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عمال  امل��ت��ح��دة:  الأمم 
يتعر�ضون  باليمن  الإغاثة 
حل�����م�����ات حت���ري�������ض

•• اليمن-وكاالت:

مع تزايد احلاجات الإن�سانية 
�سعي  م��ع  ل�سيما  اليمن،  يف 
ال����ع����دي����د م�����ن امل���ج���م���وع���ات 
على  ال�سيطرة  اإىل  احلوثية 
امل�����س��اع��دات ال��غ��ذائ��ي��ة، حذر 
لل�سوؤون  الأمم�������ي  امل���ن�������س���ق 
ال��ب��اد ديفيد  الإن�����س��ان��ي��ة يف 
من  اجلمعة  اأم�����س  غري�سلي 
جمال  يف  العاملني  و�سع  اأن 
الإغ���اث���ة ب���ات م��ق��ل��ق��اً، و�سط 
تعر�سهم للعديد من حمات 

الت�سليل والتحري�س.
واأكد اأن الهجمات �سد عاملي 
ال���ع���ام �سهدت  الإغ���اث���ة ه���ذا 

زيادة »منذرة باخلطر«.
ب��ي��ان، ن�سره  اأ����س���اف يف  ك��م��ا 
امل��ن�����س��ق ع��ل��ى تويرت  م��ك��ت��ب 
العاملي  ال�����ي�����وم  مب���ن���ا����س���ب���ة 
»العنف  اأن  الإن�ساين،  للعمل 
العاملني  �سد  وال��ت��ه��دي��دات 
الإن�ساين يقو�سان  املجال  يف 
امل�ساعدات،  ت��ق��دمي  ع��م��ل��ي��ة 
هم  م����ن  اأرواح  وي���ع���ر����س���ان 
اإل���ي���ه���ا  اأم�����������س احل�����اج�����ة  يف 

للخطر«.

مواقــيت ال�صالة

 

الفجر........    04:38            
الظهر.......    12:28  
الع�رص........   03:54   
املغرب.....   06:55  
الع�صاء......   08:12

السبت    20   أغسطس   2022  م  -  22 محرم 1444  العدد  13625    
Saturday    20    August    2022   -  Issue No   13625

رئي�ض الدولة ي�ضدر مر�ضوما احتاديا 
بتعيني جرب ال�ضويدي وزير دولة

•• اأبوظبي -وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ�سدر 
تعيني  ب�ساأن   2022 ل�سنة   97 رق��م  احت��ادي��اً  مر�سوماً  اهلل«  »حفظه 

معايل جرب حممد غامن ال�سويدي وزير دولة.
ويعمل بهذا املر�سوم من تاريخ �سدوره وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

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

اأن�سار مقتدى ال�سدر يتجمعون لأداء �ساة اجلمعة خارج الربملان، يف بغداد. )رويرتز( 

اأمني عام الأمم املتحدة خال زيارته امليناء البحري يف اأودي�سا. )رويرتز(

باري�س: الرئي�س الرو�سي وافق على اإر�سال بعثة من وكالة الطاقة الذرية ملوقع املحطة

بوتني يحذر ماكرون من »كارثة« نووية يف زابوريجيا 

اأفراد من اخلدمة الأوكرانية يف موقع بالقرب من خط املواجهة، يف منطقة زابوريزيجيا. )رويرتز(

االآالف من منا�سري التيار ال�سدري يقيمون �سالة اجلمعة يف بغداد 

وزير ال�ضدر لاإطار التن�ضيقي: منهجكم متناق�ض كالإخوان.. وال�ضرب نفد
من ميناء اأودي�ضا.. غوتريي�ض يحذر من جماعة عام 2023

بلينكن يوؤكد التزام اأمريكا بالدفاع 
واليابان  اجلنوبية  ك��وري��ا  ع��ن 

•• وا�شنطن-رويرتز:

ذكرت وزارة اخلارجية الأمريكية 
اأن وزير اخلارجية اأنتوين بلينكن 
اأكد جمددا على »التزام الوليات 
امل���ت���ح���دة ال���ث���اب���ت« ب���ال���دف���اع عن 
ك����وري����ا اجل���ن���وب���ي���ة وال����ي����اب����ان يف 
وزير خارجية  ات�سال هاتفي مع 

كوريا اجلنوبية باك جني اأم�س.
وزارة  ب���ا����س���م  امل����ت����ح����دث  وق�������ال 
اخلارجية نيد براي�س يف بيان اإن 
جلهود  تقديره  عن  عرب  بلينكن 
كوريا اجلنوبية لتح�سني عاقتها 
مع اليابان وال�سعي لإخاء �سبه 
الأ�سلحة  ال��ك��وري��ة م��ن  اجل��زي��رة 

النووية ب�سكل كامل.
الوزيرين  اأن  ب��راي�����س  واأ����س���اف 
ناق�سا اأي�سا ال�ستقرار يف منطقة 
وال��ه��ادي، مبا  الهندي  املحيطني 

يف ذلك م�سيق تايوان.

الرئي�سان الرو�سي وال�سيني يعتزمان ح�سور »قمة الع�سرين«
اأول مواجهة بني بوتني وزعماء الغرب منذ احلرب

•• عوا�شم-وكاالت:

الرو�سي فادميري  الرئي�س  يلتق  اأوك��ران��ي��ا، مل  ان��دلع احل��رب يف  منذ 
بوتني مع اأي من قادة الغرب، واكتفوا بتبادل التهامات »عن بعد«، لكن 

يبدو اأن مامح »اللقاء الأول« بداأت تت�سح، وهي قريبة جدا.
ال�سيني  الرئي�سني  اإن  اجلمعة،  الإندوني�سي،  للرئي�س  م�ست�سار  وق��ال 
جمموعة  قمة  �سيح�سران  بوتني  ف��ادمي��ري  وال��رو���س��ي  جينبينغ  �سي 

الع�سرين يف جزيرة بايل يف نوفمرب املقبل.
اأبرز  �سيكون يف قمة عاملية م�سرتكة، مع  اأن بوتني  الإع��ان يعني  هذا 

زعماء العامل الغربي، الذين عار�سوه كثريا خال احلرب يف اأوكرانيا.
والوليات  وال��ربازي��ل  وال�سني  رو�سيا  دول  الع�سرين  جمموعة  وت�سم 
املتحدة وفرن�سا واأ�سرتاليا وكندا والربازيل والأرجنتني واأملانيا والهند 
وال�سعودية  واملك�سيك  كوريا  وجمهورية  واليابان  واإيطاليا  واإندوني�سيا 

وبريطانيا وتركيا وجنوب اإفريقيا والحتاد الأوروبي.
لذا فاإن قمة نوفمرب �ستجمع بوتني مع »اأبرز معار�سيه«، مثل بريطانيا 

والوليات املتحدة وكندا وفرن�سا.
�ستبدو عليه مظاهر  اللقاء، وهل  املعروف كيف �سيكون هذا  ومن غري 
"اجلفاء" خال اللقاءات التي �سيح�سرها مئات ال�سحفيني من حول 

العامل، ولكنه بالتاأكيد �سيكون حمط اأنظار العامل.
و�سيكون اللقاء اأ�سد »اإثارة« يف حال قبول الرئي�س الأوكراين فلودومري 
وبني  بينه  لقاء  اأول  يعني  قد  مما  للقمة،  احل�سور  لدعوة  زيلين�سكي، 

الرئي�س الرو�سي، منذ اندلع احلرب بني البلدين.
من  �سغوطا  العام  لهذا  املجموعة  رئي�سة  ب�سفتها  اإندوني�سيا  وواجهت 
الدول الغربية ل�سحب دعوتها لبوتن ب�سبب العملية الع�سكرية الرو�سية 

اخلا�سة يف اأوكرانيا.
و�سعى الرئي�س الإندوني�سي جوكو ويدودو، اإىل لعب دور الو�سيط بني 
الأوك���راين  الرئي�سني  للقاء  املا�سية  الأ���س��ه��ر  خ��ال  و�سافر  البلدين، 
والرو�سي للمناداة باإنهاء احلرب والبحث عن �سبل لتخفيف اأزمة الغذاء 

العاملية.

•• بغداد-وكاالت:

التيار  منا�سري  م��ن  الآلف  اأّدى 
ال�����������س�����دري ������س�����اة اجل����م����ع����ة يف 
حم��ي��ط ال���ربمل���ان ال��ع��راق��ي داخل 
فيما  بغداد،  يف  اخل�سراء  املنطقة 
ثاثة  منذ  اعت�سامهم  يوا�سلون 
خ�سومهم  على  لل�سغط  اأ�سابيع 
ال�������س���ي���ا����س���ي���ني، ع���ل���ى وق������ع اأزم������ة 

�سيا�سية خانقة.
التيار  اأن���������س����ار  ي���وا����س���ل  وف���ي���م���ا 
حميط  يف  اعت�سامهم  ال�����س��دري 
م��ب��ن��ى ال���ربمل���ان ال���ع���راق���ي، و�سط 
ال���ث���ال���ث على  ب����غ����داد ل���اأ����س���ب���وع 
اأن�سار  ي��ع��ت�����س��م  ب��ي��ن��م��ا  ال����ت����وايل، 
البوابة  ع��ن��د  ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي  الإط������ار 
اخل�سراء،  للمنطقة  اجل��ن��وب��ي��ة 
وج�����ه ق����ي����ادي م���ق���رب م����ن زعيم 
ال�سدر،  مقتدى  ال�سدري،  التيار 
لاإطار  اجل��م��ع��ة، حت���ذي���راً  ام�����س 
قائًا  لطهران،  امل��وايل  التن�سيقي 

اإن ال�سرب نفد.
العراقي،  ���س��ال��ح حم��م��د  واأ����س���اف 
ال�سدر«،  ب����»ب���وزي���ر  ي��ع��رف  ال����ذي 
»نهج  اأن  ت��وي��رت  ت��غ��ري��دات على  يف 
الإط�������ار اأ����س���اب���ه ال����ع����وار واأن������ه ل 

•• اأودي�شا-وكاالت:

ل��ف��ي��ف ع�سر  اإىل  و���س��ل  ب��ع��دم��ا 
الأربعاء، زار الأمني العام لاأمم 
غوتريي�س  اأن���ط���ون���ي���و  امل���ت���ح���دة 
اأودي�سا  م��ي��ن��اء  اجل��م��ع��ة،  اأم�������س 
الأوك����راين ج��ن��وب ال��ب��اد، حيث 
اإذا مل  م��ن جم��اع��ة مقبلة  ح���ذر 

يوؤمن ت�سدير احلبوب.
و����س���دد امل�������س���وؤول الأمم������ي على 
�سادرات  ت��دف��ق  ���س��م��ان  وج����وب 
موؤخراً  ا�ستوؤنف  ال��ذي  احل��ب��وب 
مب���وج���ب ات����ف����اق ت��و���س��ط��ت فيه 
تخفيف  ب��ه��دف  امل��ت��ح��دة،  الأمم 
متفاقمة.فيما  عاملية  غذاء  اأزمة 
ي����زال ه��ن��اك الكثري  اأن����ه ل  اأك����د 
م���ن اجل���ه���ود ي��ج��ب ال���ق���ي���ام بها 
من اأجل �سمان الو�سول العاملي 
الغذائية  امل��ن��ت��ج��ات  اإىل  ال��ك��ام��ل 
والرو�سية  الأوكرانية  والأ�سمدة 

على ال�سواء.
النامية  ال��ب��ل��دان  اأن  اأو���س��ح  كما 
ل�سراء  م�����س��اع��دة  اإىل  ب��ح��اج��ة 

م��ث��ل ه���ذه احل���ب���وب، داع���ي���اً اإىل 
املحا�سيل  ب���و����س���ول  ال�������س���م���اح 
ال���رو����س���ي���ة، والأ����س���م���دة ال���ت���ي ل 
عوائق  دون  ل��ل��ع��ق��وب��ات،  تخ�سع 
ون��ّب��ه من  العاملية.  الأ���س��واق  اإىل 
الأف�����ق يف عام  ت��ل��وح يف  جم��اع��ة 
�سادرات  حظر  ب�سبب   2023

الأ�سمدة.
اإىل ذل��ك، حذر رو�سيا من ف�سل 

�سبكة  ع���ن  زاب���وري���ج���ي���ا  حم��ط��ة 
الكهرباء الأوكرانية

زي��ارة حمطة  ويعتزم غوتريي�س 
زاب��وري��ج��ي��ا اأي�����س��اً، وذل���ك بعدما 
حّذر اخلمي�س، من اأن اإحلاق اأي 
�سيكون  ال��ن��ووي��ة  باملحطة  ���س��رر 
»انتحار«، يف وقت تتبادل  مبثابة 
ك���ي���ي���ف وم���و����س���ك���و الت����ه����ام����ات 

بق�سف املوقع.

اأن���ه���ا ل تهمه  ن��ت��ائ��ج��ه��ا، م��ع��ت��رباً 
ولن تاأتَي باأي منفعة على ال�سعب 

العراقي، وفق تعبريه.
كما طالب القوى ال�سيا�سية باإجراء 
جل�سة حوار علنية عرب بث مبا�سر، 
العراقي،  ال�����س��ع��ب  ع��ل��ى  ُي��ع��ر���س 

ل�»ملء الكر�سي اخلايل«.
ال�سيا�سية  الأط����راف  ات��ه��م  ك��ذل��ك 
التحكم  اإىل  ب��ال�����س��ع��ي  امل��ج��ت��م��ع��ة 
تواجدها،  رف�����س  ���س��ع��ب  مب�����س��ري 
الن��ت��خ��اب��ات جلعلها على  وت��زوي��ر 

مقا�سهم.
وكان هذا الجتماع اأتى بعد م�سي 
النتخابات  ع��ل��ى  اأ����س���ه���ر  ع�����س��رة 
ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة، و���س��ط ع��ج��ز القوى 
ال�سيا�سية عن التفاق على انتخاب 
رئي�س جديد للجمهورية وت�سكيل 

حكومة وجمود يف املواقف.
من  وال��ت��ع��ر  اجل���م���ود  ه����ذا  وزاد 
ارت������ف������اع م���ن�������س���وب ال����ت����وت����ر بني 
منذ  ل�سيما  والتن�سيقي،  ال�سدر 
اأواخ����ر ي��ول��ي��و امل��ا���س��ي، م��ع تبادل 
ويف  ال�سارع  يف  ال�سغط  الطرفني 
تتطّور  اأن  دون  من  الت�سريحات، 
اأو  ال��ع��ن��ف  اإىل  الآن  ح��ت��ى  الأم����ور 

القتال.

اأن���ه مليء  ميلك ق����راره«، م��ع��ت��رباً 
بالتناق�سات وقريب من الإخوان.

املو�سوي،  م��ه��ن��د  ق���ال  م��ن ج��ه��ت��ه، 
يعتد  ال��ت��ي��ار ل  اإن  ال�����س��در،  ممثل 
اإ�سارة  يف  ال�سيا�سية،  ب���احل���وارات 
اإىل احلوار الوطني الذي دعا اإليه 
رئي�س الوزراء م�سطفى الكاظمي، 

الأربعاء املا�سي.

كما اأ�ساف يف خطبة اجلمعة التي 
الربملان،  م��ق��ر  اأم�����ام  م���ن  األ��ق��اه��ا 
ح���ي���ث ي���ت���واج���د امل��ع��ت�����س��م��ون »ل 
ال�سيا�سية  للحوارات  عندنا  قيمة 
اأن  م��وؤك��داً  وزن«،  اأي  لها  نقيم  ول 
»ال�سعب م�سدر ال�سلطات و�سيقرر 
قائًا  وت���اب���ع  ب��ن��ف�����س��ه«.  م�����س��ريه 
كل  و�سنك�سر  تك�سر  ل��ن  »اإرادت���ن���ا 

الإرادات الفا�سدة«.
اأتت تلك الت�سريحات بعد مقاطعة 
ال��ت��ي��ار ال�������س���دري ج��ل�����س��ة احل����وار 
ال���ع���راق���ي ال��ت��ي ع��ق��دت ق��ب��ل اأي����ام 
بدعوة الكاظمي، من اأجل اخلروج 
تغرق  التي  ال�سيا�سية  الأزم���ة  من 

فيها الباد منذ اأ�سهر.
وكان التيار ال�سدري اأعلن رف�سه 

ن�ضف �ضكان تيجراي الإثيوبية 
بحاجة مل�ضاعدات غذائية 

•• نريوبي-رويرتز:

حذر برنامج الأغذية العاملي  اأم�س اجلمعة من اأن ال�سراع امل�ستمر منذ ما يقرب 
اإثيوبيا ترك ما يقرب من ن�سف �سكان منطقة تيجراي دون طعام  من عامني يف 
ب�سبب  الريفية  املناطق  اإىل  للو�سول  الإغ��اث��ة  فيه منظمات  تكافح  وق��ت  ك��اف، يف 

نق�س اإمدادات الوقود.
وقالت الوكالة التابعة لاأمم املتحدة يف تقييمها للو�سع هناك اإنه على الرغم من 
النار من  اإطاق  اإعان احلكومة الحتادية وقف  امل�ساعدات بعد  ت�سليم  ا�ستئناف 
جانب واحد يف مار�س -اآذار، فاإن معدلت �سوء التغذية »ارتفعت ارتفاعا حادا« ومن 
التي  تيجراي،  والت�سالت يف  البنوك  وانقطعت خدمات مثل  تتفاقم.  اأن  املتوقع 
يقطنها حوايل 5.5 مليون ن�سمة، بعد اأيام من ان�سحاب اجلي�س الوطني والقوات 
تلك  ا�ستئناف  يتم  اإن��ه مل  العاملي  الأغذية  برنامج  وق��ال  ع��ام.  املتحالفة معه قبل 

اخلدمات بعد، مما يعيق قدرة النا�س على �سراء الطعام.

�ص 05

�ص 13

�ص 19

الفجرية حتتل املرتبة الأوىل 
على قائمة اأكرث املدن اأمانا

اأخبار الإمارات

لبنان.. و�صول الغوا�صة املنتظرة 

لنت�صال �صحايا »زورق املوت«

عربي ودويل

قمة ليفربول-يونايتد... لتعميق 
جراح » ال�صياطني احلمر «؟ 

الفجر الريا�صي

•• عوا�شم-وكاالت:

ن��ظ��ريه الفرن�سي  ال��رو���س��ي   ال��رئ��ي�����س  ح���ذر 
حمطة  ق�سف  اأن  م��ن  هاتفي  ات�سال  خ��ال 
ت�سيطر  ال��ت��ي  ال��ن��ووي��ة  للطاقة  زاب��وري��ج��ي��ا 
عليها رو�سيا يف جنوب اأوكرانيا، والذي األقى 
باللوم فيه على كييف، قد يف�سي اإىل كارثة 

وا�سعة النطاق.
الفرن�سي  الرئي�س  اإن  الإل��ي��زي��ه  ق�سر  وق��ال 
م��اك��رون اأب��ل��غ ن��ظ��ريه ال��رو���س��ي ب��وت��ني اأم�س 
ال�سامة يف  ب�ساأن خماطر  باأنه قلق  اجلمعة 
حمطة زابوريجيا النووية يف اأوكرانيا م�سيفا 
اأن بوتني وافق على اإر�سال بعثة من اخلرباء 
من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للموقع. 
يف  املحادثات  موا�سلة  على  الرئي�سان  وواف��ق 
الأيام املقبلة وفقا لن�س املحادثة التي اأر�سلها 

مكتب ماكرون لل�سحفيني.
مل��ح��ط��ات الطاقة  امل�����س��غ��ل��ة  ال�����س��رك��ة  وق���ال���ت 
لديها  اإن  اجلمعة  اأم�س  اأوكرانيا  يف  النووية 
ف�سل  تعتزم  مو�سكو  ب��اأن  يدعو لاعتقاد  ما 
حمطة زابوريجيا النووية عن �سبكة الكهرباء 
كييف  تقول  وه��ي عملية معقدة  الأوك��ران��ي��ة 

اإنها قد تت�سبب يف كارثة.
الهاتفية،  املحادثة  ب�ساأن  الكرملني  وبح�سب 
زابوريجيا  حم��ط��ة  ق�����س��ف  اإن  ب���وت���ني  ق����ال 
النووية التي ت�سيطر عليها رو�سيا يف جنوب 
كييف  على  م�سوؤوليته  األقى  وال��ذي  اأوكرانيا 

اأثار احتمال وقوع »كارثة وا�سعة النطاق«.
اأو�سحت وزارة الدفاع الربيطانية،  اىل ذلك 
اأم�س اجلمعة،  ا�ستخباراتية يومية،  يف ن�سرة 
اأن مو�سكو توا�سل ق�سفها امل�ستمر على جبهة 
خاركيف ال�سمالية ال�سرقية لت�ستيت القوات 
الأوكرانية، ومنعها من �سن هجمات م�سادة 

يف مناطق اأخرى.
ك��م��ا ذك����رت اأن »امل��دي��ن��ة ال��واق��ع��ة ع��ل��ى بعد 
الأمامية  اخلطوط  من  كيلومرتا   15 نحو 
الرو�سية تعر�ست للق�سف ب�سكل م�ستمر منذ 
تقع يف مرمى معظم  اإذ  الرو�سي،  الغزو  بدء 

املدفعية الرو�سية«.
اإقليمي  اأع���ل���ن م�������س���وؤول  ب��ع��دم��ا  ذل����ك،  اأت����ى 
اأوكراين، يف وقت �سابق اأن 17 �سخ�سا قتلوا 
واأ�سيب 42 اآخرون يف هجومني رو�سيني يف 
خاركيف، ثاين اأكرب مدينة يف الباد ، يومي 

الأربعاء واخلمي�س.
وجم�����دداً ك���ررت م��و���س��ك��و ات��ه��ام��ات��ه��ا لكييف 
حمطة  �سرب  اأو  ع�سكري  لعمل  بالتح�سري 
ال�سرق  يف  ال���واق���ع���ة  ال���ن���ووي���ة  زاب���وري���ج���ي���ا 

الأوكراين وحتميلها امل�سوؤولية.
الرو�سي،  الأم��ن  جمل�س  �سكرتري  حمل  فقد 

نيكولي باترو�سيف، اأم�س اجلمعة، وا�سنطن 
كارثة  اأي  وق��وع  م�سوؤولية  واأتباعهما  ولندن 
حم��ت��م��ل��ة يف ت���ل���ك امل���ح���ط���ة ال���واق���ع���ة حتت 

ال�سيطرة الرو�سية.
ال�سابع  ال�سنوي  الجتماع  خال  اأ�ساف  كما 
ل��دول منظمة  الأم���ن  لأم��ن��اء جمال�س  ع�سر 
���س��ن��غ��ه��اي ل��ل��ت��ع��اون يف ط�����س��ق��ن��د: »ال���غ���رب ل 
مفتوح  م�سلح  ل��ن��زاع  ال�ستعداد  ع��ن  يتوقف 

مع رو�سيا«.
وراأى اأن الأمريكيني واأتباعهم ل يرتددون يف 
اللجوء اإىل الأكاذيب الهزيلة، من اأجل تربير 

مغامراتهم يف ال�سيا�سة اخلارجية.
معتربا  اليابان،  اإىل  �سهامه  وج��ه  ذل��ك،  اإىل 
العاملية  اأن تتزعم احلركة  اأنها »حت��اول بقوة 

للرتهيب �سد الرو�س«. 
التي  ال��ن��ووي��ة  املحطة  تلك  يف  الو�سع  وك��ان 
بالهتمام  ا�ستاأثر  اأوروب����ا،  يف  الأك���رب  تعترب 
اأن يزورها  الدويل موؤخراً، ل�سيما مع توقع 
اأنطونيو  امل���ت���ح���دة  ل������اأمم  ال����ع����ام  الأم�������ني 
اأم�س،  لفيف  مدينة  زي��ارت��ه  بعد  غوتريي�س 
املوقع  ه���ذا  م���ن  ال�����س��اح  ن���زع  اإىل  ودع���وت���ه 

احل�سا�س وهو ما رف�سته القوات الرو�سية.
اخلطوط  من  القريبة  املحطة  اأن  اإىل  ي�سار 
الأم���ام���ي���ة ل��ل��ق��ت��ال، ك���ان���ت ت��ع��ر���س��ت م����رارا 
فيما  املن�سرمة،  الأ�سابيع  يف  ال��ن��ار  لإط���اق 
التهامات  ورو�سيا  اأوكرانيا  من  كل  تبادلت 

ب�ساأن امل�سوؤولية.

القوات الأمريكية حتذر من خطر 
تايوان  ح��ول  ال�ضني  حتركات 

•• وا�شنطن-وكاالت:

يف ف�سل جديد من ف�سول التوتر 
وال�سني  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  ب���ني 
ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة م��ل��ف ت����اي����وان، حذر 
الأمريكية،  اجل��وي��ة  ال��ق��وات  ق��ائ��د 
فرانك كيندال، اأم�س اجلمعة، من 
الت�سرفات ال�سينية جتاه اجلزيرة 

�سبه امل�ستقلة.
وق������ال م���ت���ح���دث���اً ل��ل�����س��ح��ف��ي��ني يف 
ت�سرفات  اإن  الهاتف  ع��رب  م��وؤمت��ر 
ت��زي��د م�ستوى  ت��اي��وان  بكني ح��ول 

املخاطر.
بالقلق  ت�سعر  ب��اده  اأن  اأو�سح  كما 
الع�سكري  ال��ت�����س��ل��ي��ح  ب���رام���ج  م���ن 
�����س����ل����وك بكني  ال�������س���ي���ن���ي، وم�������ن 
الهندي  امل���ح���ي���ط���ني  م��ن��ط��ق��ة  يف 
اأع���رب ع��ن اأمله  اأن���ه  وال���ه���ادي، اإل 
يف اأن يعود ال�سينيون اإىل اللتزام 
بالقواعد الدولية، التي مت و�سعها 
املنطقة.وكان  ب�������س���اأن  ق���ب���ل  م����ن 
العديد من امل�سوؤولني الأمريكيني 
حذروا خال الأ�سابيع املا�سية من 
على  ال�سينية  ال�سغوط  ا�ستمرار 

تايوان.

•• عوا�شم-وكاالت:

اأن احلوار  واأو�سحت  تركيا  ع��ادت  دم�سق،  احل��وار مع  ب�ساأن  الأخ��رية  الرتكية  التلميحات  وقع  على 
خري عاج. فقد اأكد الرئي�س الرتكي، رجب طيب اأردوغان، اأنه ل ي�ستبعد احلوار والدبلوما�سية مع 

النظام يف �سوريا.
ولفت يف حديث مع ال�سحفيني، اأم�س اجلمعة، بعد زيارة اإىل اأوكرانيا، اإىل اأنه على اجلميع اتخاذ مزيد 

من اخلطوات من اأجل التو�سل حلل نهائي.
اأما بخ�سو�س العاقات مع القاهرة، فاأو�سح باأنه ل يوجد خاف بني اأنقرة وال�سعب امل�سري. و�سدد على 

اأن باده حتتاج اإىل ال�سام مع القاهرة يف اأ�سرع وقت.
يذكر اأن اأنقرة كانت بداأت العام املا�سي باتخاذ بع�س اخلطوات من اأجل ترميم العاقات مع م�سر.

وتوقيع  حم��ادث��ات  لإج���راء   ،2013 منذ  نوعها  م��ن  م��رة  لأول  البلدين  ب��ني  ر�سمية  زي���ارات  وب���داأت 
اتفاقيات.

اأكد وزير اخلارجية الرتكي، مولود جاو�س  الت�سريحات بعدما  فاأتت هذه  ب�سوريا،  اأما يف ما يتعلق 

13 قتيًا مدنيًا بق�ضف مت�ضاعد يف �ضمال �ضوريا
•• الباب-اأ ف ب:

قتل 13 �سخ�ساً منذ ليل اخلمي�س جراء ت�سعيد ع�سكري يف �سمال �سوريا، 
بينهم �سبعة مدنيني �سقطوا يف ق�سف مدفعي لقوات النظام واأربع فتيات 

قتلن يف �سربة تركية، وفق ما اأفاد املر�سد ال�سوري حلقوق الإن�سان.
اأيام توتراً على خلفية ا�ستباكات  وت�سهد املنطقة احلدودية مع تركيا منذ 

والقوات  الأك��راد،  املقاتلني  راأ�سها  وعلى  الدميوقراطية،  �سوريا  قوات  بني 
قوات  ليطال  الت�سعيد  وتو�سع  لها.  املوالية  ال�سورية  والف�سائل  الرتكية 
النظام املنت�سرة يف نقاط حدودية. وقال مدير املر�سد ال�سوري رامي عبد 
الرحمن »اأ�سفر ق�سف مدفعي لقوات النظام عن مقتل ت�سعة مدنني بينهم 
اأطفال واإ�سابة 30 اآخرين بجروح يف �سوق �سعبي« يف مدينة الباب الواقعة 

حتت �سيطرة ف�سائل موالية لأنقرة يف ريف حلب ال�سمال ال�سرقي.

اأردوغان: ل ن�ضتبعد حوارًا مع الأ�ضد.. ول خاف مع م�ضراأردوغان: ل ن�ضتبعد حوارًا مع الأ�ضد.. ول خاف مع م�ضر
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اأخبـار الإمـارات

وزير ال�ضحة: اجلهود الإن�ضانية للدولة نهج م�ضتدام وجزء من تراثها وحا�ضرها وم�ضتقبلها للخم�ضني عاما القادمة
•• دبي -وام:

اأكد معايل عبدالرحمن بن حممد 
ووقاية  ال�����س��ح��ة  وزي����ر  ال��ع��وي�����س 
ل�سوؤون  ال���دول���ة  وزي����ر  امل��ج��ت��م��ع، 
امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�������ادي، اأن 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
ح��ق��ق��ت ع��ل��ى م���دى خ��م�����س��ة عقود 

اأ����س���ي���ل���ة مت���ث���ل ج�������زءاً م����ن ت����راث 
وم�ستقبلها  وحا�سرها  الإم����ارات 
حيث  ال��ق��ادم��ة،  ع��ام��اً  للخم�سني 
ال��ب��ي�����س��اء لفعل  الأي��������ادي  مت��ت��د 
وال�سعوب  الدول  وم�ساعدة  اخلري 
متكاملة  مب��ن��ظ��وم��ة  ح��ظ��اً  الأق����ل 
تطال  التي  املبادرات اخلريية  من 

املايني من املحتاجني.

لرت�سيخ  ال��دول��ة  ت��وج��ه��ات  مثمناً 
الوعي  يف  الإن�ساين  العمل  ثقافة 
احلكومة،  و���س��ي��ا���س��ات  امل��ج��ت��م��ع��ي 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب���ق���ي���ادة 
رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
الدولة "حفظه اهلل"، والعمل على 
تعزيز دورها �سمن الدول الرائدة 
عاملياً يف تقدمي امل�ساعدات التنموية 

مكانة مرموقة يف املجال الإن�ساين 
الأ�س�س  بف�سل  وع��امل��ي��اً،  اإق��ل��ي��م��ي��اً 
له  املغفور  اأر�ساها  التي  الرا�سخة 
نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زايد  ال�سيخ 
طيب اهلل ثراه، والذي حر�س على 
اأن يكون العمل الإن�ساين واملواقف 
وال�سعوب  الأمم  جت����اه  ال��ن��ب��ي��ل��ة 
الأخ���رى اأح��د اأه��م رك��ائ��ز الدولة، 

والإن�سانية والعمل اخلريي. وقال 
اليوم  مبنا�سبة  كلمة  يف   - معاليه 
ل��ل��ع��م��ل الإن�������س���اين الذي  ال��ع��امل��ي 
اأغ�����س��ط�����س م���ن كل   19 ي�����س��ادف 
الإن�سانية  اجل��ه��ود  ه��ذه  اإن   - ع��ام 
غ���دت ن��ه��ج��اً م�����س��ت��دام��اً، م���ا جعل 
ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء على  م��ن مفهوم 
قيمة  وامل��ج��ت��م��ع  ال��دول��ة  م�ستوى 

ك���ورون���ا، ح��ي��ث ت��ق��ف الإم������ارات يف 
ونقل  بتوزيع  العامل  دول  مقدمة 
اإىل  الطبية  وامل�ساعدات  اللقاحات 
قيادتنا  وت��وؤك��د  دول،   108 نحو 
باأنها م�ستمرة يف مد يد  احلكيمة 
جميع  يف  امل��ج��ت��م��ع��ات  اإىل  ال���ع���ون 
دين  اإىل  النظر  دون  العامل  اأنحاء 

اأو عرق اأو لون.

ال�سحة  وزي������ر  م���ع���ايل  واأ������س�����اف 
ووق����اي����ة امل���ج���ت���م���ع: ت��ف��خ��ر دول����ة 
الإمارات باأن م�ساعداتها الإن�سانية 
كل  اإىل  و�سلت  الحت���اد  قيام  منذ 
الدولة  اأطلقت  كما  ال��ع��امل،  ب��ق��اع 
الإن�سانية  امل�����س��اري��ع  م��ن  �سل�سلة 
ا�ستجابة  امل�������س���اع���دات  وق����دم����ت 
جائحة  فر�ستها  التي  للتحديات 

 هيئة اأبوظبي للدفاع املدين تكرم موظفيها املتميزين بالتزامن 
مع اليوم العاملي للعمل الإن�ضاين

•• اأبوظبي-الفجر:

كرمت هيئة اأبوظبي للدفاع  املدين جمموعة من موظفيها املتميزين �سمن 
اأغ�سط�س   19 ي�سادف  وال��ذي  الإن�ساين  للعمل  العاملي  باليوم  احتفاليتها 

من كل عام وياأتي هذا العام حتت �سعار "يد واحدة ل ت�سفق"
 واأكد العقيد اأحمد عبداهلل الكندي مدير قطاع  الطوارئ وال�سامة العامة 
اهتمام الهيئة بتكرمي عنا�سرها من املتميزين تقديرا جلهودهم  الريادية 
يف العمل الإن�ساين لفتاً اإىل ان دولة المارات العربية املتحدة ر�سخت بفكر 
"طيب  اآل نهيان  وروؤي��ة موؤ�س�س الدولة املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اهلل ثراه " نهجاً وا�سحا وم�ستمرا للعمل اخلريي والإن�ساين.
واأ�سار اإىل اأن اليوم العاملي للعمل الإن�ساين منا�سبة مهمة جندد من خالها 
جمتمعنا،  يف  الإن�سانية  الأع��م��ال  تقدمي  يف  اجل��ه��ود  موا�سلة  على  ال��ع��زم 
الأرواح  حماية  يف  ال��ري��ادي��ة  وا�سهاماتهم  الهيئة  عنا�سر  بتفاين  م�سيداً 

واملمتلكات.
وثمن العقيد اإبراهيم علي البلو�سي مدير قطاع النقاذ والطفاء بالإنابة 
اإىل اأن الهيئة تعتز باجلهود  جهود املكرمني يف تقدمي ت�سحياتهم   لفتاً 
امل��ت��م��ي��زي��ن وت�����س��ع��د بتكرميهم على  ي��ب��ذل��ه��ا ع��ن��ا���س��ره��ا  ال��ت��ي  الإن�����س��ان��ي��ة 

جمهوداتهم  وبطولتهم وحر�سهم على اأداء الواجب يف خدمة الوطن.

ال�ضحة جتري 230,589 فح�ضا وتك�ضف عن 693 اإ�ضابة 
جديدة بفريو�ض كورونا و659 حالة �ضفاء

•• اأبوظبي-وام: 

وزيادة  لتو�سيع  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  وزارة  خطة  م��ع    متا�سيا 
نطاق الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت 
لهم  واملخالطني  "كوفيد19-"  امل�ستجد  كورونا  بفريو�س  امل�سابة 
230،589 فح�سا جديدا خال  اإج��راء  ال��وزارة  ..اأعلنت  وعزلهم 
با�ستخدام  املجتمع  يف  خمتلفة  فئات  على  املا�سية   24 ال�  ال�ساعات 

اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
  و�ساهم تكثيف اإجراءات التق�سي والفح�س يف الدولة وتو�سيع نطاق 
اإ�سابة  693 حالة  الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 

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

جمموع احلالت امل�سجلة 1،008،435 حالة.
  كما اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة 
يف  الوفيات  ع��دد  يبلغ  وبذلك  املا�سية،  �ساعة  والع�سرين  الأرب���ع  يف 

الدولة 2،341 حالة.
659 حالة جديدة مل�سابني بفريو�س كورونا  واأعلنت ال��وزارة �سفاء 
بعد  امل��ر���س  اأع��را���س  م��ن  ال��ت��ام  19" وتعافيها   - "كوفيد  امل�ستجد 
وبذلك  امل�ست�سفى،  دخولها  منذ  الازمة  ال�سحية  الرعاية  تلقيها 

يكون جمموع حالت ال�سفاء 986،761 حالة.

ي�سمل 30 جل�سة حوارية ي�سارك فيها 40 متحدثًا وخمت�سًا عامليًا 

برعاية من�ضور بن زايد .. العليا للكونغر�ض العاملي لاإعام تك�ضف عن جدول اأعمال املوؤمتر امل�ضاحب

•• اأبوظبي-وام:

حت����ت رع����اي����ة ك���رمي���ة م����ن �سمو 
اآل نهيان  ال�سيخ من�سور بن زايد 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
اللجنة  ك�سفت  ال��رئ��ا���س��ة،  دي����وان 
العليا للكونغر�س العاملي لاإعام 
ال��دورة الأوىل  اأجندة موؤمتر  عن 
لاإعام،  العاملي  الكونغر�س  من 
حوارية  جل�سة   30 ت�سمل  والتي 
متحدثاً   40 ف���ي���ه���ا  ي���������س����ارك 

وخمت�ساً عاملياً بارزاً.
وُيقام معر�س وموؤمتر الكونغر�س 
العاملي لاإعام يف الفرتة من 15 
17 نوفمرب املقبل بال�سراكة  اإىل 
الوطنية  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رك��ة  ب���ني 
اأنباء  ووكالة  /اأدنيك/  للمعار�س 
ل�ستك�ساف  /وام/،  الإم���������ارات 
اأحدث التطورات يف قطاع الإعام 

واآفاقه امل�ستقبلية.
وت����وف����ر ال��ف��ع��ال��ي��ة ل��ل��ع��دي��د من 
من�سًة  الإع���ام���ي���ة  امل���وؤ����س�������س���ات 
التعاون  ف��ر���س  مل��ن��اق�����س��ة  مم��ي��زة 
دفع  �ساأنها  من  التي  وال�سراكات 
و�سمان  الإع�������ام،  ق��ط��اع  ت��ط��ور 
البعيد،  امل�����دى  ع��ل��ى  ا���س��ت��دام��ت��ه 

دخ��ول �سوق الإع����ام، مم��ا يدعم 
ج���ه���ود ال��ت��ن��م��ي��ة امل�������س���ت���دام���ة يف 

خمتلف املجتمعات.
م����ن ج���ان���ب���ه ق������ال ح���م���ي���د مطر 
ال����ظ����اه����ري، ال���ع�������س���و امل���ن���ت���دب، 
ل�سركة  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
للمعار�س  ال���وط���ن���ي���ة  اأب���وظ���ب���ي 
لها  التابعة  ال�سركات  وجمموعة 
العاملي،  احل����دث  ه���ذا  تنظيم  اإن 
الذي ي�ستقطب خرباء اإعاميني 
م��ن ج��م��ي��ع اأن���ح���اء ال���ع���امل، ياأتي 
واملهم  ال��دور احليوي  مع  متا�سياً 
وتوطني  نقل  اأدن��ي��ك يف  ملجموعة 
واإثراء  الكفاءات  لتمكني  املعرفة 
ال����وط����ن����ي����ة م�����ن خ�������ال ت���وف���ري 
ل���ت���ب���ادل الأف����ك����ار التي  ال���ف���ر����س 
م�ستقبل  م��ام��ح  ر���س��م  يف  ت�سهم 
ق��ط��اع الإع�����ام، وي��دع��م جهودنا 
الرامية اإىل تعزيز مكانة اأبوظبي 
ودول�����ة الإم�������ارات ك��وج��ه��ٍة رائ���دة 
واملوؤمترات  الفعاليات  ل��ك��ربي��ات 
الكونغر�س  وي�ست�سيف  العاملية. 
العاملي لاإعام من�سًة عاملية تتيح 
الجتماع  والبائعني  للم�سرتين 
وت�����ب�����ادل الأف������ك������ار وال���ت���وا����س���ل 
التجارية  الأع�����م�����ال  وم�����زاول�����ة 

ال�سطناعي  وال����ذك����اء  ال��رق��م��ي 
وجوانب  امل��ت��ق��دم��ة  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
ويتوىل  ال����ق����ط����اع،  يف  الب����ت����ك����ار 
تقدميها جمموعٌة من اأبرز القادة 
فيهم  امل��ج��الت، مب��ن  يف خمتلف 
�سحفيون ومذيعون وجهات بارزة 
على مواقع التوا�سل الجتماعي، 
حكومية  ج����ه����ات  اإىل  اإ�����س����اف����ًة 
خمت�سة  و����س���رك���ات  وت��ن��ظ��ي��م��ي��ة 

بالتكنولوجيا.
املوؤمتر  م��ن  الأول  ال��ي��وم  ويبحث 
الإعام"،  ق���ط���اع  "اإمكانات  يف 
هل   .. امل�������س���ت���ق���ب���ل  و"اأولوية 
الرقمية  الإع�����ام  و���س��ائ��ل  ت��وف��ر 
لا�ستثمارات  م���ث���ال���ي���ة  ب���ي���ئ���ة 
يف  و"ال�ستثمار  امل�ستقبلية؟"، 
ت�ستفيد  ك���ي���ف   .. امل���ي���ت���اف���ري����س 
ال�سركات الإعامية وما هو عائد 
وت�سمل  املتوقع؟".  ال���س��ت��ث��م��ار 
الثاين  ال��ي��وم  م��و���س��وع��ات  قائمة 
"تاأثري مراكز الفكر والراأي على 
و"درا�سة  الإعامي"،  امل��ح��ت��وى 
الجتماعي  ال���ت���وا����س���ل  م����واق����ع 
وال���ت���وج���ه���ات ال����س���ت���ه���اك���ي���ة يف 
خم��ت��ل��ف اأن���ح���اء امل��ن��ط��ق��ة ودوره����ا 
امل�سهد  نوعية يف  نقلة  اإح���داث  يف 

وموا�سلة تقدمي حمتوى موثوق 
ومفيد.

موؤمتر  الفعالية  اإط���ار  يف  ويعقد 
الكونغر�س العاملي لاإعام، الأول 
م���ن ن��وع��ه يف ال�����س��رق الأو����س���ط، 
م�ستقبل  ���س��ي��اغ��ة  ع���ن���وان  حت���ت 
املوؤمتر  وي�ستمر  الإع���ام؛  قطاع 
ر�سم  على  فيها  يركز  اأي���ام  ثاثة 
م���ام���ح م�����س��ت��ق��ب��ل ال���ق���ط���اع من 
وتبادل  اجل���ه���ود  ت��وح��ي��د  خ����ال 
التقنية  واحللول  املبتكرة  الأفكار 
املتطورة؛ كما يوفر من�سًة فريدة 
الإعام  دور  على  ال�سوء  ت�سلط 
يف ال�سرق الأو�سط وتدفع بتطور 
اإىل  ال��و���س��ول  القطاع م��ن خ��ال 
حتقيق  ودع��م  العاملية  اجلماهري 
عاقات  وتاأ�سي�س  املبتكرة  الروؤى 

التعاون.
وي�����س��ت�����س��ي��ف امل����وؤمت����ر يف دورت����ه 
الإعام  خ��رباء  من  ع��دداً  الأوىل 
من خمتلف اأنحاء العامل لتقدمي 
اأفكار ووجهات نظر ع�سرية حول 
ي�سّلط  كما  احلالة؛  درا�سات  اأب��رز 
قطاع  ت��ط��ور  ت�سارع  على  ال�سوء 
اإقامة جل�سات  الإعام من خال 
التوا�سل  موا�سيع  حول  تتمحور 

التوا�سل  و"و�سائل  الإعامي"، 
الجتماعي .. مناق�سة دور مقاطع 
الفيديو الق�سرية يف تغيري مامح 
قطاع الإعام". اأما اليوم الأخري 
فريكز على "التنوع وال�سمولية يف 
امل��راأة يف قطاع  الع�سر الرقمي .. 
النف�سي  و"اجلانب  الإعام"، 
التوجهات  اأب���رز   .. للم�ستهلكني 
لا�ستهاك  وامل��ت��وق��ع��ة  احل��ال��ي��ة 
الإعامي"، و"�سد فجوة املهارات 
الرابعة  ال�سناعية  الثورة  ملواكبة 

وما بعدها".
وق���������ال ������س�����ع�����ادة حم����م����د ج����ال 
اأنباء  وك��ال��ة  ع��ام  مدير  الري�سي، 
اللجنة  رئ��ي�����س  /وام/  الإم������ارات 
العليا للكونغر�س العاملي لاإعام 
للكونغر�س  امل�ساحب  امل��وؤمت��ر  اإن 
فر�ساً  ي���ق���دم  ل����اإع����ام  ال���ع���امل���ي 
ل�سيما  احل�سور،  جلميع  مميزة 
فهم  على  للح�سول  ي�سعون  م��ن 
م�سهد  ت���وج���ه���ات  ح������ول  اأع����م����ق 
امل�ستقبلية؛  واآفاقه  اليوم  الإعام 
لتعزيز  مثالية  من�سًة  ُيوفر  كما 
فر�س التعاون يف جمالت الإعام 
اإىل  اإ���س��اف��ة  امل��ب��ت��ك��رة،  والتقنيات 
مت��ك��ني ال�����س��رك��ات ال��ن��ا���س��ئ��ة من 

�سركة متخ�س�سة من   150 من 
قطاع الإعام والإنتاج، مما يقدم 

وحلول  م���ن���ت���ج���اٍت  وا���س��ت��ك�����س��اف 
وت��ق��ن��ي��ات ج���دي���دة، ب���وج���ود اأكر 

بقطاع  ل��ارت��ق��اء  مثالية  ف��ر���س��ًة 
الإعام يف املنطقة والعامل.

 يناق�ض م�ضتقبل القطاع واحللول التقنية ودعم الروؤى امل�ضرتكة ومتكني ال�ضركات النا�ضئة من دخول �ضوق الإعام

�ضرطة اأبوظبي ت�ضعد 45 طفًا يتيمًا
اإ�ضامية دبي تبحث التعاون مع البلدية وال�ضحة يف 

�ضاأن تنظيم املقابر واإجراءات الدفن

•• اأبوظبي-الفجر:

املوروث  ق�سم  نفذها   يف مبادرة  يتيماً  45 طفًا  اأبوظبي  �سرطة   اأ�سعدت 
ال�سرطي يف اإدارة املرا�سم و العاقات العامة بالتعاون مع جمعية ال�سارقة 
مدينة  يف  املربعة  �سرطة  متحف  اىل  الأط���ف���ال    زي���ارة  ت�سمنت  اخل��ريي��ة 
ال��ع��ني. وع��رب الأط��ف��ال ع��ن فرحتهم و���س��روره��م بالربنامج احل��اف��ل الذي 
نفذته �سرطة ابوظبي واهتمامها  بتعزيز روح النتماء اىل الوطن والعتزاز 

برتاث الآباء والجداد يف نفو�سهم ، وا�ستمل  على توزيع الهدايا من متحف 
ي��ا وطن" م��ن جمعية  "عونك  م��ع متطوعي  ب��ال���س��رتاك  امل��رب��ع��ة   �سرطة 

ال�سارقة اخلريية .
 و تابع الأطفال عر�ساً  م�سوقاً للكاب البولي�سية  وتفاعلوا مع املعزوفات 
و�ساركوا  ال�����س��رط��ة،  مو�سيقى  ف��رق��ة   قدمتها  ال��ت��ي  وال��رتاث��ي��ة   الوطنية 
مبواهبهم يف  املر�سم احلر  وا�ستمعوا  اىل �سرح تعريفي عن مكونات املتحف 

واأق�سامه. 
•• دبي-وام:

�سبل  تعزيز  اآلية  بدبي  اخل��ريي  والعمل  الإ�سامية  ال�سوؤون  دائ��رة  بحثت 
ال�سحة  البلدية وهيئة  م��ن  ك��ل  م��ع  وت��وح��ي��د اجل��ه��ود  امل�����س��رتك  ال��ت��ع��اون 
بالإمارة يف ما يخ�س تنظيم املقابر واإج��راءات الدفن ومناق�سة بنود قرار 

جمل�س الوزراء رقم /113/ ل�سنة 2021 يف هذا اخل�سو�س.
الكائن  بدبي يف مقرها  والعمل اخلري  الإ�سامية  ال�سوؤون  دائ��رة  وعقدت 
الظنحاين  حممد  املهند�س  من  كل  �سم  مو�سعا  تن�سيقيا  اجتماعا  باملمزر 
مدير اإدارة ال�سحة وال�سامة بالإنابة يف بلدية دبي والوفد املرافق له واآلء 
حممد من هيئة ال�سحة بدبي بح�سور املعنيني يف دائرة ال�سوؤون الإ�سامية 
والتوجيه  التثقيف  اإدارة  مدير  القعود  �سعيد  وي�سرى  اخل���ريي،  والعمل 
الديني بالدائرة واإبراهيم جا�سم املن�سوري رئي�س ق�سم التوجيه والإر�ساد 
وبع�س  الدينية  التوعية  ق�سم  رئي�س  ال��ربمي��ي  كامل  واإ�سماعيل  الديني 

الوعاظ والأخ�سائيني بالدائرة.
تن�سيق  اإط��ار  يف  ج��اء  املو�سع  التن�سيقي  الجتماع  اإن  القعود  ي�سرى  وقالت 
وتوحيد اجلهود امل�سرتكة بني الدوائر واملوؤ�س�سات املحلية يف دبي ل�سيما يف 

ما يخ�س البنود الواردة يف قرار جمل�س الوزراء رقم /113/ ل�سنة 2021 
يف �ساأن تنظيم املقابر واإجراءات الدفن، م�سرية اإىل اأنه مت التطرق اإىل بحث 
اآلية التعاون والتن�سيق امل�سرتك لعمليات الغ�سل والتكفني وعملية تدريب 

وتاأهيل مقيمي �سعائر الغ�سل وترخي�سهم.
واأ�سافت اأن الجتماع ناق�س كيفية التعامل مع بع�س احلالت املتوفاة والتي 
ت�ستدعي التدخل الطبي عند الغ�سل والتكفني كاإغاق جروح املتويف واإيقاف 
بكيفية  املتعلقة  الأخ��رى  ال�سرعية  وال�سوابط  الإج���راءات  وبع�س  النزيف 
الدفن باملقابر والغ�سل والتكفني ومراعاة احلفاظ على حرمة وخ�سو�سية 

املتويف اأمام اأهله وذويه.
من جانبه اأو�سح اإبراهيم جا�سم املن�سوري رئي�س ق�سم الإر�ساد الديني اأن 
�سريعتنا الإ�سامية الغراء �سريعة عظيمة كرمت الإن�سان حيا وميتا فكما 
اأن  اأن له حقوقا حمفوظة وهو حي فكذلك جعلت له حقوقا عظيمة بعد 
يفارق هذه الدنيا ومنها املبادرة اإىل تغ�سيله وعدم تاأخري ذلك فقد كان من 
هديه - �سلى اهلل عليه و�سلم - "الإ�سراع بتجهيز امليت وتطهريه وتنظيفه 
وتكفينه  امليت  غ�سل  اأن  اإىل  م�سريا  البي�س"،  الثياب  يف  وتكفينه  وتطييبه 

وال�ساة عليه ودفنه فر�س كفاية على امل�سلمني ول يجوز ترك ذلك.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

بن كردو�س  �سامل  �سعادة حمد  اأك��د 
زايد  موؤ�س�سة  عام  مدير  العامري، 
لاأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان  ب���ن 
توا�سل  والإن�������س���ان���ي���ة،  اخل����ريي����ة 
التي  الرئي�سية،  اأه��داف��ه��ا  حتقيق 
الدولة  م��وؤ���س�����س��ة  م��ع��امل��ه��ا  و����س���ع 
�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  املغفور 
يف  ثراه"،  اهلل  "طيب  ن��ه��ي��ان  اآل 
ل��ت��وف��ري احلياة  امل���ج���الت  خم��ت��ل��ف 
ال��ك��رمي��ة ل��اإن�����س��ان ب��ك��رام��ة ودون 
مناطقي  اأو  عرقي  اأو  ديني  متييز 
النبيلة  للقيم  تطبيقها  خال  من 
ال���ت���ي ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا دول������ة الإم��������ارات 
والنفتاح  وال�����س��ام  ال��ت�����س��ام��ح  يف 
على الآخ���ر وذل��ك يف ظ��ل النه�سة 
�ساحب  بقيادة  الرائدة  احل�سارية 

اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل".

العامري - يف كلمة مبنا�سبة  وقال 
اليوم العاملي للعمل الإن�ساين الذي 
اأغ�سط�س من كل عام   19 ي�سادف 
كبرياً  �سوطاً  قطعت  املوؤ�س�سة  اإن   -
يف ت���ق���دمي امل�������س���اع���دات ����س���واء عن 
طريق الربامج العديدة التي نعمل 
اأج����ل تخفيف  ع��ل��ى ت��ن��ف��ي��ذه��ا م���ن 
ال�سعيف يف  الإن�����س��ان  ع��ن  ال��ع��بء 
املعي�سة،  م��وا���س��ل��ة  تكاليف  حت��م��ل 
وال�سحة،  التعليم  خا�سة يف جانب 
للمنكوبني  الإغ���اث���ة  جم����الت  ويف 
وامل��ت�����س��رري��ن، ع���اوة ع��ل��ى تقدمي 
امل�������س���اع���دات امل��و���س��م��ي��ة م���ن خال 
واإفطار  العيد،  الربامج مثل ك�سوة 
للحج،  زاي�������د  وب����رن����ام����ج  ����س���ائ���م، 
اإىل  ال���ذي ي�ساهم  الأم���ر  وغ��ريه��ا، 

الإم������ارات  ت���ك���ون  اأن  ك��ب��ري يف  ح���د 
العمل  يف  ال���ع���امل  دول  ����س���دارة  يف 

الإن�ساين.
العمل  ت��وا���س��ل  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن  واأك����د 
وتطلعاتها  ر�سالتها  حتقيق  ع��ل��ى 
وت�سوراتها خلططها ال�سرتاتيجية 

امل�ستقبلية، وتعمل وفق تعليمات كل 
اآل  زايد  ال�سيخ نهيان بن  �سمو  من 
نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة 
زايد بن �سلطان اآل نهيان لاأعمال 
ال�سيخ  و�سمو  والإن�سانية،  اخلريية 
عمر بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جم��ل�����س اأم���ن���اء م��وؤ���س�����س��ة زاي����د بن 
�سلطان اآل نهيان لاأعمال اخلريية 
والإن�����س��ان��ي��ة، م��ن اأج���ل ت��ق��دمي كل 
اجلهود والإمكانيات لتطوير العمل 
الإن�����س��اين يف ال��ع��امل ع��م��وم��اً على 
اأكمل وجه ودفع م�سرية املوؤ�س�سة يف 
هذا الجتاه الإن�ساين من اأجل رفع 
يف  املت�سررة  الب�سرية  ع��ن  امل��ع��ان��اة 
�سائر املعمورة ويف املناطق املحتاجة 
ومن جراء  الأقل منواً  واملجتمعات 
اأو  واأم��را���س  اأوبئة  من  ي�سيبها  ما 

نكبات اأو ظروف اجتماعية قاهرة.

•• عجمان -وام:

اط���ل���ع ����س���ع���ادة ع��ب��دال��رح��م��ن حممد 
البلدية  دائ����رة  ع���ام  ال��ن��ع��ي��م��ي م��دي��ر 
والتخطيط بعجمان، على �سري العمل 
يف م�سروع تطوير �سارع ال�سيخ عمار، 

والذي بلغت ن�سبة اإجنازه 65%.
احلزمة  م�ساريع  اأح��د  امل�سروع  ويعد 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  مل��ب��ادرة  الأوىل 
حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س 
الأعلى حاكم عجمان، لتطوير البنية 
عجمان  ب���اإم���ارة  وال��ن��ه��و���س  التحتية 
لتكون اإح��دى اأه��م امل��دن الع�سرية يف 
و�سيت�سمن  وال��ب��ن��اء،  ال��ع��م��ارة  جم��ال 
مليون   69 تكلفته  ال��ب��ال��غ  امل�����س��روع 
ال��ت��ل��ة ليكون  ����س���ارع  دره�����م، ت��ط��وي��ر 
���س��ارع��اً مب�����س��اري��ن يف ك��ل اجت����اه، مما 
احلركة  ان�سيابية  �سمان  يف  �سي�سهم 

وتقليل الزدحام املروري.
البلدية  دائ������رة  ع����ام  م���دي���ر  وت��ف��ق��د 

اأحمد  بح�سور  بعجمان  والتخطيط 
ح�����س��ن ال���ف���ورة امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 
اإمي����ز، وامل��ه��ن��د���س عبداهلل  جم��م��وع��ة 

م�سطفى املرزوقي مدير اإدارة الطرق 
والكفاءات  بالدائرة،  التحتية  والبنية 
العاملة بامل�سروع، الأعمال التطويرية 

يف ال�����س��ارع ال���ذي م��ن امل��ت��وق��ع اإجنازه 
2023، مو�سحاً  القادم  العام  مطلع 
تو�سعة  يف  يتمركز  امل�سروع  ه��دف  اأن 

ال�������س���ارع م���ن ال���ط���رف���ني ل��ي�����س��ب��ح 3 
ح��ارات لكل اجت��اه من ج�سر الرو�سة 
اإىل ج�سر ال�سيخ عمار لزيادة الطاقة 

ال���س��ت��ي��ع��اب��ي��ة ب��ال�����س��ارع ل��ي��ت��اءم مع 
مرتاديه  ون�سبة  اليومي  ال�ستخدام 

على مدار ال�ساعة.

اأحد  يعد  عمار  ال�سيخ  �سارع  اأن  وب��ني 
اأه����م ال�������س���وارع احل��ي��وي��ة يف الإم�����ارة 
تطويرية  خطة  اإع��داد  ا�ستوجب  مما 

ت��ت�����س��م��ن درا�����س����ة ال���و����س���ع ال���راه���ن 
وحتديد احلاجات احلالية وامل�ستقبلية 
تطوير  امل�����س��روع،  �سيت�سمن  وع��ل��ي��ه 
�سارع التلة ليكون �سارعاً مب�سارين يف 

كل اجتاه.
موؤخراً  افتتحت  ال��دائ��رة  اأن  واأو���س��ح 
ال��ت��ق��اط��ع ال���واق���ع ع��ل��ى ���س��ارع ال�سيخ 
امل��دار���س يف  بالقرب من جممع  عمار 
منطقة التلة، بعد النتهاء من تطوير 
ال�سرف  ���س��ب��ك��ة  وت��ن��ف��ي��ذ  ال���ت���ق���اط���ع 
املرورية،  الإ���س��ارات  وتركيب  امل��ط��ري 
لل�سارع  ال���ت���ط���وي���ر  م����راح����ل  ���س��م��ن 
للقادمني  امل��روري��ة  احلركة  لتح�سني 
م���ن ����س���ارع ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زاي���د 
باجتاه مركز املدينة، كذلك املتجهني 
و�سولهم  وت�سهيل  الإم���ارة  خ��ارج  اإىل 

ل�سارع ال�سيخ حممد بن زايد.
دائرة  اإن  النعيمي  عبدالرحمن  وقال 
البلدية اأعدت خطة تطويرية �ساملة 
مناطق  ك���اف���ة  ل��ت��غ��ط��ي��ة  وم��ت��ك��ام��ل��ة 

•• اأبوظبي-وام:

فار�س  ركن طيار  اللواء  اأك��د معايل 
خ��ل��ف امل���زروع���ي ق��ائ��د ع���ام �سرطة 
اأب��وظ��ب��ي اأن دول���ة الإم����ارات متتلك 
العمل  يف  ح����اف����ًا  ع���امل���ي���اً  ����س���ج���ًا 
الإن�ساين الذي اأر�سى نهجه موؤ�س�س 
ال��دول��ة امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ زاي���د بن 
ثراه  اهلل  " طيب  نهيان  اآل  �سلطان 
انطلقت من  التي  وروؤيته  بفكره   "
الإن�ساين  ال��ع��م��ل  اأه�����داف  خ��ال��ه��ا 
واخلريي يف الدولة، وامتدت اأياديه 

البي�ساء باخلري لكل دول العامل.
مبنا�سبة  كلمة  يف   - معاليه  وق���ال 
اليوم العاملي للعمل الإن�ساين الذي 
اأغ�سط�س من كل   19 ُيحتفل به يف 

املغفور له  الدولة  اإن موؤ�س�س   - عام 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ 
"طيب اهلل ثراه" اآمن منذ البدايات 
اأمانة  العطاء  ونهج  باأن حب اخلري 
بحكمته  بها  َع��رَب  اإن�سانية،  ور�سالة 
العامل،  بقاع  �ستى  اإىل  وطنه  ح��دود 
الآخرين،  حياة  يف  التغيري  ليحدث 

فك�سب بذلك قلوب املايني.
اأبوظبي  ���س��رط��ة  ع����ام  ق���ائ���د  واأك������د 
اعتزاز دولة الإم��ارات بنهج موؤ�س�س 
برعاية  ا���س��ت��م��ر  وال�������ذي  ال����دول����ة 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  واه��ت��م��ام  ودع����م 
و�سع  ال���س��ت�����س��راف��ي��ة، يف  وروؤي���ت���ه���ا 
الأولويات  �سمن  الإن�����س��اين  العمل 
الإم���ارات  ل�سرتاتيجية  الرئي�سية 
للخم�سني عاماً القادمة، وا�ستطاعت 

الإمارات اأن تر�سخ مكانتها كعا�سمة 
م�����س��ت��دام��ة ل��ل��ع��م��ل الإن�������س���اين، من 
خ�����ال م����ا ت���ق���دم���ه م����ن م����ب����ادرات 
عززت  واإن�سانية  خ��ريي��ة  وم�ساريع 
جهودها يف خارطة العمل الإن�ساين 

اأ�سهم  مم��ا  ودول��ي��اً  واإقليميا  حملياً 
يف التخفيف من معاناة ال�سعوب يف 

جميع اأنحاء العامل.
للعمل  العاملي  ال��ي��وم  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
الإن�ساين ياأتي هذا العام حتت �سعار 
حققت  وقد  لت�سفق"  واح��دة  "يد 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  دول�����ة 
م���ن خ���ال روؤي��ت��ه��ا ون��ه��ج��ه��ا وعرب 
والإن�سانية  اخل��ريي��ة  م��وؤ���س�����س��ات��ه��ا 
ل��ت��وا���س��ل بعزمية  ك��ب��رية  اإجن������ازات 
م�ستمرة عطائها الإن�ساين يف ر�سالة 
حم��ب��ة ل��ل��ع��امل اأج���م���ع ل��ت��ع��ط��ي با 
حدود حتى اأ�سبحت عاملياً اأكرب مانح 
م�ساعدات اإن�سانية يف العامل بالن�سبة 
للدخل القومي وفق منظمة التعاون 

القت�سادي والتنمية.

•• راأ�س اخليمة-وام:

اخليمة  راأ���س  يف  الجتماعية  للتنمية  الإم���ارات  جمعية  اختتمت 
بداأ مطلع  كيفك" الذي  على  "�سيفك  العا�سر  ال�سيفي  املع�سكر 
الفئات  94 طالبا وطالبة من خمتلف  احل��ايل مب�ساركة  ال�سهر 

العمرية.
ع��ام جمعية  الرئي�س وم��دي��ر  ن��ائ��ب  ب��ن عنرب  ���س��امل  وق���ال خلف 
الذي  املع�سكر  ختام  حفل  خ��ال  الجتماعية  للتنمية  الإم����ارات 

وفر  ال��ع��ا���س��ر  ال�سيفي  املع�سكر  اإن  اجلمعية  م�����س��رح  ا�ست�سافه 
للم�ساركني الذين ترتاوح اأعمارهم بني 9 �سنوات ولغاية 12 �سنة 
فر�سا كبرية لتدريب وتاأهيل امل�ساركني لكت�ساف وتنمية مهاراتهم 
ومواهبهم ل�ستثمارها ب�سكل علمي وحتويل هواياتهم اإىل اأعمال 
اإبداعية حقيقية من خال الور�س املتخ�س�سة �سمن روؤية وجهود 
اجلمعية لرتجمة روؤية القيادة الر�سيدة يف ا�ستثمار اأوقات الطلبة 
اأم��ور مفيدة.  يف  فراغهم  اأوق���ات  وم��لء  ال�سيفية  العطلة  خ��ال 
اأن املع�سكر ال�سيفي �سهد فعاليات عديدة مثل ال�سباحة  واأ�ساف 

وكرة القدم وزيارات ثقافية بال�سراكة مع اجلهات واملوؤ�س�سات يف 
الدولة منها زيارة الدفاع املدين براأ�س اخليمة واملخترب اجلنائي 
اإىل  امليدانية  وال��زي��ارات  راأ���س اخليمة  ل�سرطة  العامة  القيادة  يف 
نادي الن�سر الريا�سي الثقايف ومكتبة حممد بن را�سد ورحات 
اإك�س يف  وباون�س  دبي  وب��رواز  للتزلج  الن�سر  ن��ادي  ترفيهية مثل 

دبي ف�ستيفال �سيتي.
اإجناح  وامل�ساركة يف  الداعمة  تكرمي اجلهات  ويف ختام احلفل مت 

واإبراز املع�سكر ال�سيفي اإىل جانب امل�سرفني واملتطوعني.

�سهد فعاليات عديدة مثل ال�سباحة وكرة القدم وزيارات ثقافية 

المارات للتنمية الجتماعية براأ�ض اخليمة تختتم "�ضيفك على كيفك"

••اأبوظبي -وام:

اأكدت موؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب 
العاملي  باليوم  الحتفال  اأن  الهمم 
 19 للعمل الإن�ساين الذي ي�سادف 
اأغ�سط�س من كل عام ويحمل �سعار 
" يد واحدة لت�سفق " للعام احلايل 
قيم  لتعزيز  فر�سة  ُي�سكل   ،2022
والإخاء  والعطاء  والت�سامح  املحبة 

الإن�ساين.
وذكرت املوؤ�س�سة اأن العمل الإن�ساين 
اأ�سيًا  يف دول��ة الإم��ارات بات نهجاً 
و���س��ل��وك��اً خ��ال�����س��اً ل��دول��ة الإم�����ارات 
و���س��ع��ب��ه��ا ال���ك���رمي، ���س��رياً ع��ل��ى نهج 
ال��ق��ائ��د امل��وؤ���س�����س امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ 
زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل 
القيادة  توجهات  مع  وتوافقاً  ث��راه، 

احلكيمة.
املوؤ�س�سة  ن��ف��ذت  الإط������ار،  ه���ذا  ويف 
بيد"  ي���دا  واح����د  "جمتمع  م���ب���ادرة 
ونا�سئي  الهمم  اأ���س��ح��اب  مب�ساركة 
اأك��ادمي��ي��ة ن��ادي ال��وح��دة دون ال�سن 

من  ال�سهامة  مبنطقة  �سنة   13
الع�سائر وامل��ي��اه على  ت��وزي��ع  خ��ال 
الأعمال  م��ن��اط��ق  بع�س  يف  ال��ع��م��ال 
الن�����س��ائ��ي��ة يف اأب���وظ���ب���ي، وذل����ك يف 
اإط���ار ال��ر���س��ال��ة الإن�����س��ان��ي��ة والدمج 
والتي  ال��ه��م��م  لأ���س��ح��اب  املجتمعي 
العليا  زاي������د  م��وؤ���س�����س��ة  ب���ه���ا  ت���ق���وم 

لأ����س���ح���اب ال��ه��م��م م���ن م��ن��ط��ل��ق اأن 
الإن�سانية جزء ل يتجزاأ من عادات 
وتقاليد واأخاقيات خمتلف �سرائح 
الإم�����ارات، وب��الأ���س��ا���س هي  جمتمع 
جزء من الأخ��اق التي حّثت عليها 
فال�سعور  كافًة،  ال�سماوية  الديانات 
والراأفة  وم�ساعدتهم،  ب��الآخ��ري��ن، 

ال��ذي يهتم  امل�سلم  اأخ���اق  بهم م��ن 
ل�ساأن الآخرين.

العمل  العليا،  زايد  موؤ�س�سة  وتعترب 
الإن�����س��اين م��ن اأو���س��ع امل��ج��الت التي 
ميكن لاأ�سخا�س العمل فيها، كونه 
ُيحّقق الإن�سانية بني فئات املجتمع، 
وي�سمل عددا من املجالت منها على 

�سبيل املثال تقدمي الدعم وامل�ساعدة 
جمتمع  وبناء  واملحتاجني،  للفقراء 
الفرق  اإي��ج��اد  خ��ال  م��ن  متما�سك 

التطوعية يف املجتمع.
الوحدة  ن��ادي  لأكادميية  وبالن�سبة 
الإن�ساين  ال��ع��م��ل  ي��ع��د  ال��ري��ا���س��ي 
اأ���س��ل��وب��اً ح�����س��اري��اً، وواج��ب��ا على كل 

اأهميته  ع��ل��ى  ح��ث��ت  ف��ق��د  اإن�������س���ان، 
والأعراف  ال�سماوية  الأدي��ان  جميع 
لعبي  م�ساركة  وتاأتي  الجتماعية، 
القدم  لكرة  الوحدة  نادي  اأكادميية 
الأه���داف  لتحقيق  امل��ب��ادرة  تلك  يف 
والرتويج  ال��دع��م  م��ن  الجتماعية 
الهمم  اأ�����س����ح����اب  دم������ج  مل������ب������ادرات 

ولتعويد  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  وم�����س��ارك��ات��ه 
الرتاحم  ع��ل��ى  وت��رب��ي��ت��ه��م  ال��ن�����س��ئ 
وتعزيز الإخاء واإر�ساء قيم الإن�سانية 
بني اأبناء املجتمع، والأهمية الكبرية 
اإعانة  يف  مل�ساهمته  الإن�ساين  للعمل 
وظروفا  �سعوبات  يواجهون  الذين 

حرجة يف تلبية متطلبات احلياة.

للعمل  ال���ع���امل���ي  ال����ي����وم  اأن  ي���ذك���ر 
الإن�������س���اين ُي����ع����ّرف ع��ل��ى اأّن������ه اأح���د 
ب��ه يف  ال��ذي يحتفل  الدولية  الأي���ام 
وذلك  ع��ام،  ك��ل  م��ن  اأغ�سط�س  �سهر 
املجال  يف  العاملني  ا�ستذكار  بهدف 
والتحديات  وال��ع��ق��ب��ات  الإن�������س���اين، 
يواجهونها  ال���ت���ي  امل�����س��ب��وق��ة  غ���ري 
الإغ���اث���ي���ة،  م��ه��ام��ه��م  اأداء  اأث����ن����اء 
وامل�ستمرة  ال���دوؤوب���ة  وحم��اولت��ه��م 
النا�س حول  اإىل  الو�سول  اأج��ل  من 
اأثناء  امل�ساعدة لهم  العامل، وتقدمي 
ال�سيول  م��ث��ل  الإن�����س��ان��ي��ة  الأزم�����ات 
وال��ف��ي�����س��ان��ات وال�����زلزل واحل���روب 
وال���ن���زاع���ات وت��ف�����س��ي الأوب����ئ����ة؛ ويف 
للعمل  العاملي  اليوم  يركز  ع��ام،  كل 
الإن�ساين على مو�سوع ما، يتم من 
خ��ال��ه ج��م��ع ال�����س��رك��اء ع��ل��ى نطاق 
بقاء  ع��ن  للدفاع  الإن�����س��اين  النظام 
املت�سررين من الأزمات ورفاهيتهم 
�سامة  على  وللحفاظ  وكرامتهم، 

عمال الإغاثة واأمنهم.

مبادرة »جمتمع واحد يدا بيد« م�ضرتكة بني »زايد العليا« واأكادميية نادي الوحدة لتوزيع املياه على العمال

»زايد الإن�ضانية« : الإمارات يف �ضدارة 
دول العامل يف العمل الإن�ضاين

اإجناز 65 % من الأعمال التطويرية مل�ضروع �ضارع ال�ضيخ عمار املتوقع اإمتامه مطلع 2023

قائد عام �ضرطة اأبوظبي : الإمارات متتلك 
�ضجا عامليا حافا يف العمل الإن�ضاين

جمل�ض حكماء امل�ضلمني يعزي اجلزائر 
يف �ضحايا حريق الغابات

•• اأبوظبي-وام: 

اأحمد الطيب، �سيخ  اأ. د.  اأع��رب جمل�س حكماء امل�سلمني برئا�سة ف�سيلة الإم��ام الأك��رب 
للجمهورية  ال��ت��ع��ازي  خال�س  ع��ن  امل�سلمني،  حكماء  جمل�س  رئي�س  ال�سريف،  الأزه���ر 
اندلعت يف عدد من  التي  الغابات  ال�سعبية، يف �سحايا حرائق  اجلزائرية الدميقراطية 

املناطق �سمال الباد، واأ�سفرت عن وفاة واإ�سابة ع�سرات الأ�سخا�س.
واأكد جمل�س حكماء امل�سلمني ت�سامنه مع اجلزائر قيادة وحكومة و�سعبا يف مواجهة هذا 
امل�ساب الأليم، �سائا املوىل عز وجل اأن تكون بردا و�ساما على الأ�سقاء يف اجلزائر، واأن 

يغيثهم ويحفظهم بحفظه، واأن يرحم �سهداءهم وي�سفي جرحاهم.
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اأخبـار الإمـارات

راأ�ض اخليمة للقراآن الكرمي تختتم دورة �ضقر ال�ضيفية ال�ضابعة
•• راأ�س اخليمة-وام:

دورة  فعاليات  وعلومه  الكرمي  للقراآن  اخليمة  راأ���س  موؤ�س�سة  اختتمت 
والتي  بعد،  الإم��ارات عن  دول��ة  ملواطني  ال�سابعة  ال�سيفية  ال�سيخ �سقر 
ودار�سة من فئة الرباعم  363 دار�ساً  اأ�سابيع، و�سارك فيها   4 ا�ستمرت 
 22 على  وزع��وا  �سنة،   18 اإىل   6 بني  اأعمارهم  ت��رتاوح  ممن  والطلبة 
حلقة قراآنية. ا�ستملت الدورة على برامج واأن�سطة متنوعة، مثل حفظ 
التجويد،  اأح��ك��ام  وتدري�س  النورانية،  القاعدة  وتعلم  ال��ك��رمي،  ال��ق��راآن 
وحفظ الأحاديث النبوية، بالإ�سافة اإىل الربامج الرتفيهية وحما�سرات 

التوعية والور�س الهادفة.
�سعادته  ع��ن  املوؤ�س�سة،  ع��ام  مدير  ال�سحي  حممد  اأح��م��د  �سعادة  واأع���رب 
بنجاح دورة ال�سيخ �سقر ال�سيفية ال�سابعة، وبتحقيق اأهدافها وفق روؤية 
املوؤ�س�سة وا�سرتاتيجيتها التي تهدف ل�ستثمار الأوقات الثمينة للنا�سئة 
خ���ال ف���رتة اإج����ازة ال�����س��ي��ف، ومتكينهم م��ن ال���س��ت��ف��ادة ال��ق�����س��وى من 
اأوقاتهم يف ما يعود عليهم بالنفع العام وتنمية املهارات، موجها خال�س 
القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اإىل  والتقدير  ال�سكر 
واملتوا�سل  الدائم  راأ���س اخليمة، على دعمه  الأعلى حاكم  املجل�س  ع�سو 
وعنايته الفائقة بالربامج والدورات القراآنية، ومنها دورة ال�سيخ �سقر 

ال�سيفية ال�سابعة التي متيزت بب�سمات اإيجابية كثرية وكفيلة باأن تكون 
واحة مزهرة لأبناء الوطن يف كل عام. من جهته اأ�سار عبدالرحمن علي 
جمداد م�سرف التعليم عن بعد، اإىل ما متيزت به الدورة ال�سيفية من 
العناية بالأبناء يف اإجازتهم، وتوفري حلقات قراآنية كثرية لتمكينهم من 
وفق  نفو�سهم  ال�سمحة يف  الدينية  القيم  الكرمي، وغر�س  القراآن  حفظ 
لديهم،  الوطني  واحل�س  النتماء  روح  وتعزيز  املعتدل،  الو�سطي  املنهج 
والولء  الوطن  لأر���س  النتماء  اأ�سمى معاين  ليكونوا قدوة لغريهم يف 
بتقدمي  وم��راك��زن��ا  موؤ�س�ساتنا  على  تبخل  ل  ال��ت��ي  احلكيمة،  لقيادته 
جميع الو�سائل املمكنة لدعم منت�سبي املراكز واحللقات القراآنية، �ساكراً 

وم�سرفات  ال��دورة من م�سرفني  القائمني على جناح هذه  جهود جميع 
وحمفظني وحمفظات، الذين بذلوا جهودا مميزة من اأجل متيز وتاألق 
هذه الدورة ال�سيفية املباركة. واأكد تيمور ال�سحي م�سرف الدورة، على 
ما متيزت به ال��دورة ال�سيفية من م�سرية حافلة بالإجنازات، ب��دءاً من 
انتظام  اإىل  وو�سوًل  كبرية،  لأع��داد  وا�ستقطابها  لها  املميزة  النطاقة 
بو�سولهم  وانتهاء  املتنوعة،  القراآنية  احللقات  يف  والدرا�سات  الدار�سني 
اإىل من�سات التتويج وح�سدهم املراكز املتقدمة والحتفاء بهم يف احلفل 
ب��اإجن��ازات ال��دار���س��ني وح�سورهم امللفت  اخل��ت��ام��ي، م��ع��رباً ع��ن ���س��روره 

للدورة ال�سيفية واأن�سطتها العديدة.

جامعة الإمارات ت�ضتقبل اأع�ضاء هيئة التدري�ض اجلدد للعام الأكادميي 2023-2022

�سات ُمتميزة  والبحوث ويف  تخ�سّ
الطريان  وع��ل��وم  ال��ط��ب  ع��ل��وم  يف 

با�ستقبال  ق��ام��ت  ق��د  اجل��ام��ع��ة  يف 
اجلدد  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء 

املعلومات  وت���ق���ن���ي���ة  وال����ف���������س����اء 
�سات العلوم للعمل  وخمتلف تخ�سّ

وعائاتهم، وهم من ذوي اخلربة 
التدري�س  جم����الت  يف  وال���ك���ف���اءة 

•• العني-الفجر: 

العربية  الإم����ارات  جامعة  نّظمت 
ل�ستقبال  خا�ساً  برناجماً  املتحدة 
اأع�������س���اء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س اجلدد 
للعام  م��ع��ه��م  ال��ت��ع��اق��د  مّت  ال���ذي���ن 
يف   2023-2022 اجل���ام���ع���ي 
يف  العلمية  �سات  التخ�سّ خمتلف 
ك��ل��ي��ات اجل��ام��ع��ة وال��ب��ال��غ عددهم 
ت���دري�������س،  ه���ي���ئ���ة  ع�������س���و   130
بح�سور الدكتور غالب احل�سرمي 
الربيكي، مدير اجلامعة بالإنابة، 
والأ�ستاذة عائ�سة الظاهري، مدير 
بجامعة  ال��ب�����س��ري��ة  امل������وارد  اإدارة 
الإمارات العربية املتحدة، واأع�ساء 
وعدد  اجل���دد  التدري�سية  الهيئة 
الب�سرية  املوارد  اإدارة  من موظفي 
"هيلي  فندق  يف  وذل��ك  باجلامعة 

ريحان روتانا" مبدينة العني.
ورحبت الأ�ستاذة عائ�سة الظاهري، 

اأ�ستاذ م�سارك،  "اأ�ستاذ،  يف وظائف 
حما�سرين  م�������س���اع���د،  اأ�����س����ت����اذ 
مّت  وق�����د  زائرين"،  واأ�����س����ات����ذة   ،
اخ��ت��ي��اره��م وف���ق اأع��ل��ى امل��ع��اي��ري يف 
على  وذل��ك  �سات،  التخ�سّ خمتلف 
بداية  يف  ت��ب��داأ  الأوىل  م��رح��ل��ت��ني 
العام الأكادميي يف �سهر اأغ�سط�س، 
ب���داي���ة  ال���ث���ان���ي���ة يف  وامل���ج���م���وع���ة 
ال��ف�����س��ل ال��درا���س��ي ال��ث��اين �سمن 
والتخطيط  و���س��ع��ه  مّت  ب��رن��ام��ج 
العام  م������دار  ع���ل���ى  وت��ن��ظ��ي��م��ه  ل����ه 
ع��دد من  بالتعاون مع  الأك��ادمي��ي 
اجلامعة  يف  والإدارات  ال�����س��رك��اء 
العامة،  اخل���دم���ات  اإدارة   : م��ن��ه��ا 
امل�سرتيات،  و  امل��ن��اق�����س��ات  واإدارة 
واإدارة  املوؤ�س�سي،  الت�سال  واإدارة 

املالية وقطاع تقنية املعلومات.
الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  قّدمت  فيما 
مب���������س����ارك����ة ج���م���ي���ع اأق�������س���ام���ه���ا 
لأع�ساء  الفني  الدعم  ووحداتها 

مدير اإدارة املوارد الب�سرية بجامعة 
التدري�س  هيئة  باأع�ساء  الإم��ارات 
اإىل  واأع��رب��ت ع��ن تطّلعها  اجل���دد، 
م�ساركتهم يف تعزيز جهود الإبداع 
الطلبة،  اأب��ن��ائ��ن��ا  ل���دى  والب��ت��ك��ار 
الإم���ارات  جامعة  اأن  اإىل  واأ���س��ارت 
تعليمية  موؤ�س�سة  املتحدة  العربية 
من  وُت�سّنف  املقايي�س  بكل  رائ��دة 
عاملياً،  املرموقة  اجلامعات  �سمن 
العاملية  الت�سنيفات  اإىل  بالإ�سافة 
مما  العلمية  �سات  التخ�سّ ملختلف 
�سمان  ب��ه��دف  مكانتها  م��ن  ي��ُع��ّزز 
وط��ن��ي��ة وخريجني  ك�����وادر  اإع�����داد 
واحتياجات  مل��ت��ط��ل��ب��ات  م��وؤه��ل��ني 
وتوفري  ب���ال���دول���ة،  ال��ع��م��ل  ����س���وق 
وبيئة  وبحثية،  تعليمية  خ��دم��ات 
العاملية  املعايري  اإىل  ترقى  علمية 
ُت�سهم يف تعزيز الروة املعرفية يف 
املجتمع وتدعم املبادرات الوطنية.

واأو�سحت اأن اإدارة املوارد الب�سرية 

ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة اجل����دد لبدء 
العام  من  الأول  الدرا�سي  الف�سل 
احلايل2022- الأك��������ادمي��������ي 
اإجراءاتهم  با�ستكمال    2023
والتاأمني  وال��ق��ان��ون��ي��ة  الإداري�������ة 
ال�����س��ح��ي والإ���س��ك��ان وغ��ريه��ا من 
الت�سهيات  وت��ق��دمي  الإج������راءات 
اأع�ساء  ا�ستقبال  "برنامج  �سمن 
" والتي  ال��ت��دري�����س اجل����دد  ه��ي��ئ��ة 
وحتقيق  ال���س��ت��ق��رار  م��ن  متكنهم 
جامعة  يف  ال�������س���ع���ادة  م��ت��ط��ل��ب��ات 

الإمارات ومدينة العني. 
الأ�ستاذة  اأ���س��ادت  اللقاء  ختام  ويف 
من  امل�����س��ت��م��ر  "بالدعم  ع��ائ�����س��ة 
الثقة  العليا باجلامعة ملنح  الإدارة 
والت�سجيع لفريق عمل اإدارة املوارد 
الب�سرية، مما كان له اأكرب الأثر يف 
ل�ستقبال  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  اإجن����اح 
التدري�س  ه��ي��ئ��ة  اأع�����س��اء  وت��ع��ي��ني 

اجلدد يف جامعة الإمارات".

اللقاء اأقيم يف متحف دار االحتاد بدبي:

موؤ�ض�ضة حمدان بن را�ضد لاأداء التعليمي املتميز تنّظم اللقاء ال�ضنوي الثالث خلريجي الثانوية املنت�ضبني ملركز حمدان بن را�ضد للموهبة والبتكار 
•• دبي-الفجر: 

اللقاء  املتميز  التعليمي  ل��اأداء  اآل مكتوم  را�سد  نظّمت موؤ�س�سة حمدان بن 
ب��ن را�سد  مل��رك��ز ح��م��دان  ال��ث��ان��وي��ة املنت�سبني  امل���دار����س  ال�����س��ن��وي خل��ري��ج��ي 
للموهبة والبتكار حتت عنوان "من اأنت بعد �سنوات؟"، وذلك يوم اخلمي�س 

)18 اأغ�سط�س اجلاري( يف متحف دار الحتاد بدبي. 
وجمعت الفعالية متخرجي الثانوية العامة حديثاً مع متخرجي ال�سنوات 
لقاء  يف  والبتكار  للموهبة  را�سد  بن  حمدان  مركز  منت�سبي  من  ال�سابقة 
املرحلة  اأهمية  وناق�سوا  بينهم  فيما  اخل��ربات  تبادلوا  حيث  واح��د،  �سنوي 
املختلفة  جتاربهم  ال��ط��اب  ط��رح  حيث  ال��ط��ال��ب،  يحتاجه  وم��ا  اجلامعية 

املهارات  تعزيز  الفعالية  �سهدت  كما  وناق�سوها.  العلمية  املجالت  كافة  يف 
ال�سخ�سية والقيادية يف جو من املرح واملتعة والفائدة. 

التعليم  اإىل الرتقاء بجودة  الرامية  املركز  اأه��داف  اإط��ار  الفعالية يف  واأت��ت 
املوهوبني  للطلبة  وامل�����س��ت��م��رة  ال�ساملة  ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  واحل��ر���س 
العملية.  حياتهم  وم�ستقبل  اجلامعية  للمرحلة  واإع��داده��م  اإليه  املنت�سبني 
و�سارك يف الفعالية 30 طالباً �سمن الفئة العمرية من 18 اإىل 22 عاماً.  
ويف تعليقه على الفعالية، قال الدكتور جمال املهريي، نائب رئي�س جمل�س 
التعليمي  ل��اأداء  اآل مكتوم  را�سد  بن  ملوؤ�س�سة حمدان  العام  الأم��ني  الأمناء 
التوايل  على  الثالث  للعام  الفعالية  هذه  تنظيم  يف  املركز  "ا�ستمّر  املتميز: 
املا�سية مع خريجي  ال�سنوات  الثانوية من  املرحلة  بهدف اجتماع خريجي 

خال  يحتاجوه  ما  ملعرفة  الطاب  بني  اخل��ربات  لتبادل  حديثاً  الثانوية 
امل��رح��ل��ة اجل��ام��ع��ي��ة وم���ا ب��ع��ده��ا. وي��اأت��ي تنظيم ال��ل��ق��اء ال�����س��ن��وي خلريجي 
الثانوية املنت�سبني ملركز حمدان بن را�سد للموهبة والبتكار يف اإطار اأهداف 
واإعدادهم  امل��راح��ل،  جميع  يف  ورعايتهم  امل��وه��وب��ني  ال��ط��اب  لدعم  امل��رك��ز 
اأجل تخريج  باملعرفة من  وتزويدهم  للمرحلة اجلامعية و�سقل مهاراتهم 
اأجيال مزودة بالعلم واملعرفة ت�ساهم يف بناء ورفعة الوطن ومواكبة التطور 
الفقرات  من  العديد  اللقاء  برنامج  وت�سّمن  املجالت".  كافة  يف  املت�سارع 
التي  امل��ه��ارات  مناق�سة  مقدمتها  ويف  امل�����س��ارك��ون،  قدّمها  التي  والأن�سطة 
واملرونة  الوقت  واإدارة  تنظيم  مثل  اجلامعية  املرحلة  الطاب يف  يحتاجها 
من  اأك��ر  واإتقان  واأهميته،  اجلامعي  والعمل  التكنولوجيا،  مع  التعامل  يف 

لغة واأهمية القراءة والطاع امل�ستمر والروح التناف�سية والعمل اجلماعي 
وتقبل الفوز واخل�سارة والتوا�سل والتعامل مع الآخرين، اإىل جانب العديد 

من الأن�سطة الأخرى وامل�سابقات الرتفيهية. 
و�سارك يف اجلل�سة الأ�ستاذ عبد اهلل العطر، �سانع حمتوى – م�ست�سار يف املالية 
بح�سور  رئي�س،  كمتحدث  الب�سرية  التنمية  يف  معتمد  مدرب  وال�ستثمار- 
اخلربات  بتبادل  اللقاء  اأث��روا  الذين  باملركز  واملدربني  امل�سوؤولني  من  عدد 
مع الطاب والتعرف على اإجنازات طاب املركز يف حياتهم اجلامعية.  اإىل 
اإىل  والتي هدفت  الرتفيهية  امل�سابقات  الربنامج فقرة  ت�سّمن  ذلك  جانب 
اإ�سفاء جو من املرح واملتعة على اللقاء حيث قام املقدم ح�سن حممد املعلم 

بطرح اأ�سئلة وتقدمي األعاب ترفيهية وحما�سية للطاب. 

Date 20/ 8/ 2022  Issue No : 13625
Notification to Defendant by Publication

Before Case Management Office – Sharjah Federal Court – Federal Civil Court 
of First InstanceCase No. SHCFICIPOR2022/0005041 / commercial (partial)

To the Defendant: Akhtar Nawaz Khan Muhammad Iqbla Khan,Unknown residence address.
To notify the Defendant by publication in Arabic and English
Obligating the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED 21,796.50 
(twenty one thousand seven hundred ninety six dirham and fifty fils only) 
with 12% as legal interest from the date of filing the Case until full payment.
Obligating the Defendant to pay fees, expenses and attorney’s fees.
You are instructed to attend on hearing of 22/08/2022 before the Case Management 
Office – Sharjah Federal Court – Federal Civil Court of First Instance – Office 
No. (Case Manager Office No. 10) personally or by your authorized attorney 
to submit your reply memo on the Case attached with all documents, within a 
period not exceeding ten days from the date of publication, in order to consider 
the Case mentioned above - in your capacity as the Defendant.
Judicial Services Office/Aysha Abdulla Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70021Date 20/ 8/ 2022  Issue No : 13625
Notification to Defendant by Publication

Before Case Management Office – Sharjah Federal Court – Federal Civil Court 
of First Instance Case No. SHCFICIPOR2022/0004995 / commercial (partial)

To the Defendant: Zain Qamar Qamar Zaman,Unknown residence address.
To notify the Defendant by publication in Arabic and English
Obligating the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED 20,859.28 
(twenty thousand eight hundred fifty nine dirham and twenty eight fils only) 
with 5% as legal interest from the date of filing the Case until full payment.
Obligating the Defendant to pay fees, expenses and attorney’s fees.
You are instructed to attend on hearing of 22/08/2022 before the Case Management 
Office – Sharjah Federal Court – Federal Civil Court of First Instance – Office 
No. (Case Manager Office No. 10) personally or by your authorized attorney 
to submit your reply memo on the Case attached with all documents, within a 
period not exceeding ten days from the date of publication, in order to consider 
the Case mentioned above - in your capacity as the Defendant.
Judicial Services Office/Aysha Abdulla Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70021 Date 20/ 8/ 2022  Issue No : 13625
Notification to Defendant by Publication

Before Case Management Office – Sharjah Federal Court – Federal Civil Court 
of First Instance Case No. SHCFICIPOR2022/0005214 / commercial (partial)

To the Defendant: Muhammad Mushtaq Kol Muhammad,Unknown residence address
To notify the Defendant by publication in Arabic and English
Obligating the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED 47,622.94 
(forty seven thousand six hundred twenty two dirham and ninety four fils only) 
with 5% as legal interest from the date of filing the Case until full payment.
Obligating the Defendant to pay fees, expenses and attorney’s fees.
You are instructed to attend on hearing of 22/08/2022 before the Case Management 
Office – Sharjah Federal Court – Federal Civil Court of First Instance – Office 
No. (Case Manager Office No. 10) personally or by your authorized attorney 
to submit your reply memo on the Case attached with all documents, within a 
period not exceeding ten days from the date of publication, in order to consider 
the Case mentioned above - in your capacity as the Defendant.
Judicial Services Office/Aysha Abdulla Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70021 Date 20/ 8/ 2022  Issue No : 13625
Notification to Defendant by Publication

Before Case Management Office – Sharjah Federal Court – Federal Civil Court 
of First Instance Case No. SHCFICIPOR2022/0005222 / commercial (partial)

To the Defendant: Sajimon Dynamani,Unknown residence address
To notify the Defendant by publication in Arabic and English
Obligating the Defendant to pay to the Plaintiff an amount of AED 20,685.26 
(twenty thousand six hundred eighty five dirham and twenty six fils only) with 
5% as legal interest from the date of filing the Case until full payment.
Obligating the Defendant to pay fees, expenses and attorney’s fees.
You are instructed to attend on hearing of 22/08/2022 before the Case Management 
Office – Sharjah Federal Court – Federal Civil Court of First Instance – Office 
No. (Case Manager Office No. 10) personally or by your authorized attorney 
to submit your reply memo on the Case attached with all documents, within a 
period not exceeding ten days from the date of publication, in order to consider 
the Case mentioned above - in your capacity as the Defendant.
Judicial Services Office/Aysha Abdulla Al Ali

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70021
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متفوقة على 466 مدينة عاملية 

الفجرية حتتل املرتبة الأوىل على قائمة اأكرث املدن اأمانا
•• الفجرية -وام: 

اأكر  قائمة  الأوىل على  املرتبة  الفجرية  اإم��ارة  احتلت 
موقع  عنها  اأعلن  ر�سمية  اإح�ساءات  ح�سب  اأمانا  امل��دن 
اح�ساءات  بتقدمي  يخت�س  الذي  و  "نومبيو" الدويل 
القت�سادية  امل���رج���ع���ي���ات  م���ن  ال���ع���دي���د  ح����ول  دوري������ة 

والجتماعية والأمنية حول العامل.
املائة  يف   93 ف��اق  اإح�سائيا  م��ع��دل  الفجرية  وحققت 

متفوقة على 466 مدينة عاملية.
جودة  اإىل  الن�سبة  ه��ذه  على  الفجرية  ح�سول  ويرجع 
احلياة والدعم الذي يوليه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد 

بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية 
ومتابعة �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد ال�سرقي 
ويل عهد الفجرية لتكون الإمارة املكان الدائم والآمن 
للعائات من كل اجلن�سيات و نقطة جذب لا�ستثمارات 

الدولية.
ل�سرطة  العامة  القيادة  ر�سمية من  اإح�ساءات  و ح�سب 
الفجرية فاإن ن�سبة اجلرمية واحل��وادث املقلقة لراحة 
امل�ستوى الإقليمي ما يعك�س  املجتمع تعترب الأقل على 
جودة احلياة يف الإمارة والهتمام الذي توليه احلكومة 
املوؤ�س�سات  عمل  لدعم  العاملية  املعايري  اأف�سل  لتقدمي 

الأمنية وال�سرطة فيها.

اأربعة م�ضارات يف الآداب والفنون والعلوم والتكنولوجيا والريا�ضة واملجتمع ل�ضقل قدرات نا�ضئة مليحة 
•• مليحه-الفجر:

قدمت نا�سئة مليحة التابعة ملوؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة 
فعاليات  �سمن  براجمها  يف  نوعية  م�سارات  اأربعة  واملبتكرين 
ال�سيفية  ال��ربام��ج  م��ن  ب��اق��ة مم��ي��زة  لت�سكل  وي��ان��ا(  )�سيفك 

واأكرها متعة واإفادة.
العلوم  وم�سار  والفنون  الآداب  م�سار  �سملت  الأربعة  امل�سارات 
املجتمعية  ال��ربام��ج  وم�سار  الريا�سة  وم�سار  والتكنولوجيا 
وتاأهيلهم  ال��ن��ا���س��ئ��ة  ق�����درات  الأم���ث���ل يف  ال���س��ت��ث��م��ار  ل��ت��ح��ق��ق 
ل�ستكمال م�سوارهم التعليمي من جهة وم�سوارهم نحو علوم 

امل�ستقبل وقدراته من جهة اأخرى. 
وتف�سيا حظي نا�سئة مليحة مبجموعة نوعية من الربامج 
يوليو  ل�سهري  املوؤ�س�سة  خطط  اإط��ار  يف  اأهدافها  حققت  التي 

الآداب  م�سار  يف  لت�سمل  ال�سيفية  العطلة  خ��ال  واأغ�سط�س 
على  والتدريب  امل�سرحي  الن�س  اأ�سيا�سيات  يف  ور���س  والفنون 

علم امل�سرح والعداد للعمل امل�سرحي املتكامل.
ف��ي��م��ا ���س��م��ل م�����س��ار ال��ع��ل��وم وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ���س��ن��اع��ة القوارب 
ال���روب���وت و���س��ن��اع��ة القوارب  ال��ب��ا���س��ت��ي��ك��ي��ة وال��ت��ع��رف ع��ل��ى 
الروبوت  وبرجمة  وتركيب  والتحكم  والربجمة  البا�ستيكية 

وور�سة يف �سناعة الكونكريت.
اأما م�سار الريا�سة فحقق الإف��ادة لنا�سئة مليحة مب�ساركتهم 
يف ال��ع��دي��د م��ن الأن�����س��ط��ة ال��ري��ا���س��ي��ة ال��ت��ي �سملت ك���رة قدم 
ال�سالت وال�سباحة والألعاب املائية والبلياردو وتن�س الطاولة 

وم�سابقات عدة اأك�سبت النا�سئة لياقة بدنية عالية.
امل�سارات  ك��اف��ة  م��ع  تكامل  ال���ذي  املجتمعية  ال��ربام��ج  وم�����س��ار 
الأخرى لإفادة النا�سئة �سملت عددا من الربامج التي تفاعل 

النا�سئة كما يف طور نف�سك ب�سغف بالتعاون وحما�سرة  معها 
الأ�سمدة الع�سوية الزراعية احلديثة وا�ستثمر وقتك بالقراءة 

مع مكتبة الذيد.
اإىل  نا�سئة مليحة  واأكد عبدالرحمن بن دروي�س مدير مركز 
املنفذة يف نا�سئة مليحة وت�سكل نقلة نوعية  الفعاليات  اأهمية 
يف الربامج املطروحة على م�ستوى منطقة مليحة من خال 
للنا�سئة ووفرتها  ال�سيفية  العطلة  املقدمة يف  الأن�سطة  تنوع 

بالتعاون مع املوؤ�س�سات احلكومية.
واأف���اد ب��اأن��ه ق��د مت تنفيذ ال��ربام��ج وال��ور���س يف اإط���ار م�سارات 
اأربعة عك�ست روؤية موؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة القادة واملبتكرين 
الواقع  م��ه��ارات  فيها  ميتلكون  للنا�سئة  م�سرق  غ��د  اأج��ل  م��ن 
اإىل  تهدف  والتي  ال��ربام��ج  تلك  نوعية  خ��ال  من  وامل�ستقبل 

رعاية وتاأهيل النا�سئة باأحدث الربامج واأكرها اإفادة.

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/7449
اإعان بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات االإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذل��ك   www.emiratesauction.ae للمزادات  االم��ارات  موقع  على  علني  م��زاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/08/24 االربعاء   يوم  م�ساءا   6:00 ال�ساعة 
�سده جنانة الوطنية الدارة امل�ساريع ذ.م.م + داينب�ست ) فرع من جنانه الوطنية الدارة امل�ساريع 

�س.ذ.م.م ()فرع دبي(+هانى حممد حموده حممد و او�ساف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم    الو�سف  

 230,435  معدات مطعم 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�سيك �سمان وللمزيد من املعلومات التف�سل 
بزيارة املوقع االلكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�س التقدم 

باعرتا�سه معززا اإياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على االأقل .
االمارات للمزادات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

70363 العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 
مذكرة اعالن بالن�سر  )اإ�ستئناف(    

                  يف  اال�ستئناف رقم:404/2022/361 ا�ستئناف امر اأداء 
املنظورة يف:دائرة ال�ستئناف التجارية الثانية رقم 85

والر�سوم  اأداء  امر  رق���م:2021/7871  الدعوى  ال�سادر يف  اإ�ستئناف احلكم   : ال�ستئناف  مو�سوع 
وامل�ساريف والتعاب. 

امل�ستاأنف:رفيده احمد حممد حممد
عنوانه:المارات - امارة ال�سارقة - الرو�سه - �سارع الزهراء - مبنى 2000 - �سقة 546 - ميدان 

الربيد املركزي -  وميثله:يون�س حممد عبداهلل ح�سن البلو�سي 
املطلوب اإعانه :  1- فاطمة جابر عبد القادر �سعيد  -  �سفته : م�ستاأنف �سده

مو�سوع الإعان :  نبلغكم بقيد امل�ستاأنف بقيد الق�سية املذكورة اعاه ل�ستئناف احلكم ال�سادر 
ال�ساعة  املوافق  2022/8/24   املقيد من قبلكم. وح��ددت لها جل�سة يوم الرب��ع��اء   يف امر الداء 
10.00 �س بقاعة التقا�سي عن بعد ، وعليه يقت�سى ح�سوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة 

تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  اال�ستئناف    
70392

ف������ق������د امل���������دع���������و /ان�������ال�������ني 
الفلبني    ج������وراى،  ب��ي��ت��ان��ك��ور 
�سفره  ج�������واز   - اجل���ن�������س���ي���ة 
)P6601995A(  رق����م 
م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0505175206

فقدان جواز �ضفر
امل���دع���و /ف��اط��م��ه حناء  ف��ق��د 
عبدالنا�سر،  ف��اري��ام��ك��ات��ي��ل 
ال���ه���ن���د   اجل��ن�����س��ي��ة - ج����واز 
)p3421996( سفره رقم� 
م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0552429838

فقدان جواز �ضفر

امل���دع���و /ب��ي��ت اهلل خان  ف��ق��د 
���س��ل��ط��ان ع���زي���ز ح��ك��ي��م اهلل، 
افغان�ستان   اجلن�سية - جواز 
 �سفره رقم )01669248(
م����������������ن ي�������������ج�������������ده ع������ل������ي������ه 
الت�����������س�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م  

0558240958

فقدان جواز �ضفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و /������س�����ودي�����������س 
م�����وك�����وت�����اك�����ال �����س����وك����وم����اران 
م����وك����وت����اك����ال �����س����وك����وم����اران - 
ال����ه����ن����د   اجل���ن�������س���ي���ة - ج�����واز 
)L3415222( رق��م   �سفره 

من يجده عليه الت�سال بتليفون 
رقم  0589898158

فقدان جواز �ضفر

م�سعود  امل��دع��و /حم��م��د  فقد 
بنغاد�س     - ال���ع���امل  ���س��م�����س 
�سفره  ج�������واز   - اجل���ن�������س���ي���ة 
)BW0936926(  رق���م 

اىل  ت�سليمه  عليه  يجده  م��ن 
اق���رب  او  ب��ن��غ��اد���س  ����س���ف���ارة 

مركز �سرطة.

فقدان جواز �ضفر

واملبتكرة  امل����ت����ط����ورة  وال�����ربام�����ج 
ل�سمان اإجراء ال�سيانة ال�ستباقية 
وتتوىل  ال�ساعة،  م���دار  وع��ل��ى  اآل��ي��اً 
ه����ذه ال����ربام����ج ال���ق���ي���ام ب���ع���دد من 
اإن�ساء خطط ال�سيانة  املهام ومنها 
جلدولة اأعمال ال�سيانة اآلياً واإعداد 
�سجات ال�سيانة لر�سد �سبكة املياه 
واإ�سدار اإ�سعارات الأعطال الازمة 
الإ�ساحات  لإج��راء  املهام  وتوزيع 
ال�سيانة  نعتمد نهج  الازمة؛ كما 

•• دبي- وام:

التابع  الأ�سول  ي�سهم مركز �سحة 
لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا" يف 
الوقائية  ال�سيانة  اأع��م��ال  تر�سيخ 
من  امل��ي��اه  �سبكة  يف  وال���س��ت��ب��اق��ي��ة 
وحتليلها  ال��ب��ي��ان��ات  ج��م��ع  خ����ال 
ال�سرورية  ال��ت��و���س��ي��ات  وت���ق���دمي 
لتعزيز �سحة ودورة حياة الأ�سول 
الأنابيب،  امل��ح��رك��ات،  /امل�����س��خ��ات، 
اإىل  امل�����ي�����اه، وغ�����ريه�����ا/  خ�����زان�����ات 
با�ستخدام  بالأعطال  التنبوؤ  جانب 
ال�سطناعي  ال��ذك��اء  خ��وارزم��ي��ات 

وتعّلم الآلة.
الا�سلكي  النظام  الهيئة  وتتبنى 
احلرارة  ودرج���ة  اله��ت��زاز  لقيا�س 
اأ�سهم  م���ا  امل���ع���دات  ل��ت��ق��ي��ي��م ح���ال���ة 
مليون  بقيمة  وف����ورات  حتقيق  يف 
و617 األف درهم منذ عام 2019 
اإىل  اإ���س��اف��ة   ،2021 ال��ع��ام  وح��ت��ى 
ذلك تعتمد الهيئة مفهوم "مراقبة 
ح��ال��ة امل���ع���دات ع��رب الإن���رتن���ت ويف 

الأ�سول  احلقيقي" ملراقبة  الوقت 
على مدار ال�ساعة و�سمان موا�سلة 
توفري الإمدادات وفق اأعلى معايري 
واملوثوقية  والعتمادية  التوافرية 

واجلودة.
الطاير  �سعيد حممد  وق��ال معايل 
التنفيذي  الرئي�س  املنتدب  الع�سو 
توا�سل  دب��ي:  ومياه  كهرباء  لهيئة 
ال�ستباقية  احللول  تطوير  الهيئة 
امل��ب��ت��ك��رة ب���الع���ت���م���اد ع��ل��ى اأح����دث 
الرابعة  ال�سناعية  ال��ث��ورة  تقنيات 
الكهرباء  �سبكة  ك��ف��اءة  رف��ع  بهدف 
وامل��ي��اه؛ ويف اإط��ار روؤي��ة وتوجيهات 
ال���ق���ي���ادة ال���ر����س���ي���دة، ن��ع��م��ل على 
امل�ستوى  بنية حتتية عاملية  تطوير 
مل��واك��ب��ة الطلب  ل��ل��ك��ه��رب��اء وامل���ي���اه 
اأن  اإىل  م�����س��ريا  دب����ي،  يف  امل���ت���زاي���د 
القدرة الإنتاجية الإجمالية للهيئة 
 490 اإىل  ت�سل  املحاة  املياه  من 
مليون جالون يومياً. واأكد معاليه 
اأف�سل  ت���ط���ب���ي���ق  ع���ل���ى  احل�����ر������س 
املمار�سات العاملية يف جميع م�ساريع 

التقنيات يف  اأحدث  الهيئة واعتماد 
والتوزيع  وال��ن��ق��ل  الإن���ت���اج  جم���ال 
واملياه  الكهرباء  ب�سبكات  والتحكم 
لرفع الكفاءة الإنتاجية والت�سغيلية 
اإجن��ازات ملمو�سة  حيث مت حتقيق 
لتعزيز  امل���ي���اه  ���س��ب��ك��ة  ت��ط��وي��ر  يف 
كميات  ورف��ع  واعتماديتها  كفاءتها 
ال��ت��دف��ق امل��ائ��ي اإ���س��اف��ة اإىل زي���ادة 
املياه،  م���ن  الح��ت��ي��اط��ي  امل���خ���زون 
م�سريا اإىل اأن جهود الهيئة اأ�سهمت 
�سبكات  يف  الفاقد  ن�سبة  تقليل  يف 
ن��ق��ل وت��وزي��ع امل��ي��اه م��ن %42 يف 
عام  يف   5.3% اإىل   1988 ع���ام 
الن�سب  اأدن����ى  م��ن  وه���ي   2021
العامل حيث  امل�سجلة على م�ستوى 
يف   15% اإىل  الن�سبة  ه��ذه  ت�سل 

اأمريكا ال�سمالية.
عبداهلل  املهند�س  ق��ال  جانبه  م��ن 
عبيداهلل النائب التنفيذي للرئي�س 
املدنية يف  والهند�سة  املياه  - قطاع 
تعتمد  دب���ي:  وم��ي��اه  ك��ه��رب��اء  هيئة 
الأنظمة  م���ن  جم��م��وع��ة  ال��ه��ي��ئ��ة 

اأ�سا�س زمني ونهج  الوقائية - على 
احلالة  اأ����س���ا����س  ع��ل��ى   - ال�����س��ي��ان��ة 
ونظام "اإ�س اإيه بي" - اأنظمة اإدارة 
ال�سيانة املحو�سبة ونظام "اإ�س اإيه 
بي"- منوذج �سيانة املحطات ونظام 

العمل  �سري  لإدارة  بي"-  اإيه  "اإ�س 
للمحافظة  البيانات  اإدخال  واأمتتة 
اإحدى  بو�سفها  الهيئة  ري��ادة  على 
على  اخلدماتية  املوؤ�س�سات  اأف�سل 

م�ستوى العامل.

مركز �ضحة الأ�ضول التابع ل�»ديوا« يدعم ال�ضيانة ال�ضتباقية ل�ضبكة املياه
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العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

CN الواحة لتوزيع الغاز رخ�سة رقم:1114930 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/غافة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN للعطور رخ�سة رقم:3793164 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/�سوبر  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN ماركت عرقوب الظبي رخ�سة رقم:2947237 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/بيت  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN بارك للو�ساطة التجارية رخ�سة رقم:3753589 

قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�سة

العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/الذوق  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لتجارة الزعفران والتوابل
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4077710 

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/دمي  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN كافيه رخ�سة رقم:2617336 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/مركز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN التيتانك ملواد التجميل رخ�سة رقم:1019582 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/ليدرز  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لل�سيانة والتنظيف رخ�سة رقم:1832187 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :خياط لوؤلوؤة نعمة لأزياء 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: ال�سيدات رخ�سة رقم : 1136088 

تعديل وكيل خدمات

حذف عبداهلل �ساملني العبد �ساملني النعيمي

تعديل �سكل قانوين 

 من موؤ�س�سة فردية اإىل موؤ�س�سة مهنية

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية 

القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن 

الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سالون النجاح للرجال

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم : 2226972 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة احمد عبداهلل احمد علي النعيمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف خالد حمد مبارك �سامل ال�ساعدي
دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان 
واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإع����������الن
للخياطة  :كارولينا  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الن�سائية  رخ�سة رقم : 4229113 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد خالد �سامل علي الكندي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف خالد �سامل علي الكندي
دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان 
واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مركز ابحاث لاع�ساب 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الطبيعية  رخ�سة رقم : 1120779 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة حممد خالد �سامل علي الكندي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف خالد �سامل علي الكندي
دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
التنمية القت�سادية خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان 
واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه 

املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإع����������الن
للنقليات  ال�سادة :موؤ�س�سة بي كيو دي  باأن /  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: واملقاولت العامة  رخ�سة رقم : 2986661 

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 اإ�سافة عبداهلل علي را�سد ال�سيبي ال�سحي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 حذف فاطمه حممد علي

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 

فاإن  واإل  الإعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 

حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:تيبيكا كافيه ذ.م.م
 S 2-18 عنوان ال�سركة:حمل 1 وحدة ال�سيدة حمده حممد مرخان �سعيد واخرين

بني يا�س �سرق 9 ق
CN رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي: 2601053 

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

1 - حل وت�سفية ال�سركة
2 - تعيني ال�سادة/ام ايه بارترنز حما�سبون قانونيون، كم�سفي قانوين لل�سركة 
غري  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/06/20 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205029067
تاريخ التعديل:2022/08/18

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�سفي املعني خال 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

 قطاع ال�سوؤون التجارية

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :توتة للمياه املعدنية

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم : 4182790 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ا�سام �سو�سو احمد رجب �سالح %100

تعديل وكيل خدمات / حذف جميله احمد حممد الرميثى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ا�سام �سو�سو احمد رجب �سالح

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ توتة للمياه املعدنية 
TOUTA MIYAH AL MADANIYA 

اإىل /توته للمياه املعدنيه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
TOUTA MIYAH ALMADANIYA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بلوغرا�س للتكنلوجيا - �سركة ال�سخ�س 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الواحد ذ م م  رخ�سة رقم : 4565173 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ح�سن عمر علم الدين %20

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

 تعديل اإ�سم جتاري من/ بلوغرا�س للتكنلوجيا - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

 BLUGRASS TECHNOLOGIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اإىل/بلوغرا�س للتكنلوجيا ذ.م.م

BLUGRASS TECHNOLOGIES L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :بلو كو�ست لعمال الملنيوم والزجاج

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:   رخ�سة رقم : 2805334 

تعديل وكيل خدمات / حذف �سامل جا�سم احمد خمي�س احلو�سنى

تعديل نوع نرخ�سة / من حرفية اإىل جتارية

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ بلو كو�ست لعمال الملنيوم والزجاج 

BLUE COAST ALUMINIUM AND GLASS WORKS 

اإىل /بلو كو�ست لعمال الملنيوم والزجاج - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

BLUE COAST ALUMINIUM AND GLASS WORKS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سيدلية جلك�سي

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:   رخ�سة رقم : 2816894 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ه�سام حممد عبود عامر بن حريز %51

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة جي�سني كي�سور %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ه�سام حممد عبود عامر بن حريز

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري/ �سيدلية جلك�سي 

GALAXY PHARMACY 

اإىل /�سيدلية جلك�سي ذ.م.م 
GALAXY PHARMACY L.L.C

التنمية  دائرة  مراجعة  الإعان  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
فاإن  واإل  الإعان  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خال  القت�سادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ساء  بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة 

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإع����������الن
وادارة  العامة  للمقاولت  ال�سادة :هاي كو�ست   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: العقارات ذ.م.م رخ�سة رقم : 1104676 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مطاع حممد الفروان %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سيف ح�سني العريفى امل�سعبى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف مطاع حممد الفروان

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ هاي كو�ست للمقاولت العامة وادارة العقارات ذ.م.م

HIGH COAST GENERAL CONTRACTING AND REAL ESTATE L.L.C

اإىل/ هاي كو�ست للمقاولت العامة وادارة العقارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
 HIGH COAST GENERAL CONTRACTING AND REAL ESTATE

- SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال �سبعة ايام من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :منارة مراك�س للمقاولت العامة 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: وال�سيانة ذ.م.م رخ�سة رقم : 1175706 

تعديل اإ�سم جتاري من/ منارة مراك�س للمقاولت العامة وال�سيانة ذ.م.م

MANARAT MARAKESH GENERAL CONTRACTING &MAINTENANCE L.L.C

اإىل/�سركة غروب مقاولت م�ساريع املبانى بانواعها ذ.م.م

GROUP ALL KIND BUILDING PROJECTS CONTRACTING L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خال يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن اأي 

حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(
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•• دبي-الفجر:

املوانئ  �سرطة  مركز  مدير  النقبي،  الق�سيب  اهلل  عبد  علي  املقدم  اأك��د 
البحرية  وال��دوري��ات  البحري  الإن��ق��اذ  ف��رق  اأن  دب��ي،  بالوكالة يف �سرطة 
�سهر  بداية  اإىل  اجلاري  العام  بداية  منذ  بحرياً  حادثاً  تعاملت مع 25 
اأغ�سط�س، اإىل جانب تنفيذ 55 مهمة بحرية تنوعت بني تاأمني فعاليات 
نف�س  وم��ه��ام بحث وغ��ريه��ا يف  وامل�����س��اع��دة،  اللوج�ستي  ال��دع��م  وت��ق��دمي 

الفرتة الزمنية.
التخ�س�سية  املوانئ  �سرطة  مركز  اأق�سام  جميع  اأن  النقبي  املقدم  واأك��د 
بهدف  دب��ي  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  توجيهات  على  ب��ن��اًء  دائ��م��اً  ج��اه��زة 
ُي�سري  املركز  اأن  ال�ساعة، مبيناً  اأي حادث طارئ وعلى مدار  التعامل مع 
الدوريات من اأجل �سرعة ال�ستجابة مع اأية حوادث يف املناطق البحرية 

وكذلك الأودية يف منطقة حتا.
احلالت  مع  للتعامل  وبحرية"  "برية  متركز  نقاط  هناك  اأن  واأ���س��اف 

وق�سم  البحري"  "الأمن  ق�سم  من  م�سرتكة  دوري���ات  تت�سمن  الطارئة 
على  ويتوفر  ال�سواطئ"،  "اأمن  ق�سم  مع  بالتعاون  البحري"  "الإنقاذ 
متنها غوا�سي اإنقاذ و�سائقي زوارق ودراجات مائية وهوائية، وتعمل على 

النا�س. و�سامة  راحة  على  حر�ساً  �ساعة  مدار 24 
وحث املقدم النقبي مرتادي البحر على ال�ستجابة للتعليمات والتوجيهات 
ملنع وق��وع احل��وادث واملتمثلة يف  دب��ي،  التي و�سعتها �سرطة دبي وبلدية 
اأخذ احليطة واحلذر الازمني اأثناء ال�سباحة، وجتنب التيارات البحرية 

وال�سرتاطات  بالتعليمات  والل��ت��زام  الأم���واج  وارت��ف��اع  حدوثها  ح��ال  يف 
املوجودة على ال�سواطئ، ولإ�سارة رفع العلم الأحمر الذي يعني �سرورة 
التوقف عن ال�سباحة ملا لذلك من خطر عليهم يف حال حدوث اأمطار اأو 

اأثناء التقلبات اجلوية.
اإىل   300 مل�سافة  البحر  مرتادي  جت��اوز  ع��دم  اأهمية  على  النقبي  واأك��د 
ال�سباحة  حدود  عامات  من  واخلروج  ال�ساطئ  عن  بعيداً  مرت   500
كون ذلك قد يعر�سهم اإىل تيارات بحرية �سديدة يف حال حدوث التقلبات 

يف  داعياً  زوارق،  اأو  مائية  درج��ات  قبل  لل�سدم من  تعر�سهم  اأو  اجلوية، 
الن�سرة اجلوية  اإىل الطاع على  البحرية  املراكب  اأ�سحاب  ذاته  الوقت 
قبل ارتياد البحر وحتميل خدمة " اأبحر باآمان" على تطبيق �سرطة دبي 

من اأجل �سرعة ال�ستجابة لباغاتهم يف احلالت الطارئة.
العامة  ال�سامة  ا�سرتاطات  اإت��ب��اع  ���س��رورة  ع����لى  النقب����ي  اأك�������د  ك�����ما 
وتوخي احليطة واحل��ذر يف مناطق الأودي��ة وخا�سة منطقة حتا يف ظل 
املياه  جتمعات  اأماكن  عن  البتعاد  و���س��رورة  املُتقلبة،  املناخية  الظروف 
ب�سكل  املنخف�سة  واملناطق  ال�سيول  جماري  يف  والتخييم  التواجد  وعدم 

نهائي.
وال�سيطرة  ال��ق��ي��ادة  مبركز  الت�����س��ال  اإىل  اجلمهور  اأف���راد  النقبي  ودع��ا 
999 يف ح��ال وق��وع ح��الت ط��ارئ��ة، و901  يف �سرطة دب��ي على ال��رق��م 
يف احل����الت غ��ري ال��ط��ارئ��ة، واأن ي��ت��م و���س��ف امل��ك��ان ب��دق��ة وب��و���س��وح من 
م�ساعدة  بالغة يف  اأهمية  لذلك من  ملا  للباغ  ال�سريعة  ال�ستجابة  اأج��ل 

املُحتاجني، متمنياً للجميع ال�سامة والأمان.

•• دبي-وام:

نائب  مكتوم،  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  لروؤية  جت�سيداً   
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، وتوجيهات �سمو 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
الأداء يف تقدمي اخلدمات  اأرقى م�ستويات  اإىل حتقيق  الرامية  التنفيذي، 
احل��ك��وم��ي��ة، اأع��ل��ن م��رك��ز من���وذج دب���ي، ال��ت��اب��ع ل��اأم��ان��ة ال��ع��ام��ة للمجل�س 
التقييم  الرقمية عن خمرجات عملية  دبي  وبالتعاون مع هيئة  التنفيذي 
الت�سال  وم��راك��ز  الذكية  والتطبيقات  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل��واق��ع  �سملت  التي 
حمدان  "برنامج  ل���  التقييم  عملية  اإط���ار  يف  وذل��ك  امل�سرتكة،  واخل��دم��ات 
رئي�سية  حم��اور  ع��دة  اإىل  ي�ستند  ال��ذي  احلكومية"،  للخدمات  حممد  بن 
اجلاهزية  م��دى  لقيا�س  يهدف  وال��ذي  الهيئة،  مع  بالتعاون  اعتمادها  مت 
نهج  �سمن  الرقمي  التحول  وا�سرتاتيجية   360 خدمات  روؤي��ة  لتحقيق 
خدمات   4  ،2021 العام  عن  التقييم  عملية  و�سملت  الواحدة.  احلكومة 
17 جهة حكومية حملية و3 جهات احتادية و3 موؤ�س�سات  م�سرتكة بني 
مركزاً  و17  عنها،  انبثقت  التي  الريادية  وامل��ب��ادرات  اخلا�س  القطاع  من 
وعددها  احلكومية  للجهات  الإلكرتونية  املواقع  اإىل  بالإ�سافة  لات�سال، 
ي�سكل  حيث  دبي،  حلكومة  التابعة   25 وعددها  الذكية  والتطبيقات   ،38
اخلدمات  ج��ودة  ولتح�سني  ال��ك��ف��اءة  لقيا�س  اخل��ط��وات  اأه��م  اأح��د  التقييم 
نهج  اإىل  ا�ستناداً  امل�ستقبلية،  املجتمع  وتوقعات  احتياجات  وتلبية  ملواكبة 

احلكومة الواحدة واملتكاملة.

خدمات عاملية
ويف هذه املنا�سبة، اأكد معايل عبد اهلل حممد الب�سطي، الأمني العام للمجل�س 
التنفيذي لإمارة دبي، اأن املرحلة القادمة تتطلب م�ساعفة اجلهود بهدف 
ترتكز عليها  اأ�سا�سياً  باعتبارها حموراً  للمتعاملني  ا�ستثنائية  خلق جتربة 
منهجية العمل يف حكومة دبي، وذلك جت�سيداً لروؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد  حاكم دبي، رعاه اهلل، وتوجيهات �سمو 
اآل مكتوم، ويل عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي بتحقيق اأرقى م�ستويات 
الأداء يف تقدمي اخلدمات بكفاءة وجودة عالية. واأ�ساف معايل الب�سطي: 
"هدفنا اليوم الريادة يف العمل احلكومي، فجهود اجلهات احلكومية يف دبي 

لنكون  وا�سحة  وغايتنا  م�ستمرة،  احلكومية  اخلدمات  وتقييم  تطوير  يف 
مركزاً تتجه اإليه اأنظار العامل لي�س يف جمال اخلدمات احلكومية فح�سب، 
بل يف كافة القطاعات املعنية بتوفري حياة اأف�سل للنا�س، وذلك من خال 

تلبي احتياجات املتعاملني على مدار ال�ساعة".
احلكومية  اجل��ه��ات  ل��ك��اف��ة  احل��ث��ي��ث  ال�سعي  ���س��رورة  ع��ل��ى  معاليه  و���س��دد 
للتطوير والتح�سني امل�ستمر يف جمال اخلدمات احلكومية وتطوير القطاع 
�سمن  لاإمارة  البارزة  العاملية  املكانة  على  والتاأكيد  عام،  ب�سكل  احلكومي 
التعاون  الب�سطي على  واأثنى  م�ساف املدن الأكر ريادة يف �ستى املجالت. 
لتطوير  الدائم  ودعمهم  عملها  وفريق  الرقمية  دب��ي  هيئة  مع  والتكامل 

اخلدمات احلكومية وتعزيز التحول الرقمي يف دبي. 

معايري موحدة
وعّلق �سعادة حمد عبيد املن�سوري مدير عام هيئة دبي الرقمية على هذه 
ومركز  الرقمية  دب��ي  هيئة  ب��ني  امل�سرتك  التعاون  ي��ق��ّدم  ق��ائ��ًا:  اخل��ط��وة 
على  وا�سحاً  مثاًل  التنفيذي  للمجل�س  العامة  لاأمانة  التابع  دبي  منوذج 
التحول  دع��م  يف  يتمثل  واح��د  ه��دف  نحو  تن�سب  التي  التكاملية  اجل��ه��ود 
الرقمي لتحقيق �سيا�سة خدمات 360 ، وقد جتلى ذلك من خال تطوير 
املعايري املوحدة للقنوات اخلدمية الرقمية للمتعاملني للتاأكد من تكامل 
رحلة املتعاملني ملختلف اخلدمات ، ول ي�سعنا اإل اأن نثني على فرق العمل 
التي اأ�سرفت ونفذت عملية التقييم، ونوؤكد على اأهمية املرحلة املقبلة التي 
التي  التح�سني  لنقاط  بالتاأكد من تطبيق اجلهات  الهيئة  �ستقوم خالها 
وردت يف تقرير التقييم. واأ�ساف �سعادته: يقدم هذا التقييم دليًا اآخر على 
ا�ستناداً  الرقمي  وح�سورها  خدماتها  تطوير  توا�سل  التي  دبي  ديناميكية 
اإىل اأف�سل املمار�سات العاملية، ومعطيات ا�ست�سراف امل�ستقبل، وان�سجاماً مع 

توجيهات القيادة الر�سيدة وا�سرتاتيجيات بناء امل�ستقبل.

جودة وكفاءة اخلدمات احلكومية
من جانبها اأكدت اإميان ال�سويدي، مدير اأول مركز منوذج دبي اأن حت�سني 
ومتطلبات  امل�ستجدات  ل��ي��واك��ب  م�ستمر  احلكومية  وال��ق��ن��وات  اخل��دم��ات 
ال��ط��م��وح��ة يف تقدمي  امل�����س��ت��ه��دف��ات  م��ن  ع���دد  امل�ستقبل، ح��ي��ث مت حت��دي��د 
اخلدمات، وت�سمل  100 % خدمات ا�ستباقية وموؤمتتة، و90 % خدمات 
للمتعامل  ال�سخ�سي  احل�سور  بدون  اخلدمات  % تقدمي  و90  متكاملة، 

�سمن روؤية خدمات 360. وقالت ال�سويدي: تاأتي عملية التقييم ال�سنوية 
لتكامل  احلكومية"،  للخدمات  حممد  ب��ن  ح��م��دان  "برنامج  اإط���ار  �سمن 
مدى  لقيا�س  �سعياً  اخلدمات،  حت�سني  جهود  ومتابعة  وم�ساعفة  وتوحيد 
الواحدة،  احلكومة  نهج  �سمن   360 خ��دم��ات  روؤي���ة  لتحقيق  جاهزيتها 
وب��ه��دف ال��و���س��ول لأع��ل��ى درج���ات ال��ري��ادة يف تقدمي اخل��دم��ات احلكومية 
باعتبارها اأولوية ق�سوى ن�سعها يف مقدمة اخلطط ال�سرتاتيجية لنكون 
على اأمت اجلاهزية للم�ستقبل"، لفتة اإىل اأنه منذ اإطاق مركز منوذج دبي 
منذ ع�سرة اأعوام، مت العمل على اأكر من 1078 مبادرة لتح�سني اأكر من 

للمتعاملني.  مقدمة  رئي�سة  خدمة   412

عملية التقييم 
حماور  عدة  اإىل  احلكومية  للخدمات  حممد  بن  حمدان  برنامج  وي�ستند 
ونهج  وال���س��ت��دام��ة،  والفعالية،  ال��ك��ف��اءة  نتائج  تقييم  على  تعمل  رئي�سية 
احلكومة الريادية، والبتكار، والتي من �ساأنها �سمان توفري الدعم الازم 
للجهات احلكومية يف دبي لارتقاء مب�ستوى خدماتها، وتنفيذ توجيهات 
نهج  لتحقيق  �سعياً  احلكومي  العمل  منظومة  تطوير  يف  الر�سيدة  القيادة 
احلكومة الواحدة املتج�سدة يف روؤية خدمات 360. وارتكزت عملية التقييم 
هذا العام على مراكز الت�سال تف�سيًا، حيث ت�سمن التقييم اأربعة حماور 
بداأت بتجربة املتعاملني، والتي ت�سمل كيفية تعامل موظف مركز الت�سال 
مع الت�سالت واملواقف املختلفة من املتعاملني، مبا يف ذلك قنوات الت�سال 
املوؤمتتة للجهات؛ ومن ثم حمور اأق�سام املوارد الب�سرية والربامج التدريبية 
الثالث فقد قا�س  اأما املحور  التي جُتريها.  الأداء  التي تقدمها، وتقييمات 
فعالية عمليات الدعم مثل �سمان اجلودة واإدارة القوى العاملة وغريها؛ 
ي�ستخدمها  التي  التكنولوجيا  ي�سمل  وال��ذي  الأخ��ري  املحور  اإىل  بالإ�سافة 
مراكز  ممثلو  اأج���رى  كما  املتعاملني.  لحتياجات  تلبيًة  الت�����س��ال  م��رك��ز 
بتنفيذ  متبوعاً  امل��ذك��ورة،  الأرب��ع��ة  للمحاور  وف��ق��اً  ذات��ي��اً  تقييماً  الت�����س��ال 
عمليات تقييم ميدانية قام بها مدققون ُمعتمدون بناًء على نتائج التقييم 
الذاتي. ومت تقييم 17 مركزاً لات�سال بدبي وفًقا ملعايري مركز الت�سال، 
وتبني من خال عملية التقييم حت�ّسن متو�سط الدرجات من %64 اإىل 
%71 )حت�سن بن�سبة %11( بني عامي 2019 و2021. كما نتج من 
عملية التقييم نتائج اأف�سل اجلهات، وهي )من دون ترتيب(: هيئة كهرباء 

ومياه دبي، هيئة الطرق واملوا�سات، وبلدية دبي.

والتي  الذكية  والتطبيقات  الإلكرتونية  املواقع  تقييم  عملية  اأ�سفرت  كما 
والأمن  والأداء  امل�ستخدمة،  والتكنولوجيا  املتعامل  جتربة  حول  متحورت 
روؤي���ة خدمات  لتحقيق  ال��داع��م��ة  اجل��ه��ات احلكومية  ج��ه��ود  ع��ن  والأث����ر، 
360 من خال تكامل خدماتها معاً والعمل على توفريها �سمن القنوات 
الرقمية امل�سرتكة واملوحدة املتواجدة يف حكومة دبي بهدف جعل التجربة 

ان�سيابية و�سل�سة للمتعاملني.
واأظهر التقييم اأولويات اجلهات احلكومية لارتقاء بتجربة املتعاملني عرب 
جميع قنواتها الرقمية من خال دجمها وتقنينها مبا يلبي احتياجاتهم 
وتطلعاتهم، فقد متكنت اجلهات منذ عام 2019 اإىل الآن من دمج وتقنني 
29 تطبيًقا للهواتف املحمولة و9 من املواقع اللكرتونية ح�سب التوجهات 
ال�سرتاتيجية لاإمارة لت�سهيل و�سول املتعاملني اإليها من خال من�سات 

موحدة وحتقيقاً للكفاءة احلكومية.

خدمات م�سرتكة
عملت  فقد  بها،  والرت��ق��اء  خدماتها  لتح�سني  الفردية  للجهود  بالإ�سافة 
خدمات  لروؤية  حتقيقاً  الواحد  الفريق  بروح  جمتمعة  احلكومية  اجلهات 
من  بينها  امل�سرتكة  اخلدمات  من  جمموعة  نتائج  تقييم  مت  حيث   ،360
خال مبادرة بناة املدينة، واإبراز اجلهود املبذولة من الفرق امل�ساركة التي 
مت ت�سكيلها من عدة جهات حكومية لهدف رئي�س وهو الرتقاء بالتجربة 
املتكاملة وت�سهيل حياة النا�س. وحققت عدد من اخلدمات امل�سرتكة نتائج 
مرموقة مبا معدله 89 %، وهي: خدمة نقل املواد اخلطرة امل�سرتكة بني 
الدفاع وجمارك دبي والقيادة  كل من: هيئة دبي للطريان املدين، ووزارة 
العامة ل�سرطة دبي والهيئة الحتادية للرقابة النووية وطريان الإمارات 
ودناتا، وخدمة رعاية الأطفال جمهويل الن�سب امل�سرتكة بني كل من: هيئة 
تنمية املجتمع وهيئة ال�سحة بدبي ووزارة ال�سحة ووقاية املجتمع وحماكم 
دبي والقيادة العامة ل�سرطة دبي والنيابة العامة وموؤ�س�سة الأوقاف و�سوؤون 
الق�سر، وخدمة اخلدمات احلكومية يف املناطق احلرة امل�سرتكة بني �سلطة 
مدينة دبي املاحية واملنطقة احلرة مبطار دبي )دافزا( وجمموعة تيكوم 
العامة  والإدارة  بدبي  ال�سحة  واملنطقة احلرة جلبل علي )جافزا( وهيئة 
دبي  بلدية  بني  امل�سرتكة  الإع��ان��ات  وخدمة  الأج��ان��ب،  و���س��وؤون  لاإقامة 
وهيئة  وتراخي�س  وال�سياحة  القت�ساد  ودائ��رة  واملوا�سات  الطرق  وهيئة 

دبي للطريان املدين و�سلطة دبي للتطوير و�سلطة مدينة دبي املاحية.

•• دبي-الفجر:

الكونغو  امل�ستوى من جمهورية  رفيع  اأكادميية �سرطة دبي، وفداً  ا�ستقبلت 
عام  مفو�س  دي��ودون��ه،  باهيجوا  اأم���ويل  الفريق  برئا�سة  ال��دمي��وق��راط��ي��ة، 
�سرطة جمهورية الكونغو، �سمن زيارته للقيادة العامة ل�سرطة دبي، وكان 
اأحمد بن فهد،  الدكتور حممد  الأ�ستاذ  اللواء  �سعادة  يف مقدمة م�ستقبليه 
علي  �سلطان  والعقيد  والتدريب،  الأكادميية  ل�سوؤون  العام  القائد  م�ساعد 
عبد  حممد  والعقيد  التخ�س�سي،  التدريب  اإدارة  مدير  ال�سام�سي،  خمي�س 

اهلل ال�ساعر، مدير اإدارة املو�سيقى، وعدد من �سباط الأكادميية.
ورحب اللواء ابن فهد، بالوفد الزائر موؤكداً حر�س �سرطة دبي، وبتوجيهات 
معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�سرطة دبي، على تعزيز 
ذات  واجل��ه��ات  وال�سرطية  الأم��ن��ي��ة  املوؤ�س�سات  ك��اف��ة  م��ع  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون 
ال�سلة بالعمل الأمني، بهدف تبادل اخلربات واملعارف والطاع على اأف�سل 

التجارب واملمار�سات الناجحة يف العمل ال�سرطي.
اإىل �سرح ُموجز  ال�سيف  الوفد  ا�ستمع  الر�سمية،  وعقب مرا�سم ال�ستقبال 
التي  والربامج  امل�ستقبلية،  وروؤيتها  ور�سالتها،  واأهدافها،  الأكادميية،  عن 
وطلبة  واملر�سحات،  املر�سحني  والطلبة  العليا،  ال��درا���س��ات  لطلبة  تقدمها 

الدرا�سات امل�سائية املُنتظمة.
وعقب ذلك، توجه الوفد اإىل مبنى املركز الدويل لاأمن وال�سامة، حيث 

عزفت الفرقة املو�سيقية ل�سرطة دبي معزوفات مو�سيقية متنوعة.
واطلع الوفد بح�سور الرائد حممد خمي�س املري، رئي�س ق�سم املركز الدويل 
ل�سركة  التنفيذي  املدير  ال��ه��ادي،  عبد  ع��ادل  والأ���س��ت��اذ  وال�سامة،  لاأمن 
التدريبية  وال��دورات  اخلدمات  على  الربيطانية،  الأمنية  للخدمات  �سيلد 
يف  وال�سركاء  اخل��ا���س،  الأم��ن  قطاع  منت�سبي  لتاأهيل  املركز  يقدمها  التي 
اإم��ارة دبي، يف جمالت  املوؤ�س�سات احلكومية و�سبه احلكومية على م�ستوى 
تقدمي الإ�سعافات الأولية، ومكافحة احلرائق، وكيفية التعامل مع اأ�سحاب 

الهمم، لتحقيق اأعلى درجات الأمن وال�سامة العامة يف املجتمع.
ويف خ��ت��ام ال���زي���ارة، �سكر ال��وف��د ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب���ي، ممثلة يف 

الأكادميية، على هذه الزيارة، متمنني لها دوام التقدم والزدهار، ثم تبادل 
الطرفان الدروع التذكارية والهدايا والتقطا ال�سور التذكارية.

اأكادميية �ضرطة دبي ت�ضتقبل املفو�ض العام ل�ضرطة جمهورية الكونغو الدميوقراطية

اعتمد على قيا�س مدى جاهزية اجلهات لتحقيق روؤية خدمات 360 

مركز منوذج دبي ينتهي من تقييم »برنامج حمدان بن حممد للخدمات احلكومية«

•• دبي-الفجر:

ب��ال��ت��ع��اون مع  امل��ع��رف��ة والب���ت���ك���ار،  اإدارة  ن��ظ��م م��رك��ز 
دبي،  �سرطة  يف  ال�سابة  وال��ق��ي��ادات  العلماء  جمل�سي 
واملهند�سني،  بالباحثني  خا�سة  ذه��ن��ي  ع�سف  جل�سة 
لطرح الأفكار الإبداعية التي تخدم امل�ساريع ال�سرطية 
يف جمال العلوم املُتقدمة، وحتقق التطلعات املُ�ستقبلية 

يف تعزيز الأمن والأمان واإ�سعاد اأفراد املجتمع.
مركز  يف  ُعقدت  التي  الذهني  الع�سف  جل�سة  وح�سر 
ل�سرطة  العامة  القيادة  مبقر  والبتكار  املعرفة  اإدارة 
دب���ي، امل��ق��دم ال��دك��ت��ور را���س��د ح��م��دان ال��غ��اف��ري رئي�س 
رئي�س  الفا�سي  �سامة  واملهند�سة  العلماء،  جمل�س 

جم��ل�����س ال��ق��ي��ادات ال�����س��اب��ة، وال���رائ���د ال��دك��ت��ور خالد 
املزروعي نائب رئي�س جمل�س البتكار، والرائد اإبراهيم 
مانع رئي�س ق�سم التن�سيق اخلارجي يف مركز البتكار، 
وال��ن��ق��ي��ب ال��دك��ت��ور ع��ائ�����س��ة ���س��ع��ي��د ح����ارب م���ن مركز 
واملهند�سني  الباحثني  فئتي  من  واملوظفني  البتكار، 
ال�سرطة،  وم����راك����ز  ال���ع���ام���ة  الإدارات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
ومب�����س��ارك��ة ط��ل��ب��ة ج��ام��ع��ة حم��م��د ب���ن زاي����د للذكاء 
ال�سطناعي املُتخ�س�سني يف جمال العلوم املُتقدمة يف 

الذكاء الإ�سطناعي والتكنولوجيا احلديثة.
احتياجات  حتديد  اآليات  اجلل�سة  يف  امل�ساركون  وبحث 
الباحثني واملهند�سني للخروج باأفكار اإبداعية م�ستقبلية 
العلوم  جم����الت  خم��ت��ل��ف  يف  ال��ت��ط��ورات  ع��ل��ى  تعتمد 

املُتقدمة، اإىل جانب مناق�سة ت�سخري اأحدث التطورات 
اأحدث  كا�ستخدام  ال�سرطي  العمل  يف  العاملية  العلمية 
تقنيات الذكاء ال�سطناعي ومنظومة "البلوك �سني" 

يف اخلدمات املُقدمة اإىل اجلمهور.
ك��م��ا ون��اق�����س امل�����س��ارك��ون يف اجل��ل�����س��ة، ال���س��ت��ف��ادة من 
الأبعاد  ثاثية  الطباعة  نظام  يف  التقنية  ال��ت��ط��ورات 
التطورات  اأح���دث  وت�سخري  ال�سرطية،  اخل��دم��ات  يف 
املقدمة  اخل���دم���ات  يف  الأ�سياء"  "اإنرتنت  جم���ال  يف 
اإىل اجل��م��ه��ور وف���ق اأع���ل���ى امل�����س��ت��وي��ات امل��ع��رف��ي��ة، اإىل 
ج���ان���ب ت��ن�����س��ي��ق ج���ه���ود ال��ع��م��ل امل�����س��رتك��ة م���ن خال 
واملهند�سني  للباحثني  متكاملة  عمل  منظومة  اإيجاد 

املُخت�سني يف العلوم املُتقدمة.

�ضرطة دبي تنظم جل�ضة ع�ضف ذهني للباحثني يف »العلوم املُتقدمة« 

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سكاي لند لل�سيانة العامة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:   رخ�سة رقم : 1471372 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة دالبري كومار واليا %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سالح اخلباب مر�سد مكتوم املن�سورى
تعديل راأ�س املال / من null اإىل 100000

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سكاي لند لل�سيانة العامة 

SKY LAND GENERAL MAINTENANCE 

اإىل /�سكاي لند لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
SKY LAND GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإع����������الن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :العني اخل�سراء لل�سفر و ال�سياحة

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:   رخ�سة رقم : 2842255 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة هامايون ممتاز خان %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سعيد حارب خلفان حممد النيادى
تعديل نوع نرخ�سة / من جتارية اإىل �سياحية

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ العني اخل�سراء لل�سفر و ال�سياحة 
ALAIN ALKHADRA TRAVEL &TOURISM 

اإىل /العني اخل�سراء لل�سفر وال�سياحة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م 
ALAIN ALKHADRA TRAVEL & TOURISM - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان واإل فاإن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اأي حق اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإعالن ت�سفية �سركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:الروافد الزراعية ذ.م.م
ويل  ال�سمو  �ساحب  ديوان  مزرعة  املعرا�س  ال�ساخمة  يا�س  ال�سركة:بني  عنوان 

العهد
CN 1479875 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�سركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
كم�سفي   ،  1 اأبوظبي  فرع   - احل�سابات  لتدقيق  ا�س  ام  ال�سادة/بي  تعيني   -  2
قانوين لل�سركة بتاريخ:2021/12/07 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2105038554
تاريخ التعديل:2022/08/19

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة امل�سفي املعني خال 
مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.

 قطاع ال�سوؤون التجارية

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/األيفانا 

CN للخدمات الرقمية رخ�سة رقم:3759719 
قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�سوؤون التجارية )اأبوظبي(

منذ بداية العام اجلاري

مركز �ضرطة املوانئ يتعامل مع 25 حادثًا بحريًا وينفذ 55 مهمة



السبت   20  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13625  
Saturday    20    August    2022   -  Issue No   1362508

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 
املو�سوع/رقم:T34029100090822/2022/تغيري اال�سم االول

طالب االمر:عبداهلل مو�سى عبدالرحمن املطوع البلو�سي
ب�سفته ويل االمر القا�سر/اليا�ض عبداهلل مو�سى املطوع البلو�سي  

يطيب ملحكمة خورفكان الحتادية البتدائية ان تقدم ل�سعادتكم اأطيب حتياتها 
املطوع  عبدالرحمن  مو�سى  ال�سيد/عبداهلل  من  املقدم  للطلب  �سكرها  ووافر 
البلو�سي/تغيري ا�سم ابنه من )اليا�س( اىل )مايد( يف جواز �سفره وخا�سة 
القيد رقم:304/7020 لي�سبح ال�سم الكامل )مايد عبداهلل مو�سى املطوع 
خورفكان  حمكمة  اىل  يتقدم  ان  ذلك  على  اعرتا�س  لديه  فمن  البلو�سي( 

الحتادية البتدائية خال خم�سة ع�سر يوما من تاريخ هذا العان.
القا�سي �سليمان را�سد �سليمان الكعبي

رئي�ض حمكمة خورفكان االحتادية االبتدائية

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70021

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 
اإعالن مدعي عليه بالن�سر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية االحتادية
)جزئي(   عمايل   AJCFICILABMIN2022 /0001734 يف  الدعوى رقم

 - قانونيا  ميثلها  ومن  ذ.م.م  العامه  للمقاولت  هورايزون  �سركة   : عليه  املدعي  اإىل 
جمهول حمل الإقامة 

انت مكلف باحل�سور بجل�سة 2022/9/5 اأمام مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان 
 - 2 الحتادية املحكمة الإبتدائية املدنية -  مكتب رقم  )مكتب مدير الدعوى رقم 
دائرة اليوم الواحد ( �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل معتمد ، وتقدمي مذكرة جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خال مدة ل تزيد على ع�سرة ايام من تاريخ 

الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاه - بو�سفك مدعي عليه. -
حرر بتاريخ  2022/8/18  

مكتب اخلدمات الق�سائية      
عبدامللك خلفان النقبي

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 
MOJAU_2022- 0083572 رقم املعاملة

 تنازل/ بيع 
يرجى العلم انه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على تنازل عن الرخ�سة بني الأطراف 
املذكورة. من الطرف الأول :دولل �سفري الدين - اجلن�سية بنغادي�س حيث يرغب يف البيع 
والتنازل عن كامل ح�سته البالغة 100% اىل الطرف الثاين:�ساهده بروين حممد �سليم - 
اجلن�سية باك�ستانية - بال�سم التجاري )�سم�س اخلور لتجارة مواد البناء( ن�ساط الرخ�سة )بيع 
مواد البناء - بالتجزئة( واملرخ�س من دائرة التنمية القت�سادية يف خورفكان - ال�سارقة رخ�سة 
جتارية رقم 785914 ال�سادرة بتاريخ:2021/4/3 يف دائرة التنمية القت�سادية بخورفكان 
- تعديات اخرى:مت تغيري ال�سكل القانوين من وكيل خدمات اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م 
- ومت تغيري ال�سم التجاري من �سم�س اخلور لتجارة مواد البناء - اىل/�سم�س اخلور لتجارة مواد 

البناء ذ.م.م �سركة ال�سخ�س الواحد 
. وعليه �سيقوم الكاتب العدل العام بالت�سديق على التنازل

بعد انق�ساء 14 يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعان.

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70349

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : التوبي لل�سيافة �س.ذ.م.م 
  ، التجاري  اخلليج   - ذ.م.م  التجارية  ال�سهو  �سركة  ملك   -  1207 رق��م  مكتب   : العنوان 
ال�سكل القانوين :�سركة  ذات م�سوؤولية حمدودة - ال�سخ�س الواحد ذ.م.م ،  رقم الرخ�سة : 
910172 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1518054 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد 
وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة 
2022/8/15 واملوثق لدى كاتب العدل  اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى    2022/8/16 بتاريخ  دبي  حماكم 
ملك   106 رق��م  مكتب   : العنوان  احل�سابات  لتدقيق  �سقر  كيه  بي  ايه  املعني  امل�سفي 
علي خليفة عبداهلل �سيف - الق�سي�س ال�سناعية الثانية - ديرة  - هاتف:042511585 
خال  وذلك  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  فاك�س:042511586   -

)45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ايه بي كيه �سقر لتدقيق احل�سابات 
العنوان : مكتب رقم 106 ملك علي خليفة عبداهلل �سيف - الق�سي�س ال�سناعية الثانية - 

ديرة  - هاتف:042511585 - فاك�س:042511586   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اأعاه لت�سفية التوبي لل�سيافة �س.ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/8/15 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/16 وعلى 
من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي 
على العنوان املذكور اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك 

خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021
العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

تنازل/بيع
اعالن بالن�سر

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:ابراهيم ع�سام ابراهيم عاء الدين - اجلن�سية الردن يرغب 
يف البيع والتنازل عن 50% من كامل ح�سته البالغة 100% وذلك اىل ال�سيد:ن�سار نريوت 
تازى كونيل - اجلن�سية الهند ، ويرغب يف البيع والتنازل عن 50% من كامل ح�سته البالغة 
امل�سماه  الرخ�سة  يف  الهند  اجلن�سية   - ميثال  الكال  نزار  ال�سيد:حممد  اىل  100% وذلك 
)كافترييا عنوان - فرع 1( تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم 771568 ال�سادرة 
من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة - تعديات اخرى:تغيري وكيل خدمات - تغيري ال�سم 

التجاري من )كافترييا عنوان - فرع 1( اىل )كافترييا عنوان(
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع 

الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 
تنازل/بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:جا�سم الدين حممد ابواخلري - اجلن�سية بنغادي�س - يرغب يف البيع والتنازل 
لت�سليح  حممد  الدين  جا�سم  )ور�سة  امل�سماه  الرخ�سة  100% يف  البالغة  ح�سته  كامل  25% من  جزء  عن 
بال�سارقة برخ�سة جتارية رقم:733936  التنمية القت�سادية  دائرة  ال�سادرة من  ال�سيارات(  كهرباء ومكيفات 
اجلن�سية   - ابواخلري  حممد  الدين  ال�سيد:جا�سم   - بنغادي�س  اجلن�سية   - احمد  نا�سر  يو�سف  ال�سيد:ابو  اىل 
امل�سماه  الرخ�سة  100% يف  البالغة  كامل ح�سته  25% من  والتنازل عن جزء  البيع  يرغب يف   - بنغادي�س 
)ور�سة جا�سم الدين حممد لت�سليح كهرباء ومكيفات ال�سيارات( ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة 
تعديات   - بنغادي�س  اجلن�سية   - ح�سني  احمد  الدين  ال�سيد:من�سور  اىل  رقم:733936  جتارية  برخ�سة 
اخرى:تغيري ال�سم التجاري من ور�سة جا�سم الدين حممد لت�سليح كهرباء ومكيفات ال�سيارات اىل ركن النجم 
املركبات  ال�سيارات اىل �سمكرة  ال�سيارات وا�ساح مكيفات وهواء  ال�سيارات والن�ساط من ا�ساح كهرباء  ل�سيانة 

وا�ساح ميكانيك ال�سيارات ودهان وور�س املركبات وا�ساح كهرباء ال�سيارات.
وعمابن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون الحتادي رقم )4( ل�سنة 2013 يف �سان الكاتب العدل. 
فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا 

العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 
تنازل/بيع

اعالن بالن�سر
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:�سيد حممد ح�سن حممد - اجلن�سية الهند يرغب يف البيع 
اجلن�سية   - توتوجنال  ال�سيدة:جنيبه  اىل  100% وذلك  البالغة  كامل ح�سته  والتنازل عن 
الهند يف الرخ�سة امل�سماه )ال�سراره الذهبية ملقاولت احوا�س ال�سباحة( تاأ�س�ست بامارة ال�سارقة 
مبوجب رخ�سة رقم:739607 ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية بال�سارقة - تعديات 
ال�سباحة( اىل )املركبة  الذهبية ملقاولت احوا�س  التجاري من )ال�سرارة  اخرى:تغيري ال�سم 

املائية ملقاولت احوا�س ال�سباحة(
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
امل�سار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه اتباع 

الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70555

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 
بالن�سر  - جزئي  مدين   AJCAPCIREA2022 يف الدعوى رقم اال�ستئناف 0000609/ 

املويهات  عنوانه:عجمان   - الدهام�سة  احمد ظاهر  امل�ستاأنف �سده:ظاهر 
بناية بقالة النافع �سقة رقم مكاين:4856955822

قد   ، ال�سوابكه  عي�سى  حممد  امل�ستاأنف:ا�سراء  ان  لديك  معلوما  ليكن 
ا�ستاأنف احلكم ال�سادر بتاريخ://20 يف الدعوى البتدائية رقم:

 - املدنية  ال�ستئنافية  املحكمة   AJCAPCIREA2022  /0000609   
حمكمة  امام  ميتلك  من  ح�سور  او  ح�سورك  فيقت�سي   - جزئي  مدين 
ال�ساعة:10:00  املوافق:2022/9/6  يوم   - الق�ساء  بدار  الحتادية  عجمان 
�سباحا وتقدمي ما لديك من بينات ويف حالة عدم ح�سورك او ح�سور من 

ميثلك قانونا ف�ستنظر املحكمة الدعوى يف غيبتك.
مكتب اخلدمات الق�سائية
نوال علي عبداهلل الها�سمي           

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70533 العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 
MOJAU_2022- 0083547 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
اجلن�سية  هندية  مولمبالت  عبدالنا�سر  حترمي  ال�سيدة:فاطمة  بانني  للجميع  معلوما  ليكن 
ح�ستي  كامل  عن  والتنازل  البيع  يف  ارغب   784199776192090 رقم  هوية  بطاقة  واحمل 
حتت  ال�سارقة  بامارة  تاأ�س�ست  والتي  ال�ساي(  �سيد  )كافترييا  امل�سماه  الرخ�سة  100% يف  البالغة 
هوية  بطاقة  ويحمل  اجلن�سية  هندي   - اديفات  م�سعود  اديفات  ال�سيد:�سيف  اىل   763513 رقم 
رقم:784198991473764 لت�سبح ن�سبته 100% - ي�سرح له مبزاولة الن�ساط 24 �ساعة 

- خروج �سريك - دخول �سريك.
�سان  2013 يف  ل�سنة  رقم )4(  القانون الحتادي  احكام   فقرة )5( من  املادة )14(  وعمابن�س 
الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء امل�سار اليه 
بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا العان فمن لديه اي اعرتا�س حيال ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب 

العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70533

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 
انذار عديل بالن�سر

2022/150359
املنذر:بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود - فرع دبي

املنذر اليه:حممد مهدي كا�سف - باك�ستاين اجلن�سية
املو�سوع:اخطار ب�سداد مبلغ وقدره )87.861.00( درهم اماراتي

يخطر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )87.861.00( درهم اماراتي قيمة املرت�سد 
بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد متويل املركبة هوندا اكورد - �سنة 
  M ال�سنع 2013 - و�سف املركبة �سالون - لون املركبة ذهبي - رقم اللوحة 48894 خ�سو�سي
دبي واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر وذلك خال موعد اق�ساه �سبعة ايام من تاريخ تبلغكم بهذا 
النذار العديل وال �سوف ي�سطر املنذر ا�سفا لتخاذ اجراءات الازمة ل�ستام مبلغ البيع املركبة مع 
حتميل املنذر اليها كافة الر�سوم وامل�ساريف ونفيدكم علما بان املركبة قد مت بيعها عن طريق حماكم 

دبي مبوجب الق�سية رقم 2014/1130 حجز حتفظي مركبات .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70330 العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 
انذار عديل بالن�سر

2022/150361
املنذر:بنك ات�س ا�س بي �سي ال�سرق الو�سط املحدود - فرع دبي

املنذر اليه:عبدالرحمن نا�سر حممد �سعد الدين - م�سري اجلن�سية
املو�سوع:اخطار ب�سداد مبلغ وقدره )149.887.24( درهم اماراتي

يخطر املنذر املنذر اليها ب�سرورة �سداد مبلغ وقدره )149.887.24( درهم اماراتي قيمة 
املرت�سد بذمتكم نتيجة التاأخري يف �سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد متويل املركبة بور�س 
بوك�سرت - �سنة ال�سنع 2016 - و�سف املركبة كوبيه - لون املركبة ا�سفر ا�سود - رقم اللوحة 
69157 خ�سو�سي R  دبي واملمولة ل�ساحلكم من قبل املنذر وذلك خال موعد اق�ساه �سبعة 
ايام من تاريخ تبلغكم بهذا النذار العديل وال �سوف ي�سطر املنذر ا�سفا لتخاذ اجراءات بيع 

املركبة املذكورة مع حتميل املنذر اليها كافة الر�سوم وامل�ساريف  .
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70330

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : ذا اوبن كيت�سن لتعهدات التزويد بالوجبات �س.ذ.م.م 
دبي  مدينة   - مكتوم  ال  حمدان  ال�سيخ  �سمو  جوائز  جممع  ملك   18-1 مكتب   : العنوان 
املاحية - ا�ستدامة b ،  ال�سكل القانوين :�سركة  ذات م�سوؤولية حمدودة  ،  رقم الرخ�سة : 
953329 رقم القيد بال�سجل التجاري : 1566975 مبوجب هذا تعلن دائرة الإقت�ساد 
وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت التاأ�سري يف ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة 
العدل  ل��دى كاتب  2022/8/9 واملوثق  بتاريخ  دب��ي  ق��رار حماكم  ، وذل��ك مبوجب  اأع��اه 
حماكم دبي بتاريخ 2022/8/9  وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
املعني اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل ال�سعايل 
- ديرة - هور العنز  - هاتف:042389721 - فاك�س:042389722 م�سطحباً معه 

كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : اجلريودي للتدقيق واملحا�سبة
ال���ع���ن���ز  -  دي������رة - ه�����ور  ال�������س���ع���ايل -  204 - م���ل���ك ع����ب����داهلل  ال���ع���ن���وان : م��ك��ت��ب رق�����م   

هاتف:042389721 - فاك�س:042389722   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
وذلك  ����س.ذ.م.م  بالوجبات  التزويد  لتعهدات  كيت�سن  اوب��ن  ذا  لت�سفية  اأع���اه 
العدل حماكم  كاتب  لدى  واملوثق   2022/8/9 بتاريخ  دبي  قرار حماكم  مبوجب 
دبي بتاريخ 2022/8/9 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي 
كافة  معه  م�سطحباً  اأع���اه،  امل��ذك��ور  ال��ع��ن��وان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  يف  املعني 

امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

ا�سم ال�سركة : اي �سي ايه �ستار لتجارة الذهب واالملا�س �س.ذ.م.م 
القانوين  ال�سكل    ، الكبري  ال�سوق  1 ملك احمد من�سور علي - بردبي -  العنوان : حمل رقم 
التجاري  بال�سجل  القيد  رقم   516539  : الرخ�سة  رقم    ، م�سوؤولية حم��دودة  ذات  :�سركة  
التاأ�سري يف  قد مت  باأنه  دبي  وال�سياحة يف  الإقت�ساد  دائ��رة  تعلن  هذا  1026745 مبوجب   :
ال�سجل التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه ، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2022/8/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/8/18  وعلى من لديه 
ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات العنوان  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني  اأي اعرتا�س 
: مكتب رقم 914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب  - ديرة - بور�سعيد - 
والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً  فاك�س:042973071   - هاتف:042973060 

الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021 العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

ا�سم امل�سفي : ات�س ايه ام لتدقيق احل�سابات
دي��رة -  ال�سباب  -  914 ملك موؤ�س�سة حممد بن را�سد لدعم م�ساريع  العنوان : مكتب رقم   

بور�سعيد - هاتف:042973060 - فاك�س:042973071   
املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  دبي  يف  وال�سياحة  الإقت�ساد  تعلن  هذا  مبوجب 
اي �سي ايه �ستار لتجارة الذهب واالملا�س �س.ذ.م.م وذلك مبوجب  اأعاه لت�سفية 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/8/18 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  اأو مطالبة  اعرتا�س  اأي  لديه  وعلى من   2022/8/18
اأعاه، م�سطحباً معه كافة امل�ستندات  يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
 امل�سوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�ساد وال�سياحة

70021

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 
مذكرة اإعالن حكم بالن�سر 

�سادرة من حمكمة ال�سارقة االإحتادية - املحكمة االإبتدائية املدنية
جزئي مدين    SHCFICIREA2022 /0003676 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / علي جمال جابر خمي�س الظريف 
العنوان:9530704

نحيطكم علما بانه بتاريخ:2022/7/27 قد حكمت عليك هذه املحكمة يف 
الدعوى بالرقم اأعاه ل�سالح /يا�سني ح�سن مناظري ح�سن ، ن�س احلكم 
حكمت املحكمة مبثابة احل�سوري بالزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي 
الف وثاثمائة وخم�سون  درهم خم�سة وثاثون  وقدره )35350(  مبلغ 

درهم مع الزام املدعي عليه بامل�ساريف .
املحكمة االبتدائية املدنية       

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70535 العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 
MOJAU_2022- 0083188 رقم املعاملة

تنازل/وبيع
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:وقا�س احمد عبداخلالق - اجلن�سية باك�ستان يرغب يف البيع 
ابراهيم -  ال�سيد:حممد �سالح حممد  10% وذلك اىل  والتنازل عن كامل ح�سته والبالغة 
اجلن�سية باك�ستان ، يف الرخ�سة )النور ال�ساطع خلدمات تو�سيل الطلبات( والتي تاأ�س�ست بامارة 
ال�سارقة مبوجب رخ�سة رقم:793506 ال�سادرة من دائرة التنميه القت�سادية - تعديات 

اخرى:خروج �سريك - ودخول اخر.
2013 يف  ل�سنة  القانون الحتادي رقم )4(  احكام   املادة )14( فقرة )5( من  وعمابن�س 
�سان الكاتب العدل. فقد اقت�سى ن�سر هذا العان للعلم وانه �سوف يتم الت�سديق  على الجراء 
عليه  ذلك  حيال  اعرتا�س  اي  لديه  فمن  العان  هذا  تاريخ  من  ا�سبوعني  بعد  اليه  امل�سار 

مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكور لتباع الجراءات القانونية  .
 الكاتب العدل

       االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

اإدارة الكاتب العدل والت�سديقات  

70535 العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 
اعالن بالن�سر        

                  يف  الدعوى رقم:235/2021/250 بيع عقار مرهون 
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186

مو�سوع الدعوى : ا�سدار القرار بتذييل ا�سل عقد العقار املذكور اعاه بال�سيغة التنفيذية والمر بايقاع احلجز التنفيذي 
على العقار رقم 406 بالطابق رقم 4 مببنى بليفيديرى 1 البالغ م�ساحته 1.518.03 قدم مربع واملواقف رقم:08op على 
قطعة الر�س رقم 154 مبنقطة مر�سى دبي بامارة دبي املرهون للبنك الطالب واململوك للمطلوب �سده وتثمينه وبيعه 
وثاثة  ومائة  مليون  دره��م   )1.193.136.06( مببلغ  املقدره  �سده  املطلوب  قبل  الطالب  حقوق  لتح�سيل  العلني  باملزاد 
وما   26 و   25 واملادتني  القانون  البيع طبقا لحكام  فلو�س( من ح�سيلة  و�ستة  درهما  و�ستة وثاثني  ومائة  الف  وت�سعني 

بعدهما من قانون الرهن التاأميني رقم 14 ل�سنة 2008 بامارة دبي . 
املدعي:البنك التجاري الدويل �س.م.ع

 & عنوانه:المارات  - ام��ارة دبي - بور�سعيد - دي��ره - دبي - مبنى بناية عبداهلل حممد امل�سعود - �سقة مكتب رقم 802 
804 - وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي

املطلوب اإعانه :  1- بيو�س بوجيندرا جوبتا  -  �سفته : مدعي عليه 
مو�سوع الإعان :  قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2022/8/12 اخطاركم با�ستام املنقولت الكائنة يف العقار )وحدة 
عقارية - املنطقة مر�سى دبي - رقم الر�س 154 - ا�سم املبنى 1 - ا�سم املبنى:بليفيديري - رقم العقار 406 - امل�ساحة 141.03 
مرت مربع - خال 15 يوم من تاريخ العان وال �سيتم توريد قيمة املنقولت من قبل املزايد الرا�سي عليه باملزاد و�سراء 

املنقولت وذلك للعلم مبا جاء فيه ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70021

فقدان �ضهادات اأ�ضهم العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

لزراعة  القاب�سة  العاملية  ال�سركة  من  �سادرة  اأ�سهم  �سهادات  فقد 
اال�سماك )ا�سماك( با�سم كل من:

 �سماء حممد را�سد بن لوتاة ال�سويدي 
�سهادة رقم:ASMAK171069 - بعدد 1200 �سهم

وخليفة حممد را�سد بن لوتاة ال�سويدي 
 �سهادة رقم: ASMAK171060 -بعدد 1200 �سهم

ورا�سد حممد را�سد بن لوتاة ال�سويدي 
 �سهادة رقم: ASMAK171067 -بعدد 1200 �سهم

وموزة �سعيد عبداهلل بوخ�سم 
 �سهادة رقم: ASMAK171035 -بعدد 1200 �سهم 

 الرجاء على من يجدها ارجاعها اىل ال�سركة املذكورة او االت�سال 
على الرقم:0508843353

العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 
اعالن بالن�سر        

 2283/2022/461 نزاع حمدد القيمة 
تفا�سيل االإعالن بالن�سر 

اإىل املدعي عليه : 1- �سبني كوثر مق�سود احمد بت  - جمهول حمل الإقامة 
مبا ان املدعي :هيئة كهرباء ومياه دبي �س.م.ع 

وميثله : خليفة عبداهلل �سعيد عبداهلل بن هويدن الكتبي 
امل��دع��ي عليها مببلغ وقدره  ب��ال��زام  امل��ط��ال��ب��ة  ال��دع��وى وم��و���س��وع��ه��ا  اأق����ام عليك  ق��د 

)12.052.98( درهم والر�سوم وامل�ساريف و�سمول احلكم بالنفاذ املعجل با كفالة. 
ال�ساعة 09:00 �سباحا يف قاعة  املوافق 2022/8/25  وح��ددت لها جل�سة يوم اخلمي�س 
التقا�سي عن بعد لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 

لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل. 
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
70197 العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اعالن بالن�سر        
                  يف  املنازعة رقم:555/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات احلادية ع�سر رقم 760
مو�سوع املنازعة : املطالبة بالزام املدعي عليها مبلغ وقدره )60060( درهم �ستون الف درهم والر�سوم 

وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�ستحقاق 2020/7/7 وحتى ال�سداد التام  . 
املتنازع:هاي جريمن باور للمقاولت الكهربائية وال�سحية ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة عجمان - الرا�سدية - عجمان 
املطلوب اإعانه :  1- اوفي�ست لان�ساءات �س.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 

وقدره  مبلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد    : الإع��ان  مو�سوع 
)60060( دره���م �ستون ال��ف دره���م وال��ر���س��وم وامل�����س��اري��ف وات��ع��اب امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 9% م��ن تاريخ 
املوافق:2022/9/1  اخلمي�س  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  ال��ت��ام-  ال�سداد  وحتى   2020/7/7 ال�ستحقاق 
قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف  فاأنت  لذا  بعد  عن  التقا�سي  بقاعة  �سباحا  ال�ساعة:09:00 

وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اعالن بالن�سر        
                  يف  املنازعة رقم:122/2022/461 نزاع حمدد القيمة 

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�سر رقم 763
الزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )36.594.68( درهم �سته وثاثون الف  املنازعة :  مو�سوع 
وخم�سمائة اربعة وت�سعون درهم وثمان و�ستون فل�س والفوائد القانونية التاخريية بواقع 5% �سنويا من تاريخ 

ال�ستحقاق حتى ال�سداد التام مع الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة  . 
املتنازع:�سركة ايك�ستريا �ستون ذ.م.م

عنوانه:المارات - امارة دبي - القوز ال�سناعية الرابعة - دبي - �سارع �سارع 18a - مبنى م�ستودع رقم 10 - �سقة 
م�ستودع رقم 10- م�ستودع رقم 10 - وميثله:ا�سامة ح�سن عثمان دبلوك 

املطلوب اإعانه :  1- �سوان لاأحوا�س وجتميل ال�ساحات الداخلية واخلارجية �س.ذ.م.م  -  �سفته : متنازع �سده 
ت��وؤدي للمدعية مبلغ وقدره  بان  املدعي عليها  ال��زام  الدعوى ومو�سوعها  اأق��ام عليك  :  قد  الإع��ان  مو�سوع 
)36.594.68( درهم �سته وثاثون الف وخم�سمائة اربعة وت�سعون درهم وثمان و�ستون فل�س والفوائد القانونية 
التاخريية بواقع 5% �سنويا من تاريخ ال�ستحقاق حتى ال�سداد التام مع الزام املدعي عليها بالر�سوم وامل�سروفات 
بقاعة  �سباحا  ال�����س��اع��ة:09:00  امل���واف���ق:2022/8/22  الثنني  ي��وم  جل�سة  لها  وح��ددت  املحاماة-  اتعاب  ومقابل 
او  اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات  فاأنت مكلف باحل�سور  التقا�سي عن بعد لذا 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثاثة اأيام على الأقل.
رئي�ض الق�سم

حماكم دبي

حمكمة  دبي االبتدائية    
70197 العدد 13625 بتاريخ 2022/8/20 

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر 
 1942/2022/253 تنفيذ �سيكات 

تفا�سيل الإعان بالن�سر 
اىل املنفذ �سده/1- �سوبي�س مانامبارا راجان

جمهول حمل القامة
مبا ان الطالب التنفيذ/بنك ابوظبي التجاري

به  املنفذ  املبلغ  بدفع  والزامكم  اع��اه  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  عليكم  اأق��ام  قد 
وقدره )67919( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة. 

اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه 
بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان. 

رئي�ض ال�سعبة  

حماكم دبي

 حمكمة   التنفيذ
70021
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اأعلنت حمكمة يف �سنغهاي اأم�س اجلمعة اأنها حكمت على قطب كندي 
من اأ�سل �سيني ُيدعى �سياو جيانهوا كان قد ُفقد اأثره عام 2017 

يف فندق يف هونغ كونغ، بال�سجن 13 عاًما لرتكابه جرائم مالية.
وك��ان �سياو ح��ني اأوق���ف اأح��د اأك��رب اأث��ري��اء ال�سني، م��ع ث��روة ُتقّدر 

قيمتها ب�ستة مليارات دولر.
دين  �سياو  اإن  ُيحاكم  ك��ان  �سنغهاي حيث  1 يف  رق��م  املحكمة  وقالت 
اأم��وال ب�سكل  و”ا�ستخدام  اأم��وال عامة”  “اختا�س  ا بتهم  خ�سو�سً

غري قانوين«.
واأثار اختفاوؤه عام 2017 �سدمة يف هونغ كونغ.

اأنه كان مقّرًبا من قادة �سيوعيني �سينيني كبار  ومن املعروف عنه 
وبح�سب معلومات �سحافية فاإنه ُخطف على يد عماء لبكني.

والتزمت  الق�سية  ع��ن  قليلة  م��ع��ل��وم��ات  ���س��وى  ُت�����س��ّرب  مل  م����ذاك، 
ال�سلطات ال�سينية ال�سمت حيالها.

اإطار  يف  يندرج  جيانهوا  �سياو  ي�ستهدف  ال��ذي  التحقيق  اأن  ويبدو 
�سي  ال�سيني  الرئي�س  اأطلقها  التي  الوا�سعة  الف�ساد  مكافحة  حملة 

جينبينغ عند و�سوله اإىل احلكم عام 2012.
وح�سلت عملية خطف �سياو املفرت�سة يف هونغ كونغ يف وقت مل يكن 
تتمتع  التي  املدينة  يف  بالتحرك  القارية  ال�سني  لعماء  م�سموًحا 

بحكم �سبه ذاتي.
اآنذاك، كان البع�س يخ�سى من اأن يتم نقل �سكان من املدينة ق�سًرا 
كبري  حد  اإىل  الق�ساء  يخ�سع  حيث  امل��ج��اورة،  القارية  ال�سني  اإىل 

ل�سلطة احلزب ال�سيوعي احلاكم.

قال الزعيم الأعلى لطالبان هبة اهلل اآخندزاده اإن احلركة �ستتعامل 
مع املجتمع الدويل وفقا لأحكام ال�سريعة الإ�سامية، وذلك ح�سبما 
جاء يف ن�سخة من خطاب له ن�سرتها وزارة الإعام الأفغانية  اأم�س 

اجلمعة.
ومل تعرتف اأي دولة بعد بحركة طالبان حكومة ر�سمية لأفغان�ستان، 
طاحنة  اقت�سادية  اأزم��ة  مع  التعامل  يف  �سعوبات  احلركة  وت��واج��ه 

ب�سبب تنفيذ �سارم لعقوبات دولية وقطع امل�ساعدات التنموية.
وا�سنطن، على طالبان  بينها  العديد من احلكومات، من  و�سغطت 
الثانوية  امل��دار���س  وف��ت��ح  الن�ساء  على  امل��ف��رو���س��ة  ال��ق��ي��ود  لتخفيف 
للفتيات.وذكرت وكالة اأنباء باخرت الر�سمية اأن نحو ثاثة اآلف من 
�سيوخ القبائل وامل�سوؤولني ورجال الدين جتمعوا يف مدينة قندهار 
جنوب الباد، مقر اآخندزاده، اخلمي�س يف ثاين جتمع من نوعه منذ 

تويل احلركة ال�سلطة قبل نحو عام.
ل��ه��ذا الج��ت��م��اع للتدبر  “دعونا  ال��زع��ي��م الأع��ل��ى يف خ��ط��اب��ه  وق���ال 
م���ن اهلل وح��ق��ق��ن��اه��ا بدم  ب��ف�����س��ل  ع��ل��ي��ه��ا  ال��ت��ي ح�سلنا  يف احل���ري���ة 
وفقا  ال����دويل  امل��ج��ت��م��ع  م��ع  “�سنتعامل  ق��ائ��ا  جم��اه��دي��ن��ا«.وت��اب��ع 
اإذا مل تكن  اأخ��رى  دول��ة  اأي  نتعامل مع  الإ�سامية... لن  لل�سريعة 
دبلوما�سيني  بذلك«.وهناك حمادثات م�ستمرة مع  ت�سمح  ال�سريعة 
يف  امل�سريف  القطاع  اإنعا�س  بكيفية  يتعلق  فيما  خا�سة  اأمريكيني، 
الباد والإفراج املحتمل عن اأ�سول البنك املركزي املجمدة يف اخلارج 
العديد  يواجه  ي��زال  ل  تقدم  اأن حتقيق  اإىل  اأ�ساروا  م�سوؤولني  لكن 

من العقبات.

الأف�سل  احل���ل  اأن  الأم��ري��ك��ي��ة  اإنرت�ست”  “نا�سونال  جم��ل��ة  راأت 
وال�سلمي لنزع فتيل الأزمة امل�ستعلة بني الوليات املتحدة وال�سني، 
تايوان، معتربة  النم�سا على  املعتمد يف  اأن ُيطّبق منوذج احلياد  هو 
اأن اأي حّل بخاف ذلك ُينذر ب�سراٍع بني قوتني عظيمتني، عواقبه 

غري معلومة.
ُتنذر  م�ستويات  اإىل  ب�سرعة  تايوان  م�سيق  يف  التوترات  وتت�ساعد 
عقب  “اللعب بالنار”  باخلطر، بعد حتذيرات بكني لوا�سنطن من 
تايوان،  اإىل  بيلو�سي  نان�سي  الأمريكي  النواب  رئي�سة جمل�س  زي��ارة 
النطاق  وا�سعة  احلية  بالذخرية  الع�سكرية  التدريبات  عن  ناهيك 

التي قامت بها بكني وطّوقت تايوان.

عوا�شم

بكني

كابول

وا�صنطن

درا�ضة جديدة ل� »تريندز« تقراأ �ضيناريوهات 
التوتر بني ال�ضني واأمريكا, وتوؤكد احلاجة اإىل احلوار

خطر كارثة �ضيول جديدة يهدد عا�ضمة �ضرياليون 
•• فريتاون-اأ ف ب

ب��ع��د خ��م�����س ���س��ن��وات ع��ل��ى م�����س��رع اأك����ر م���ن األف 
�سرياليوين يف وحول جبل �سوغر لوف، ي�سعر عدد 
كارثة  وق��وع  بالقلق لأن ظ��روف  ال�سكان  كبري من 
املطل  �سفوح اجلبل  على  زال��ت متوفرة  ما  جديدة 

على فريتاون.
الركام،  الأك��رب من  اإزال���ة اجل��زء  وعلى الرغم من 
اأحمر مير عرب الأرا�سي اخل�سراء  ما زال �سريط 
ال�سكر”  “خبز  ا���س��م��ه  يعني  ال���ذي  ل���وف  ل�سوغر 
اإنتاج ال�سكر على �سفوحه  ب�سكل خمروط كان يتم 

منذ فرتة طويلة.وقال كامارا كاريفا ح�سن املوظف 
اأف����راد عائلته يف  25 م��ن  ال���ذي ف��ق��د  ال��ب��ل��دي��ة  يف 
اآب/اأغ�سط�س  منت�سف  يف  يف  وقعت  التي  الكارثة 
املاأ�ساة  اأت��ذك��ر  ال��ت��ل��ة  اإىل  اأن��ظ��ر  “عندما   2017
انف�سل ق�سم من  ال��ي��وم،  ذل��ك  ب��احل��زن«.يف  واأ�سعر 
جبل �سوغر لوف يف �سواحي العا�سمة حتت تاأثري 
مو�سم  منت�سف  يف  اأي��ام��ا  ا�ستمرت  غ��زي��رة  اأم��ط��ار 
الأم���ط���ار ال���س��ت��وائ��ي. وان���دف���ع ���س��ي��ل م��ن الوحل 
وجرف  احل���اد  امل��ن��ح��در  على  ال�سخمة  وال�����س��خ��ور 
امل��ن��ازل يف منطقة ري��ج��ن��ت يف  اأو غ��م��ر يف ط��ري��ق��ه 
الأ�سفل.وقتل اأو فقد يف انزلق الرتبة هذا 1141 

الأ���س��خ��ا���س خال  م��ن  ع�����س��رات  �سخ�سا. وجت��م��ع 
اأمطار  الأ���س��ب��وع اجل����اري ع��ن��د �سفح اجل��ب��ل حت��ت 

غزيرة لل�ساة على اأرواح ال�سحايا.
وقال اأملامي بوبو كونتيه )65 عاما( اأحد الناجني 
اأنا  “كنت  ال�سحايا  تكرمي  الذين ح�سروا مرا�سم 
الرتبة.  ان��زلق  قبل  اأك��رب  ب�سعادة  نعي�س  وعائلتي 
الأ�سباب،  لتوفر  والأمل«.ون���ظ���را  البوؤ�س  ك��ل  الآن 
ي�سعر اخلرباء والناجون بالقلق من وقوع الكارثة 
اإىل مكان  نف�سها من جديد.عاد النازحون ب�سرعة 
الكارثة ومل يكن لديهم اأي مكان اآخر يذهبون اإليه 

يف واحد من اأفقر بلدان العامل.

عوا�ضف رعدية مفاجئة يف النم�ضا تودي بحياة 5 اأ�ضخا�ض
•• فيينا-وام: 

����س���رب���ت ع���وا����س���ف رع����دي����ة ق���وي���ة عدة 
“كارننت”  ولي������ات  يف  من�����س��اوي��ة  م����دن 
“بورجناند”،  و  “�ستايرمارك”،  و 
اأ�����س����ف����رت ع����ن م�������س���رع ط��ف��ل��ني وث����اث 
�سيدات، واإ�سابة 13 اآخرين، اإثنان منهم 

يف حالة خطرية.
التيار  الرعدية لنقطاع  العوا�سف  واأدت 
من  الآلف  ع�������س���رات  ع����ن  ال���ك���ه���رب���ائ���ي 
املنازل، واإغاق عدد من الأنفاق والطرق 

الرئي�سية ال�سريعة وتوقف حركة ال�سكك 
احلديدية، ب�سبب �سقوط الأ�سجار وقطع 

خطوط الكهرباء.
ال�سيدات  اأن  اأول����ي����ة،  ت���ق���اري���ر  واأف��������ادت 
ال���ث���اث ل��ق��ني م�����س��رع��ه��ن حت���ت �سجرة 
للربق،  تعر�سها  ب�سبب  �سقطت  �سخمة 
�سقوط �سجرة يف  ب�سبب  الطفان  وتويف 
مركز لاألعاب، واأ�سيب �سباحون بجروح 
التي  املفاجئة،  العا�سفة  ب�سبب  خطرية 
يف  وت�سببت  دق��ائ��ق،   10 لنحو  ا�ستمرت 
ارتفاع الأم��واج يف البحريات وامل�سطحات 

املائية لنحو ن�سف مرت.
وذكرت م�سادر الدفاع املدين، اأن عمليات 
الليل  ف�����رتة  ا����س���ت���م���رت خ�����ال  الإن�����ق�����اذ 
مب�ساعدة رجال ال�سرطة وفرق الطوارئ 
اأنه  ورج��ال الإطفاء واملتطوعني، واأف��ادت 
لإنقاذ  الهليكوبرت  طائرات  ا�ستخدام  مت 
امل��ح��ا���س��ري��ن وت��ط��ه��ري ال���ط���رق واإج����اء 
امل��ت�����س��رري��ن واإ����س���ع���اف امل�������س���اب���ني، ومت 
ا���س��ت��دع��اء جميع الأف�����راد م��ن الإج����ازات 
لإ�ساح الأ�سرار اجل�سيمة واإعادة التيار 

الكهربائي وحركة املرور.

•• اأبوظبي-الفجر:

للبحوث  ت��ري��ن��دز  “مركز  اأ����س���در 
جديدة  درا����س���ة  وال�ست�سارات” 
العاقات  توتر  “م�ستقبل  بعنوان 
عهد  يف  الأم��ري��ك��ي��ة   – ال�سينية 
بايدن”، تتناول بالر�سد والتحليل 
زي�������ارة رئ��ي�����س��ة جم��ل�����س ال����ن����واب، 
من  ت��اي��وان  اإىل  بيلو�سي،  نان�سي 
الأف���ع���ال  وردود  الأه�������داف  ح��ي��ث 
احلوار  اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��ت��داع��ي��ات، 
بني الرئي�سني الأمريكي وال�سيني 
وع��وام��ل ال��ت��وت��ر وم��وؤ���س��رات��ه، بني 
وا�سنطن وبكني، وم�ستقبل ال�سراع 

اأو التوتر بني البلدين.
واأكدت الدرا�سة التي اأعدها حممد 
التدريب  ق��ط��اع  رئ��ي�����س  ال�����س��امل��ي، 
“تريندز”،  يف  امل�ستمر  والتطوير 
غري  الأم���ري���ك���ي���ة،  الأه���������داف  اأن 
جمل�س  رئي�سة  زي���ارة  م��ن  املعلنة، 
اإ�سغاٍل  خ��ط��ِة  يف  ت��ت��م��ث��ل  ال���ن���واب 
دعم  اأي  عن  تتوقف  حتى  لل�سني 
للقوة  حقيقي  واخ��ت��ب��ار  ل��رو���س��ي��ا، 
ال�سينية، واأخرياً، تعطيل م�سروع 

“احلزام والطريق« .
�ساعدت  ك��ي��ف  ال���درا����س���ة  وب���ّي���ن���ت 
الأوكرانية   - ال��رو���س��ي��ة  احل����رب 
دول  ج��ع��ل  يف  الأم��ري��ك��ي��ة  الإدارة 
�سيا�سات  تتخذ  الأوروب����ي  الحت���اد 
اأك���ر ت�����س��دداً جت���اه ال�����س��ني خوفاً 

من اإقدامها على تقدمي م�ساعدات 
ع�����س��ك��ري��ة ل��ل��رو���س يف ح��رب��ه��ا مع 

اأوكرانيا.
واأ�سارت اإىل اأنه حدث حتول كبري 
الأمريكي  ال�سرتاتيجي  الفكر  يف 
منذ بداية القرن اجلديد للرتكيز 
الهادي  امل��ح��ي��ط��ني  م��ن��ط��ق��ة  ع��ل��ى 
Indo-Pacific من  والهندي 

اأجل احتواء ال�سني.
“الكتاب  اإىل  ال��درا���س��ة  وت��ط��رق��ت 

ال�سني  اأ�سدرته  الذي  الأبي�س”، 
حول مو�سوع تايوان والذي ي�سرح 
ب��ال��ت��ف�����س��ي��ل ك��ي��ف ت��خ��ط��ط بكني 
تايوان  ع��ل��ى  ال�سيطرة  ل���س��ت��ع��ادة 
وا�ستخدام  اقت�سادية،  عرب حوافز 

القوة “كماذ اأخري« .
التداعيات  م��ن  ال��درا���س��ة  وح���ذرت 
واأبرزها  الزيارة  على  التي ترتتب 
من  وم��زي��د  حمتمل،  ت�سلُّح  �سباق 
اجلنوبي،  ال�سني  بحر  يف  التوتر 

الفعل  يف  ل��ل�����س��ني  اأك�������رب  ودور 
ال�سيا�سي للعاقات الدولية.

وح���������������ددت ال��������درا���������س��������ة ث����اث����ة 
اأو  للتوتر  متوقعة  �سيناريوهات 
املتحدة  ال����ولي����ات  ب���ني  ال�������س���راع 
وال�سني، م�سرية اإىل اأن ال�سيناريو 
التوتر،  ت�ساعد  يف  يتمثل  الأول 
م���ت���وق���ع يف حال  ���س��ي��ن��اري��و  وه�����و 
بني  الع�سكرية  املناو�سات  ا�ستمرار 
البلدين، خا�سة بعد زيارة بيلو�سي 

ل����ت����اي����وان، وا����س���ت���م���رار ال����ولي����ات 
املتحدة يف بناء القواعد الع�سكرية 
وعقد  ال�سيني،  ال��رب  من  بالقرب 
والتمارين  التحالفات  م��ن  مزيد 
اجل�������وار  دول  م�����ع  ال���ع�������س���ك���ري���ة 
واأ�سرتاليا  الهند  خا�سة  ال�سيني، 

وكوريا اجلنوبية.
الثاين  ال�����س��ي��ن��اري��و  وا���س��ت��ع��ر���س 
الدولتني:  ب��ني  املن�سبط  ال��ت��وت��ر 
عليه،  هو  ما  على  الو�سع  بقاء  اأو 

الرئي������س  اإدارة  تعم�����ل  حي���ث 
من  ب��ق��ي  فيم�������ا  ب�����������������اي��دن  ج��������������و 
الت�سالت  ا�ستمرار  على  عمرها 
وامل�����س��اورات ب��ني ال��ب��ل��دي��ن، ورمبا 
بني  مبا�سرة  ل��ق��اءات  هناك  يكون 
املقبلة،  ال��ف��رتة  خ��ال  الرئي�سني 
وذل�������ك م����ن اأج�������ل الت�����ف�����اق على 
الع�سكري،  ال�����س��دام  ع���دم  ق��واع��د 
حتت  البلدين  ب��ني  التوتر  واإب��ق��اء 
ال�سيطرة، وحماولة حل اخلافات 

القت�سادية. 
ي�سري  فهو  الثالث،  ال�سيناريو  اأم��ا 
�سيناريو  وه��و  التوتر،  خف�س  اإىل 
م�سلحة  يف  ي�����س��ب  ل  م���ت���ف���ائ���ل، 
يف  ي�سب  ولكنه  ف��ق��ط،  ال��دول��ت��ني 
الدوليني كلهم  الفاعلني  م�سلحة 

يف العامل. 
اأن �سيناريو  اإىل  الدرا�سة  وخل�ست 
بقاء الو�سع القائم هو الأقرب اإىل 
ال��واق��ع اأث��ن��اء ف��رتة ت��ويل الرئي�س 
جو بايدن �سدة احلكم يف الوليات 
امل���ت���ح���دة، وم����ع ذل����ك ف�����اإن هناك 
حاجة ملحة، بل و�سرورية، اإىل اأن 
تنتقل لغة احلوار بني البلدين من 
دبلوما�سية الهاتف اإىل دبلوما�سية 
من  الكثري  ملعاجلة  املبا�سر  اللقاء 
العالقة  ال�سرتاتيجية  الق�سايا 
اأج����ل ���س��ب��ط الإي���ق���اع لعملية  م��ن 
النظام  تقود  التي  ال��ق��واع��د  اإدارة 

الدويل احلايل.

•• القاهرة-وكاالت

ت��ن��ظ��ي��م الإخ�������وان الإره����اب����ي الزمن  ي�����س��اب��ق 
لا�ستفادة من فر�سة “احلوار الوطني” التي 
اأعلنتها الرئا�سة امل�سرية مع القوى ال�سيا�سية 
والنقابية يف الباد، والذي ل ي�سمل التنظيم، 
للعودة للم�سهد ال�سيا�سي، واخلروج من اأزمته 

الداخلية التي قد تنتهي لن�سطاره.
“�سكاي  ملوقع  حتدثت  م�سرية  م�سادر  ووف��ق 
ت��اب��ع��ة جلبهة  ف����اإن جم��م��وع��ة  ن��ي��وز عربية” 
العام  املر�سد  باأعمال  القائم  منري،  اإب��راه��ي��م 
ل��ل��ت��ن��ظ��ي��م )ج��ب��ه��ة ل���ن���دن(، مت��ث��ل م���ا ي�سمى 
نحو  منذ  اجتمعت  ال��ع��ام،  ال�����س��ورى  مبجل�س 
ت ع�سوين جديدين  اأ�سبوعني يف تركيا، و�سمَّ
ال�سيا�سي لاإخوان،  املكتب  بهيئة  ي�سمى  فيما 

ونائبني للقائم باأعمال منري.
وت�سم املجموعة ع�سرات القيادات من معظم 

وقررت  ال��ت��ن��ظ��ي��م،  فيها  ين�سط  ال��ت��ي  ال��ب��اد 
ُم�سغرة  جمموعة  ت�سكيل  اجتماعها  خ��ال 
معهم،  املتحالفني  وب��ع�����س  “الإخوان”  م��ن 
ل��ل��ت��وا���س��ل م���ع ال�����س��ل��ط��ات امل�����س��ري��ة وطلب 
امل�ساحلة، يف مقابل جتميد الن�ساط ال�سيا�سي 
عن  والإف�����راج  ن��ه��ائ��ي��ا،  م�سر  داخ���ل  للتنظيم 
ق�سايا  ذمة  على  املحبو�سني  اأع�سائهم  بع�س 

اإرهابية، ومنهم قيادات مبكتب الإر�ساد.
ويف هذا ال�ساأن، يقول الباحث امل�سري املخت�س 
فاروق،  عمرو  والإره���اب،  ال�سيا�سي  بالإ�سام 
“الإخوان”  قيادات  من  ح�سره  الجتماع  اإن 
يف م�سر: اأمري ب�سام، وحممد الفقي، وقطب 
العربي، وعبد املنعم الرببري، و�سرف حممود، 
وخالد  ال�سلكاوي،  وخالد  اأح��م��د،  وال�سعدين 
جمال، واإ�سماعيل �سليم.كما طرح املجتمعون، 
امل�سري،  املعار�س  مع  التوا�سل  ف���اروق،  وف��ق 
القوية مع  ب�ساته  امل��ع��روف  ح��م��زة،  مم��دوح 

مفاو�سات  يف  ب��ال��دخ��ول  وتكليفه  ال��ت��ن��ظ��ي��م، 
ال�سلطات  م���ع  “الإخوان”  ج��م��اع��ة  ب��ا���س��م 
من  اأخ��رية  كورقة  الراهنة،  املرحلة  امل�سرية 

اأجل العودة اإىل امل�سهد ال�سيا�سي.
من  �سكل  اأي  ح��ول  معلومات  اأي  تتوافر  ومل 
اأ�سكال التوا�سل مع ال�سلطات امل�سرية، لكنها 
اأكدت على تكرار الرف�س من اجلانب امل�سري 
لأي و�ساطات ت�ستهدف عودة الإخوان للم�سهد 
ال�سيا�سي.وانطلقت يف م�سر جل�سات “احلوار 
لدعوة  ت��ل��ب��ي��ة  امل��ن�����س��رم،  ي��ول��ي��و  الوطني”، 
حلوار  ال�سي�سي  الفتاح  عبد  امل�سري  الرئي�س 
للجميع”،  يت�سع  “وطن  مظلة  حت��ت  �سامل 
للت�ساور  وغريها،  والنقابات  الأح���زاب  ي�سمل 
واقت�ساديا  ���س��ي��ا���س��ي��ا  امل��ه��م��ة  امل���ل���ف���ات  ح����ول 
واجتماعيا، وما يخ�س �سيا�سة م�سر الداخلية 
اجلماعات  احل����وار  ي�سمل  ومل  واخل���ارج���ي���ة، 
راأ�سها  وع��ل��ى  والإره�����اب،  العنف  يف  امل��ت��ورط��ة 

تنظيما  م�����س��ر  يف  امل�����س��ن��ف  الإخ������وان  تنظيم 
اإرهابيا.

 م�ستقبل هالمي
التنظيم،  داخ��ل  ال�سراع  اأزم��ة  م�ستوى  وعلى 
فك  كيفية  م��ن��ري  اإب��راه��ي��م  جم��م��وع��ة  بحثت 
اجلبهة املوالية ملحمود ح�سني )جبهة تركيا(، 
وال�سيناريوهات املتعاقبة مب�ستقبل التنظيم يف 
�سوء اأزمته الراهنة.وحت�سد جمموعة ح�سني 
ق��واه��ا ل��ل��رد ع��ل��ى حت��رك��ات اجل��ب��ه��ة امل�سادة، 
ويقول فاروق اإن “ال�سراع يبدو اأنه بداأ ف�سا 
تركيا  اأن جمموعة  اأكر حدة، خا�سة  جديدا 
القرارات،  تلك  اأم��ام  الأي��دي  تقف مكتوفة  ل 
اإن  فيها  قالت  بيانات  تباعا جمموعة  واأعلنت 
قيادات بارزة داخل جبهة لندن اأعلنت انف�سالها 
اعرتا�سا على تلك القرارات، وهو ما يوؤكد اأن 

الأمور �ست�سهد تطورات ت�سعيدية«.
حممود  ج��ب��ه��ة  ت����وع����دت  ����س���اب���ق،  وق�����ت  ويف 

منري  اإبراهيم  جلبهة  املنتمني  جميع  ح�سني 
واعتبارهم  واخل�����ارج،  ال��داخ��ل  يف  ب��امل��اح��ق��ة 
قانونية،  وغري  �سرعية  غري  لكيانات  منتمني 
وجمموعته  ح�سني  ا���س��ت��خ��دام  اإىل  اإ����س���ارة  يف 
يقيمون  التي  ال��دول  بع�س  باأجهزة  �ساتهم 

بها للت�سييق على املجموعة الأخرى.
التنظيم  ف��اإن  ال�سيا�سي،  الباحث  تقدير  ويف 
متوقعا  م�سبوق”،  غري  “ان�سطار  بحالة  مير 
حتوله  كبرية  هيكلية  حت��ولت  عنها  ينتج  اأن 
التنظيمي  هيكله  ع��ن  ب��ع��ي��دا  ه��ام��ي  ل��ك��ي��ان 
بعد  اجلبهتني  بني  اخل��اف  التاريخي.ووقع 
اأن قام اإبراهيم منري باإ�سدار قرار بحل املكتب 
وكذلك  ب��رتك��ي��ا،  التنظيم  ل�����س��وؤون  الإداري 
وتاأجيل  ي��ون��ي��و،  ال��ق��ط��ر، يف  ���س��ورى  جم��ل�����س 
املرتقب  م��ن  ك��ان  التي  الداخلية  النتخابات 
اإجراوؤها خال اأ�سابيع لختيار اأع�ساء جمل�س 

ال�سورى العام، ملدة 6 اأ�سهر.

•• طوبا�س-رويرتز

قالت وزارة ال�سحة الفل�سطينية اإن 
اأم�س  بجراحه  متاأثرا  تويف  رجا 
القوات  اأط��ل��ق��ت  اأن  ب��ع��د  اجل��م��ع��ة 
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ال���ن���ار ع��ل��ي��ه خال 
الإ�سرائيلي  اجل��ي�����س  و���س��ف��ه��ا  م��ا 
الباكر  ال�سباح  يف  مداهمة  باأنها 
ال�سفة  يف  ن�����س��ط��اء  ا���س��ت��ه��دف��ت 

الغربية املحتلة.
اإن ���س��اح توفيق  ال����وزارة  وق��ال��ت 
اأ�سيب  ع���ام���ا(   58( ���س��واف��ط��ة 
مدينة  يف  راأ�����س����ه  يف  ب��ر���س��ا���س��ة 

طوبا�س بال�سفة الغربية.
 وق������ال اب�����ن اأخ����ي����ه ل����روي����رتز اإن 
اإىل منزله  ع��ائ��دا  ك���ان  ���س��واف��ط��ة 

بعد �ساة الفجر عندما اأ�سيب.
تداوله  مت  فيديو  مقطع  واأظ��ه��ر 
الجتماعي  التوا�سل  مواقع  على 
�سوافطة قبل حلظات من اإطاق 
النار عليه. و�ُسمعت اأ�سوات طلقات 
بينما كان يجري لاحتماء  نارية 

داخل خمبز.
وق�����ال اجل��ي�����س الإ����س���رائ���ي���ل���ي اإن 
األقوا  ط���وب���ا����س  يف  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ني 
زجاجات حارقة وفتحوا النار على 

قواته التي ردت باإطاق النار.

الليل  خ�����ال  اجل���ي�������س  واع���ت���ق���ل 
طمون  وبلدة  طوبا�س  من  خم�سة 
امل����ج����اورة ي�����س��ت��ب��ه يف ت��ورط��ه��م يف 
اإرهابية”،  “لهجمات  التخطيط 
اجلي�س  ب��ي��ان  يف  ج���اء  م��ا  بح�سب 

الإ�سرائيلي.
الإ�سامي  اجلهاد  جماعة  وقالت 
اإن اأحد اأع�سائها البارزين، ماأمون 
نعيم بني عودة )32 عاما(، اعتقل 
و�سبق  طمون.  يف  املداهمة  خ��ال 

اأن اعتقلت اإ�سرائيل بني عودة.
الإ�سامي  اجل��ه��اد  وق��ال��ت ح��رك��ة 

الح���ت���ال  “قوات  ل��ه��ا  ب���ي���ان  يف 
واعتقالت  مداهمات  حملة  ت�سن 
وحركة  املقاومة  ك���وادر  ت�ستهدف 
الإ���س��ام��ي يف حمافظات  اجل��ه��اد 

ال�سفة الغربية املحتلة«.
يف وقت �سابق هذا ال�سهر، ق�سفت 
ط���ائ���رات اإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة ق��ط��اع غزة 
اجلي�س  و���س��ف��ه  ف��ي��م��ا  امل��ح��ا���س��ر 
ا�ستباقي  هجوم  باأنه  الإ�سرائيلي 
ت��ه��دي��د و���س��ي��ك م���ن اجلهاد  مل��ن��ع 

الإ�سامي على اإ�سرائيل.
49 �سخ�سا  وُق��ت��ل م��ا ل يقل ع��ن 

واأطفال،  مدنيون  بينهم  غ��زة،  يف 
 56 اآخ���رون خ��ال  واأ�سيب مئات 
�ساعة من العنف، الذي �سهد اأي�سا 
اإط���اق ح��رك��ة اجل��ه��اد الإ�سامي 
لأكر من 1000 �ساروخ باجتاه 

اإ�سرائيل.
الإ�س������رائيلية  الق�����وات  وت�س�����ن 
م��داه��م��������������������ات ���س��ب��ه ي��وم��������������������ي��ة يف 
الأ�سهر  يف  ال���غ���رب���ي���ة  ال�����س��ف�����������ة 
اأن نفذ فل�سطينيون  الأخ��رية بعد 
م���ن امل��ن��ط��ق��ة ه��ج��م��ات دام���ي���ة يف 

�سوارع اإ�سرائيل.

القوات الإ�ضرائيلية تقتل فل�ضطينيا يف ال�ضفة الغربية 

ي�سابق التنظيم االإرهابي الزمن لال�ستفادة من فر�سة »احلوار«

�ضراع »الإخوان« ي�ضتعر.. تفا�ضيل لقاء �ضري اأ�ضعل الأزمة

اأوكرانيا: رو�ضيا تعتزم ف�ضل وحدات 
مبحطة زابوريجيا عن �ضبكة الكهرباء 

•• كييف-رويرتز

قالت �سركة اإنرجواتوم النووية الأوكرانية اأم�س اجلمعة اإن القوات الرو�سية 
تعتزم اإغاق وحدات الطاقة العاملة يف حمطة زابوريجيا النووية وف�سلها 

عن �سبكة الكهرباء الأوكرانية.
وعرّبت ال�سركة يف بيان عن اعتقادها باأن رو�سيا، التي ت�سيطر على املحطة 
ومن  ه��ن��اك.  وا�سع”  نطاق  على  “ل�ستفزاز  ت�ستعد  اأوك��ران��ي��ا،  جنوب  يف 
جانبها اتهمت مو�سكو اأم�س الأول اخلمي�س كييف بالتجهيز “ل�ستفزاز” 
باأن  تفيد  معلومات  “هناك  الأوك���راين  البيان  يف  املحطة.وجاء  موقع  يف 
قوات الحتال الرو�سي تعتزم اإغاق وحدات الطاقة وف�سلها عن خطوط 

الإمداد بالطاقة يف �سبكة الكهرباء الأوكرانية يف امل�ستقبل القريب«.
واأ�ساف “يبحث اجلي�س الرو�سي حاليا عن موردين للوقود من اأجل املولدات 
التي تعمل بالديزل واملفرت�س ت�سغيلها بعد اإغاق وحدات الطاقة يف ظل 
غياب الإمداد اخلارجي بالطاقة من اأجل نظم التربيد النووية التي تعمل 
بالوقود«.و�سيطرت القوات الرو�سية على حمطة الطاقة النووية الأكرب يف 
اأوروبا يف مار�س اآذار لكن ل يزال فنيون اأوكرانيون يعملون بها على الرغم 

من اأن اثنني فقط من مفاعاتها ال�ستة هي التي تعمل بكامل طاقتها.
الأوكرانية  الإم�����دادات  على  ج��دي��دة  �سغوطا  املحطة  اإغ���اق  و�سيفر�س 
اأكر ف�سول ال�ستاء �سعوبة  اأوكرانيا بالفعل  وخا�سة يف اجلنوب. وتتوقع 

منذ ال�ستقال وت�ستعد لنق�س حمتمل يف الطاقة.

اإنقاذ 250 مهاجرًا غري 
نظامي يف بحر املان�ض 

•• ليل-اأ ف ب

اأعلنت ال�سلطات الفرن�سية اأّنها اأنقذت يف بحر املان�س خال الأيام الأربعة 
انطاقاً  بريطانيا  اإىل  الو�سول  حماولتهم  اأثناء  مهاجراً   254 املا�سية 
من ال�سواحل الفرن�سية، ما ي�سري اإىل تزايد حركة الهجرة غري ال�سرعية 

هذه.
الأ�سهر  اإّنه خال  بيان  ال�سمال يف  املان�س وبحر  وقالت مديرية الأمن يف 
ال�سبعة الأوىل من العام اجلاري مّت اإنقاذ ما جمموعه 18763 مهاجراً، 
يف زيادة بن�سبة 50 باملئة باملقارنة مع الفرتة نف�سها من العام املا�سي الذي 

�سّجل اأ�سا�ساً رقماً قيا�سياً يف عدد املهاجرين )12100 مهاجر(.
للبحرية  خافرة  اأنقذت  اجل��اري  اآب-اأغ�سط�س   14 يف  اأّن��ه  البيان  واأو�سح 
الوطنية 63 مهاجراً غرق زورقهم. ويف الليلة التالية اأنقذت خافرة تابعة 

خلفر ال�سواحل 40 مهاجراً.
وم�ساء 16 اجلاري اأنقذ زورق تابع للموؤ�س�سة الوطنية لاإنقاذ البحري يف 
دونكريك 50 مهاجراً، يف حني اأنقذ زورق دورية تابع للبحرية الفرن�سية 
مهاجراً   39 قاطرة  �سفينة  اأن��ق��ذت  بينما  مهاجراً،   62 نف�سها  الليلة  يف 

اآخرين.
اإىل  فرن�سا  م��غ��ادرة  يحاولون  ال��ذي  املهاجرين  اأع���داد  كبري  ب�سكل  وزادت 
بريطانيا عرب البحر منذ �سّددت ال�سلطات الفرن�سية يف 2018 اإجراءات 
بني  يربط  ال��ذي  النفق  و”يوروتانل”،  كاليه  مرفاأ  من  ك��ّل  يف  التفتي�س 
للعبور  ي�ستخدمونهما  امل��ه��اج��رون  ك��ان  من�ساأتان  وه��م��ا  امل��ان�����س،  �سفتي 

خمتبئني داخل مركبات.
امل��ت��ك��ّررة من  التحذيرات  م��ن  ال��ّرغ��م  ه��ذه على  العبور  وت��زاي��دت عمليات 
ال�سلطات التي ت�سّدد على خطورة هذا النوع من الهجرة ب�سبب كثافة حركة 

املرور يف القناة والتيارات املائية القوية فيها وحرارة مياهها املنخف�سة.
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عربي ودويل

رئي�س  ب��رل�����س��ك��وين،  ل�سيلفيو  بالن�سبة 
 1994 ث�����اث م������رات م����ن  احل���ك���وم���ة 
النهاية.  ���س��اع��ة  اق��رتب��ت   ،2011 اإىل 
ب��ال��ت��اأك��ي��د، ان���ه مت��ك��ن م��ن ال���ه���روب من 
اإذلل قر�س من �سندوق النقد الدويل، 
يف اأعقاب الأزمة اليونانية، ال ان عهد ال� 
“كافالريي” يف ق�سر �سيغي مل ينج من 
ثمانية  بعد  نوفمرب،   12 يف  الخ��ت��ب��ار. 
اأي�����ام ف��ق��ط م���ن ان��ع��ق��اد ق��م��ة جمموعة 
�سيطالب  ك�����ان،  م��دي��ن��ة  يف  ال��ع�����س��ري��ن 
جورجيو  الإيطالية،  اجلمهورية  رئي�س 
نابوليتانو، برحيله عن رئا�سة احلكومة 
مونتي،  ماريو  حمله  ليحل  الإيطالية، 
ماتت  وهكذا  ماريو”.  “�سوبر  ب�  امللقب 
الربل�سكونية، ومل ميت ال� “كافالريي”. 
بل هو بعد اثنني وع�سرين عاًما، ها هو 
جاهز لانتقام من خال ت�سريع �سقوط 

ماريو دراجي، رغم اأنف اأوروبا.

من االعمال اإىل ال�سيا�سة
ل�ست  اأن���ا  اأب�����ًدا...  ال�سيا�سة  اأح���ب     »مل 
اأعمال”،  رج���ل  اأن����ا  حم��رتف��ا.  �سيا�سيا 
املوؤ�س�س  ال���ك���ارث���ة،  ب��ع��د  ب���ذل���ك،  ����س���رح 
ال�سابق ل� “فورزا اإيطاليا” ملن �سي�ستمع 
اإليه، ان مل يكن ... للذين راأوه يخطب 
عندما  الو�سط”،  “ميني  منا�سلي  يف 
اأثناء ظهور  1994، ثم  ولد حزبه عام 
ليبريتا”  ديلي  “كا�سا  الكبري  التحالف 
2000، مقولت  عام  “بيت احلريات” 
ك��ان��ت دوافعه  خ��اط��ئ��ة مت���اًم���ا. وم��ه��م��ا 
الإج���راءات  م��ن  نف�سه  الأول��ي��ة، حلماية 
الق�ساة”  و”ع�سابة  ال����ق����ان����ون����ي����ة 
الإيطاليني، فاإن ال� “كافالريي” اأ�سيب 
بفريو�س ال�سيا�سة ب�سكل وا�سح، حتى اأنه 
اأ�سبح الرائد با منازع للموجة الأوىل 
م���ن ال�����س��ع��ب��وي��ة احل��ك��وم��ي��ة يف اأوروب������ا، 
قبل فرتة طويلة من دونالد ترامب يف 

الوليات املتحدة.
   »اأقرب اأ�سدقائي وعائلتي ... ن�سحوين 
اأدخ��ل ع��امل ال�سيا�سة. ك��ان اجلميع  ب��األ 
���س��د ه���ذه اخل��ط��وة. وع��ار���س��ت والدتي 
برل�سكوين  �سيلفيو  يبوح  ب�سدة”،  ذل��ك 
فريدمان  اآلن  ال��ذات��ي��ة  �سريته  لكاتب 
لفون،  مي�سيل  من�سورات  “طريقي”، 

.»2015
   بعد م��ا ي��ق��رب م��ن ث��اث��ني ع��اًم��ا من 
“مردوخ  يجد  ال�سيا�سة،  ع��امل  دخ��ول��ه 
املنديل  رم����ي  يف  ���س��ع��وب��ة  الأوروبي” 
العلوم  لأ�ستاذ  بالن�سبة  القفازات.  وخلع 
ال�سيا�سية غايل برو�ستيه، ع�سو مر�سد 
ملوؤ�س�سة  التابع  ال�سيا�سية  الراديكالية 
جان جوري�س، مثل دونالد ترامب وقبله 
بفرتة طويلة، �ساهم �سيلفيو برل�سكوين 
ال�سيا�سة  ق��واع��د  ك�سر  يف  كبري  ح��د  اإىل 

التقليدية.
الرجلني  ب����ني  ال��ت�����س��اب��ه  اأوج�������ه  اإن     
يف  ث��روت��ه  جنى  كاهما  للنظر:  ملفتة 
يف  اأحدهما  العقارات،  جمال  يف  البداية 

نيويورك.  يف  والآخ���ر  ميانو  �سواحي 
اأزم����ات عاملية،  اأوق����ات  ظ��ه��ر الث��ن��ان يف 
وق����دم����ا ن��ف�����س��ي��ه��م��ا ع���ل���ى اأن���ه���م���ا رجا 
اإىل  الإح��ال��ة  الإلهية من خ��ال  العناية 
“املعجزة  ت��اري��خ��ي��ة،  وط��ن��ي��ة  ����س���ع���ارات 
بالن�سبة ل�سيلفيو  الإيطالية اجلديدة”، 
لدونالد  ري����غ����ان  وع���ه���د  ب���رل�������س���ك���وين، 
منهما  ك��ل  اعتمد  وخ�سو�سا،  ت��رام��ب.  
ب�سكل كبري على قوة التلفزيون لتاأ�سي�س 
نفوذهما. بطريقة ما، عّبد رائد الربامج 
الإعامي  امل�سهد  قلب  ال��ذي  احل��واري��ة 
لرائد  الطريق  اإىل حد كبري،  الإيطايل 

تلفزيون الواقع.

»قي�سر ال�سعبوية«
برل�سكوين  “يعمل  ذل���ك:  م��ن  اأك���ر     
الطريقة: جملة، تعبري  بنف�س  وترامب 
ج����ديل م�����س��اك�����س ي�����س��ت��ق��ط��ب ال����س���واء 
عليهما، وين�سف يف كل مرة ما يبدو اأنه 
اإجماع يف احلياة ال�سيا�سية والجتماعية 
ح��ت��ى ذل���ك احل����ني. وب���دع���وى التحدث 
�سروط  يحددان  فهما  �سامتة،  لأغلبية 
اأهمية  ت��ك��ن ذات  ل��و مل  امل��ن��اق�����س��ة، ح��ت��ى 
كربى، اأو لي�ست حا�سمة بالن�سبة للبلد”، 

ياحظ الباحث غايل برو�ستيه »*«.
الدولة-املوؤ�س�سة”  “زمن    يف بحثه عن 
“فايارد، 2019”، يذهب عامل الجتماع 
الفرن�سي بيري مو�سو، املتخ�س�س يف �سان 
�سيمون، اإىل اأبعد من ذلك: بالن�سبة له، 
“املخلوق  ب��رل�����س��ك��وين  �سيلفيو  يج�سد 
ال�سخ�سية  هذه  قدم  من  اأول  الرائد”، 

الذي  اجلديدة ل� “رئي�س-رجل اأعمال”، 
واإميانويل  ترامب  دونالد  �سيلهم لحًقا 
ماكرون، كل على طريقته اخلا�سة، من 
“القي�سرية  م��ن  �سكل  جت�سيد  خ���ال 

ال�سعبوية«.
   »ه����ذا ���س��ح��ي��ح، ب��رل�����س��ك��وين ك���ان اأول 
على  ل���ع���ب  م����ن  اأول  ان�����ه  ت����رام����ب����ي... 
ال��ع�����س��ام��ي مقارنة  امل��ل��ي��اردي��ر  ���س��رع��ي��ة 
يوافق  التقليدية،  ال�سيا�سية  بال�سرعية 
اأحد  اإيف ميني،  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ 
يف  ال�����س��ع��ب��وي��ة  يف  املتخ�س�سني  اأف�����س��ل 
‘الدميقراطيات  كتاب  وم��وؤل��ف  اأوروب����ا، 
ال�سيا�سية  ال��ع��ل��وم  م��ع��ه��د  املنقو�سة’، 
يخفي  ل  ل��ك��ن��ه   ،”2019“ ب��ب��اري�����س 

برل�سكوين،  ظ��اه��رة  خ�سو�سيات  ا  اأي�سً
انهيار  من  كبري  حد  اإىل  ا�ستفادت  التي 
اأعم،  وب�سكل  امل�سيحية،  الدميقراطية 
القدمية.  التقليدية  ال�سيا�سية  الطبقة 
بطريقة ما، تاريخًيا، تبنّي اأن برل�سكوين 
هو “نتاج مغ�سو�س لدميقراطية فا�سدة، 

غري فعالة، حتت�سر«.

ال�سلطة الرابعة
   بالتاأكيد اأن “ �سوا اإمييتنزا” “اأول كنية 
تاريخية له، مزيج من جالة ومر�سل” 
حلماية  ال�سيا�سة  يف  م��رة  لأول  انطلق 
والب�سرية  ال�����س��م��ع��ي��ة  اإم���رباط���وري���ت���ه 
طريقة  واأف�سل  ميديا�سيت-فينفا�ست. 

للدفاع هي الهجوم. ومع ذلك، ل ميكن 
اإمرباطوريته  اأن�ساأ  اأن��ه  ين�سى  اأن  لأح��د 
من  ال���س��ت��ف��ادة  خ��ال  م��ن  التلفزيونية 
التلفزيون  قنوات  على  لا�ستياء  ثغرة 
وطنية،  �سبكة  اإح���داث  اأج��ل  من  املحلية 
الكربى”  باجلائزة  “الفوز  عن  ناهيك 
لإن�ساء ميانو 2 على اأر�س غري ح�سرية 

يف �سواحي العا�سمة اللومباردية.
“كافالريي”  ال����  ال��ن��ه��اي��ة، مت��ّك��ن     يف 
“الأيدي  ع��م��ل��ي��ة  م���ن  ال����س���ت���ف���ادة  م���ن 
النظيفة” التي كان هدفها تفكيك نظام 
الأحزاب  جميع  على  اأث��ر  ال��ذي  الف�ساد 
وقد  الت�سعينات.  اأوائ�����ل  يف  ال�سيا�سية 
ل��ع��ب مب���ه���ارة ع��ل��ى ان��ه��ي��ار ال��ن��ظ��ام من 

خال انتقاد جميع املوؤ�س�سات الإيطالية 
ال�سريبية  واخل��دم��ات  والبريوقراطية 
ذلك  كان  لو  ال�سيا�سية. حتى  والتقاليد 
التاريخي  “معلمه”  تاأثري  يعني ن�سيان 
الزعيم  كراك�سي،  بيتينو  ال�سيا�سة،  يف 
الإيطايل  ال���س��رتاك��ي  ل��ل��ح��زب  ال�����س��اب��ق 
الذي كان ا�سرتاكًيا بال�سم فقط، واأنهى 
اأيامه يف تون�س، بعد اإدانته بخم�س �سنوات 
���س��ج��ن��ا ب��ت��ه��م��ة ال��ف�����س��اد وال��ت��م��وي��ل غري 
امل�سروع لاأحزاب. وحتى الثعلب الذكي 
مثل فران�سوا ميرتان، اغرته البت�سامة 
املدمرة ل� “�سوا اإمييتنزا” اأثناء اإطاق 
اأول قناة خا�سة يف فرن�سا، اخلام�سة، يف 
فرباير 1986، مع امللياردير الفرن�سي، 

جريوم �سيدو.
الإرث  اأ����س���ب���ح  ع����اًم����ا،  ث���اث���ني  ب���ع���د     
من  اأك����ر  “كافالريي”  ل��ل���  ال�����س��ي��ا���س��ي 
�سكًا من  نتوّقع  اأن  ه�س. فحيث ميكن 
اأ�سكال ال���س��ط��راب الإي��ج��اب��ي م��ن رجل 
اأع���م���ال ن���اج���ح، ف����اإن ال�����س��ج��ل اأك����ر من 
الهيكلية،  الإ�ساحات  حيث  من  هزيل 
 ... البريوقراطية  مكافحة  عن  ناهيك 

اأو التهرب ال�سريبي.
تلفزيونه اخلا�سة  اأجهزة  “لقد مهدت   
الطريق لل�سعبوية من خال امل�ساعدة يف 
امل�ستوى  العامة، وخف�س  الأخ��اق  هدم 
الثقايف العام للبلد: اخلبز والألعاب ...«

   »ع��م��وم��ا، ���س��ج��ل��ه ك���ارث���ي: ل��ق��د قاتل 
م�ساحله  حماية  اج��ل  م��ن  باخل�سو�س 
ال��ذات��ي��ة، وح�����س��اده ���س��ف��ر ف��ي��م��ا يتعلق 
يحكم  الهيكلية”،  ب����الإ�����س����اح����ات 

ب�سرامة اإيف ميني، “لأنه حتى القنوات 
على  تعمل  ب����داأت  ال��ع��ام��ة  التلفزيونية 
ومن  الربل�سكوين”.  ال��ن��م��وذج  غ����رار 
التاريخية: دعمه لرت�سيح  اأهم ف�سائله 
املركزي  البنك  لرئا�سة  دراج���ي  م��اري��و 
الأوروب��ي، ع�سية مغادرته، عام 2011. 
تعيينه  دع��م  ون�سف من  ع��ام  بعد  ولكن 
ك���رئ���ي�������س ل������ل������وزراء، ط��ع��ن��ه ال����ي����وم مع 

“اأ�سدقاء مو�سكو«.

ال� “كافالريي” يعود اإىل �سهوته
ب�سكل  ال��ب��ط��ري��رك  ع��م��ل  الآن،  ح��ت��ى     
على  بالتعاقب،  ال��ق�����س��اء،  على  اأ���س��ا���س��ي 
ملحوظ  ا�ستثناء  مع  املحتملني  خلفائه 
ال�سابقة،  ال�ستعرا�س”  “فتاة  ل����� 
ال�سابق  الرئي�س  فقط  ك��ارف��اغ��ن��ا.  م���ارا 
دي  ولويجي  ري��ن��زي،  ماتيو  للحكومة، 
م��اي��و، ال��ذي انف�سل م��وؤخ��را ع��ن حركة 
ي�سبحان   ،2022 ي��ون��ي��و  يف  جن���وم   5
لكن  الو�سط”.  “م�ستنقع  يف  ب�سعوبة 
ل�سيلفيو  احلقيقية  ال��روح��ي��ة  ال��وري��ث��ة 
برل�سكوين التي ميكن اأن حتمل �سعلة ال� 
“كافالريي” على اليمني، هي جيورجيا 
“عام  ال�سابقة  ال�سباب  وزي���رة  ميلوين، 
حزب  الآن  ت����رتاأ�����س  ال���ت���ي   ،”2008
املتطرف،  اليميني  اإيطاليا  دي  فراتيلي 
القوتني  م�����ن  واح���������دا  اأ�����س����ب����ح  ال�������ذي 

الرئي�سيتني مع احلزب الدميقراطي.
اإن �سيلفيو برل�سكوين،  اأي ح��ال،     على 
85 ع��اًم��ا، بعيد كل  ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 
ال��ب��ع��د ع���ن ق����ول ك��ل��م��ت��ه الأخ������رية على 
ال�����س��اح��ة ال�����س��ي��ا���س��ي��ة ول ع��ل��ى الأزم�����ة 

الأخرية.
   غداة ا�ستقالة ماريو دراجي يف مواجهة 
ابتزاز حركة 5 جنوم، اأ�سدر مع �سديقه 
ماتيو �سالفيني، يف اإعان م�سرتك �سدر 
“نهاية  ي��ول��ي��و،   17 يف  ���س��ردي��ن��ي��ا  م���ن 

ميثاق الثقة الذي دّعم دراجي”. 
م��ع حزب  ت�سكيل حتالف  ي��رتدد يف  ومل 
فراتلي ديتاليا اليميني املتطرف بزعامة 
ال�سباب  “وزيرة  م��ي��ل��وين  ج��ي��ورج��ي��ا 

ال�سابقة يف 2008”،
�سوء  يف  ���س��ال��ف��ي��ن��ي  م���ات���ي���و  وراب����ط����ة   
النتخابات املبكرة املقبلة املقرر اإجراوؤها 
تقدمي  ا�ستبعاد  دون  �سبتمرب،   25 يف 

تر�ّسحه ملجل�س ال�سيوخ.
ق�سر  “بال�سيو �سيغي”،  ل�   ومر�سحهم 
الرئي�س  ي���ك���ون  اأن  مي��ك��ن  احل���ك���وم���ة، 
اأنطونيو  الأوروب�������ي،  ل��ل��ربمل��ان  ال�����س��اب��ق 
ت����اج����اين، خم���ل���وق ب��رل�����س��ك��وين 100 
ال�  امتطى  اأ�سابيع،  باملائة. خال ثاثة 
اأمام  ���س��ه��وت��ه...  جم���ددا  “كافالريي” 

ده�سة اأوروبا كلها...
------------------------------

غريرّ  “هكذا  برو�ستيه  غايل   »1«
حياتنا  وب��رل�����س��ك��وين  ت���رام���ب 
 18 ار,  اف  �سليت   , ال�سيا�سية” 

مار�س 2021.

�ساهم يف ك�سر قواعد ال�سيا�سة التقليدية

ال� »كافالريي« رائد ال�ضعبوية واملُطيح مباريو دراجي
•• الفجر -بيري دي جا�شكيه

 -ترجمة خرية ال�شيباين

   بعد ثالثني عاًما من دخوله ال�سيا�سة, طبع “مردوخ االأوروبي” 

بعمق امل�سهد ال�سيا�سي والثقايف االإيطايل من خالل جت�سيد �سكل 
من “الرتامبية قبل وقتها”. يعترب اأحد الثالثة الذين “اأ�سقطوا” 
ماريو دراجي, وميكنه اأن يلعب دوًرا رئي�سًيا يف االئتالف اجلديد 
الناجت عن االنتخابات املبكرة يف 25 �سبتمرب.   يف اجتماع امتدرّ 

باراك  اكت�سف   ,2011 نوفمرب   4 يف  �ساعة...  وع�سرون  ثالث 
ق�سر  يف  الكربى  االأوروب��ي��ة  العائلة  عليه  ما  مذهواًل  اأوب��ام��ا 
اليونانية:  الرتاجيديا  من  مناخ  ك��ان.  مدينة  يف  املهرجانات 
وكري�ستني  �ساركوزي  نيكوال  وقرر  الهاوية,  حافة  على  اإيطاليا 

الغارد, املدير العام ل�سندوق النقد الدويل اآنذاك, ال�سغط على 
�سيلفيو برل�سكوين. “اإيطاليا لي�ست ذات م�سداقية...  لقد كانت 
املفو�سية  رئي�س  قاله  ما  هذا  جدا”,  عنيفة  الغارد  كري�ستني 

االأوروبية ال�سابق خو�سيه مانويل بارو�سو.

- طبع مردوخ االأوروبي بعمق امل�سهد ال�سيا�سي والثقايف 
االإيطايل من خالل جت�سيد �سكل من الرتامبية قبل وقتها

- مثل دونالد ترامب وقبله بفرتة طويلة, �ساهم �سيلفيو 
برل�سكوين اإىل حد كبري يف ك�سر قواعد ال�سيا�سة التقليدية

اطاح �سيلفيو مباريو دراجي بعد م�ساندتهال�سعبوية قبل اوانها

الوريثة الروحية احلقيقية لربل�سكوين هي جيورجيا ميلوين�سيلفيو من ا�سدقاء بوتني

- برل�سكوين: »اأقرب اأ�سدقائي وعائلتي ... عار�سوا دخويل ال�سيا�سة« 

- مهدت تلفزيوناته االأر�سية لل�سعبوية مب�ساعدتها على هدم االأخالق العامة وخف�س امل�ستوى الثقايف العام للبالد: اخلبز واالألعاب ...

برل�سكوين و�سالفيني 
يف انتخابات 2018
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•• اخلرطوم-وكاالت

اأ�سرة يف �سمال  10 اآلف  اأكر من  تعي�س 
ظل  يف  ال��ع��راء  يف  ال�سودان  و�سرق  وو�سط 
للغاية  �سعبة  و�سحية  اإن�سانية  ظ���روف 
ج���راء ال�����س��ي��ول والأم���ط���ار ال��ت��ي اجتاحت 

عدد من مناطق الباد.
وال�����س��ي��ول يف  ال��غ��زي��رة  الأم��ط��ار  وت�سببت 
دم���ار ك��ل��ي وج��زئ��ي ه��ائ��ل ط���ال اأك���ر من 
 77 األف �سخ�س واأودت بحياة قرابة   15
اإعام  و�سائل  نقلته  م��ا  بح�سب  �سخ�سا، 

حملية عن هيئة الدفاع املدين.
ور���س��م ال��ن��ا���س��ط الج��ت��م��اع��ي ���س��وق��ي فتح 
اإحدى  الذي حتدث من  الرحمن مو�سى، 
بو�سط  املناقل  منطقة  يف  املتاأثرة  القرى 
الباد، �سورة ماأ�ساوية لأو�ساع ال�سكان يف 

اأكر من 20 قرية يف تلك املنطقة.
وقال مو�سى، ملوقع �سكاي نيوز عربية، اإن 
ال�سيول والأمطار ت�سببت يف دمار هائل يف 
ظل ظروف �سحية بالغة اخلطورة، م�سريا 
اإىل اأن الأو�ساع تتفاقم ب�سكل خميف حيث 
واملاريا  الإ���س��ه��ال  اأم��را���س  تنت�سر  ب���داأت 

اأو����س���اط الأط���ف���ال وكبار  وال��ت��ي��ف��وئ��ي��د يف 
ال�سن.واأ�ساف “املياه غمرت قرى باأكملها 
امل�ست�سفيات  اإىل  امل��وؤدي��ة  ال��ط��رق  واأغلقت 
وامل���راك���ز ال�����س��ح��ي��ة واوق���ف���ت الإم������دادات 

الغذائية التي تاأتي من املدن الكبرية«.
اأما يف ولية نهر النيل، املتاخمة للعا�سمة 
اخل���رط���وم، ف��ت��ب��دو ال�����س��ورة اأك���ر �سوءا؛ 
القرى  �سكان  اأحد  �سليمان،  لأبوبكر  وفقا 
�سكاي  ملوقع  �سليمان  ت��اأث��را.وق��ال  الأك���ر 
القرى  ب���ي���وت  م��ع��ظ��م  اإن  ع���رب���ي���ة  ن���ي���وز 
امل���ت���اأث���رة، وال��ب��ال��غ ع��دده��ا اأك����ر م��ن 25 

قرية، اإما تهدمت بالكامل اأو اأ�سبحت اآيلة 
من  حقيقية  خم����اوف  ل��ل�����س��ق��وط.وب��رزت 
تقارير  بعد  كبرية  و�سحية  بيئية  ك��وارث 
التعدين  خملفات  اخ��ت��اط  ع��ن  حت��دث��ت 
مبياه ال�سيول التي غمرت املنطقة املكتظة 
مبواقع ا�ستخراج الذهب.وعلى الرغم من 
اأن  اإل  الإن�سانية،  امل��اأ���س��اة  حجم  �سخامة 
اأن  اأ�ساروا ملوقع �سكاي نيوز عربية  خرباء 
اخلطر الناجم عن اختاط مياه ال�سيول 
ال�سارة  ال��ذه��ب  تعدين  وم���واد  مبخلفات 
�سيوؤدي اإىل كوارث �سحية وبيئية ي�سعب 

ال�سيطرة عليها.
ويوؤكد رئي�س جلنة الطوارئ للمت�سررين 
النيل،  ن��ه��ر  ب���ولي���ة  امل��ت�����س��ررة  ب��ال��ق��رى 
تكمن  الأك��رب  امل�سكلة  اأن  ال�سادق،  الطيب 
ال�ساحلة  وامل����ي����اه  الإي��������واء  اإم��������دادات  يف 
لل�سرب والأدوية املنقذة للحياة، خ�سو�سا 

يف ظل انت�سار احل�سرات ال�سامة.
عربية  نيوز  �سكاي  ملوقع  ال�سادق  ويقول 
اإن حجم املاأ�ساة كبري حيث يفتقد الآلف 
من النا�س للماأوى يف ظل �سعوبات بالغة 

تواجه املنظمات والهيئات الإغاثية.

•• عوا�شم-وكاالت

العامل  فيه  يحب�س  ال��ذي  الوقت  يف 
اأنفا�سه حت�سباً لندلع اأزمة نووية، 
ط���غ���ت خم��������اوف م���ت�������س���اع���دة من 
التهديد الذي يطرحه ق�سف حمطة 
على  الأوكرانية  النووية  زابوريجيا 
ال��ق��م��ة ال��ث��اث��ي��ة ال��ت��ي ان��ع��ق��دت يف 
اأم�س الأول اخلمي�س،  مدينة لفيف 
ب��ني الأم����ني ال��ع��ام ل����اأمم املتحدة 
وال��رئ��ي�����س��ان ال��رتك��ي والأوك������راين، 
تبادل التهامات بني  فيما يتوا�سل 
مو�سكو وكييف جمدداً ب�ساأن ق�سف 
النووية الأكرب  بالقرب من املحطة 
عليها  ت�����س��ي��ط��ر  وال���ت���ي  اأوروب�������ا،  يف 
رو�سيا وا�سُتهدفت بعدة �سربات منذ 

اأ�سبوع.
ل��اأمم املتحدة  العام  وع��رب الأم��ني 
لل�سحافيني  غ��وت��ريي�����س  اأن��ط��ون��ي��و 
باأوكرانيا  لفيف  يف  حم��ادث��ات  بعد 
عن  )اآب(،  اأغ�سط�س   18 اخلمي�س 
حمطة  يف  ال��و���س��ع  اإزاء  ب��ال��غ  ق��ل��ق 
زابوريجيا النووية، ودعا اإىل �سحب 
ال���ع���ت���اد ال��ع�����س��ك��ري وال�����ق�����وات من 

املحطة.
�سرر  اأي  اإحل�������اق  اأن  م����ن  وح������ذر 
مب��ح��ط��ة زاب���وري���ج���ي���ا ال���ن���ووي���ة يف 
“انتحار”،  مبثابة  �سيكون  اأوكرانيا 
كما  الأم����ر  ن��ق��ول  اأن  “علينا  وق���ال 
لزابوريجيا  حمتمل  �سرر  اأي  ه��و: 
داعياً  انتحار”،  مب��ث��اب��ة  ���س��ي��ك��ون 
التي  اإىل جعل املحطة  م��رًة جديدة 
الرو�سي  اجل��ي�����س  ع��ل��ي��ه��ا  ي�����س��ي��ط��ر 

منطقة “منزوعة ال�ساح«.
البالغ”  “قلقه  اأع��رب عن  ويف حني 
حيال الو�سع يف اأكرب حمطة نووية 
باأوروبا، طالب بعدم ا�ستخدامها “يف 
كانت”.  مهما  ع�سكرية  عملية  اأي 
واأ����س���اف “ل ب��د م��ن ات��ف��اق عاجل 
لإع�����ادة زاب��وري��ج��ي��ا م��ن�����س��اأة مدنية 

فقط ول�سمان اأمن املنطقة«.

»ت�سرينوبل اأخرى«
اجتماعه  ع��ق��ب  زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي  وق����ال 
م��ع غ��وت��ريي�����س، اإن��ه��م��ا ات��ف��ق��ا على 
الوكالة  تر�سلها  ق��د  بعثة  م��ع��اي��ري 
الدولية للطاقة الذرية اإىل حمطة 

زابوريجيا النووية.
رو�سيا  ت�سحب  اأن  ب��د  “ل  واأ���س��اف 
قواتها من  �سروط  دون  وم��ن  ف��وراً 
النووية،  حمطة زابوريجيا للطاقة 
ا�ستفزاز  اأي  وق�����ف  اإىل  اإ����س���اف���ة 

وق�سف«.
ف��ي��م��ا اأك����د ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي رجب 
طيب اأردوغان دعم باده لأوكرانيا 
مبدياً قلقه من خطر ح�سول كارثة 
اإ�سارة  يف  اأخ������رى،  “ت�سرينوبل” 
ت���دور مبحطة  ال��ت��ي  الأخ���ط���ار  اإىل 

زابوريجيا النووية.
نوا�سل  وق���ت  “يف  اأردوغ�������ان  وق����ال 
و�سنبقى  كنا  اأج��ل حل،  جهودنا من 
اإىل جانب اأ�سدقائنا الأوكرانيني”، 
اأن  نريد  ل  قلقون.  “نحن  م�سيفاً 
اإ�سارة  يف  نعي�س ت�سرينوبل اأخرى” 

اإىل املحطة النووية.
القمة  اأن  الرتكي  الرئي�س  واأو���س��ح 
م�ساألة  اإىل  اأي�ساً  تطرقت  الثاثية 
تبادل الأ�سرى بني اأوكرانيا ورو�سيا. 
اأن��ه مو�سوع  اأو�سح  اأن  “اأريد  وق��ال 
مهم بالن�سبة اإلينا. �سنوا�سل اإجراء 
م�ساورات يف هذا ال�سدد مع الرئي�س 

الرو�سي فادميري بوتني«.
وكان اأردوغان التقى نظريه الرو�سي 
يف  )اآب(  اأغ�سط�س  من  اخلام�س  يف 

مدينة �سوت�سي الرو�سية.
الهجوم  اإدان���ة  اإىل  تركيا  و���س��ارع��ت 
الرو�سي على اأوكرانيا، لكنها حر�ست 
ع���ل���ى ت���ب���ن���ي م����وق����ف حم����اي����د بني 
العقوبات  اإىل  تن�سم  ومل  البلدين 
تزود  كذلك،  مو�سكو.  على  الغربية 
املقاتلة  م�سرياتها  اأوك��ران��ي��ا  اأن��ق��رة 
اأثبتت  التي  “بريقدار”،  املعروفة 
الدبابات  م���واج���ه���ة  يف  ف��اع��ل��ي��ت��ه��ا 
فيه  تو�سطت  ات��ف��اق  ال��رو���س��ي��ة.ويف 
مو�سكو  ت��و���س��ل��ت  امل���ت���ح���دة،  الأمم 
اإىل اتفاق  وكييف يف يوليو )مت��وز( 
احل�سار  مب���وج���ب���ه  رو����س���ي���ا  ت���رف���ع 
الأوكرانية.  احل��ب��وب  �سحنات  ع��ن 

وا���س��ت��وؤن��ف��ت ال�������س���ادرات ب��ال��ف��ع��ل يف 
بداية اأغ�سط�س )اآب(.

م�ساعدات اإ�سافية
الرئي�س  اإدارة  ُت��ع��د  الأث����ن����اء،  ويف 
م�ساعدات  ب���اي���دن،  ج��و  الأم��ري��ك��ي 
اإ�سافية، لأوكرانيا قيمتها  ع�سكرية 
تعلن  800 مليون دولر وقد  نحو 
ع��ن��ه��ا ق���ري���ب���اً، رمب����ا اجل��م��ع��ة 19 
 3 ذك���رت  ح�سبما  )اآب(،  اأغ�سط�س 

م�سادر مطلعة.
�سياأذن  بايدن  اأن  امل�سادر  واأ�سافت 
رئا�سية  �سلطة  با�ستخدام  بامل�ساعدة 
ت�سمح له باإ�سدار اأوامر بنقل فائ�س 

الأ�سلحة من املخازن الأمريكية.
ا�سرتطت  ال���ت���ي  امل�������س���ادر،  وق���ال���ت 
اإن الإع��ان عن  عدم ن�سر هوياتها، 
الأ�سبوع  حتى  يتاأخر  قد  امل�ساعدات 
قيمة حزم  اأن  م��ن  امل��ق��ب��ل، حم���ذرة 
الأ���س��ل��ح��ة ق��د تتغري ق��ب��ل الإع���ان 
عن  الأب��ي�����س  البيت  واأح��ج��م  عنها. 

التعليق.
تزويد  اإ�ستونيا  تعتزم  جهتها،  ومن 
اأوك���ران���ي���ا ب��اأ���س��ل��ح��ة اإ���س��اف��ي��ة، مثل 
الدبابات،  وم�سادات  الهاون  اأ�سلحة 
ل�ستخدامها يف ال�سراع مع رو�سيا، 
تالني،  يف  احلكومة  اأعلنته  ملا  وفقاً 

اأم�س اخلمي�س.
وج�����اء يف ب���ي���ان ل�������وزارة ال����دف����اع يف 
ال��ع�����س��و يف  ال����دول����ة  اأن  اإ����س���ت���ون���ي���ا 
�سمال  وح���ل���ف  الأوروب��������ي  الحت������اد 
الأطل�سي “الناتو” تعتزم اأي�ساً دعم 
املبادرة الربيطانية لتو�سيع تدريب 
القوات امل�سلحة الأوكرانية، والتربع 
لأوكرانيا  ث��ان  م��ي��داين  مب�ست�سفى 

بالتعاون مع اأملانيا.

الإ�ستوين، هانو  الدفاع  وزي��ر  وق��ال 
بيفكور:”القتال يف اأوكرانيا م�ستمر 
يف ال��ت�����س��اع��د. وع���ل���ى ال���رغ���م من 
الأ�سلحة  من  واملزيد  املزيد  و�سول 
الأمامية،  اخل��ط��وط  اإىل  ال��غ��رب��ي��ة 
ف����اإن م�����س��وؤول��ي��ت��ن��ا الأخ���اق���ي���ة هي 

موا�سلة دعم اأوكرانيا«.
وتابع “اإنهم يقاتلون من اأجل قيمنا 
�سيء  اأي  هناك  ك��ان  واإذا  امل�سرتكة، 
الأوكرانيني،  اإىل  اإر���س��ال��ه  ميكننا 

فعلينا القيام بذلك«.
قدمت  اإن�����ه�����ا  اإ����س���ت���ون���ي���ا  وت�����ق�����ول 
م�ساعدات ع�سكرية لأوكرانيا بقيمة 
مليون   252( ي��ورو  مليون   250
الرو�سية  احل��رب  بداية  منذ  دولر( 

على اأوكرانيا قبل نحو 6اأ�سهر.
بها  زودت  التي  الأ�سلحة  ب��ني  وم��ن 
األ���غ���ام م�سادة  اأوك���ران���ي���ا  اإ���س��ت��ون��ي��ا 
للدبابات اأمريكية ال�سنع و�سواريخ 

جافلني امل�سادة للدبابات.
عدد  يبلغ  التي  اإ�ستونيا،  قامت  كما 
�سكانها 1.2مليون �سخ�س، بت�سليم 
ال��ع��دي��د م��ن م��داف��ع ال��ه��اوت��زر من 
القدمية  ال�سرقية  اأمل��ان��ي��ا  خم���زون 
احلكومة  وافقت  والتي  كييف،  اإىل 

الأملانية على اإر�سالها.

خ�سارة لبوتني
ق������ال رئ���ي�������س م����رك����ز الت���������س����الت 
ا�ستخباراتي  جهاز  وهو  احلكومية، 
رو�سيا  اإن  اليوم اجلمعة،  بريطاين، 
على  ان��ت�����س��ارات  حت��ق��ي��ق  يف  ف�سلت 
اأوكرانيا يف الف�ساء الإلكرتوين بعد 

مرور 6 اأ�سهر تقريباً على احلرب.
جريميي  اجل����ه����از  رئ���ي�������س  وك����ت����ب 
افتتاحي ب�سحيفة  فليمنغ يف مقال 

البلدين  ك��ا  اأن  “الإكونوم�ست”، 
الإلكرتونية  ال��ق��درات  ي�ستخدمان 

خال احلرب.
خ�سر  الآن،  “حتى  فليمنغ  وت��اب��ع 
املعلومات  ح����رب  ب���وت���ني  ال��رئ��ي�����س 
ب�سكل �سامل يف اأوكرانيا ويف الغرب. 
وعلى الرغم من اأن هذا �سبب يدعو 
من  نهون  اأن  ينبغي  ل  لاحتفال، 
املعلومات  حت��دث��ه  ال����ذي  ال���ت���اأث���ري 
اأخرى  اأم��اك��ن  يف  الرو�سية  امل�سللة 

من العامل«.
مع  ح�����دث  ك���م���ا  “متاماً  واأ������س�����اف 
خطط  اأن  ي���ب���دو  ال������ربي،  غ���زوه���ا 
لاإنرتنت  بالن�سبة  الأول��ي��ة  رو�سيا 
ا�ستخدام  ك��ان  اأه��داف��ه��ا.  حتقق  مل 
ال�����دول�����ة ل����������اأدوات الإل���ك���رتون���ي���ة 
الهجومية غري م�سوؤول وع�سوائي«.

وقال فليمنغ اإن رو�سيا ن�سرت برنامج 
)وي�سرب غيت(، وهو من الربجميات 
اأنظمة  وت�سويه  لتدمري  اخلبيثة، 

احلكومة الأوكرانية.
ا�ستخدمت  رو����س���ي���ا  اأن  واأ������س�����اف 
الأ���س��ال��ي��ب ن��ف�����س��ه��ا م���ن ق��ب��ل فيما 
ي��خ�����س ���س��وري��ا وال���ب���ل���ق���ان. واأ����س���ار 
م�سللة  م���ع���ل���وم���ات  ن�����س��ر  اأن  اإىل 
ع���رب الإن����رتن����ت ج����زء رئ��ي�����س��ي من 
ال�سرتاتيجية الرو�سية، لكن مركز 
الربيطاين  احلكومية  الت�����س��الت 
ي��ت��م��ك��ن م���ن اع��رتا���س��ه��ا واإ�����س����دار 

التحذيرات يف الوقت املنا�سب.
ف��ل��ي��م��ن��غ، دون اخل���و����س يف  وت���اب���ع 
الإلكرتونية  ال���ق���وة  اأن  ت��ف��ا���س��ي��ل، 
ال���وط���ن���ي���ة يف ب���ل���ده مي��ك��ن��ه��ا ال����رد 
ن�سر وحدة  م��ن خ��ال  رو���س��ي��ا  على 
اإلكرتونية  اأدوات  ت�ستخدم  ع�سكرية 

هجومية.

هجمات رو�سية
اأخ��������رى، ق�����ال حاكم  ن���اح���ي���ة  وم�����ن 
قتلوا  ���س��خ�����س��اً   17 اإن  اإق���ل���ي���م���ي 
رو�سيني  هجومني  يف   42 واأ�سيب 
يف  خاركيف  مدينة  على  منف�سلني 

�سمال �سرقي اأوكرانيا.
كما ذكرت 3 م�سادر اأن 4 انفجارات 
ع���ل���ى الأق��������ل وق����ع����ت اخل���م���ي�������س يف 
بيلبيك  م��ط��ار  م��ن  ق��ري��ب��ة  منطقة 
الع�سكري الرو�سي الرئي�سي يف �سمال 
�سيفا�ستوبول يف �سبه جزيرة القرم. 
اأ�سطول  ���س��م��ال م��ق��ر  امل��ط��ار  وي��ق��ع 

البحر الأ�سود يف �سيفا�ستوبول.
ميخائيل  �سيفا�ستوبول  حاكم  وقال 
“تيليغرام”،  ع���رب  رازف���وج���اي���ي���ف 
امل�سادة  ال��رو���س��ي��ة  ال���دف���اع���ات  اإن 
م�سرية  ط��ائ��رة  اأ�سقطت  للطائرات 
ذلك  ي�سفر  اأن  دون  م��ن  اأوك��ران��ي��ة، 

عن اأي اإ�سابات.
وقالت هيئة الأركان العامة للقوات 
امل�����س��ل��ح��ة الأوك���ران���ي���ة اجل��م��ع��ة اإن 
���س��ن��ت هجمات،  ال��رو���س��ي��ة  ال���ق���وات 
وح���اول���ت اإح�����راز ت��ق��دم ع��ل��ى ثاث 
ال����ق����وات  ل���ك���ن  اأك��������ر،  اأو  ج���ب���ه���ات 

الأوكرانية ت�سدت لها.
اإقليمية  ق��ي��ادة  ق��ال��ت  اجل��ن��وب،  ويف 
جندياً   73 اإن  “في�سبوك”  ع��ل��ى 
13 قطعة  وُدم�����رت  ق��ت��ل��وا  رو���س��ي��اً 
من العتاد وخمازن ذخرية مع �سعي 
على  لل�سيطرة  الأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات 

منطقة جديدة.
املعركة  “خال  ال��ق��ي��ادة  واأ���س��اف��ت 
التي اأعقبت ذلك، اأطلقت )وحداتنا( 
ال��ن��ار ع��ل��ى ال���ع���دو، م��ا اأرغ���م���ه على 
العودة اإىل موقعه الأ�سلي بخ�سائر 

يف الدبابات واملدرعات واجلنود«.
بعد  التحقق  ل��روي��رتز  يت�سن  ومل 

من تقارير �ساحة املعركة.

»�سربة ملتوية«
وو������س�����ف ال����رئ����ي���������س ف����ول����ودمي����ري 
زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي ه���ج���وم الأرب����ع����اء على 
خ���ارك���ي���ف، ث�����اين اأك������رب م���دي���ن���ة يف 
ملتوية...  “�سربة  ب��اأن��ه  اأوك��ران��ي��ا، 

ا�ستهدفت املدنيني با مربر«.
ذلك.  نغفر  اأن  “ل ميكننا  واأ���س��اف 

�سوف ننتقم«.
املدنيني  ا���س��ت��ه��داف  وت��ن��ف��ي رو���س��ي��ا 
“عملية  ت�سميها  م��ا  خ���ال  ع��م��داً 

ع�سكرية خا�سة” يف اأوكرانيا.
من  وهي  كرامارينكو،  متارا  وقالت 
“رويرتز”  لوكالة  خاركيف،  �سكان 
الذي  امل�����س��ك��ن  اأ����س���اب  ���س��اروخ��اً  اإن 

تعي�س فيه الأربعاء.
�سباب  ث���م  “فرقعة...  واأ����س���اف���ت 
رم������ادي... ل��دي��ن��ا ث���اث ن��واف��ذ، مل 
ب�����داأت ال�سامل  اآخ�����ر!  ���س��يء  ي��ت��ب��ق 
ي�ساعدون  النا�س  وراح  النهيار،  يف 

بع�سهم«.
 4 اأن  حم��ل��ي��ة  3م�سادر  وذك�������رت 
انفجارات على الأقل وقعت اخلمي�س 
يف منطقة بالقرب من مطار بيلبيك 
ال��ع�����س��ك��ري ال���رو����س���ي ال��رئ��ي�����س��ي يف 
�سبه جزيرة  �سيفا�ستوبول يف  �سمال 
ملو�سكو  م��وال  م�سوؤول  وق��ال  القرم. 

اإنه مل تقع اأ�سرار جراء ذلك.
�سمتها  التي  ال��ق��رم،  ج��زي��رة  و�سبه 
اإم����داد  خ���ط   ،2014 ع����ام  رو���س��ي��ا 
فادميري  الرئي�س  ي�سميه  ملا  مهم 
اخلا�سة  الع�سكرية  عمليته  بوتني 
الثاثاء  اأوكرانيا.وحملت رو�سيا  يف 

�سل�سلة  تنظيم  م�سوؤولية  خمربني 
يف  للذخرية  م�ستودع  يف  تفجريات 

�سبه جزيرة القرم.
ووقعت انفجارات الأ�سبوع املا�سي يف 
قاعدة جوية يف القرم قالت مو�سكو 

اآنذاك اإنها جنمت عن حادث.

كارثة نووية
لنزع  دع�����وات�����ه  غ���وت���ريي�������س  وك������رر 
زابوريجيا  حم��ط��ة  ح���ول  ال�����س��اح 

النووية.
املن�ساأة  ا�ستخدام  عدم  “يجب  وق��ال 
ع�����س��ك��ري��ة. بل  ع��م��ل��ي��ة  اأي  اإط�����ار  يف 
على العك�س، هناك حاجة ما�سة اإىل 
التحتية  البنية  اإعمار  لإع��ادة  اتفاق 
املدنية يف زابوريجيا و�سمان �سامة 

املنطقة«.
ال��ت��ي �سيطرت على  وق��ال��ت رو���س��ي��ا، 
اأوكرانيا  جنوب  يف  الواقعة  املحطة 
بعد بداية احلرب بوقت ق�سري، اإنها 
اأوكرانيا  قد تغلقها، وهو ما حذرت 
كارثة  وق���وع  خطر  �سيزيد  اأن���ه  م��ن 
م��و���س��ك��و يف وقت  ن��ووي��ة.ورف�����س��ت 
لإن�ساء منطقة  دولية  دع��وات  �سابق 
املحطة،  ح����ول  ال�������س���اح  م���ن���زوع���ة 
مهند�سون  ي��دي��ره��ا  ي����زال  ل  ال��ت��ي 
اأوكرانيون حتت ال�سيطرة الرو�سية، 

وو�سفتها باأنها “غري مقبولة«.
ال�سفة  على  الطاقة  حمطة  وتقع 
اجلنوبية التي ت�سيطر عليها رو�سيا 
اإنريهودار،  يف  �سخم  نهر  حل��و���س 
على  الأوك��ران��ي��ة  ال��ق��وات  وت�سيطر 

ال�سفة ال�سمالية.
وتبادلت رو�سيا واأوكرانيا التهامات 
مدنية  مناطق  بق�سف  الليل  خال 
على  فعلتا  كما  املحطة  م��ن  قريبة 
اأوك��ران��ي��ا رو�سيا  اأي��ام.وت��ت��ه��م  م��دى 
لقواتها  درع����اً  امل��ح��ط��ة  ب��ا���س��ت��خ��دام 
ل�سن �سربات عرب حو�س النهر على 
املدن التي ت�سيطر عليها كييف، وهو 

ما تنفيه مو�سكو.
ومل يت�سن لوكالة “رويرتز” تاأكيد 
الو�سع الع�سكري هناك اأو على من 

تقع م�سوؤولية الق�سف.
وحتول ال�سراع بني مو�سكو وكييف 
بالأ�سا�س  ت��دور  ا�ستنزاف  حرب  اإىل 
اأوك����ران����ي����ا، منذ  ����س���رق وج���ن���وب  يف 
تدفق القوات الرو�سية عرب احلدود 
الأوكرانية يف فرباير )�سباط( فيما 
و�سفها الرئي�س الرو�سي فادميري 
ع�سكرية  “عملية  ب���اأن���ه���ا  ب���وت���ني 

خا�سة«، 

ال�ضودان.. اآلف الأ�ضر يف العراء وتداعيات كارثة ال�ضيول

•• جوهان�شربغ-اأ ف ب

ملك  ي��ت��وج  ت��ام��ة،  ب�سرية  �ستجري  طقو�س  يف 
اأقوى حاكم تقليدي يف جنوب  الزولو اجلديد، 
اخلافة  على  طويل  ن��زاع  بعد  ال�سبت  اأفريقيا 

لعتاء عر�س “�سعب ال�سماء” الأ�سطوري.
بهم  م��ع��رتف  التقليديون  وال��زع��م��اء  واحل��ك��ام 
جنوب  يف  الواقعة  اأفريقيا  جنوب  يف  بالد�ستور 
القارة وتعرتف ب�11 لغة ر�سمية. وهوؤلء ملوك 
با �ساحيات تنفيذية لكنهم ميار�سون �سلطة 

معنوية عميقة وتقد�سهم �سعوبهم.
لوالده  خلفا  العر�س  ليعتلي  التقاليد،  وح�سب 
املا�سي  ال��ع��ام  ت��ويف  ال���ذي  زويليثيني  غ��ودوي��ل 
بعد حكم دام خم�سني عاما، �سيدخل مي�سوزولو 
ق�سر  يف  املا�سية”  “حظرية  ع��ام��ا(  زولو)47 
ال�سغرية  نونغوما  مدينة  يف  كواكيثومثاندايو 
يف اإقليم كوازولو ناتال )جنوب �سرق( مهد اأكرب 

جمموعة عرقية يف جنوب اإفريقيا.
العائلة  اأف��راد  ولن ي�سمح �سوى لعدد قليل من 
هذا  ب��دخ��ول  )الأم���اب���وث���و(  وامل��ح��ارب��ني  امللكية 
امل��ب��ن��ى امل��ع��ب��د لأم����ة ال���زول���و. وق��ل��ة م��ن النا�س 

يعرفون ما �سيحدث هناك...
الثقافات  خبرية  مازيبوكو  غوغوليتو  وق��ال��ت 
الإفريقية يف جامعة “كوازولو ناتال” اإن امللك 
الذي يباركه الأجداد خال طقو�س العبور هذه 
“�سيتم تقدميه بعد ذلك اإىل الأمة التي تتعهد 

باحرتامه وقبوله كملك«.
مليونا   11 عددهم  البالغ  ال��زول��و  اأف���راد  يلبي 

م��واط��ن��ني يف جنوب  ك��ل خم�سة  م��ن  واح���د  اأي 
لاحتفال  ال��دع��وات  جماعي  ب�سكل  اإف��ري��ق��ي��ا، 
بثقافتهم. وتطلق الن�ساء مباب�سهن التقليدية 
بينما  ب��اأق��دام��ه��ن  الأر����س  وي�سربن  ال��زغ��اري��د 
حت�سر الفتيات عاريات ال�سدور وعلى اأعناقهن 

قادات ملونة.
وت���ق���وم ���س��ف��وف ط��وي��ل��ة م���ن ال���رج���ال الذين 
ي���رت���دون ج��ل��ود ح��ي��وان��ات وامل�����س��ل��ح��ني بحراب 
ما�سيهم  اإرث��ا من  ي�سكل  ما  ح��رب يف  مبحاكاة 

احلربي �سد امل�ستعمر.
املعروفة  ال��زول��و  �سعب  و�سهرة  عظمة  وت�ستند 
خارج احلدود الإفريقية اإىل اإجنازا ملكها ت�ساكا 
املحارب ال�سر�س وموؤ�س�س اجلي�س الذي انت�سر 
�سد  طاحنة  معركة  يف  ع�سر  التا�سع  القرن  يف 

الإمرباطورية الربيطانية.
وه�����زم حم���ارب���ون ح���ف���اة ي���رت���دون ت��ن��ان��ري من 
النظامي  اجل���ي�������س  واأ�������س������اور،  ال����ق����رود  ج���ل���ود 
الوقائع  هذه  اإىل  اخليال  واأ�سيف  الربيطاين. 
و�سمى املوؤرخون املقاتلني الزولو ب”ا�سربطيي 
الأمة  “هذه  اإن  زي��ب��وك��و  م��ا  اإف��ري��ق��ي��ا«.وق��ال��ت 
داخل  املعركة  احتدمت  بهويتها«.موؤخرا،  تعتز 
الق�سر. فمي�سوزولو زولو النجل املف�سل للملك 
الراحل ياجه واجه معار�سة من زوجته الأوىل 
�ست  زويليثيني  غودويل  للملك  وكان  وابنائها. 

زوجات و28 ابنا على الأقل.
املجموعة  احتفلت  امل��ا���س��ي،  الأ���س��ب��وع  نهاية  يف 
يائ�سة  اأك���ربه���م يف حم���اول���ة  ب��ت��ت��وي��ج  امل��ن�����س��ق��ة 

لا�ستياء على العر�س.

وتقول امللكة الأوىل التي جلاأت اإىل الق�ساء اإنها 
الوريثة ال�سرعية للعر�س، لكن بناتها ينق�سون 
بينما  تنفيذها  تعليق  مت  وق��د  الو�سية.  �سحة 

اأق�سيت عن املر�سحني املحتملني.
ويف اآخر ف�سل يف هذه امللحمة امللكية، اأعلن اإخوة 
عن  �سحايف  موؤمتر  يف  اخلمي�س  ال��راح��ل  امللك 

وجود مطالب ثالث غام�س بالعر�س.
ا حمور  اإىل جانب التاج، ت�سكل ثروة امللك اأي�سً

النزاع.
ال��زول��و ه��و مالك ث��ري لأرا����س يديرها  فملك 
���س��ن��دوق ي���ق���وده وح�����ده. وت��ب��ل��غ م�����س��اح��ة هذه 
األ��ف كيلومرت مربع،  الأرا���س��ي ح��واىل ثاثني 
نحو  ميلك  كما  بلجيكا.  م�ساحة  يعادل  ما  اأي 

1500 عقار ميكن اأن يجني منها اإيجارات.
الباذخ  حياته  با�سلوب  زويليثيني  امللك  ا�ستهر 
الدولة  م���ن  ي����ورو  األ����ف   75 ح����واىل  وي��ت��ل��ق��ى 
قدرها  وميزانية  ال�سخ�سي  ل�ستخدامه  �سنوًيا 
4،2 مايني يورو لت�سغيل اململكة، ح�سب �سلم 

من�سور يف اجلريدة الر�سمية.
وهذا ي�سكل دعما مللك يلعب دور �سامن لل�سلم 
من  ن��غ��وب��اين  �سيهاويكيلي  الج��ت��م��اع��ي.وق��ال 
رفاهية  ي�سهر على  “اإنه  ناتال  كوازولو  جامعة 
املجتمع”  وتنمية  الفقر  بق�سايا  ويهتم  رعاياه 

ويدعو على �سبيل املثال اإىل اإن�ساء بنى حتتية.
�سرييل  الرئي�س  �سيكر�س  املقبلة،  الأ�سهر  ويف 
مبلك  ر�سمًيا  الع��رتاف  عرب  تتويجه  رامابوزا 
تهدد  التي  اخل�سومات  اإنهاء  اأم��ل  على  الزولو 

ال�سام على اململكة.

تتويج ملك جديد للزولو بعد خاف طويل يف جنوب اأفريقيا 
•• فريجينيا-اأ ف ب

ال�سيخ  ال�سافعي  على  حكمها  اأمريكية  حمكمة  ُت�سدر 
ع�سو خلية “البيتلز” التابعة لتنظيم داع�س الإرهابي 
ب��اح��ت��ج��از ره���ائ���ن غ��رب��ي��ني وتعذيبهم  وال���ت���ي ع��رف��ت 
واإعدامهم، وقد ويواجه عقوبة بال�سجن مدى احلياة 

بتهمة قتل اأربعة اأمريكيني.
ال�سورية  ال��ك��ردي��ة  ال��ق��وات  اعتقلت   ،2018 ال��ع��ام  يف 
ال�����س��اف��ع��ي ال�����س��ي��خ ال��ب��ال��غ م��ن ال��ع��م��ر 34 ع���ام���اً. ويف 
ن��ي�����س��ان/اأب��ري��ل اأدان���ت���ه ه��ي��ئ��ة حم��ّل��ف��ني ب��ع��د حماكمة 
هيئة  واأج���رت  “البيتلز”.  �سادية  ع��ن  ك�سفت  مرهقة 
املحّلفني املكّونة من 12 �سخ�ساً مداولت ل�ست �ساعات 
على الأق���ل على م��دى ي��وم��ني، قبل اإدان��ت��ه ل���دوره يف 
فويل  جيم�س  وال�سحافَيني  اأم��ريك��ي��ني،  اأرب��ع��ة  مقتل 
بيرت  الإغ��اث��ة  عاملَي  اإىل  اإ���س��اف��ة  �سوتلوف  و�ستيفن 

كا�سيغ وكايا مولر.
اأُلقي القب�س على ال�سافعي ال�سيخ مع ع�سو  وكان قد 
املواطن  األيك�سندا كوتي،  هو  “البيتلز”،  اآخر يف خلية 

الربيطاين ال�سابق البالغ من العمر 38 عاماً.
و���ُس��ّل��م ال���رج���ان ل��ل��ق��وات الأم���ريك���ي���ة يف ال���ع���راق ثّم 
اأُر�سا اإىل الوليات املتحدة يف العام 2020 ليخ�سعا 

للمحاكمة.
واأقّر األك�سندا كوتي بذنبه يف اأيلول/�سبتمرب 2021، 
ني�سان/اأبريل  يف  احل��ي��اة  م��دى  بال�سجن  عليه  وُح��ك��م 
امل��ا���س��ي م���ن ق��ب��ل ال��ق��ا���س��ي ت���ي. ا�����س. اإي��ل��ي�����س، الذي 

�سُي�سدر احلكم �سّد ال�سافعي ال�سيخ.
هو  “البيتلز”،  خلية  يف  مفرت�س  اآخ���ر  ع�سو  وم��ُث��ل 
اأم��ام حمكمة  38 عاماً،  اآين ديفي�س البالغ من العمر 

من  ترحيله  بعد  لندن،  يف  املا�سي  الأ�سبوع  بريطانية 
اأ�سهر  ط��ي��ار  دون  م��ن  اأم��ريك��ي��ة  ط��ائ��رة  وقتلت  تركيا. 
اأع�����س��اء اخل��ل��ي��ة، ال��ربي��ط��اين حم��م��د اإم�����وازي امللّقب 
 .2015 ال���ع���ام  يف  ���س��وري��ا  يف  جون”،  ب”اجلهادي 
وظهر هذا الأخ��ري يف عّدة م�ساهد م�سّورة وهو يذبح 

ال�سحايا.
يف  ن�سطوا  ال��ذي��ن  الأرب���ع���ة  “البيتلز”  اأع�����س��اء  ُي��ّت��ه��م 
قد  ك��ان��وا  بعدما  و2015   2012 عامي  ب��ني  �سوريا 
تبّنوا اأفكاراً متطّرفة يف لندن، بالإ�سراف على احتجاز 
ما ل يقل عن 27 �سحفياً وعامًا يف املجال الإن�ساين 
قدموا من الوليات املتحدة واأوروبا وبلجيكا واليابان 

ونيوزيلندا ورو�سيا.
واأطلق رهائن غربيون لقب “البيتلز” على جمموعة 
اأع�������س���اوؤه���ا بلكنة  الإره����اب����ي����ني ه����ذه ال���ت���ي ي���ت���ح���ّدث 

بريطانية.
نقل  خ��ال  م��ن  �سيئة  �سمعة  املجموعة  ه��ذه  اكت�سبت 

م�ساهد اإعدام الأ�سرى يف مقاطع فيديو مرّوعة.
يف  �سابقني  و�سوريني  اأوروب��ي��ني  رهائن  ع�سرة  وو�سف 
لها  تعّر�سوا  التي  الفظائع  ال�سيخ،  ال�سافعي  حماكمة 
ال�سعق  اأو  ال��غ��رق  حم��اك��اة  مثل  “البيتلز”،  ي��د  على 

بال�سدمات الكهربائية اأو الإعدام الوهمي.
الأ�سبوع  الربيطانية هذا  ال�سرطة  من جهتها، ك�سفت 
بناء  مبثابة  كان  “البيتلز”  �سّد  الق�سية  حت�سري  اأّن 
“اأحجية من القطع ال�سغرية جداً” ملدة ع�سر �سنوات.

وقال ريت�سارد �سميث رئي�س �سعبة مكافحة الإرهاب يف 
م�سار  نتبع  “كّنا  الأرب��ع��اء،  لل�سحافيني  لندن  �سرطة 
فتات اخلبز ال�سغرية، هي �سظايا يف الواقع، من كمية 

هائلة من التحقيقات الأخرى«.

ع�ضو »خلية البيتلز« يواجه عقوبة ال�ضجن مدى احلياة 

العامل يحب�س  اأنفا�سه حت�سبًا الندالع اأزمة نووية 

خماوف من »ت�ضرينوبل«جديدة و�ضاح الغرب يتقاطر على اأوكرانيا
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•• ولنجتون-رويرتز

هطلت اأمطار غزيرة على مناطق من 
نيوزيلندا لليوم الرابع اأم�س اجلمعة، 
مما اأجرب مئات الأ�سخا�س على ترك 
وعدم  الأن��ه��ار  في�سان  م��ع  منازلهم 

ا�ستقرار الأر�س التي غمرتها املياه.
وكانت نيل�سون، الواقعة على ال�ساحل 
الأكر  اجلنوبية،  للجزيرة  ال�سمايل 
ت�����س��ررا ح��ي��ث مت اإخ�����اء اأك����ر من 

املناطق  بع�س  واإع���ان  منزل   400
ب�سبب  ل��ل�����س��ك��ن  ����س���احل���ة  غ����ري  ب���ه���ا 

الأمطار.
األيك لوفريدي�س مدير الدفاع  وقال 
املدين يف منطقة نيل�سون تا�سمان يف 
موؤمتر �سحفي “الأ�سرار التي راأيتها 
اأن  واأعتقد  مفجعة  كانت  نيل�سون  يف 

التعايف يحتاج ل�سنوات«.
وتابع “بينما كنا نقود ال�سيارة كانت 
يف  مكان”،  ك���ل  يف  ان���زلق���ات  ه��ن��اك 

اإ�سارة اإىل النهيارات الأر�سية.
وق���������ال ه���ي���ئ���ة الأر���������س��������اد اجل����وي����ة 
ت�ساقط  نيل�سون  اإن  )ميت�سريفي�س( 
الأمطار  م��ن  مليمرتا   172 عليها 
م��ن��ذ ي���وم ال���ث���اث���اء، وه���و اأك����ر من 
يف  الأم��ط��ار  ه��ط��ول  متو�سط  �سعف 
�سقوط  امل��ت��وق��ع  وم��ن  اآب.  اأغ�سط�س 
التال  على  اأخ���رى  مليمرتا   190
القريبة من نيل�سون يف اليوم التايل.

وطلبت ال�سلطات من ال�سكان تخزين 

املياه ب�سبب وجود م�سكات يف �سبكة 
املياه باملدينة.

ك��م��ا ت��ن�����س��ح خ���دم���ة ال����دف����اع امل���دين 
ب�سبب  ال�ساحل  عن  بالبتعاد  النا�س 
ارت���ف���اع الأم�����واج ل��ث��اث��ة اأم���ت���ار على 

بع�س ال�سواطئ.
الدفاع  ق�����وات  م���ن  اأف������راد  وي�����س��اع��د 
ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة يف ع��م��ل��ي��ات الإج����اء 

واحلماية من الفي�سانات.
ك���م���ا ه��ط��ل��ت اأم�����ط�����ار غ����زي����رة على 

ال�سمالية لنيوزيلندا خال  اجلزيرة 
املا�سية  والع�سرين  الأرب���ع  ال�ساعات 
البلدات  بع�س  عن  ال�سبل  تقطع  مع 
وغ����رق ال���ط���رق وامل���ن���ازل حت���ت املياه 

واإجاء النا�س.
وقال هيئة الدفاع املدين يف نورثاند 
من  اإن  ف��ي�����س��ب��وك  ع��ل��ى  م��ن�����س��ور  يف 
الفي�سانات  بع�س  تنح�سر  اأن  املتوقع 
م��ع ت��راج��ع امل���د يف وق���ت لح���ق لكن 

�ستظل بع�س الطرق مقطوعة.

•• وا�شنطن-وكاالت

“وول  �سحيفة  يف  روف  ك���ارل  راأى 
الرئي�س  اأن  جورنال”  ����س���رتي���ت 
الأم���ري���ك���ي ج���و ب���اي���دن دم����ر قيمة 
اأمريكا وقل�س تاأثريها العاملي وجعل 
العامل اأكر خطورة بعدما تنازل عن 
ال�سنة  الوقت من  اأفغان�ستان يف هذا 

املا�سية.
اإىل داعمي الن�سحاب  بالن�سبة  حتى 
م�ساهد  جت��اه��ل  ي�ستحيل  ع��م��وم��اً، 
والطائرة  كابول  مطار  يف  الفو�سى 
الأمريكية املقلعة مع اأفغان مرعوبني 
م�����س��ت��ب��ث��ني مب���ع���دات ال��ه��ب��وط فيها 
بالعلم  ملفوفاً  نع�ساً  ع�سر  وث��اث��ة 
الأم��ري��ك��ي يف ق��اع��دة دوف���ر اجلوية 
الذين  اجلنود  رف��ات  احت�سنت  وق��د 
�سقطوا ب�سبب هجوم انتحاري نفذه 

داع�س.

ت�سليل
اأ�سدر م�سرعون جمهوريون يف جلنة 
النواب  ملجل�س  اخل��ارج��ي��ة  ال�����س��وؤون 
بعنوان:  �سفحة   121 م��ن  تقريراً 
“اإخفاق ا�سرتاتيجي: تقييم ان�سحاب 
برئا�سة  اأفغان�ستان”.  م��ن  الإدارة 
ماكول،  مايكل  تك�سا�س  ع��ن  النائب 

ت��ق��دم ال���ن���واب مب��ل��ف دق��ي��ق وحمكم 
التهامات  تت�سمن  ال��ك��ات��ب.  ح�سب 

ت�سليل ال�سعب الأمريكي.
الأبي�س،  البيت  مزاعم  نقي�س  على 
وكبار  احل��ل��ف��اء  اإّن  ال��ت��ق��ري��ر  ي��ق��ول 
الأمريكيني  ال��ع�����س��ك��ري��ني  ال����ق����ادة 
“دعموا انت�ساراً م�ستمراً م�ستنداً اإىل 
ل�2500  اأفغان�ستان”  يف  ال��ظ��روف 
جندي اأمريكي و 6000 من اجلنود 
ال��ن�����س��ائ��ح و�سن  ل��ت��ق��دمي  احل��ل��ف��اء 
الإره���اب.  ملكافحة  خم��ت��ارة  عمليات 
ل��ك��ن م��ن خ���ال الإ�����س����رار، ع��ل��ى ما 
املهمة  اأن  على  اأدل���ة،  دون  م��ن  يبدو 
من  الآلف”  “ع�سرات  �ستتطلب 
ال��ق��وات الأم��ري��ك��ي��ة الإ���س��اف��ي��ة، نفذ 
بايدن عو�ساً عن ذلك ان�سحاباً غري 
ال��ق��رار مدعوماً  يكن  م�����س��روط. مل 
ال��ذي��ن مل  ال�����س��رك��اء  اأو  م��ن اجلي�س 
ي��ت�����س��اور م��ع��ه��م ب��اي��دن ف��ع��ًا ب�سكل 

م�سبق.

جناح ا�ستثنائي؟
ق������رار  اإن  اجل�����م�����ه�����وري�����ون  ي�����ق�����ول 
الن���������س����ح����اب ب�������س���رف ال���ن���ظ���ر عن 
بايدن  اإدارة  دف��ع  امليدانية  ال��ظ��روف 
منا�سب  ب�سكل  التخطيط  ع��دم  اإىل 
فريق  اإن  لان�سحاب.  ال�ستعداد  اأو 

اتخاذ  م��ت��ك��رر  ب�سكل  “اأّخر  ب��اي��دن 
حترك حا�سم كان �سرورياً للتخفيف 
لقد  املحتملة”.  ال����ع����واق����ب  م����ن 
من  اأي���اً  اأن  ل��و  كما  الإدارة  ت�سرفت 
�سقوط  من  بالرغم  مهم.  غري  ه��ذا 
طالبان،  اأم�����ام  ���س��ري��ع��اً  اأف��غ��ان�����س��ت��ان 
الفو�سوي  الن�سحاب  بايدن  و�سف 
اليوم  حتى  ا�ستثنائي”.  “جناح  باأنه 
ثمة اأكر من مئة اأمريكي، وع�سرات 
امل���وؤه���ل���ني  الأف������غ������ان  م�����ن  الآلف 
من  املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  للمجيء 

القوات  دعموا  الذين  العديد  بينهم 
اأفغان�ستان  يف  ع��ال��ق��ون  الأم��ري��ك��ي��ة، 

ب�سبب عدم كفاءة الإدارة.

رد �سعيف
عرب  التقرير  الأبي�س  البيت  انتقد 
للناطقة  ���س��ف��ح��ات  ث����اث  م���ن  رد 
اأدريان  القومي  الأم��ن  با�سم جمل�س 
ترامب  دونالد  حملت  التي  وات�سون 
الرئي�س  ف���او����س  ل��ق��د  امل�����س��وؤول��ي��ة. 
ال�سابق “اتفاقاً معيوباً” مع طالبان. 

تاركاً  الأمريكية،  القوات  عدد  قل�س 
ع�سكري  م��وق��ف  اأق���وى  “يف  طالبان 
“باأي  ي���ق���م  مل   .”2001 م���ن���ذ 
ا�ستعدادات ... للبدء باإجاء حلفائنا 
الأمر  هذا  اأن  روف  يرى  الأفغان”. 
���س��ح��ي��ح ل��ك��ن��ه ل ي��ع��ف��ي ب���اي���دن من 

امل�سوؤولية.
ل����و ك�����ان ب����اي����دن غ����ري م����واف����ق على 
يرف�سه؟  مل  فلماذا  ت��رام��ب،  ات��ف��اق 
�سيا�سات  من  الكثري  عن  تخلى  لقد 
هناك  ك���ان  واإذا  الأخ������رى.  ت���رام���ب 

يف  الأمريكية  القوات  قليل من  عدد 
بزيادتها  يقم  مل  فلماذا  اأفغان�ستان، 
تكن  مل  واإذا  م��ت��وا���س��ع؟  ب�سكل  ول��و 
احللفاء  لإج���اء  ج��اه��زة  الهيكليات 
يف  الإدارة  تبنها  مل  فلماذا  الأف��غ��ان، 

�سبعة اأ�سهر قبل الن�سحاب؟

ادعاء م�سحك... لو مل يكن حمزناً
باأن  اأوروي��ل��ي��اً  ادع���اء  وات�سون  قدمت 
اأمننا  “عزز  الأم��ري��ك��ي  ال�ست�سام 
على  �سدقيتنا  و”ا�ستعاد  القومي” 
يكون  اأن  اأم��ك��ن  الدويل”.  امل�����س��رح 
ل����و مل يكن  ه�����ذا الأم�������ر م�����س��ح��ك��اً 
حمزناً للغاية، تابع روف. اأدت كارثة 

اإحباط  اإىل  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  يف  ب���اي���دن 
وت�سجيع  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ح��ل��ف��اء 
ت�سري  اأن  ال�سني  باإمكان  خ�سومها. 
كدليل  الأم���ري���ك���ي  الن�����س��ح��اب  اإىل 
اأمريكا  اأن  ع��ل��ى  الأخ�������رى  ل���ل���دول 
اأن يكون  ل��ل��ث��ق��ة. ومي��ك��ن  اأه����ل  غ��ري 
اجل���راأة يف  زرع  ق��د  ف��ع��ًا  الن�سحاب 
بوتني  ف��ادمي��ري  ال��رو���س��ي  الرئي�س 
العظمى  املاأ�ساة  اأوك��ران��ي��ا.  يغزو  كي 
ه��ي م��ا ح�سل لل�سعب الأف��غ��اين مع 
اإن��ه��اء ع��ودة طلبان حم���اولت دولته 
وخ�سو�ساً  الإن�سان،  حقوق  حلماية 
ال���ن�������س���اء، و����س���م���ان م�����س��ت��ق��ب��ل اأك���ر 

ازدهاراً.

التداعيات تطارد بايدن
ال����ه����روب من  ب����اي����دن  ي�����س��ت��ط��ع  مل 
لان�سحاب.  ال�سيا�سية  ال��ت��داع��ي��ات 
الرئا�سي  لأدائ��������ه  ال���ت���اأي���ي���د  و����س���ل 
)ني�سان(  اأب���ري���ل   7 يف  ذروت�����ه  اإىل 
ملعدل  وفقاً   55.7% وبلغ   2021
ا����س���ت���ط���اع���ات ال��������راأي ل���ري���ل كلري 
ب�سكل  ال��ت��اأي��ي��د  ت��راج��ع  بوليتيك�س. 
بحلول   50.1% ح��دود  اإىل  بطيء 
14 اأغ�سط�س )اآب(. بعد �سهر تدنى 
التاأييد  يت�ساعد  ومل   .45% اإىل 
اأفغان�ستان  ك��ارث��ة  حطمت  جم����دداً. 

ومع  ال��ك��ف��اءة،  م�ستوى  على  �سمعته 
تاأييده  معدل  بلغ  الت�سخم،  تف�سي 

%40.6 يوم الأربعاء.
الكونغر�س  دمي��وق��راط��ي��و  ح��د  ل��ق��د 
ف��ر���س اجلمهوريني  م��ن  امل����رتددون 
مطول  ب�����س��ك��ل  الإدارة  م�����س��اءل��ة  يف 
حول ا�ستعداداتها اأو بالأحرى غياب 
فقيدوا  ل��ان�����س��ح��اب  ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا 
عدد وطول ومدة جل�سات ال�ستماع. 
لذلك، اإن تقرير النواب اجلمهوريني، 
بالرغم من ا�ستناده اإىل بحث معمق، 
ال����ت����ي ميكن  ل���ل���م���ع���ل���وم���ات  اف���ت���ق���د 
ال�ستماع  ج��ل�����س��ات  م���ن  ا���س��ت��ق��اوؤه��ا 
وزارة  وجتاهلت  واملكثفة.  املفتوحة 
ومنعت  ال���س��ت��ف�����س��ارات  اخل���ارج���ي���ة 

الو�سول اإىل �سهود رئي�سيني.
مبجل�س  اجل��م��ه��وري��ون  ف��از  اإذا  لكن 
النواب هذا اخلريف، واأ�سبح ماكول 
اخل��ارج��ي��ة يف  ال�����س��وؤون  رئي�س جلنة 
قادرين  ف�سيكونون  ال��ن��واب،  جمل�س 
اأمكن  التي  الكارثة  اإعطاء هذه  على 
ت�ستحقه.  ال���ذي  اله��ت��م��ام  ت��ف��ادي��ه��ا 
ال�سعب  ي��ت��ع��ر���س  الأث����ن����اء،  ه���ذه  يف 
يوم،  كل  والقمع  للرتهيب  الأفغاين 
وختم  وال��ف��ت��ي��ات.  الن�ساء  خ�سو�ساً 
الكاتب: “مل يكن من ال�سروري اأن 

يحدث ذلك«.

الأمطار الغزيرة يف نيوزيلندا جترب املئات على الإجاء 

•• عوا�شم-وكاالت

ت��ل��وح ج��ول��ة ج��دي��دة م��ن املفاو�سات 
بني مو�سكو وكييف، بعد بعث الغرب 
باإ�سارة لاأخرية اأنه “مل يبق اأمامها 
م�سهد  ل��ت��غ��ري  الوقت”  م���ن  ك��ث��ري 
يداهم  اأن  ق��ب��ل  ل�����س��احل��ه��ا،  احل����رب 
اإمدادات  اأوروبا ال�ستاء وخطر نق�س 

الطاقة الرو�سية خاله.
وج����اءت الإ����س���ارة ل��ل��م��ف��او���س��ات على 
طيب  رج��ب  ال��رتك��ي  الرئي�س  ل�سان 
اأردوغ����������ان ع���ق���ب ق���م���ة ج��م��ع��ت��ه مع 
ن����ظ����ريه الأوك�������������راين ف���ول���ودمي���ري 
زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي، والأم�����ني ال��ع��ام لاأمم 
امل���ت���ح���دة اأن���ط���ون���ي���و غ���وت���ريي�������س يف 
اخلمي�س،  الأوكرانية،  لفيف  مدينة 
بقوله اإن اأنقرة: “م�ستعدة للعب دور 
الو�سيط اأو تقدمي ت�سهيات لإحياء 

املفاو�سات بني رو�سيا واأوكرانيا«.
اأن يبدو  وح��اول الرئي�س الأوك���راين 
�سلبا يف موقفه، قائا عقب القمة اإن 
فقط  ممكنة  مو�سكو  مع  املفاو�سات 
بعد ان�سحاب قواتها من املناطق التي 

�سيطرت عليها يف باده.

طوق جناة
وي�سف خرباء حتدثوا ملوقع “�سكاي 
الرتكية  ال��و���س��اط��ة  عربية”  ن��ي��وز 
باأنها  امل��ت��وق��ف��ة  امل��ف��او���س��ات  لإح���ي���اء 
تتهمها  التي  لأوروب���ا  “طوق جناة” 
الأ�سلحة  اإر���س��ال  يف  ب��ال��ت��اأخ��ر  كييف 

التي تطلبها،
اأمام  خ�سائر  تكبدها  ا�ستمرار  رغ��م   

مو�سكو.
فرن�سا  خا�سة  ب��اأوروب��ا،  دول  وت�سعى 
احلرب  يف  الت�سعيد  لتهدئة  واأملانيا، 
هلعا من قيام مو�سكو بقطع اإمدادات 
القار�س،  ال�����س��ت��اء  زح����ف  م���ع  ال���غ���از 
واحتمال  ال��ط��اق��ة،  اأ���س��ع��ار  وارت���ف���اع 

انفجار احتجاجات �سعبية.

باقي القليل
ق��ال��ت �سحيفة  اإ����س���ارة حت��ذي��ر،  ويف 
عدم  اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  “تلغراف” 
دونبا�س  يف  الأوكرانية  القوات  تقدم 
املقبلة  الثاثة  الأ���س��ه��ر  وخ��ري���س��ون 
ال��دع��م الغربي  ي����وؤدي ل��رتاج��ع  ق��د 

لكييف.
وعن ال�سبب، اأو�سحت اأنه “مل يتبق 
اأمام اأوكرانيا �سوى القليل من الوقت 
امل���ع���رك���ة، حيث  ال��و���س��ع يف  ل��ت��غ��ي��ري 
�سيكون  ال��ب��ارد  الطق�س  اق���رتاب  اإن 
دول  لعتماد  ن��ظ��را  رو���س��ي��ا؛  ل�سالح 

اأوروبية على الطاقة الرو�سية«.
وهنا يقول املحلل ال�سيا�سي، م�سطفى 
القادة  اأن  “يبدو  امل���ح���م���د:  خ���ال���د 
الأوروبيني يبذلون ق�سارى جهدهم 
للحفاظ على هدوء ال�سارع الأوروبي 
القفزة  ع���ل���ى  الح����ت����ج����اج����ات  م�����ن 
امل��ف��اج��ئ��ة يف الأ���س��ع��ار، واخل����وف من 
�ستاء غري م�سبوق، فلم تعد امليزانية 
اأع��ب��اء دع��م كييف  ق���ادرة على حتمل 
القوات  بخ�سارة  ناهيك  بالأ�سلحة، 
املدن«.ويرى  للعديد من  الأوكرانية 

لأوكرانيا  اأردوغ���ان  زي��ارة  اأن  املحمد 
ج������اءت ب���ع���د ح����ث م��و���س��ك��و ل����ه على 
لتخيريه  زيليني�سكي  م��ع  التوا�سل 
بني ال�ست�سام اأو التفاو�س، كما اأن 
الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون، 
نيابة عن دول باأوروبا، اأخذ �سمانات 
اأوروبا  اإىل  التمدد  بعدم  رو�سيا  من 
ال�سرقية اإذا ما اأوقفت اأوروبا الدعم 

لكييف.
ِخيار  الأوروب���ي���ة  ال���دول  اأم���ام  والآن 
ال�سيا�سي،  امل��ح��ل��ل  ي��وا���س��ل  واح�����د، 
اإي��ق��اف ه���ذا ال��دع��م، وتخفيف  وه���و 
العقوبات تدريجيا على مو�سكو؛ كي 
ت�سمن ا�ستمرار تدفق الغاز الرو�سي، 

ومنع انتفا�س ال�سعوب الأوروبية.

 االنق�سام يتزايد
اأ�ستاذ  ال�ساهر،  �ساهر  ال��دك��ت��ور  اأم���ا 
“�سن  جامعة  يف  الدولية  الدرا�سات 
يتوقع  ف��ا  ال�سينية،  �ساين”  ي���ات 
ال��وق��ف للدعم الأوروب����ي، لكنه  ه��ذا 
القارة  “لأن  ت��خ��ف��ي��ف��ه  ي�����س��ت��ب��ع��د  ل 
تورطت«.وما �سيدفع اأوروبا لتخفيف 

الدعم، يوا�سل ال�ساهر، هو ح�سولها 
ما  وه��ذا  مو�سكو،  م��ن  مكا�سب  على 
تغيري  يف  ف���ب���داأت  ك��ي��ي��ف؛  اكت�سفته 
بعيًدا  و�ساطة  ع��ن  والبحث  املعادلة 
اإىل  اأوروب��ا ووا�سنطن.كما يلفت  عن 
الغرب  اإم���داد  ت��راج��ع  يف  احلا�سم  اأن 
كييف بال�ساح من عدمه هو موقف 
“فهل  ال���ق���ادم���ة:  ال�����س��ع��وب الأي�������ام 
تكاليف  الأوروب��ي  املواطن  �سيتحمل 
اجلزئية  تلك  لأوك��ران��ي��ا؟«يف  الدعم 
ال�سيا�سة  يف  الرو�سي  اخلبري  يجيب 
فيكتوروفيت�س،  دمي��ي��رتي  ال��دول��ي��ة 
برفاهية  ت�سحي  “لن  اأوروب�����ا  ب���اأن 
الذي  زيلين�سكي  اأج����ل  م���ن  �سعبها 
ل��ل��زج بحلف  الأزم����ة  ب��داي��ة  �سعى يف 
الناتو خلو�س املعركة نيابة عنه، ومل 

يحدث«.
حادا  تراجعا  فيكتوروفيت�س  ويتوقع 
وكييف،  ال���غ���رب  ب���ني  ال���ع���اق���ات  يف 
وتخفيفا  م���و����س���ك���و،  م����ع  وت����ق����ارب����ا 
ب�سهادة  اأوروبا  التي دمرت  للعقوبات 
ا���س��ت��ط��اع��ات ال����راأي ال��غ��رب��ي��ة، وفق 

تقديره.

•• بروك�شل-اأ ف ب

تدعو كييف الأوروبيني اإىل حظر 
ال���رو����س يف �سياق  ال�����س��ي��اح  دخ����ول 
مو�سكو  على  املفرو�سة  العقوبات 
اإث���ر غ���زو اأوك���ران���ي���ا، غ��ري اأن هذا 
الإج���������راء ل��ي�����س م���و����س���ع اإج���م���اع 
تتبعه  ال��ذي  اخل��ط  ويتعار�س مع 
الدول ال�27 حتى الآن على �سعيد 

العقوبات.
و�ستتم مناق�سة هذا املو�سوع خال 
خارجية  وزراء  ي��ع��ق��ده  اج���ت���م���اع 
يف  اآب/اأغ�سط�س  نهاية  يف  التكتل 

براغ.
اأع��ل��ن وزي��ر اخل��ارج��ي��ة الأوك���راين 
“الرو�س  اأن  ك���ول���ي���ب���ا  دم����ي����رتو 
يدعمون بكثافة احلرب، ي�سفقون 
املدن  على  ال�ساروخية  لل�سربات 
اأوكرانيني.  ول��ق��ت��ل  الأوك���ران���ي���ة 
يتمتعون  الرو�س  ال�سياح  اإذا  دع��وا 

برو�سيا«.
وط����ال����ب ال���رئ���ي�������س ف���ول���ودمي���ري 
زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي ال���غ���رب���ي���ني ب���اإغ���اق 
الذين  ال����رو�����س  اأم������ام  ح����دوده����م 
عاملهم  يف  “العي�س  عليهم  يتعني 
اخلا�س اإىل اأن يبدلوا فل�سفتهم”، 
وفق ما قال يف مقابلة اأجرتها معه 
���س��ح��ي��ف��ة وا���س��ن��ط��ن ب��و���س��ت يف 8 
اعتربه  طلب  وه��و  اآب/اأغ�سط�س، 

الكرملني “غري عقايّن«.
تقدمت عدة بلدان �سواها يف اتخاذ 
تدعو  لكنها  ال�سدد  بهذا  ت��داب��ري 

اإىل موقف اأوروبي موّحد.
ال���ب���ل���دان فنلندا  ه����ذه  ب���ني  وم����ن 
ال���ت���ي ت���ع���ال���ج ع������ادة ح������واىل األ����ف 
اليوم،  يف  دخ�����ول  ت���اأ����س���رية  ط��ل��ب 
التاأ�سريات  فقررت احلد من عدد 
اعتبارا  ال��رو���س  لل�سياح  املمنوحة 
من الأول من اأيلول/�سبتمرب اإىل 

%10 مما هي عليه حاليا.
وم����ن����ذ اإغ���������اق امل�����ج�����ال اجل�����وي 
الأوروب��ي على رو�سيا ردا على �سن 
اأوك���ران���ي���ا، ي�سعى  ه��ج��وم��ه��ا ع��ل��ى 
للدخول  الرو�س  من  متزايد  عدد 
اإىل  منه  لانتقال  البلد  ه��ذا  اإىل 
اأخ��رى من الحت��اد الأوروبي  دول 
لإقامة  �سنغن  ت��ا���س��ريات  بف�سل 
من  ي��وم��ا  ت�سعني  ق��دره��ا  ق�سرية 

اأ�سل فرتة 180 يوما.
الفنلندية  ال�����وزراء  رئي�سة  وراأت 
العدل  “لي�س من  اأن��ه  مارين  �سنا 

الرو�س  املواطنني  بو�سع  يكون  اأن 
ف�ساء  اإىل  اأوروب������ا،  اإىل  ال��دخ��ول 
 ... �سنغن والقيام بجولة �سياحية 
اأ�سخا�سا  تقتل  رو�سيا  اأن  حني  يف 

يف اأوكرانيا«.
معهد  م��ن  بريت  �سرييل  واأو���س��ح 
جاك دولور اأن هذا الإج��راء الذي 
“من غري  ���س��ي��ك��ون غ��ري م�����س��ب��وق 
املرجح اأن يقره الحتاد الأوروبي، 
بتاأييد  �سيحظى  اأن����ه  ب���ّد  ل  ل��ك��ن 
مبا  العامة  الآراء  من  كبري  ق�سم 
يتخطى الدول التي تتبنى تاريخيا 

موقفا حذرا حيال رو�سيا«.
ال�26  ���س��ن��غ��ن  ف�����س��اء  دول  ت��ل��ق��ت 
الأوروبي  دول��ة من الحت��اد   22(
وال�سويد  واإي�������س���ل���ن���دا  وال��������رنوج 
ث��اث��ة مايني  ول��ي�����س��ت��ن�����س��ت��اي��ن( 
 ،2021 تاأ�سرية دخول عام  طلب 
من  ط����ل����ب  األ��������ف   536 ب���ي���ن���ه���ا 
م��واط��ن��ني رو�����س رف�����س��ت حواىل 

%3 منها.
خلف  الأ�����س����ب����اب  اإدراج  وي��ن��ب��غ��ي 
التاأ�سريات  طلبات  رف�س  ق���رارات 
ال��ت��ي مي��ك��ن ال��ط��ع��ن ف��ي��ه��ا، �سواء 
اأو  الأم��ن  ت�سكل خطرا على  كانت 
اأو العاقات الدولية  النظام العام 

لأي من البلدين.
وانتقدت اإ�ستونيا عجزها عن منع 
دخول “اأ�سخا�س يحملون تاأ�سرية 
دخ��ول من دول��ة اأخ��رى من ف�ساء 
�سنغن” وقالت رئي�سة الوزراء كايا 
امتياز  اأوروب����ا  “زيارة  اأن  ك��ال���س 

ولي�ست حقا اإن�سانيا«.

الت�سيكية  اجل��م��ه��وري��ة  و���س��ت��درج 
الحتاد  رئا�سة  حاليا  تتوىل  التي 
الأوروبي، هذه امل�ساألة على جدول 
اخلارجية  وزراء  اج��ت��م��اع  اأع��م��ال 
اآب/ و31   30 يف  الأوروب�����ي�����ني 

اأغ�سط�س يف براغ.
واأكد وزير اخلارجية الت�سيكي يان 
ليباف�سكي الذي توقفت باده عن 
للمواطنني  دخ��ول  تا�سريات  منح 
ال���ف���رتة من  “يف ه����ذه  ال���ع���ادي���ني 
ال�����ذي يعمد  ال���رو����س���ي  ال����ع����دوان 
ب�سورة  ت�سعيده  اإىل  ال��ك��رم��ل��ني 
للمواطنني  مي��ك��ن  ل  م��ت��وا���س��ل��ة، 
ب��ج��ولت �سياحية  ال��ق��ي��ام  ال��رو���س 

كما يف الظروف العادية«.
وعلى غرار براغ،

 �سددت دول البلطيق وبولندا منذ 
تاأ�سريات  م��ن��ح  ن��ظ��ام  ال���غ���زو  ب���دء 
دخول للرو�س �سواء بوقفها متاما 
مع  ال��ع��ادي��ني،  لل�سياح  رف�سها  اأو 
للحالت  ال����س���ت���ث���ن���اءات  ب���ع�������س 
الدرا�سة  وم���ت���اب���ع���ة  الإن�������س���ان���ي���ة 

والعمل.
اأولف  المل����اين  امل�ست�سار  واع��ت��رب 
تاأ�سريات  م��ن  احل���د  اأن  �سولت�س 
“كل  �سيعاقب  ال�سياحية  الدخول 
ال��ن��ا���س ال��ذي��ن ي��ف��رون م��ن رو�سيا 
لأن���ه���م غ���ري م��ت��ف��ق��ني م���ع النظام 

الرو�سي«.
وت�سدد الربتغال على اأن العقوبات 
يجب اأن تهدف اأول اإىل “معاقبة 
ال��رو���س��ي��ة ولي�س  الآل����ة احل��رب��ي��ة 

ال�سعب الرو�سي«.

م��ع��ه��د جاك  اخل���ب���ري يف  و�����س����دد 
الأوروبي  “الحتاد  اأن  دول��ور على 
�سوف يناق�س نف�سه. هذا الإجراء 
ول�سيا�سة  احلركة  حلرية  خمالف 

العقوبات املتبعة حتى الآن«.
املفو�سية  ت�������س���دد  ج���ه���ت���ه���ا  م�����ن 
����س���رورة حماية  ع��ل��ى  الأوروب����ي����ة 
والأ�سر  وال�سحافيني  املعار�سني 
الرو�سية لأ�سباب اإن�سانية، م�سرية 
اإىل وجوب النظر يف الطلبات كّا 

على حدة.
وي��ن��درج اق���رتاح ال��ع��ق��وب��ات �سمن 
الأوروبية  امل��ف��و���س��ي��ة  ���س��اح��ي��ات 
ال��ت��ي تبقى اأول��وي��ت��ه��ا وح���دة �سف 
الكرملني،  مب���واج���ه���ة  ال���ت���ك���ت���ل 
الدول  اإج��م��ال  اإق���راره���ا  ويتطلب 

ال�27.
 ع���م���د الحت��������اد الأوروب�����������ي منذ 
من  ق�سم  تعليق  اإىل  ال��ن��زاع  ب���دء 
الدخول  تاأ�سريات  منح  ت�سهيات 
باتفاق  ع��م��ا  ق�����س��رية  لإق����ام����ات 
اأوروب������ي رو����س���ي، م���ن خ���ال منع 
املرتبطة  ال���ف���ئ���ات  ب��ع�����س  دخ�����ول 
الر�سمية  ال���وف���ود  م��ث��ل  ب��ال��ن��ظ��ام 
وحاملي  احل����ك����وم����ة  واأع�����������س�����اء 
وروؤ�ساء  دبلوما�سية  �سفر  ج��وازات 

�سركات و�سواهم.
هذا  تعليق  اإىل  هل�سنكي  وت��دع��و 

التفاق ب�سورة كاملة.
كما اأعلن الحتاد الأوروبي 1214 
الرئي�س  بينهما  رو���س��ي��ا  م�����س��وؤول 
ف��ادمي��ري ب��وت��ني اأ���س��خ��ا���س��ا غري 

مرغوب فيهم.

•• ليما-اأ ف ب

اأعلنت البريو قطع عاقاتها الدبلوما�سية مع “اجلمهورية العربية ال�سحراوية 
وذلك بهدف تعزيز العاقات بني ليما والرباط، يف انتكا�سة  الدميوقراطية” 
اململكة. عن  الغربية  ال�سحراء  با�ستقال  تطالب  التي  البورلي�ساريو  جلبهة 

“حكومة جمهورية البريو قّررت  اإّن  وقالت وزارةاخلارجية البريوفية يف بيان 
كّل  وقطع  الدميوقراطية  العربيةال�سحراوية  باجلمهورية  اعرتافها  �سحب 

العاقات بينها وبني هذا الكيان«.
البولي�ساريو،  �سّكلته  الذي  بالكيان  الأوىل  للمرة  البريو  اعرتفت   1984 ويف 
1996. وظ��ّل الو�سع على حاله حتى  لكّنها ع��ادت وعّلقت ه��ذا الع��رتاف يف 

الكيان  م��ع  الدبلوما�سية  ال��ع��اق��ات  ليما  ا�ستاأنفت  ح��ني  املا�سي  ال��ع��ام  �سيف 
الدميوقراطية”  ال�سحراوية  العربية  البولي�ساريو.و”اجلمهورية  من  املنبثق 
ال�سحراء  اأرا���س��ي  على  قيامه  عاماً   45 قبل  البولي�ساريو  جبهة  اأعلنت  كيان 
اأتى  البريو  ق��رار  ف��اإّن  البيان  ال�سابقة.وبح�سب  الإ�سبانية  امل�ستعمرة  الغربية، 
ميغيل  ال��ب��ريويف  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  اأخرياً” ب��ني  ج��رت  هاتفية  “حمادثة  بعد 
رودريغيز ماكاي ونظريه املغربي نا�سر بوريطة.وخال املحادثة الهاتفية اّتفق 
الوزيران، بح�سب البيان، على �سرورة “تعزيز العاقات بني البلدين من خال 
م�ساورات  اإج��راء  ت�سمل  القطاعات  متعّددة  طريق  خارطة  على  ف��وراً  التوقيع 
فّعاًل يف املجالت القت�سادية والتجارية والتعليمية  �سيا�سية منتظمة وتعاوناً 

والطاقوية والزراعية«.

»مل يبق الكثري من الوقت« .. ر�ضالة لأوكرانيا قبل هجوم ال�ضتاء

االإجراء يتعار�س مع اخلط الذي تتبعه الدول ال�27  البريو تقطع عاقتها بجبهة البولي�ضاريو 

تباين يف مواقف الأوروبيني حول منع دخول الرو�ض 

قرار االن�سحاب دفع اإدارته اإىل عدم التخطيط ب�سكل منا�سب 

وول �ضرتيت جورنال: كارثة اأفغان�ضتان ل تزال تطارد بايدن
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•• �شاو باولو-اأ ف ب

الأول  اأم�س  نتائجه  ن�سرت  للراأي  ا�ستطاع  اأظهر 
الي�ساري  الأ�سبق  الربازيلي  الرئي�س  اأّن  اخلمي�س 
اإىل  ال�سباق  يت�سّدر  �سيلفا  دا  لول  اإينا�سيو  لوي�س 
املنتهية  الرئي�س  ع��ن  نقطة   15 ب��ف��ارق  الرئا�سة 
بول�سونارو  ج���اي���ري  امل���ت���ط���رف  ال��ي��م��ي��ن��ي  ولي���ت���ه 
وبني  بينه  الفارق  تقلي�س  ذل��ك  مع  يوا�سل  ال��ذي 

مناف�سه.
وقبل �سهر ون�سف تقريباً من النتخابات الرئا�سية 

املقّررة يف الثاين من ت�سرين الأول/اأكتوبر، اأظهر 
اأّن  “داتافولها”  معهد  اأج���راه  ال��ذي  ال�ستطاع 
نف�س  اأي  الت�سويت،  نوايا  %47 من  لول ميتلك 
ال�ستطاع  يف  �سعبيته  عليها  كانت  التي  الن�سبة 

ال�سابق الذي اأجراه املعهد يف 28 مّتوز/يوليو.
��ة ب��ول�����س��ون��ارو م���ن نوايا  ب��امل��ق��اب��ل ارت��ف��ع��ت ح�����سّ
اأ���س��اب��ي��ع اإىل  ال��ت�����س��وي��ت م���ن %29 ق��ب��ل ث��اث��ة 

%32 حالياً، اأي مبقدار ثاث نقاط مئوية.
تقلي�س  ولي��ت��ه  املنتيهة  الرئي�س  يوا�سل  وب��ذل��ك 
بني  ال��ه��ّوة  ب���اأّن  علماً  مناف�سه،  وب��ني  بينه  ال��ف��ارق 

الرجلني يف نوايا الت�سويت كانت يف اأيار/مايو 21 
نقطة مئوية وانخف�ست اليوم اإىل 15 نقطة.

النتخابّيتني  حملتيهما  امل��ر���ّس��ح��ني  ك��ا  واأط��ل��ق 
ر�سمياً الثاثاء.

ال�سه�����ر  ه���ذا  ب��ول�����س�����������������������ون��ارو  حك��������ومة  وزادت 
الأك����ر �سعفاً،  ل��ل��ف��ئ��ات  امل�����س��اع��دات الج��ت��م��اع��ي��ة 
ارتفاع  من  للحّد  الوقود  على  ال�سرائب  وخّف�ست 

الأ�سعار.
ا�ستطاعه على عّينة  “داتافولها”  واأجرى معهد 
من 5744 �سخ�ساً يف 281 مدينة برازيلية بني 

هذه  يف  اخل��ط��اأ  هام�س  وب��ل��غ  واخلمي�س،  ال��ث��اث��اء 
الدرا�سة 2%.

وب��ح�����س��ب امل��ع��ه��د ف�����اإّن ال��رئ��ي�����س الأ���س��ب��ق ل تزال 
من  الرئ�����ا�سية  بالنتخ�������ابات  للفوز  فر�سة  لديه 
الرئي�س  ع��ن  �سيئل  ب��ف��ارق  الأول��������ى  اجل�������ولة 

املنتهية وليته.
من  املناف�سة  ح�سم  م��ن  ل��ول  يتمّكن  مل  ح��ال  ويف 
اجلولة الأوىل ف�سيفوز على بول�سونارو يف اجلولة 
الثانية بن�سبة %54 من الأ�سوات مقابل 37% 

للرئي�س املنتهية وليته، بح�سب املعهد.

لول يوا�ضل ت�ضّدر ال�ضباق للرئا�ضة يف الربازيل 

•• عوا�شم-وكاالت

ي��ج��ه��د ال���زع���م���اء ال�����س��ي��ا���س��ي��ون يف 
اأجل  اأ�سهر من  ع�سرة  العراق منذ 
تاأليف حكومة، لكن بادهم تغرق 
ال�سيا�سي،  ال�سلل  يف  ف��اأك��ر  اأك���ر 
اجلفاف  ا���س��ت��ف��ح��ال  م���واج���ه���ة  يف 
البنى  وت��داع��ي  الف�ساد  وا�ست�سراء 

التحتية.
توقفت  )ح�����زي�����ران(  ي���ون���ي���و  ويف 
احلكومة.  ل���ت���األ���ي���ف  امل����ح����ادث����ات 
بينما  ال��ق��وى  ح�سد  الآن  وي��ج��ري 
ال�سيا�سية  ال��ف�����س��ائ��ل  ت��ت��ن��اف�����س 
ال��رئ��ي�����س��ي��ة، ع��ل��ى م��ن مي��ل��ك اليد 

العليا يف الباد.
القوي  ال�سيعي  الزعيم  وان�سحب 
ميلك  ك��ان  ال��ذي  ال�سدر،  مقتدى 
اأكرب كتلة يف الربملان، من املحادثات 
اأتباعه  واأم���ر  اأم���ل،  بخيبة  م�ساباً 
للح�سول  ال�������س���ارع  اإىل  ب���ال���ن���زول 
ون�������س���ب���وا اخليم  م���ط���ال���ب���ه،  ع���ل���ى 
اإىل الربملان منذ  لعرقلة الو�سول 
اأ�سبوعني، ومنع الت�سويت على اأي 

ت�سكيلة حكومية.
وتذكر �سحيفة “نيويورك تاميز” 
يلجاأ  التي  الأوىل  امل��رة  لي�ست  اأنها 
بالعنف  التهديد  اإىل  ال�سدر  فيها 
للح�سول على مطالبه ال�سيا�سية. 
وه����و ق����اد ان��ت��ف��ا���س��ة ���س��ي��ع��ي��ة �سد 
الح���ت���ال الأم���ري���ك���ي ب���ني عامي 
وي����ق����ول   ،2009 و   2003
اإنهم  الأم���ري���ك���ي���ون  امل�������س���وؤول���ون 

يخ�سون من اإنزلق العراق جمدداً 
اإىل العنف وعدم ال�ستقرار.

بالقدر  ال���ق���ل���ق  ي�����س��ت��دع��ي  ومم�����ا 
���س��ن��وات من  رغ��م  على  اأن���ه  نف�سه، 
العراق  جلعل  الأمريكية  اجل��ه��ود 
توجه  ذات  ب���دي���ل���ة  ���س��ي��ع��ي��ة  ق�����وة 
غربي اأكر من اإيران، فاإن ال�سدر 
ومناف�سيه ال�سيعة يف�سلون نظاماً 
ال�سلطة  اإنبثاق  يف  يعتمد  �سيا�سياً 
ع���ل���ى رج������ال ال����دي����ن، ع���ل���ى غ����رار 

النظام الديني القائم يف اإيران.
ال�سابق  الأمريكي  ال�سفري  و�سرح 
“ن�سهد  ال��ع��راق روب���رت ف���ورد:  يف 
ال�سيا�سي  للنظام  ال��ن��ه��اي��ة  ب��داي��ة 

املدعوم من اأمريكا يف العراق«.
ينتقل من  وال���ع���راق  ع��ق��ود  وم��ن��ذ 

اأزم��ة اإىل اأزم��ة -يف حلقة ل تعرف 
عام  الأمريكي  الغزو  وبعد  نهاية. 
ح�سني،  ���س��دام  لإ���س��ق��اط   2003
ن�سبت حرب اأهلية، ومن ثم �سيطر 
وا�سعة  اأج���زاء  على  داع�����س  تنظيم 

من الباد.
على  ال��ع��راق  بقي  ل��ذل��ك،  ونتيجة 
�سخمة  احتياطات  ام��ت��اك��ه  رغ��م 
الفو�سى  يف  غ���ارق���اً  ال��ن��ف��ط،  م���ن 
اقت�سادي،  رك����ود  م���ع  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 
مم���ا ج��ع��ل ال�����س��ب��اب ي��ت��ج��ن��دون يف 
احلركات املتطرفة. وبدا اأن الروؤية 
الأم��ري��ك��ي��ة ل��ل��ع��راق ت��ب��ت��ع��د اأكر 

فاأكر.
الأمريكي  ال��رئ��ي�����س  غ���زا  وع��ن��دم��ا 
العراق  ب��و���س  دبليو  ج���ورج  �سابقاً 

حكومته  ح���اول���ت   ،2003 ع����ام 
على  ال�سيا�سيني  ال���ق���ادة  ت�سجيع 
تت�سارك  مت��ث��ي��ل��ي  ن��ظ��ام  ت��اأ���س��ي�����س 
ال�سيعية  ح���ك���م���ه-ال���غ���ال���ب���ي���ة  يف 
والأقليتني ال�سنية والكردية. وقال 
فورد: “كان الأمريكيون ياأملون يف 
حتالفات �سيا�سية عابرة للطوائف، 
للطائفية  ك����ان����ت  ال���غ���ل���ب���ة  ل���ك���ن 
والإت��ن��ي��ة... وع��و���س ذل���ك، ن�سبت 
وداخلها  ال���ط���وائ���ف  ب���ني  ن���زاع���ات 
ويف �سفوف العرقيات حول كيفية 

تقا�سم اأموال النفط العراقي«.
وبح�سب البنك الدويل، فاإن 85 يف 
املئة من متويل احلكومة العراقية 
م�سدره عائدات النفط. ومبوجب 
ف��اإن كل  ال�سيا�سي احل��ايل،  النظام 

كتلة يف الربملان ت�سيطر على وزارة 
من وزارات احلكومة، ومن خالها 

تدير عملية الزبائنية والر�سى.
ويف الوقت الذي يركز ال�سيا�سيون 
امل�سالح  من  اأك��ر  منا�سبهم  على 
ال��وط��ن��ي��ة، ف����اإن اإي�����ران وج����دت اأن 
م���ن الأ���س��ه��ل ل��ه��ا اإق���ن���اع ع���دد من 
ال�سيعة،  والزعماء  والأك��راد  ال�سنة 
م�ساحلها:  ت��وؤم��ن  �سيا�سة  ب��دع��م 
األ وهي عبور ال�ساح والأ�سخا�س 
الأرا�سي  اإىل  الإيرانية  والب�سائع 

العراقية.
وو�سعت الأزمة احلالية ال�سدر يف 
�سراع مرير مع اأحزاب وميلي�سيات 
���س��ي��ع��ي��ة م���دع���وم���ة م����ن اإي��������ران. 
وترددت حكومة ت�سريف الأعمال، 
ال���ت���ي ت��خ�����س��ى ان������دلع ال���ع���ن���ف، يف 
ا�ستخدام القوة ملنع احل�سار الذي 
اأخذ  له  اأت��اح  مما  ال�سدر،  يفر�سه 
الباد رهينة لائحة من املطالب 
التي تدعو اإىل حل الربملان واإجراء 
انتخابات جديدة واإدخال تعديات 
حتى  اأو  الن���ت���خ���اب  ق���ان���ون  ع��ل��ى 

تعديل الد�ستور.
اأنهم  ال�سنة  م��ن  ك��ث��ريون  وي�سعر 
لهم يف  مهم�سون ول يجدون دوراً 
م�ستقبل العراق، ويتمنى معظمهم 
�سني  جيب  واإق��ام��ة  الباد  تق�سيم 
ي���ق���ول موؤيد  م���ا  م��ن��ف�����س��ل، وف����ق 
ال�سيا�سي  اخلبري  املحمود،  جبري 
يف جامعة الأنبار مبدينة الرمادي، 

املعقل ال�سني.

•• وا�شنطن-وكاالت

قال قا�س احتادي يف فلوريدا اأم�س الأول اخلمي�س اإنه 
من املرجح اأن ياأمر بالك�سف عن وثيقة ق�سائية مهمة 
ال�سابق  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  م��ن��زل  تفتي�س  وراء  ك��ان��ت 
العدل  وزارة  م��ن حتذير  ال��رغ��م  ت��رام��ب، على  دون��ال��د 
يتعذر  �سرراً  “يلحق  اأن  ميكن  الك�سف  ب��اأن  الأمريكية 

اإ�ساحه” بتحقيق جنائي جار.
وي����دور ال���ن���زاع ال��ق��ان��وين ح���ول ���س��ه��ادة خ��ط��ي��ة، والتي 
توؤ�س�س ل�سبب حمتمل يف ق�سية جنائية، وت�سمية �سهود 
للقيام  حمتمًا  م�����س��اراً  وت�سع  حمتملة  ج��رمي��ة  على 
مباحقة جنائية.واأمر القا�سي برو�س راينهارت وزارة 
التي  اخلطية  لل�سهادة  منقحة  ن�سخة  ب��اإع��داد  ال��ع��دل 
)اآب( اجلاري  اأغ�سط�س   8 التفتي�س يف  اإىل عملية  اأدت 
يف منزل الرئي�س ال�سابق يف مارالجو بحلول ظهر يوم 
اخلمي�س املقبل بتوقيت �سرق اأمريكا )1600 بتوقيت 

غرينت�س(.
الآن  ح��ت��ى  يقتنع  اإن���ه مل  ق���ال  راي��ن��ه��ارت  اأن  ويف ح��ني 
ب���الإب���ق���اء ع��ل��ى ���س��ري��ة ك��ام��ل ال��وث��ي��ق��ة، ���س��ي��ك��ون لدى 
احلكومة فر�سة اأخرى لتقدمي دفاعها عن ق�سيتها يف 

25  من ال�سهر اجلاري.
فيما، اأقّر املدير املايل ال�سابق ملنظمة 
ت��رام��ب، امل��ق��ّرب م��ن ت��رام��ب، اأم�س، 
بذنبه بالحتيال والتهّرب ال�سريبي 
ووافق على الإدلء ب�سهادته يف جل�سة 
اأعلن  م��ا  بح�سب  املنّظمة،  حماكمة 

مكتب املّدعي العام يف مانهاتن.
اإّن  بيان  العام يف  املّدعي  وقال مكتب 
اآلن في�سلبريغ اأقّر بذنبه يف 15 تهمة 
تتعّلق بالحتيال والتهّرب ال�سريبي 
من  دولر  م��ل��ي��ون   1.76 وت�����س��م��ل 
عامي  بني  عنها  املبلغ  غري  املداخيل 

عاماً(   75( ف��اي�����س��ل��ب��ريغ  و2021.ويعمل   2005
الق�ساء  ويّتهمه   ،1973 منذ  ت��رام��ب  عائلة  ل�سالح 
فاخر  �سّقة يف حّي  ا�ستفاد من منافع عينية منها  باأّنه 
يف مانهاتن، وا�ستئجار �سيارتي مر�سيد�س له ولزوجته، 
كل  اأحفى  وق��د  اإج��ازات��ه،  لق�ساء  نقود  على  واحل�سول 
ذلك عن نظام ال�سرائب.ونقل البيان عن املّدعي العام 
يف مانهاتن األفني براغ قوله اإّن “اآلن فاي�سلربغ اعرتف 
اليوم اأمام املحكمة با�ستخدام من�سبه يف منظمة ترامب 

لاحتيال على دافعي ال�سرائب واإثراء نف�سه«.
واأ�ساف اأّن “التفاق الذي مّت التو�سل اإليه مع الق�ساء 
وا�سعة  مبجموعة  مبا�سر  ب�سكل  ترامب  منظمة  يربط 
اأن  فاي�سلبريغ  على  ويفر�س  الإجرامية  الأن�سطة  من 

يديل ب�سهادة قّيمة يف املحاكمة املقبلة �سّد املنّظمة«.
 2021 ويف البداية، دفع فاي�سلبريغ يف يوليو )متوز( 
اإليه والتي تعّر�سه لعقوبة  التهم املوجهة  برباءته من 

ال�سجن ملدة ت�سل اإىل 15 عاماً.
اأبرمه مع الق�ساء فهو لن  لكّن مبوجب الّتفاق الذي 
يق�سي �سوى 5اأ�سهر يف ال�سجن و�سيدفع نحو مليوين 
والغرامات  منها  ت��ه��ّرب  ال��ت��ي  ال�سرائب  ت�سمل  دولر 

والفوائد، بح�سب البيان.
وح����ت����ى اإب����������رام ه������ذا الت�����ف�����اق ك���ان 
ب�سهادته  الإدلء  يرف�س  فاي�سلبريغ 

�سّد دونالد ترامب �سخ�سياً.
اأكتوبر   24 ت��ب��داأ يف  اأن  امل��ق��ّرر  وم��ن 
اجلنائية  املحاكمة  الأول(  )ت�سرين 
���س��د م��ن��ظ��م��ة ت���رام���ب ال���ت���ي دفعت 

برباءتها.
ال��ع��ام��ة يف ولية  امل���ّدع���ي���ة  وجت����ري 
حتقيقاً  جيم�س  ليتي�سيا  ن��ي��وي��ورك 
ب�����س��اأن ال�سكوك  اآخ���ر ول��ك��ن م��دن��ي��اً، 
عينها بوجود احتيال مايل و�سريبي 

يف منظمة ترامب.

•• �شيول-اأ ف ب

رف�ست �سقيقة الزعيم الكوري ال�سمايل كيم جونغ-اأون 
قّدمته  ا  عر�سً اجلمعة  اأم�����س  كبري  بنفوذ  تتمتع  التي 
ح�سول  على  وين�ّس  اجلنوبية  الكورية  احلكومة  اإليها 
�سيول  اقت�سادية من جارتها  يانغ على م�ساعدة  بيونغ 
اأنه  النووي، معتربًة  ال�سمال عن �ساحه  مقابل تخّلي 

“ذروة ال�سخافة«.
اقرتح  ���س��وك-ي��ول  ي��ون  اجلنوبية  ك��وري��ا  رئي�س  وك���ان 
ال�سمالية حزمة م�ساعدات يف  هذا الأ�سبوع على كوريا 
اإذا ما تخّلت  جمالت الغذاء والطاقة والبنية التحتية 

عن برناجمها لاأ�سلحة النووية.
و�سبق ليون اأن طرح هذا املقرتح للمرة الأوىل يف اأيار/
مايو يف خطاب تن�سيبه، لكّن حمّللني اعتربوا اأّن فر�س 
قبول بيونغ يانغ مبثل هكذا عر�س �سئيلة اإن مل تكن 
معدومة. ومنذ فرتة طويلة توؤّكد كوريا ال�سمالية اأّنه 

ل ميكنها اأبداً اأن تقبل مبثل هكذا حّل و�سطي.
الكوري  الزعيم  �سقيقة  يو-جونغ  كيم  �سّنت  واجلمعة، 
الرئي�س  على  �سر�ساً  هجوماً  جونغ-اأون،  كيم  ال�سمايل 

الكوري اجلنوبي، معتربة عر�سه “ذروة ال�سخافة«.
نقلت عنها  م��ا  ال��ن��ف��وذ بح�سب  ال��ب��ال��غ��ة  امل����راأة  وق��ال��ت 
وكالة الأنباء املركزية الر�سمية اإّنه “عندما تكت�سف اأّن 
باأ�سلحتنا  ب�سرفنا،  اقت�سادي”  “تعاون  خطة مقاي�سة 
النووية، هي احللم الكبري ليون واأمله وخطته، تدرك 

عندها اأّنه ب�سيط فعًا بل طفويل«.
م��ع��ه وجهاً  ل��ن جنل�س  اأّن���ن���ا  ال��وا���س��ح  “من  واأ���س��اف��ت 

لوجه«.
واّتهمت اجلنوب باإعادة طرح مقرتحات �سبق اأن رف�سها 
اأحد يقاي�س م�سريه بكعكة  “ل  اأن  ال�سمال. واعتربت 
من  اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  ال��رئ��ا���س��ة  مكتب  ذرة«.واأع������رب 
“امل�سيئة”  للت�سريحات  العميق”  “اأ�سفه  عن  جانبه 

اأن عر�س  اأ�ساف  اأنه  اإل  اأدل��ت بها كيم يو-جونغ،  التي 
امل�ساعدة القت�سادية ل يزال قائًما.

كوريا  جانب  م��ن  ال�سلوك  ه��ذا  “مثل  اإن  املكتب  وق��ال 
�سبه  ازده���ار  يف  ول  ال�سام  يف  ل  ي�ساهم  ل  ال�سمالية 
يفعل  ل  اخلا�س.  م�ستقبلها  يف  ول  الكورية،  اجلزيرة 

�سوى تعزيز عزلتها على ال�ساحة الدولية«.
الأ�سبوع املا�سي، هّددت بيونغ يانغ ب�سّن “رد انتقامي” 
تف�سي  بالت�سبب يف  �سيول  كوريا اجلنوبية متهمة  على 

وباء كوفيد-19 على اأرا�سيها.
يف  اأون  ج��ون��غ  كيم  ���س��ّرح  اأن  بعد  التهديد  ه��ذا  وج���اء 
متوز/يوليو اأن باده “م�ستعّدة لتعبئة” ردعها النووي 
الوليات  م��ع  ع�سكرية  م��واج��ه��ة  اأي  ح�����س��ول  ح���ال  يف 
املتحدة وكوريا اجلنوبية. واأطلقت بيونغ يانغ الأربعاء 

�ساروخني كروز.
الدرا�سات  م��رك��ز  م��دي��ر  �سيونغ-ت�سانغ  ت�سيونغ  ي��رى 
الكورية ال�سمالية يف معهد �سيجونغ اأن ت�سريحات كيم 
يو جونغ “جتدد التاأكيد بو�سوح” على اأن بيونغ يانغ 

لن تتخلى اأبًدا عن �ساحها النووي.
وي�سيف اأن �سيا�سات حكومة يون �ستتطلب لهذا ال�سبب، 

حتما “مراجعة جوهرية«.
من جانبه، اعترب الأ�ستاذ اجلامعي للدرا�سات الكورية 
ال�����س��م��ال��ي��ة ي��ان��غ م��و-ج��ني يف ح��دي��ث ل��وك��ال��ة فران�س 
بر�س اأن الطبيعة ال�سخ�سية لهجوم كيم يو جونغ على 
الرئي�س يون ُتظهر اأن العاقات �ستكون “�سعبة جًدا” 
اجلنوبي  ال��ك��وري  الرئي�س  ولي���ة  خ��ال  الأرج����ح  على 

اجلديد التي متتد على خم�س �سنوات.
واأو�سح يانغ اأن “يون قال اإن نزع �ساح كوريا ال�سمالية 
هو الركيزة ل�سام م�ستدام يف �سبه اجلزيرة الكورية”، 
يو  كيم  ل��ه  ق��ال��ت  ب��ي��ون،  با�ستهزائها  “اليوم،  م�سيًفا 
على  يكون  اأن  ميكن  ل  ال�سمال  اإن  جديدة  م��رة  جونغ 

خاف اأكرب مما هو اليوم” مع اجلنوب.

احتدام ال�ضراع على ال�ضلطة يهدد بالعنف يف العراق قا�ض مييل للك�ضف عن الوثيقة املت�ضّببة يف تفتي�ض منزل ترامب

بيونغ يانغ ترف�ض عر�ضًا من �ضيول مل�ضاعدتها ماليًا  مقابل نزع �ضاحها النووي

•• اجلزائر-اأ ف ب

مّت���ت ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى ك���ّل احل���رائ���ق التي 
مناطق  واخل��م��ي�����س  الأرب�����ع�����اء  اج���ت���اح���ت 
حرجية وح�سرية يف �سمال �سرق اجلزائر، 
مودية بحياة 38 �سخ�سا على الأقّل، وفق 
ما قال م�سوؤول يف احلماية املدنية لوكالة 

فران�س بر�س.
امل�سوؤول  ع��ا���س��ور  ف����اروق  ال��ع��ق��ي��د  و����س���ّرح 
“مّتت  اجل���زائ���ري���ة  امل���دن���ي���ة  احل���م���اي���ة  يف 

ال�سيطرة بالكامل على كّل احلرائق«.
 37 اإىل  امل���وؤق���ت���ة  احل�����س��ي��ل��ة  وارت���ف���ع���ت 
ن�ساء  و�ست  طفا   11 بينهم  م��ن  قتيا، 
ال��ط��ارف على احل��دود مع تون�س. غري  يف 
اأف��ادت بوفاة �سحية  اأن عدة و�سائل اإع��ام 

اأخرى، هو رجل يف الثانية وال�سبعني ق�سى 
يف قاملة )ال�سرق(.

املا�سية،  ���س��اع��ة  ال�48  ال�����س��اع��ات  وخ���ال 
اإطفاء  1700 عن�سر  اأك��ر من  مت ح�سد 
حرجيا  حريقا  ع�سرين  ح���واىل  لح��ت��واء 
بينهم  م��ن  ع��ن نحو مئتي ج��ري��ح،  اأ���س��ف��ر 

م�سابون بحروق خطرة.
لتحديد  حت��ق��ي��ق��اً  ال���ع���دل  وزارة  وف��ت��ح��ت 
اندلعت  التي  احلرائق  بع�س  كانت  اإذا  ما 

مفتعلة.
واأعلن مكتب املدعي العام يف �سوق اأهرا�س 
يف  م�سرعها  ب��اأك��م��ل��ه��ا  اأ����س���رة  لقيت  ح��ي��ث 
اإلقاء  اخلمي�س،  اأف���راده���ا  وُدف���ن  ال��ن��ريان 
القب�س على اأحد املخربني يف غابة بالقرب 
ال��ت��ي يبلغ ع��دد �سكانها  امل��دي��ن��ة  م��ن ه��ذه 

500 األ��ف ن�سمة. وف��ّرت اأك��ر من 350 
اأ�سرة من منازلها ومّت اإخاء م�ست�سفى يف 

منطقة حرجية.
ك��م��ا اأوق���ف���ت ق����وات ال�����درك ث��اث��ة رجال 
ب���ال���ق���رب م����ن ال����ط����ارف ب��ت��ه��م��ة اإ�����س����رام 
الزراعية،  جريانهم  حما�سيل  يف  النريان 
كانت  اإذا  م���ا  ت��و���س��ح  ال�����س��ل��ط��ات مل  ل��ك��ّن 
باندلع احلرائق  ت�سّببت  النريان قد  هذه 
امل���رّوع���ة ال��ت��ي ع��ان��ت منها ال��ولي��ة خال 

اليومني املا�سيني.
ال��ت��ي ح�سلت يف الأي���ام  واأث�����ارت احل��رائ��ق 
ب�سبب  لل�سلطات  انتقادات لذع��ة  الأخ��رية 

نق�س طائرات مكافحة النريان.
اأك��رب من  كما دع��ا خ���رباٌء اإىل ب��ذل جهود 
النريان  مكافحة  على  القدرة  تعزيز  اأج��ل 

يف اأكرب دولة اإفريقية ت�سّم اأكر من اأربعة 
مايني هكتار من الغابات.

حواىل  اندلع  اآب/اأغ�سط�س،  بداية  ومنذ 
مئات  على  اأت��ى  اجل��زائ��ر  150 حريقا يف 

الهكتارات من الغابات والأحراج.
ال��ب��ل��د حرائق  ���س��م��ال  ي�سهد  ���س��ي��ف،  وك���ّل 

حرجية،
 ل��ك��ن ه����ذه ال���ظ���اه���رة ت��ت��ف��اق��م ���س��ن��ة تلو 
ال��ذي يزيد  املناخي  التغرّي  الأخ��رى بفعل 

من موجات اجلفاف واحلّر.
تاريخ  يف  الأق�����س��ى   2021 ���س��ي��ف  وك����ان 
اجلزائر احلديث، فقد ق�سى اأكر من 90 
�سخ�سا يف حرائق حرجية اجتاحت �سمال 
البلد اآتية على اأكر من 100 األف هكتار 

من الأحراج.

الدف���اع املدن��ي يعل����ن ال�ضيط����رة عل���ى حرائ���ق اجل�����زائر 

•• بريوت-وكاالت

و�سلت اإىل لبنان الغوا�سة الهندية 
البحث  عمليات  يف  �ست�ساعد  التي 
املهاجرين  م���رك���ب  ���س��ح��اي��ا  ع���ن 
الذي غرق قبالة طرابل�س �سمايل 
الباد يف 23 اأبريل املا�سي، وكان 
ي��ن��ق��ل اأك����ر م���ن 80 ���س��خ�����س��ا مت 
حوايل  وب��ق��ي  منهم،  بع�س  اإن��ق��اذ 

30 �سخ�سا يف عداد املفقودين.
اللبناين  اجل��ي�����س  ق��ي��ادة  واأع��ل��ن��ت 
اأن  “تويرت”،  ع��رب  ح�سابها  على 
اليوم،  ظ��ه��ر  ق��ب��ل  ن��ق��ل  اجل��ي�����س 
الغوا�سة التي �ستعمل على انت�سال 
ال�سحايا واملركب من مرفاأ بريوت 
مزودة  وه��ي  طرابل�س،  م��رف��اأ  اإىل 
وقدرات  حديثة  ات�����س��ال  بتقنيات 

متقدمة للعمل يف اأعماق البحار.
القوات  اأن  اجلي�س  ب��ي��ان  واأ���س��اف 
البحرية �ست�سارك يف هذه العملية 
الغوا�سة  طاقم  م��ع  التعاون  ع��رب 
ف���ي���م���ا خ�������س خم���ت���ل���ف اجل����وان����ب 

اللوج�ستية.
ال���غ���اي���ة غرفة  ل���ه���ذه  ����ئ����ت  واأُن���������سِ
ط���راب���ل�������س  م�����رك�����ز  ع���م���ل���ي���ات يف 
البحري داخل املرفاأ، تتيح املتابعة 
الدقيقة للعملية يف بقعة العمليات 
امل�ستمر  الط��اع  بهدف  البحرية 

على مراحل انت�سال املركب.
علم  حتمل  التي  الباخرة  وو�سلت 
اأيام  قبل  ب��ريوت  اإىل مرفاأ  مالطا 

املنتظرة  ال��غ��وا���س��ة  متنها  وع��ل��ى 
لنت�سال �سحايا “زورق املوت«.

ما  روؤي��ة  ال�سهداء  عوائل  وتنتظر 
ت��ب��ق��ى م���ن رف����ات اأب��ن��ائ��ه��ا، و�سط 
ب�سعوبة  ب��ع�����س��ه��م  م���ن  ت���وق���ع���ات 

العثور على جثث املفقودين.
انتهاء  ال�سحايا  اأه����ايل  وينتظر 
اجلي�س  ب�������داأه  ال������ذي  ال��ت��ح��ق��ي��ق 
لك�سف ماب�سات احلادث بالدلئل 
الزورق  هيكل  انت�سال  بعد  املادية، 

من الأعماق.
املنكوب  ال���زورق  اأن  بالذكر  جدير 
�سخ�سا على متنه،   84 ينقل  كان 
امل�سموح  التحميل  ق��درة  متخطيا 
بها، مع كميات كبرية من الوقود.

اللبناين  م��ن اجلي�س  ق��وة  وب���داأت 
مرفاأ  م��ن  الغوا�سة  م��ع��دات  بنقل 
بريوت، بعد اأن مت جتميع الغوا�سة 
وجتهيزها ونقلها بوا�سطة مركب 
البحرية  ل���ل���ق���وات  ت���اب���ع  ب���ح���ري 
التي  البقعة  اىل  للجي�س  التابعة 
مت حتديدها يف مكان غرق الزورق 

على عمق حوايل 470 مرتا.
اأن  وعلم موقع �سكاي نيوز عربية 
اأ�سخا�س   6 من  امل��وؤل��ف  “الفريق 
يتم  حيث  البقعة  بر�سد  �سيقوم 
كامريات  ب��وا���س��ط��ة  عنها  الك�سف 
دائرة  ك�سف  على  ق���ادرة  م��ت��ط��ورة 
مكان  م�����ن  م�����رت   200 ب���ق���ط���ر 
مرحلة  يف  يتم  اأن  على  وج��وده��ا، 

ال���������زورق  م�����ك�����ان  حت�����دي�����د  اأوىل 
وت�سويره، 

و������س�����ع خ����ط����ة لن����ت���������س����ال رف������ات 
ال�سحايا يف مرحلة ثانية ومن ثم 

انت�سال حطام الزورق الغارق«.
مرعب  ن�سرين  ال�سحفية  وقالت 
يف  املفقودين  عائات  من  املقربة 
“من امل�ستبعد اأن تعر  اأنه  البحر 
كاملة لأنها  الغوا�سة على اجلثث 
الفرتة  بعد هذه  تكون حتللت  قد 
ال��ت��ي امتدت  ال��ط��وي��ل��ة  ال��زم��ن��ي��ة 

لأكر من ثاثة اأ�سهر«.
و�سول  “اأن  م���رع���ب  واع����ت����ربت 
الغوا�سة بالن�سبة اليها ينكاأ جراح 
اأهايل ال�سحايا وكان من الأجدى 

اأن ت�سل يف وقت مبكر من الآن ».
البحر  ق���اع  زال يف  “ ل  وت��اب��ع��ت: 
ن�ساء  ب����ني  ج���ث���ة   30 م����ن  اأك������ر 

واأطفال و�سباب«.
�سكاي  ملوقع  اأمنية  م�سادر  وقالت 
مرحلتان  “هناك  ع��رب��ي��ة:  ن��ي��وز 
�ستكون  “الأوىل  الغوا�سة  لعمل 
بالذهاب اىل موقع غرق الغوا�سة 
وحتديده ب�سكل دقيق على اأن يلي 
الأعماق  الغو�س اىل  ذلك مرحلة 

والبدء بعملية انت�سال اجلثث ».
تبا�سر  اأن  املتوقع  “من  واأ�سافت: 
اأو  الث��ن��ني  ي��وم  ال��غ��وا���س��ة بعملها 
الثاثاء املقبلني على اأبعد تقدير 
وذل������ك ب���ع���د جت��ه��ي��زه��ا م����ن قبل 
و�سولها  اأمنوا  الذين  الأ�سخا�س 

اإىل لبنان ».
اأن  وعلم موقع �سكاي نيوز عربية 
العملية  يواكبون  ال�سحايا  اأه��ايل 
م��ن داخ���ل غ���رف ع��م��ل��ي��ات خا�سة 

جهزت لذلك.
جدير بالذكر اأن الغوا�سة الهندية 
و�سلت اىل لبنان بعد م�ساع حثيثة 
بذلها وزير الداخلية ال�سابق وابن 
اأ�سرف  ال���ل���واء  م��دي��ن��ة ط��راب��ل�����س، 

ريفي، 
وترب����ع بكلف�����ة نقله������ا وجتهيزه������ا 
اللبن������انية  اجل������الية  م�����ن  اأف��راد 
م����ن اأب����ن����اء امل���دي���ن���ة امل��ق��ي��م��ني يف 
�سحنها  تكاليف  وكذلك  اأ�سرتاليا 

اإىل لبنان.

لبنان.. و�ضول الغوا�ضة املنتظرة لنت�ضال �ضحايا »زورق املوت«
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املال والأعمال
الأول الن�ضف  خال  الحتاد«  تعاونية   « اأرباح  درهم  مليون   223.2

•• دبي -وام:

اأعلنت /تعاونية الحتاد/ حتقيقها اأرباحا 
�سافية يف الن�سف الأول من العام اجلاري 
مليون   223.2 ن��ح��و  ب��ل��غ��ت   2022
0.3 يف  اإىل  ب��ن�����س��ب��ة من���و و���س��ل��ت  دره����م 
املائة مقارنة مع 222.4 مليون درهم يف 
الحتاد/  /تعاونية  2021.واأرجعت  عام 
يف تقريرها املايل الأويل الذي مت اإعداده 
ل�سوق دبي املايل لاإف�ساح عنه يف موقعه 
ارتفاع الأرباح خال الأ�سهر ال�ستة الأوىل 

العام اجلاري مقارنة بالفرتة نف�سها  من 
اجليدة  الإدارة  اإىل  امل��ا���س��ي  ال���ع���ام  م���ن 
العمل  وفريق  الإدارة  جمل�س  وتوجيهات 
اأكرب  بن�سب  املبا�سرة  التكاليف  بتخفي�س 
م���ن ان��خ��ف��ا���س الإي�����رادات.واأ������س�����ارت اإىل 
ارتفاع النقد يف ال�سندوق والبنوك خال 
بن�سبة  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف 
18.5 يف املائة فيما ارتفعت ن�سبة اإجمايل 
مقارنة  امل���ائ���ة  يف   2 ب��ن�����س��ب��ة  امل����وج����ودات 
املا�سي.ولفتت  العام  من  نف�سها  بالفرتة 
/الورقاء  ت�سوق  م��راك��ز   3 امتاكها  اإىل 

�سيتي مول واحت��اد مول والرب�ساء مول/ 
و�سل�سلة متاجر حتت ا�سم “كووب” و23 
فرعا اإ�سافة اإىل اإدارتها وت�سغيلها مركزا 
الأوىل/  جنوب  /الرب�ساء  واح��دا  جتاريا 
اأن  اإىل  منوهة   .. القيوين  اأم  وت��ع��اون��ي��ة 
�سوق دبي املايل رحب موؤخرا باإدراج اأ�سهم 
تعاونية الحتاد كاأول تعاونية ا�ستهاكية 
يف دولة الإمارات تقدم على هذه اخلطوة 
تنفيذا لقرار جمل�س الوزراء ب�ساأن تداول 
الأ�سواق  يف  التعاونية  اجلمعيات  اأ���س��ه��م 
امل��ال��ي��ة ب��ال��دول��ة وب��ع��د م��واف��ق��ة اجلمعية 

ال��ع��م��وم��ي��ة ح���ي���ث ق�����رع رئ���ي�������س جمل�س 
رحمه  حمد  ماجد  الحت��اد  تعاونية  اإدارة 
ال�سوق  يف  ال��ت��داول  ب��دء  ال�سام�سي جر�س 
يوم “الإثنني” املوافق 18 يوليو 2022 
دبي  ل�سوق  التنفيذي  الرئي�س  بح�سور 
علي. حامد  دبي  نا�سداك  وبور�سة  امل��ايل 

وحتقيقها  الأرب�����اح  زي����ادة  اأن  واأو���س��ح��ت 
ب��ن�����س��ب ج��ي��دة وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى م�ستوى 
دبي  ب���اإم���ارة  الق��ت�����س��ادي  ال��ت��ع��اون��ي��ة  اأداء 
يعك�س حر�سها على تعزيز حماية م�سالح 
الأع�ساء عرب توفري اآلية نظامية وفعالة 

و���س��ف��اف��ة والإف�������س���اح ع���ن الأرق�������ام التي 
حتققها ب�سكل م�ستمر ودوري.

الإف�ساح  اأن  الحت����اد/  اأك��دت/ت��ع��اون��ي��ة  و 
عن نتائجها املالية رغم جميع التحديات 
قطاع  يف  الفعال  دوره���ا  اإب���راز  على  يعمل 
عام  ب�سكل  وال���دول���ة  ب���الإم���ارة  ال��ت��ج��زئ��ة 
والذي يت�سم بحيوية واأهمية فائقة �سمن 
م�سرية   .. دب��ي  يف  القت�سادية  املنظومة 
اإىل �سعيها منذ ن�ساأتها على زيادة الأرباح 
رفع  خ���ال  م��ن  للم�ساهمني  وال��ع��ائ��دات 

م�ستوى املبيعات والإيرادات.

ارتفاع �ضعر �ضلة خامات »اأوبك« 
اإىل 98.22 دولر

••فيينا-وام:

التي  خاماتها  �سلة  �سعر  اأن  “اأوبك”  للنفط  امل�سدرة  ال��دول  منظمة  اأعلنت 
دولرا   98 الأع�ساء جت��اوز  ال��دول  اإنتاج  13 خاما من  اأ�سعار  ت�سم متو�سط 
يف ن�سرتها ال�سادرة اأم�س- اأن �سعر �سلة خامتها  للربميل.و ذكرت “اأوبك” - 
دولر   95.73 بلغ  اأن  بعد  الأول  اأم�����س  للربميل  دولر   98.22 اإىل  ارت��ف��ع 
 69.89 نحو  ال�سلة  ل�سعر  ال�سنوي  املعدل  بلغ  ال�سابق.و  اليوم  يف  للربميل 
دولر للربميل يف العام 2021، و41.47 دولر للربميل يف 2020.تتكون 
ال�سادرات  نفط  منها  كل  ميثل  خاما   13 من  للخامات  املرجعية  اأوب��ك  �سلة 

الأ�سا�س لكل دولة من البلدان الأع�ساء يف املنظمة.

اأم�ض دبي  يف  العقارات  ت�ضرفات  درهم  مليون  امل�ضت�ضار الأملاين ينفي اأي تدخل يف ف�ضيحة مالية ك�ضفت يف 2017 990 

االأجانب ي�سخون 156.7 مليون درهم كمح�سلة �سراء

الأ�ضهم املحلية ت�ضتقطب �ضيولة ب���8.1 مليار درهم خال اأ�ضبوع

ارتفاع اأ�ضعار ال�ضتهاك يف اليابان 2,4 باملئة مبا يعك�ض ت�ضارعا يف الت�ضخم 

كولومبيا تقرتح اإن�ضاء �ضندوق دويل مل�ضاعدة الفاحني على حماية الأمازون 

ال�ضني ت�ضدر اأول اإنذار من اجلفاف 
وتكافح لإنقاذ املحا�ضيل يف موجة حر �ضديدة 

درا�ضة حديثة تر�ضد انكما�ضا اقت�ضاديا يف النم�ضا

•• دبي-وام:

بلغت قيمة الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي و الأماك 
يف دبي اأم�س اأكر من 990 مليون درهم.

فقد �سهدت الدائرة ت�سجيل 290 مبايعة بقيمة 620.93 
 198.14 بقيمة  اأرا����س  مبايعة   48 منها  دره���م،  مليون 
 422.79 مليون درهم و242 مبايعة �سقق و فلل بقيمة 

مليون درهم.
درهم  مليون   66 بقيمة  الأرا���س��ي  مبايعات  اأه���م  ج���اءت  و 
مليون   11 بقيمة  مبايعة  تلتها  الأول  معي�سم  منطقة  يف 
درهم يف منطقة وادي ال�سفا 2 ومن ثم مبايعة بقيمة 10 

مايني درهم يف منطقة احلبيه اخلام�سة.
عدد  حيث  من  املناطق  اخلام�سة  احلبية  منطقة  وت�سدرت 
درهم  مليون   69 بقيمة  مبايعة   22 �سجلت  اإذ  املبايعات 
تلتها منطقة جبل علي الأوىل بت�سجيلها 9 مبايعات بقيمة 
23 مليون درهم وثالثة يف اليفره 2 بت�سجيلها 5 مبايعات 
بقيمة 6 مايني درهم.اأما فيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق 
والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 25 مليون درهم مبنطقة 
12 مليون  بقيمة  تلتها مبايعة  املبايعات  كاأهم  برج خليفة 
 10 بقيمة  مبايعة  واأخ���ريا  جمريا  نخلة  منطقة  يف  دره��م 
مايني درهم يف منطقة جزيرة 2.وت�سدرت منطقة اخلليج 
اإذ  والفلل  ال�سقق  مبايعات  املناطق من حيث عدد  التجاري 
تلتها منطقة  دره��م  71 مليون  بقيمة  54 مبايعة  �سجلت 
 14 بقيمة  مبايعة   17 بت�سجيلها  الرابعة  جنوب  الرب�ساء 

مليون درهم وثالثة يف مدينة املطار بت�سجيلها 17 مبايعة 
بقيمة 33 مليون درهم.

14 رهن  367.44 مليون درهم منها  و�سجلت الرهونات 
21.15 مليون درهم و62 رهن فلل و�سقق  اأرا���س بقيمة 

بقيمة 346.28 مليون درهم و كان اأهمها مبنطقة ور�سان 
الأوىل بقيمة 91 مليون درهم و اأخرى يف منطقة الرب�ساء 
الأوىل بقيمة 72 مليون درهم.. فيما مت ت�سجيل هبة واحدة 

بقيمة مليوين درهم مبنطقة الثنية الرابعة .

•• هامبورغ-اأ ف ب:

اأم�س اجلمعة  الأمل��اين   امل�ست�سار  نفى 
اأم����ام  ب���اإف���ادت���ه  الإدلء  ل����دى  ب�����س��دة 
ف�سيحة  يف  ب��رمل��ان��ي��ة  حت��ق��ي��ق  جل��ن��ة 
اأن يكون مار�س  “ملفات كوميك�س”، 
الحتيال  ع��م��ل��ي��ة  يف  “نفوذ”  اي 
اأ���س��ه��م يف  اأرب����اح  على  ه��ذه  ال�سريبي 
م�سارف تعود اإىل فرتة توليه رئا�سة 

بلدية هامبورغ.
وبداأ امل�ست�سار الملاين الإدلء ب�سهادته 
اجلمعة يف ال�ساعة 12،00 ت غ اأمام 
هامبورغ  ب����رمل����ان  يف  حت��ق��ي��ق  جل���ن���ة 
ب�����س��اأن ع��م��ل��ي��ة الح���ت���ي���ال ه����ذه التي 
وك�سفت  كوميك�س”  “ملفات  ت�سمى 
قول  على  اأق�����س��م  اأن  2017.بعد  يف 
واأث��ار موجة �سحك عندما  احلقيقة 
دخل  “حمام”،  م��ه��ن��ت��ه  ب������اأن  ذك�����ر 
املو�سوع.وقال  ���س��ل��ب  يف  ���س��ول��ت�����س 
على  ن��ف��وذ  اأي  ام��ار���س  “مل  �سولت�س 
م�سرف  يف  ال�����س��ري��ب��ي��ة  الإج��������راءات 
الف�سيحة  ه���ذه  ف��ارب��ورغ«.وت��ت��ع��ل��ق 
م�سارف  و�سعتها  مبتكرة  ب��اإج��راءات 
بخف�س  اأج���ان���ب  مل�ستثمرين  ت�سمح 

�سرائبهم على اأرباح الأ�سهم.
بينهم  الأ����س���خ���ا����س  ع�����س��رات  وات���ه���م 
م���������س����رف����ي����ون وجت����������ار وحم�����ام�����ون 
وم�����س��ت�����س��ارون م��ال��ي��ون يف اإط����ار هذه 
ترّددات  وتنعك�س  اأملانيا.  يف  الق�سية 
ه����ذه ال��ف�����س��ي��ح��ة ع��ل��ى ح�����وايل 10 
اتهمت يف  التي  امل�����س��ارف  ب��ل��دان.ب��ني 
يف  “فاربورغ”  بنك  الف�سيحة  ه��ذه 
ه��ام��ب��ورغ ال���ذي ك���ان عليه دف���ع 47 
بلديتها  لكن  للمدينة  ي���ورو  مليون 

تخلت عن ذلك يف 2016.
ع�سرات  ل���دف���ع  امل�������س���رف  وا����س���ط���ر 
امل��اي��ني م��ن ال��ي��ورو بعد ذل��ك حتت 

�سغط من حكومة اأنغيا مريكل.
اإذا كان  املحققون معرفة ما  ويحاول 
بينهم  وم���ن   - ال�����س��ي��ا���س��ي��ون  ال���ق���ادة 
املدينة  بلدية  رئي�س  �سولت�س  اأولف 
اآن�����ذاك - ق��د ���س��غ��ط��وا ع��ل��ى �سلطات 
ال�������س���رائ���ب ال���ب���ل���دي���ة ل��ت��ت��خ��ّل��ى عن 

حت�سيل هذه ال�سرائب.
ي��ك��ن هناك  “مل  اأن����ه  ���س��ول��ت�����س  اأك����د 
الإج�����راءات  ع��ل��ى  �سيا�سي  ت��اأث��ري  اأي 
“الفرتا�سات  راف�����س��ا  ال�سريبية” 
و�سائل  نقلتها  ال��ت��ي  والتلميحات” 

الإعام على قوله.
وي��ب��دو اأن ق���رار ت��ن��ازل ال��ب��ل��دي��ة عن 
امل��ب��ل��غ امل��رتت��ب ع��ل��ى امل�����س��رف، اتخذ 
رئي�س  ب�����ني  ه���ات���ف���ي  ات���������س����ال  ب���ع���د 
���س��ول��ت�����س حينذاك  ه��ام��ب��ورغ  ب��ل��دي��ة 
البنك  اأولياريو�س رئي�س  وكري�ستيان 
اآنذاك.وينفي �سولت�س اأن يكون مار�س 
ال�سرائب  م�سوؤويل  على  �سغوط  اأي 
رئي�س  ك��ان  التي  هامبورغ  مدينة  يف 

بلديتها بني 2011 و2018.
ل��ك��ن م��ع��ل��وم��ات ج���دي���دة ك�����س��ف��ت يف 
الأيام الأخرية تتعار�س مع ما يقوله 
���س��ول��ت�����س.ف��ق��د ذك���رت و���س��ائ��ل اإعام 
ر�سائل  ع���ل���ى  ع������روا  امل��ح��ق��ق��ني  اأن 
م��ق��رب من  م��ن �سخ�س  اإل��ك��رتون��ي��ة 
�سولت�س، تت�سمن معلومات “يحتمل 
اأن تكون حا�سمة” حول “اأفكار ب�ساأن 
عند  املحققون  ب��ي��ان��ات«.وع��ر  حم��و 
اآخ���ر يف احل���زب ال�سرتاكي  م�����س��وؤول 
الدميوقراطي ُي�ستبه يف اأنه اأّدى دورا 
���س��ّدده��ا امل�سرف،  ال��ت��ي  يف الأق�����س��اط 
على اأكر من مئتي األف يورو نقدا يف 
خزنة، ما زاد من ال�سبهات التي حتوم 

حول ترتيبات مالية �سبابية.

•• فيينا -وام:

انكم�ست حركة القت�ساد يف النم�سا ب�سكل كبري، خال 
من  الباد  اقت�ساد  معاناة  ب�سبب  املا�سي،  يوليو  �سهر 
بالرغم  العام اجل��اري،  بداأ مطلع ن�سف  هدوء متزايد 
يف  النم�سا  �سهدته  ال��ذي  القوي  القت�سادي  النمو  من 
الن�سف الأول من العام، بح�سب حتليل اخلبري �ستيفان 

بروكباور، كبري القت�ساديني يف “بنك النم�سا«.
وت���وق���ع اأح�����دث ت��ق��ري��ر اق��ت�����س��ادي ����س���ادر ع���ن “بنك 
منو الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة 4.4 %  النم�سا”، 
 1.5 اإىل  النمو  2022، وتراجع معدل  للعام اجلاري 

% يف العام القادم 2023.
ودعم توقعات البنك، اخلبري القت�سادي فالرت بود�سل، 
الذي مل ي�ستبعد معاناة القت�ساد املحلي من الركود يف 
العام  اقت�سادي قوي يف ن�سف  املقبلة بعد منو  الأ�سهر 
اأن  القت�سادي  املحلل  %6.5.وتوقع  مبتو�سط  الأول 
النمو القت�سادي نتيجة جيدة يف نهاية  ي�سجل معدل 
العام اجلاري عند م�ستوى 4.4 %، بالرغم من �سعف 

العام، وعزا  الثاين من  الن�سف  النم�سا يف  اقت�ساد  اأداء 
ال�سبب الرئي�س اإىل قوة النمو القت�سادي، الذي حققته 

النم�سا، يف ن�سف العام الأول.
“بنك  يف  القت�ساديني  كبري  بروكباور  �ستيفان  واأ�سار 
اإىل اأن املناخ القت�سادي �سهد موؤخراً حدوث  النم�سا”، 
تراجع حاد يف مزاج امل�ستهلكني املحليني، وتدهور املزاج 
ب�سبب  والبناء،  ال�سناعة  ت�سمل  هامة  بقطاعات  العام 
ا�ستمرار  م��ق��اب��ل  اخل����ام،  وامل����واد  ال��ط��اق��ة  كلفة  ارت��ف��اع 
التفاوؤل يف قطاع اخلدمات، ب�سبب تخفيف اإجراءات وباء 
واملطاعم،  والفنادق  وال��ط��ريان  ال�سياحة  مثل  ك��ورون��ا، 
التي عانت من تقلي�س اخلدمات املتاحة خال العامني 
املا�سيني؛ كما توقع بروكباور ان�سمام قطاع اخلدمات 
ت�سمل  قطاعات  منها  تعاين  التي  النكما�س  حالة  اإىل 

ال�سناعة والبناء.
املعي�سة  ت��ك��ل��ف��ة  ارت����ف����اع  ����س���ي���وؤدي   : ب���روك���ب���اور  وق�����ال 
بني  م��ل��ح��وظ  ب�����س��ك��ل  امل�ستهلكني  ط��ل��ب  اإ���س��ع��اف  اإىل 
الرتاجع  يف  يظهر  كما  املقبلة،  الأ�سهر  يف  النم�ساويني 

احلاد يف معنويات امل�ستهلكني.

•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقطبت اأ�سواق الأ�سهم املحلية �سيولة جتاوزت 
الأ�سبوع  ت�����داولت  خ��ت��ام  يف  دره����م  م��ل��ي��ار   8.1
اجلاري، تركزت معظمها على الأ�سهم الكربى يف 

قطاعي البنوك والعقارات.
يف  دره��م  مليار   6.46 بواقع  ال�سيولة  وت��وزع��ت 
مليار  و1.692  املالية  ل���اأوراق  اأبوظبي  �سوق 
درهم يف �سوق دبي املايل، بعد التداول على 2.1 
األف   77.4 م��ن  اأك���ر  تنفيذ  ع��رب  �سهم  م��ل��ي��ار 

�سفقة.
�سايف  ال��ع��رب  غ��ري  الأج��ان��ب  امل�ستثمرون  وحقق 
درهم،  مليون   156.7 بنحو  ال�سوقني  يف  �سراء 
32.46 مليون درهم �سايف �سراء يف �سوق  منها 
�سراء  ���س��ايف  دره����م  و124.2مليون  اأب��وظ��ب��ي 
اإجمايل  ب��ع��د حت��ق��ي��ق��ه��م  دب�����ي، وذل�����ك  ����س���وق  يف 

م�سرتيات يف ال�سوقني بقيمة 1.65 مليار درهم 
مقابل مبيعات بنحو 1.49 مليار درهم.

 0.73% بن�سبة  العام  دبي  �سوق  موؤ�سر  و�سعد 
خال الأ�سبوع ليغلق عند م�ستوى 3419.72 
نقطة، فيما و�سل موؤ�سر �سوق اأبوظبي “فادك�س 

15” اإىل م�ستوى 10100.45 نقطة.
التجاري”  “اأبوظبي  ارت��ف��ع  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  ويف 
الإ�سامي”  و”ال�سارقة   2.38% ب��ن�����س��ب��ة 
�سهم  زاد  الأ�سا�سية  امل���واد  قطاع  ويف   ،1.08%
و”بروج”   3.68% ب��ن�����س��ب��ة  “فريتيغلوب” 
ال�ستهاكية  ال�سلع  اأ�سهم  وحققت   .0.33%
اخليمة  “راأ�س  ���س��ع��ود  م���ع  م��ت��ف��اوت��ة  م��ك��ا���س��ب 
القاب�سة”  و”هيلي   15% بن�سبة  للدواجن” 

%14.71، فيما زاد “اأغذية” بن�سبة 0.6%.
م�ستقطباً  الن�ساط  القاب�سة”  “العاملية  وت�سدر 
1.47 مليار درهم واأغلق م�ستقراً  �سيولة بنحو 

عند 343 درهما، تاه “اأبوظبي الأول” جاذباً 
نحو 1.14 مليار درهم ليغلق عند 19.7 درهم، 
490.4 مليون درهم  ب�سيولة  “األفا ظبي”  ثم 

لي�سل اإىل م�ستوى 24.14 درهم.
مع  العقار  اأ�سهم  بارتفاع  دب��ي  �سوق  اأداء  وت��ع��زز 
%5.3 و”اإعمار  بن�سبة  “اإعمار العقارية”  منو 
“ديار”  �سعد  كما   ،3.6% بن�سبة  للتطوير” 
منا  ال�ستثمار  ق��ط��اع  ويف   ،6.8% للتطوير” 
 2.27% ب��ن�����س��ب��ة  املايل”  دب����ي  “�سوق  ���س��ه��م 
اأي�سا  وزاد   .1.87% كابيتال”  و”�سعاع 
“العربية للطريان” بن�سبة %3.2 و”اأرامك�س” 

.0.26%
م�ستقطباً  الن�ساط  العقارية”  “اإعمار  وت�سدر 
الإ�سامي”  “دبي  ت��اه  دره��م،  مليون   654.8
“الإمارات  ث��م  دره���م،  مليون   154.2 ب�سيولة 

دبي الوطني” جاذباً نحو 99.6 مليون درهم.

•• طوكيو-اأ ف ب:

با�ستثناء  ال�ستهاكية  امل���واد  اأ���س��ع��ار  �سجلت 
ن�سبته  ارتفاعا  اليابان  يف  الطازجة  املنتجات 
2،4 باملئة يف متوز/يوليو على اأ�سا�س �سنوي، 
يف  ت�سارعا  يعك�س  ما  حكومية،  بيانات  ح�سب 
بلغ  بعدما  الق��ت�����س��ادي��ون  يتوقعه  الت�سخم 

2،2 باملئة يف حزيران/يونيو.
ن�سبة  جت��اوزت  ال��ت��وايل،  على  الرابع  ولل�سهر 
الت�سخم يف اليابان 2 باملئة با�ستثناء املنتجات 
املركزي  امل�سرف  وهو هدف حدده  الطازجة، 

الياباين.
�سيا�سته  ت�سديد  ي��ن��وي  ل  ال��ي��اب��ان  بنك  لكن 
اأن  م��ع��ت��ربا  ح��ال��ي��ا،  ج���دا  املت�ساهلة  ال��ن��ق��دي��ة 
الت�سخم احلايل يف الباد جاء ب�سكل اأ�سا�سي 

من ارتفاع عابر لأ�سعار الطاقة.

ا،  اأي�سً ال��ط��اق��ة  اأ���س��ع��ار  وبا�ستثناء  ال��واق��ع  يف 
امل����واد ال���س��ت��ه��اك��ي��ة بن�سبة  اأ���س��ع��ار  ارت��ف��ع��ت 
1،2 باملئة يف متوز/يوليو، مقابل 1 باملئة يف 
ال�سوؤون  وزارة  بيانات  ح�سب  حزيران/يونيو، 

الداخلية.
يتوقعون  القت�ساديني  من  كبريا  ع��ددا  لكن 
للت�سخم يف  ت��وق��ع��ات��ه��م  م���ن  اأك����رب  ارت��ف��اع��ا 

اليابان يف الأ�سهر املقبلة.
فعدد كبري من ال�سركات يف الباد مييل اإىل 
جعل الزيادة يف كلفة املواد اخلام تنعك�س على 
اأ�سعار بيعها، وهو اأمر كانت من �سبه املحرمات 
حتى هذا العام يف مواجهة م�ستهلكني يابانيني 
وحتى  الأ���س��ع��ار  ا�ستقرار  على  لعقود  اع��ت��ادوا 

انخفا�سها.
يف  للت�سخم  توقعاته  ال��ي��اب��ان  بنك  رف��ع  كما 
لل�سنة  ب��امل��ئ��ة   2،3 اإىل  مت��وز-ي��ول��ي��و  ن��ه��اي��ة 

املالية باأكملها 2022-2023 التي بداأت يف 
الأول من ني�سان-اأبريل.

ن�سبة  ع��ن  تتحدث  الأوىل  تقديراته  وك��ان��ت 
1،9 باملئة.

•• بوغوتا-اأ ف ب:

بيرتو  غو�ستافو  الكولومبي  الرئي�س  اأعلن 
وال�سركات  الغنية  ال���دول  م��ن  �سيطلب  اأن��ه 
للفاحني  اأم���وال  دف��ع  اجلن�سيات  متعددة 
حلماية غابة الأم��ازون واإع��ادة املناطق التي 

اأزيلت منها الأ�سجار.
وقال بيرتو خال زيارة اإىل مدر�سة لل�سكان 
عا�سمة  )ج���ن���وب(  ليتي�سيا  يف  الأ���س��ل��ي��ني 
اإن�ساء  اإىل  “نحتاج  اأم���ازون���ا����س  م��ق��اط��ع��ة 
دولر  مليون   500 بحواىل  م��ايل  �سندوق 
عاما،  ع�����س��ري��ن  ومل����دة  دائ����م  ب�سكل  ���س��ن��وي��ا، 
واأغنى  العامل  الكربى يف  ال�سركات  لتتمكن 
احلكومات، اإذا كانت تريد فعا دفع مكافحة 
تبدل املناخ قدما، من متويلنا اإما عن طريق 

اأر�سدة الكربون اأو م�ساهمات مبا�سرة«.
هذه  عر�س  نيته  الي�ساري  الرئي�س  واأع��ل��ن 
املتحدة  ل��اأمم  املقبل  امل��وؤمت��ر  امل��ب��ادرة على 
حول املناخ )كوب27( الذي �سيعقد يف م�سر 

يف ت�سرين الثاين/نوفمرب.
الكولومبية  احل��ك��وم��ة  اأن  ب��ي��رتو  واأو����س���ح 
اجلديدة تنوي ا�ستخدام هذه الأموال لدفع 
اأمازونية  اأ�سرة  األ��ف  ل�”مئة  �سهرية  روات��ب 
جمددا  الغابة  من��و  اأج��ل  م��ن  �ستعمل   )...(
تكون  “حيث  و�ستحميها  احرتقت”  حيث 

معر�سة للخطر«.
 21 “باإنقاذ  �سي�سمح  ذل��ك  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
التي تعد  املنطقة  دم��رت يف  مليون هكتار” 

الأغنى والأكر تنوعا حيويا يف العامل.
على  ميتد  ال��ذي  الأم����ازون  حو�س  ويغطي 

م�ساحة 7،4 مايني كيلومرت مربع، حواىل 
اأربعني باملئة من اأمريكا اجلنوبية يف ت�سعة 
34 مليون  بلدان، ويقدر عدد �سكانه بنحو 

ن�سمة معظمهم من ال�سكان الأ�سليني.
تاريخ  يف  ي�ساري  رئي�س  اأول  ب��ي��رتو  وت���وىل 
كولومبيا مهامه يف ال�سابع من اآب/اأغ�سط�س 
مب�سروع بيئي طموح يت�سمن اإجراءات عدة 
بينها حتويل الباد اإىل طاقة نظيفة ووقف 

ا�ستك�ساف اآبار النفط اجلديدة.
ويف خطابه الذي األقاه حتت املطر اخلمي�س 
“كبار مفرت�سي  باعتقال  الأم��ن  ق��وات  اأم��ر 
لأي  فورا”  و”الت�سدي  الأمازون”  غابات 
حرائق.واأكد اأن “ال�سلطة العامة هنا يجب 
الذي  الكبري  امل��ال  راأ���س  بب�ساطة  توقف  اأن 
يتحرك لإحراق غابات الأمازون. ل اأريد اأن 

يت�سرر الفاحون«.
“غلوبال  احلكومية  غ��ري  املنظمة  وت��ق��ول 
اأغنى  م��ن  واح����دة  كولومبيا  اإن  ويتن�س” 
ال����دول يف ال��ت��ن��وع احل��ي��وي يف ال��ع��امل ومن 
الذين  البيئة  بحماية  للمعنيني  اأخطرها 
يف  الكثرية  امل�سلحة  املجموعات  تهاجمهم 

الباد.
باأن كولومبيا خ�سرت  املتحدة  الأمم  وتفيد 
 7018 ح������وايل  و2021   2018 ب����ني 
يف  معظمها  الغابات،  من  مربعا  كيلومرتا 
“اإذا  منطقة الأم��ازون.وق��ال بيرتو حمذرا 
مت تدمري غابات الأم���ازون وهي واح��د من 
اأك�سيد  ث���اين  غ���از  امت�سا�س  اأم��اك��ن  اأك���رب 
الكوكب  ت�سخني  اإىل  ي��وؤدي  ال��ذي  الكربون 

وتغيري املناخ )...( ف�سُتدمر الب�سرية«.

•• �شنغهاي-رويرتز: 

اأول حت��ذي��ر وط��ن��ي م��ن حالة  اأ����س���درت ال�����س��ني 
ال�سلطات حرائق  العام فيما تكافح  اجلفاف هذا 
م��ت��خ�����س�����س��ة حلماية  ف���رق���ا  ال���غ���اب���ات وحت�����س��د 
امل��ح��ا���س��ي��ل م��ن درج����ات احل�����رارة احل���ارق���ة عرب 
الأ�سفر”  “الإنذار  يانغت�سي.وياأتي  نهر  حو�س 
الوطني، الذي �سدر يف وقت متاأخر اأم�س الول، 
اأن �سهدت مناطق من �سيت�سوان يف اجلنوب  بعد 
الغربي اإىل �سنغهاي يف دلتا يانغت�سي اأ�سابيع من 
احلر ال�سديد، فيما يرجعه م�سوؤولون حكوميون 
اأقل بدرجتني  الأ�سفر  املناخ. والإن��ذار  اإىل تغري 

من اأخطر حتذير على املقيا�س ال�سيني.
)�سينخوا(  اجلديدة  ال�سني  اأنباء  وكالة  وقالت 
اأم�س الأول اإن بحرية بويانغ تقل�ست الآن يف اأحد 
اأحوا�س الفي�سان املهمة لنهر يانغت�سي مبقاطعة 

حجمها  رب����ع  اإىل  ال�����س��ني  ب��و���س��ط  ج��ي��ان��غ�����س��ي 
تلفزيون  العام.وذكر  من  الوقت  لهذا  الطبيعي 
ال�سني املركزي اأم�س اجلمعة اإن ما ي�سل اإىل 66 
ت�سونغت�سينغ  34 مقاطعة يف منطقة  نهرا عرب 
عن  التلفزيون  ج��ف��ت.ون��ق��ل  الغربية  اجلنوبية 
يف  الأم��ط��ار  هطول  اإن  املحلية  احلكومة  بيانات 
ت�سونغت�سينغ هذا العام انخف�س بن�سبة 60 باملئة 
مقارنة باملعدل املو�سمي، كما اأن الرتبة يف العديد 
من املناطق تعاين من نق�س �سديد يف الرطوبة.

ت�سونغت�سينغ،  ���س��م��ايل  ب��ي��ب��ى،  منطقة  و���س��ه��دت 
اأم�س  45 درج����ة م��ئ��وي��ة  ب��ل��غ��ت  درج�����ات ح�����رارة 

اخلمي�س، وفقا ملكتب الأر�ساد اجلوية ال�سيني.
واحتلت مدينة ت�سونغت�سينغ املركز ال�ساد�س من 
ب��ني اأك���ر 10 م��واق��ع ح����رارة يف ال�����س��ني �سباح 
اإذ اق��رتب��ت احل����رارة يف منطقة  ال��ي��وم اجل��م��ع��ة، 
درجة  و�سجلت  م��ئ��وي��ة.  درج���ة   39 م��ن  بي�سان 

احلرارة يف �سنغهاي 37 درجة.
يف  الطوارئ  وخدمات  التحتية  البنية  وتعر�ست 
منطقة ت�سونغت�سينغ ل�سغوط متزايدة، مع وجود 
رجال الإطفاء يف حالة تاأهب ق�سوى مع اندلع 
اأنحاء  جميع  يف  وال��غ��اب��ات  اجل��ب��ال  يف  احل��رائ��ق 
احلكومية  الإع���ام  و�سائل  اأف���ادت  كما  املنطقة. 

بزيادة حالت الإ�سابة ب�سربات ال�سم�س.
فرق  ت�سونغت�سينغ  يف  ال��زراع��ة  مكتب  �سكل  كما 
امل��ع��ر���س��ة للخطر  امل��ح��ا���س��ي��ل  خ�����رباء حل��م��اي��ة 
وتو�سيع مناطق الزراعة لتعوي�س اخل�سائر قبل 

مو�سم ح�ساد اخلريف.
ووفقا لبيانات اأ�سدرتها وزارة الطوارئ ال�سينية 
يف وقت متاأخر اأم�س الأول ت�سبب ارتفاع درجات 
وح���ده يف خ�سائر  يوليو مت��وز  �سهر  احل���رارة يف 
م��ل��ي��ار يوان   2.73 ب��ل��غ��ت  م��ب��ا���س��رة  اق��ت�����س��ادي��ة 

)400 مليون دولر.
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املال والأعمال

�ضتاندرد ت�ضارترد يعني رئي�ضًا للخدمات امل�ضرفية لاأفراد والأعمال يف الإمارات 
•• دبي-الفجر: 

اأم�س عن تعيني عائ�سة عبا�س  اأعلن بنك �ستاندرد ت�سارترد 
والأعمال  ل���اأف���راد  امل�����س��رف��ي��ة  اخل���دم���ات  رئ��ي�����س  مبن�سب 
حتت  عائ�سة  و�ستعمل  امل��ت��ح��دة،  العربية  الإم����ارات  دول��ة  يف 
لبنك  التنفيذي  الرئي�س  منه،  اأب��و  ل��رول  املبا�سر  الإ���س��راف 
جاجنيني،  وبوجنوي  الإم���ارات،  دول��ة  يف  ت�سارترد  �ستاندرد 
الرئي�س الإقليمي للخدمات امل�سرفية لاأفراد والأعمال يف 

منطقة اأفريقيا وال�سرق الأو�سط واأوروبا.
تنفيذ  ع��ن  م�����س��وؤول��ًة  اجل��دي��د  من�سبها  يف  عائ�سة  و�ستكون 
ا�سرتاتيجية البنك وتطوير وبناء الأعمال يف املجال امل�سريف 

لاأفراد يف الدولة، مع الرتكيز على تنمية اخلدمات الرقمية 
اأ�سحاب  واإدارة الروات وتو�سيع قاعدة العماء من  للبنك 

الروات، وتعزيز العاقات مع العماء.
�ستاندرد  لبنك  التنفيذي  الرئي�س  م��ن��ه،  اأب���و  رول  وق��ال��ت 

ت�سارترد يف الإمارات: 
“يعد هذا التعيني انعكا�ساً وا�سحاً لأهمية ال�سوق الإماراتية 
من  الم����ارات  دول���ة  وتعترب  ت�����س��ارت��رد.  ل�ستاندرد  بالن�سبة 
قوية  وج��ود فر�س  لنا مع  بالن�سبة  الأول��وي��ة  ذات  الأ���س��واق 

للنمو.
وتقدم عائ�سة خربة طويلة اإىل من�ستنا احلالية وي�سعدنا اأن 

نرحب بها يف فريق الإدارة بالدولة ».

واأ�سافت اأبو منه: “رفعت بيئة اخلدمات امل�سرفية لاأفراد 
للعماء،  ال�ساملة  التجربة  م�ستوى  من  الإم���ارات  دول��ة  يف 
املنتجات  ت��ق��دمي  خ��ال  م��ن  احتياجاتهم  تلبية  واأ���س��ب��ح��ت 
املبتكرة واحللول الرقمية ذات اأهمية كربى. نحن على ثقة 
من اأن خربة عائ�سة الكبرية ونهجها يف العمل الذي يتمحور 
يف  الإي��ج��اب��ي  م�سارنا  تعزيز  يف  �سي�ستمران  ال��ع��م��اء  ح��ول 

الدولة، ودفع اأعمال البنك اإىل مرحلة النمو التالية«.
فرباير  يف  ت�سارترد  �ستاندرد  بنك  اإىل  عائ�سة  ان�سمت  وقد 
2019، وتتمتع بخربة كبرية يف القطاع امل�سريف تزيد عن 
املمتازة  امل�سرفية  واخل��دم��ات  ال���روات  اإدارة  يف  ع��ام��اً   20
ورئي�س  ع��ام،  �سغلت منا�سب مدير  الأف���راد، حيث  وخدمات 

دولة  يف  البنك  ف���روع  و�سبكة  امل��م��ت��ازة  امل�سرفية  اخل��دم��ات 
والأ�سواق  ُعمان  و�سلطنة  باك�ستان  اإىل  بالإ�سافة  الإم��ارات، 
وحتول  ت�سريع  مت  ق��ي��ادت��ه��ا،  وحت��ت  الرئي�سية.  الأف��ري��ق��ي��ة 
ا�سرتاتيجية النمو املحدثة للخدمات امل�سرفية ال�ستهاكية 
الرتكيز على  زي��ادة  للبنك، من خال  والتجارية  واخلا�سة 

جتربة العماء وتوفري اخلدمات املخ�س�سة.
وعملت عائ�سة قبل ان�سمامها اإىل �ستاندرد ت�سارترد مع بنك 
“اإت�س اإ�س بي �سي” يف دولة الإم��ارات ملدة 18 عاماً، �سغلت 
خالها عدداً من املنا�سب العليا، وعملت على تطوير العديد 
اإدارة الروات  املحلية والإقليمية والعاملية يف  من اخلدمات 

واخلدمات امل�سرفية اخلا�سة.

بريطانيا تقرت�ض اأكرث من املتوقع يف يوليو 

اجلفاف يت�ضبب يف تقلي�ض اأكرب بحرية للمياه العذبة يف ال�ضني

القيمة ال�سوقية لالأ�سواق العربية تتجاوز 4.5 تريليون دوالر االأ�سبوع املا�سي

»النقد العربي« : »اأبوظبي لاأوراق املالية« الأعلى عربيا يف ارتفاع القيمة ال�ضوقية

مليار درهم قيمة الأق�ضاط املكتتبة   15.6
ل�ضركات التاأمني املدرجة يف الن�ضف الأول

•• اأبوظبي-وام:

التاأمني  ل�����س��رك��ات  املكتتبة  الأق�����س��اط  اإج��م��ايل  ارت��ف��ع 
املدرجة يف اأ�سواق املال املحلية على اأ�سا�س �سنوي بن�سبة 
%7.64 اأو ما يعادل 1.11 مليار درهم خال الن�سف 
الأول من العام اجل��اري، فيما و�سل �سايف الأرب��اح اإىل 

817.8 مليون درهم.
وا�ستناداً اإىل اإف�ساحات 28 �سركة تاأمني وطنية ُمدرجة 
زاد  املالية،  الأ�سواق  مواقع  على  املالية  نتائجها  اأعلنت 
اإجمايل الأق�ساط املكتتبة من 14 مليارا و563 مليون 
 15 اإىل   ،2021 ال��ع��ام  م��ن  الأول  الن�سف  يف  دره���م 
مليارا و676 مليون درهم يف الن�سف الأول من العام 

.2022
و ا�ستحوذت نحو 13 �سركة مدرجة يف �سوق دبي املايل 
على قرابة %56.1 اأو ما قيمته 8.8 مليار درهم من 
اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة لل�سركات، فيما و�سلت 
ل���اأوراق  اأب��وظ��ب��ي  ���س��وق  15 �سركة م��درج��ة يف  ح�سة 
مليار   6.9 قيمته  م��ا  ت���وازي   43.9% لنحو  امل��ال��ي��ة 

درهم من الإجمايل.
الأكرب  الن�سيب  على  للتاأمني«  »اأورينت  �سركة  وح��ازت 
يف  امل��درج��ة  لل�سركات  املكتتبة  الأق�����س��اط  اإج��م��ايل  م��ن 
اأق�ساطها  ارت��ف��اع  مع  اجل��اري  العام  من  الأول  الن�سف 
مليار   3.2 اإىل  دره��م  مليار   2.9 م��ن   11% بن�سبة 
 320 اإىل   3% بن�سبة  اأرب��اح��ه��ا  ارتفعت  فيما  دره���م، 
الفرتة  دره��م عن  310 مايني  دره��م، مقابل  مليون 

نف�سها من العام املا�سي.
وجاءت �سركة اأبوظبي الوطنية للتاأمني يف املركز الثاين 
لت�سل   20.9% بن�سبة  اأق�ساطها  اإجمايل  ارتفاع  مع 
اإىل 3.23 مليار درهم خال الأ�سهر ال�ستة الأوىل من 
للفرتة  دره��م  2.67 مليار  اجل��اري، مقارنة مع  العام 
اأرباحها اإىل  2021، فيما و�سل �سايف  نف�سها من عام 

186.9 مليون درهم.
الثالثة مع  املرتبة  يف  للتاأمني”  “عمان  �سركة  و حلت 
يف  درهم  مليار   2.23 بنحو  مكتتبة  اأق�ساطا  حتقيقها 
مليار   1.93 مقابل  اجل��اري  العام  من  الأول  الن�سف 
دره���م يف ال��ف��رتة املقابلة م��ن ال��ع��ام امل��ا���س��ي، ث��م “دبي 

للتاأمني” مع ت�سجليها جممل اأق�ساط بنحو 742.15 
مليون درهم مقابل 644.5 مليون درهم.

و يف املركز اخلام�س جاءت “الإمارات للتاأمني” باأق�ساط 
الأول من  الن�سف  دره��م يف  مليون   627.87 قيمتها 
بنحو  للتاأمني”  الأه��ل��ي��ة  “العني  ث��م  اجل����اري،  ال��ع��ام 
للتاأمني  العربية  والإ�سامية  دره��م  مليون   590.1
“�سامة” 574.2 مليون درهم و”البحرية للتاأمني” 
 443.69 للتاأمني”  و”الحتاد  دره��م  مليون   462

مليون درهم و”دار التكافل” 401.4 مليون درهم.
التاأمني  ���س��رك��ات  /م���وج���ودات/  اأ����س���ول  �سعيد  وع��ل��ي 
الوطنية املدرجة فارتفعت اإىل 64 مليارا و769مليون 
مليارا   61 نحو  مقابل  املا�سي  يونيو  نهاية  يف  دره��م 
و839 مليون درهم يف نهاية دي�سمرب من العام املا�سي 
يعادل  م��ا  اأو   4.7% بن�سبة  زي���ادة  ميثل  م��ا   ،2021
ال�ستة  الأ���س��ه��ر  خ��ال  دره���م  مليون  و930  مليارين 

الأويل من العام اجلاري.
وا���س��ت��ح��وذت ال�����س��رك��ات امل���درج���ة يف ���س��وق دب����ي املايل 
قيمته  ما  اأو   56.4% نحو  على  �سركة   13 وع��دده��ا 
و�سل  فيما  الأ���س��ول،  اإجمايل  دره��م من  مليار   36.5
ن�سيب ال�����س��رك��ات امل��درج��ة يف ���س��وق اأب��وظ��ب��ي ل���اأوراق 
املالية وعددها 15 �سركة ما ن�سبته %43.6 باإجمايل 

28.26 مليار درهم.
الأويل من حيث  املرتبة  للتاأمني”  “اأورينت  وت�سدرت 
قيمة الأ�سول مع بلوغها 11.42 مليار درهم يف نهاية 
الن�سف الأول من العام اجلاري مقابل 10.53 مليار 
الوطنية  “اأبوظبي  ث��م  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  نهاية  يف  دره���م 
يليها  دره��م،  مليارات   9.7 ج��اوزت  باأ�سول  للتاأمني” 

“عمان للتاأمني” باأ�سول 7.9 مليارات درهم.
م��ع و�سول  “�سامة”  �سركة  ال��راب��ع  امل��رك��ز  و ج��اء يف 
الأهلية  “العني  ث��م  دره���م،  مليار   4.22 اإىل  اأ�سولها 
“الإمارات  يليها  دره��م،  مليار   3.1 باأ�سول  للتاأمني” 
الوطنية  و”البحرية  دره���م،  مليار   2.82 للتاأمني” 
للتاأمني” 2.57 مليار درهم، و”دبي للتاأمني” باأ�سول 
2.43 مليار درهم، و”الحتاد للتاأمني” 1.85 مليار 
و”دار  دره��م  مليار   1.79 للتاأمني”  و”الوثبة  دره��م 

التكافل” 1.56 مليار درهم.

مليار درهم ت�ضرفات عقارات دبي يف اأ�ضبوع  10.3

حزمة جديدة من امل�ساعدات يف مواجهة الت�سخم 

وزارة املالية: التوقعات القت�ضادية الأملانية قامتة 

•• دبي-وام:

بلغت قيمة الت�سرفات العقارية يف دائرة الأرا�سي والأماك يف 
دبي خال اأ�سبوع اأكر من 10.3 مليار درهم.

فقد �سهدت الدائرة ت�سجيل 2583 مبايعة بقيمة 6.5 مليار 
درهم  مليار   2.55 بقيمة  اأرا����س  مبايعة   344 منها  دره��م، 

و2239 مبايعة �سقق و فلل بقيمة 3.94 مليار درهم.
درهم يف  400 مليون  بقيمة  الأرا�سي  اأهم مبايعات  و جاءت 
يف  دره��م  مايني   205 بقيمة  مبايعة  تلتها  الو�سل  منطقة 
منطقة حدائق ال�سيخ حممد بن را�سد ومن ثم مبايعة بقيمة 

130 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا.
عدد  حيث  م��ن  املناطق  اخلام�سة  احلبية  منطقة  ت�سدرت  و 
درهم  مليون   475 بقيمة  مبايعة   173 �سجلت  اإذ  املبايعات 
بقيمة  70 مبايعة  بت�سجيلها  الأوىل  تلتها منطقة جبل علي 
284 مليون درهم وثالثة يف اليفره 2 بت�سجيلها 28 مبايعة 

بقيمة 35 مليون درهم.
وفيما يتعلق باأهم مبايعات ال�سقق والفلل فقد جاءت مبايعة 
بقيمة 163 مليون درهم مبنطقة نخلة جمريا كاأهم املبايعات 
تلتها مبايعة بقيمة 85 مليون درهم يف منطقة نخلة جمريا 
نخلة  منطقة  يف  دره���م  م��ل��ي��ون   55 بقيمة  مبايعة  واأخ����ريا 
جمريا.و ت�سدرت منطقة اخلليج التجاري املناطق على �سعيد 
بقيمة  مبايعة   411 �سجلت  اإذ  والفلل  ال�سقق  مبايعات  ع��دد 
 309 بت�سجيلها  املركا�س  منطقة  تلتها  دره��م  مليون   600

302 مليون درهم وثالثة يف الرب�ساء جنوب  مبايعات بقيمة 
الرابعة بت�سجيلها 190 مبايعة بقيمة 134 مليون درهم.

اأرا�س  رهن   78 منها  درهم  مليار   3.74 الرهونات  و�سجلت 
و�سقق  فلل  ره��ون��ات  و408  دره��م  مليون   895.47 بقيمة 
2.84 مليار درهم، وكان اأهمها مبنطقة املمزر بقيمة  بقيمة 

 693 بقيمة  الوىل  ور���س��ان  منطقة  يف  واأخ���ري  دره��م  مليار 
بقيمة  هبة   80 ت�سجيل  الأ���س��ب��وع  �سهد  دره��م.ف��ي��م��ا  مليون 
110.04 مليون درهم كان اأهمها مبنطقة برج خليفة بقيمة 
 12 بقيمة  امل��رك��ا���س  واأخ����رى يف منطقة  دره���م  م��ل��ي��ون   28

مليون درهم.

•• برلني-وكاالت:

قالت وزارة املالية الأملانية يف تقريرها 
اإن  اآب  اأغ�سط�س  �سهر  عن  ال�سهري 
اأوروبا  يف  اقت�ساد  لأك��رب  التوقعات 
الطاقة  اأ�سعار  ارتفاع  ظل  يف  قامتة 

وا�سطراب �سا�سل التوريد.
و���س��ه��د الق���ت�������س���اد الأمل�������اين رك����ودا 
ال���ع���ام بفعل  ال���ث���اين م���ن  يف ال���رب���ع 
تداعيات احلرب يف اأوكرانيا وارتفاع 
اأ�سعار الطاقة واجلائحة وا�سطراب 

الإمدادات.
ال��ت��ق��ري��ر الذي  ال������وزارة يف  وق���ال���ت 
“التوقعات  اإن  اجلمعة  اأم�����س  ُن�سر 
ملزيد من النمو )القت�سادي( قامتة 
م�سيفة  حاليا”،  م��ل��ح��وظ  ب�سكل 
من  ع��ال��ي��ة  “بدرجة  ت��ت�����س��ف  اأن���ه���ا 

ال�سبابية«.
النخفا�س  “اإن  ق���ائ���ل���ة  وت���اب���ع���ت 
اإم��دادات الغاز من رو�سيا  الكبري يف 
والزيادات الكبرية امل�ستمرة يف اأ�سعار 
بالإ�سافة  الأخ��رى،  وال�سلع  الطاقة 
التوريد  ���س��ا���س��ل  ا���س��ط��راب��ات  اإىل 
ال���ت���ي ا����س���ت���م���رت وق���ت���ا اأط�������ول من 
ب�سيا�سة  يتعلق  م��ا  واأي�����س��ا  امل��ت��وق��ع، 
اأمور  كلها  ال�سني،  يف  كوفيد  �سفر 

توؤثر ب�سدة على منو القت�ساد«.
واأ�سافت الوزارة اأن احلكومة �ستقدم 
يف  امل��ح��دث��ة  الق��ت�����س��ادي��ة  توقعاتها 

12 اأكتوبر ت�سرين الأول.
امل��ال الأملاين  من جانبه �سرح وزي��ر 
اأملانيا  اأن  كري�ستيان ليندنر اجلمعة 
من  جديدة  حزمة  متويل  ت�ستطيع 
يف  ال��ي��وروه��ات  مبليارات  امل�ساعدات 
التخلي  دون  من  الت�سخم  مواجهة 

عن “كبح املديونية«.
اأولف  الأمل��������اين  امل�����س��ت�����س��ار  وك������ان 
اآب/اأغ�سط�س   11 يف  وع��د  �سولت�س 

ب��ت��ق��دمي ح��زم��ة م�����س��اع��دات جديدة 
الأ�سعار  ارتفاع  مواجهة  يف  لاأفراد 
الذي  وال��غ��ذاء،  الطاقة  قطاعي  يف 
يتوقع اأن يتفاق هذا اخلريف. لكنه 
اأك�����د جم�����ددا ال���ت���زام���ه ال���ع���ودة اإىل 
مع  املقبل  العام  امليزاين  الن�سباط 
من  باملئة   0،35 عند  العجز  اإب��ق��اء 

اإجمايل الناجت املحلي.
�سحيفة  م����ن  ������س�����وؤال  ع���ل���ى  وردا 
هذه  حجم  ع��ن  بو�ست”  “رايني�سه 
امل�������س���اع���دات امل��ح��ت��م��ل��ة، ق����ال وزي���ر 
رقمني  م��ن  �سغرًيا  “عدًدا  اإن  امل��ال 

مبليارات اليورو ممكن«.
اأن ه��ذه احل��زم��ة اجلديدة  وا���س��اف 
خم�س�سة  ال���دع���م  اإج���������راءات  م���ن 
املنخف�س  ال����دخ����ل  ذات  ل���اأ����س���ر 
“اإجراءات  و���س��ت�����س��م��ل  وامل��ت��و���س��ط 
ت�ستهلك  ال��ت��ي  ل��ل�����س��رك��ات  م��وج��ه��ة 

قدرا كبريا من الطاقة«.
وبلغت ن�سبة الت�سخم يف اأملانيا 7،5 
اأقل بقليل  اأي  باملئة يف متوز/يوليو 
باملئة �سجلت يف حزيران/  7،6 من 

يونيو.
روب��رت هابيك  القت�ساد  وزي��ر  لكن 

قال اإنه من املتوقع اأن يكون ف�سلي 
اخل��ري��ف وال�����س��ت��اء ���س��اق��ني يف اأكرب 
اق��ت�����س��اد يف اأوروب��������ا ب�����س��ب��ب اأزم����ة 

الطاقة “املقبلة يف القت�ساد«.
فواتري  ارتفاعا يف  الأمل��ان  و�سيواجه 
مع  اخلريف  يف  والكهرباء  التدفئة 
ينعك�س  ب��اأن  ال�سماح  احلكومة  ق��رار 
اأ�سعار الطاقة على امل�ستهلك  ارتفاع 

النهائي.
وكلفة  م��وع��د  �سولت�س  ي��ح��دد  ومل 
ح��زم��ة امل�����س��اع��دات. ل��ك��ن��ه اأك����د من 
القواعد  اح�����رتام  ال���ت���زام���ه  ج��دي��د 
مرة  امليزانية  لن�سباط  الد�ستورية 
اأخرى يف 2023 بعد ثاث �سنوات 
جائحة  م��واج��ه��ة  يف  ال�ستثناء  م��ن 

كوفيد-19.
اأن  “نتوقع  الأمل���اين  امل�ست�سار  وق��ال 
م�ساريعنا  تنفيذ  على  قادرين  نكون 
���س��م��ن الإط�������ار امل�����ايل امل���ت���اح حتى 

الآن«.
ودع��ت اأ���س��وات ل �سيما داخ��ل حزب 
احلكومة  م���ع  امل��ت��ح��ال��ف  اخل�����س��ر 
واحلزب ال�سرتاكي الدميوقراطي، 
“فرملة  ت���ع���ل���ي���ق  مت�����دي�����د  اإىل 
تدهور  ح��دوث  يف حال  ال�ستدانة” 

حاد يف القت�ساد الأملاين.

•• لندن-رويرتز:

اأكر  اق��رت���س��ت  بريطانيا  اأن  ر�سمية  ب��ي��ان��ات  اأظ��ه��رت 
التي  التحديات  ي��ربز  يوليو مت��وز، مما  املتوقع يف  من 
تواجه رئي�س الوزراء املقبل كي يقدم املزيد من الدعم 

للم�ستهلكني الذين تاأثروا بارتفاع اأ�سعار الطاقة.
اإن  اجلمعة  اأم�����س  الوطنية  الإح�����س��اءات  مكتب  وق���ال 
اقرتا�س القطاع العام با�ستثناء البنوك احلكومية بلغ 
4.944 مليار جنيه اإ�سرتليني )5.89 مليار دولر(.

جنيه  مليار   0.9 فائ�سا  حققت  العامة  املالية  وكانت 
جائحة  ق��ب��ل   ،2019 مت����وز  ي��ول��ي��و  يف  اإ���س��رتل��ي��ن��ي 
كوفيد-19 التي اأدت اإىل زيادة تاريخية يف القرتا�س 

ا�ستطاع  يف  توقعوا  ق��د  اقت�ساديون  احل��ك��وم��ي.وك��ان 
اأجرته اأن يبلغ اقرتا�س احلكومة 2.8 مليار اإ�سرتليني 
ع��ادة �سهر تتدفق فيه مدفوعات  يف يوليو مت��وز، وه��و 
الأ�سهر  العامة.وخال  اخلزينة  على  الدخل  �سريبة 
الأربعة الأوىل من ال�سنة املالية 2022-2023 التي 
مليار   55 بريطانيا  اقرت�ست  ني�سان،  اأبريل  يف  ب��داأت 
جنيه  مليار   12.1 قدره  بانخفا�س  اإ�سرتليني،  جنيه 
بزيادة قدرها  املا�سي، لكن  العام  الفرتة من  نف�س  عن 
32.6 مليار عن الفرتة بني اأبريل ني�سان ويوليو متوز 
2019.كما زاد القرتا�س بنحو ثاثة مليارات جنيه 
عما توقع مكتب م�سوؤولية امليزانية، وهو هيئة الرقابة 

املالية احلكومية، يف مار�س اآذار.

•• نانت�شانغ - ال�شني-وام:

احلار  اجل��و  ا�ستمرار  عن  الناجم  اجلفاف  ح��الت  اأدت 
وقلة هطول الأمطار يف مقاطعة جيانغ�سي اإىل تقلي�س 
 ،%  75 بن�سبة  ال�سني  العذبة يف  للمياه  اأك��رب بحرية 

وفقا لل�سلطات املحلية.
وق��ال��ت م��دي��ري��ة امل��ق��اط��ع��ة ل��ل��م��وارد امل��ائ��ي��ة ان���ه وحتى 
اإجمايل  �سجل  الأول  اأم�س  �سباح  من  العا�سرة  ال�ساعة 
كيلومرتا مربعا،   737 “بوهيانغ”،  البحرية  م�ساحة 
الفرتة  ع��ن  م��رب��ع��ة  ك��ي��ل��وم��رتات   2203 ب��ان��خ��ف��ا���س 

املماثلة من العام املا�سي.
اأن من�سوب  “�سينخوا”  ال�سينية  الأنباء  وكالة  وذكرت 
املعروفة  ال��ه��ي��درول��وج��ي��ة  �سينغت�سي  حم��ط��ة  يف  امل��ي��اه 
ال�ساعة  ح��ت��ى  م���رت   10.12 اإىل  ت���راج���ع  ب��ال��ب��ح��رية 

اأق���ل مب��ق��دار الن�سف من  ال��ع��ا���س��رة ���س��ب��اح اخل��م��ي�����س، 
الرتفاع القيا�سي امل�سجل 22.63 مرت.

يف  العام  لهذا  اجلفاف  مو�سم  ر�سميا  البحرية  ودخلت 
يوم 6 اأغ�سط�س اجل��اري، ما �سجل اأبكر موعد منذ اأن 
 69 ب���  واأ�سبق   1951 ع��ام  يف  �سجاتها  توثيق  ب���داأت 
يوما عن متو�سط مواعيد البدء خال الفرتة ما بني 

عامي 2003 و2021.
ان���ذارات  جيانغ�سي  مقاطعة  يف  اأج���زاء  ع��دة  واأ���س��درت 
حيث  القا�سية،  احل���رارة  من  للتحذير  الأح��م��ر  باللون 
�سجلت 558 حمطة لاأر�ساد اجلوية يف اأنحاء املقاطعة 

درجات حرارة باأكر من 40 درجة مئوية حاليا.
اأن تتوا�سل  امل��رج��ح  ال��ت��وق��ع��ات اجل���وي���ة، م��ن  وح�����س��ب 
املقاطعة  القليلة يف  املرتفعة والأمطار  درجات احلرارة 

حتى �سهر �سبتمرب القادم.

•• اأبوظبي-وام:

ق����ال ����س���ن���دوق ال��ن��ق��د ال���ع���رب���ي اإن 
املالية تقدم  ل��اأوراق  اأبوظبي  �سوق 
البور�سات العربية على �سعيد الأداء 
خ��ال الأ���س��ب��وع امل��ا���س��ي م��ع �سعود 
%3.6، ف�سا عن  بن�سبة  موؤ�سره 
حت��ق��ي��ق��ه اأك����رب ن�����س��ب��ة ارت���ف���اع على 
بن�سبة  ال�����س��وق��ي��ة  القيمة  م�ستوى 
موؤ�سرات  ارت��ف��اع  بف�سل   3.03%
الأ�سا�سية  امل�������واد  ق���ط���اع���ات  اأداء 

واخلدمات املالية والطاقة.
الن�سرة  يف   - ال�����س��ن��دوق  واأ�����س����اف 
العربية  امل���ال  الأ���س��ب��وع��ي��ة لأ���س��واق 
ال�سادرة ام�س - اأن القيمة ال�سوقية 
بن�سبة  ارتفعت  العربية  للبور�سات 
 110 ن��ح��و  ي���ع���ادل  م���ا  اأو   2.5%
مليارات و637 مليونا و836 األف 
الأ�سبوع  ت��ع��ام��ات  نهاية  يف  دولر 

املا�سي.
القيمة  اأن  ال���ن�������س���رة  واأو�����س����ح����ت 
العربية  ل���ل���ب���ور����س���ات  ال�������س���وق���ي���ة 
املت�سمنة يف قاعدة بيانات ال�سندوق 
ارتفعت  13 بور�سة عربية،  وت�سم 

مليارا  و575  ت��ري��ل��ي��ون��ات   4 اإىل 
و88 مليون دولر يف نهاية الأ�سبوع 
تريليونات   4 بنحو  مقارنة  املا�سي 
دولر  مليون  و450  مليارا   464
ال�����س��اب��ق عليه،  الأ����س���ب���وع  ن��ه��اي��ة  يف 
م�سرياً اإىل اأن غالبية موؤ�سرات اأداء 
ح�سد  وا�سلت  العربية  البور�سات 

املا�سي  الأ����س���ب���وع  خ����ال  امل��ك��ا���س��ب 
ت�سهده  ال��ذي  التح�سن  م��ع  ات�ساقاً 
العاملية،  امل��ال��ي��ة  الأ����س���واق  غ��ال��ب��ي��ة 
وعدد  والأورب��ي��ة  الأمريكية  خا�سة 

من البور�سات الآ�سيوية.
ع���دة عوامل  اإىل  ال��ن�����س��رة  واأ����س���ارت 
اإيجابية �ساهمت يف ارتفاع موؤ�سرات 

الأداء يف عدد من البور�سات العربية، 
والقيمة  ال���ت���داول،  ق��ي��م  من��و  منها 
البور�سات  غ��ال��ب��ي��ة  يف  ال�����س��وق��ي��ة 
العربية، ف�سا عن موا�سلة جهود 
تو�سعة  ن��ح��و  ال��ع��رب��ي��ة  ال��ب��ور���س��ات 
قاعدة ال�سركات املدرجة يف الأ�سواق 
الأ�سبوع  خال  والثانوية  الرئي�سة 

موا�سلة  ع���ل���ى  ع�������اوة  امل����ا�����س����ي، 
لل�سركات  الإيجابية  النتائج  اإع��ان 
ن�ساط  حت�سن  اإىل  اإ�سافة  املدرجة، 
امل�ستوى  على  الأج��ن��ب��ي  ال�ستثمار 

املوؤ�س�سي وم�ستوى الأفراد.
واأكدت الن�سرة اأن اجلهات الت�سريعية 
يف بع�س البور�سات العربية وا�سلت 
جهودها نحو تفعيل الأطر الرقابية 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ع��م��ل��ي��ات ال����ت����داول، على 
غرار البور�سة امل�سرية التي قامت 
التنفيذ  “اآلية  ا���س��ت��خ��دام  بتفعيل 

العك�سي لعمليات التداول«.
بور�سات  ت�سع  اأن  ال��ن�����س��رة  وذك����رت 
عربية �سهدت ارتفاعاً خال الأ�سبوع 
اأبوظبي  ���س��وق  ت�����س��دره��ا  امل��ا���س��ي، 
%3.6، ثم  بن�سبة  املالية  ل��اأوراق 
بن�سب  ارتفاعاً  وقطر  دب��ي  بور�ستا 
على  و2.75%   2.35% ب��ل��غ��ت 
بور�سات  ���س��ج��ل��ت  ك��م��ا  ال���رتت���ي���ب؛ 
البي�ساء  وال���دار  ال�سعودية  من  كل 
بن�سب  ���س��ع��وداً  وفل�سطني  ودم�����س��ق 
و1.95%،   1.2% بني  ت��راوح��ت 
وعّمان  تون�س  بور�ستا  �سهدت  فيما 

حت�سناً باأقل من 1%.
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر:

الإمارات  احت��اد  ُينظمه  ال��ذي  ال�سيفي،  اجلوجيت�سو  مع�سكر  يوا�سل   
 ،)IVI(لا�ستثمار العاملية  ال��روؤي��ة  �سركة  مع  بال�سراكة  للجوجيت�سو 
املن�ساآت  م��ن  ل���دى جم��م��وع��ة خم��ت��ارة  الأط���ف���ال  م��ن  ال��ع��دي��د  ا�ستقبال 
ودبي  اأب��وظ��ب��ي  يف  للجوجيت�سو  الإم�����ارات  لحت���اد  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 

والعني. 
اجلاري  اأغ�سط�س   26 حتى  فعالياته  ت�ستمر  ال��ذي  املع�سكر  ويحظى 
اأع��م��اره��م بني  اأو���س��اط امل�ساركني ال��ذي��ن ت���رتاوح  اإيجابية ب��ني  ب��اأ���س��داًء 
6-16 عاماً، اإذ ل يزال ي�ستقطب اأعداداً متزايدة من حمبي اجلوجيت�سو 

الأ�سبوع  من  وال�ستفادة  اأدائ��ه��م،  وحت�سني  مهاراتهم  ب�سقل  الراغبني 
الأخري الذي يت�سمن جمموعة من الفعاليات والأن�سطة الرائعة حتت 

اإ�سراف نخبة من املدربني املوؤهلني.
جنحت  املع�سكر:  على  امل�سرفني  املدربني  اأح��د  را�سي  م�سطفى  ويقول 
هذه الفعالية الرائعة التي نظمها احتاد الإمارات للجوجيت�سو يف حتقيق 
العديد من املكا�سب والتي من اأبرزها تعزيز الوعي بريا�سة اجلوجيت�سو 
�سلتهم  توثيق  يف  املهتمني  الأط��ف��ال  من  جديدة  �سريحة  ل��دى  وقيمها 

باللعبة وتد�سني م�سوارهم الحرتايف خال الأعوام القادمة". 
ال�سيفي  املع�سكر  حتقيق  حيال  كبرية  ب�سعادة  را�سي:" ن�سعر  وي�سيف 
بفعاليات  لالتحاق  امل�ساركات  م��ن  امل��زي��د  ج��ذب  يف  وجن��اح��ه  لأه��داف��ه 

الأ�سبوع الأخري والتعرف عن كثب على ريا�سة اجلوجيت�سو، ما يعك�س 
الإم��ارات للجوجيت�سو وم�ساعيه احلثيثة يف ت�سميم  روؤي��ة احت��اد  جناح 
قاعدة  وتو�سيع  اللعبة  انت�سار  تعزيز  يف  ت�ساهم  التي  امل��ب��ادرات  وتنفيذ 
جوجيت�سو  م�ستقبل  متثل  التي  الأطفال  فئة  على  والرتكيز  املمار�سني 

الإمارات. 
منف�سلة  فئات  �سمن  ال�سغار  بالريا�سيني  ترحيبه  املع�سكر  ويوا�سل 
اإحدى  على  للتعرف  فريدة  فر�سًة  لهم  متيحاً  واملتقدمني،  للمبتدئني 
اأ�سهر ريا�سات الدفاع عن النف�س وتعّلم قوانني اللعبة واحت�ساب النقاط، 

ف�سًا عن الأجواء احلما�سية التي ل تخلو من املتعة.
"تختلف  املع�سكر:  امل�ساركني يف  الاعبني  اأح��د  وال��د  اأو�سح  من جانبه، 

القتالية، فهي تعتمد على حت�سني  الفنون  اجلوجيت�سو عن غريها من 
القدرات البدنية وتهذيب النف�س وفق مبادئها القائمة على تعزيز الثقة 
العقل  تن�سيط  عن  ف�سًا  والنفتاح،  التعاون  على  والت�سجيع  بالنف�س 

والذهن و�سقل مهارة الرتكيز و�سرعة ال�ستجابة ".
الدولة،  داخ��ل  م��ن  اجلوجيت�سو  ريا�سة  على  املتزايد  الإق��ب��ال  ونتيجة 
اأبوظبي  كًا من  لي�سمل  املع�سكر  نطاق  بتو�سيع  العام  هذا  الحت��اد  قام 
ودبي والعني مع التاأكيد على تنظيم دوراٍت جديدة يف الأعوام املقبلة مع 
الريا�سة  بتعّلم هذه  الراغبني  التي تواكب تطلعات  مزيٍد من الربامج 
واحرتافها وال�ستفادة من البنية الريا�سية احلديثة واملرافق املتطورة 

التي يتيحها الحتاد بالتعاون مع اأندية واأكادمييات الدولة.

دوالر مليون  بلغت 60 

جوائز قيا�ضية ت�ضعل املناف�ضة يف فا�ضينج ميدوز للتن�ض

يختتم فعالياته يف 26 اأغ�سط�س اجلاري 

اإقبال لفت على امل�ضاركة يف الأ�ضبوع الأخري من املع�ضكر ال�ضيفي للجوجيت�ضو 

•• اأبوظبي-وام:

انطاقتها  ع��ل��ى  اأي�����ام  ع�����س��رة  ق��ب��ل 
حققت الن�سخة ال�142 من بطولة 
اأمريكا املفتوحة "فا�سينج ميدوز" 
اآخر بطولت "جراند �سام" الأربع 
ال���ك���ربى رق��م��ا ق��ي��ا���س��ي��ا ج���دي���دا يف 

تاريخها.
ف��ق��د ك�����س��ف م��ن��ظ��م��و ال��ب��ط��ول��ة عن 
اإج��م��ايل اجلوائز  زي���ادة ج��دي��دة يف 
املالية اخلا�سة بالبطولة بداية من 
قيا�سيا  رق��م��ا  لتبلغ  الن�سخة  ه���ذه 
مليون   60 اإىل  رفعها  بعد  ج��دي��دا 
ح��اف��زا جديدا  ي��ع��د  م��ا  وه���و  دولر 
واملناف�سة  ال��ت��األ��ق  على  للم�ساركني 
�سعيهم  ج���ان���ب  اإىل  اأق������وى  ب�����س��ك��ل 

لرتك ب�سمة يف التاريخ.
و مل تطراأ الزيادة فقط على اجلائزة 
ال���ت���ي ���س��ي��ح�����س��ل ع��ل��ي��ه��ا ال��ف��ائ��ز اأو 
الفائزة باللقب يف مناف�سات الفردي 

واإمن����ا ط��ال��ت ال���زي���ادة اأي�����س��ا جميع 
امل�ساركني يف خمتلف الأدوار يف هذه 

الن�سخة التي تقام من 29 اأغ�سط�س 
احلايل اإىل 11 �سبتمرب املقبل.

لقيمة  ال�سابق  القيا�سي  الرقم  كان 
ن�سخة  يف  للبطولة  املالية  اجل��وائ��ز 
دولر  مليون   57.5 وبلغ   2021
غري اأنه �سهد زيادة بداية من ن�سخة 
مليون   60.1 ليبلغ  احل��ايل  ال��ع��ام 

دولر بزيادة 2.6 مليون دولر.
حجم  يف  ال��زي��ادة  اأن  بالذكر  جدير 
معتادا  �سيئا  اأ�سبح  البطولة  جوائز 
يف ال�سنوات الأخرية ليح�سل جميع 
يف  امل�ساركني  وال��اع��ب��ات  الاعبني 
زيادة  ع��ل��ى  للبطولة  الأول  ال����دور 
عليه  كانت  عما  املائة  يف   85 بلغت 
يح�سل  ما  قيمة  لت�سل   2016 يف 
الدور  يف  لع��ب��ة  اأو  لع��ب  اأي  عليه 
 80 اإىل  العام  ه��ذا  للبطولة  الأول 

األف دولر.
و يرتفع املقابل املايل الذي يح�سل 
يخو�س  ولع���ب���ة  لع����ب  اأي  ع��ل��ي��ه 
م��ب��اراة يف ال���دور ال��ث��اين اإىل 121 
املائة عما  57 يف  األ��ف دولر بزيادة 

كان يف 2016 اأي�سا.
حجم  اأن  اإىل  اأي�سا  الإ���س��ارة  جت��در 
اجل���وائ���ز امل��ال��ي��ة ال��ت��ي ���س��ت��وزع على 
التمهيدية  الأدوار  يف  امل�����س��ارك��ني 
الأدوار  ف��ع��ال��ي��ات  ق��ب��ل  ل��ل��ب��ط��ول��ة، 
املرتقبة  الن�سخة  الرئي�سيية، خال 
بزيادة  دولر  مليون   6.25 �سيبلغ 
 2016 املائة عما كان يف  223 يف 
حيث كان وقتها 1.94 مليون دولر 

فقط.
لهذه  تو�سلوا  اأنهم  املنظمون  واأك��د 
الأرقام اجلديدة اخلا�سة باجلوائز 
ال��ت�����س��اور م��ع م�سوؤويل  ب��ع��د  امل��ال��ي��ة 
راب���ط���ت���ي ال���اع���ب���ني وال���اع���ب���ات 
امل���ح���رتف���ني.. وي��ح�����س��ل ال��ف��ائ��ز اأو 
الفائزة باللقب يف مناف�سات الفردي 
دولر  مليون   2.6 على  بالبطولة 
وهو �سعف مكافاأة الفائز اأو الفائزة 
و  نف�سها  امل�سابقة  يف  الثاين  باملركز 

تبلغ 1.3 مليون دولر.

الأدوار  يف  تدريجيا  امل��ك��اف��اأة  تقل  و 
اأو لعبة  الأخ��رى لتبلغ لكل لع��ب 
 705 اإىل  ال��ن��ه��ائ��ي  لن�سف  ي�����س��ل 
اإىل  ال��ث��م��ان��ي��ة  ول�����دور  دولر  اآلف 
445 األف دولر ولدور ال�ستة ع�سر 
الثالث  ول��ل��دور  دولر  األ���ف   278

ال�"32" 188 األف دولر.
الزوجي  مناف�سات  م�ستوى  وع��ل��ى 
باللقب على  الفائز  الثنائي  يح�سل 
الثنائي  ويح�سل  دولر  األف   688
���س��اح��ب امل��رك��ز ال��ث��اين ع��ل��ى 344 
تدريجيا  اجلوائز  وتقل  دولر  األ��ف 
يف الأدوار الأخرى لت�سل اإىل 21.3 
يخو�س  ث���ن���ائ���ي  ل���ك���ل  دولر  األ������ف 

فعاليات الدور الأول للبطولة.
ال���ب���ط���ول���ة يف  ت�����س��ه��د  اأن  وي��ن��ت��ظ��ر 
ن�سختها اجلديدة مناف�سة قوية على 
اأجيال جديدة  اللقب يف ظل ظهور 
املتميزين  والاعبات  الاعبني  من 
وب��ع��د ه��ي��م��ن��ة اأ����س���م���اء م��ع��ي��ن��ة على 

�ساحة التن�س يف العقدين املا�سيني. 
و يحمل الرو�سي دانيال ميدفيديف 
فردي  م�ستوى  على  البطولة  لقب 

الربيطانية  اأح���رزت  فيما  ال��رج��ال 
فردي  لقب  رادوك���ان���و  اإمي���ا  ال�سابة 

ال�سيدات يف ن�سخة 2021 .

تيمو  العائد  ليبزيغ  مهاجم  اأك��د 
اأن ف��ري��ق��ه مي��ل��ك اجل����ودة  ف��رين��ر 
ميونيخ  بايرن  العماق  "لإزعاج" 
يف م�سعى الأخري لاحتفاظ بلقب 
ال����دوري الأمل����اين ل��ك��رة ال��ق��دم هذا 
ال��رغ��م م��ن البداية  امل��و���س��م، ع��ل��ى 

ال�سيئة لفريقه.
يف حني فاز كل من بايرن وبورو�سيا 
الوليني  امل��ب��ارات��ني  يف  دورمت���ون���د 
املطاردة  ف���رق  اك��ت��ف��ت  امل��و���س��م،  يف 
فرانكفورت  واأي��ن��رتاخ��ت  لي��ب��زي��غ 
بثاث  جمتمعة  ليفركوزن  وب��اي��ر 

نقاط فقط.
املركز احلادي ع�سر  يحتل ليبزيغ 
اإىل  ال�سبت  وي�سافر  تعادلني  بعد 
اأونيون  مل��واج��ه��ة  ب��رل��ني  العا�سمة 

الذي مل يهزم بعد.
حقق ليبزيغ لقبه الأول يف تاريخه 

بكاأ�س  2009 بفوزه  ب��داأ يف  ال��ذي 
اأمل��ان��ي��ا يف اأي��ار/م��اي��و امل��ا���س��ي، ومت 
لقب  على  بايرن  ملناف�سة  تر�سيحه 
بعد  ل�سيما  امل��و���س��م  ه���ذا  ال����دوري 
ع���ودة ه���ّداف���ه ف��رين��ر م��ن ت�سل�سي 

النكليزي.
ال����ذي ���س��ج��ل الهدف  ق����ال ف��رين��ر 
 2-2 فريقه  ت��ع��ادل  يف  الفتتاحي 
ال�سبوع  ك���ول���ن  م���ع  اأر�����س����ه  ع��ل��ى 
ليبزيغ  اأن  ي�����س��ع��ر  اإن�����ه  ال���ف���ائ���ت، 
الفريق  تهديد  على  ال��ق��درة  ل��دي��ه 

البافاري على مدار املو�سم.
ب��ودك��ا���س��ت )مدونة  يف ح��دي��ث م��ع 
لوبن"  م�����ال  "اإينفاخ  ����س���وت���ي���ة( 
اخل�����ا������س ب���ن���ج���م ري���������ال م����دري����د 
كرو�س،  ت���وين  المل�����اين  وامل��ن��ت��خ��ب 
من  �سيكون  "بالطبع  املهاجم  ق��ال 
ال�سعب" ايقاف بايرن من حتقيق 

موؤكًدا يف  توالًيا،  ع�سر  لقب حادي 
الوقت ذاته اأن فريقه جيد مبا فيه 

الكفاية ليفر�س التحدي.
راأينا  "كما  عاًما  ال�26  اب��ن  وتابع 
يف دوري��ات ع��دة، من املمكن لفريق 
اأنه  اأع��ت��ق��د  ب��ط��ا.  ي�سبح  اأن  اآخ���ر 
ل���دي���ن���ا اجل�������ودة ال���ك���اف���ي���ة لإزع������اج 
املو�سم".  خال  ودورمت��ون��د  بايرن 
خ���ال ���س��ت��ة م��وا���س��م م��ن��ذ �سعوده 
الوىل  للمرة  الأ����س���واء  دوري  اىل 
ليبزيغ  حل   ،2017-2016 يف 
 2017 يف  لبايرن  و�سيًفا  مرتني 

و2021.
"لدينا  ال����دويل  ال��اع��ب  واأ����س���اف 
�سيًئا  ي�سبح  اأن  ميكن  رائ���ع  ف��ري��ق 
رائًعا حًقا... ميكننا حتقيق الكثري 
مع  ا  اأي�سً املو�سم،  ه��ذا  الفريق  مع 

الرتكيز على لقب الدوري".

برلني  اأون����ي����ون  م��ل��ع��ب  ي��ك��ن  ومل 
وج���ه���ة حم��ب��ب��ة ل��اي��ب��زي��غ اأخ�����رًيا 
واح��د يف خم�س  بفوز  اكتفى  ال��ذي 
ومل  هزائم.  ثاث  مقابل  مباريات 
اأي من  ال��ع��ا���س��م��ة  ف���ري���ق  ي��خ�����س��ر 
فاز  اإذ  الخ����رية،  الت�سع  م��ب��اري��ات��ه 
خ�سارته  منذ  اثنتني  وتعادل  ب�سبع 

اأمام بايرن يف اآذار/مار�س الفائت.
يف حني اأن و�سول ال�سنغايل �ساديو 
النكليزي اىل  ليفربول  مانيه من 
بايرن هيمن على عناوين ال�سحف 
منذ  الأ����س���واء  ت�سلطت  الأمل���ان���ي���ة، 
ب���داي���ة امل��و���س��م ب�����س��ك��ل خ��ا���س على 
لعب الو�سط املهاجم ال�ساب جمال 

مو�سيال.
اأربعة  ع��اًم��ا  ال�19  اب���ن  ر���س��ي��د  يف 
اأه���داف يف ث��اث م��ب��اري��ات ر�سمية 
هذا املو�سم رغم اأنه اأكد لل�سحافيني 

بعد فوز بايرن -2�سفر على �سيفه 
فولف�سبورغ يف املرحلة املا�سية "اأنا 

ل�ست مهاجًما �سريًحا".
بات  ال��������دوري،  يف  ه���دًف���ا   14 م���ع 
تاريخ  يف  ت�سجيا  م��راه��ًق��ا  اأك����ر 
الرقم  على  متوفًقا  ميونيخ  بايرن 
القيا�سي الذي كان يحمله اأ�سطورة 

النادي اأويل هوني�س.
اأ�ساد العديد من النجوم البارزين يف 
كرة القدم الأملانية باملوهبة ال�سابة، 
ب��ك��اأ���س العامل  ال��ف��ائ��ز  ح��ي��ث ق����ال 
اإن  ماتيو�س  لوثار  الذهبية  والكرة 
ما  ي��وًم��ا  ي��ك��ون  اأن  ميكن  مو�سيال 

الأف�سل يف العامل.
قال اأوليفر كان، الرئي�س التنفيذي 
ممازًحا  ميونيخ،  ل��ب��اي��رن  احل���ايل 
ل��ل�����س��ح��اف��ي��ني الأرب�����ع�����اء اإن�����ه غري 
را���ٍس عن جوهرة فريقه واأن��ه قال 

ملو�سيال بعد مباراة الأحد "هل هذا 
كل ما لديك؟".

وي��ح��ل ب��اي��رن ع��ل��ى ب��وخ��وم الحد 
اأن حقق الفريق  متطلًعا للثاأر بعد 
ال�ساعد اىل دوري ال�سواء املو�سم 
باإ�سقاطه  م��دوي��ة  م��ف��اج��اأة  املا�سي 

�سباط/فرباير،  يف   2-4 ب���اي���رن 
بايرن  �سباك  فيها  تلقت  مباراة  يف 
اأربعة اأهداف يف �سوط واحد للمرة 

الوىل منذ 1975.
دورمتوند  ب��ورو���س��ي��ا  وي�ست�سيف 
ملعب  على  ب��رمي��ن  ف���ريدر  ال�سبت 

م�سعاه  ب����ارك يف  اإي���دون���ا  ���س��ي��غ��ن��ال 
ل���وا����س���ل���ة ب���داي���ت���ه ال���ق���وي���ة، حيث 
اأقله،  الآن  حتى  م��ت��اأث��ًرا،  ي��ب��دو  مل 
ال�ساب  ال���رنوج���ي  جن��م��ه  ب��رح��ي��ل 
اإرلينغ هالند اىل مان�س�سرت �سيتي 

النكليزي خال ال�سيف.

اأكد كري�ستوف غالتييه مدرب باري�س �سان جرمان بطل فرن�سا اأم�س اجلمعة عدم وجود "اأي 
خاف" بني جنمي الفريق كيليان مبابي والربازيلي نيمار، وا�سفاً �سوء التفاهم الذي ح�سل 
5-2 يف املرحلة املا�سية ب�ساأن هوية م�سدد ركلة اجلزاء  بينهما خال الفوز على مونبلييه 

مبجرد "ظاهرة ثانوية".
وقال خال املوؤمتر ال�سحفي الذي عقده حت�سرياً للمواجهة املنتظرة اأمام م�سيفه فريقه 
ال�سابق ليل �سمن مناف�سات املرحلة الثالثة الأحد "اجتمعنا ب�سرعة يف اليوم التايل لت�سوية 

كل ذلك، لنقول ما نريد قوله بيننا".
واأ�ساف مدرب ني�س ال�سابق واملنتقل هذا ال�سيف اإىل العا�سمة باري�س "لقد ق�سينا اأ�سبوعاً 
الأ�سبوع  هذا  اجلل�سات  بكل  وا�ستمتعت  جيد  ب�سكل  اجلميع  وعمل  العمل،  يف  للغاية  ممتعاً 

واختفت هذه الظاهرة �سريعاً، اأي يف اليوم التايل لجتماعنا".
وبدا التوتر وا�سحاً بني الاعبني خال املباراة �سد مونبلييه التي �سهدت اإهدار مبابي ركلة 
باآخر املهاجم  اأو  ب�سكل  جزاء، ثم احت�ساب واحدة اخرى انربى لها الربازيلي بنجاح، مانعاً 

الفرن�سي من ت�سديدها على الرغم من طلب الأخري القيام بذلك.
ومل يكن مبابي منذ اللحظات الأوىل للمباراة على ما يرام، فعندما �سّدد كرة عر�سية حتّولت 
هدفا عن طريق اخلطاأ من احد مدافعي مونبلييه مل يحتفل كما يجب، كما انه قام بت�سرفات 

على اأر�س امللعب ل تليق ب�سمعته وخذل زماءه وان�سار النادي على حد �سواء، بح�سب تقارير 
�سحافية وتعليقات على مواقع التوا�سل الجتماعي.

وعندما �سار لعب الو�سط الربتغايل فيتينيا بالكرة يف و�سط امللعب ومعه مبابي اىل الي�سار 
ال��ذي مل  الأم��ر  وه��و  الأخ��ري  باجتاه  م��ّرر  اليمني،  ليونيل مي�سي على  الأرجنتيني  والنجم 
يعجب مهاجم منتخب "الديوك"، فتوقف عن الرك�س فجاأة باجتاه منطقة اجلزاء لإكمال 

الهجمة.
وما زاد الطني بلة، باأن نيمار اأعجب بتغريدة مت فيها انتقاد مبابي على ت�سرفاته.

واأو�سح غالتييه بعد املباراة اأن "الأمور قد احرُتمت" فيما يتعلق بتنفيذ ركلة اجلزاء.
اأن تكون قابلة للتعديل" و"هناك ترتيب حمدد  اإل  "ل ميكن  واأردف اجلمعة ان الرتاتبية 
يف هذه املباراة، مبابي الرقم واحد وثم نيمار الرقم 2. ثم هناك تف�سري للرتاتبية يف حالة 
ركلة اجلزاء الثانية. تبادل احلديث وتناق�سا، �سعر +ناي+ باأنه يريد تنفيذ الركلة و�سمح له 

مبابي بذلك".
وتابع املدرب الفرن�سي اأن من بني امل�سددين اأي�ساً مي�سي واملدافع الإ�سباين �سريخيو رامو�س، 

م�سرياً اإىل اأنه "من املهم ملهاجمينا ت�سجيل الأهداف من اأجل احلفاظ على الثقة".
وي�سعى �سان جرمان لتعزيز �سدارته بفوز ثالث توالياً اأمام ليل.

فرينر يوؤمن بقدرة ليبزيغ على »اإزعاج« بايرن 

غالتييه ينفي وجود خاف بني مبابي ونيمار 
•• اأبوظبي - وام:

اريكاي�سي  اأرج��ون  الهندي  الكبري  ال��دويل  الأ�ستاذ  ت�سدر 
الرتتيب العام لبطولة الأ�ساتذة �سمن مناف�سات الن�سخة 

ال�28 من مهرجان اأبوظبي الدويل لل�سطرجن.
بفارق ن�سف  3 نقاط  اأرج��ون بعدما جمع  وتاأتي �سدارة 
نقطة عن بقية امل�ساركني، وتاه يف املركز الثاين جمموعة 
اأبرزهم  النقطة  ون�سف  نقطتني  بر�سيد  الاعبني  من 
ويعقوبوف  و���س��ي��ن��داروف  عبدالرحمن  ���س��امل  الإم���ارات���ي 
اأوزبك�ستان احلا�سل على ذهبية  نودربيك لعبي منتخب 
اأوملبياد ال�سطرجن والذي جرى موؤخرا يف الهند، وامل�سري 

با�سم اأمني.
ال�سيني واجن هاو عن  البطولة  الأول يف  امل�سنف  وابتعد 

ال�سدارة لتعادله يف اجلولتني الثانية والثالثة.
ويف مناف�سات البطولة املفتوحة التي ي�سارك فيها 300 
لعب ولعبة، مل حت�سم ال�سدارة حتى بعد نهاية اجلولة 

الثالثة حيث يت�ساوى 29 م�ساركا يف الر�سيد بعدما جمع 
كل منهم العامة الكاملة من 3 جولت.

�سنة وما   16 النا�سئني من عمر  اليوم بطولة  وانطلقت 
الفئات  ابطال  العرب من  دون مب�ساركة نخبة من جنوم 
ال�سنية، وت�سهد البطولة اإقباًل كبرياً على التواجد فيها 
كونها من اأهم البطولت التي ت�ساهم يف تخريج الأجيال 
رحلة  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  وتنظم  الأذكياء.  للعبة 
ترفيهية للم�ساركني، خا�سة القادمني من خارج الدولة، 
ي���وم الأح�����د امل��ق��ب��ل، ال����ذي مت اع��ت��م��اده ك��ي��وم راح����ة من 
وق�سر  ال�سعديات  بجزيرة  اللوفر  متحف  اإىل  املناف�سات، 
وال�سياحة يف  الثقافة  دائ��رة  بالتعاون مع  وذل��ك  احل�سن 
اأبوظبي. وتتوا�سل فعاليات املهرجان حتى يوم اخلمي�س 
املقبل، حيث تختتم املناف�سات يف خمتلف البطولت التي 
يت�سمنها احلدث ويبلغ عددها 11 بطولة اأبرزها بطولة 
ال�سطرجن  بطولة  وكذلك  املفتوحة  والبطولة  الأ�ساتذة 

العائلي.

الهندي اأرجون يت�ضدر مهرجان اأبوظبي الدويل لل�ضطرجن
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•• ح�شن �شيداأحمد – العني 

لاألعاب  ال��ع��ني  ن���ادي  �سركة  احتفت 
لبطولة  املنظمة  واللجنة  الريا�سية 
العني الدولية للكرة الطائرة بالوفود 
ال���ب���ط���ول���ة واجل����ه����ات  امل�������س���ارك���ة يف 
احلكومية  والرعاة  بقاعة الرئي�س يف 
ا�ستاد هزاع بن زايد ، وت�سهد البطولة 
وخليجية  ع��رب��ي��ة  ف����رق   5 م�����س��ارك��ة 
البطولة  م�ست�سيف  للعني  اإ���س��اف��ة 
 ، الأول  ال�����س��ع��ودي  املنتخب   : وه���ي   ،
ال�سعودي  الأهلي   ، امل�سري  الزمالك 

ال�ساعد  واجل��ي��ل  الكويتي  ال��ع��رب��ي   ،
اجلزائري.

اإدارة  جمل�س  رئي�س  احل��ف��ل  وح�سر 
�سعادة  ال��ري��ا���س��ي��ة  الأل����ع����اب  ���س��رك��ة 
وعبدالعزيز   ، الكعبي  عبيد  خمي�س 
رئي�س  ال�سركة  رئي�س  نائب  اجلنيبي 
وروؤ�ساء   ، للبطولة  املنظمة  اللجنة 
، م��دي��ري��ة �سرطة  امل�����س��ارك��ة  ال���وف���ود 
ال����رع����اة   ، ال����ع����ني  ب���ل���دي���ة   ، ال�����ع�����ني  
الهيئات  ك��اف��ة   وممثلي  واملتطوعني 
واأجهزة  اخلا�س  والقطاع  احلكومية 

الإعام.

واأع���رب روؤ���س��اء ال��وف��ود ع��ن �سعادتهم 
معتربين   ، ال��ب��ط��ول��ة  يف  ب��امل�����س��ارك��ة 
وزادت  اأه��داف��ه��ا  حققت  البطولة  اأن 
مبكا�سب ل حُت�سى يف تعزيز الروابط 

بني الدول ال�سقيقة.
رائعاً  تفاعًا  احلفل  فقرات  و�سهدت 
م��ن احل�����س��ور ، خ��ا���س��ة ف��ق��رة عر�س 
باإمكانات  اخلا�س  التعريفي  الفيديو 
وقدرات واجنازات �سركات نادي العني 
املختلفة ، ثم تبادلت الوفود امل�ساركة 
الدروع التذكارية تعبرياً عن �سعادتها 
ث���م طاف   ، ال��ب��ط��ول��ة  ب��امل�����س��ارك��ة يف 

زايد  ه��زاع بن  ا�ستاد  اجلميع مبرافق 
اأف�سل ا�ستادات العامل لعام  2014.

تكرمي رعاة البطولة 
ال��ط��ب��ي��ة  الراعي  ب��رج��ي��ل  جم��م��وع��ة 
الم���ارات  احت���اد   ، للبطولة  الر�سمي 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة ل��ل��ك��رة ال���ط���ائ���رة ، 
وبريزما  ال��ري��ا���س��ي��ة  ب���ي  ب���ي  ���س��رك��ة 
ال�سركة  ال���ع���ام���ة   ل��ل��ع��اق��ات  ق�����دارة 
�سرطة  م��دي��ري��ة    ، للبطولة  املنظمة 
العني ، بلدية العني ، جامعة الإمارات 
العربية املتحدة ، نادي العني لأ�سحاب 

الهمم ، واملتحدة للطباعة والن�سر.
اخلتام  قبل  مواجهات   3

ُتقام 3 مواجهات مثرية  م�ساء اليوم 

ال�����س��ب��ت ، وه����و ال���ي���وم ق��ب��ل الأخ����ري 
للبطولة ، حيث تنطلق املباراة الأوىل 
اجليل  بني  وجتمع  ع�سراً  الثالثة  يف 

ال�ساعد اجلزائري والزمالك امل�سري 
املنتخب  يواجه  م�ساء  اخلام�سة  ويف   ،
ال�����س��ع��ودي ف��ري��ق ال��ع��رب��ي ال��ك��وي��ت��ي ، 

وي�����رتق�����ب اجل���م���ي���ع م�������س���ك اخل���ت���ام 
العني  جتمع  التي  النارية  باملواجهة 

بالأهلي ال�سعودي. 

•• قونية - وام:

حمل اأحمد �سامل لعب منتخبنا الوطني للكاراتيه علم الإمارات يف حفل ختام 
ا�ست�سافتها  والتي  الإ�سامي،  الت�سامن  األعاب  دورات  من  اخلام�سة  الن�سخة 
 6000 مب�ساركة  احل���ايل  اأغ�سط�س   18 اإىل   9 م��ن  ال��رتك��ي��ة  قونية  مدينة 

ريا�سي من 56 دولة.
9 ريا�سات  ت��ن��اف�����س��وا يف  53 ري��ا���س��ي��اً  ب���  ال�����دورة  و���س��ارك��ت الإم������ارات يف ه���ذه 
وف�سيتان  ذه��ب��ي��ات   3" ملونة  م��ي��دال��ي��ات   10 وف��دن��ا  وح��ق��ق  خمتلف،  ف��ردي��ة 
الدراجات،  ريا�سات هي   3 امليداليات عن طريق  وج��اءت هذه  برونزيات"،  و5 

واجلودو، والقو�س ال�سهم لأ�سحاب الهمم.
و�سهد حفل اخلتام، على ملعب ا�ستاد "جامعة �سلجوق" يف قونية بع�س العرو�س 
الفنية للدولة امل�سيفة، مع اإلقاء كلمة ختامية من الأمري عبدالعزيز بن تركي 

الفي�سل رئي�س الحتاد الريا�سي للت�سامن الإ�سامي.
بعد ذلك، ت�سلم الأمري عبدالعزيز بن تركي الفي�سل علم الحتاد من حممد 
للن�سخة  املنظمة  اللجنة  رئي�س  الرتكي،  والريا�سة  ال�سباب  وزير  اأوغلو  ك�ساب 
الكامريون  اإىل  لت�سليمه  متهيداً  الإ���س��ام��ي،  الت�سامن  األ��ع��اب  من  اخلام�سة 
باعتبارها الدولة املنظمة للن�سخة ال�ساد�سة من الألعاب، والتي تقام يف عا�سمتها 
2025. واحتلت بعثة الإمارات املركز ال�14 بجدول الرتتيب  "ياوندي" عام 
العام للدورة واملركز اخلام�س عربياً. وتقدمت الإمارات يف جدول الرتتيب العام 
مقارنة بالدورات ال�سابقة لألعاب الت�سامن الإ�سامي، منذ الن�سخة الأوىل عام 
بجدة، والتي احتلت فيها املركز 20 بر�سيد 5 ميداليات، فيما جاءت   2005
 4 باإندوني�سيا بر�سيد  باملباجن  2013 يف  الثالثة عام  بالن�سخة   19 املركز  يف 
ميداليات، واحتلت املركز 29 يف الن�سخة الرابعة يف باكو عا�سمة اأذربيجان عام 

ميداليات.  4 ب�   2017

العني يحتفي بالوفود امل�ساركة يف دولية الكرة الطائرة 

وترقب اليوم  مواجهات   3
 لديربي العني والأهلي ال�ضعودي 

اأحمد �ضامل يحمل علم الإمارات 
يف ختام األعاب الت�ضامن

اقرتب لعب الو�سط الربازيلي كا�سيمريو من الرحيل عن �سفوف ريال 
مدريد اإىل مان�س�سرت يونايتد يف �سفقة غري متوقعة، ولكن رغبة الدويل 

الربازيلي يف اختياره البتعاد عن "امللكي"، قد حت�سم املفاو�سات.
ال�سنوات  يف  يونايتد  مان�س�سرت  بها  مي��ر  ال��ت��ي  امل��رتدي��ة  احل��ال��ة  ورغ���م 
اأول  ال��ف��ري��ق يف  بخ�سارة  احل���ايل  امل��و���س��م  امل��خ��زي��ة يف  وال��ب��داي��ة  املا�سية، 
جولتني من الدوري الإجنليزي وتذيله ترتيب امل�سابقة من دون ر�سيد 
من النقاط، اإل اأن املقابل املرتفع الذي �سيح�سل عليه كا�سيمريو ويبلغ 
يورو راتباً �سنوياً وهو �سعف ما يح�سل عليه مع الريال، قد  مليون   20

يح�سم قراره.
جتارب  لتكرار  مر�سحاً  كا�سيمريو  �سيكون  امل��ادي��ة  املكا�سب  ع��ن  وبعيداً 
�سابقة لاعبني �سعروا بالندم بعدما رحلوا طواعية عن الفريق الأف�سل 

تاريخياً يف اأوروبا.
الذي  رون��ال��دو  كري�ستيانو  الربتغايل  النجم  الاعبني  ه���وؤلء  ويتقدم 
اتخذ قراراً غري متوقع بالرحيل اإىل يوفنتو�س الإيطايل يف 2018، اإذ 
مل يحقق "الدون" جناحات متاثل ما حققه مع الريال، ويبحث الدويل 

الربتغايل حالياً عن فر�سة للعب يف دوري اأبطال اأوروبا.

وتكرر الأمر نف�سه مع جنم دفاع ريال مدريد ال�سابق، �سريجيو رامو�س 
بهدف احل�سول  �سان جريمان  باري�س  اإىل  املا�سي  املو�سم  الذي رحل يف 
اأعلى وامل�ساهمة يف حتقيق حلم النادي الفرن�سي للفوز بلقب  على راتب 
دوري اأبطال اأوروبا، ولكنه ف�سل مع النادي الباري�سي وودع امل�سابقة على 
يد ريال مدريد الذي اأكمل م�سريته كالعادة حتى فاز باللقب على ح�ساب 

ليفربول.
ال��ذي مل يحقق جناحاً يذكر عقب رحيله عن ريال  اأم��ا الاعب الثالث 
اإىل مان�س�سرت يونايتد  انتقل  الفرن�سي رافائيل فاران الذي  مدريد، هو 

اإىل دوري  املا�سي، ومل يتاأهل  املو�سم  ووجد �سعوبات عدة مع فريقه يف 
اأبطال اأوروبا.

وينطبق الأمر نف�سه على احلار�س الكو�ستاريكي كيلور نافا�س الذي كان 
من اأبرز الاعبني الذين اأ�سهموا يف فوز ريال مدريد بلقب دوري اأبطال 
3 مرات متتالية حتت قيادة املدرب الفرن�سي زين الدين زيدان،  اأوروب��ا 
اإجنازات  يحقق  ومل   2019 يف  جريمان  �سان  باري�س  اإىل  انتقل  ولكنه 
تذكر مع النادي الباري�سي وخ�سر حالياً مكانه مل�سلحة احلار�س الإيطايل 

جينالويجي دوناروما.

لعبون رحلوا عن ريال مدريد

الفجر الريا�ضي
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الفجر الريا�ضي

توا�سلت خيبات البولندية اإيغا �سفيونتيك، امل�سنفة اأوىل عاملًيا، بعد خروجها من الدور ثمن النهائي لدورة �سين�سيناتي لاألف يف كرة امل�سرب ورافقتها 
التون�سية اأن�س جابر، فيما بلغ الرو�سي دانييل مدفيديف امل�سنف اول دور الثمانية.

املتحدة  الوليات  بطولة  قبل  ل�ستعداداتها  �سربة  ي�سكل  ما   4-6  ،3-6 والع�سرين  الرابعة  كيز  مادي�سون  المريكية  اأم��ام  �سفيونتيك  و�سقطت 
املفتوحة، رابعة البطولت الربع الكربى، التي تنطلق يف 29 ال�سهر احلايل.

بعد بداية مو�سم مميزة حققت خالها 37 انت�ساًرا توالًيا ما �سمح لها بالتتويج يف الدوحة، اإنديان ويلز، ميامي، �ستوتعارت، روما ورولن غارو�س، 
خفت تاألقها يف الآونة الخرية. وخرجت البولندية من الدور الثالث لدورة تورونتو ال�سبوع الفائت ومن ربع نهائي دورة وار�سو على اأر�سها يف اأواخر 

ال�سهر الفائت ومن الثالث يف بطولة وميبلدون.
ورغم اأنها جنحت يف تعوي�س تاأخرها -5�سفر يف املجموعة الثانية، اإل اأنها مل تكمل هذه العودة ومتكنت كيز من ال�سمود لت�سرب موعًدا مع الرو�سية 

اإيلينا ريباكينا حاملة لقب وميبلدون الفائزة على المريكية األي�سون ري�سك )29( 2-6، 4-6.
ولدى الرجال حيث تعترب اإحدى دورات املا�سرتز، بلغ مدفيديف الدور ربع النهائي بتفوقه على الكندي ديني�س �سابوفالوف )21( بنتيجة 5-7، 5-7 

بعد �ساعة و45 دقيقة.
و�سرب حامل اللقب عام 2019 موعًدا مع المريكي تايلور فريتز الذي اأطاح بالرو�سي اأندري روبليف الثامن عاملًيا وو�سيف العام املا�سي يف 

.5-7  ،2-6  ،)7/4( مباراة مثرية 7-6 
قال بعد الفوز "كانت معركة اليوم، مل تكن �سهلة حتًما. املباراة كانت متقاربة جًدا وعلى م�ستوى عاٍل. هديف كان اأن اأناف�س يف كل 

نقطة ممكنة وحماولة و�سع ال�سغط عليه اإذا متكنت من ذلك".
واأن  �سيما  ل  املفتوحة،  املتحدة  الوليات  بطولة  لقبه يف  الدفاع عن  باأف�سل طريقة حلملة  ي�ستعد  اأن  وياأمل مدفيديف 

حظوظه تبدو قوية يف ظل الغياب املتوقع لل�سربي نوفاك ديوكوفيت�س وعدم جهوية ال�سباين رافايل نادال الذي خرج 
من مباراته الوىل يف �سين�سيناتي ما �سمن للرو�سي بقاءه يف �سدارة الت�سنيف قبل فا�سينغ ميدوز.

ا من ن�سف نهائي دورة اإنديان ويلز للما�سرتز يف وقت �سابق من  وجدد فريتز فوزه على روبليف بعد اأن اأخرجه اأي�سً
العام قبل اأن يحقق اللقب.

كاأ�س  املو�سم قبل  بداية  �سوًيا يف  "تدّربنا  املواجهة  الرو�سي على  �سابًقا وعّلق  اأن تواجه مدفيديف وفريتز  ي�سبق  مل 
الحتاد. فاز بلقب اإنديان ويلز، هو بطل ما�سرتز. يجب اأن اأكون يف اأف�سل م�ستوياتي للفوز عليه".

وتاأهل اليوناين �ستيفانو�س ت�سيت�سيبا�س، ال�سابع عاملًيا، اىل دور الثمانية بفوزه على الرجنتيني دييغو �سفارت�سمان 
الفائز على مواطنه �سيبا�ستيان كوردا 6-7 )3-7(  اإ�سرن  الأمريكي جون  تالًيا  ويلتقي   3-6 ال�ساد�س ع�سر 3-6، 

و1-6 و6-7 )4-7(.
7-6 )7-4( و6-1، والكندي  ت�سيليت�س  الكرواتي مارين  املخ�سرم  األكارا�س غارفيا على  الإ�سباين كارلو�س  وفاز 

فيليك�س اأوجيه-األيا�سيم امل�سنف �سابعاً على الإيطايل يانيك �سيرن 2-6 و7-6 )7-1( و6-1، والربيطاين كامريون 
نوري على الأمريكي بن �سيلتون -6�سفر و2-6.

ربع النهائي. وبلغت  و-6�سفر،  و6-4   1-6 جابر  على  عاملًيا  وفازت الت�سيكية برتا كفيتوفا امل�سنفة 28 
وكانت جابر التي و�سلت اإىل نهائي الن�سخة الأخرية من بطولة وميبلدون، ثالثة البطولت الأربع الكربى، عانت يف 
حل�سم  مناف�ستها  ل�سالح  كرات   3 اإنقاذ  الأمريكية كاثرين ماكنايل )179( حيث توجب عليها  اأم��ام  ال�سابق  ال��دور 

اللقاء، قبل اأن تقلب الطاولة وتخرج فائزة بعد 3 جمموعات و�ساعتني و30 دقيقة.
ولكن اأمام كفيتوفا، وقبل 11 يوماً من انطاق بطولة الوليات املتحدة املفتوحة، مل تنجح يف قلب املعادلة ل�ساحلها. 
وبعد خ�سارتها املجموعة الأوىل من دون مقاومة تذكر، عادلت التون�سية الكفة بفوزها باملجموعة الثانية م�ستفيدة من 

انخفا�س امل�ستوى البدين ملناف�ستها الت�سيكية.
ولكن يف املجموعة الثالثة احلا�سمة، ارتكبت جابر الكثري من الأخطاء )30 يف الجمال( لتتاأخر �سريعاً �سفر5- 
اأمام امل�سنفة ثانية عاملياً �سابقاً، ورغم اإنقاذها كرتني حل�سم اللقاء �سدها، اإّل اأنها ف�سلت يف الثالثة لتخ�سر املجموعة 
فاملباراة. و�سربت كفيتوفا، املتوجة مرتني يف وميبلدون )2011 و2014( والتي ت�سعى لبلوغ املربع الذهبي، موعداً 

مع ال�سرتالية اأيا تومليانوفيت�س الفائزة على الرو�سية فريونيكا كودرميتوفا 3-6 و7-6 )7-4( و3-6.
واأطاحت ال�سينية �سواي جانغ )44( بالإ�ستونية اأنيت كونتافيت امل�سنفة ثانية عاملًيا بتغلبها عليها 6-2، 4-6، 
 )7-2( و7-6   4-6 رودج��رز  �سيلبي  المريكية  على  الفائزة  �سابالينكا  اأرينا  البيارو�سية  تالًيا  لتاقي   4-6

و4-6.
و4-6. وفازت الأمريكية جي�سيكا بيغول على الربيطانية اإميا رادوكانو 5-7 

خروج مبكر جديد ل�سفيونتيك وجابر  

مدفيديف اإىل ربع نهائي دورة �ضين�ضيناتي
اأن�ضيلوتي يوؤكد رغبة كازميريو  

يف اختبار »حتد جديد« 
اأن�سيلوتي م��درب ري��ال م��دري��د اجلمعة رغبة لعب  ك��ارل��و  اأك��د الي��ط��ايل 
موؤكًدا  م�سريته،  جديد" يف  "حتد  اختبار  يف  كازميريو  الربازيلي  و�سطه 
�سفوف  اىل  النتقال  م��ن  اق��رتاب��ه  اىل  ت�سري  اإنكليزية  �سحافية  تقارير 
مان�س�سرت يونايتد. وقال اأن�سيلوتي يف موؤمتر �سحايف ع�سية مباراة فريقه 
معه  حتدثت  "لقد  ال�سباين  ال���دوري  يف  ال�سبت  فيغو  �سلتا  م�سيفه  �سد 
يف  مفاو�سات  ثمة  جديد.  حتد  اختبار  يريد  هو  )اجلمعة(.  اليوم  �سباح 
الوقت احلايل لكن ل �سيء ر�سمًيا. ل يزال لعًبا يف �سفوف ريال مدريد 
لكنه اأبدى رغبته يف الرحيل". وا�ساف "انا والدارة نتفهم هذا المر. مع 
كل ما قدمه )مع الفريق( ونظًرا ل�سخ�سه، يتعني علينا احرتام ذلك...اإذا 

ا�ستمرت املفاو�سات، فمن الطبيعي اأنه لن يلعب" �سد �سلتا فيغو.
وكانت ال�سحف النكليزية اأكدت ان كازميريو يف طريقه اىل الن�سمام اىل 

�سفوف مان�س�سرت يونايتد بعد تو�سل الناديني اىل اتفاق بهذا ال�ساأن.
70 مليون يورو م�سرية اىل ان  اأن ال�سفقة بلغت نحو  وحتدثت ال�سحف 
ا�سافة �سنة  امكانية  مع  �سنوات  اأربع  ملدة  عقًدا  �سيوقع  عاماً  ابن ال� 30 

اخرى بعد خ�سوعه للفح�س الطبي يف نهاية ال�سبوع.
اأوروبا  اأب��ط��ال  ل��دوري  بطًا  تتويجه  بعد  كبرية  خ��ربة  ك��ازمي��ريو  وميلك 
اأحد ركائز منتخب الربازيل على مدى  خم�س مرات، بال�سافة اىل كونه 
ال�سنوات الأخرية. ول يزال فريق "ال�سياطني احلمر" يحاول تعزيز �سفوفه 
ل �سيما يف اجلبهة الأمامية وحتدثت ال�سحف عن امكانية �سم البلجيكي 
كودي  الهولندي  اجلناح  اأو  ال�سباين،  مدريد  اأتلتيكو  من  كارا�سكو  يانيك 
غاكبو من ايندهوفن اأو اجلناح الربازيلي انتوين من اأياك�س الهولندي، مع 
امكانية التعاقد مع مهاجم ت�سل�سي الأمريكي الدويل كري�ستيان بولي�سيك 
اجلديد  مدربه  باإ�سراف  يونايتد  مان�س�سرت  وا�ستهل  الع���ارة.  �سبيل  على 
باأ�سواأ طريقة ممكنة  املمتاز  النكليزي  ال��دوري  ه��اغ،  تن  اري��ك  الهولندي 
1-2 على ار�سه و�سد برنتفورد  بخ�سارته مباراتيه الولني اأمام برايتون 
عام  منذ  الوىل  للمرة  الخ��ري  املركز  ليحتل  قواعده  عن  بعيداً  �سفر4- 

.1992

برو�ضيا دورمتوند ينفي �ضم رونالدو
هانز-يواخيم  الأمل���اين،  دورمت��ون��د  برو�سيا  لنادي  لتنفيذي  الرئي�س  نفى 
فات�سكه، ما تردد حول اأن النادي قد يتقدم بعر�س ل�سم النجم الربتغايل 

كري�ستيانو رونالدو من مان�س�سرت يونايتد الإجنليزي.
للنادي:  ال�����س��ن��وي  امل���ايل  ال��ت��ق��ري��ر  ت��ق��دمي  وق���ال فات�سكه اجل��م��ع��ة خ���ال 
�ساحرة  فكرة  يبدو  دورمتوند  برو�سيا  اإىل  رونالدو  كري�ستيانو  "ان�سمام 
العامل  اأنتجه  لع��ب  اأع��ظ��م  فهو  ال��اع��ب.  ه��ذا  اأع�سق  اأن��ا  الأوىل.  للوهلة 
الاعب.  م��ع  ات�����س��ال  ي��وج��د  ل  اأن���ه  "امل�سكلة  واأ����س���اف:  الإطاق".  ع��ل��ى 
وبالتايل لي�ست هناك �سفقة انتقال". وذكرت قناة "�سي.بي.اإ�س �سبورت�س" 
الأمريكية قبل اأيام اأن برو�سيا دورمتوند ي�سكل "اآخر فر�سة" لرونالدو كي 

يرحل عن مان�س�سرت يونايتد هذا ال�سيف.
واأ�ساف التقرير اأن رونالدو "37 عاماً" متم�سك بالرحيل عن مان�س�سرت 
يزال  رونالدو ل  اأن  الإ�سبانية  اآ�س  وذك��رت �سحيفة  ال�سيف.  يونايتد هذا 
اأو  اأمامه خياران، اإما العودة لفريقه ال�سابق �سبورتينغ ل�سبونة الربتغايل 
الن�سمام اإىل برو�سيا دورمتوند. واأ�سافت ال�سحيفة، التي مل تذكر امل�سدر 
دورمتوند  برو�سيا  بني  بالفعل  اأجريت  ات�سالت  اأن  "�سي.بي.اإ�س"،  مثل 

ورونالدو.

اإلغاء ال�سارقة الإماراتي من  اأم�س اجلمعة عن  اأعلن فياريال الإ�سباين  
 48 األكا�سري ملو�سم واحد بعد  ا�ستعارة مهاجمه باكو  جانب واحد لعقد 

�ساعة من اإعان التعاقد معه.
"ال�سارقة  ان  الر�سمي  موقعه  ع��رب  ب��ي��ان  يف  ال���س��ب��اين  ال��ن��ادي  وك�سف 
اإلغاء اتفاقية النتقال التي تو�سل اليها مع نادي  قرر من جانب واحد 
وبني  بينه  العقد  ف�سخ  مت  ان��ه  م��وؤك��داً  األكا�سري"،  ب��اك��و  لنقل  ف��ي��اري��ال 
مهاجمه الذي مل يعد ينتمي لنادي "الغوا�سات ال�سفراء" و"ي�سكره على 
تفانيه واحرتافه طوال املوا�سم الثاثة املا�سية ويتمنى له كل التوفيق 

يف م�سريته الريا�سية".
ان  على  فياريال،  اع��ان  على  التعليق  ال�سارقة  ن��ادي  رف�س  جهته،  من 

يك�سف املزيد من التفا�سيل حول م�سري ال�سفقة يف بيان لحق.
وكان ال�سارقة اأعلن الأربعاء التعاقد مع األكا�سري من دون ذكر مدة العقد 
بخاف فياريال الذي اعلن انه بنظام العارة لنهاية املو�سم، وهو المر 
الذي قد يكون �سبب اخلاف بني الناديني، ول�سيما ان الاعب غرد عرب 

ح�سابه يف "تويرت عن اأّن مدة العقد 3 �سنوات، قبل ان يحذف تغريدته.
ون�سر ال�سارقة �سورة لرئي�س النادي عبداهلل العجلة وهو يوقع العقد مع 
الاعب ال�سباين، ثم اأخرى لاخري وهو يحمل قمي�س فريقه اجلديد 

الرقم 9.
واأ�سعر  يل  بالن�سبة  ج��دي��د  حت��د  "هذا  ال�����س��ارق��ة  مل��وق��ع  األ��ك��ا���س��ري  وق���ال 

بال�سعادة والثارة لوجودي هنا".

وبداأ األكا�سري الذي خا�س 19 مباراة دولية مع ا�سبانيا و�سجل 12 هدفاً، 
م�سواره مع فالن�سيا يف 2010 ولعب له حتى 2016، تخللها اعارة اىل 
خيتايف"2012-2013"، ثم كان انتقاله الأهم اىل بر�سلونة، وفاز معه 
بلقب الدوري"2017-2018" وكاأ�س امللك مرتني "2017-2016 
و-2017 2018"، قبل اأن تتم اعارته اإىل بورو�سيا دورمتوند الأملاين 
-2019 مو�سم  نهائياً  معه  التعاقد  ليقرر   ،2019-2018 مو�سم 

يورو. مليون   23 مقابل   2020
لكن تعاقد الفريق الأملاين مع الدويل الرنوجي ارلينغ هالند عّجل يف 
كانون  يف  لفياريال  ان�سم  بعدما  ال�سباين،  ال��دوري  اىل  والعودة  رحيله 

الثاين/يناير 2020 ملدة 5 �سنوات مقابل 25 مليون يورو.

ال�ضارقة يلغي عقد ا�ضتعارة األكا�ضري من فياريال 

عا�س نابويل �سيفاً م�سطرباً جراء 
�سفوفه  يف  ع��دة  ركائز  عن  تخليه 
بقوة  اجلديد  املو�سم  ا�ستهل  لكنه 
ب��ف��وزه ال��اف��ت على ف��ريون��ا 2-5 
ال���دوري الي��ط��ايل لكرة  افتتاح  يف 

القدم.
اللقب  ح���ام���ل  م���ي���ان  وي�����واج�����ه 
حتديه الأّول احلقيقي عندما يحّل 
�سيفاً على اأتالنتا �سمن مناف�سات 

املرحلة الثانية.
املالك  طالبوا  نابويل  ان�سار  وكان 
وق����ط����ب الأف����������ام اأوري�����ل�����ي�����و دي 
لورينتي�س ببيع النادي بعد اندثار 
املو�سم  يف  ال�سكوديتو  اح���راز  حلم 
املا�سي. وما زاد من احباط هوؤلء 
الفريق  ا���س��ا���س��ي��ة يف  رك��ائ��ز  رح��ي��ل 
كوليبايل  خاليدو  ال�سنغايل  وه��م 
ولورنت�سو  الن��ك��ل��ي��زي(  )ت�سل�سي 
اإين�سيني )اف �سي تورونتو الكندي( 
والبلجيكي دري�س مريتنز )غلطة 
�سراي الرتكي(والخري هو اأف�سل 

هداف يف تاريخ النادي اجلنوبي.
لكن على الرغم من ا�ستبعاد جنم 
ال��و���س��ط ال���س��ب��اين ف��اب��ي��ان روي�س 
من الت�سكيلة التي واجهت فريونا 
ال�����دوري  م���ن  الوىل  امل���رح���ل���ة  يف 
ان���ت���ق���ال حمتمل  ق��ب��ل  الي����ط����ايل 
جرمان  ���س��ان  باري�س  �سفوف  اىل 
لوت�سانو  ف���ري���ق  ب����دا  ال��ف��رن�����س��ي، 

خال  وخطرياً  م�ستقراً  �سباليتي 
ملعب  ع��ل��ى   2-5 ال���اف���ت  ف����وزه 
بينتيغودي. وحملت اليام الخرية 
من  ال��ن��ادي  بتمكن  طيبة  اخ���ب���اراً 
احل�سول على خدمات الرجنتيني 
�سجل  ال���ذي  �سيميوين  ج��ي��وف��اين 
الإيطايل  ال���دوري  يف  ه��دًف��ا   17
امل��و���س��م امل��ا���س��ي ل��ي��ن�����س��م يف خط 
النيجريي  امل��ه��اج��م  اىل  امل��ق��دم��ة 

املتاألق بدوره فيكتور اأو�سيمني.
ن���اب���ويل  ي����ع����زز  اأّن  امل����ق����رر  وم������ن 
الو�سط  ب���اع���ب  اأي�������س���اً  ���س��ف��وف��ه 
تانغي  ���س��اب��ق��اً  ال�����دويل  ال��ف��رن�����س��ي 
ن���دوم���ب���ي���ل���ي وال���ن���ج���م الإي����ط����ايل 
بعد  را�سبادوري  جاكومو  ال�ساعد 
خ�����س��وع��ه��م��ا ل��ل��ف��ح�����س ال��ط��ب��ي يف 

روما اخلمي�س.
ت�سرف  حت���ت  ال���ث���اث���ي  ���س��ي��ك��ون 
عندما  الرج�����������ح  ع����ل����ى  امل�����������درب 
ي�ست�سيف الفريق مونت�سا ال�ساعد 
اىل الدرجة الوىل للمرة الوىل يف 

تاريخه يف املرحلة الثانية.

-اإنرت يف عقر داره-
ف��وزه على  وبعد  الآخ���ر،  املقلب  يف 
ميان  اأظ���ه���ر   ،2-4 اأودي���ن���ي���زي 
باللقب،  ل���اح���ت���ف���اظ  ق�����درات�����ه 
ت��األ��ق مهاجمه  يف ظ��ل  خ�����س��و���س��اً 
�ساحب  ريبيت�س  اأن��ت��ي  ال��ك��روات��ي 

ه���دف���ني م����ن رب���اع���ي���ة ال����ف����وز، ما 
دف�������ع ����س���ت���ي���ف���ان���و ب����ي����ويل م�����درب 
"رو�سونريي" لابقاء على املهاجم 
املخ�سرم الفرن�سي اأوليفييه جريو 

)35 عاماً( على مقاعد البدلء.
اإىل  رح���ل���ت���ه  اأن  م���ي���ان  وي�������درك 
اأمام فريق  اتالنتا لن تكون نزهة 
املا�سية  الأع������وام  م���ن  ت��األ��ق��اً  اأق����ل 
ن�سارته  ا���س��ت��ع��ادة  يف  ي���اأم���ل  ل��ك��ن��ه 
بعد مو�سم متوا�سع، على غرار ما 

على  افتتاحاً  ال�سلب  الفوز  عك�س 
�سمبدوريا -2�سفر.

مباريات  اأوىل  امل��واج��ه��ة  و�ستكون 
مو�سم  يف  ال���ل���وم���ب���اردي  ال����درب����ي 
تواجد  م��ع  منها  الكثري  �سيعرف 
ال� "�سريي اأ" مع اإنرت  يف  اأندية   5

ومونت�سا وكرميونيزي.
اإن����رت مبواجهة  ي��اأم��ل  امل��ق��اب��ل،  يف 
اأول  ي��ح��ق��ق  اأن  ال�����س��ب��ت  �سبيت�سيا 
ف���وز ل��ه ه���ذا امل��و���س��م يف ع��ق��ر داره 

اأم�����ام م��ن��اف�����س ي���ب���دو ع��ل��ى ال����ورق 
مبتناوله.

ولكن بخاف ذلك، �سيكون احلذر 
ال�سبت  يحّل  عندما  لت�سيو  ورق��ة 
���س��ي��ف��اً ع��ل��ى ت���وري���ن���و ال�����ذي دّع���م 

�سفوفه بتعاقدات جيدة.

ل باال�سابات- -يوفنتو�س مثقرّ
م���ن ن��اح��ي��ت��ه، وع���ل���ى ال���رغ���م من 
ان��ط��اق��ت��ه ال���ق���وي���ة ب���ال���ف���وز على 

ارتفع  نظيفة،  بثاثية  �سا�سوولو 
عدد الاعبني امل�سابني يف �سفوف 
ي���وف���ن���ت���و����س ب���ع���د خ������روج ال���واف���د 
الرجنتيني  ج���ن���اح���ه  اجل�����دي�����د 
من  مل���ع���ان���ات���ه  م����اري����ا  دي  اأن����خ����ل 
ت�سجيله هدفاً  بعد  ا�سابة ع�سلية 
لفرتة  و�سيغيب  لاآخر،  و�سناعته 
لعب  اىل  لين�سم  ا�سابيع،  ثاثة 
بوغبا  ب�����ول  ال��ف��رن�����س��ي  ال���و����س���ط 
و�سيبتعد  ركبته  م��ن  يعاين  ال��ذي 

كما  ا�سابيع.  خلم�سة  املاعب  عن 
يغيب احلار�س املخ�سرم فويت�سيك 

ت�سيت�سني وفيديريكو كييزا.
قو�سني  ق�����اب  ي���وف���ن���ت���و����س  وك�������ان 
اآخ����ر �سفقة  اج�����راء  م���ن  ادن����ى  او 
تعاقدية له مع لعب و�سط باري�س 
لياندرو  الأرجنتيني  جرمان  �سان 
لعب  انتقال  تعر  لكن  باريدي�س 
رابيو  ادري������ان  ال��ف��رن�����س��ي  و���س��ط��ه 
يونايتد  مان�س�سرت  ���س��ف��وف  اىل 
اقله  ذل����ك  دون  ح����ال  الن��ك��ل��ي��زي 
راب��ي��و يف طريقه  حتى الن. وك��ان 
بعد  احلمر"  "ال�سياطني  اىل 
ال�سفقة  �سعر  على  الخ��ري  ات��ف��اق 
املالية  املطالب  لكن  يوفنتو�س  مع 
فريونيك  رابيو،  لوالدة  اخليالية 
وه���ي م��دي��رة اع��م��ال��ه، ح��ال��ت دون 

امتام هذه ال�سفقة.
وياأمل فريق روما الذي ي�ست�سيف 
ختام  يف  الإث�����ن�����ني  ك���رمي���ون���ي���زي 
النقاد  ير�سحه  وال���ذي  املناف�سات 
ال�سود" هذا  "احل�سان  دور  للعب 
تورينو  م��ه��اج��م  ���س��م  يف  امل��و���س��م، 
ال�������س���اب���ق اأن�����دري�����ا ب��ي��ل��وت��ي ال����ذي 
ان��ت��ه��ى ع��ق��ده م��ع الخ���ري ويبحث 
ع��ن ن���اد ج��دي��د. واله����م م��ن ذلك 
اأن  العا�سمة،  فريق  اىل  بالن�سبة 
م�ستعد  زان���ي���ول���و  ن��ي��ك��ول��و  جن��م��ه 
التكهنات  رغ��م  �سفوفه  يف  للبقاء 

اعترب  ل���ط���امل���ا  م�����س��ت��ق��ب��ل��ه.  ح�����ول 
املواهب  اأملع  اأحد  الإيطايل  ال�ساب 
رائ����ع����اً يف فوز  الإي���ط���ال���ي���ة وك�����ان 
اأظهر  �سالرنيتانا، حيث  روما على 
اجلديد  ال��واف��د  م��ع  جيدا  تفاهما 

الرجنتيني باولو ديبال.
ك��ان��ت ع��اق��ة ال��اع��ب ال��ب��ال��غ من 
العمر 23 عاماً متوترة يف البداية 
جوزيه  ال����ربت����غ����ايل  امل��������درب  م����ع 
م��وري��ن��ي��و وك�����ان م���ن امل���ت���وق���ع اأن 
ينتقل اإما اإىل توتنهام النكليزي اأو 
يوفنتو�س، لكن املحادثات اجلديدة 
ب�����س��اأن مت��دي��د ع��ق��د ط��وي��ل الأجل 
ت�سري اإىل اأنه �سعيد بالجتاه الذي 
ي�سري فيه روم��ا. غ��اب تونايل عن 
ف��وز م��ي��ان على اأودي��ن��ي��زي 2-4 
لقبه  الدفاع عن  يف م�ستهل حملة 
ب��ط��ًا ل��ل��دوري، لكن ال��اع��ب عاد 
ل�ستعادة  وم�ستعد  الإ���س��اب��ة  م��ن 
دوره كنجم با منازع خلط و�سط 
الأبطال بعد رحيل العاجي فرانك 

كي�سييه اإىل بر�سلونة الإ�سباين.
يتوقع النقاد مو�سماً كبرياً لاعب 
البالغ من العمر 22 عاًما والذي 
املا�سي  املو�سم  يف  اخل��ربة  اكت�سب 
لديه  املف�سل  ال��ف��ري��ق  �سفوف  يف 
عندما كان �ساباً، و�سيكون متحم�ًسا 
اأتالنتا  مواجهة  يف  ب�سمة  ل��رتك 

الحد.

ل يف الكالت�سيو  ميالن يف حتديه احلقيقي االأورّ

نابويل ويوفنتو�ض ي�ضعيان ملوا�ضلة النطاقة القوية

غياب كورونا عن �ضفوف منتخب املك�ضيك 
كاأ�س  نهائيات  عن  "تي�ساتيتو" كورونا  خي�سو�س  املك�سيك  منتخب  جناح  �سيغيب 
الأول- كانون   18 اىل  الثاين-نوفمرب  ت�سرين   20 من  املقررة  قطر  يف  العامل 
دي�سمرب املقبلني، بعد تعر�سه لقطع يف اأربطة الكاحل الي�سر خال م�ساركته يف 

تدريبات فريقه اإ�سبيلية الإ�سباين كما اأعلن الأخري.
"يف  باأن الاعب خ�سع لعملية جراحية واأ�ساف يف بيان  النادي الأندل�سي  واأكد 

املبداأ، هذا النوع من الإ�سابة يتطلب فرتة تعايف من 4 اىل 5 اأ�سهر".
وكان كورونا )29 عاًما( انتقل اىل �سفوف اإ�سبيلية قادًما من بورتو الربتغايل يف 

�سوق النتقالت ال�ستوية الأخرية يف كانون الثاين/يناير املا�سي.
71 م���ب���اراة يف ���س��ف��وف منتخب ب���اده و���س��ج��ل 10  وخ��ا���س ال��اع��ب ال����دويل 

اأهداف.
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ترتيب  ومتذيل  امللعب  وخ��ارج  داخ��ل  يونايتد  مان�س�سرت  لنادي  الكارثية  البداية  ت��زداد  اأن  املرجح  من 
الدوري النكليزي لكرة القدم للمرة الأوىل منذ 30 عاماً، �سوءاً عندما يواجه ليفربول الثنني يف ختام 

مناف�سات املرحلة الثالثة.
وتكت�سب القمة التي جتمع بني هذين الناديني اأهمية اأكرب هذا املو�سم بعد البداية املتوا�سعة "للريدز" 

الأعني  �ستكون  حيث  ثانية  جهة  من جهة و"ال�سياطني احلمر" من 
�ساخ�سة على ملعب "اأولد ترافورد" الذي �سيكون م�سرح الأحام 

بني جريحني.
ا�سطدمت اأحام ليفربول با�ستعادة لقب الربميريليغ بتعادلني 
خميبني اأمام فولهام 2-2 وكري�ستال بال�س 1-1 يف املرحلتني 
املا�سيتني، ما جعل رجال املدرب الأملاين يورغن كلوب يتاأخرون 

املت�سدر  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل  �سيتي  مان�س�سرت  ع��ن  ن��ق��اط   4 ب��ف��ارق 
بالعامة الكاملة.

ال�سابات  واق��ع  للتعامل مع  ا�سطر  ال��ذي  ليفربول  اأزم��ة  اأن  غري 
التي حلقت ب�سفوفه يف بداية املو�سم احلايل وخ�سارة جهود وافده 
مباريات  لثاث  نونيي�س  داروي���ن  الأوروغ��وي��اين  املهاجم  اجلديد 
جراء ح�سوله على بطاقة حمراء يف بداياته على اأر�س فريقه اأمام 

بال�س لنطحه مدافع الأخري الدمناركي يواكيم اندر�سن، 
ل ُتقارن مبا مير به مناف�سه يونايتد.

دّون ال��ه��ول��ن��دي اإري����ك ت��ن ه���اغ امل���درب 
ا�سمه  احلمر"  "لل�سياطني  اجل��دي��د 

يف ال�����س��ج��ات ك��اأ���س��واأ ب��داي��ة ملدرب 
يف ت��اري��خ ال���ن���ادي ع��ل��ى م��ر 100 

اأمام  القا�سية  اخل�سارة  بعد  ع��ام 
برنتفورد برباعية نظيفة، كان 

�سبقها هزمية اأوىل يف "اأولد 
برايتون  اأم�����ام  ترافورد" 

.2-1
يف  املنتظرة  القمة  وتقام 

حيث  م�سحونة،  اأج��واء 
تنظم  اأن  املتوقع  من 

يونايتد  ج��م��اه��ري 

غايزر  عائلة  �سيا�سة  على  اعرتا�سها  عن  تعبرياً  املباراة  انطاق  قبيل  وا�سع  نطاق  على  احتجاجات 
الأمريكية مالكة النادي منذ عام 2005.

نددت اجلماهري مبا يح�سل مطلقة �سعارات مناه�سة للمالكني اأبرزها "�سمكة تتعفن من الراأ�س" يف 
امللياردير  م��ازح خاله  ا�سبوع  النادي، يف  بيع  للنظر يف  ال�سغوطات  ت�ساعد  اإي��������ل��������ون م����ا�����س����ك ظل 

واأبداء  ال��ن��ادي،  ���س��راء  يف  برغبته  امل�ستديرة  ال��ك��رة  ع��امل 
ب�  اهتمامه  راتكليف  جيم  بريطانيا  يف  رج��ل  اأغ��ن��ى 

النادي  "ال�سياطني احلمر" يف حال مت عر�س 
الأخ�سر،  امل�ستطيل  داخل  للبيع.  الإنكليزي 
وجد تن هاغ )52 عاماً( القادم من اأياك�س 
الهولندي هذا املو�سم نف�سه م�سطراً، يف 
ظل غياب �سيا�سة تعاقدات وا�سرتاتيجية 
انتقالية من�سقة، نف�سه م�سطرا للتعامل 
من  عانت  كانت  التي  ذاتها  الت�سكيلة  مع 
على  و-4�سفر  -5�سفر  خ�سارتني مذلتني 

يد ليفربول يف املو�سم املا�سي.
تن  ق���رار  �سوابية  ح��ول  ال�سكوك  حت��وم  كما 
للتعاقد مع  ال��ذي �سغط  ه��اغ 

الأرجنتيني لي�ساندرو مارتيني�س الذي اأ�سرف عليه �سابقاً يف اأياك�س حيث اأن قلب الدفاع تاأخر للتاأقلم 
مع ق�ساوة الربميريليغ، يف حني ُكتب الكثري عن ق�سر قامته )1.75 م( وف�سله يف ح�سم ال�سراعات 

الهوائية يف املباراتني الوليني.
اأخرج تن هاغ الوافد اجلديد عند ال�سرتاحة اأمام برنتفورد بعد �سوط اأول كارثي تاأخر خاله يونايتد 
باأربعة اأهداف، يف حني اأقّر بعد املباراة ان كان بامكانه ا�ستبدال جميع لعبيه ال�سا�سيني لو ت�سمح له 

القوانني بذلك.
تقارير  نقلت  يونايتد،  اأم���ام  مباراتهم  يف  كيلومرتاً   13.8 اج��م��ايل  برنتفورد  لعبو  اج��ت��از  وبعدما 
�سحافية اأن تن هاغ عمد اإىل الغاء يوم عطلة خم�س�س لراحة الاعبني من اجل فر�س عليهم رك�س 

هذه امل�سافة غداة هزميتهم.
ولكن على اأر�س امللعب، ياأمل املدرب الهولندي يف احل�سول على اأجوبة �سريعة وحّل عقدة غرور جنمه 
الربتغايل كري�ستيانو رونالدو، ليح�سد النقاط الثاث اأمام فريق جريح بدوره يف جعبته نقطتني 
الثاين  امل��رك��ز  ويحتل  ت��ع��ادل��ني  م��ن  فقط 

ع�سر.
مالكو  ي�����س��ري  الآخ��������ر،  امل���ق���ل���ب  يف 
ن����ي����وك����ا�����س����ل اجل���������دد ����س���ن���دوق 
خطا  على  ال�����س��ع��ودي  ال�ستثمار 
�سيتي  م���ان�������س�������س���رت  م����ال����ك����ي 
املتحدة  اب���و ظ��ب��ي  )جم��م��وع��ة 
اململوكة  وال�ستثمار  للتنمية 
م��ن ال�����س��ي��خ م��ن�����س��ور ب��ن زايد 
النادي  ب��ات  ال���ذي  ن��ه��ي��ان(  اآل 
املهيمن على الكرة النكليزية 

يف ال�سنوات الأخرية.
على  ي��ق��دم  مل  نيوكا�سل  اأّن  غ��ري 
�سفقات خيالية اأو جنونية يف �سوق النتقالت 
ال�سيفية يف عهد املالكني اجلديد اذ اكتفى بقدوم احلار�س نيك بوب واملدافع 

الهولندي �سفني بومتان اإىل ملعب "�سانت جيم�س بارك".
املركز  �ساحب  لنيوكا�سل  م�سجعة  احل��ايل  املو�سم  بداية  يف  النتائج  اعتربت 
اخلام�س بر�سيد 4 نقاط، غري اأن زيارة بطل انكلرتا الأحد �ستمنح جماهري 
ال�سراع  �سمن  "ماغباي�س" للدخول  جدية  مدى  عن  مبكراً  موؤ�سراً  النادي 

على املراكز الربعة الوىل املوؤهلة مل�سابقة دوري اأبطال اأوروبا.
من ناحيته، ما زال لي�سرت �سيتي النادي الوحيد يف الدوري الذي مل ينفق املال 
خال نافذة النتقالت ال�سيفية، يف حني ل يتوقع مدربه الإيرلندي برندن 

رودجرز اأن يتغرّي ذلك ب�سبب الو�سع املايل للنادي.
اإقناع  يف  ال�سيفية  عطلتي  "اأم�سيت  اخلمي�س  ال�سابق  ليفربول  م��درب  ق��ال 
الاعبني باحل�سور ولكن عندما اأعود فاإن حقيقة الو�سع موجودة ول ميكننا 

مواكبة ذلك".
وتابع "اأنا ل اأدير ال�سوؤون املالية للنادي. اأنا اأدير ق�سم كرة القدم واإذا قالوا اإنه 

ل ميكننا التعاقد مع لعب، فاأنا اأثق ميا يقوله النادي".
وتفاقمت اأزمة لي�سرت اذ اإىل جانب عدم القدرة على التعاقد مع لعبني جدد، 
غادر اأروقة النادي عدة لعبني على غرار احلار�س الدمناركي كا�سرب �سمايكل 
الذي حر�س عرين الفريق ل�سنوات طويلة وقرر الرحيل اإىل ني�س الفرن�سي 
مطلع ال�سهر احلايل، ول يزال باإمكان املزيد من الاعبني الأ�سا�سيني املغادرة 
مع املدافع الفرن�سي وي�سلي فوفانا حتت جمهر ت�سل�سي يف حني رف�س لي�سرت 

العديد من العرو�س للتخلي عن مهاجمه جيم�س مادي�سون.
ح�سد لي�سرت نقطة يتيمة من مباراتني، لذا يحتاج اإىل الفوز والنقاط الثاث 
عندما ي�ستقبل �ساوثمبتون ال�سبت لرفع معنويات جماهري ملعب "كينغ باور" 

قبل �سل�سلة من خم�س مباريات �سعبة ت�سمل رحلتني اإىل ت�سل�سي وتوتنهام.

اأو�سيك  اأولك�سندر  الأوك���راين  جل��اأ 
ل���ن���زال  ل���ا����س���ت���ع���داد  ت����راث����ه  اىل 
امل��رت��ق��ب يف جّدة  ال��ب��ح��ر الأح���م���ر 
بطولة  ل���ق���ب  حل�������س���م  ال�������س���ب���ت، 
ال��ع��امل يف امل��اك��م��ة ل��ل��وزن الثقيل 
اأنتوين  العماق  الربيطاين  �سد 
حتت  م�سريته  يجد  ال��ذي  جو�سوا 

املجهر.
مايني  ب��دع��م  امل�سحوب  اأو���س��ي��ك 
ال��ذي��ن دمرتهم  م��ن الأوك��ران��ي��ني 
احلرب الرو�سية، هو املر�سح البرز 
ل���دى م��ك��ات��ب امل��راه��ن��ات ل��ل��ف��وز يف 
اأن  بعد  ال�سعودية  العربية  اململكة 
من  لتجريده  ج��و���س��وا  على  ت��ف��وق 
لاحتاد  كبطل  ال��ع��امل��ي��ة  اأح��زم��ت��ه 
الدويل للماكمة ورابطة املاكمة 
العاملية  املاكمة  ومنظمة  العاملية 

يف لندن العام املا�سي.
بطل  م(،   1.98( ج��و���س��وا  ع����نّي 
اأومل���ب���ي���اد لندن  ال��ث��ق��ي��ل يف  ال�����وزن 
روب���رت  ال��ع��ري��ق  امل����درب   ،2012
اأنه  ويبدو  عليه  لاإ�سراف  غار�سيا 
اأكر  ب��اأ���س��ل��وب  للمناف�سة  م�ستعد 
ثانية  ه���زمي���ة  ل��ت��ج��ن��ب  ع���دوان���ي���ة 

توالًيا.
ب���دا اأو���س��ي��ك الك���ر ارت��ي��اًح��ا قبل 

ال����ق����وزاق  زي  م����رت����دًي����ا  ال�����ن�����زال، 
غّنى  كما  تقليدية،  �سعر  وبق�سة 
بحما�سة  للمقاومة  قدمية  اأغنية 
اأم����ام و���س��ائ��ل الإع���ام  ع��ن املن�سة 

العاملية.
اإذا كانت هناك حاجة اإىل اأي دافع 
اإ�سايف، فقد تطوع اأو�سيك كجندي 
ملواجهة الغزو الرو�سي قبل النزال 
الذي �سُينقل جماًنا يف جميع اأنحاء 

اأوكرانيا مبوجب �سفقة خا�سة.
"تعلمنا  ع��اًم��ا  ال�35  �ساحب  ق��ال 
املعركة  يف  ال��ب��ع�����س  ب��ع�����س��ن��ا  م���ن 
الكايف  الوقت  لدينا  الأوىل...ك����ان 
ل���درا����س���ة ب��ع�����س��ن��ا ال��ب��ع�����س. لقد 
على  احل��ي��اة،  للتناف�س على  ُول��دن��ا 
الأح���زم���ة، ع��ل��ى ك��ل ���س��يء. م��ن ل 

يناف�س، ل يفوز".
للغاية  م��ه��ّم  ال���ن���زال  "هذا  وت��اب��ع 
ولل�سعب  ول��ف��ري��ق��ي  يل  ب��ال��ن�����س��ب��ة 
نزاًل  �سيكون  ب��اأك��م��ل��ه،  الأوك�����راين 
ا اأننا  اأ�سطورًيا بكل تاأكيد، خ�سو�سً

تواجهنا من قبل".
خال  من  للنزال  اأو�سيك  وا�ستعد 
منت  على  كيلومرت   100 قيادته 
الدراجة يف حرارة بلغت 45 درجة 
مئوية، و�سبح ملدة ت�سل اإىل خم�س 

���س��اع��ات وك�����ان ق������ادًرا ع��ل��ى حب�س 
اأرب��ع دقائق  مل��دة  امل��اء  اأنفا�سه حتت 
و45 ثانية، حتى اأن مديره اإيغي�س 

ُيغمى  اأن  ك����اد  اإن����ه  ق����ال  ك��ل��ي��م��ا���س 
عليه.

كرا�سيوك  األ��ك�����س��ن��در  امل�����رّوج  ق���ال 

ع����ن اأو����س���ي���ك ال������ذي مل ي���ه���زم يف 
ي�سبه  "اإنه  اح��رتاف��ًي��ا  ن���زال   19
ك��ائ��ًن��ا اآل��ًي��ا خ��ارًق��ا. لقد ع��ان��ى من 

يف  ال��ت��دري��ب��ي  املع�سكر  يف  اجلحيم 
الأ�سهر الثاثة املا�سية. لقد اتخذ 
النزال يف هذه  ق��راره بخو�س هذا 

اأن تلقى دعًما كبرًيا  الظروف بعد 
من مواطنيه الأوكرانيني".

بكبار  ات�������س���ال  ع��ل��ى  "كان  وت���اب���ع 
امل�ست�سفيات  وزار  اجلي�س  �سباط 
لاطمئنان على اجلنود امل�سابني. 
النا�س  واأرادت���ه  الدعم  على  ح�سل 

اأن يقاتل".
ب�ساأن  بال�سمت  ج��و���س��وا  اح��ت��ف��ظ 
ت��ك��ت��ي��ك��ات��ه، ل��ك��ن م���ن امل���ت���وق���ع اأن 
على  البدنية  قوته  فر�س  ي��ح��اول 
اجلميع  اأذه������ل  اأن  ب��ع��د  اأو����س���ي���ك 
ب�سرعته وتنوعه يف اأيلول/�سبتمرب 

املا�سي.
عاًما   32 البالغ  امل��اك��م  نفى  كما 
�ستنهي  ال��ه��زمي��ة  ب����اأن  ال��ت��ك��ه��ن��ات 
م�����س��ريت��ه، ل��ك��ن��ه اع�����رتف ب���اأن���ه ل 
ث��ال��ث��ة يف  خ�����س��ارة  ي�ستطيع حت��م��ل 

م�سريته.
معركة  "اإنها  ال�سدد  ه��ذا  يف  ق��ال 
يجب الفوز بها. كانت ال�ستعدادات 
اأريد  ال�سغط،  اأح��ب  لكني  �سعبة، 

اأن اأتناف�س. اأتطلع اإىل ذلك".
وتابع "اأتطّلع لنزال تاريخي ال�سبت 
لأ���س��ت��ع��ي��د الأح���زم���ة، ل��ق��د مترنت 
ورفعنا  مم��ت��از،  ب�سكل  فريقي  م��ع 
والرتكيز  ال���ت���دري���ب���ات  م�����س��ت��وى 

ال��ذه��ن��ي، م���ا ي��دف��ع��ن��ي ه���و �سغفي 
كل  قبل  دائًما  والتطّور  للمناف�سة 
النجاح،  نتاج  ه��ي  الأح��زم��ة  ���س��يء، 

ولكنها لي�ست الهدف الأّول".
الن���ت���ق���ام من  ط��ع��م  ج���و����س���وا  ذاق 
ال�سعودية،  العربية  اململكة  يف  قبل 
بخ�سارة  �سدمته  م��ن  ع��اد  عندما 
اأمام  ب��ال�����س��رب��ة ال��ف��ن��ي��ة ال��ق��ا���س��ي��ة 
روي�������س جونيور  اآن�����دي  امل��ك�����س��ي��ك��ي 
بفوزه يف مباراة العودة يف الدرعية 

يف اأواخر عام 2019.
قال  املنتظر،  احل��دث  هام�س  على 
الأم�����ري ف��ه��د ب���ن ع��ب��دال��ع��زي��ز بن 
الر�سمي  امل��ت��ح��ّدث  �سعد  ب��ن  ف��ه��د 
ت�سالينج  "�سكيل  ���س��رك��ة  ب��ا���س��م 
حلقوق  امل����ال����ك����ة  اإنرتتامينت" 
النزال "تثبت اململكة يوًما بعد يوم 
وفخور  العامل،  اإبهار  على  قدرتها 
ريا�سة  ت�سهده  ال��ذي  بالنمو  ج��ًدا 
املاكمة هنا، وبا�ست�سافة الأحداث 

العاملية".
اأ�سبحت  ال��ي��وم  "اململكة  واأ���س�����اف 
وجهة لاأحداث الريا�سية العاملية، 
منًوا  ت�سهد  ال��ت��ي  امل��اك��م��ة  ومنها 
كبرًيا بني �سبابنا و�ساباتنا، بن�سبة 

تخّطت 300%".

نزال البحر الأحمر.. اأو�ضيك لتاأكيد تفوقه على جو�ضوا يف جدة 

من املرجح اأن تزداد البداية الكارثية ملان�س�سرت 

قمة ليفربول-يونايتد... لتعميق جراح »ال�ضياطني احلمر«؟ 

•• دبي-وام:

لرفع  الإم����ارات  احت���اد  اإدارة  جمل�س  ع�سو  العجمي،  جمعة  حمد  اأك���د 
لرفع  الإم���ارات  منتخب  اأن  واملنتخبات،  الفنية  اللجنة  رئي�س  الأث��ق��ال، 
من  اخلام�سة  الن�سخة  يف  اأجلها  من  �سارك  التي  اأهدافه  حقق  الأثقال 
األعاب الت�سامن الإ�سامي، والتي اختتمت اأم�س الأول اخلمي�س  دورات 

مبدينة قونيه الرتكية.
واأو�سح اأن هذه امل�ساركة جاءت يف اإطار ا�سرتاتيجيته للتح�سري للم�ساركة 

يف دورة الألعاب الأوملبية املقبلة "باري�س 2024".
و�سارك منتخب الإمارات لرفع الأثقال باعبني ولعبتني يف مناف�سات 

كجم/،   67 /وزن  القا�سمي  منت�سر  خالد  ال�سيخ  وهم  بالدورة،  اللعبة 
واأحمد م�سطفى اجلناحي /وزن 81 كجم/، وعلياء الب�ستكي /وزن 64 

كجم/ ومي املدين /وزن 71 كجم/.
واأو�سح العجمي اأن املناف�سة مل تكن على �سهلة على الإطاق، لأن معظم 
الاعبني امل�ساركني من اأبطال العامل يف اللعبة، يف ظل التفوق املعروف 
الاعبني  والحتكاك مبثل هوؤلء  الريا�سة،  الإ�سامية يف هذه  للدول 
كان هو الهدف من البداية خا�سة اأن لعبي منتخب الإمارات كانوا هم 
الأ�سغر �سنا على الإط��اق يف مناف�سات رفع الأثقال بالدورة، وبالتايل 

فهم الأقل خربة.
وقال: "طموحنا من البداية كان الحتكاك مع اأبطال العامل، ورغم ذلك 

منت�سر  خالد  ال�سيخ  فنجح  ملمو�سه،  ونتائج  طيبا  اأداء  الاعبون  قدم 
القا�سمي يف حتقيق 13 كجم اأف�سل من جمموعته ال�سابقة، وهو نف�س 
ما فعله زميله اأحمد م�سطفى الذي حقق اأكر من 20 كجم اأف�سل رغم 

اأنها اأول م�ساركة له خارج الدولة".
واأ�ساف: "هذه الدورة كانت امل�ساركة اخلارجية الأوىل لعلياء الب�ستكي، 
م�ساركتها،  خ��ال  لها حتقيق حم��اولت �سحيحه فقط  وك��ان طموحنا 
وجنحت يف جتاوز ذلك بل وحققت 8 كجم اأف�سل على جمموعها ال�سابق 
باخلربة  تتمتع  ك��ان��ت  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  فهي  م���دين،  م��ي  زميلتها  ..اأم����ا 
اأن تكون  امل�ساركة مبا�سرة وكنا نتوقع لها  الأوملبية ولكنها مر�ست قبل 

باملراكز الثاثة الأوىل يف فئتها".

واأكد العجمي اأن عودة الاعبني من هذا املعرتك ال�سعب الذي �سارك 
فيه لعبون كبار من 56 دولة، من دون اإ�سابات وبتحقيق اأرقام اأف�سل، 

يعد اإجنازا كبريا، بعد اكت�سابهم خربة كبرية.
وقال: "من ال�سرورة امل�ساركة يف مثل هذه البطولت الكربى لنكت�سب 
اخلربة، ونعرف موقعنا يف املناف�سة العاملية، خا�سة اأن طموحنا التاأهل 

لبطولت اأكرب والإعداد للم�ساركة يف اأوملبياد 2024".
واأو�سح العجمي اأن احتاد رفع الأثقال جدد ثقته يف مدرب املنتخب، ر�سا 
البطوطي مدرب منتخب ال�سباب وهبة اهلل عبد الرحمن مدربة منتخب 
خلطط  واإدارات��ه��م��ا  الاعبني  مع  امللحوظة  جهودهما  ظل  يف  الفتيات، 

التدريب املو�سوعة بنجاح، و�سعيهما يف تنفيذ خطط تطوير الاعبني.

»رفع الأثقال«: املنتخب حقق اأهدافه يف »الت�ضامن الإ�ضامي« ا�ضتعدادا لاأوملبياد



فاأر يرافق �ضاحبه ملباراة كريكيت
قبل  متوقعة،  وغري  طريفة  مفاجاأة  اآيفي،  تايلر  املراهق  اكت�سف 
مباراة كريكيت مهمة يلعبها مع فريقه، حيث وجد حيوانه الأليف 
تايلر  واج��ه  ميل" ال��ربي��ط��اين،  "ديلي  ملوقع  ووف��ًق��ا  حقيبته.  يف 
كورنوال يف  ت�سيل�سوورثي، على حدود  بلدة  عاًما، من   15 اآيفي، 
اإجنلرتا، موقًفا طريًفا، عندما �سافر ملباراة خارج اأر�سه مع فريقه 
اإىل ولية فلوريدا الأمريكية، قبل اأن يكت�سف اأن حيوان الهام�سرت 

اخلا�س به كان معه طوال الرحلة.
حقيبة  اإىل  جريبو�س،  الهام�سرت  "تايلر" الأليف  حيوان  وت�سلل 
مباراته  ي�سجع �ساحبه يف  اأن  اأراد  يبدو  ما  وعلى  ِخفية،  �ساحبه 
امل��ه��م��ة. وق����ال ت��اي��ل��ر: "يف ���س��ب��اح م���ب���اراة ال��ك��ري��ك��ي��ت، ك���ان علي 
ال�ستيقاظ مبكًرا لتنظيف قف�س جريبو�س قبل اأن اأذهب، لكن مل 
يكن لدّي اأي فكرة عن اأن جريبو�س قد ت�سلل اإىل حقيبتي بينما 

كنت م�سافر ملباراة كريكيت".
اأنه  البداية  الفريق بروؤية ما اعتقدوا يف  تايلر يف  وتفاجاأ زماء 

جمرد فاأر يتجول، قبل اأن يكت�سفوا اأن �سديق زميلهم تايلر.

فنانة تر�ضم بيديها وقدميها يف الوقت نف�ضه 
با�ستخدام  م��ذه��ل��ة  ���س��ور   6 ر���س��م  ه��ول��ن��دي��ة يف  ف��ن��ان��ة  اأب���دع���ت 
رواد  اأنظار  تخطف  جعلها  مما  نف�سه،  الوقت  يف  وقدميها  يديها 
الربيطانية  ميل"  "ديلي  �سحيفة  وق��ال��ت  الجتماعية.  امل��واق��ع 
6 ر�سوم  اإجن��از  اإن راجا�سينا، وهي فنانة من روت��ردام، جنحت يف 
مل�����س��اه��ري ب��ا���س��ت��خ��دام ي��دي��ه��ا وق��دم��ي��ه��ا يف ال��وق��ت ن��ف�����س��ه، فكانت 

النتيجة مذهلة.
الفنانة  التوا�سل الجتماعي  املنت�سر على مواقع  الفيديو  ويوثق 
يف  اأوراق   6 على  وتر�سم  ر���س��م،  ف��ر���س   4 حتمل  وه��ي  الهولندية 
الوقت نف�سه. ويف ختام الفيديو، اأظهرت راجا�سينا نتائج اأعمالها، 
حيث ر�سمت بورتريهات لعدد من امل�ساهري، اأبرزهم اأجنلينا جويل 
و�ساكريا وهاري بوتر. وتقول راجا�سينا اإنها تعّلمت كيفية الر�سم 
بقدميها ويديها لزيادة اإنتاجيتها ومنع نف�سها من ال�سعور بامللل، 
الر�سم وعمرها ل  ب���داأت  اأن��ه��ا  واأ���س��اف��ت  ال��وق��ت.  رب��ح  اإىل  اإ�سافة 
بف�سل  م�سهورة  فنانة  اأ�سبحت  ما  و�سرعان  �سنة،  ال�16  يتجاوز 
الطريقة النادرة التي ت�ستخدمها يف هذا الفن. وك�سفت راجا�سينا 

اأن بع�س اأعمالها الفنية ت�ستغرق نحو 40 �ساعة لإمتامها.

�ضائق �ضاحنة ينجو من ا�ضطدام مرعب
لقي  ق��د  تركيا  يف  �سغرية  �ساحنة  �سائق  اأن  الأوىل  للوهلة  ب��دا 
اأك��رب حجما  اأخ���رى  �ساحنة  م��ع  ا�سطدام  ح��ادث  ج��راء  م�سرعه، 
�سورته  ال��ذي  الفيديو،  يف  التالية  اللقطات  لكن  �سرعة.  واأك��ر 
كامريا املراقبة، تظهر اأن ال�سائق جنا من احلادث ومل ي�سب باأذى. 
اأنقرة.  الرتكية،  العا�سمة  يف  طرق  تقاطع  عند  احلادثة  ووقعت 

بح�سب ما اأوردت �سحيفة "ديلي ميل" الربيطانية، اخلمي�س.
اإ�سارة �سوئية،  "الفان" يقف عند  ال�ساحنة ال�سغرية  وكان �سائق 
ثم دخل تقاطع الطرق، قبل بقية ال�سائقني الذين كانوا ينتظرون 
بجواره. ومل يح�سب اأن هناك �ساحنة كبرية وم�سرعة قادمة من 

اجلانب، وحاول �سائق الأخري تغيري م�ساره لكن ال�سرعة خذلته.
ال�ساحنة  �سائق  ب�سببه  ط��ار  ال��ذي  امل��رع��ب،  الت�سادم  وق��ع  وه��ك��ذا 

ال�سغرية عدة اأمتار يف الهواء، ودمرت �ساحنته ب�سكل جزئي.
املروع  ال�سدمة من احل��ادث  ال�سائق وبدت عليه عامات  ونه�س 

الذي جنا منه باأعجوبة.
ووقع احلادث يف وقت �سابق من اأغ�سط�س اجلاري.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

التدخني والكحول اأبرز م�ضببات ال�ضرطان عامليًا
ينجم نحو ن�سف الإ�سابات بال�سرطان يف كل اأنحاء العامل عن عوامل خطر معينة، اأبرزها التدخني والكحول، وفق 
ما بّينت درا�سة كبرية ُن�سرت اأم�س اجلمعة و�سددت على اأهمية التدابري الوقائية من دون اأن تعتربها حًا مينع 

املر�س كلياً.
»وفقاً  اأنه  ديزيز«  اأوف  ب��وردن  »غلوبال  واأجريت �سمن تقرير  »ذي لن�سيت«،  املن�سورة يف جملة  الدرا�سة  وجاء يف 

لتحليلنا، تعزى %44،4 من وفيات ال�سرطان يف كل اأنحاء العامل اإىل عامل خطر مت قيا�سه«.
وي�سارك اآلف الباحثني يف معظم دول العامل يف برنامج »غلوبال بوردن اأوف ديزيز« البحثي الوا�سع الذي متّوله 

موؤ�س�سة بيل غيت�س، ولي�س له مثيل من حيث احلجم.
واأتاحت الدرا�سة معرفة مزيد من التفا�سيل عن عوامل اخلطر، وفقاً ملناطق العامل، مع اأن نتائجه اأّكدت عموماً ما 
كان معروفاً اأ�سًا، وهو اأن التدخني ي�سّكل العامل الرئي�سي يف الت�سبب بال�سرطان "بن�سبة %33،9"، تليه الكحول 

."7،4%"
اإن ع��دداً من عوامل  اإذ  اإي��اء قدر كبري من الأهمية للوقاية يف جمال ال�سحة العامة؛  اإىل  ودعت الدرا�سة تالياً 

اخلطر هذه، تت�سل ب�سلوكيات ميكن تغيريها اأو جتنبها.

السبت   20  أغسطس    2022  م   -    العـدد   13625  
Saturday    20    August    2022   -  Issue No   13625

احلفلة ال�ضاخبة تهدد م�ضتقبل رئي�ضة وزراء فنلندا
تواجه رئي�سة وزراء فنلندا انتقادات �سديدة، بعد ت�سريب فيديوهات لها يف 

حفلة �ساخبة، ظهرت فيها ب�سكل غري لئق.
ظهرت  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  على  انت�سرت  التي  الفيديوهات  ويف 
و�سائل  اعتربتها  بطريقة  ترق�س  وهي  مارين،  �سانا  فنلندا  وزراء  رئي�سة 
اإعام حملية وغربية غري لئقة، اإذ كانت حتتفل ب�سخب، مع جمموعة من 
الأ�سدقاء، يف حفلة منزلية. ووفقا مل�سادر فنلندية، فاإن اأحد الأ�سخا�س يف 

الفيديو ظهر وهو يقول عبارات مرتبطة بتناول الكوكايني.
وتعر�ست مارين، البالغة من العمر 36 عاما، لنتقادات من قبل الأحزاب 
املعار�سة، لكن و�سائل الإعام يف فنلندا نقلت عنها نفيها تعاطي املخدرات، 

اأو روؤية اأي منها يف احلفلة، وقالت اإنها تناولت الكحول فقط.
اإنه لي�س  اأ�سغر القادة يف العامل،  ال��وزراء، وهي واح��دة من  وقالت رئي�سة 
بني  م�ساركتها  املفرت�س  من  ك��ان  الفيديو  مقاطع  واإن  تخفيه  ما  لديها 
اأ�سابيع  ب�سعة  قبل  اأقيمت  احلفلة  اإن  ويقال  فقط.  الأ�سدقاء  جمموعة 
يف  الفنلندية  الإعامية  ال�سخ�سيات  من  العديد  وظهر  خا�سة،  �سقة  يف 
اأمل لأن  "اأ�سعر بخيبة  املقاطع. ووفقا ل�سكاي نيوز، قالت مارين معلقة: 
الفيديوهات اأ�سبحت علنية.. وقتها كنت اأق�سي اأم�سية مع الأ�سدقاء. لقد 

احتفلنا ب�سخب بالغ، ورق�سنا وغنينا".

ارتفاع �ضرقات ال�ضيارات.. وال�ضبب تيك توك
يف  ال�سيارات  �سرقة  ارت��ف��اع  يف  توك"،  "تيك  تطبيق  على  ظ��اه��رة  ت�سببت 
"ثمينة"  درو�س  اإىل  تعليمية حتولت  فيديوهات  ب�سبب  املتحدة،  الوليات 

للمجرمني.
واأظهرت فيديوهات انت�سرت ب�سكل كبري على التطبيق ذو ال�سعبية الكبرية 
بني ال�سبان واملراهقني، كيفية اقتحام �سيارة مقفلة وت�سغيلها، دون احلاجة 

اإىل مفتاح الت�سغيل.
واأظهر الفيديو كيفية فتح وت�سغيل �سيارة، با�ستخدام مفك براغ و�ساحن 
متنقل بو�سلة "يو اإ�س بي"، واأ�سار اإىل اأن ال�سيارات من نوع كيا وهيونداي 

هما الأكر عر�سة لاقتحام.
من  ال�سيارات  اأ�سحاب  وحتذير  ردع  اإىل  يهدف  التعليمي  الفيديو  وك��ان 
اأ�سار  ملا  وفقا  للمجرمني،  در�س جماين  اإىل  لكنه حتول  ال�سرقة،  خماطر 

موقع "اإندبندنت".
"التحدي" يف وقت �سابق من هذا العام عندما اأظهر  وانت�سر ما ي�سمى ب� 
الفيديو الأول، الذي متت اإزالته منذ ذلك احلني من تيك توك رجا يبدو 
وكاأنه ي�سغل �سيارة كيا با�ستخدام و�سلة "يو اإ�س بي". وقالت األي�سا �سمارت، 
ثمينة  اأ�سياء  و�سرقت  اقتحامها،  مت  كيا  �سيارتها  اإن  "الفيديو"،  �سحية 

عندما حاول �سخ�س ما ت�سغيل �سيارتها ب�ساحن "يو اإ�س بي".

خطاأ يف ا�ضتخدام الثاجة 
يزيد فاتورة الكهرباء

لاأطعمة  اخلطاأ  التخزين  يت�سبب 
يف ال��ث��اج��ة ب���اإه���دار ك��م��ي��ات كبرية 
اأن���ه  اإىل  ب���الإ����س���اف���ة  ال���ط���ع���ام،  م���ن 
الطاقة  ا�ستهاك  زي���ادة  اإىل  ي���وؤدي 
وارت���ف���اع ف��ات��ورة ال��ك��ه��رب��اء. وهناك 
العديد من اخلطوات املجانية التي 
ميكن اتخاذها لتجنب اإهدار الطعام 
وتوفري املال، وفقاً خلبرية التمويل 
ال�سخ�سي ناتاليا ل�سيم. واحدة من 
وتنطوي  ب�سيطة  اخل���ط���وات  ه���ذه 
بك.  اخلا�سة  الثاجة  معرفة  على 
املختلفة  الأم��اك��ن  ظ��روف  وتختلف 
من ثاجتك قليًا، وبالتايل �ستكون 
منا�سبة لأنواع خمتلفة من الطعام. 
امل���ث���ال، مت��ي��ل الرفوف  ���س��ب��ي��ل  ع��ل��ى 
املناطق  اأك��ر  تكون  اأن  اإىل  ال�سفلية 
رطوبة، مما يجعلها مثالية للفواكه 
ال�سفلي  ال��رف  ويعد  واخل�����س��روات. 
اأب�����رد ج���زء يف ال��ث��اج��ة لأن  اأي�����س��اً 
الهواء الدافئ يرتفع لاأعلى، وهذا 
يعني اأن الأرفف الو�سطى متيل اإىل 
الألبان  مل��ن��ت��ج��ات  م��ث��ال��ي��ة  ت��ك��ون  اأن 
م��ث��ل احل��ل��ي��ب واجل�����ن وال����زب����ادي 
وكذلك اللحوم املطبوخة واملاأكولت 
اأكر  ك���ل رف  و���س��ي��ك��ون  اخل��ف��ي��ف��ة. 
برودة جتاه اخللف، وبالتايل فاإن اأي 
بربودة  الحتفاظ  اإىل  يحتاج  �سيء 
اإىل هناك.  اأن يذهب  اإ�سافية يجب 
م��ن ناحية اأخ���رى، ال��ب��اب ه��و املكان 
ال����ذي ت��رت��ف��ع ف��ي��ه درج����ة احل����رارة 
وتتقلب اأكر ب�سبب تعر�سه لدرجة 
ح��رارة الغرفة يف كل م��رة يتم فيها 
فتح الثاجة، وهذا مثايل لزجاجات 
امل��ي��اه وال��ت��واب��ل وال��ع��ن��ا���س��ر املخللة 
ولكن من الأف�سل جتنبه لأي �سيء 

له مدة �ساحية اأق�سر.

اإنفلونزا الطماطم.. 
عدوى تنت�ضر بني الأطفال

الأطباء  اأن  اإخ���ب���اري  ت��ق��ري��ر  ذك���ر 
ت��ف�����س��ي��ا م���ت���زاي���دا ملر�س  ر����س���دوا 
ج���دي���د وم���ع���د ي�����س��ي��ب الأط���ف���ال 
ال�����س��غ��ار، ع��ل��م��ا ب��اأن��ه ي��ح��م��ل ا�سم 

الطماطم". "اإنفلونزا 
"ال�سن"  ����س���ح���ي���ف���ة  وق������ال������ت 
اإح�ساء  ج���رى  اإن����ه  ال��ربي��ط��ان��ي��ة، 
اإ�سابة 80 طفا مبر�س "اإنفلونزا 

الطماطم" يف الهند.
طفحا  اجلديد  الفريو�س  وي�سبب 
ج��ل��دي��ا اأح���م���ر ال���ل���ون واأع���را����س���ا 
�سبيهة باحلمى التي ي�سببها البق.
"لن�سيت"  ل��دوري��ة  اأط��ب��اء  وق���ال 
املر�س  اإن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ال��ط��ب��ي��ة 
معد للغاية، ويخ�سون اأن ميتد اإىل 

البالغني اأي�سا.
الإنفلونزا  ه�����ذه  اأن  واأ�����س����اف����وا 
اكت�سبت ا�سمها نتيجة ظهور بثور 
ح���م���راء وم���وؤمل���ة يف ج��م��ي��ع اأج����زاء 
اجل�سم، قبل اأن تت�سخم تدريجيا 

لت�سبح بحجم حبة الطماطم.
ومثل بقية الأمرا�س الفريو�سية، 
ت�سمل  الأخ������رى  الأع����را�����س  ف����اإن 
الإع������ي������اء، وال����غ����ث����ي����ان، وال����ق����يء، 
واجلفاف،  واحل���م���ى،  والإ����س���ه���ال، 
�سبيهة  وه������ي  اجل���������س����م،  واآلم 

باأعرا�س الإنفلونزا.
وبينما عرف اأن هذا املر�س ويوؤدي 
اإىل تهيج اجللد، ما زال الباحثون 
ي�سبب  ال��ذي  ما  معرفة  يحاولون 

هذه الأعرا�س بال�سبط.
الهندي، جيه  ال�سحة  وق��ال وزي��ر 
نوع  العدوى هي  اإن  راداكري�سنان، 
ت�سيب  التي  الأمرا�س  جديد من 

اليد والقدم والفم.

وفاة �ضك�ضبري ال�ضومايل 
اإبراهيم  ال�����س��وم��ايل حم��م��د  ال�����س��اع��ر  امل����وت  غ��ّي��ب 
"�سك�سبري  ب��ح�����س��راوي واملُ��ل��ّق��ب  امل��ع��روف  َوْر���َس��م��ي 
يف  اخل��م��ي�����س  اأم�����س  اأول  ت����ويف   ال�سومايل" ال����ذي 
ال�����س��وم��ال الن��ف�����س��ال��ي��ة، ح��ي��ث كان  اأر�����س  منطقة 

يعي�س.
اأ�سهر  وُيعترب من  عاماً   79 البالغ  وك��ان ح�سراوي 
�سعراء ال�سومال ويحظى باحرتام كبري يف املجتمع 
ال�سومايل، يعاين م�ساكل �سحية منذ �سبع �سنوات.

اأّل���ف ع�����س��رات الأغنيات  واأم�����س��ى ح�����س��راوي ال���ذي 
بني  ال�سجن  يف  ���س��ن��وات  خم�س  ال�سعرية  وامل��اح��م 
عامي 1973 و1978 يف ظل الدكتاتورية الع�سكرية 

ل�سياد بري، لنتقاده النظام من خال كتاباته.
اإث��ي��وب��ي��ا، وانتقل  اإىل  ���س��راح��ه، جل���اأ  اإط����اق  وب��ع��د 
اأر�س  اأخ��رياً يف  اأن ي�ستقر  اإىل بريطانيا، قبل  منها 

ال�سومال التي يتحدر منها.
عبدي  بيهي  مو�سى  ال�سومال  اأر����س  رئي�س  وق���ال 
يف م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي يف ه��رج��ي�����س��ا، ع��ا���س��م��ة اأر����س 
ال�سومال، اإن وفاة ال�ساعر "�سدمة وخ�سارة كبرية. 

يجب اأن ن�سلي من اأجله الآن".

ت�ضتقيل من عملها بعد غياب زمائها عن زفافها
 5 �سغلتها  ال��ت��ي  وظيفتها  م��ن  �سابة  �سينية  ا�ستقالت 
زمائها  معظم  غ��ي��اب  ب�سبب  اأم��ل��ه��ا  خيبة  بعد  اأع����وام، 

الذين دعتهم عن حفل زفافها.
عر�س موقع الأخبار ال�سيني "اإي تي تي توداي"، ق�سة 
لت�سكو  الج��ت��م��اع��ي،  التوا�سل  و�سائل  اإىل  جل���اأت  �سابة 
الإذلل الذي تعر�ست له من زمائها يف العمل يف اأ�سعد 
يوم يف حياتها. وكانت ال�سابة تعمل يف �سركة منذ 5 اأعوام 
و�سعرت اأن عاقتها جيدة بزمائها خا�سة اأنها ح�سرت 
الكثري من حفات زفافهم، فدعتهم جميعاً اإىل زفافها، 

ولكن مل يح�سر اإل واحد فقط من اأ�سل 70. 
وك��ت��ب��ت ع��ل��ى م��وق��ع وي��ب��و، اأن��ه��ا ���س��ع��رت ب��الإه��ان��ة اأم���ام 
ال�ستقالة  اإىل  دفعها  ما  زوجها،  عائلة  خا�سة  ال�سيوف 
مع  العمل  يف  ال���س��ت��م��رار  ت�ستطع  مل  لأن��ه��ا  عملها  م��ن 
ال��ذي��ن اأه��ان��وه��ا يف ي���وم زف��اف��ه��ا. وان��ت�����س��رت ال��ق�����س��ة يف 
ال�سني، حيث انق�سم م�ستخدمو الإنرتنت اإىل فريقني، 
والآخ��ر لمها لأنها رفعت   ، �ساندها يف قرارها  اأحدهما 

توقعاتها، وفق موقع "اأوديتي �سنرتال". 

طفل يبكي بجوار حمار نفق عط�ضا 
يبكي  اجلن�سية  مغربي  اإن��ه  يقال  طفل  ���س��ورة  انت�سرت 
ب��ج��وار ح��م��ار ن��ف��ق نتيجة ال��ع��ط�����س ب��ع��د م��وج��ة جفاف 

�سربت املكان، فهل ال�سورة واملعلومات �سحيحة؟.
مواقع  على  اله�سيم  يف  ك��ال��ن��ار  انت�سرت  ال��ت��ي  ال�����س��ورة 
املايني  قلوب  وخطفت  املا�سية  الأي��ام  خ��ال  التوا�سل 
عبوتني  على  جال�ساً  ط��ف��ًا  تظهر  تعاطفهم  وح�سدت 
وكاأنه  يبدو  اأر�ساً  اإىل جانب حمار مم��ّدداً  با�ستيكيتني 
نافق. ووفقا ملا تداوله م�ستخدمو مواقع التوا�سل، فاإن 
اأ���س��واأ موجة جفاف  ظ��ّل  امل��غ��رب يف  التقطت يف  ال�سورة 

ت�سهدها الباد منذ قرابة 40 عاماً.
وع��ل��ق اأح����د امل�����س��ت��خ��دم��ني ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل على 
امل���اء يف باد  ع��ن  ال��ب��ح��ث  "تراجيديا  ق��ائ��ا:  ال�����س��ورة، 

املغرب. اإىل  اإ�سارة  يف  والدلح"،  "الأفوكا 
الأنباء  وكالة  تقدمها  التي  الأخبار  من  التحقق  خدمة 
ع��دم �سحة  ك�سفت عن  اإذ  اآخ��ر،  راأي  لها  ك��ان  الفرن�سية 

املعلومات املتداولة ب�ساأن ال�سورة.
بل  الإط��اق  املغرب على  امل�سهد لي�س يف  ه��ذا  اإن  وقالت 
حينها  ون�سرها   ،2020 ع��ام  اليمن  يف  التقطت  ال�سورة 

�سحفي ميني عرب ح�سابه ال�سخ�سي يف تويرت.

ل�ض يحاول �ضرقة ليفاندوف�ضكي
مهاجم  ليفاندوف�سكي  روب��رت  �ساعة  ي�سرق  اأن  ل�س  كاد 
خارج  ي��ورو،  األ��ف   70 بنحو  ثمنها  يقدر  التي  بر�سلونة، 
م��ل��ع��ب ت���دري���ب ت��اب��ع ل��ل��ن��ادي الإ����س���ب���اين، اأم�������س الأول 

اخلمي�س.
فقد  الإ���س��ب��ان��ي��ة،  الريا�سية  "ماركا"  �سحيفة  وح�سب 
كان الاعب البولندي )33 عاما( يف طريقه اإىل ح�سة 
و�سرق  �سيارته  باب  �سخ�س  فتح  تدريب م�سائية، عندما 

ال�ساعة، بينما كان ليفاندوف�سكي يحيي امل�سجعني.
وا�ستعاد  به  �سريعا على م�ستبه  القب�س  ال�سرطة  واألقت 
يف  امل�����س��ارك��ة  ق��ب��ل  اأخ�����رى،  م���رة  ���س��اع��ت��ه  ليفاندوف�سكي 
ملعب  على  ال��دوري  يف  الأح��د  ملباراة  ا�ستعدادا  التدريب 

ريال �سو�سيداد.

علماء يكت�ضفون طريقة لتدمري امللوثات الأبدية
اأنهم تو�سلوا اإىل طريقة لتدمري  اأعلن علماء 
مقاومتها  ب�����س��ب��ب  "اأبدية"  ت�����س��م��ى  م��ل��وث��ات 
ال�����س��دي��دة و���س��م��ّي��ت��ه��ا، م���وج���ودة يف ع����دد من 
م�ساكل  ت�سبب  اأن  ومي��ك��ن  ال��ي��وم��ي��ة  الأ���س��ي��اء 
�سحية بالغة. وتو�سل كيميائيون يف الوليات 
امل��ت��ح��دة وال�����س��ني ُن�����س��رت اأب��ح��اث��ه��م يف جملة 
"�ساين�س" اإىل ابتكار هذه التقنية التي تتطلب 
ي�سمى  وم���ا  ن�سبياً  منخف�سة  ح����رارة  درج����ات 
كوا�سف �سائعة ، ما يوفر حًا حمتمًا مل�سكلة 

تعانيها البيئة على الدوام.
والبويل  بالفلوروالكيل  امل�سبعة  امل��واد  وتت�سم 
فلوروالكيل )PFAS( والتي ظهرت يف اأربعينات 
وال�سامبو  التغليف  يف  وتوجد  املن�سرم  القرن 
واملقايل غري الا�سقة وحتى يف م�ستح�سرات 

املاكياج، ب�اأنها تتحلل ببطء �سديد.
البيئة،  امللوثات يف  انت�سرت هذه   ، الوقت  ومع 
املياه  اأو  ال���ه���واء  اأو  ال��رتب��ة  اأو  امل��ي��اه  يف  ���س��واء 

اجلوفية اأو البحريات اأو الأنهار.

اأن  الفائت  الأ�سبوع  �سويدية  درا���س��ة  واأظ��ه��رت 
مياه الأمطار غري �ساحلة لل�سرب يف كل مكان 
على الأر�س ب�سبب ارتفاع م�ستوى املواد امل�سبعة 

بالفلوروالكيل والبويل فلوروالكيل فيها.
واأ�سارت بع�س الدرا�سات اإىل اأن التعر�س للمواد 
فلوروالكيل  وال��ب��ويل  بالفلوروالكيل  امل�سبعة 
مي��ك��ن ان ي���وؤث���ر ���س��ل��ب��اً ع��ل��ى اخل�����س��وب��ة ومنو 
اجل��ن��ني. وق��د ي���وؤدي اأي�����س��اً اإىل زي���ادة خماطر 
ال�سرطان  اأن����واع  بع�س  اأو  بال�سمنة  الإ���س��اب��ة 
واخل�سيتني(  وال��ك��ل��ى  ال��ربو���س��ت��ات  )���س��رط��ان 

وزيادة م�ستويات الكولي�سرتول.
ل��ل��ح��ّد م��ن هذه  الأ���س��ال��ي��ب احل��ال��ي��ة  وتتطلب 
امللوثات عاجات قوية ، كاحلرق بدرجة حرارة 
عالية جداً اأو الت�سعيع باملوجات فوق ال�سوتية. 
تقريباً  ال��ق��اب��ل��ة  غ��ري  امل��ل��ّوث��ات  طبيعة  وت��ع��ود 
للتدمري اإىل روابط الكربون والفلور الطويلة 
التي تتكون منها، وهي من بني اأقوى الروابط 

يف الكيمياء الع�سوية.

املمثلة االأمريكية ريت�سا مورجاين ت�سل حل�سور العر�س االأول للمو�سم الثالث  Never Have I Ever  يف لو�س اأجنلو�س )ا ف ب(

اأجنلينا جويل ُتعطي مهّمة لبنيها
يبلغ  ال��ذي  مادوك�س  ولديها،  توظيف  عن  جويل   العاملية  اأجنلينا  املمثلة  اأعلنت 
فيلمها اجلديد  اإخ����راج  مل�ساعدتها يف  ع��ام��اً،   18 وب��اك�����س  ع��م��ره،  م��ن  ع��ام��اً   21

."Without Blood"
جيد.  ب�سكل  معا  نعمل  "نحن   :"People" لها ملجلة  وقالت جويل يف حديث 
 ، عائلة كبرية  وكاأنه  الأم��ر  يبدو   ، اأف�سل حالته  الفيلم يف  يكون طاقم  عندما 

لذلك �سعرت اأنه طبيعي".
ا بت�سوير  وهذه لي�ست املرة الأوىل التي يعمل فيها باك�س مع والدته، فهو قام اأي�سً
لقطات من وراء الكوالي�س لأحدث اأفام جويل، حيث التقط �سوًرا ثابتة لفيلم 

.2017 عام  �سدر  "First They Killed My Father" الذي 
و  حايك ،  العامليني  �سلمى  النجمني  بطولة  من   ،"Without Blood": وفيلم

دمييان بي�سري ، وهو ماأخوذ من رواية للكاتب األي�ساندرو باريكو.


