مع�سكر
داخ �ل��ي ب��داي��ة م��ن ال �ي��وم ال�سبت
على �صالة نادي احلمرية.
وي��وا� �ص��ل ال �ف��ري��ق ا�ستعداداته

مب���ش��ارك��ة  19الع�ب��ا يف قائمته،
ال � �ت� ��ي ي� �خ ��و� ��ض ب� �ه ��ا البطولة
الآ�سيوية ،املقررة من � 16إىل 27
�أغ�سط�س املقبل وامل�ؤهلة بدورها
�إىل نهائيات ك�أ�س العامل 2023
يف كرواتيا.
و� �ش �ه��دت ال� �ف�ت�رة امل��ا� �ض �ي��ة عدة
مع�سكرات للمنتخب حت��ت قيادة
امل � ��درب ال��وط �ن��ي ق��ا� �س��م عا�شور،
ال��ذي رك��ز خاللها على االرتقاء

مب� � �ع � ��دالت ال � �ل � �ي ��اق ��ة ال� �ب ��دن� �ي ��ة
لالعبني ،و�إرج ��اء اجل��ان��ب الفني
للمع�سكرات امل�ق�ب�ل��ة .وي��رج��ح �أن
ينتظم ال �ف��ري��ق يف مع�سكر �آخر
مبدينة العني عقب انتهاء مع�سكر
احلمرية.
و�أك��د قا�سم عا�شور امل��دي��ر الفني
ل �ل �ف��ري��ق �أن جت �ه �ي��زات املنتخب
للبطولة الآ�سيوية تتوا�صل ب�شكل
دائ��م للخروج ب�أف�ضل �صورة ،من

�أجل ت�شريف كرة اليد الإماراتية
يف ه��ذا املحفل الآ��س�ي��وي ،م�شريا
�إىل �أنه يركز خالل الفرتة احلالية
على دعم م�ستوى الالعبني بدنيا
وف�ن�ي��ا لأه�م�ي��ة ال�ب�ط��ول��ة امل�ؤهلة
بدورها لك�أ�س العامل.
و�أ� �ض��اف خ�ل�ال ال �ف�ترة املا�ضية،
�أب��دى الالعبون حما�سا كبريا يف
التدريبات .ك��ان من املفرت�ض �أن
يبد�أ الإعداد منذ فرتة طويلة لكن

ظروف جائحة كورونا حالت دون
ذلك .ومع عودة احلياة لطبيعتها،
ب��د�أن��ا اال��س�ت�ع��دادات ،والعمل على
خ �ل��ق ح ��ال ��ة م ��ن ال �ت �ج��ان ����س بني
الالعبني.
وع ��ن �إم�ك��ان�ي��ة �إق��ام��ة مع�سكرات
خارجية خالل الفرتة املقبلة قبل
البطولة الآ�سيوية� ،أكد عا�شور �أن �سلوفينيا �أو م�صر.
بهدف ا�ستقطاب عنا�صر جديدة،
الأم��ر م��ره��ون مبوافقة االحتاد ،و�أ� �ش��ار �إىل �أن ك��رة ال�ي��د بالن�سبة ح� �ت ��ى ت� �ك ��ون راف� � � ��دا للمنتخب
وقد يكون املع�سكر يف مقدونيا �أو للنا�شئني حتتاج ملزيد من الدعم الوطني الأول يف ال�سنوات املقبلة،

مو�ضحا �أن الأندية يقع عليها دور
كبري يف جتهيز الالعبني باكت�شاف
املواهب اجلديدة وت�أهيلها.

بوجات�شار يحرز املركز الثاين يف املرحلة
الـ 18بجولة فرن�سا
•• باري�س-وام:

ف��از ال ��دراج ت��ادي بوجات�شار جن��م ف��ري��ق "الإمارات" باملركز
ال�ث��اين يف املرحلة الـ 18م��ن جولة فرن�سا ،املرحلة اجلبلية
الأخ�ي�رة يف الن�سخة احلالية من جولة فرن�سا والتي امتدت
مل�سافة  143.2كم من لورد �إىل �أوتاكام.
وكانت املرحلة �شهدت بداية حما�سية قدَّم خاللها الدراجون �أدا ًء
قوياً ،لكنهم مل يتمكنوا من االنف�صال عن املجموعة الرئي�سية

لت�شكيل جمموعة متقدمة .ومع و�صولهم �إىل م�سافة الت�سلق
الثانية يف كول دي �سبونديل ،انطلق براندون ماكنالتي يف �أداء
قوي ليحتل �صدارة املجموعة ويتحكم بوترية ال�سباق.
وقبل �أقل من  40كم من خط النهاية ،انطلق زميله بوجات�شار
ليتبعه مناف�سه ال��دمن��ارك��ي جونا�س فينيجارد دراج فريق /
جامبو-فيزما./
وتعر�ض بوجات�شار حل��ادث طفيف يف املنحدر ال�تراب��ي ،لكنه
وا�صل ال�سباق وحل يف املركز الثاين مت�أخراً بفارق دقيقة و4

ث��وانٍ ع��ن فينيجارد ال��ذي ف��از باملرحلة وح��اف��ظ على �صدارة
الرتتيب العام لل�سباق.
وق��ال بوجات�شار" :بذلت ق�صارى ج�ه��دي ،ومل �أك��ن �أف�ك��ر يف
الفوز باملرحلة ،بل با�ستعادة القمي�ص الأ�صفر .انطلقت ب�أق�صى
�سرعتي بدءاً من م�سافة الت�سلق الثانية وحتى م�سافة الت�سلق
النهائية ،لكنني تعر�ضت حلادث على املنحدر ت�سبب برتاجعي.
ومع ذلك  ،متكنت من احتالل املركز الثاين .لذا  ،ف�إنني فخور
بهذه النتيجة وبالأداء الذي قدمته".
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اليل�س يح�صد ذهبية  200مرت رجال يف بطولة العامل للقوى

ق��دم ن��واه اليل�س �أداء مذهال ليحتفظ بلقب �سباق  200مرت رجال
يف بطولة العامل لألعاب القوى �إذ �سجل  19.31ثانية الليلة املا�ضية
و�أ�صبح ثالث �أ�سرع ريا�ضي يف التاريخ على م�ستوى هذا ال�سباق ويقود
الواليات املتحدة للهيمنة بالكامل على من�صة التتويج للمرة الثانية يف
البطولة احلالية املقامة يف يوجني بوالية �أوريجون.
وتقدم اليل�س �صاحب برونزية �أوملبياد طوكيو �إىل �صدارة ال�سباق عند
منت�صف امل�سافة و�أن�ط�ل��ق بكل ق��وة عند النهاية لينتزع امل��رك��ز الأول
والذهبية متقدما مبا�شرة على مواطنه كيني ب��دن��ارك ال��ذي �سجل
 19.77ثانية يف حني كان املركز الثالث من ن�صيب الأمريكي ال�شاب

�إريون نايتون ( 18عاما) الذي و�صل خط النهاية بعد  19.80ثانية
لي�ضمن الربونزية والهيمنة الأمريكية.
وبعك�س �سباقات �أخ��رى عرب اليل�س ( 25عاما) عن �سعادته بطريقة
انطالقه يف �سباق الليلة املا�ضية قائال "كانت �أف�ضل انطالقة يل".
وت ��أك��د اليل�س م��ن تفوقه عندما وج��د نف�سه وح�ي��دا يف امل�ق��دم��ة بعد
املنعطف وق��ال ع��ن ذل��ك لل�صحفيني "بعد املنعطف قلت لنف�سي �أنا
وحيد (يف ال�صدارة) هيا .هذا هو الهدف لكني كنت م�ستعدا �أي�ضا لأول
حماولة من جانبه (نايتون) للحاق بي".
وع�بر اليل�س عن �سعادته بالفوز يف نهاية ال�سباق واحت�ضن مناف�سه

نايتون بينما ارتفعت �أ�صوات اجلمهور فرحا بالإجناز يف املدرجات.
وقال اليل�س بعد �أن حطم الرقم الوطني الذي �سبق و�سجله مواطنه
مايكل جون�سون املتوج ب�أربع ذهبيات �أوملبية والذي �صمد منذ 1996
"اليوم هو يومي� .أخريا جنحت يف القيام مبا كنت �أحلم به.
"كل �أ�سرتي موجودة هنا".
يف البداية �أعلن �أن زمن اليل�س هو  19.32ثانية ما يعني معادلة زمن
جون�سون لكنه عدل بعد ذلك �إىل  19.31ثانية ما �أ�شعر اليل�س ب�سعادة
بالغة.
وبعد ذلك اقرتب جون�سون من اليل�س لتهنئته على الإجناز.

و�أكد اليل�س �أن ت�أثري االنت�صار عليه كان كبريا فعال لدرجة �أنه مل يكن
يدرك الكثري من التفا�صيل والنتائج.
و�أ�ضاف "مل �أكن �أدرك �أن �إريون احتل املركز الثالث حتى �صعدنا ملن�صة
التتويج".
وبعد التتويج احتفل مع اجلمهور حول امللعب.
وكان الثالثي الأمريكي فريد كرييل ومارفن بري�سي وترايفون بروميل
ح�صدوا جميع امليداليات الثالث ل�سباق  100يف البطولة يف وقت �سابق
ليعو�ض هذا خيبة الأمل يف �أوملبياد طوكيو حيث مل حت�صل �أمريكا على
�أي ذهبية فردية يف �سباقات امل�ضمار على م�ستوى الرجال.
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باملز الريا�ضية تفوز بعقد معهد �أبوظبي للتعليم الفيفا ي�أمر الكامريون بدفع تعوي�ض
للمدرب ال�سابق كون�سي�ساو
والتدريب املهني ومعهد التكنولوجيا التطبيقية
•مت جتديد اتفاقية الفرتة الرابعة ملدة � 3سنوات
• بلغ جمموع عقود ال�شراكة مع �شركة باملز الريا�ضية  709مليون درهم
بحلول الن�صف الأول من عام 2022

•• �أبوظبي-الفجر:

�أع �ل �ن��ت ��ش��رك��ة ب��امل��ز الريا�ضية،
ال � �� � �ش� ��رك� ��ة ال � �ع� ��امل � �ي� ��ة ال� � ��رائ� � ��دة
امل �ت �خ �� �ص �� �ص��ة يف جم � ��ال الإدارة
ال��ري��ا��ض��ة ،و�أك�ب�ر �شركة لتدريب
ري��ا� �ض��ة اجل��وج�ي�ت���س��و يف العامل،
و�إحدى ال�شركات التابعة لل�شركة
ال �ع��امل �ي��ة ال �ق��اب �� �ض��ة ،ع ��ن انتهاء
�إدارت� �ه ��ا ل�ك��اف��ة �إج� � ��راءات جتديد
عقد ت�ق��دمي خ��دم��ات تدريبية يف
ريا�ضة اجلوجيت�سو ملدة � 3سنوات
درا� �س �ي��ة ل���ص��ال��ح منت�سبي معهد

�أبوظبي للتعليم والتدريب املهني
ومعهد التكنولوجيا التطبيقية
بفروعهما املختلفة بقيمة �إجمالية
تبلغ  41مليون درهم.
و مب ��وج ��ب ال� �ع� �ق ��د� � ،س �ي �ق��دم ما
جمموعه  20م��در ًب��ا م��ن خرباء
اجل��وج�ي�ت���س��و خ��دم��ات التدريب
ل �ط�لاب معهد �أب��وظ �ب��ي للتعليم
وال � � �ت� � ��دري� � ��ب امل � �ه � �ن� ��ي وم� �ع� �ه ��د
التكنولوجيا التطبيقية بفروعهما
ح� �ي ��ث � �س �ي �ت��م ت � �ق� ��دمي خ ��دم ��ات
التدريب يف خمتلف اجلامعات يف
جميع �أنحاء الإمارات.

ب ��امل ��ز ال ��ري ��ا�� �ض� �ي ��ة " :ال يوجد
ت �ق��دي��ر �أك�ب��ر م ��ن وج� ��ود �شريك
ا�سرتاتيجي ي�ج��دد عقد �شراكته
م��ع ع�م�ل��ك وي��زي��د م��ن تو�سيعه.
ب��امل��ز ال��ري��ا��ض�ي��ة مت�ضي ال �ي��وم يف
م�سار ي�ستهدف ت�أمني الريادة يف
جمال �إدارة الريا�ضة واال�ستثمار
 ،مم��ا ي�سمح لنا بتقدمي عرو�ض
م�ت�م�ي��زة وق�ي�م��ة �أع �ل��ى مل�ساهمينا
وم�ستثمرينا و�أ�صحاب امل�صلحة.
ال�ي��وم  ،ميكنني ال�ق��ول بثقة �أننا
وق � ��ال ف � � ��ؤاد دروي � ��� ��ش ،الرئي�س ن�سري بخطى ثابتة نحو حتقيق
التنفيذي والع�ضو املنتدب ل�شركة القيمة امل�ستهدفة البالغة 750

بوما�س املك�سيكي ي�ضم الربازيلي
�ألفي�س يف �صفقة جمانية
ق��ال ن��ادي بوما�س �أون ��ام املناف�س يف دوري الأ�ضواء
املك�سيكي لكرة القدم الليلة قبل املا�ضية �إن��ه تعاقد
م��ع امل ��داف ��ع ال�ب�رازي �ل��ي امل�خ���ض��رم داين �أل�ف�ي����س يف
�صفقة جمانية بعد �شهر من نهاية مدته الثانية مع
بر�شلونة الإ�سباين.
وخ�ل�ال ف�ترت��ه الأوىل م��ع ال �ن��ادي ال�ق�ط��ال��وين ما
بني  2008و 2016توج �ألفي�س بلقب
ال��دوري الإ�سباين �ست مرات وبلقب
دوري �أبطال �أوروبا ثالث مرات �إىل
جانب عدة �ألقاب �أخرى بارزة.
وك� � �ت � ��ب ب� ��وم� ��ا�� ��س ع �ب��ر م ��وق ��ع
تويرت "كنا يف انتظارك يا داين
�ألفي�س".
و�ساعد �ألفي�س منتخب الربازيل
على الفوز بالذهبية الأوملبية
يف �أل� � � �ع � � ��اب ط ��وك �ي ��و

ال�صيفية العام املا�ضي كما �سبق له الفوز مع منتخب
بالده بلقب ك�أ�س كوبا �أمريكا مرتني وبك�أ�س القارات
مرتني.
ولعب �ألفي�س ( 39عاما) �أكرث من  100مباراة دولية
مع منتخب الربازيل منذ ظهوره الأول مع الفريق يف
 2006وكان �ضمن الت�شكيلة التي �شاركت يف نهائيات
ك�أ�س العامل يف ن�سختي  2010و.2014
وان���ض��م �أل�ف�ي����س �إىل � �س��او ب��اول��و ال�برازي �ل��ي يف
 2019بعد �أن �أم�ضى  17عاما يف �أوروبا لعب
خاللها مع �إ�شبيلية وبر�شلونة ويوفنتو�س
وباري�س �سان جريمان لكنه �أنهى عقده مع
ال�ف��ري��ق يف �سبتمرب �أي �ل��ول امل��ا��ض��ي ب�سبب
خالفات حول م�ستحقات مالية مت�أخرة.
وع� ��اد �إىل ب��ر��ش�ل��ون��ة يف ن��وف �م�بر ت�شرين
ال �ث��اين ووق ��ع م�ع��ه ع�ق��دا ي�ستمر حتى
نهاية مو�سم 2022-2021
لين�ضم �إىل زم�ي�ل��ه ال�سابق
ت�شابي هرنانديز ال��ذي عني
مدربا لرب�شلونة.
و�شارك �ألفي�س يف  14مباراة
ب��ال��دوري مع بر�شلونة الذي
اح�ت��ل امل��رك��ز ال�ث��اين يف نهاية
املو�سم املا�ضي متخلفا بفارق
 13نقطة عن ريال مدريد
املتوج باللقب.

م �ل �ي��ون دره � ��م �إم� ��ارات� ��ي للعقود
املحددة املمنوحة هذا العام ".
ت ��أت ��ي م �� �ش��اري��ع ب��امل��ز الريا�ضية
التو�سعية الرامية نحو ن�شر رقعة
امل���ش��ارك��ة الريا�ضية ب�ين خمتلف
ف �ئ��ات امل�ج�ت�م��ع مت��ا��ش�ي�اً م��ع ر�ؤية
ال� �ق� �ي ��ادات ال �ع �ل �ي��ا ال��رام �ي��ة نحو
تعزيز �إمكانات وم�ؤهالت ال�شباب
الإماراتي وحتقيق التمكني الكامل
للأجيال ال�صاعدة من �أجل زيادة
تناف�سية ال�ك��وادر الإم��ارات�ي��ة على
خم �ت �ل��ف الأ� � �ص � �ع� ��دة ويف جميع
املجاالت.

�أمم �أفريقيا لل�سيدات :اجلنوب �أفريقيات
عقبة �أخرية بني املغربيات والتاريخ
خطوة واحدة تف�صل �سيدات املغرب عن حتقيق حلم ال�صعود على عر�ش كرة
القدم الإفريقية ،عندما يخ�ضن نهائي ك�أ�س الأمم القارية للمرة الأوىل يف
تاريخهن �ضد منتخب جنوب افريقيا ال�سبت على ملعب "موالي عبد اهلل"
يف العا�صمة املغربية الرباط.
�سيفرز النهائي بطال جديداً للقارة بعدما �سيطرت نيجرييا على اللقب
يف  11منا�سبة من �أ�صل  13ن�سخة ،واخرتقت غينيا اال�ستوائية قائمة
املتوجني بلقبني.
ً
تخطت "لب�ؤات الأطل�س" ك��ل العراقيل و��ص��وال اىل اللقاء اخلتامي،
و�أكدن تواجدهن يف نهائيات ك�أ�س العامل "ا�سرتاليا ونيوزيلندا ""2023
يف اجناز عربي غري م�سبوق ،وبلغن النهائي اثر فوزهن على املنتخب املتوج
بلقب البطولة  11مرة يف  13ن�سخة ،نيجرييا يف ن�صف النهائي بركالت
الرتجيح  4-5اثر التعادل  1-1يف الوقتني اال�صلي والإ�ضايف.
تدرك غزالن ال�شباك وزميالتها ان اللقب بات قريباً ،وال �سيما ان منتخبهن
يحظى بعاملي االر�ض واجلمهور ،لهذا ت�سعى العبة اجلي�ش امللكي البالغة
� 31سنة اىل موا�صلة ت�ألقها بغية �إهداء اللقب اىل والدها الراحل العربي
ال�شباك جنم منتخب "�أ�سود الأطل�س" يف ال�سبعينيات .وقالت "كان �أبي
يدعمني بقوة منذ �صغري .كان يرى ّيف الالعبة املوهوبة التي ت�صلح لأن
تكون العبة كرة قدم يف امل�ستقبل" ،و�أردفت "لقد عملنا ل�سنوات من �أجل
هذه اللحظة وحتقيق هذا الإجناز ،ت�أهلنا لك�أ�س العامل ونهائي البطولة ال
يعني �أن املناف�سة انتهت".
و�سجلت ال�شباك � 3أه��داف يف البطولة و�ساهمت على نحو كبري يف بلوغ
النهائي ،اىل جانب حار�سة املرمى خديجة الرمي�شي التي ت�صدت للكثري
من الكرات وال �سيما ركلة ترجيحية لنيجرييا يف ن�صف النهائي ،وقالت
"النهائي يُك�سب وال يُلعب� ،سنحتاج اىل الكثري من الرتكيز �ضد منتخب
�أثبت قوته يف املباريات ال�سابقة و�صو ًال اىل النهائي".
وتابعت الرمي�شي "نحن ن�شعر بالفخر لأننا �أدخلنا ال�سعادة على اجلماهري
املغربية ،هدفنا موا�صلة امل�شوار بنجاح والتتويج باللقب الإفريقي ،لأول
مرة يف تاريخ الكرة املغربية الن�سوية".
ا�ستهل املنتخب املغربي ب�إ�شراف امل��درب الفرن�سي والعب الو�سط الدويل
ال�سابق لفريقي ن��ان��ت ومر�سيليا رينالد ب�ي��درو���س م���ش��واره يف البطولة
بفوز على بوركينا فا�سو �1-صفر ،ثم وا�صل بدايته القوية بالتغلب على
�أوغندا  ،1-3واختتم دور املجموعات بالعالمة الكاملة بفوز على ال�سنغال
�1صفر ،يف دور ربع تخطى بوات�سوانا  ،1-2ثم �أطاح نيجرييا يف املربعالذهبي ،و�سجلت الالعبات املغربيات � 8أهداف وا�ستقبلت �شباكهن ثالثة
�أهداف.
ومثلت �سيدات املغرب واجهة لتطور "الكرة الناعمة" يف القارة ال�سمراء.
ور�أت الع�ب��ة ت��وت�ن�ه��ام االن�ك�ل�ي��زي روزي�ل�ا ال�ع�ي��ان �أن امل �ب��اراة ��ض��د جنوب
افريقيا لن تكون �سهلة "املنتخب اخل�صم يتوفر على العبات ب�إمكانيات
جيدة ،ولهذا ينبغي علينا الرتكيز على ذل��ك ودخ��ول املواجهة من �أجل
حتقيق الفوز واللقب لإ�سعاد اجلماهري املغربية".
وميتلك ب�ي��درو���س م��روح��ة وا��س�ع��ة م��ن اخل �ي��ارات يف ت�شكيلته ،وال �سيما
ال�شباك والرمي�شي وال�ع�ي��ان ،ف� ً
ضال ع��ن بع�ض املحرتفات مثل مدافعة
نانت الفرن�سي �إيفا �ألي�س ،العبة و�سط ليفانتي اال�سباين يا�سمني امرابط
وجنمة و�سط �سان مالو الفرن�سي �سلمى �أم��اين و�سناء امل�سعودي وفاطمة
تكناوت العبتي اجلي�ش امللكي.
وتفوق منتخب "بانيانا بانيانا" بقيادة املدربة ديزيريه �إيلي�س ،احلائزة
�أم�س على جائزة �أف�ضل مدربة يف افريقيا ،يف ال��دور الأول على نظريه
النيجريي  ،1-2ثم بوروندي �3-صفر ،وبوت�سوانا �1-صفر منهياً الدور
الأول بالعالمة الكاملة ،وجت��اوز نظريه التون�سي يف ربع النهائي بهدف،
وال��زام�ب��ي يف ن�صف النهائي بالنتيجة عينها .وت�برز يف الفريق مدافعة
�إيبار اال�سباين نوكو ماتلو ،والعبة و�سط ميالن االيطايل جاين ريفيلو
ومهاجمتا ب��راغ ال�برت�غ��ايل ج�يرم�ين �سيوبو�سينوي ورا�سينغ لوي�سفيل
الأمريكي ثيمبي كيغاتالنا.
ورفع االحتاد االفريقي جوائز البطولة بن�سبة  150%بواقع  2.4مليون
دوالر بينها ن�صف مليون دوالر للفائز باللقب ،مقابل � 300أل��ف دوالر
للو�صيف.

�أم��رت حمكمة تابعة لالحتاد ال��دويل (الفيفا) م�س�ؤويل
كرة القدم يف الكامريون بدفع تعوي�ض قيمته  1.6مليون
ي��ورو " 1.63مليون دوالر" ل�ت��وين كون�سي�ساو مدرب
املنتخب الوطني ال�سابق بعد �إقالته يف �أعقاب احل�صول
على املركز الثالث يف ك�أ�س الأمم الإفريقية الأخرية.
وا�شتكى كون�سي�ساو منتخب الكامريون للفيفا مطالبا
بتعوي�ض ب�ع��د اال��س�ت�غ�ن��اء ع��ن خ��دم��ات��ه يف م��ار���س� -آذار

بعد �أ�سابيع من ح�صول الكامريون على املركز الثالث يف
البطولة التي �أقيمت على �أر�ضها.
و�أم� ��ر ال�ف�ي�ف��ا االحت� ��اد ال �ك��ام�ي�روين ل �ك��رة ال �ق��دم بدفع
 1350000ي ��ورو �إىل امل ��درب امل��ول��ود يف الربتغال
البالغ عمره  60عاما ب�سبب انتهاك بنود التعاقد دون
مربر �إ�ضافة �إىل مبالغ �إ�ضافية ب�سبب م�ستحقات مالية
مت�أخرة.

ماين ومنتخب ال�سنغال يهيمنان على جوائز
الأف�ضل يف �أفريقيا وتكرمي للوداد وال�شناوي

فاز املهاجم ال�سنغايل �ساديو ماين بجائزة �أف�ضل العب يف
�أفريقيا عن العام اجل��اري بعد تفوقه على زميله ال�سابق
يف ليفربول ال��دويل امل�صري حممد �صالح و�إدوار مندي
ح��ار���س ت�شيل�سي وم�ن�ت�خ��ب ال���س�ن�غ��ال وذل ��ك يف احلفل
ال�سنوي لتوزيع ج��وائ��ز الأف���ض��ل يف ال�ق��ارة ال��ذي �أقامه
االحتاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) يف املغرب.
وهذه هي املرة الثانية التي يفوز بها ماين البالغ عمره 30
عاما باجلائزة بعد  2019حيث كان من �أبرز املر�شحني
بعدما قاد ال�سنغال للفوز بك�أ�س الأمم الأفريقية والت�أهل
ل�ك��أ���س ال�ع��امل  2022يف ق�ط��ر .وق��اد ��ص�لاح م�صر �إىل
ن�ه��ائ��ي ك ��أ���س الأمم لكنه خ�سر ب��رك�لات ال�ترج�ي��ح �أمام
ال�سنغال ،وهو ما تكرر يف املواجهة الفا�صلة على الت�أهل
ل�ك��أ���س ال �ع��امل ،ل�ك��ن ق��ائ��د م���ص��ر ت�ق��ا��س��م � �ص��دارة هدايف
الدوري الإجنليزي هذا املو�سم .وظهر ماين و�صالح ب�شكل
مميز مع ليفربول على مدار املو�سم ،قبل انتقال الالعب
ال�سنغايل �إىل بايرن ميونيخ .ون��ال �صالح جائزة �أف�ضل
الع��ب يف  2017و .2018وي�ت�ح��دد ال�ف��ائ��ز ب�ن��اء على
�أ�صوات اللجنة الفنية يف الكاف وجمموعة من ال�صحفيني
�إىل جانب م��درب��ي وق��ائ��دي املنتخبات الأف��ري�ق�ي��ة .وقال
م��اين يف حفل ال�ك��اف يف ال��رب��اط بعد �أن �سافر للمغرب
من وا�شنطن بعد �أن هز ال�شباك يف

�أول ظهور له مع بايرن ميونيخ عندما فاز بطل الدوري
الأمل��اين على دي��.س��ي يونايتد الأمريكي  2-6يف مباراة
ودية يوم الأربعاء "�أهدي هذه اجلائزة لالعبني ال�شبان
يف ال�سنغال .العواطف تغلبني والكلمات تعجز عن و�صف
�شعوري" .وك ��ان م��واط�ن��ه احل��ار���س م �ن��دي ال ��ذي يلعب
لنادي ت�شيل�سي اخ�ت��اره االحت��اد ال��دويل (الفيفا) �أف�ضل
ح��ار���س يف ال �ع��امل ع��ن  2021يف ي�ن��اي��ر ك��ان��ون الثاين.
ون��ال��ت ال�ن�ي�ج�يري��ة �أ��س�ي���س��ات �أو�� �ش ��واال الع �ب��ة بر�شلونة
جائزة �أف�ضل العبة يف ال�ق��ارة .وح�صد منتخب ال�سنغال
بطل �أفريقيا املت�أهل لك�أ�س العامل جائزة �أف�ضل منتخب
للرجال يف القارة متفوقا على املنتخب امل�صري الو�صيف
والكامريون �صاحبة ال�ضيافة .كما نال �أليو �سي�سي مدرب
ال�سنغال جائزة �أف�ضل م��درب يف ال�ق��ارة بعد تفوقه على
وليد الركراكي مدرب الوداد املغربي والربتغايل كارلو�س
كريو�ش مدرب منتخب م�صر ال�سابق.
* �إجناز عربي
وفاز الوداد البي�ضاوي املغربي بطل دوري �أبطال �أفريقيا
لكرة القدم بجائزة ال�ن��ادي الأف�ضل للرجال يف �أفريقيا
بينما نال حممد ال�شناوي حار�س الأهلي امل�صري جائزة
�أف�ضل الع��ب داخ��ل ال �ق��ارة .ون��ال ماميلودي �صن داونز
اجلنوب �أفريقي جائزة �أف�ضل فريق لل�سيدات يف القارة
بعد فوزه ب�أول ن�سخة ن�سائية لدوري �أبطال �أفريقيا بينما
ذهبت جائزة �أف�ضل العبة يف م�سابقات الأندية الإفريقية
�إىل �إيفيلني بادو من غانا والتي نالت �أي�ضا جائزة �أف�ضل
العبة �شابة .وح�صل ال�سنغايل بابي ماتار �سار على جائزة
�أف�ضل العب �شاب .ونالت اجلنوب �إفريقية ديزيريه �إلي�س
جائزة �أف�ضل مدربة ملنتخب ن�سائي يف �أفريقيا.
وح���ص��ل ه ��دف ب��اب��ي ع�ث�م��ان ��س��اك��و العب
��س�ي�م�ب��ا ال �ت �ن ��زاين ع �ل��ى جائزة
�أف�ضل هدف يف .2022
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الفجر الريا�ضي
بعد لفتة رائعة من �صالح

نونيز ي�سكت املنتقدين بـ «�سوبر هاتريك»

بعد �أ�سبوع من "التنمر" عليه� ،أ�سكت مهاجم ليفربول اجلديد
داروي��ن نونيز املنتقدين بت�سجيله � 4أه��داف ،يف مباراة ودية،
�شهدت تقدمي النجم امل�صري حممد �صالح "لفتة" جميلة
�أثارت �إ�شادة اجلماهري.
وجنح نونيز بت�سجيل � 4أهادف كاملة ،يف لقاء الفريق الودي
�أمام اليبزغ الأملاين م�ساء �أم�س الأول اخلمي�س وك�سر الهاج�س
الذي طارده يف �أول لقاءين ،وبدت عليه فرحة كبرية.
وخالل املباراة الودية بني ليفربول الإجنليزي واليبزغ الأملاين،

�سجل �صالح الهدف الوحيد يف ال�شوط الأول ،قبل �أن يح�صل
ليفربول على ركلة جزاء يف ال�شوط الثاين.
وق��رر النجم امل�صري حممد ��ص�لاح ،خمت�ص تنفيذ ركالت
اجل ��زاء يف ال �ف��ري��ق ،م�ن��ح ال��رك�ل��ة للمهاجم اجل��دي��د نونيز،
ف�سجلها الأخري ،الذي عانى يف �أول مباراتني وف�شل بالت�سجيل
وقدم م�ستوى متوا�ضع �أدى حلمالت تنمر �إلكرتوين عليه.
وبالفعل ،كان �أثر الركلة كبريا ،حيث مل يلبث �أن �سجل نونيز
هدفا �آخ��را بعدها بقليل ،لينطلق يف م�شواره التهديفي مع

"الريدز" ،قبل �أن ي�ضيف هدفا ثالثا ورابعا ،لي�سجل "�سوير
هاتريك" ي�سجل ح�ضوره بقوة.
وك��ان �صالح ق��د �سجل �أول �أه ��داف اللقاء يف ال�شوط الأول،
ليفتتح م�شواره التهديفي يف املو�سم اجلديد ،يف املباراة التي
انتهت بنتيجة .0-5
و�أ��ش��ادت اجلماهري على مواقع التوا�صل االجتماعي ،بلفتة
ال�ن�ج��م امل �� �ص��ري ،ب��ال�ت�خ�ل��ي ع��ن ت�ن�ف�ي��ذ رك �ل��ة اجل � ��زاء ،لرفع
معنويات زميله اجلديد نوينز.
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ملكة بريطانيا لن حت�ضر �ألعاب الكومنولث
قال ق�صر بكنجهام �أم�س اجلمعة �إن �إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا لن حت�ضر دورة �ألعاب الكومنولث
التي �ستقام يف مدينة برمنجهام الإجنليزية هذا ال�صيف و�إن ويل العهد الأمري ت�شارلز �سيلقي كلمة
نيابة عن والدته امللكة بهذه املنا�سبة.
و�أ�ضاف ق�صر بكنجهام �أن الأمري ت�شارلز الذي �سرتافقه زوجته كاميال �سيمثل امللكة خالل مرا�سم
افتتاح الدورة الريا�ضية يف  28يوليو متوز اجلاري.
ويناف�س يف ال��دورة ريا�ضيون م��ن راب�ط��ة الكومنولث التي ت�ضم  54دول��ة وال�ت��ي كانت معظمها
م�ستعمرات بريطانية يف املا�ضي.
و�أم�ضت امللكة �إليزابيث " 96عاما" ليلة يف امل�ست�شفى يف �أكتوبر ت�شرين الأول املا�ضي ب�سبب مر�ض
مل يحدد وبعد ذلك غابت عن الأ�ضواء خالل فرتات طويلة من عام .2022
لكنها ظهرت على �شرفة مقر �إقامتها امللكي خالل احتفاالت اليوبيل البالتيني جللو�سها على العر�ش
يف ال�شهر املا�ضي كما ح�ضرت افتتاح خط حديدي يف لندن م�ؤخرا.

مونديال يوجني :امل�صري عبد الرحمن واجلزائريان
�سجاتي وموىل الفر�صة الأخرية لتعزيز الر�صيد العربي
ت�ت�ج��ه �أن� �ظ ��ار ال �ع��رب ال���س�ب��ت �إىل
امل� ��� �ص ��ري �إي � �ه� ��اب ع �ب ��د الرحمن
واجل � ��زائ � ��ر َي �ي��ن ج � �م ��ال �سجاتي
و� �س �ل �ي �م��ان م� ��وىل ،الأم � ��ل الأخ �ي�ر
لتعزيز غلتهم يف الن�سخة بطولة
ال �ع��امل لأل �ع��اب ال �ق��وى يف مدينة
يوجني الأمريكية.
ح�صد العرب ميداليتني فقط حتى
الآن وكانتا من املعدن الأ�صفر ،عرب
ال�ق�ط��ري معتز بر�شم يف م�سابقة
ال ��وث ��ب ال �ع ��ايل وامل �غ��رب��ي �سفيان
البقايل يف �سباق � 3آالف م موانع.
وت �ت��وق��ف االم� ��ال ال�ع��رب�ي��ة عموما
وامل�صرية على اخل�صو�ص على عبد
الرحمن ال��ذي ك��ان و�ضعها للمرة
الأوىل يف ت��اري �خ �ه��ا ع �ل��ى ج ��دول
امليداليات يف ن�سخة بكني ،2015
عندما نال ف�ضية رمي الرمح وهي
ال��وح �ي��دة ل�ل�ف��راع�ن��ة ح�ت��ى الآن يف
العر�س العاملي.
حجز عبد الرحمن بطاقته ثالثا يف
ت�صفيات املجموعة الأوىل برميه
 83.41م خلف املت�أهلني مبا�شرة
الهندي نرياج �شوبرا بطل �أوملبياد
طوكيو ال�صيف املا�ضي (88.39
م) وال�ت���ش�ي�ك��ي ج��اك��وب فادليت�ش
و�صيفه ( 85.23م).
ج� ��اء خ��ام �� �س��ا يف ال�ت�رت �ي��ب العام
خ �ل��ف امل �ت �� �ص��در �أن ��در�� �س ��ون بيرتز

م��ن غ��ران��ادا ح��ام��ل ل�ق��ب الن�سخة
الأخ �ي��رة ( 89.91م) والأمل � ��اين
يوليان فيرب ( 87.28م).
وق � ��ال ع �ب��د ال��رح �م��ن يف ت�صريح
ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س "�أنا �سعيد
ب�ت��أه�ل��ي �إىل ال� ��دور ال�ن�ه��ائ��ي على
ال ��رغ ��م م ��ن الأج � � � ��واء احل � � ��ارة يف
ي��وج�ين يف ال��وق��ت احل� ��ايل� ،أ�شعر
ب ��أن �ن��ي يف ح��ال��ة ج �ي��دة وب�إمكاين
حتقيق رقم �أف�ضل".
و�أ� �ض ��اف "�سعيد ب�ت��أه�ل��ي رغ ��م �أن
ا�ستعداداتي مل تكن جيدة خ�صو�صا
ب�سبب تعر�ضي لإ��ص��اب��ة يف كوعي
اواخ � ��ر ال �ع ��ام امل��ا� �ض��ي وخ�ضوعي

لعملية جراحية مطلع احلايل".
وت��اب��ع �إي�ه��اب ( 33ع��ام�اً) "حل�سن
حظي تعافيت ب�سرعة وع��دت اىل
امل �ن��اف �� �س��ات ول � ��دي ث �ق��ة ك �ب�ي�رة يف
نف�سي وم�ؤهالتي لتحقيق الأف�ضل
وامل�ن��اف���س��ة ع�ل��ى �إح ��دى امليداليات
الثالث" ،م �� �ش�يراً �إىل �أن� ��ه واجه
� �ص �ع��وب��ات يف �إق� ��ام� ��ة مع�سكرات
خ��ارج �ي��ة وخ��و���ض ل� �ق ��اءات دولية
لعدم ح�صوله على ت�أ�شريات.
و�أردف ق��ائ�ل�ا "منذ ع ��ودت ��ي من
االيقاف و�أنا �أتعامل بخطوة خطوة
وا��س�ت�ع�ي��د ق��وت��ي وت��وه�ج��ي بف�ضل
دعم عائلتي و�أ�صدقائي وفريقي"،

يف �إ� �ش��ارة �إىل �إي �ق��اف��ه مل��دة عامني
ب �� �س �ب��ب امل� �ن� ��� �ش� �ط ��ات (-2016
 ،)2018مربزا �أنها "�صفحة باتت
م��ن امل��ا� �ض��ي وال ارغ� ��ب يف العودة
للحديث عنها".
و�أك� � ��د "جنحت ال� �ع ��ام امل��ا� �ض��ي يف
حتقيق نتائج جيدة ،لكن احلظ مل
يحالفني لأنني �أنهيت الأوملبياد يف
املركز الثالث ع�شر".
و�أ�ضاف "كان طموحي (يف يوجني)
ه ��و ال �ت ��أه ��ل اىل ال� � ��دور النهائي
ومناف�سة الثمانية االوائ��ل ،لكنني
مل��ا خ�ضت الت�صفيات ال�ي��وم �شعرت
ب�أنني قادر على املناف�سة على �إحدى

امليداليات وكل ما �أحتاج �إليه فقط
هو التوفيق من اهلل".
يف �سباق  800م ،قدّم اجلزائريان
م� ��وىل و� �س �ج��ات��ي م ��ا ي���ش�ف��ع لهما
بالتواجد ب�ين الثالثة الأوائ ��ل يف
الدور النهائي ال�سبت.
و�أب � �ل� ��ى م � ��وىل و� �س �ج��ات��ي البالء
احل���س��ن يف ال ��دور ن�صف النهائي،
بعدما ت�صدر كل منهما جمموعته
عن جدارة :اال ّول يف الثالثة بزمن
 1:44.89دقيقة هو الأ��س��رع يف
الت�صفيات �أمام الكندي ماركو �أروب
ثاين املجموعة ذاتها (1:45.12
د) ،وال �ث��اين يف امل�ج�م��وع��ة الثانية
ب� � ��زم� � ��ن  1:45.44دق� �ي� �ق ��ة
�أم � ��ام ال �ف��رن �� �س��ي غ��اب��ري��ال تويال
( 1:45.53د).
وك� � ��ان م � ��وىل و� �س �ج ��ات ��ي ت�صدرا
�أي �� �ض��ا جم�م��وع�ت�ي�ه�م��ا ال�ساد�سة
وال��راب�ع��ة يف ال��دور الأول الأربعاء
بزمن  1:44.90د و1:46.39
دقيقة تواليا .و�أعرب العداءان عن
�سعادتهما الكبرية كونهما جنحا يف
بلوغ الدور النهائي يف �إجناز لألعاب
القوى اجلزائرية يف ه��ذا ال�سباق،
ك��ون �ه��ا امل � ��رة الأوىل ال �ت��ي ي�شهد
تواجد عداءين يف الدور النهائي.
ومت�ن��ي اجل��زائ��ر النف�س با�ستعادة
ال �ل �ق��ب ال �ع��امل��ي ل�ل�م���س��اف��ة بعدما

فعلها جابر �سعيد القرين يف ن�سخة
ب��اري ����س  ،2003ع �ل �م��ا �أن � ��ه نال
برونزية ال�سباق يف ن�سخة ا�شبيلية
.1999
وق ��ال م��وىل "كان ال���س�ب��اق �سريعا
ويف امل�ستوى ومتكنت من ت�شريف
اجلزائر و�أمتنى �أن نكرر الأمر ذاته
يف ال��دور النهائي ونحقق ميدالية
على الأقل".
م ��ن ج �ه �ت��ه ،ق� ��ال � �س �ج��ات��ي املتوج
بذهبية دورة العاب البحر االبي�ض
املتو�سط ال�ت��ي ا�ست�ضافتها بالده
ال�شهر املا�ضي "احلمدهلل مل يخب
�أملي ومل يذهب تعبي هدرا ،جنحت
يف بلوغ ال��دور النهائي و�س�أوا�صل
م ��ن �أج � ��ل رف� ��ع ال ��راي ��ة الوطنية
و�أ� �ش��رف �أل �ع��اب ال�ق��وى اجلزائرية
والعربية" .ولن تكون مهمة موىل
و�سجاتي �سهلة يف النهائي ،يف ظل
ت��واج��د الثالثي الكيني �إميانويل
كيبكوروي ك��وري��ر �صاحب الذهب
يف �أوملبياد طوكيو ال�صيف املا�ضي
و�إمي��ان �ي��ول وان�ي��ون�ي��ي ووايكاليف
كينيامال كي�سا�ساي.
وي�أمل كورير ووانيوين وكينيامال
يف �أن ي �� �س�يروا ع�ل��ى خ�ط��ى حامل
ال ��رق ��م ال �ق �ي��ا� �س��ي ال �ع��امل��ي ديفيد
رودي�شا الذي فاز بالذهبية العاملية
يف عامي  2011و.2015

�أرقام فلكية ملبابي و�صالح ..ما يتقا�ضاه
املهاجم على كل هدف
ك�شفت �صحيفة "ذا �صن" �أرق��ام��ا ال ي�صدقها ال�ع�ق��ل ،ل��روات��ب �أبرز
املهاجمني يف عامل كرة القدم ،خا�صة �إذا ما مت مقارنتها بعدد الأهداف
امل�سجلة.
وقامت ال�صحيفة الربيطانية بح�ساب قيمة كل هدف� ،إذا ما مت تق�سيم
ال��رات��ب ال�سنوي على ع��دد الأه��داف امل�سجلة بالدوري،
لنكت�شف مبالغ "فلكية" تنفق يف ال�ه��دف الواحد
لنجوم العامل.
وك�شفت ال�صحيفة �أن الأ�سو�أ قيمة هو املهاجم
الفرن�سي كيليان م�ب��اب��ي ،ال ��ذي يكلف باري�س
��س��ان ج��رم��ان � 900أل��ف ي��ورو للهدف الواحد
بالدوري.
وتتم احل�سبة بتق�سيم رات��ب الالعب ال�سنوي
" 24مليون يورو" على عدد �أهدافه
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بالدوري �سنويا ( ،)28لنكت�شف �أن الهدف الواحد بالدوري الفرن�سي رعاية ومبيعات.
ول�ك��ن ه��ذه احل�سبة ق��د ت�ب�ين ح�ج��م امل�ب��ال��غ الفلكية ال�ت��ي يتقا�ضاها
يتقا�ضى عليه مبابي � 900ألف يورو.
وال تعترب احل�سبة دقيقة للغاية ،لأن املهاجم ال يتقا�ضى راتبا للت�سجيل ال�لاع�ب�ين ،وت��و��ض��ح ح�ج��م امل��زاي��ا امل��ادي��ة ال�ت��ي يح�صلون عليها ،حتى
يف ال ��دوري ف�ق��ط ،ب��ل يف جميع ال�ب�ط��والت ،كما �أن ت ��أث�يره ق��د ي�شمل بت�سجيل هدف واحد.
�أم��ا مهاجم ري��ال م��دري��د ك��رمي بنزميا ،فيتقا�ضى
�صناعة الأه ��داف و�أم��ور �أخ��رى يف امل�ب��اري��ات ،وي�شمل حتى
� 622ألف يورو على كل هدف ي�سجله يف
اجل��ان��ب االق �ت �� �ص��ادي ل�ل�ن��ادي م��ن عقود
ال��دوري الإ�سباين ،حيث بلغت �أهدافه
بالدوري .27
�أم ��ا ال�ن�ج��م امل���ص��ري حم�م��د �صالح،
هداف ال��دوري الإجنليزي املمتاز،
فكلف ليفربول � 600أل��ف يورو
عن كل هدف �سجله بالربميريليغ
(.)23
والبولندي روبرت ليفاندوف�سكي �سجل
 35ه��دف��ا يف البوند�سليغا،
وتقا�ضى � 573أل��ف ي��ورو عن
ك� � ��ل ه� � � ��دف من
�أهدافه.
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مباراة ليفاندوف�سكي الأوىل مع
بر�شلونة ..هل تكون �أمام الريال؟
يتواجد فريق بر�شلونة يف ال���س فيغا�س ا�ستعدادا ملواجهة غرميه
ري��ال م��دري��د ،فيما تت�ساءل اجلماهري عما �إذا ك��ان النجم اجلديد
روبرت ليفاندوف�سكي �سيكون حا�ضرا �أم ال.
و�سيتواجه الغرميان التقليديان يف وقت مبكر من �صباح يوم الأحد
على �أر�ضية ملعب "ك�شمان فيلد" ،يف �إط��ار ا�ستعداداتهما للمو�سم
الكروي ،الذي �سينطلق بعد �أيام قليلة.
وتعاقد الفريق الكتالوين مع النجم البولندي ليفاندوف�سكي يف
�صفقة بلغت قيمتها نحو  50مليون يورو ،وجرى تقدميه للجماهري
يوم الأربعاء املا�ضي.
وقالت �صحيفة "ماركا" الإ�سبانية �إن من املرتقب �أن يكون روبرت،
البالغ من العمر  33عاما ،حا�ضرا يف الكال�سيكو ،ال��ذي بيعت كل
تذاكره.
و�أ�ضافت �أن مهاجم بايرن ميونيخ ال�سابق خا�ض يف الأي��ام الأوىل
التداريب ب�شكل ف��ردي ،ثم التحق فيما بعد باملجموعة ،م�برزة �أنه
تدرب ب�شكل طبيعي و�أن كل �شيء ي�شري �إىل �أنه �سيكون حا�ضرا يوم
الأحد.
وبعد مباراة الريال� ،سيخو�ض بر�شلونة مبارتني وديتني �أمام كل من
يوفنتو�س يف داال�س ،ونيويورك ريد بولز يف نيوجري�سي.

بر�شلونة يبيع � % 15إ�ضافية من حقوقه
التلفزيونية ل�صندوق ا�ستثمار �أمريكي
�أعلن نادي بر�شلونة الإ�سباين �أم�س اجلمعة �أنه باع ن�سبة �إ�ضافية
تبلغ  15يف املئة من حقوق البث التلفزيوين يف الدوري الإ�سباين،
ل���ص�ن��دوق اال��س�ت�ث�م��ار الأم�ي�رك��ي "�سيك�سث �سرتيت" ع�ل��ى مدى
ال�سنوات الـ 25املقبلة.
وكان العمالق الكاتالوين قد باع بالفعل  10يف املئة من حقوق البث
التلفزيوين يف الدوري للمجموعة نف�سها الأ�سبوع املا�ضي ،يف مقابل
 207.5مليون يورو ( 215مليون دوالر).
وقال بر�شلونة يف بيان �إنه "يف املجموع� ،سيح�صل �سيك�سث �سرتيت
على  25يف املئة من حقوق البث التلفزيوين للنادي على مدى 25
عاماً مقبلة".
ومل يذكر النادي املبلغ الذي مت دفعه مقابل الـ 15يف املئة الإ�ضافية،
لكن تقارير �صحافية �إ�سبانية قدرت املبلغ بنحو  400مليون يورو.
وي�ساعد ه��ذا االتفاق بطل �أوروب��ا خم�س م��رات على اال�ستمرار يف
التعاقدات اجلديدة للمو�سم املقبل ،بعد و�صول النجم البولندي
روبرت ليفاندوف�سكي والربازيلي رافينيا.
و�سعى بر�شلونة يائ�ساً �إىل زي��ادة ر�أ���س امل��ال بعد معاناته املالية يف
ال�سنوات الأخرية.
ُ
ففي �آب�/أغ�سط�س املا�ضي ،قال ج��وان البورتا ال��ذي �أعيد انتخابه
رئي�ساً للنادي الكاتالوين� ،إن التدقيق املايل ك�شف عن �إجمايل ديون
النادي البالغة  1.35مليار يورو.
و�سمح النادي لنجمه الأرجنتيني ليونيل مي�سي بالرحيل عنه يف
حزيران-يونيو املا�ضي ،قائ ً
ال �إن��ه ال ي�ستطيع االحتفاظ به حتى
براتب خمفّ�ض.

املتعافية من كورونا تيتمو�س
ت�ستعد لألعاب الكومنولث
ت�ق��ول البطلة الأومل�ب�ي��ة الأ��س�ترال�ي��ة �أري� ��ارن تيتمو�س �إن�ه��ا تعافت
من فريو�س كورونا و�إنها الآن ت�ستعد لالطمئنان على �سرعتها يف
�أحوا�ض ال�سباحة يف مدينة برمنجهام الربيطانية عندما تناف�س يف
الن�سخة املقبلة من دورة �ألعاب الكومنولث التي تنطلق يف وقت الحق
من ال�شهر اجلاري.
و�سجلت تيتمو�س ( 21عاما) رقما قيا�سيا عامليا جديدا يف �سباق
 400مرت ح��رة وه��و ث�لاث دقائق و 56.40ثانية يف ت�صفيات
ال�سباحة الأ�سرتالية يف �أديليد يف مايو �-أي��ار املا�ضي قبل �إ�صابتها
بالعدوى بفريو�س كورونا.
ويف مقر مركز التدريب الأ�سرتايل يف فرن�سا قالت تيتمو�س ام�س
اجلمعة "ظلت م�سريتي جيدة حتى الت�صفيات الأ�سرتالية و�سار كل
�شيء على ما ي��رام وقدمت �أن��ا �أداء رمب��ا ك��ان من �أف�ضل ما قدمت
خالل م�شاركاتي يف �سباق  400مرت.
"�أعتقد �أن الإ�صابة بفريو�س كورونا رمبا خلطت الأوراق لكني
�أعتقد �أن كثريين تعر�ضوا لذلك لذا حاولت العودة �إىل �سابق عهدي
وح�سب.
"الآن �أ�شعر �أنني متحم�سة للمناف�سة يف �ألعاب الكومنولث".
وب�سبب فوزها بذهبيتي �سباقي  200و 400مرت ح��رة يف �ألعاب
طوكيو ال�صيفية العام املا�ضي �ستكون تيتمو�س بكل ت�أكيد من �أكرب
الأ�سماء املناف�سة يف �ألعاب برمنجهام التي �ستقام ما بني  28يوليو
متوز اجلاري والثامن من �أغ�سط�س �آب املقبل.
و�ستدافع تيتمو�س عن لقبي �سباقي  400و 800مرت حرة اللذين
ف ��ازت بهما يف ن�سخة �أل �ع��اب ال�ك��وم�ن��ول��ث يف م��دي�ن��ة ج��ول��د كو�ست
الأ�سرتالية يف  2018كما �ست�سعى لتح�سني نتيجتها يف �سباق 200
مرت الذي ح�صلت على ف�ضيته قبل �أربعة �أعوام �أي�ضا.
وقالت ال�سباحة الأ�سرتالية "�أجريت بع�ض التعديالت و�أعتقد �أنني
حت�سنت يف بع�ض اجلوانب منذ الت�صفيات (الأ�سرتالية)".
"�أتطلع ملعرفة مدى �سرعتي يف �ألعاب الكومنولث".
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العثور على املمثلة �شونكا دوكوريه ميتة يف منزلها

�سيا�سي ي�شرب من نهر لإثبات نظافته في�صاب بت�سمم

�أعلنت �شرطة مدينة نا�شفيل الأم��ري�ك�ي��ة العثور على
املغنية واملمثلة �شونكا دوك��وري��ه ،التي لعبت �شخ�صية
مغنية البلوز بيج ماما ثورنتون يف فيلم "�إلفي�س" هذا
العام ،ميتة يف �شقتها .وقالت ال�شرطة يف بيان يوم �أم�س
الأول اخلمي�س �إن��ه مت العثور على جثة دوك��وري��ه "44
عاما" بعد �أن وج��ده��ا �أح��د طفليها ال�صغريين فاقدة
للوعي وال ت�ستجيب فرك�ض �إىل �أح��د اجل�ي�ران الذي
ات�صل ب�سلطات الطوارئ .و�أ�ضافت ال�شرطة �أنه ال توجد
�شبهة جنائية يف الأمر ومت حتديد موعد لت�شريح اجلثة
لتحديد �سبب الوفاة .و�شاركت دوكوريه يف فيلم �إلفي�س
ال��ذي ��ص��در ه��ذا ال�ع��ام �إىل ج��ان��ب �أو��س�تن بتلر ،يف دور
�إلفي�س بري�سلي ،وت��وم هانك�س ،يف دور الكولونيل توم
ب��ارك��ر .وذك��رت جملة فارايتي �أن دوره��ا يف الفيلم كان
الدور الرئي�سي الأول لها.

نقل رئي�س وزراء البنجاب ،بهاجوانت مان� ،إىل امل�ست�شفى يف دلهي
م�صاباً ب�أمل يف املعدة مل يعتقد �أنه ت�سمم ،بعد �أيام قليلة من �شربه
كوباً من نهر "كايل بني" ،وهو نهر مقد�س لدى الهنود يف البالد،
لإثبات �أنه نظيف .وذكرت م�صادر �أن بهاجوانت مان �أ�صيب ب�أمل
�شديد يف املعدة يف مقر �إقامته الر�سمي يف �شانديغار م�ساء الثالثاء،
وفق ما نقلته �صحيفة  the indian expressالهندية.
كما �أ�شارت �إىل �أنه مت نقله جواً و�إدخاله �إىل م�ست�شفى �إندرابراثا
�أبولو يف دلهي؛ حيث خ�ضع لفحو�ص طبية وال يزال يف امل�ست�شفى،
م�شرية �إىل �أن احلكومة �أبقت مر�ضه �سراً ،وو�ضعته حتت حرا�سة
م�شددة .وانت�شر مقطع فيديو لقيام رئي�س وزراء البنجاب ب�شرب
كوب كامل من مياه نهر ي�صفه الهنود باملقد�س لإثبات �أن املياه
نظيفة وال ميكن �أن ت ��ؤذي النا�س .و�أظهر الفيديو الرجل وهو
يقف الأحد املا�ضي ،بالقرب من النهر برفقة عدد من الأ�شخا�ص،
ثم قام بتعبئة كوب من مياه النهر وتناوله �أمام احل�ضور وعد�سات
ال �ك��ام�يرا ،ليتم يف وق��ت الح��ق نقله ب ��إخ�لاء ط�ب��ي ج��وي لأحد
م�ست�شفيات دلهي ب�سبب �آالم �شديدة يف املعدة.

البطل اخلارق ينقذ ر�ضيعة من موت حمقق
متكن رج��ل م��ن �إن �ق��اذ ح�ي��اة طفلة �صغرية �سقطت من
نافذة منزلها ،يف ت�صرف نبيل ،جعلت و�سائل �إعالم تطلق
عليه لقب "البطل اخلارق" .وذك��رت �صحيفة "ال�صن"
الربيطانية �أم�س الأول اجلمعة �أن لقطات فيديو وثقت
�سقوط طفلة تبلغ من العمر عامني من نافذة منزلها يف
الطابق الثالث ،قبل �أن مي�سك بها رجل كان على الر�صيف
وات���س�م��ت ردة ف�ع�ل��ه ب��ال���س��رع��ة .وك ��ان ��ش�ين دون ��غ (31
عاما) يهم ب�صف �سيارته على جانب الطريق يف مدينة
تون�ش�سيانغ مبقاطعة جيجيانغ �شرقي ال�صني ،عندما
�سمع �صوتا غريبا .ونظر الرجل �إىل الأعلى ،فوجد �أن
طفلة ر�ضيعة �سقطت على حافة حجرية للطابق الأول،
وعلى و�شك ال�سقوط على الر�صيف .وحاول �أوال االت�صال
بال�شرطة ،كما �أظهر الفيديو �إذ كان يحمل هاتفا بيده،
لكنه ق��ذف ب��ه لكي مي�سك بالطفلة التي ح�ضنها مثل
�أب يح�ضن ان�ب�ت��ه .وك ��ان �إىل ج��ان�ب��ه ��س�ي��دة حت ��اول هي
�أي�ضا �إنقاذ الطفلة .وو�صفت "ال�صن "الرجل ال�صيني
بـ"البطل اخلارق" .ون�شرت ال�شرطة ال�صينية مقطع
الفيديو على موقع "ويبو" ،الن�سخة ال�صينية املماثلة
ملوقع "تويرت" .وذكرت تقارير حملية �أن الطفلة �أ�صيبت
بجروح يف �ساقيها ورئتيها ،لكنها يف حالة م�ستقرة.

طيار بطل �أنقذ الركاب ثم مات!
ق�صة جمعت ما بني املعجزة و امل�أ�ساة كان بطلها طيار �إندوني�سي،
�أنقذ املئات من الركاب ،وجتنب كارثة جوية وطنية ،بالرغم من
معاناته �صحيا يف اجلو.
ووفقا ملوقع "�أيه بي �سي" ،تعر�ض طيار حلالة �صحية طارئة ،بعد
 15دقيقة من �إقالعه بطائرة ركاب �أم�س الأول اخلمي�س قبل �أن
يقاوم الأزمة ويعود للمطار ب�سالم.
وبعد هبوطه بالطائرة ب�سالم ،مت نقل الطيار ف��ورا للم�ست�شفى
حيث تويف الحقا مت�أثرا بالأزمة ال�صحية التي مل يك�شف عنها
حتى الآن .وكان الطيار الإندوني�سي يحلق بطائرة �شركة "�سيتي
لينك �إندوني�سيا" من نوع �أير با�ص �أيه  ،320التي كانت حتمل
 100راكب ،والتي انطلقت من مطار �سورابايا الدويل يف مقاطعة
�إي�ست جافا ،متجهة �إىل مدينة �أوجونغ باندانغ .ولعب الطيار دورا
"بطوليا" حقيقيا ،حيث تخطى الأزمة الطائرة ،التي قد تكون
جلطة دماغية �أو �سكتة قلبية ،وعاد ليهبط ب�سالم ،وينقذ �أرواح
� 100شخ�ص ،جمنبا بالده كارثة حقيقية .ويعترب �سجل الطريان
يف �إندوني�سيا هو �أح��د الأ��س��و�أ يف �آ�سيا ،حيث �سجلت �إندوني�سيا
ح��وادث رك��اب يف الطائرات املدنية منذ ع��ام � 1945أك�ثر من �أي
دولة �أخرى يف املنطقةُ .تعزى احلوادث ال�سابقة �إىل �ضعف تدريب
الطيارين ،والأعطال امليكانيكية ،وق�ضايا مراقبة احلركة اجلوية،
و�سوء �صيانة الطائرات.

هاري ينجح يف م�سعاه للطعن على قرار ب�ش�أن ترتيباته الأمنية

النريان حتا�صر ركاب قطار فوق النهر
اندلعت النريان يف قطار كان ي�سري فوق ج�سر خارج مدينة بو�سطن
الأمريكية ،و�إثر ذلك دبت حالة الذعر يف قلوب امل�سافرين.
وه��رب بع�ضهم م��ن �أل�سنة اللهب ع�بر القفز م��ن ال�ن��واف��ذ ،على
�أر�ضية اجل�سر التي هي عبارة عن خطط �سكك حديدية �أخرى،
بينما قفز واحد من ه�ؤالء امل�سافرين يف النهر.
واندلعت النريان يف القطار �صباح �أم�س الأول اخلمي�س ،بينما كان
القطار متجها من مدينة بو�سطن �إىل مدينة �سومرفيل بوالية
ما�سات�شو�ست�س .وتوقف القطار عن احلركة متاما عندما كان
فوق اجل�سر املبني على نهر "مي�ستيك" ،وتردد �صوت االنفجار يف
املنطقة حتى �أن ركاب ال�سيارات يف املدينة �سمعوه.

املتزجلة الأوملبية ال�سابقة كري�ستي ياماغوت�شي لدى و�صولها �إىل ال�سجادة احلمراء حل�ضور  ESPY 2022يف م�سرح دولبي.ا ف ب

اكت�شاف �أول �إ�صابة ب�شلل الأطفال جمهور قرطاج ي�سهر مع الأغاين الطربية ب�صوت نور مهنا رائدا ف�ضاء رو�سي و�إيطالية يكمالن
�شارك الفنان ال�سوري نور مهنا يف عودة مهرجان قرطاج الدويل يف
ب�ضواحي نيويورك منذ عقد
تون�س � 7ساعات من ال�سري يف الف�ضاء
يف دورت��ه ال�ساد�سة واخلم�سني ،وق��دم �سهرة طربية متميزة �أم�س الأول

ق ��ال ��ت وزارة ال �� �ص �ح��ة ب ��والي ��ة
نيويورك الأمريكية يوم اخلمي�س
�إن �شخ�صا بالغا من �سكان �إحدى
�ضواحي مدينة نيويورك ُ�شخ�صت
�إ��ص��اب�ت��ه ب�شلل الأط �ف ��ال ب�ع��د �أن
�أ��ص�ي��ب ب�ضعف و�شلل قبل �شهر،
وهي �أول �إ�صابة م�ؤكدة باملر�ض يف
البالد منذ ع�شرة �أعوام تقريبا.
وق��ال��ت وزارة ال���ص�ح��ة بالوالية
يف بيان �إن الفح�ص �أ��ش��ار �إىل �أن
احلالة التي مت ر�صدها يف مقاطعة
روكالند للفريو�س �شديد العدوى
رمب ��ا ي �ك��ون م���ص��دره��ا م��ن خارج
الواليات املتحدة.
وقالت باتري�شيا �شنابيل املفو�ضة
ال�صحية ملقاطعة روكالند يف بيان
"نتابع املوقف عن كثب ونعمل مع
وزارة ال�صحة يف والي��ة نيويورك
وم � ��راك � ��ز م �ك ��اف �ح ��ة الأم � ��را� � ��ض
وال ��وق ��اي ��ة م�ن�ه��ا ل�ل�ت���ص��دي لهذا
املو�ضوع الطارئ املتعلق بال�صحة
ال �ع��ام��ة حل�م��اي��ة ��ص�ح��ة و�سالمة
�سكان املقاطعة".
و�أو� �ض �ح ��ت �أن امل �� �ص��اب مل يتلق
التطعيم .وقالت �إن حتليال �أجراه
خ�ب�راء ال�صحة ب��ال��والي��ة تو�صل
�إىل �أن احل��ال��ة م���ص��دره��ا �ساللة
�ضعيفة من الفريو�س م�ستخدمة
يف ل �ق��اح��ات ��ش�ل��ل الأط� �ف ��ال التي
ت � ��ؤخ ��ذ ع ��ن ط ��ري ��ق ال� �ف ��م خ ��ارج
الواليات املتحدة وميكن �أن ت�سبب
العدوى يف بع�ض الأحيان ،ولهذا
�أوقف ا�ستخدامها حمليا منذ عام
.2000
و�أ�ضافت �أن��ه مل يت�ضح بعد كيف
وال �أين تعر�ض املري�ض للعدوى.
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اخلمي�س لقيت �إقباال كثيفا من اجلمهور.
وك ��ان امل�ه��رج��ان ال�ف�ن��ي ال�شهري ق��د ت��وق��ف يف ال�ع��ام�ين امل��ا��ض�ي�ين ب�سبب
جائحة فريو�س كورونا ليعود من جديد يف الأ�سبوع املا�ضي بربنامج ي�ضم
جمموعة كبرية من الفنانني التون�سيني وعددا من النجوم العرب.
وغ�صت مدرجات امل�سرح الأث��ري الروماين يف قرطاج ب��الآالف من ع�شاق
�صوت ابن حمافظة حلب ال�سورية ال�شهرية بالقدود وامل��واوي��ل والطرب
الأ�صيل .وخاطب مهنا اجلمهور قائال "م�ساء اخل�ير يا �أوف�ي��اء ..م�ساء
اخلري يا �سميعة� .أهال و�سهال بحبايبي التوان�سة لكل املوجودين .يعجز
الل�سان عن و�صفكم �صغارا وكبارا و�شيوخا وعلماء ومثقفني وفنانني".
ورغم �أنه قليل الإنتاج وي�شتهر بالغناء لكبار الفنانني �أمثال �سعاد حممد
و�أم كلثوم وحممد عبد الوهاب و�صباح فخري و�سيد مكاوي وفريوز ،ف�إنه
يحظى ب�شعبية كبرية من ع�شاق الغناء الطربي يف تون�س.
وعلى مدى �أكرث من �ساعتني �صنع مهنا حالة �سعادة لدى اجلمهور الذي
تفاعل معه ب�شكل كبري ت�صفيقا وغناء من خالل باقة من الأغاين الطربية
منها (طلعت يا حمال نورها) و(فينك من زمان) و(رق الزمان) و(ابعتلي
جواب وطمني) و(وح�شتني) و(هو �صحيح الهوى غالب) و(احلب كله).
وق��ال فهمي الهمامي ال��ذي جاء من مدينة بنزرت الواقعة على بعد 60
كيلومرتا �شمايل تون�س العا�صمة لرويرتز بعد احلفل "�أطربنا نور مهنا
ب�أغان رائعة لعمالقة الطرب الأ�صيل� ..إبداع و�إمتاع ال يو�صف".

�أ�سرع طائرة يف العامل �ستعرب الأطل�سي يف � 3ساعات ون�صف
يف امل�ستقبل ال�ق��ري��ب ،ق��د ي�صبح ب��إم�ك��ان الب�شر التحليق ع�بر املحيط
الأطل�سي ب�سرعات غري م�سبوقة ويف ظرف زمني قيا�سي ،ح�سب ما ك�شفت
�صحيفة "ذا �صن" الربيطانية.
وك�شفت ��ش��رك��ة ال �ط�يران "بوم �سوبر�سونيك" الأم�يرك �ي��ة ،يف معر�ض
ف��ارن �ب��ورو ال ��دويل ل �ل �ط�يران ،ع��ن من ��اذج جت��ري�ب�ي��ة ل�ط��ائ��رت�ه��ا املنتظرة
"."Overture
وقالت �إن طائرتها املرتقبة تتميز بت�صميمها اجلديد ،الذي �سيتغري ب�شكل
ج��ذري ،وبتوفرها على �أرب�ع��ة حم��رك��ات� ،إىل جانب ع��دد �أق��ل من مقاعد
الركاب ،مقارنة مع الطائرات التقليدية.
ع �ل��اوة ع �ل��ى ذل � ��ك ،ت��زع��م ال �� �ش��رك��ة الأم�ي�رك� �ي ��ة �أن � ��ه � �س �ي �ك��ون مبقدور
" "Overtureالطريان من نيويورك �إىل العا�صمة الربيطانية لندن يف
وقت قيا�سي ،وهو � 3ساعات ون�صف فقط.

عاد رائد الف�ضاء الرو�سي �أوليج �أرتيمييف ورائدة
الف�ضاء الإيطالية �سامانثا كري�ستوفوريتي �إىل
حمطة الف�ضاء الدولية ،بعد �إمتام مهمة لل�سري
يف الف�ضاء ملدة � 7ساعات .وقالت وكالة الف�ضاء
الأمريكية "نا�سا" �إن �أرتيمييف وكري�ستوفوريتي
�أكمال جميع مهامهما الرئي�سية با�ستثناء واحدة
خ�ل�ال ال���س�ير يف ال�ف���ض��اء ،وال� ��ذي ا��س�ت�غ��رق 7
�ساعات و 5دقائق.
و�أو�ضحت �أن الهدف الرئي�سي لل�سري يف الف�ضاء
هو �إع��ادة متو�ضع ذراع �آلية و�إط�لاق � 10أقمار
�صناعية متناهية ال�صغر ،مت ت�صميمها جلمع
معلومات �إلكرتونية ال�سلكية .وذك��رت "نا�سا"
�أن الثنائي عنيا �أي�ضا برتكيب ذراع تلي�سكوبية
قابلة لالمتداد ،ميكن �أن ت�ساعد رواد الف�ضاء
يف املزيد من عمليات ال�سري يف الف�ضاء ،ولكن
هذه املهمة �ستكتمل يف عملية م�ستقبلية لل�سري
يف الف�ضاء.

�أظ�ه��ر حكم للمحكمة العليا �أم����س اجلمعة �أن الأمري
هاري ح�صل على ت�صريح بالطعن �أمام املحكمة على قرار
للحكومة الربيطانية ب�ش�أن ترتيباته الأمنية.
ويطعن هاري ،الذي انتقل للإقامة يف الواليات املتحدة
قبل عامني م��ع زوج�ت��ه ميجان ،على ق��رار �صدر بحقه
بالتوقف عن تلقي حماية ال�شرطة يف �أث�ن��اء وج��وده يف
بريطانيا حتى ولو كان �سي�سدد ثمن التكلفة بنف�سه.
واتخذت اللجنة التنفيذية حلماية �أفراد العائلة املالكة
وال�شخ�صيات العامة ،نيابة عن وزارة الداخلية امل�س�ؤولة
ع��ن ال���ش��رط��ة وال�ه�ج��رة والأم� ��ن ،ال �ق��رار يف �أوائ� ��ل عام
 .2020وم �ن��ح ق��ا���ض يف امل�ح�ك�م��ة ال�ع�ل�ي��ا الربيطانية
الت�صريح ب�ج��زء م��ن مطالبة ه ��اري ب ��إج��راء مراجعة
ق�ضائية للقرار .وتتم املراجعة الق�ضائية بوا�سطة قا�ض
يفح�ص �شرعية القرارات التي تتخذها جهات عامة.

مركبة ف�ضائية لنا�سا تر�صد ج�سم ًا غريب ًا على املريخ
�أث��ار ج�سم مت�شابك ر�صده على املريخ الروبوت
اجل��وال "بر�سيفرن�س" اخلا�ص مبهمة "مار�س
 "2020وال �ت��اب��ع ل��وك��ال��ة ال�ف���ض��اء الأمريكية
(نا�سا) ،اهتمام علماء الف�ضاء ،ما جعل البع�ض
يفكرون يف احتمال �أن يكون قطعة من املعكرونة.
�أما التف�سري املنطقي والواقعي �أكرث فيتمثل يف �أنّ
اجل�سم يُحتمل �أن يكون بقايا من مك ّون ا�س ُتخدم
يف عملية �إنزال امل�ستك�شف الآيل على �سطح املريخ
يف �شباط-فرباير .2021
وق��ال ناطق با�سم خمترب ال��دف��ع النفاث التابع
لوكالة نا�سا يف حديث �إىل وك��ال��ة فران�س بر�س
"كنا نناق�ش م�س�ألة م�صدر هذا اجل�سم ،وبرزت
تكهنات ب��أ ّن��ه ي�شكل قطعة حبل تابعة ملظلة �أو
ل �ن �ظ��ام ال �ه �ب��وط ال� ��ذي اع � ُت �م��د لإن � ��زال املركبة
ببطء".
و�أ��ض��اف "لكن لي�س لدينا ت��أك�ي��دات يف ��ش��أن �أي
احتمال من االثنني".
و ُر�صد اجل�سم للمرة الأوىل يف  12متوز-يوليو

م��ن خ�ل�ال ك��ام�يرا جت� ُّن��ب امل�خ��اط��ر املثبتة على
اجلهة الأمامية الي�سرى من املركبة ،لكن عندما
عادت الأخرية �إىل املوقع نف�سه بعد �أربعة �أيام كان
اجل�سم قد اختفى.
ويُحتمل �أن تكون ال��ري��اح قذفته بعيداً كقطعة
من عازل حراري ر�صدتها املركبة ال�شهر الفائت
وقد تكون من خملفات نظام الهبوط الذي يعمل
بالطاقة ال�صاروخية.
و ُي�ع�ت�بر ت��راك��م امل�خ�ل�ف��ات ال �ت��ي ت�ترك�ه��ا املركبة
�أ�ضراراً ب�سيطة مقابل الأهداف العملية من وراء
املهمة واملتمثلة يف البحث ع��ن ب�صمات حيوية
لأ�شكال احلياة امليكروبية القدمية.
وقد ت�صبح هذه العنا�صر يوماً ما �آثاراً ق ّيمة ملن
�سي�ستعمر املريخ م�ستقب ً
ال.
وغرد عامل الف�ضاء الهاوي �ستيوارت �أتكين�سون
"يف غ�ضون مئة �سنة �أو �أك�ثر� ،سيجمع �سكان
املريخ هذه القطع ب�شغف وي�ضعونها يف املتاحف
�أو يحولونها "جواهر تاريخية".

�أمرب هريد ت�ست�أنف حكما بتعوي�ض  10ماليني دوالر لديب

�أبلغت �أمرب هريد حمكمة يف فرجينيا �أم�س الأول اخلمي�س �أنها �ست�ست�أنف حكما ب�سداد مبلغ
 10.35ماليني دوالر لزوجها ال�سابق جوين ديب ،يف ق�ضية ت�شهري بارزة.
وق��دم حمامو �أم�بر هريد �إخطارا با�ستئناف احلكم يف حمكمة مقاطعة فريفاك�س ،حيث
ا�ستمعت املحكمة مل��دة � 6أ�سابيع �إىل �شهادات ه�يرد ودي��ب .من خ�لال الإخ�ط��ار يتم �إبالغ
املحكمة �أن هريد تعتزم ا�ستئناف هذا احلكم ،بالإ�ضافة �إىل �أحكام �أخرى �أ�صدرها القا�ضي،
ومنها رف�ض طلب هريد ب�إلغاء احلكم ،وكذلك رف�ض طلب �إعادة املحاكمة .وقال متحدث
با�سم هريد يف بيان "نعتقد �أن املحكمة ارتكبت �أخطاء حالت دون �إ�صدار حكم عادل ومن�صف..
لذلك ن�ست�أنف احلكم" ،بح�سب ما ذكرت وكالة الأ�سو�شيتد بر�س .وكان بطل �سل�سلة �أفالم
"قرا�صنة الكاريبي" �أقام دعوى ق�ضائية �ضد هريد بتهمة الت�شهري يف مقال ر�أي ن�شرته يف
دي�سمرب  2018يف �صحيفة وا�شنطن بو�ست ،و�صفت فيه نف�سها ب�أنها "�شخ�صية عامة متثل
العنف املنزيل" .وزعم حمامو جوين ديب �أن املقال �شهر بالنجم ،على الرغم من �أنه مل ي�أت
على ذكر ا�سمه مطلقا .و�أقامت هريد دعاوى م�ضادة ،زاعمة �أن حمامي ديب ال�سابق �شهر
بها من خالل و�صف مزاعمها بالإ�ساءة �إليها ب�أنها "خدعة" .و�أمرت هيئة حملفني هريد
ب�سداد  10ماليني دوالر تعوي�ضا لديب ،و 5ماليني دوالر كتعوي�ض عقابي.

وفاة الفنان الت�شكيلي
ال�سوري عبد اهلل ال�سيد
ت��ويف ال�ف�ن��ان الت�شكيلي ال�سوري
عبد اهلل ال�سيد ،املعروف خ�صو�صا
ب �ت �ن �ف �ي��ذه مت �ث ��ال � �ص�ل�اح الدين
ال�شهري يف دم�شق� ،أم����س اجلمعة
ع ��ن  81ع ��ام� �اً ،ب�ح���س��ب م ��ا �أف ��اد
م�صدر يف عائلته لوكالة فران�س
بر�س.
وق ��ال اب ��ن �شقيقته ودي ��ع عطفة
عرب الهاتف لوكالة فران�س بر�س
"تويف خايل �صباح �أم�س اجلمعة
وفاة طبيعية يف منزله بدم�شق".
و�شكل ال�سيد �أحد �أبرز الأ�سماء يف
النحت والفن الت�شكيلي ال�سوري
خ �ل��ال م� ��� �س�ي�رة ط ��وي� �ل ��ة ب ��د�أه ��ا
�أ��س�ت��اذاً يف كلية الفنون اجلميلة،
ثم رئي�ساً لق�سم النحت يف الكلية،
قبل �أن ُتعرف �أعماله على م�ستوى
البالد.
وم��ن �أب��رز �أعمال الفنان الراحل،
ن�صب �صالح الدين الأيوبي الذي
ن �ف��ذه ال���س�ي��د ق ��رب ق�ل�ع��ة دم�شق
ع��ام  1992وا��س�ت�ح��ال �أح��د رموز
املدينة.
ك�م��ا ن � ّف��ذ ال���س�ي��د �أن �� �ص��اب �اً �أخ ��رى
�أ�شهرها "�سفينة نوح" يف مدينة
داال� ��س يف ال��والي��ات امل�ت�ح��دة عام
 .2001و�أث ��ارت وف��اة اب��ن مدينة
م���ص�ي��اف يف و��س��ط � �س��وري��ا ،حزناً
يف الو�سط الفني ال�سوري ،ونعاه
عدد من الفنانني والنحاتني على
مواقع التوا�صل االجتماعي.
وقال �صديقه املق ّرب النحات غازي
ع��ان��ا ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س "لقد
رح ��ل ع�ب��د اهلل ال���س�ي��د ،وخ�سرنا
جميعاً قامة فنية كبرية ي�صعب
تعوي�ضها".

