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ال�شرطة يف تون�س حتقق مع الغنو�شي 
لتحري�شه على قوات الأمن

•• تون�س-وكاالت:

يخ�سع رئي�س حركة النه�سة التون�سية را�سد الغنو�سي، لال�ستجواب 
والإ�ساءة  الأمنيني  على  التحري�س  بتهمة  ال�سرطة  اأمام  والتحقيق 

لهم واإىل اأجهزة الدولة بعد و�سفهم بـ)الطاغوت(.
ا�ستخدم  عــنــدمــا  املــا�ــســي،  فــرايــر  �سهر  اإىل  الق�سية  هـــذه  وتــعــود 
تاأبني ع�سو  الأمــن، خالل  قــوات  كلمة )طاغوت( لو�سف  الغنو�سي 

جمل�س ال�سورى يف حركة )النه�سة( فرحات لعبار.
طــاغــوتــاً، يف  ول  حــاكــمــاً  يخ�سى  كــان ل  اإنـــه  الغنو�سي  وقـــال حينها 
موجة  واأثـــارت  كــبــرة،  انــتــقــادات  ملوجة  عر�سته  التي  الت�سريحات 
الفكر  عــن  تعر  اأنــهــا  اأكـــدوا  الــذيــن  التون�سيني  بــني  وا�سعة  ا�ستياء 

احلقيقي حلركة النه�سة وقياداتها.
وزعمت حركة النه�سة يف بيان اأن ما يح�سل لرئي�سها را�سد الغنو�سي 
من حماكمات، هو ا�ستهداف لرموز ال�سيا�سيني املعار�سني لالنقالب 

وترهيبهم، بح�سب زعمها.
الق�ساء  اأمــام  مثوله  من  اأ�سبوعني  بعد  الغنو�سي،  ا�ستجواب  وياأتي 
ب�سبهة تبيي�س الأموال تتعلق بتحويالت مالية م�سبوهة من اخلارج 

جلمعية خرية حتمل ا�سم )مناء تون�س(.
وكات ال�سلطات التون�سية قد اأعلنت يف وقت �سابق اأن ق�ساء مكافحة 
لـ10  امل�سرفية  واحل�سابات  املالية  الأر�ــســدة  بتجميد  اأمــر  الإرهــاب 
�سخ�سيات، من بينها الغنو�سي ورئي�س احلكومة الأ�سبق والقيادي يف 

حركة النه�سة حمادي اجلبايل.
قراراً  املا�سي  يونيو  �سهر  نهاية  منذ  التون�سي  الق�ساء  اأ�ــســدر  كما 
مبنع �سفر الغنو�سي يف اإطار التحقيق يف ق�سية الغتيالت ال�سيا�سية 
للمعار�سني ال�سيا�سيني �سكري بلعيد وحممد الراهمي يف 2013، 

والتي ُيتهم فيها اجلهاز ال�سّري حلركة النه�سة.
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رئي�س الدولة مينح �شفري كولومبيا 
و�شام ال�شتقالل من الطبقة الأوىل

•• اأبوظبي-وام: 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب   منح 
)حفظه اهلل(، �سعادة خاميي األيخاندرو اأمني هرنانديز، �سفر جمهورية 
الأوىل مبنا�سبة  الطبقة  ال�ستقالل من  و�سام  الدولة،  لدى  كولومبيا 

انتهاء فرتة عمله يف الدولة.
 وقّلدت معايل رمي بنت اإبراهيم الها�سمي، وزيرة الدولة ل�سوؤون التعاون 
الدويل، ال�سفر الكولومبي الو�سام، واأكدت معاليها خالل اللقاء حر�س 
املجالت،  العالقات مع كولومبيا يف جميع  تعزيز  الإمـــارات على  دولــة 
بالتعاون  والــدفــع  الــعــالقــات  بــنــاء  يف  ال�سفر  �ــســعــادة  م�ساهمة  مثمنة 
الثنائي قدماً خالل �سنوات عمله يف الدولة، وقّدمت له ال�سكر على ما 

بذله من جهود، معربة عن اأمنياتها له بالتوفيق والنجاح.
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اوكرانيون يتدربون يف كييف على طائرة ا�ستطالع بدون طيار SKIF قبل اإر�سالها اإىل خط املواجهة  )ا ف ب(

اأن�سار مقتدى ال�سدر يوا�سلون اعت�سامهم يف القاعة الد�ستورية داخل الرملان العراقي )ا ف ب(

بيلو�صي تغادر تايوان يف ختام زيارة اأثارت غ�صب ال�صني

التوترات يف ت�شاعد.. وبكني تتوعد مبعاقبة امل�شيئني 

بيلو�سي تتحدث مع وزير اخلارجية التايواين قبل ركوب الطائرة يف مطار تايبيه ملغادرة تايوان  )رويرتز(

اجلي�ش الرو�صي ي�صتهدف ثالثة مراكز قيادة  

تدمري م�شتودع اأ�شلحة وذخرية اأجنبية غرب اأوكرانيا

ال�صفرية الأمريكية: لن نتدخل يف اختيار ال�صعب العراقي 

جهود لتهيئة الظروف حلوار وطني 

�شنعاء.. حملة حوثية تداهم قرى همدان وتختطف الع�شرات
•• اليمن-وكاالت:

اإحــدى قرى مديرية  ع�سكرية حوثية  داهمت حملة 
قيام  اليمنية �سنعاء، عقب  العا�سمة  �سمايل  همدان 
ع�سرات الأهايل بهدم �سور بنته امليلي�سيات، اأرادت من 

خالله ال�ستيالء على اأرا�سيهم.
واأفادت م�سادر اإعالمية، اأن ميلي�سيا احلوثي اأر�سلت، 
بهمدان،  الــعــرة  قــريــة  عــلــى  كــبــرة  ع�سكرية  حــمــلــة 
وخطفت الع�سرات من اأبناء القرية، وفر�ست ح�ساًرا 

خانقا على جميع �سكان القرية.
ا يف  �سخ�سً املخطوفني بثالثني  امل�سادر عدد  وقدرت 
ال�سكان  لرتهيب  النقالبية  امليلي�سيا  من  حماولة 

لل�سيطرة على عقاراتهم.
نحو  قبل  ا�ستولت  احلــوثــي  ميلي�سيا  اأن  اإىل  ولفتت 
عـــام عــلــى األــــف وخــمــ�ــســمــائــة لــبــنــة عــ�ــســاريــة يف قرية 
موؤ�س�سة  ي�سمى  ما  ل�سالح  و�سورتها  بهمدان  الــعــّرة 

)ال�سهداء( التابعة للميلي�سيا.
انتزعوا حكًما من  الأهــايل  اأن  اإىل  امل�سادر،  واأ�ــســارت 
ال�سور  هــدم  يف  و�ــســرعــوا  ل�ساحلهم  هــمــدان  حمكمة 
الذي مكنهم من  الق�سائي  بعد احلكم  كلًيا  احلوثي 

اأرا�سيهم.
اآخـــر قرى  اإىل  وتــداهــم ميلي�سيا احلــوثــي مــن وقــت 
باختطاف  اليمنية بحمالت ع�سكرية وتقوم  القبائل 

الأهايل وق�سف منازلهم بهدف اإخ�ساعهم.

•• عوا�صم-وكاالت:

اخلا�سة  الـــعـــمـــلـــيـــة  ـــت  ـــل تـــوا�ـــس
اأم�س  اأوكــــرانــــيــــا،  يف  الـــرو�ـــســـيـــة 
الأربعاء، يف يوم جديد من �سهرها 
اجلي�س  ي�ستمر  حيث  الــ�ــســاد�ــس، 
القوات  الرو�سي يف �سرب مواقع 
الع�سكرية  الــتــحــتــيــة  والـــبـــنـــيـــة 
الأوكـــــرانـــــيـــــة وحتــــريــــر اأرا�ــــســــي 
يف  كييف  ت�ستمر  فيما  دونــبــا�ــس، 
والع�سكري  املــــادي  الــدعــم  تلقي 

من قوى الغرب.
وزارة  اأعلنت  التطورات،  اآخر  ويف 
قواتها  اأن  الـــرو�ـــســـيـــة  الــــدفــــاع 
اأ�سلحة  تــخــزيــن  قـــاعـــدة  دمـــــرت 
لفوف  مـــقـــاطـــعـــة  يف  وذخــــــــــرة 
�سلطات  ا�ستلمتها  اأوكرانيا  بغرب 
كييف من اخلــارج. وقــال الناطق 
اإيغور  ــيــة  الــرو�ــس الـــدفـــاع  بــا�ــســم 
اإفادة �سحافية:  كونا�سينكوف يف 
دمــــــرت �ـــســـواريـــخ بـــعـــيـــدة املــــدى 
اأطــلــقــت مــن اجلو،  الــدقــة  عالية 
بــالــقــرب مــن بــلــدة راديـــخـــوف يف 
تخزين  قــاعــدة  لــفــوف،  مقاطعة 
اأجنبية  والــــذخــــرة  لــالأ�ــســلــحــة 
كييف  لنظام  ت�سليمها  ال�سنع مت 

من بولندا.
اأنــه خــالل اليوم املا�سي  واأ�ــســاف 
الرو�سي ثالثة  ا�ستهدف اجلي�س 

•• بغداد-وكاالت:

القومي  الأمـــــــن  مــ�ــســتــ�ــســار  اأكــــــد 
الــعــراقــي قــا�ــســم الأعـــرجـــي خالل 
لــقــاء مــع الــ�ــســفــرة الأمــركــيــة يف 
اأم�س  رومــانــو�ــســكــي  األــيــنــا  بـــغـــداد 
الأربعاء على العمل من اأجل تهيئة 

الظروف حلوار وطني.
العراقية  الأنــــبــــاء  وكـــالـــة  ونــقــلــت 
عــن الأعـــرجـــي قــولــه: نــعــمــل على 
حــوار وطني �سمن  تهيئة ظــروف 
العراقي  الدم  يحقن  عراقي  وفاق 

ويحافظ على العراق املوحد.
القومي:  الأمــن  م�ست�سار  واأ�ــســاف 
الــــعــــراقــــيــــون قــــــــــادرون عـــلـــى حل 
�ساأناً  كونها  ال�سيا�سية  م�سكالتهم 

داخلياً.
ون�سبت الوكالة لل�سفرة الأمركية 
الــقــول اإن الـــوليـــات املــتــحــدة: لن 
العراقي  ال�سعب  اختيار  تتدخل يف 

واإنه يعود للعراقيني وحدهم.

الرئي�س  بــحــث  نف�سه،  الــ�ــســيــاق  يف 
مــع ممثلة  بــرهــم �سالح  الــعــراقــي 
املتحدة  لـــــــالأمم  ــــعــــام  ال الأمــــــــني 
ام�س  بال�سخارت  هيني�س  جينني 
الراهنة  الأزمـــة  �سبل اخلــروج من 
و�ـــســـمـــان الأمــــــن وال�ـــســـتـــقـــرار يف 

البالد.
بيان  يف  العراقية  الرئا�سة  وقالت 
احلوار  »تـــاأمـــني  نــاقــ�ــس  الــلــقــاء  اإن 
لإيجاد  اجلــمــيــع  بـــني  والـــتـــالقـــي 
تطلعات  حتـــقـــق  نـــاجـــعـــة  حــــلــــول 

املواطنني« يف البالد.
واأ�ــــســــاف الــرئــيــ�ــس الـــعـــراقـــي اأن 
التهدئة  التزام  ت�ستدعي  الظروف 
والدخول يف »حوار �سادق.. يتناول 
الــو�ــســع الــ�ــســيــا�ــســي لــلــو�ــســول اإىل 

خارطة طريق وا�سحة املعامل«.
بال�سخارت  اأن  اإىل  الــبــيــان  واأ�ــســار 
الأممية  البعثة  وتاأييد  دعم  اأكــدت 
لــــلــــحــــوار بـــــني كــــافــــة الأطــــــــــراف 
توؤمن  "م�سارات  اإىل  والــو�ــســول 

وتلبي  وال�ــســتــقــرار  الأمـــن  حماية 
متطلبات العراقيني".

بعثة  رحـــبـــت  ــيــاق،  الــ�ــس نــفــ�ــس  ويف 
العراق  ملــ�ــســاعــدة  املــتــحــدة  الأمم 
بــالــدعــوات لــلــحــوار، داعية  الــيــوم 
البالد  يف  الــ�ــســيــا�ــســيــني  الـــــقـــــادة 
لتغليب امل�سلحة الوطنية من اأجل 
التو�سل اإىل حلول عاجلة لالأزمة 

احلالية.
احلوار  اإن  بــيــان  يف  البعثة  وقــالــت 
الـــــهـــــادف بــــني جـــمـــيـــع الأطــــــــراف 
العراقية اأ�سبح الآن »اأكرث اإحلاحاً 

من اأي وقت م�سى«.
واأ�ساف البيان اأن الأحداث الأخرة 
اأظهرت »خطر الت�سعيد ال�سريع يف 
هذا املناخ ال�سيا�سي املتوتر«. واأ�سار 
»خا�سعاً  �ــســيــظــل  الـــعـــراق  اأن  اإىل 
لــ�ــســيــطــرة املــ�ــســالــح املــتــ�ــســارعــة يف 
اإن  قائاًل  �سامل«،  حــوار  ظل غياب 
هذا �سيوؤدي اإىل مزيد من زعزعة 

ال�ستقرار.

مــن املــدفــعــيــة الــ�ــســاروخــيــة، فاإن 
من  بعد  تتمكن  مل  كييف  قـــوات 
الرو�سية  الأف�سلية  على  التغلب 
املتمثلة يف املدافع الثقيلة واملوارد 

الب�سرية.
وقت  يف  األقاها  كلمة  يف  واأ�ــســاف 
مــتــاأخــر مـــن الــلــيــل: هـــذا الأمـــر 
ميكن مالحظته ب�سدة يف القتال 
خا�سة يف دونــبــا�ــس.. الأمـــر مثل 
اجلحيم هناك. ل ميكن للكلمات 

و�سفه.
رو�سيا،  قــالــت  فــيــمــا  ذلـــك  يـــاأتـــي 
الأمم  يف  الــثــالثــاء،  الأول  اأمــ�ــس 
املتحدة، اإن ال�سراع يف اأوكرانيا ل 
لالأ�سلحة  رو�سيا  ا�ستخدام  يــرر 
تقرر  قــد  مو�سكو  لكن  الــنــوويــة، 
ردا  النووية  تر�سانتها  ا�ستخدام 
على )عــدوان مبا�سر( من جانب 
دول حلف �سمال الأطل�سي ب�سبب 

الغزو.
بــــدء  مــــــن  اأيـــــــــــام  غــــ�ــــســــون  ويف 
الرو�سية  الــعــ�ــســكــريــة  الــعــمــلــيــة 
الرئي�س  و�ــســع  فـــرايـــر،   24 يف 
الــردع يف  فالدمير بوتني قــوات 
الأ�سلحة  ت�سمل  والــتــي  رو�ــســيــا- 
النووية - يف حالة تاأهب ق�سوى، 
متعلال مبا و�سفها بالت�سريحات 
الأطل�سي  حلف  لقادة  العدوانية 
الغربية  القت�سادية  والعقوبات 

اإىل قوات  اإ�ــســافــة  قــيــادة  مــراكــز 
يف  اأوكــرانــيــة  ع�سكرية  ومـــعـــدات 
تدمر  مت  كما  منطقة،   133
لالأ�سلحة  مــ�ــســتــودعــات  اأربــــعــــة 
والذخائر ال�ساروخية واملدفعية، 
ومــــ�ــــســــتــــودع وقـــــــــود لـــلـــمـــعـــدات 

الع�سكرية.
وميدانيا، وا�سلت القوات الرو�سية 
جنوب  ميكوليف  ملدينة  ق�سفها 
اأوكرانيا، حيث اأ�سابتها القذائف 
�ساعة  الـ24  خــــــالل  مــــرتــــني 

و�سباح  الثالثاء  -م�ساء  املا�سية 
الأربـــعـــاء-، وفــقــا حلــاكــم منطقة 
ميكوليف. وقال كيم اإن الق�سف 
بــر�ــســيــف ميناء  اأ�ــــســــرارا  اأحلــــق 
�سكنية  ومبان  �سناعية  وموؤ�س�سة 
و�سيدلية.  ت�سوق  ومراآب ومركز 
ومل يت�سح على الفور ما اإذا كانت 

اإ�سابات قد وقعت.
ياأتي ذلك فيما اأفادت ال�ستخبارات 
الريطانية باأن القوات الرو�سية 
اإىل  واملــعــدات  الأ�سلحة  تنقل  قــد 

م�سرة  العبارات،  عر  خر�سون 
من  تـــعـــاين  خـــر�ـــســـون  اأن  اإىل 
نق�س باملواد الغذائية بعد ق�سف 

اأوكرانيا ج�سرا رئي�سيا بها.
كــــمــــا اأكــــــــــــدت ال�ــــســــتــــخــــبــــارات 
قد  خـــر�ـــســـون  اأن  الــريــطــانــيــة 
ب�سبب  مـــتـــزايـــدا  نـــزوحـــا  تــ�ــســهــد 

نق�س املواد الغذائية.
من جهته، قال الرئي�س الأوكراين 
على  اإنــه  زيلين�سكي،  فولودمير 
الرغم من الإمــدادات الأمركية 

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س 
النيجر بذكرى ا�شتقالل بالده

•• اأبوظبي-وام: 

الدولة )حفظه اهلل(  نهيان رئي�س  اآل  زايد  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  بعث �ساحب 
ذكرى  مبنا�سبة  النيجر  جمهورية  رئي�س  بــازوم  حممد  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية 

ا�ستقالل بالده.
كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
الرئي�س  اإىل فخامة  تهنئة مماثلة  برقية  )رعــاه اهلل(  دبي  الــوزراء حاكم  جمل�س 

حممد بازوم.
وبعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س 
اأوحمدو  اإىل معايل  تهنئة مماثلة  برقية  اهلل(  )رعــاه  دبــي  الـــوزراء حاكم  جمل�س 

حممدو رئي�س وزراء جمهورية النيجر.

�ص 06

�ص 11

�ص 19

»تريندز« يك�شف دور جماعة 
الإخوان يف التحري�ص على الكراهية

اأخبار الإمارات

انفجار بريوت.. ملاذا مل 
يُحا�شب اأي م�شوؤول كبري؟ 

عربي ودويل

�رصاع جديد مرتقب بني 
�شيتي وليفربول بالربميريليغ

الفجر الريا�شي

•• عوا�صم-وكاالت:

زيـــارة رئي�سة  بــه  يف ظــل مــا ت�سببت 
نان�سي  الأمـــركـــي  الـــنـــواب  جمل�س 
توترات،  مــن  تــايــوان،  اإىل  بيلو�سي 
توعد وزير اخلارجية ال�سيني وانغ 
يي، الأربعاء، مبعاقبة من ي�سيء اإىل 

بكني حتماً.
اجتماع  هــامــ�ــس  عــلــى  وانـــــغ  وقـــــال 
لــرابــطــة دول جــنــوب �ــســرق اآ�ــســيــا يف 
مــهــزلــة خال�سة،  هــــذه  بـــنـــه:  بـــنـــوم 
�سيادة  تــنــتــهــك  املــتــحــدة  الــــوليــــات 
ي�سمى  مـــــا  �ـــســـتـــار  حتـــــت  الـــ�ـــســـني 
الذين  �سُيعاقب  بــالــدميــوقــراطــيــة، 

ي�سيئون لل�سني حتماً.
امل�سيئني  معاقبة  نيتها  �ــســيــاق  ويف 
فعال، اأعلنت ال�سني، يف وقت �سابق، 
اقت�سادية  عقوبات  فر�س  الأربــعــاء، 

على تايوان.
جمل�س  ـــة  ـــس ـــ� ـــي رئ وغــــــــــــادرت  هـــــــذا 
بيلو�سي  نان�سي  الأمــركــي  الــنــواب 
تــــايــــوان، اأمـــ�ـــس الأربـــــعـــــاء، بــعــد اأن 
واأ�سادت  معها  بالت�سامن  تــعــهــدت 
بـــدميـــقـــراطـــيـــتـــهـــا، تــــاركــــة وراءهــــــا 
موجة من الغ�سب يف ال�سني ب�سبب 
زيــارتــهــا الــقــ�ــســرة لــلــجــزيــرة التي 
من  يــتــجــزاأ  ل  جـــزءا  بكني  تعترها 

اأرا�سيها.

بيلو�سي  تــوا�ــســل  اأن  املــقــرر  ومـــن 
اإىل  متوجهة  الآ�ــســيــويــة  جولتها 
كــوريــا اجلــنــوبــيــة والــيــابــان، وفقا 

لرويرتز.
 كــمــا اأعــلــنــت، خـــالل اجــتــمــاع مع 
رئي�س  نــائــب  ت�سي-ت�سانغ  ت�ساي 
وفدها  اأن  الـــتـــايـــواين،  الـــرملـــان 
»ال�سالم  بــدافــع  تــايــوان  اإىل  جـــاء 
للمنطقة«، بعد اأن اأطلقت زيارتها 
الـــعـــنـــان لــغــ�ــســب بـــكـــني واأثـــــــارت 

عا�سفة دبلوما�سية.

بدافع  نـــاأتـــي  بــيــلــو�ــســي:  وقـــالـــت 
وال�سالم  تـــايـــوان،  اإىل  الــ�ــســداقــة 

للمنطقة.
الــ�ــســني ل  اإن  بــيــلــو�ــســي  وقـــالـــت 
ميــكــنــهــا مـــنـــع قــــــادة الــــعــــامل من 

ال�سفر اإىل تايوان.
وا�سافت يف بيان بعد اختتام زيارة 
باحلكم  تــتــمــتــع  الـــتـــي  لــلــجــزيــرة 
تايوان  منع  مت  لالأ�سف،  الــذاتــي: 
الجتماعات  يف  املـــ�ـــســـاركـــة  مــــن 
العاملية، واآخرها اجتماعات منظمة 

ال�سحة العاملية، ب�سبب اعرتا�سات 
احلزب ال�سيوعي ال�سيني.

اأنــــه ميكنهم  واأ�ـــســـافـــت: يف حـــني 
ـــال قادتها  ـــس اإر� تـــايـــوان مـــن  مــنــع 
ل  اأنـــه  اإل  العاملية،  املنتديات  اإىل 
اأي  اأو  الــعــامل  قـــادة  مــنــع  ميكنهم 
تايوان  اإىل  الــ�ــســفــر  مـــن  �ــســخــ�ــس 
املزدهرة  بدميقراطيتها  لالإ�سادة 
جناحاتها  على  ال�سوء  ولت�سليط 
العديدة وتاأكيد التزامنا با�ستمرار 

التعاون معها.

نتيجة انتخابات �صبتمرب لي�صت حم�صومة

هل حًقا تعاين ال�شيا�شة الإيطالية من عدم ا�شتقرار مزمن؟
•• الفجر -لوكا توميني

 -ترجمة خرية ال�صيباين 

هــــــل يـــ�ـــســـر �ــــســــقــــوط احلـــكـــومـــة 
بداية  اإىل  دراجـــــي  مـــاريـــو  بــقــيــادة 
فــرتة جــديــدة مــن عــدم ال�ستقرار 

ال�سيا�سي يف اإيطاليا؟
�ــــســــبــــب نــــهــــايــــة هــــــــذه الـــتـــجـــربـــة 
ا�ــســتــمــرت عاًما  الــتــي  احلــكــومــيــة، 
ال�سطرابات  هـــو  الـــعـــام،  ونــ�ــســف 
الــداخــلــيــة حلــركــة 5 جنــــوم، وهي 
املنتهية  التحالف  يف  رئي�سي  ع�سو 
وليــتــه. يف الأ�ــســابــيــع الأخــــرة، مل 
5 جنــــوم، يف خ�سم  تــــرتدد حــركــة 
اأزمة هوية وهبوط يف ا�ستطالعات 
مو�سوعات  ا�ــســتــغــالل  يف  الـــــــراأي، 
ال�سيا�سة  اأو  اخلــارجــيــة  ال�سيا�سة 
ال�سيا�سة  حــتــى  اأو  القـــتـــ�ـــســـاديـــة 
الظهور  لك�سب  حماولة  يف  املحلية 

من خالل التهديد بعدم الت�سويت 
مطلقا على الثقة يف احلكومة.

م�سو�سة  فــرتة  بعد  يوليو،   20 يف 
ا�ستقالته  14- يوليو، قدم دراجي 
اإىل الرئي�س ماتاريال، الذي رف�سها 
-الأحزاب اليمينية التابعة للتحالف 
)الرابطة، بقيادة �سالفيني، وفورزا 

ب  �سبا لأ و ) ين ل�سكو بر ، ليا يطا اإ
ا، قررت �سحب دعمها  �سيا�سية اأي�سً
امتنعت  يوليو،   20 يف  للحكومة. 
الــرابــطــة وفــــورزا اإيــطــالــيــا وحركة 
الرملان  الت�سويت يف  5 جنوم عن 

على اقرتاح الثقة يف احلكومة.
)التفا�سيل �س10(

لبنان: مفاو�شات تر�شيم احلدود 
متقدمة مب��راح��ل  البحرية 

•• بريوت-وكاالت:

واملغرتبني  اخلــارجــيــة  وزيــــر  اأكــــد 
اأن  بـــو حــبــيــب  الــلــبــنــاين عــبــد اهلل 
املفاو�سات يف ملف تر�سيم احلدود 
مراحل  دخلت  اجلنوبية  البحرية 

متقدمة.
ت�سريح  يف  بــــوحــــبــــيــــب،  وقـــــــــال 
اللبنانية  )اجلمهورية(  لـ�سحيفة 
الإلكرتوين  موقعها  على  ن�سرته 
اأم�س ، اإن املفاو�سات قطعت اأ�سواطاً 
بعيدة ودخلنا يف كثر من املراحل 
املـــراحـــل  اإىل  و�ــــســــوًل  املـــتـــقـــدمـــة 
التقنية التي هي من مهمة اأع�ساء 
الأمريكي  الـــو�ـــســـيـــط  فـــريـــق  مــــن 
واللبنانيني  هــوكــ�ــســتــايــن،  اآمـــو�ـــس 
نــفــ�ــســه. ولفت  مـــن الخــتــ�ــســا�ــس 
اأنه »�ساأل فور و�سول  بوحبيب اإىل 
بقية  عــن  مكتبه  اإىل  هوك�ستاين 
بعدما  لــه  املــرافــق  الفريق  اأعــ�ــســاء 
لحظ اّن معاونيه خم�سة، واأّن َمن 

رافقه اإىل اللقاء كانوا ثالثة.

وا����ش���ن���ط���ن حت������ذر م��ن 
ه����ج����م����ات ان���ت���ق���ام���ي���ة 

•• وا�صنطن-وكاالت:
اخلـــــارجـــــيـــــة  وزارة  حــــــــــــذرت 
زعيم  مقتل  اأن  مــن  الأمــركــيــة، 
تنظيم القاعدة اأمين الظواهري 
يف �سربة اأمركية قد يدفع اأن�سار 
اأو  من�ساآت  ل�ــســتــهــداف  الــقــاعــدة 
احتمال  مع  اأمركيني  مواطنني 
انـــدلع املــزيــد مــن اأعــمــال العنف 

�سد الوليات املتحدة.
مقتل  بـــعـــد  الــــــــــــوزارة:  وقــــالــــت 
اأن�سار  يــ�ــســعــى  قـــد  الـــظـــواهـــري، 
الإرهابية  املنظمات  اأو  الــقــاعــدة 
اإىل مهاجمة من�ساآت  لها  التابعة 

اأو اأفراد اأو مواطنني اأمركيني.
واأ�سافت: وزارة اخلارجية تعتقد 
حلدوث  اأكــر  احتمال  هناك  اأن 
بالنظر  اأمركا  اأعمال عنف �سد 
يف  الــظــواهــري  اأميـــن  مقتل  اإىل 
يف  الظواهري  وُقتل  يوليو.   31
يف  باأفغان�ستان  اأمــركــيــة  �سربة 

مطلع الأ�سبوع.

�سيلفيو برل�سكوين وجورجيا ميلوين وماتيو �سالفيني يف اجتماع م�سرتك
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اأخبـار الإمـارات

زايد لالإ�شكان يعتمد الدفعة الثانية من امل�شتفيدين للقرو�س �شمن ال�شيا�شة الإ�شكانية اجلديدة
•• دبي -وام:

والبنية  الـــطـــاقـــة  وزارة  اأعـــلـــنـــت 
ال�سيخ  برنامج  يف  ممثلة  التحتية 
الدفعة  اعتماد  عن  لالإ�سكان  زايــد 
للقرو�س  امل�ستفيدين  من  الثانية 
�سمن ال�سيا�سة الإ�سكانية اجلديدة 
بقيمة  قـــرار   500 ت�سمل  والــتــي 
اإطار  400 مليون درهم وتاأتي يف 
الإعـــالن  ت�ستهدف  �ــســامــلــة  خــطــة 
عن 3 اآلف م�ستفيد من القرو�س 
 500 2022 مبعدل  عــام  خــالل 
�سعادة  وثمن  �سهرياً.  �سكني  قــرار 
مدير  املن�سوري  حممد  املهند�س 
لالإ�سكان  زايـــــد  الــ�ــســيــخ  بـــرنـــامـــج 
بــقــيــادة �ساحب  الـــدولـــة  اهــتــمــام 
اآل  زايــد  بــن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

كـــافـــة واأنـــظـــمـــتـــهـــا الإلـــكـــرتونـــيـــة 
متناول  ويف  ــ�ــســة  ــل و�ــس مـــتـــطـــورة 
امل�ستفيدين  جميع  داعياً  اجلميع، 
بال�ستفادة  وقـــتـــهـــم  بـــاخـــتـــ�ـــســـار 
وخدمة  اجلــاهــزة  الت�ساميم  مــن 
امل�ساكن  لت�ساميم  دارك  مكتبة 
زايد  ال�سيخ  برنامج  يوفرها  التي 

لالإ�سكان.
الإعالن  :" ياأتي  املن�سوري  وقــال 
ــــمــــاء املـــ�ـــســـتـــفـــيـــديـــن من  ــــس عـــــن اأ�
لتوجيهات  ترجمة  الثانية  الدفعة 
وا�ستكماًل  الـــر�ـــســـيـــدة  الــــقــــيــــادة 
تنفيذ  يف  ـــــامـــــج  ـــــرن ال جلـــــهـــــود 
التي  الإ�سكانية اجلديدة  ال�سيا�سة 
لتمويل  الـــوزراء  جمل�س  اعتمدها 
احلكومي  الإ�سكان  برامج  قرو�س 
اجلديد  الــتــمــويــلــي  والــــرنــــامــــج 

زايد لالإ�سكان للبدء يف الإجراءات 
الوطنية  الــبــنــوك  اأحــــد  بــاخــتــيــار 
الرنامج  معها  اأبــرم  التي  الأربعة 
اخل�سو�س  بهذا  ال�سراكة  اتفاقية 
وهي بنك اأبوظبي الأول الإ�سالمي 

"حفظه اهلل"  نهيان رئي�س الدولة 
بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  و�ساحب 
را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  الـــوزراء  جمل�س  رئي�س 
اأ�سحاب  واإخــوانــهــمــا  اهلل"  "رعاه 
الأعلى  املــجــلــ�ــس  اأعـــ�ـــســـاء  الــ�ــســمــو 
لــالحتــاد حــكــام الإمــــــارات بتوفر 
بو�سفه  م�ستدام  حكومي  اإ�ــســكــان 
املواطنني  لإ�سعاد  ق�سوى  اأولــويــة 
ذلك  جت�ّسد  وقــد  حياتهم  وجـــودة 
مــــن خـــــالل اعـــتـــمـــادهـــا مــــوازنــــات 
احلــــيوي.   القـــطاع  لهــــذا  �سخمة 
امل�ستفيدين  اإخــطــار  مت  اأنـــه  وذكـــر 
مــن الــدفــعــة الــثــانــيــة عــر ر�سائل 
ن�سية للمبا�سرة لتحديث بياناتهم 
وتــــوفــــر الأدلـــــــــة املـــطـــلـــوبـــة عر 
ال�سيخ  لرنامج  الرقمية  القنوات 

وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك 
اأبوظبي  وم�سرف  الإ�سالمي  دبي 
القرو�س  �ستمول  التي  الإ�سالمي 
اأ�سماء  اأن  اإىل  مــ�ــســراً  ال�سكنية، 
الثانية  الــدفــعــة  مــن  امل�ستفيدين 
الإ�سكانية  ال�سيا�سة  �سمن  تــاأتــي 
قرار   500 ت�سمل  التي  اجلــديــدة 
بقيمة 400 مليون درهم يف اإطار 
الإعـــالن  ت�ستهدف  �ــســامــلــة  خــطــة 
عن 3 اآلف م�ستفيد من القرو�س 
 500 2022 مبعدل  عــام  خــالل 
اإىل  ولــفــت  �ــســهــريــاً.   �سكني  قــــرار 
الوطنية  امل�سارف  مع  التعاون  اأن 
ال�ستفادة  تــعــظــيــم  يف  �ــســيــ�ــســاهــم 
فيما يتعلق بتقلي�س رحلة املتعامل 
تلك  فـــروع  كـــون  عليه  والت�سهيل 
الدولة  مــنــاطــق  تــغــطــي  املــ�ــســارف 

الرنامج ي�ستهدف تعزيز التكامل 
وامل�سارف  املحلية  احلــكــومــات  مــع 
خلدمة  اجلهود  وتوحيد  الوطنية 
وتعزيز  الإمـــــــــارات  ـــنـــات  وب اأبــــنــــاء 
الإ�ستقرار لالأ�سر املواطنة وتوفر 
حـــيـــاة كـــرميـــة، مــــوؤكــــداً عــلــى دور 
يف  اجلــديــدة  الإ�ــســكــانــيــة  ال�سيا�سة 

 11.5 بقيمة  الإ�ــســكــان  لــقــرو�ــس 
مليار درهم ت�ستفيد منه 13 األف 
اأ�سرة مواطنة اإذ يوؤكد ذلك اهتمام 
الـــقـــيـــادة الــر�ــســيــدة بــتــوفــر حياة 
كــرميــة لأبــنــاء الإمـــــارات وبــكــل ما 
يحقق لهم العي�س الكرمي بو�ســـفهم 
اأن  واأو�سح  ق�ســــــوى".   اأولـــــوّيــــة 

وتلبية  التمويل  م�سادر  ا�ستدامة 
احلالية  الــ�ــســكــنــيــة  الإحـــتـــيـــاجـــات 
بني  الت�سارك  وتعزيز  وامل�ستقبلية 
واخلا�س  احلـــكـــومـــي  الــقــطــاعــني 
لـــتـــ�ـــســـهـــيـــل متــــــويــــــل الـــــقـــــرو�ـــــس 
امل�ستفيدين  للمواطنني  الإ�سكانية 

من الرنامج. 

الدفاع املدين يطلق حملة طالبنا اأمانة ال�شحة جتري 235,936 فح�شا ك�شفت عن 1,009 اإ�شابات 
جديدة بكورونا و989 حالة �شفاء 

•• اأبوظبي-وام:

وزيـــــادة نطاق  لتو�سيع  املــجــتــمــع  ووقـــايـــة  الــ�ــســحــة  وزارة  مــع خــطــة  متــا�ــســيــا 
الفحو�سات يف الدولة بهدف الكت�ساف املبكر وح�سر احلالت امل�سابة بفرو�س 
كورونا امل�ستجد "كوفيد - 19" واملخالطني لهم وعزلهم.. اأعلنت الوزارة عن 
235،936 فح�سا جديدا خالل ال�ساعات الـ 24 املا�سية على فئات  اإجراء 

خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام اأف�سل واأحدث تقنيات الفح�س الطبي.
نطاق  وتــو�ــســيــع  الـــدولـــة  يف  والــفــحــ�ــس  الــتــقــ�ــســي  اإجــــــراءات  تكثيف    و�ساهم 
الفحو�سات على م�ستوى الدولة يف الك�سف عن 1،009 حالت اإ�سابة جديدة 

م�ستقرة  حــالت  وجميعها  خمتلفة،  جن�سيات  من  امل�ستجد  كورونا  بفرو�س 
امل�سجلة  احلــالت  جمموع  يبلغ  وبذلك  الالزمة،  ال�سحية  للرعاية  وتخ�سع 

حالة.  994،693
  كما اأعلنت وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل اأي حالة وفاة يف الأربع 
 2،335 الــدولــة  يف  الــوفــيــات  عــدد  يبلغ  وبــذلــك  املا�سية،  �ساعة  والع�سرين 

حالة.
وتعافيها  بالفرو�س  مل�سابني  989 حالة جديدة  �سفاء  الــوزارة عن  واأعلنت 
اأعرا�س املر�س بعد تلقيها الرعاية ال�سحية الالزمة منذ دخولها  التام من 

امل�ست�سفى، وبذلك يكون جمموع حالت ال�سفاء 973،711 حالة.

•• اأبوظبي-وام:

حملتها  الداخلية  بـــوزارة  املــدين  للدفاع  العامة  القيادة  اأطلقت 
التوعوية الثالثة " طالبنا اأمانة " �سمن خطط التوعية 2022 
والتح�سرات  الآمــن  ال�سيف  لن�ساطات  بالتوعية  تخت�س  التي 

لفتتاح العام الدرا�سي.
الوقائية  والن�سائح  ال�سرتاطات  اأهــم  على  احلملة  هذه  وترتكز 
وال�سلوكيات الإيجابية الواجب اإتباعها لتعزيز ال�سالمة والوقاية 
املجتمع  يف  والــنــ�ــسء  الطلبة  بها  يــقــوم  الــتــي  الن�ساطات  كــافــة  يف 

الإماراتي.
ن�سر  يف  الداخلية  وزارة  جــهــود  التوعوية  احلــمــالت  هــذه  وتــعــزز 

احلماية  تعزيز  �سبل  حــول  املجتمعي  والــوعــي  الوقائية  املفاهيم 
با�سرتاطات  واللــتــزام  امل�سوؤولية  وقيم  ال�سالمة  وثقافة  املدنية 

ال�سالمة والوقاية لدى ال�سباب.
وتتنوع فعاليات احلملة لت�سمل حما�سرات وتوعية م�ستمرة عر 
و�سائل التوا�سل الجتماعي وخماطبة لل�سباب من خالل مراكز 
ومع�سكرات التي ي�ساركون بها اإىل جانب ن�سر الر�سائل عر و�سائل 
الإعالم املختلفة وذلك من اأجل حتقيق اأعلى م�ستويات ال�سالمة 

واحلماية املدنية واحلفاظ على الأرواح واملمتلكات.
يف  ال�سالمة  اإجـــراءات  فيها،  التوعية  يتم  التي  املوا�سيع  وت�سمل 
احلافالت والبيئة املدر�سية، والتعرف على اأنواع طفايات احلريق 

وموا�سيع عامة يف مفاهيم ال�سالمة والوقاية.

النيابة العامة للدولة تو�شح عقوبة ن�شر معلومات على 
ال�شبكة املعلوماتية لالجتار اأو الرتويج للمخدرات

•• اأبوظبي-وام:

على  اأمــ�ــس  ن�سرتها  تغريدة  خــالل  مــن  للدولة،  العامة  النيابة  اأو�سحت 
ح�ساباتها يف مواقع التوا�سل الجتماعي عقوبة ن�سر معلومات على ال�سبكة 

املعلوماتية لالجتار اأو الرتويج للمخدرات.
 2021 ل�سنة   34 رقــم  احتـــادي  بقانون  املر�سوم  مــن   31 للمادة  وطبقا 
املوؤقت  بال�سجن  ال�سائعات واجلرائم اللكرتونية يعاقب  �ساأن مكافحة  يف 
األف درهم ول تزيد  والغرامة التي ل تقل عن /500،000/ خم�سمائة 
كل  العقوبتني  هــاتــني  بــاإحــدى  اأو  درهـــم،  مليون   /1،000،000/ على 
على  معلومات  ن�سر  اأو  عليه  اأ�سرف  اأو  اإلكرتونياً  موقعاً  اأدار  اأو  اأن�ساأ  من 
ال�سبكة املعلوماتية، اأو اإحدى و�سائل تقنية املعلومات، لالجتار اأو الرتويج 
للمخدرات اأو املوؤثرات العقلية وما يف حكمها اأو كيفية تعاطيها اأو لت�سهيل 

التعامل فيها يف غر الأحوال امل�سرح بها قانوناً.

برنامج خرباء الإمارات يدعم التطوير املهني للخريجني
•• اأبوظبي-وام:

ـــرنـــامـــج خــــراء  اأ�ـــــســـــاد خـــريـــجـــو ب
الإمـــــارات بـــدور الــرنــامــج يف دعم 
وت�سريع تطورهم املهني من خالل 
املتخ�س�س  والــتــعــلــيــم  الــتــوجــيــه 
امل�سممة  العملي  التدريب  وفر�س 
التي  واملــهــارات  املــعــارف  لإك�سابهم 
�ست�سهم يف ازدهار م�ستقبل البالد.

الثالثة  ــــــدورة  ال انـــطـــالق  وقــبــيــل 
 ،2022 نوفمر  الرنامج يف  من 
ال�سابقة  الــدفــعــة  خــريــجــو  حتـــدث 
عن جتربتهم و�سلطوا ال�سوء على 
مــا اكت�سبوه مــن فــوائــد جــّمــة، كان 
ال�سعيدين  عــلــى  الــتــطــور  اأبـــرزهـــا 
املهني وال�سخ�سي . ويف هذا ال�سدد، 
يعمل  الــذي  ال�سمري،  علي  و�سف 
خالل  جتربته  طــاقــة  �سركة  لــدى 
الرنامج  مـــن  الــثــانــيــة  الــنــ�ــســخــة 
م�سار حياته  غـــّرت  بــاأنــهــا جتــربــة 
" لقد كانت جتربة حتّول  .. وقــال 
حقيقي �ساعدتني يف تطوير نف�سي، 
والتمكني كان واحداً من اأبرز اأ�سرار 
الإمارات".  خـــراء  بــرنــامــج  جنـــاح 
وكـــان الــ�ــســمــري الــبــالــغ مــن العمر 
كلية  خــــريــــج  وهــــــو  عـــــامـــــاً،   33
املاج�ستر  درجة  ويحمل  الهند�سة 
مــن بني  واحــــداً  الأعـــمـــال  اإدارة  يف 
اختيارهم  اإماراتياً مت  25 مواطناً 
يعملون  الــتــي  الــقــطــاعــات  لتمثيل 
الرنامج  هــذا  يف  واملــ�ــســاركــة  فيها 

مّثلت قطاع �سنع ال�سيا�سات خالل 
برنامج خراء  الثانية من  الدفعة 
م�سروعي  على  وعملت  الإمـــــارات، 
و�سع  عملية  هند�سة  "اإعادة  عــن 
ال�سيا�سات يف الإمارات" ." وناق�ست 
دولة  جهود  م�سروعها  يف  املــهــري 
ال�سيا�سة  اآلــيــات  لإر�ــســاء  الإمــــارات 
التنبوؤ  خــاللــهــا  مـــن  ميــكــن  الـــتـــي 
والتحديات  والفر�س  بالتوجهات 
القطاعات،  خمتلف  يف  امل�ستقبلية 
اإىل جانب اأثر و�سع حزم ال�سيا�سات 
الدولية  بــالتــفــاقــات  تــلــتــزم  الــتــي 
وتـــرّكـــز عــلــى اإيـــجـــاد طـــرق جديدة 
للحوار بني املعنيني. وقال �سلطان 
ا�ستثمارات  م�ساعد  وهو  اجلنيبي، 
خا�سة يف جهاز اأبوظبي لال�ستثمار، 
ويبلغ من العمر 30 عاماً، اأنه تعّلم 
طــرقــاً جــديــدة للتفكر مــن خالل 
اجلنيبي:" مل  واأ�ــســاف  الرنامج. 

طرق  بعدة  قدمت  والتي  القيادي، 
درا�سية  قــاعــات  يف  الــتــدريــب  منها 
والــــتــــدريــــب الــعــمــلــي عـــلـــى اأر�ـــــس 
" اأن  القا�سمي  واأ�سافت   ." الواقع 
الرنامج وفر العديد من الفر�س 
ب�سكل  التعلم  ومكننا من  الفريدة، 
الإمارات  حكومة  قــادة  من  مبا�سر 
ا�سرتاتيجيات  عـــن  واملـــ�ـــســـوؤولـــني 
التطوير بالدولة، لنكون جزءاً من 
الجتماعية  الــقــطــاعــات  اأهـــم  منــو 
اإىل   "  : وتــابــعــت  والقت�سادية". 
اكــتــ�ــســبــنــاه مــن مهارات  جــانــب مــا 
لنا  وفـــر  فــقــد  وقـــيـــاديـــة،  تعليمية 
الــــرنــــامــــج �ــســبــكــة مــــن اخلــــــراء 
املخت�سني الذين حتولوا اإىل زمالء 
القطاعات  خمــتــلــف  يف  واأ�ـــســـدقـــاء 
ووجد  بالدولة".  ال�سرتاتيجية 
فر�سة  ــــامــــج  الــــرن يف  الـــبـــعـــ�ـــس 
و�سع  امللمو�س يف  التغير  لتحقيق 

املهني.  م�سارهم  لت�سريع  الفريد 
واأ�ـــســـاف الــ�ــســمــري : " مــن خالل 
التوجيه  ت�سمنت  متنوعة  اأدوات 
وم�ساريع  ــيــة  الــعــمــل والــــتــــجــــارب 
املتخ�س�سة  والـــــــــدورات  الـــتـــخـــرج 
الرنامج  منحنا  معينة،  بقطاعات 
التفكر  ــيــخ  تــر�ــس عــــر  الــتــمــكــني 
ال�سرتاتيجي، اإ�سافًة اإىل تزويدنا 
تدعم  الـــتـــي  والأدوات  بــاملــعــرفــة 
التطور امل�ستمر يف القطاع ومتكننا 
والزدهــــار  النمو  يف  امل�ساهمة  مــن 
بدورها   . " بــوطــنــنــا  القــتــ�ــســادي 
الــقــا�ــســمــي، مدير  قـــالـــت مــيــ�ــســاء 
اأبوظبي  جوجنهامي  م�سروع  اإدارة 
للثقافة  اأبوظبي  دائــرة  يف  بالإنابة 
خراء  بــرنــامــج  " اإن  والــ�ــســيــاحــة، 
متنوعة  مــقــاربــة  اتـــبـــع  الإمــــــــارات 
املحتوى  بـــني  دجمــــت  الــتــعــلــم  يف 
التطور  ومــــــهــــــارات  الأكـــــــادميـــــــي 

امل�ستقبلية  الــ�ــســيــا�ــســات  وتــطــبــيــق 
املهري،  مــــرة  ومــنــهــم  لـــلـــدولـــة، 
يف  اأول  تــفــتــيــ�ــس  مـــهـــنـــد�ـــس  وهـــــي 
النووية  للرقابة  الحتادية  الهيئة 
والتي قالت : " اإن الرنامج ات�سم 
باأ�سلوب تفاعلي وب�سغف كبر جتاه 
تعود  التي  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع 
ويت�سمن  الدولة."  عــلــى  بــالــنــفــع 
بتطوير  امل�ساركني  قيام  الرنامج 
حلوًل  يقدم  ا�سرتاتيجي  م�سروع 
حتــولــيــة وفــعــالــة لــلــتــحــديــات التي 
جانب  اإىل  قـــطـــاعـــاتـــهـــم،  تــــواجــــه 
اأع�ساء  اأمام  فر�سة عر�س امل�سروع 
بهدف  اخلــــراء  كــبــار  مــن  اللجنة 
ويجري  الناجحة.  الأفــكــار  تنفيذ 
امل�ساريع  مـــن  عــــدد  تــنــفــيــذ  حــالــيــاً 
الأوىل  الدفعتني  يف  طرحت  التي 
والــثــانــيــة ملــعــاجلــة جمــمــوعــة من 
الـــتـــحـــديـــات. وقـــالـــت املــــهــــري: " 

عــلــى اجلانب  الـــرنـــامـــج  يــقــتــ�ــســر 
الأكــادميــي، بــل كــان تــدريــبــاً عملياً 
الـــعـــديـــد من  ميـــكـــن تــطــبــيــقــه يف 
اأ�ساليب  تعّلمنا  وقـــد  الــقــطــاعــات، 
وطلب  للتفكر  خمتلفة  وطـــرقـــاً 
ب�سكل  تــعــلــمــنــاه  مــــا  تــطــبــيــق  مـــنـــا 
اأهم  مـــن  اأن  اإىل  ولــفــت  واقعي." 
على  الــرتكــيــز  عقلية  الــطــرق  تلك 
املرونة، والتي تعلمنا كاأفراد كيفية 
التي  امل�ستمرة  التغيرات  مواكبة 
تــوؤثــر عــلــى اقــتــ�ــســادنــا. كــمــا عّلمنا 
الرنامج مدى اأهمية وجود خطة 
للتطور ال�سخ�سي وحتديثها ب�سكل 
متوا�سل لنتمكن من اإحراز التقدم 
القادمة  الن�سخة  الدائم." وتهدف 
مهارات  تعزيز  اإىل  الــرنــامــج  مــن 
اإماراتياً  مـــواطـــنـــاً   15 ومـــعـــارف 
فئات  ثـــــالث  يف  املــخــتــ�ــســني  مــــن 
القت�سادية،  التنمية  هي  رئي�سية 
وال�ستدامة  الجتماعية،  والتنمية 
طلبات  ولدرا�سة  التحتية.  والبنية 
تـــكـــون لدى  ان  يــجــب  اللـــتـــحـــاق، 
مقدمي الطلبات خرة ل تقل عن 
10 �سنوات، منها خم�س �سنوات يف 
حالياً.  فيه  يعملون  الــذي  القطاع 
اللتحاق  ا�ستقبال طلبات  وي�ستمر 
بالدفعة الثالثة من برنامج خراء 
الإمارات حتى 8 اأغ�سط�س 2022 
وملعرفة كافة التفا�سيل ميكن زيارة 
www.uaenep. الــــرابــــط: 
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�صمن ا�صرتاتيجيتها لتوفري حا�صنات اأعمال اأ�صحاب الِهمم املواطنني

زايد العليا جتدد اتفاقية التعاون مع »اأرجونومك« لأ�شحاب الهمم

باحت�سان  اخلا�سة  ا�سرتاتيجيتنا 
امل�ساريع التجارية لأ�سحاب الِهمم، 
على  مــعــنــا  تــوا�ــســلــهــم  تــعــزيــز  اإىل 
�سراكات  وبــنــاء  املوؤ�س�سي،  امل�ستوى 
ا�سرتاتيجية فّعالة تدعم اخلدمات 
املقدمة لأ�سحاب الِهمم بوجه عام.

مبارك  علي  �سعيد  قــال،  جهته  من 
ل�سركة  التنفيذي  املدير  الظاهري 
الِهمم:  لأ�ــســحــاب  "اأرجونومك" 
والتقدير  ال�سكر  بخال�س  نتوجه 
ملوؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب الِهمم، 
اأعمالنا،  يف  ثــقــتــهــم  جتــديــد  عــلــى 

تقومي  واأدوات  واجلــبــايــر  الطبية 
العظام الكائنة مبقّر املوؤ�س�سة، حيث 
تقوم "اأرجونومك" بال�ستفادة من 
املتطورة  والتقنيات  واملــواد  املعدات 
لت�سنيع  الــــور�ــــســــة،  يف  املــــتــــوفــــرة 
اجلودة  عالية  ا�سطناعية  اأطـــراف 
املعتمدة  واملعاير  املوا�سفات  وفــق 

يف الدولة.
احلميدان  عـــبـــداهلل  ــعــادة  �ــس وقــــال 
العليا  زايـــد  ملوؤ�س�سة  الــعــام  الأمـــني 
اليوم  ي�سعدنا  الــِهــمــم:  لأ�ــســحــاب 
�سركة  مـــــع  اتـــفـــاقـــيـــتـــنـــا  جتــــديــــد 

�سركة  يف  ن�سعى  املنطلق،  هذا  ومن 
هذه  تــوطــني  اإىل  "اأرجونومك" 
خراتنا  من  وال�ستفادة  ال�سناعة 
واأفكارنا وابتكاراتنا املحلية، لتقدمي 
ت�سميمها  يــتــم  وتــقــنــيــات  منتجات 
وت�سنيعها حملياً مب�ستويات جودة 

عاملية.
�سعيد  املـــواطـــنـــان  الــ�ــســابــان  وكـــــان 
وهما  البلو�سي،  و�سعيد  الظاهري 
من اأ�سحاب الِهمم، قد اأ�س�سا �سركة 
الأطراف  لت�سنيع  "اأرجونومك" 
الطبية  واملــــعــــدات  ال�ــســطــنــاعــيــة 

 2020 عــام  العليا" يف  "زايد  مــع 
الأطراف  لت�سنيع  ور�سة  لتاأ�سي�س 
يف  الطبية  واملــعــدات  ال�سطناعية 
التي  الــور�ــســة  وهــي  املوؤ�س�سة،  مقر 
الــِهــمــم فر�سة  لأ�ـــســـحـــاب  قـــدمـــت 
الت�سنيع  عــمــلــيــات  عــلــى  الطـــــالع 

واكت�ساب اخلرات يف هذا املجال.
ومبـــــوجـــــب جتــــديــــد التــــفــــاقــــيــــة، 
عام  ملــدة  �سالحيتها  ت�ستمر  والتي 
ل�سركة  العليا"  "زايد  متنح  كامل، 
اأرجــونــومــك حــق ا�ــســتــخــدام ور�سة 
ت�سنيع الكرا�سي املتحركة واملعدات 

للم�ساريع  وم�ساندتهم  وت�سجيعهم 
التجارية اخلا�سة باأ�سحاب الِهمم، 
امل�ساريع  اخلــ�ــســو�ــس،  وجـــه  وعــلــى 
الـــتـــي تـــقـــدم مـــنـــتـــجـــات وخـــدمـــات 
ـــاء جمتمع  اأعـــ�ـــس مــنــهــا  يــ�ــســتــفــيــد 
اأ�سحاب الِهمم ب�سكل مبا�سر، حيث 
املتعلقة  والبــتــكــارات  الأفــكــار  تلعب 
بـــ�ـــســـنـــاعـــة اجلــــبــــايــــر والأطــــــــــراف 
امل�ساعدة  والأدوات  ال�ــســطــنــاعــيــة 
التاأهيل،  واإعـــــــــادة  احلــــركــــة  عـــلـــى 
حت�سني  يف  وحمــوريــاً  اأ�سا�سياً  دوراً 
م�ستوى جودة حياة اأ�سحاب الِهمم، 

باعتبارنا  وذلــــك  "اأرجونومك"، 
اإحـــــــــدى اجلـــــهـــــات احلـــكـــومـــيـــة يف 
الأعمال  لـــرّواد  احلا�سنة  اأبوظبي 
املــواطــنــني اأ�ــســحــاب الــِهــمــم، حيث 
توفر  على  العليا"  "زايد  حتر�س 
اأ�سحاب  الأعـــمـــال  لــــرّواد  الــفــر�ــس 
طموحاتهم  لــتــحــقــيــق  ــــمــــم،  الــــِه
وتــطــلــعــاتــهــم، مبـــا ل يــ�ــســمــن لهم 
وح�سب،  املــايل  ا�ستقاللهم  حتقيق 
م�ساركتهم  حتـــفـــيـــز  ــــاً  اأيــــ�ــــس بـــــل 
القت�سادية ودورهم الفاعل واملوؤثر 
وتهدف  وازدهـــار جمتمعنا،  يف منو 

•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت موؤ�س�سة زايد العليا لأ�سحاب 
اتفاقية  جتـــديـــد  اأمــــ�ــــس،  الـــِهـــمـــم، 
"اأرجونومك"  �سركة  مــع  الــتــعــاون 
لأ�ــســحــاب الــِهــمــم، وذلــــك يف اإطـــار 
لدعم  العليا"  "زايد  ا�سرتاتيجية 
وامل�ساريع  الأعـــــمـــــال  ـــانـــدة  ومـــ�ـــس
الأعمال  بـــرّواد  اخلا�سة  التجارية 
املواطنني اأ�سحاب الِهمم، مبا يعزز 
م�ساهمتهم وم�ساركتهم الفاعلة يف 
وتفعيل  احلــيــاة،  جمـــالت  خمتلف 
الجتماعية  الــتــنــمــيــة  يف  دورهــــــم 

والقت�سادية.
التي  "اأرجونومك"،  وتتخ�س�س 
تــتــخــذ مــن اأبــوظــبــي مــقــراً لــهــا، يف 
وابتكار  وتــ�ــســنــيــع  تـــوريـــد  جمــــال 
والأطـــــــــراف  املـــ�ـــســـاعـــدة  الأدوات 
الطبية  والأحـــذيـــة  ال�ــســطــنــاعــيــة 
تقومي  بطب  املرتبطة  والتقنيات 
الــتــاأهــيــل، ولديها  واإعـــــادة  الــعــظــام 
اتـــفـــاقـــيـــات �ـــســـراكـــة مــــع عـــــدد من 
اإعادة  واأدوات  معدات  �سناعة  رواد 
التاأهيل حول العامل. وياأتي جتديد 
"اأرجونومك"  �سركة  مع  التفاقية 
حققتها  م�سبقة  جناحات  على  بناء 
الــ�ــســركــة مـــن خــــالل تــعــاونــهــا مع 
حيث  العليا"،  "زايد  مــوؤ�ــســ�ــســة 
التفاقية  هــــذه  الــ�ــســركــة  اأبـــرمـــت 

والبالغني  بــــالأطــــفــــال  اخلـــا�ـــســـة 
اأملــانــيــا يف عام  الــِهــمــم يف  اأ�ــســحــاب 
عام  يف  قــــررا  ثـــم  ومــــن   ،2011
2014 نقل املقر الرئي�سي لل�سركة 
اأبــوظــبــي .. و�ــســرعــان مــا جنح  اإىل 
تر�سيخ  يف  والــبــلــو�ــســي  الـــظـــاهـــري 
مكانة ال�سركة يف هذا القطاع ونقل 
اخلرات والكفاءات الأملانية يف هذا 
املــجــال اإىل الــدولــة بــهــدف توطني 
 2020 عــام  ويف   .. ال�سناعة  هــذه 
اتفاقية  "اأرجونومك"  اأبــــرمــــت 
العليا  زايـــــد  مــوؤ�ــســ�ــســة  مـــع  تـــعـــاون 
ور�سة  لتاأ�سي�س  الــِهــمــم  لأ�ــســحــاب 
ال�سطناعية  الأطـــــراف  لت�سنيع 
واملــــعــــدات الــطــبــيــة، بــالــتــعــاون مع 

خمت�سني ومهند�سني من اأملانيا.
العليا  زايـــــــد  مـــوؤ�ـــســـ�ـــســـة  وتـــ�ـــســـعـــى 
لأ�ــســحــاب الــِهــمــم، مــن خــالل هذه 
النوعية من التفاقيات، اإىل تعزيز 
اأ�سحاب  جمتمع  اأع�ساء  م�ساهمة 
م�سرة  يف  ومــ�ــســاركــتــهــم  الـــِهـــمـــم 
البناء والتنمية والرتقاء بالنه�سة 
الجــتــمــاعــيــة والقـــتـــ�ـــســـاديـــة، مبا 
�ـــســـيـــا�ـــســـات متكني  يـــتـــمـــا�ـــســـى مـــــع 
والتي  املجتمع  يف  الــهــِمــم  اأ�ــســحــاب 
تعد جزءاً اأ�سياًل من ا�سرتاتيجيات 
الإمارات  روؤيــة  بينها  ومن  الدولة، 
2021، وروؤية اأبوظبي القت�سادية 
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اأخبـار الإمـارات

�شرطة اأبوظبي و ال�شالمة املرورية  تنفذان ور�س توعية �شائقي الأجرة و تو�شيل الطلبات

�شرطة اأبوظبي وخدمات طاقة توقعان مذكرة تفاهم

�شرطة اأبوظبي: مبادرة لكم التعليق ت�شتهدف 35 مليون متابع خالل 6 اأ�شهر

•• اأبوظبي-الفجر:

واللجنة  اأبوظبي  �سرطة  نفذت   
امل�سرتكة لل�سالمة املرورية والتي 
والنقل   البلديات  دائــرة  ترتاأ�سها 
�سيارات  ل�سائقي  تــوعــيــة  ور�ــســة 
دراجات تو�سيل  و�سائقي  الأجرة 
ديليفرو،   ، "طلبات  الــطــلــبــات 
حول  العني  مدينة  "يف  امريكانا 
مع  وبالتعاون  املرورية  ال�سالمة 

مركز النقل املتكامل .
�ساحي  حمـــمـــد  الــعــمــيــد  واأكـــــــد 
احلـــــــمـــــــري مــــــديــــــر مــــديــــريــــة 
التوعية  اأن  والــــدوريــــات،  املــــرور 
لالرتقاء  تـــهـــدف  ال�ــســتــبــاقــيــة، 

و�سالمة م�ستخدمي الطريق   .
ايجابياً  تفاعاًل  الور�سة  و�سهدت 
ال�سركات  وممثلي  ال�سائقني  من 
التام  ا�ـــســـتـــعـــدادهـــم  مــــوؤكــــديــــن  
لــلــتــعــاون مـــع �ــســرطــة اأبــــو ظبي، 
ومعربني  عن �سكرهم وامتنانهم 
اللجنة  تــبــذلــهــا  الـــتـــي  لــلــجــهــود 
املـــ�ـــســـرتكـــة لــلــ�ــســالمــة املــــروريــــة 
والــقــيـــــــــــادة الــعــامــة لــ�ــســرطــة اأبو 
ظــبــي يف نــ�ــســر الـــوعـــي املـــــروري 

والأمني.
املتابعة  ق�سم   بالور�سة  و�ــســارك 
يف  الالحقة  والرعاية  ال�سرطية 
العامة  الــعــالقــات  الــعــني وقــ�ــســم 

مبديرية �سرطة العني .

�سائقي الجرة  و�سائقي دراجات  
تقدميها  ومت  الطلبات  تو�سيل 
والجنليزية  العربية  لغات  بعدة 
الدارة  خطط  �سمن  والوردو  
التوعية   نــ�ــســر   اإىل   الـــرامـــيـــة 
واللتزام  املـــروريـــة  بــالــ�ــســالمــة  
املرور   وقواعد   واأنظمة  بقوانني 
مبختلف   الو�سائل   واحلــد من 

وقوع احلوادث املرورية .
العزيزي  خــالــد  الــــرائــــد   وقــــدم 
العامة  الـــعـــالقـــات  فــــرع  مـــديـــر 
ابوظبي  الــعــني يف  مـــرور  بـــــاإدارة 
حمــا�ــســرة تــوعــيــة  ركـــــزت  على 
�سبب  لأي  املفاجئ  الوقوف  عــدم 
من الأ�سباب واللتزام بال�سرعات 

بــقــطــاع الــنــقــل بــ�ــســيــارات الأجـــرة 
اإىل اأعلى امل�ستويات، م�سراً  اإىل 
تنبيه  ال�سائقني  باأهمية احلر�س 
عــلــى �ــســالمــة مــركــبــات الأجـــــرة 
واللتزام بقانون املرور،  وخف�س 
وربط  النتباه  وزيـــادة  ال�سرعات 
الن�سغال  وعــــدم  الأمــــــان  حــــزام 
اأثناء القيادة  على نحو  بالهاتف 
احلــ�ــســاريــة عن  الــ�ــســورة  يعك�س 
باإمارة  الأجــــرة  مبــركــبــات  النقل 

اأبوظبي للجمهور والزوار.
واأو�ـــــســـــح املــــقــــدم �ــســيــف حممد 
العامري نائب مدير اإدارة  مرور 
العني ان  املبادرة ركزت على  رفع 
مــ�ــســتــوى الـــوعـــي  املـــــروري لدى 

املـــحـــددة  وزيــــادة النــتــبــاه وربط 
الن�سغال  وعــــدم  الأمــــــان،  حــــزام 
بالهاتف  اأثناء القيادة، واللتزام 

بقوانني واأنظمة ال�سر واملرور.
املـــ�ـــســـاركـــون مـــن مركز  وطـــالـــب 
النقل املتكامل ب�سرورة   اللتزام 
احلماية  مــــعــــدات  بـــا�ـــســـتـــخـــدام 
ال�سخ�سية اثناء القيادة ل�سائقي 
جتنباً  الطلبات  تو�سيل  دراجــات 
البليغة  الإ�ـــــســـــابـــــات  ـــــوقـــــوع   ل
ال�سر  بخط  والإلتزام  والوفيات 
اأثناء  الــهــاتــف  اإ�ــســتــخــدام  وعــــدم 
الـــقـــيـــادة وتــــــرك مــ�ــســافــة اأمـــــان  
بالقرب من   او  القيادة بني  اأثناء 
ل�سالمتهم  تـــعـــزيـــزاً   املـــركـــبـــات 

•• اأبوظبي-وام:

ل�سرطة  الــعــامــة  الــقــيــادة  وقــعــت 
�سركة  اأبوظبي مذكرة تفاهم مع 
ب�ساأن  الطاقة،  خلدمات  اأبوظبي 
كفاءة الطاقة وا�ستدامتها لتعزيز 

جودة احلياة يف بيئة العمل.
اللواء خليفة حممد  املذكرة  وقع 
املالية  قـــطـــاع  مـــديـــر  اخلــيــيــلــي 
اأبوظبي،  بــ�ــســرطــة  واخلــــدمــــات 
الرئي�س  القبي�سي،  وخالد حممد 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــ�ـــســـركـــة اأبـــوظـــبـــي 

الروؤية ال�سرتاتيجية" .
يف  �ست�سهم  املــذكــرة  اأن  اإىل  ولفت 
تعزيز ال�سراكة القائمة مع �سرطة 
و�ـــســـع اخلطط  عــــر  اأبــــوظــــبــــي، 
تاأهيل  لإعــادة  الالزمة  والرامج 
التابعة  واملن�ساآت  املباين  من  عدد 
لــهــا، مــن خـــالل تــطــويــر وتنفيذ 
واإدارة امل�سروع ب�سكل كامل بح�سب 
منوذج العمل الذي تتبناه ال�سركة 
الطاقة  كـــفـــاءة  لــ�ــســوق  كــ�ــســانــع 
اأدوات  واأحـــــد  اأبــوظــبــي  اإمـــــارة  يف 

التمكني لهذا القطاع احليوي.

ومبـــوجـــب املــــذكــــرة املـــوقـــعـــة بني 
اأبوظبي  �سركة  �ستقوم  اجلهتني، 
مقارنات  بعمل  الطاقة  خلدمات 
املياه  ا�ستهالك  لأمنــاط  معيارية 
املباين  مـــن  عــــدد  يف  والـــكـــهـــربـــاء 
واملن�ساآت التابعة ل�سرطة اأبوظبي، 
م�سروع  وتــنــفــيــذ  متــويــل  بــهــدف 
لإعــــادة تــاأهــيــل املــبــاين مــن خالل 
تغير اأو تطوير اأنظمتها، لتعزيز 
واحلد  الــطــاقــة  ا�ستهالك  كــفــاءة 
الكربونية  النــبــعــاثــات  اأثــــر  مـــن 

الناجتة عنها.

املحلية  واملــوؤ�ــســ�ــســات  احلــكــومــيــة 
والحتــــــاديــــــة وال�ــــســــتــــفــــادة من 
لتحقيق  واملــــــــــــــوارد  الـــــــقـــــــدرات 
الــــعــــامــــة، مــــن خالل  املــ�ــســلــحــة 
املتبادلة  التعاون  اأوا�ــســر  توطيد 
امل�سرتك  والتن�سيق  اجلهتني  بني 
تنفيًذا  الــطــاقــة  كــفــاءة  يف جمـــال 
لإدارة  اأبـــوظـــبـــي  ل�ــســرتاتــيــجــيــة 
الطاقة  وكـــفـــاءة  الــطــلــب  جــانــب 
اإىل  تهدف  اأنها  موؤكًدا   ،2030
وبيئية  اقت�سادية  فــوائــد  حتقيق 
و�سمان ا�ستقرار منظومة الطلب 

خلدمات الطاقة.
ومبوجب املذكرة تتعاون اجلهتان 
�ــســمــن �ــســراكــة مــوؤ�ــســ�ــســيــة تخدم 
الطرفني، وحتقق وتدعم جمالت 
التعاون مبا يتما�سى مع املبادرات 
وال�سيا�سات ذات ال�سلة والأهداف 

ال�سرتاتيجية للطرفني.
توقيع  اأن  اللواء اخلييلي  واأو�سح 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم يـــاأتـــي يف اإطـــار 
امل�ستمر  اأبــوظــبــي  �ــســرطــة  �ــســعــي 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون املـــ�ـــســـرتك مع 
خمـــتـــلـــف الــــــــدوائــــــــر واجلـــــهـــــات 

ذات ال�سلة يف دولة الإمارات.
مــــن جــهــتــهــا قـــــال خـــالـــد حممد 
التنفيذي  الــرئــيــ�ــس  الــقــبــيــ�ــســي 
 " الطاقة":  خلدمات  لـ"اأبوظبي 
متا�سًيا مع �سيا�سات وخطط اإمارة 
اأبوظبي لتحقيق تطلعات حكومة 
اإىل احلد  دولة الإمــارات الرامية 
الكربونية  النــبــعــاثــات  اأثــــر  مـــن 
وتر�سيد  املـــــوارد  عــلــى  واحلـــفـــاظ 
ا�ــســتــهــالك الــطــاقــة واملـــيـــاه، ياأتي 
جت�سيًدا  الــتــعــاون  مــذكــرة  توقيع 
هذه  لتحقيق  امل�سرتكة  جلهودنا 

•• اأبوظبي-وام:

العامة  الــقــيــادة  مـــبـــادرة  متــكــنــت 
�سائقي  لتوعية  اأبوظبي  ل�سرطة 
من  التعليق"  "لكم  املـــركـــبـــات 
متابع،  مليون   35 اإىل  الو�سول 
الجتماعي،  الـــتـــوا�ـــســـل  ملـــواقـــع 
وو�ـــســـائـــل الإعـــــــالم، مـــن خمتلف 
املــجــتــمــع، خـــالل الن�سف  �ــســرائــح 

الأول من عام 2022م.
وتـــنـــ�ـــســـر املـــــــبـــــــادرة فـــيـــديـــوهـــات 
وقعت  حقيقية،  مرورية  حلــوادث 

املـــتـــابـــعـــني مـــعـــهـــا يــــوؤكــــد تـــاأثـــر 
يف  للحوادث،  احلقيقية  اللقطات 
حتفيز رغبة املتابعني، يف امل�ساركة 
الذي  الأمــر  والآراء،  بالتعليقات، 
اإيجابًيا  جــــزًءا  اجلــمــهــور  يــجــعــل 

وموؤثًرا يف عملية التوا�سل.
اأبــوظــبــي اطلقت  وكــانــت �ــســرطــة 
يف  التعليق"  "لكم  مــــــبــــــادرة 
على  ح�ساباتها  عــر  2018م، 
الجتماعي،  الــتــوا�ــســل  مـــواقـــع 
املتابعة  "مركز  مـــع  بـــالـــتـــعـــاون 

والتحكم".

التوعية  اأ�ساليب  يف  نوعية،  نقلة 
املـــروريـــة، واإعـــــادة اكــتــ�ــســاف منط 
مغاير لعملية الت�سال باجلمهور، 
واإحداث التاأثر املطلوب للر�سائل 
الإعــــــالمــــــيــــــة، وجــــــــذب اهـــتـــمـــام 
التوا�سل  مــواقــع  على  املــتــابــعــني، 
م�ستويات  ورفــــــع  الجـــتـــمـــاعـــي، 
ال�سلوكيات،  تلك  ملثل  املــ�ــســاهــدة، 
التي ن�ساهدها يومًيا، على الطرق 

من بع�س ال�سائقني.
املــبــادرة ومــنــذ اطالقها  اأن  واأكـــد 
نتائج  حــقــقــت  2018م  عــــام  يف 

بهدف  اأبوظبي،  اإمــارة  على طرق 
وتنبيه  املــــــروري  الـــوعـــي  تــعــزيــز 
لل�سلوكيات  الــطــرق  م�ستخدمي 
ال�سائقني،  لــبــعــ�ــس  اخلــــطــــرة 
ل�سالمة  تــهــديــًدا  ُتــ�ــســكــل  والـــتـــي 

الأرواح واملمتلكات.
الـــعـــمـــيـــد حمـــمـــد على  واأو�ـــــســـــح 
الإعــــــالم  اإدارة  مـــديـــر  املــــهــــري 
القيادة  �ـــســـوؤون  بــقــطــاع  الأمـــنـــي، 
البارز  الــــدور  اأبــوظــبــي،  بــ�ــســرطــة 
والتي  التعليق"،  "لكم  ملـــبـــادرة 
اإحــــداث  يف  كــبــر  ب�سكل  اأ�ــســهــمــت 

م�سجعة  قــيــا�ــســيــة  ومــــوؤ�ــــســــرات 
امل�ساهدة،  م�ستويات  على  للغاية، 
ف�ساًل  الن�سر،  واإعـــادة  والتعليق، 
ـــائـــل العــــــالم،  عــــن اهـــتـــمـــام و�ـــس
لل�سركاء،  الرئي�سية  واحل�سابات 
دفع  ما  الفيديوهات  ن�سر  بــاإعــادة 
بانتظام،  نــ�ــســرهــا  مــوا�ــســلــة  اإىل 
واإعادة تقييم املبادرة، ب�سكل دوري 
بناًء  الالزمة  التح�سينات  واإدخال 

على مدخالت عديدة .
امل�ساهدة  مــوؤ�ــســرات  اأن  واأ�ـــســـاف 
وتفاعل  لــلــفــيــديــوهــات،  الــعــالــيــة 

رئي�س النيجر ال�شابق ع�شوا مبجل�س حكماء امل�شلمني
•• اأبوظبي-وام:

اأحمد الطيب، �سيخ الأزهر  اأ.د  اأ�سدر ف�سيلة الإمام الأكر 
قــــرارا ب�سم،  املــ�ــســلــمــني،  الــ�ــســريــف، رئــيــ�ــس جمل�س حــكــمــاء 
ع�سوية  اإىل  اإيــ�ــســوفــو،  حمــمــدو  للنيجر،  ال�سابق  الرئي�س 

جمل�س حكماء امل�سلمني.
وتوىل اإي�سوفو رئا�سة النيجر يف الفرتة ما بني عامي 2011 
و 2021، وكان قد �سغل �سابقا من�سب رئي�س وزراء النيجر 
يف الفرتة ما بني اأبريل 1993 و�سبتمر 1994 وا�ستقال 
يف  الوطنية  للجمعية  رئي�سا  اأ�ــســبــح  ثــم  املن�سب،  هــذا  مــن 

 .1996 يناير  1995 و27  18 فــرايــر  بــني  الــفــرتة مــا 
على   2021 مــار�ــس  يف  للنيجر  ال�سابق  الرئي�س  وح�سل 
التي  الإفريقية  اأبــرز اجلوائز  اإبراهيم، وهي من  جائزة مو 
متنح للقادة نظر احلكم الر�سيد، كما اأنه كان ع�سوا بلجنة 
دورتها  يف  الإن�سانية  لــالأخــوة  العاملية  زايـــد  جــائــزة  حتكيم 
2022، ويعد من احلكام البارزين باإفريقيا خا�سة يف ظل 

جهوده املتعددة يف دعم ال�سلم الإفريقي.
لن�سمامه  البالغة  �سعادته  عــن  اإي�سوفو،  حممدو  واأعـــرب 
ال�سديد  امتنانه  موؤكدا  امل�سلمني،  حكماء  جمل�س  لع�سوية 
�سيخ  الطيب،  اأحــمــد  الــدكــتــور  الأكـــر  الإمـــام  ف�سيلة  لثقة 

وجميع  امل�سلمني،  حكماء  جمل�س  رئي�س  ال�سريف،  الأزهـــر 
اإي�سوفو بدور جمل�س  اأع�ساء املجل�س. واأ�ساد  الكبار  العلماء 
حكماء امل�سلمني يف دعم الأمن وال�سلم الدوليني خ�سو�سا يف 
القارة الإفريقية، وما يبذله من جهد يف مكافحة خطابات 
ال�سلبية  ال�سور  والعن�سرية، وت�سحيح  والكراهية  التطرف 
عــن الإ�ـــســـالم واملــ�ــســلــمــني يف كــل الــعــامل. يــذكــر اأن جمل�س 
 21 يف  تاأ�س�ست  م�ستقلة  دولــيــة  هيئة  هــو  امل�سلمني  حكماء 
رم�سان من عام 1435 هـ، املوافق 19 يوليو عام 2014 
وجتمع  امل�سلمة،  املجتمعات  يف  ال�سلم  تعزيز  اإىل  تهدف  م، 
الإ�سالمية وخرائها ووجهائها ممن  الأمــة  ثلة من علماء 

يت�سمون باحلكمة والعدالة وال�ستقالل والو�سطية، بهدف 
وك�سر  امل�سلمة،  املجتمعات  يف  ال�سلم  تــعــزيــز  يف  امل�ساهمة 
�سادت جمتمعات كثرة  التي  حدة ال�سطرابات واحلــروب؛ 
من الأمــة الإ�سالمية يف الآونــة الأخــرة، وجتنيبها عوامل 
يتخذ  الــذي   - املجل�س  ويعد  والت�سرذم.  والنق�سام  ال�سراع 
من اأبوظبي مقرا له - اأول كيان موؤ�س�سي، يهدف اإىل توحيد 
اجلهود يف مل �سمل الأمة الإ�سالمية، واإطفاء احلرائق التي 
الإ�سالم  ومــبــادئ  الإن�سانية  القيم  وتــهــدد  ج�سدها،  جتتاح 
تع�سف  الــتــي  والــعــنــف  الطائفية  �ــســرور  وت�سيع  ال�سمحة، 

بالعامل الإ�سالمي منذ عقود.

الإمارات للخدمات ال�شحية تطلق 
حملة توعوية عن الر�شاعة الطبيعية 

•• دبي -وام:

و�سائل  على  توعوية  حملة  ال�سحية  للخدمات  الإمــارات  موؤ�س�سة  اأطلقت 
للر�ساعة  الــعــاملــي  الأ�ــســبــوع  مبنا�سبة  لها  التابعة  الجــتــمــاعــي  الــتــوا�ــســل 
اأغ�سط�س   7 اأغ�سط�س وي�ستمر حتى  الأول من  انطلق يف  الذي  الطبيعية 
اجلــــاري قــدمــت خــاللــهــا حــزمــة مــن الــنــ�ــســائــح الــعــامــة حـــول الر�ساعة 
التي تنظمها  �سل�سلة من احلمالت  الطبيعية.  وتاأتي هذه احلملة �سمن 
الق�سايا  العديد من  ب�ساأن  ال�سحي  املجتمعي  الوعي  رفع  املوؤ�س�سة بهدف 
ال�سحية  واملــهــارات  املعلومات  واكت�ساب  التفاعل  فر�سة  واإتــاحــة  ال�سحية 
املوؤ�س�سة على  الإمــاراتــي.  وقدمت  املجتمع  اأفــراد ومكونات  لدى خمتلف 
لالأمهات  الن�سائح  مــن  باقة  والإلــكــرتونــيــة  الرقمية  من�ساتها  خمتلف 
الطبيعية يف غ�سون  بالر�ساعة  املبكر  البدء  اأهمية  التاأكيد على  ت�سمنت 
رئي�سي  كم�سدر  الأم  حليب  على  والقــتــ�ــســار  الــــولدة  بعد  واحـــدة  �ساعة 
لتغذية الطفل الر�سيع منذ الولدة وملدة �ستة اأ�سهر على الأقل.   واأو�سحت 
الطبيعية  الر�ساعة  اأبرز مميزات وفوائد  التوعوية  املوؤ�س�سة عر حملتها 
عملية  وت�سهيل  الالزمة  الغذائية  العنا�سر  توفر  ت�سمل  والتي  للر�سيع 
وتقليل  والإ�سهال  باملغ�س  الإ�سابة  وتقليل  الطفل  مناعة  وتعزيز  اله�سم 
خطر الإ�سابة بال�سمنة وال�سكري وتقليل الإ�سابة باحل�سا�سية والأكزميا 
ودعم النمو العقلي واجل�سدي للطفل.  كما تطرقت احلملة اإىل مميزات 
وفوائد الر�ساعة الطبيعية لالأم م�سرة اإىل اأنها تقوي الرتابط بني الأم 
اأثناء احلمل  املكت�سب  الزائد  الــوزن  التخل�س من  وت�ساعد على  والر�سيع 
الإ�سابة  تقليل  تعمل على  كما  الطبيعي  للو�سع  الرحم  وت�ساهم يف عودة 
بالنزيف بعد الولدة وتوؤخر عملية التبوي�س فتعتر مانعاً طبيعياً للحمل 
بالإ�سافة اإىل تقيل خطر الإ�سابة بالكتئاب بعد الولدة وقدمت املوؤ�س�سة 
املنا�سبة  الو�سعية  الر�ساعة الطبيعية كاختيار  ب�ساأن  كذلك ن�سائح عامة 
للر�ساعة و ال�ستمرار يف الر�ساعة الطبيعية حتى عمر ال�سنتني مع اإدخال 

الأطعمة التكميلية "ال�سلبة". 

وزارة الثقافة وال�صباب تطلق جائزة التميز الوظيفي 2022 

نورة الكعبي : التمّيز ثقافة حتّقق اأعلى م�شتويات التطور وال�شتدامة يف منظومة الأداء احلكومي

الرتكيز  الــوزارة من خالل  القادة يف  وتاأثر  فاعلية  قيا�س مدى  على 
على ال�سمات والإجنــازات القيادية التي حتّدد الأبعاد الأ�سا�سية للتمّيز 

ومتنح اجلائزة �سبعة اأو�سمة متّيز تنق�سم اإىل "اأو�سمة امل�ستوى القيادي" 
اأو مدير تنفيذي، وتعمل  اأف�سل وكيل وزارة م�ساعد  تكّرم من خاللها 

•• اأبوظبي-وام: 

 "2022 الوظيفي  التمّيز  "جائزة  وال�سباب  الثقافة  وزارة  اأطلقت 
وتعزيز  الـــوزارة،  يف  الوظيفي  الأداء  مب�ستويات  الرتــقــاء  اإىل  الهادفة 
وال�سبابي  الثقايف  القطاع  بــواقــع  والنهو�س  كــوادرهــا،  بــني  التناف�سية 
منتجاً  قطاعاً  باعتباره  م�ساهمته  وتعظيم  وعاملياً،  حملياً  والإعالمي 

وفاعاًل يف القت�ساد الوطني.
وقالت معايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وال�سباب : تتبنى 
�ستى  يف  والتناف�سية  والــريــادة  التمّيز  مــبــادئ  الإمــــارات  دولـــة  حكومة 
جمـــالت الــعــمــل، وهـــذا مــا جعل دولــتــنــا منــوذجــاً يحتذى بــه يف العمل 
املوؤ�س�سي على امل�ستويني الإقليمي والعاملي، وذلك بف�سل دعم القيادة يف 
الإمارات وروؤيتها يف يف جعل التميز وممار�سات اجلودة اأولوية يف خمتلف 
م�ستويات  اأعلى  اإىل منظومة عمل حكومي حتّقق  للو�سول  القطاعات 

الكفاءة والفاعلية والتناف�سية.
واأ�سافت معاليها : ن�سعى من خالل جائزة التميز الوظيفي يف الوزارة 
لتكرمي الكوادر الوظيفية التي قّدمت اجلهود امللمو�سة و�ساهمت يف دعم 
واقع العمل يف الوزارة، حيث ندرك اأهمية امل�سي قدماً يف تكثيف اجلهود، 
وحتفيز  وتطويرها،  املنجزات  على  احلفاظ  اأجــل  من  القدرات  وتعزيز 
م�ستويات  اأعلى  حتّقق  ثقافة  ب�سفته  التميّز  موا�سلة  على  املوظفني 
التطور وال�ستدامة يف منظومة الأداء احلكومي، ويلعب دوراً فاعاًل يف 

الرتقاء بواقع عمل الوزارة ويحقق اأهدافها وتطلعاتها امل�ستقبلية.

املجال  "و�سام  الوظيفي" على  امل�ستوى  "اأو�سمة  ت�ستمل  فيما  القيادي، 
الإ�سرافية  بــالــوظــائــف  العاملني  جلميع  �ست  ُخ�سّ والــتــي  الإ�سرايف" 
واملكاتب،  والــوحــدات،  الأقــ�ــســام،  الإدارات، وروؤ�ــســاء  كــمــدراء  الــــوزارة  يف 

واملراكز.
العاملني  املوظفني  جلميع  املتخ�س�سة"  الــوظــائــف  "و�سام  متنح  كما 
بوظائف متخ�س�سة وفنية، وتقنية، وهند�سية، كاخلراء وامل�ست�سارين، 
"جمال  وو�ــســام  يعادلها،  ومــا  واملخططني  والباحثني،  والأخ�سائيني، 
�سعادة املتعاملني" الذي يثّمن جهود جميع العاملني يف خمتلف قنوات 
للعاملني  يــقــّدم  الـــذي  امل�ستقبل"  "وظائف  وو�ــســام  اخلــدمــة،  تــقــدمي 
اجلاهزية  لتعزيز  املطلوبة  واملــهــارات  التخ�س�سات  تــواكــب  وظــائــف  يف 
للم�ستقبل، وو�سام "اأف�سل مبتكر" الذي يكّرم ابتكارات املوظفني املت�ّسمة 
بالأ�سالة والتفّرد، اأو اأي اخرتاعات م�سّجلة با�سمهم ومرتبطة مبجال 
عملهم، اأو خارج اإطار العمل، بغ�ّس النظر عن م�سمياتهم الوظيفية اأو 
"ال�سباب" الذي مينح للموظفني  الدرجة، كما خ�س�ست الــوزارة و�سام 

حتى 35 عاماً، بغ�س النظر عن م�سمياتهم الوظيفية اأو درجتها.
وو�سعت الوزارة جملة من املحددات التي متنح مبوجبها الأو�سمة وهي: 
الأداء والإجناز، والفاعلية القيادية، كما حّددت معاير خا�سة لالأو�سمة 
والبتكار،  والــتــطــّور،  والتعّلم  والــتــاأثــر،  الإجنـــاز  اأبــرزهــا  وتق�سيماتها 
اأف�سل  بو�سام  يتعّلق  ما  يف  اأمــا  القيادية،  والــروح  الإيجابية،  واملواطنة 
والتطبيق،  والتنفيذ  والتخطيط،  بالتفكر  ميتاز  بــاأن  فاأو�ست  مبتكر 

والنتائج والتاأثرات، اإىل جانب قدرته على نقل املعرفة.
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اأخبـار الإمـارات
موارد ال�شارقة تنفذ براجمها التدريبية والتاأ�شي�شية التخ�ش�شية للموظفني ل�شهر اأغ�شط�س

•• ال�صارقة -الفجر:

التدريبية  بــراجمــهــا  �سل�سلة  بــالــ�ــســارقــة  الــبــ�ــســريــة  املــــوارد  دائــــرة  تنفذ 
2022م، م�ستهدفة موظفي  اأغ�سط�س  ل�سهر  التخ�س�سية  والتاأ�سي�سية 

حكومة ال�سارقة من جميع مدن الإمارة ومناطقها املختلفة .
 33 اأغ�سط�س اجلاري،  ل�سهر  بالدائرة،  التطويرالوظيفي  اإدارة  واأعدت 
اإطار  يف  املنظومات  من  عدد  على  املوظفني  لتدريب  مطروحاً  برناجماً 
والإداري  القيادي  التخ�س�سي  والعمل  املوؤ�س�سي  تعزيزالتطوير  خطط 
التميز  طرق  وملعرفة  والقانونية  وال�سلوكية  املجتمعية  والثقافة  واملايل 

والإبداع وتنمية مهارات ال�سكرتاريا واإدارة املكاتب. 
اإتاحة  اإىل  املرئي  التوا�سل  الذي يقام بتقنية  التدريب عن بعد  ويهدف 

الإمــارة ملتابعة الرامج  اأكــر من املوظفني يف حكومة  الفر�سة لأعــداد 
وال�ستفادة من موادها التدريبية والتثقيفية.

من�سات  وتت�سمن:   ، الوظيفية  امل�ستويات  كــافــة  الــتــدريــب  وي�ستهدف 
التهديدات  اأثناء  الأزمــات  واإدارة  الأعمال  وا�ستمرارية  الرقمي،  ال�سداد 
يف  احلديثة  الرقمية  واملمار�سات  الآليات  واأف�سل  واجلائحات،  الوبائية 

العالقات العامة.
برنامج   : على  والإ�ــســرايف  القيادي  املجال  يف  العاملني  تدريب  يتم  كما 
ال�سرتاتيجيات  �سياغة  وفــن  والــتــوا�ــســل،  والــقــيــادة   ، الــقــيــادي  الــذكــاء 
و�سيكولوجية �سنع القرارات الذكية ، وفنون القيادة ومهارات التوا�سل 
املتقدمة. و للعاملني يف جمال العالقات العامة والإعالم هناك برنامج  
مــهــارات الــعــر�ــس والــتــقــدمي الــتــحــدث اأمـــام اجلــمــهــور، واإ�ـــســـدار و�سائل 

العالم الكتابية: الرتويج والبيان ال�سحفي.
كما ت�سمل برامج اأغ�سط�س : برنامج اإدارة املكاتب الإلكرتونية و تنظيم 
تدرب  كما  ال�سكرتاريا.  يف  للعاملني  بالن�سبة  احلكومي  الر�سيف  واإدارة 
العاملني يف املجال املايل على الإجتاهات احلديثة يف رقابة الأداء املايل 
والإداري احلكومي.  وللعاملني يف ال�سوؤون القانونية هناك برنامج فنون 

ومهارات مراجعة الت�سريعات واللوائح والتعاميم.
ولــكــافــة املــ�ــســتــويــات الــوظــيــفــيــة �ــســيــتــم طـــرح بــرنــامــج اإعـــــداد التقارير 
الإح�سائية وفهم وقراءة الرقام والبيانات واجلداول الح�سائية وهناك 
احلكومي  والإداري  املــايل  الأداء  رقابة  يف  احلديثة  الإجتــاهــات  برنامج 
للعاملني يف املجال املايل. و برنامج نظام �سكاوى العمالء: اأداة لتطوير 
خدمة العمالء واأ�ساليب قيا�س و تقييم ر�ساء العمالء للعاملني يف جمال 

خدمة املتعاملني.
كما تنظم برامج ا�سا�سيات البتكار والتفكر البداعي، والقيادة املتميزة 
وبناء   ، ا�ستثنائياً  موظفاً  ت�سبح  وكيف   ، املوؤ�س�سي  الإبــتــكــار  و  لــالإبــداع 
بالثقافة  يتعلق  والتميز.وفيما  اجلــودة  واأنظمة  ا�سرتاتيجيات  وتطوير 
العاملي للعمل  اليوم  ، �سناعة عبقري مميز،  املجتمعية يتم طرح برامج 

الإن�ساين .
اإدارة نظم املــوارد الب�سرية ،  كما تنفذ حزمة من الرامج بالتن�سيق مع 
ت�ستهدف العاملني يف جمال املوارد الب�سرية وكافة امل�ستويات الوظيفية 
وتر�سيخ  الإداري،  والتحقيق   ، احلــديــث  الــتــدريــب  منهجيات  وهـــي:   ،
مبادئ الولء املوؤ�س�سي لدي املوظفني و�سرح الالئحة التنفيذية للموارد 

الب�سرية يف اإمارة ال�سارقة  .

حاكم ال�شارقة يلتقي وفد جامعة ملبورن الأ�شرتالية

ــــــقــــــاء الـــــــرامـــــــج  ونــــــاقــــــ�ــــــس الــــــل
الأكــادميــيــة اجلــديــدة الــتــي تزمع 
جـــامـــعـــة الـــ�ـــســـارقـــة، وفـــرعـــهـــا يف 
براجمها  �سمن  طــرحــهــا  الـــذيـــد، 
عدد  يف  واملتخ�س�سة  الأكــادميــيــة 
بالبيئة  اخلـــا�ـــســـة  الـــعـــلـــوم  مــــن 
والـــزراعـــة والــبــيــطــرة. كــمــا تناول 
اللقاء التعاون مع جامعة ملبورن، 

�سمن  املجتمع  لأبــنــاء  متخ�س�سة 
بيئة تعليمية وابداعية متكاملة.

الــ�ــســمــو حاكم  �ـــســـاحـــب  وتــــنــــاول 
ال�سارقة  ا�ــســرتاتــيــجــيــة  الــ�ــســارقــة 
واأهدافها  املـــرمـــوقـــة  وجتــربــتــهــا 
البّناء  وتعاونها  التعليم،  يف  العليا 
اجلامعات  مــــن  كـــبـــر  عـــــدد  مــــع 
اأهمية  اإىل  �سموه  م�سراً  العاملية، 

تذكارية من جامعة ملبورن.
الـــ�ـــســـمـــو حاكم  �ـــســـاحـــب  واطــــلــــع 
الــــلــــقــــاء على  الــــ�ــــســــارقــــة خــــــالل 
للتو�سعة  الهند�سية  املــخــطــطــات 
ال�سارقة  جامعة  ملباين  املقرتحة 
�ست�سمل عدداً  والــتــي  الــذيــد،  فــرع 
مــن املـــرافـــق، وذلــــك �ــســمــن خطة 
ل�ستيعاب  مـــتـــكـــامـــلـــة  تـــطـــويـــر 

بالعلوم  والــعــنــايــة  املــتــخــ�ــســ�ــســة، 
والبيطرية  والــبــيــئــيــة  الـــزراعـــيـــة 
ال�سارقة  وا�سلت  والــتــي  وغــرهــا، 
دعــمــهــا وتــرقــيــتــهــا لــتــكــون �سمن 
اجلامعية  الــتــخــ�ــســ�ــســات  �سل�سلة 
تــوفــرهــا جامعات  الــتــي  املــتــمــيــزة 
الإمارة بح�سب طبيعة كل منطقة، 
ممــــا يــ�ــســهــم يف تـــوفـــر درا�ــــســــات 

وجامعة  بينها  العلمي  والــتــبــادل 
الـــ�ـــســـارقـــة وفـــرعـــهـــا يف الـــذيـــد يف 
جمــــــالت الـــبـــحـــوث والــــدرا�ــــســــات 
يــ�ــســهــم يف توفر  اخلـــا�ـــســـة، ممـــا 
للباحثني  جيدة  معلومات  قاعدة 

يف احلياة البيئية بالإمارة.
الــ�ــســمــو حاكم  �ـــســـاحـــب  وتــ�ــســلــم 
الــلــقــاء هدية  الــ�ــســارقــة يف نــهــايــة 

توجيه اجلهود والهتمام يف مناهج 
التعليم وجتاربه التطبيقية بربط 
اجلديدة  الأجــــيــــال  مـــن  الــطــلــبــة 
املجتمع  وتطوير  املحيطة  بالبيئة 
يت�سمنه  مــا  بكل  املــوجــود  املحلي 
من مكونات بيئية وفطرية، وذلك 
اأف�سل و�سمان خمرجات  مل�ستقبل 

جيدة للتعليم.

•• ال�صارقة-وام:

ال�سيخ  الــ�ــســمــو  �ـــســـاحـــب  الـــتـــقـــى 
بـــــن حممد  �ـــســـلـــطـــان  الــــدكــــتــــور 
الأعلى  املجل�س  ع�سو  الــقــا�ــســمــي 
حاكم ال�سارقة �سباح اأم�س الأربعاء 
الأ�سرتالية،  ملبورن  جامعة  وفــد 
ــارقــة فرع  الــ�ــس وذلــــك يف جــامــعــة 
�ــســمــوه، يف بداية  الـــذيـــد. ورحــــب 
م�سيداً  الـــزائـــر،  بــالــوفــد  الــلــقــاء، 
يف  متمثلًة  ال�سارقة  اإمــارة  بتعاون 
العلمية  ومــوؤ�ــســ�ــســاتــهــا  جامعاتها 
والأكــــــادميــــــيــــــة، مـــــع اجلـــامـــعـــات 
يف  املتخ�س�سة  واملـــراكـــز  واملــعــاهــد 
تطوير  يف  ي�سهم  ممــا  اأ�ــســرتالــيــا، 
والتعليمية  الــعــلــمــيــة  الــتــجــربــة 
الهتمام  اللقاء  وتناول  بــالإمــارة. 
الــ�ــســمــو حاكم  لــ�ــســاحــب  الــكــبــر 
ال�سارقة بالبيئة والزراعة واحلياة 
اإمارة  يف  بها  والرتــقــاء  الفطرية، 
الــتــي بذلتها  الــ�ــســارقــة، واجلــهــود 
املراكز  واإن�ساء  تطوير  يف  الإمـــارة 
املناطق  خمــتــلــف  يف  املــتــخــ�ــســ�ــســة 
مثل بنك البذور ومراكز البحوث 
واملزارع  ال�سحراوية  والــدرا�ــســات 

التي  اجلـــــديـــــدة  الـــتـــخـــ�ـــســـ�ـــســـات 
�ستطرحها اجلامعة.

كما اطلع �سموه خالل اللقاء، على 
تفا�سيل املواقع اجلديدة للمرافق 
التو�سعة،  �ست�سمها  التي  املتنوعة 
تت�سمن مبنى من طابقني  والتي 
ي�سم عدداً من القاعات الدرا�سية، 
واملكاتب الإدارية، واملكتبة، وقاعات 
وعدد  خدمات  ومبنى  املخترات، 
مــن املــبــاين الأخـــــرى الــتــي تخدم 
من  واأركــانــهــا  التعليمية  العملية 
والأ�ساتذة  والــطــالــبــات  الــطــالب 

والطواقم الفنية والإدارية.
املهند�س   : مــن  كــل  الــلــقــاء  ح�سر 
رئي�س  ال�سويدي  �ساهني  بن  علي 
واملهند�س  العامة،  الأ�سغال  دائــرة 
�ــســالح بــن بــطــي املـــهـــري، رئي�س 
/مبادرة/،  املــبــادرات  تنفيذ  هيئة 
وحممد عبيد الزعابي رئي�س دائرة 
الــتــ�ــســريــفــات، والــدكــتــورة حمدثة 
ال�سارقة  هــيــئــة  رئــيــ�ــس  الــهــا�ــســمــي 
حميد  والدكتور  اخلا�س،  للتعليم 
مـــديـــر جامعة  الــنــعــيــمــي  جمــــول 
الــ�ــســارقــة، وعـــدد مــن نـــواب مدير 

جامعة ال�سارقة وامل�سوؤولني.

ال�صاد�صة الدورة  يف  العربي  القراءة  حتدي  بطل  لقب  على  تناف�صوا  وطالبة  طالب  مليون   13.4

حتدي القراءة العربي يتوج �شدوى الزغبي بلقبه على م�شتوى م�شر
العربي القراءة  حتدي  من  ال�شاد�شة  الدورة  يف  �شاركوا  دولة   44 من  وطالبة  طالب  مليون   22.27 من  • اأكرث 

•• دبي-وام: 

تـــّوج حتـــّدي الـــقـــراءة الــعــربــي يف 
�سدوى  الطالبة  ال�ساد�سة  دورتــه 
اأمـــر اأحــمــد الــزغــبــي بطلة على 
والتعليم  الرتبية  وزارة  م�ستوى 
من  العربية  م�سر  جمهورية  يف 
بني 13.4 مليون طالب وطالبة 
�ساركوا  مدر�سة،   20،808 من 
يف الــتــظــاهــرة الــقــرائــيــة الأكـــر 
العربية،  باللغة  عاملياً  نوعها  من 
احلالية  الــــدورة  يف  تلقت  والــتــي 

م�ساركات من 44 دولة.
وجـــرى تــتــويــج الــطــالــبــة �سدوى 
ال�سهيد  مــدر�ــســة  مـــن  الــزغــبــي 
لتحدي  بطلة  النجدي  حمــمــود 
م�ستوى  عــلــى  الــعــربــي  الـــقـــراءة 
الفائزين  اإىل  اإ�ـــســـافـــة  مــ�ــســر، 
وامل�سرف  املتميزة  املدر�سة  بلقب 
فعالية  خــالل  م�سر،  يف  املتميز 
احلفل اخلتامي لتحدي القراءة 
العربي يف القاهرة، والتي اأقيمت 
حجازي،  ر�سا  الدكتور  بح�سور 
املعلمني  لــ�ــســوؤون  الـــوزيـــر  نــائــب 
العربية،  مــ�ــســر  جــمــهــوريــة  يف 
الكعبي  خــلــيــفــة  مــــرمي  و�ـــســـعـــادة 
جمهورية  لــدى  الــدولــة  �سفرة 
م�سر العربية، وم�ساركة الدكتور 
اآل علي، امل�ست�سار مبوؤ�س�سة  وليد 
مــــبــــادرات حمــمــد بـــن را�ـــســـد اآل 
املنظمة  الــعــاملــيــة اجلــهــة  مــكــتــوم 
وعدد  الــعــربــي،  الــقــراءة  لتحدي 
مــــن املــــ�ــــســــوؤولــــني والـــرتبـــويـــني 

القائمني على املبادرة .
النهائية  الت�سفيات  اإىل  وتــاأهــل 
على م�ستوى م�سر ع�سرة اأوائل، 
اختارت منهم جلان التحكيم بطل 

وفنونها  وعمائرها  ابتكاراتها  يف 
بفكرها  والعلماء  الــعــامل  اأذهــلــت 

وعلمها.
الــيــوم ي�ستمر  اآل عــلــي:  واأ�ــســاف 
الإ�سعاع الثقايف مل�سر كما كان على 
اإ�سراقه  م�ستمداً  تاريخها،  مــدار 
ال�سرتاتيجية  الــتــوجــهــات  مـــن 
املــعــنــيــة يف مــ�ــســر التي  لــلــجــهــات 
الــتــعــلــيــم اهــتــمــامــا كبرا  اأولـــــت 
اجليل  يف  ال�ــســتــثــمــار  وو�ــســعــت 

اجلديد يف �سدارة اهتماماتها.
حتدي  اأبــــطــــال  عـــلـــي  اآل  ــــاأ  وهــــّن
الـــقـــراءة الــعــربــي يف مــ�ــســر وكل 
وزارة  بدور  منوهاً  له،  الداعمني 
التعليمية  واملـــنـــاطـــق  الـــرتبـــيـــة 
وامل�سرفني  املـــــدار�ـــــس  واإدارات 
النجاح،  هــذا  يف  �ساهموا  الــذيــن 
على  جهودهم  تتوا�سل  والــذيــن 
بقدرات  لـــالرتـــقـــاء  الــ�ــســعــد  كـــل 

طالب م�سر املعرفية والعلمية.
اأن م�ساركة طالب  اآل علي  واأكــد 
وطالبات م�سر يف حتدي القراءة 
اأعطت  دوراتـــه  مبختلف  العربي 
املـــــبـــــادرة الـــقـــرائـــيـــة زخــــمــــاً غر 
عـــلـــى تطلع  مـــ�ـــســـددة  مـــ�ـــســـبـــوق، 

الوطني  امل�ستوى  على  التحدي 
امل�سري لدورة هذا العام.

وح�سلت على لقب امل�سرف املتميز 
الأ�ستاذة �سماح حممد عبده علي 
القليوبية  مــنــطــقــة  مـــن  حــ�ــســن 
بعدما متيزت من بني 36،600 
ـــاركـــوا يف  مـــ�ـــســـرف ومـــ�ـــســـرفـــة �ـــس
متــكــني الـــطـــالب املـــ�ـــســـاركـــني يف 
مــ�ــســتــوى م�سر،  عــلــى  الــتــحــدي 
الأ�ستاذ  الــثــاين  املــركــز  يف  وجـــاء 
الـــديـــن مـــن منطقة  بــــدر  خـــالـــد 
كفر ال�سيخ التعليمية، ويف املركز 
الثالث الأ�ستاذة ولء حمدي من 

منطقة القاهرة التعليمية.
اأمـــا لــقــب املــدر�ــســة املــتــمــيــزة على 
م�ستوى م�سر يف الدورة ال�ساد�سة 
العربي،  الـــــقـــــراءة  حتـــــدي  مــــن 
منارة  مدر�سة  ن�سيب  مــن  فكان 
هيلوبولي�س من منطقة القاهرة 

التعليمية.
واإىل جانب الفائزة على م�ستوى 
الع�سرة  قــائــمــة  �ــســمــت  مــ�ــســر، 
الذين متيزوا يف حتدي  الأوائـــل 
القراءة العربي يف دورته ال�ساد�سة 
على م�ستوى اجلمهورية كال من 

والعربي.
امل�سرية  الـــدولـــة  اأن  اإىل  ولــفــت 
ووزاراتها وموؤ�س�ساتها الأكادميية 
حري�سة  والثقافية  والتعليمية 
العربية  اللغة  مكانة  تعزيز  على 
ومتكني ال�سباب بالعلوم واملعارف 
وحتفيزهم على امل�ساركة الفاعلة 
النت�سار  عـــاملـــيـــة  مـــــبـــــادرات  يف 
العربي  الــقــراءة  حتــدي  كمبادرة 
الإمارات  انطلقت من دولة  التي 
لغة  العربية  اللغة  مكانة  لدعم 

للعلوم والآداب والثقافة.
بــجــهــود طـــالب وطالبات  واأ�ـــســـاد 
م�سر الــذيــن كــر�ــســوا مــن خالل 
املــلــيــونــيــة يف حتدي  مــ�ــســاركــتــهــم 
ـــــقـــــراءة الـــعـــربـــي وغــــــره من  ال
واملعرفية  الــثــقــافــيــة  املــــبــــادرات 

الطالبة اأ�سماء حممد دياب البنا 
مــن مــدر�ــســة دمــ�ــســنــا الإعـــداديـــة 
للبنات، والطالب زياد علي كرمي 
حمـــمـــود مــــن مـــدر�ـــســـة الـــدعـــوة 
والطالبة  لــلــغــات،  الإ�ـــســـالمـــيـــة 
�ــســمــا عـــبـــدالـــرحـــمـــن �ــســعــد من 
الر�سمية،  زويـــل  اأحــمــد  مــدر�ــســة 
والـــطـــالـــبـــة دانـــــة حمــمــد جالل 
الدين  �سالح  مدر�سة  من  جابر 
نورهان  والــطــالــبــة  البــتــدائــيــة، 
من  عبدالعليم  عبدالوارث  ر�سا 
الثانوية  كيالين  يحيى  مدر�سة 
للبنات، والطالب يو�سف حممود 
طارق  مــدر�ــســة  مــن  عبدالرحيم 
بن زياد الر�سمية، والطالبة جنى 
عـــلـــي حمـــمـــد عــبــداحلــمــيــد من 
ا�سماعيل،  اأولد  جممع  مدر�سة 

يف  الرا�سخة  احل�سارية  مكانتها 
املنطقة العربية والعاملية، منوها 
بدور املوؤ�س�سات الرائدة يف متكني 
كموؤ�س�سة  واملــجــتــمــعــات  الأفـــــراد 
مــــبــــادرات حمــمــد بـــن را�ـــســـد اآل 

مكتوم العاملية يف دبي.
علي،  اآل  ولـــيـــد  الـــدكـــتـــور  وقـــــال 
املــ�ــســتــ�ــســار مبــوؤ�ــســ�ــســة مـــبـــادرات 
مكتوم  اآل  را�ــــســــد  بــــن  حمـــمـــد 
القراءة  حتــدي  يوا�سل  العاملية: 
اأجيال  قــــــدرات  تــعــزيــز  الـــعـــربـــي 
العلمي  التح�سيل  يف  امل�ستقبل 
يف  م�ساهماته  وتطوير  واملــعــريف 
وم�سر  الإنــ�ــســانــيــة؛  احلـــ�ـــســـارة 
م�ساهم اأ�سا�سي يف هذه احل�سارة، 
امل�سري  الإنـــ�ـــســـان  اأبــــــدع  حــيــث 
حــ�ــســارة عــريــقــة �ــســّبــاقــة ورائـــدة 

اإيــهــاب اكرام  والــطــالــبــة هــايــدي 
الرائد  ال�سهيد  اأنــور من مدر�سة 
عمر اإبراهيم الثانوية، والطالب 
غنيم  اإبــــراهــــيــــم  �ـــســـابـــر  عــــمــــاد 
مـــن مــدر�ــســة عــبــداحلــمــيــد علي 

الثانوية.
حجازي،  ر�ـــســـا  الـــدكـــتـــور  واأكــــــد 
املعلمني  لــ�ــســوؤون  الـــوزيـــر  نــائــب 
اأن  العربية  م�سر  جمهورية  يف 
م�ستقبل  �ستبني  الــتــي  الأجــيــال 
اجلــمــهــوريــة اجلـــديـــدة يف م�سر 
بالعلم  املــتــمــكــنــة  الأجــــيــــال  هـــي 
واملـــعـــرفـــة والــثــقــافــة واخلـــــرات 
واملهارات، وهذا ما حتققه القراءة 
العلمي  والــتــحــ�ــســيــل  واملــطــالــعــة 
املتمحورة  ــــادرات  ــــب وامل واملـــعـــريف 
القومي  امل�ستويني  على  حولها 

مــــبــــادرات حمــمــد بـــن را�ـــســـد اآل 
التعاون  العاملية ملزيد من  مكتوم 
الثنائي مع اجلهات املعنية باللغة 
الــعــربــيــة واملــعــرفــة وغــرهــا من 
تكوين  جــهــود  لتعزيز  املــجــالت، 
واملبدعني  املــتــمــيــزيــن  مــن  جــيــل 

القادرين على البتكار.
وتعد الدورة ال�ساد�سة من حتدي 
القراءة العربي الأكر من نوعها 
القرائية  الــفــعــالــيــة  تــــاريــــخ  يف 
فيها  �ـــــســـــارك  حـــيـــث  الـــعـــربـــيـــة 
وطالبة  طالب  مليون   22.27
من 44 دولة حول العامل طالعوا 

وخّل�سوا الكتب باللغة العربية.
واعتمد الطلبة على التكنولوجيا 
ب�سكل  الــــرقــــمــــيــــة  والأدوات 
ذكــــــــــي، حــــيــــث وّفــــــــــر الــــتــــحــــدي 
التي  الـــكـــتـــب  تــلــخــيــ�ــس  اآلــــيــــات 
ملفات  عــر  املــ�ــســاركــون  طالعها 
املواد  توفر  فيما مت  اإلكرتونية، 
ورقمياً.  ورقياً  للطلبة  القرائية 
العربي،  الــقــراءة  ويهدف حتــدي 
الذي تنظمه مبادرات حممد بن 
للدورة  العاملية  مكتوم  اآل  را�ــســد 
اإنتاج  اإىل  التوايل،  ال�ساد�سة على 
�سامل،  ومـــعـــريف  قـــرائـــي  حــــراك 
والتعارف  التوا�سل  قيم  ير�سخ 
الثقافات  واحلوار والنفتاح على 
املـــخـــتـــلـــفـــة، ويــــكــــّر�ــــس الــــقــــراءة 
العلمي  والــتــحــ�ــســيــل  واملــطــالــعــة 
واملـــعـــريف ثــقــافــة يــومــيــة يف حياة 
العربية،  اللغة  ن  ويح�سّ الطلبة، 
واإنتاج  لنقل  دورهــا كوعاء  ويعزز 
اإثراء  وامل�ساركة يف  املعرفة  ون�سر 
احل�سارة  ورفــد  الب�سري  التقدم 
م�ساهمة  وا�ستئناف  الإنــ�ــســانــيــة 

املنطقة فيها.
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•• عجمان -الفجر:

مبادرة  التجارية  – عجمان متمثلة مبوؤ�س�سة اخلدمات  النقل  هيئة  نظمت 
)يوم مع عميل ( و ذلك يف مركز �سبيد لفح�س و ت�سجيل املركبات متعاملني 
املركز لتعزيز معاير اخلدمة املتميزة املقدمة لعمالء املركز بهدف الرتقاء 

باخلطة ال�سرتاتيجية لإماره عجمان.
اخلدمات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  املطرو�سي  �سقر  احمد  ال�سيد  واأ�ــســاف 
العمالء  العام لر�ساء  امل�ستوى  املبادرة تهدف اىل حت�سني  ان هذه  التجارية 

من خالل تعزيز ثقة املتعاملني باملركز و�سمان التعامل مع كافة املالحظات 
تقدمي  م�ستوى  تطوير  خالل  من  يوجهونها  التي  والتحديات  واملقرتحات 

اخلدمة وتقدميها بكفاءة عالية.
و ت�ستقبل الهيئة كافه املقرتحات و ال�سكاوي و املالحظات من خالل عدد من 
القنوات املعتمدة  منها مركز الت�سال 6005 9999 7 و الريد اللكرتوين 
ask@ta.gov.ae ، و عن طريق الوات�ساب 97160059997+ و من 
خالل التوا�سل مع  مركز عجمان لالت�سال 80070، و عن طريق قنوات 

Ajman transport التوا�سل الجتماعي

•• الذيد-الفجر:

نــظــم املــركــز الــ�ــســيــفــي بــنــادي الذيد  
رحلة  غر(  )عطلتنا  فعاليات  �سمن 
علمية للم�ساركني اإىل مربى ال�سارقة 
47 طالباً  املائية بوفد �سم  لالأحياء 
من فئة الأطفال ال�سغار من 7�سنوات 
امل�ساركون  تعرف  13�سنة حيث  حتى 
على اأ�سرار عامل اأعماق البحار املليء 

باحلركة واحليوية
و تفقد امل�ساركون اق�سام املربى الذي  
تعليمي  مـــركـــز  واأكــــــر  اأول  يــعــتــر 
دولة  يف  البحرية  للكائنات  حكومي 
مــــن طابقني  ويـــتـــكـــون  الإمـــــــــــــارات  
مائًيا  ا  حو�سً  21 نحو  مًعا  ي�سمان 
حيث �ساهدوا خمتلف اأنواع الأ�سماك 
التجوال   وبـــداأ  البحرية.  والــكــائــنــات 
على  واطلعوا  املنحنية   دهاليزه  بني 
�سواهد حية ت�سخ�س روعة املكان وما 
التي  اجلميلة  املخلوقات  من  يحويه 

ت�سكن جوفه.
الأطفال   توعية  اإىل  الزيارة   وهدفت 

البحار  تلعبه  الـــذي  الــكــبــر  بــالــدور 
اليومية  حـــيـــاتـــنـــا  يف  واملـــحـــيـــطـــات 
فــنــ�ــســلــط الــ�ــســوء مـــن خــاللــهــا على 
املائية  واملــحــمــيــات  الــبــحــريــة  الــبــيــئــة 
الــبــحــريــة التي  الــكــائــنــات  وطــبــيــعــة 
ت�سكن يف اأعماق بحر اخلليج العربي، 
بــطــرق ال�سيد واأدواتــــه  تــعــرفــوا  كــمــا 

واملعا�سرة.  وتفهموا خالل  القدمية 
الــــزيــــارة الــتــي تــوا�ــســلــت عــلــى مدى 
بع�س  عـــلـــى  والـــنـــ�ـــســـف  الـــ�ـــســـاعـــتـــني 
املمار�سات ال�سلبية التي تلحق ال�سرر 
بــاملــخــلــوقــات احلـــيـــة الـــتـــي تــعــيــ�ــس يف 
هادف  وقــالــب  منظور  �سمن  مياهه 
يف  وترفيهيه  تعليمية  جوانب  يحمل 

الفائدة  مــع  املتعة  ويحقق  واحـــد  اآن 
اإطــــار مــدرو�ــس وممــنــهــج. وتعرف  يف 
البحرية  باملخلوقات  كثب  عن  الوفد 
مـــن اأنـــــــواع الأ�ـــســـمـــاك والـــرخـــويـــات، 
وال�سعب  والــطــحــالــب  الــنــبــاتــات  مـــع 
املرجانية التي تتوزع يف بحر الإمارات 

من خالل جتوالهم باملربي .

•• ال�صارقة-الفجر:

قدمتها  الـــتـــي  اجلــــهــــود  تــ�ــســتــمــر 
ـــــرة اخلـــدمـــات الجــتــمــاعــيــة يف  دائ
املت�سررين،  ملنت�سبيها  الــ�ــســارقــة، 
واأطفال  املواطنني،  وكبار  اأ�سر  من 
الأول حلدوث  اليوم  منذ  وغرهم 
تعر�ست  الـــذي  اجلـــوي  املنخف�س 
واأدى  الــدولــة  يف  املناطق  بع�س  لــه 
جرف  اإىل  اأدت  كــبــرة  �ــســيــول  اإىل 
الــبــيــوت والـــ�ـــســـيـــارات والأ�ـــســـجـــار. 
حيث عملت الدائرة مع �سركاء لها 
العاجل  للتدخل  فــرق  ت�سكيل  اإىل 
امل�ساعدات  لتقدمي  املتطوعني  من 

العينية واملادية لهوؤلء، والذين بلغ 
عددهم 136 اأ�سرة بواقع 1836 
 13 اإىل  نــقــلــهــم جــمــيــعــا  فـــــردا، مت 

مركز اإيواء )فنادق(.

ترميم وتاأهيل
واأفـــــــادت مــــرمي الــ�ــســامــ�ــســي مدير 
قـــطـــاع الفــــــــرع، بــــــاأن الـــعـــمـــل جار 
اإعـــادة ترميم  و�ساق على  قــدم  على 
من  املت�سررة  الأ�سر  بيوت  وتاأهيل 
اأمام  املجال  لإتاحة  ال�سيول،  جراء 

قاطنيها العودة اإليها.
اإىل  ال�سام�سي  اأ�ــســارت  وتف�سياًل، 
اأ�سرة   7542 التوا�سل مع  اأنــه مت 

خورفكان  مـــديـــنـــتـــي  اأهــــــــايل  مــــن 
وكــلــبــاء لــالإطــمــئــنــان عــلــيــهــم، ومت 
القوائم  خــالل  مــن  عــددهــا  ح�سر 
املتوفرة من دائرة الإح�ساء وتنمية 
ر�سائل  اإر�ـــســـال  املــجــتــمــع، حــيــث مت 
البالغات  ل�ــســتــقــبــال  لــهــم  نــ�ــســيــة 
ومت  العاجلة،  الحتياجات  لتوفر 
على  عاجال  بالغا   654 ا�ستقبال 
الرئي�سي  اخلــط  اإثــرهــا عن طريق 

للدائرة 800700.
ـــل مــــع كبار  الـــتـــوا�ـــس كـــمـــا جـــــرى 
لوحدهم  املـــقـــيـــمـــني  املــــواطــــنــــني 
والبالغ عددهم 57 م�سناً مع بداية 

الأزمة لالإطمئنان عليهم .

مبادرات تطوعية
وذكرت ح�سة احلمادي مدير مركز 
ال�سارقة للتطوع؛ انه مت اإطالق 6 
لتخ�س�سها  وفقاً   ، تطوعية  فر�س 
ودورها يف الأزمة، منها: "الطمئنان 
و"م�ساندون  ال�سرقية"  املــدن  على 
مدينة  كلباء" و"م�ساندون  مدينة 
لعودة  "ال�ستعداد  و  خورفكان" 
ا�ستجابة  و"  كلباء"  مبدينة  اآمــنــة 

ملدينة  كلباء" 
نحو  املــــبــــادرات  هــــذه  اإىل  وانــ�ــســم 
توزيع  يف  يعملون  متطوعاً   202
جمعية  مــــن  املـــقـــدمـــة  الــــوجــــبــــات 
الــ�ــســارقــة اخلــريــة لــكــافــة الأفــــراد 

على  التعرف  يتم  كما  الــفــنــادق،  يف 
واأدويـــة  مالب�س  مــن  احتياجاتهم 
وم�ستلزمات اأطفال وغرها، والتي 
يــتــم تــوفــرهــا فــــــوراً، اإ�ــســافــة اإىل 
املت�سررة  الأ�ــســر  بالغات  ا�ستقبال 
عليهم  والطمئنان  بهم  والت�سال 
توفر  مت  كما  ال�ساعة،  مــدار  على 
الأ�سر  جميع  لــزيــارة  طــبــي  طــاقــم 
بالفندق  غرفته  يف  كــال  املت�سررة 

وتقدمي الدعم الطبي لهم. 

برامج متنوعة وترفيهية 
وعلى �سعيد اآخر، تقوم بع�س الفرق 
وترفيهية  متنوعة  برامج  بتقدمي 

للمت�سررين ب�سكل يومي يف مراكز 
الإيــواء وي�ساركهم تقدمي الرامج 
"�سامل  املعتمدة  الدائرة  �سخ�سيات 
و�سالمة" الذين يقدمون الرامج 
كما  لالأطفال،   امل�سلية  وامل�سابقات 

�ساهمت دائرة اخلدمات الجتماعية 
ال�سحية  املـــ�ـــســـتـــلـــزمـــات  بـــتـــوفـــر 
لالأ�سر، وحاليا يتم التن�سيق للعودة 

للمنازل مع ال�سركاء.
وثـــمـــنـــت مـــــرمي الـــ�ـــســـامـــ�ـــســـي، دور 

املوؤ�س�سات والدوائر التي �ساهمت يف 
مواجهة هــذه الأزمـــة وهــم الهالل 
تنمية  وزارة  مـــن  �ــســانــد  الأحـــمـــر 
املجتمع وجمعية ال�سارقة اخلرية 

اإ�سافة اإىل موؤ�س�سات خا�سة. 

•• ال�صارقة - وام:

اأحمد  بن  �سلطان  ال�سيخ  �سمو  �سهد 
بـــن �ــســلــطــان الــقــا�ــســمــي نــائــب حاكم 
الأربعاء،  حفل  اأم�س  �سباح  ال�سارقة، 
اخلام�سة  ال�سيفية  الــــدورة  تخريج 
لعام  ال�سرطة  لأ�ــســدقــاء  والــثــالثــني 
2022، والذي اأقيم  يف  ق�سر الثقافة 

بال�سارقة.
لأ�سدقاء  ال�سيفي  الرنامج  يهدف 
الإعالم  اإدارة  نظمته  الــذي  ال�سرطة 
واأكادميية  العلوم  العامة،  والعالقات 
ال�سارقة  لريا�سات   ال�سرطية،  ونادي 
الدفاع عن النف�س  ملدة �سهر، اإىل رفع 
املكت�سبة،  الــطــالب  مــهــارات  م�ستوى 
احلياتية  اإىل   مهاراتهم  واإ�ــســافــتــهــا 
و�سقل  بالنف�س،  والثقة  العلوم  مــن 
بدور  معرفتهم  وتعزيز  �سخ�سيتهم، 
تعزيز  يف  والأجــهــزة  الأمنية  اجلهات 

الولء والنتماء الوطني.
الوطني، وتالوة  بال�سالم  بداأ احلفل 
قــدم بعدها  الذكر احلكيم،  اآيــات من 

مـــن اخلريجني  الــ�ــســرطــة  اأ�ـــســـدقـــاء 
اأداء  ا�ــســتــمــل عــلــى  ــاً عــ�ــســكــريــاً  عــر�ــس
العربية  الإمـــــــــارات  الــقــ�ــســم  لـــدولـــة 
املتحدة  وحركات امل�ساة، وفك وتركيب 
ال�سالح وهي من �سمن املهارات التي 

عليها  م�سرفو  تــدريــبــهــم  عــلــى   عمل 
 الــــدورة، وغــرهــا مــن الــفــقــرات التي 
جــ�ــســدت قــيــم الـــــولء والـــوفـــاء وحب 

الوطن.
ملــادة فلمية حول ما  تلى ذلك عر�س 

هذا  ال�سرطة  اأ�سدقاء  دورة  ت�سمنته 
والفعاليات  الأنــ�ــســطــة  واأهــــم  الـــعـــام، 
�سهدها  الــتــي   النظرية  والتطبيقية 
�سملت  والتي  الــدورة  الطالب  خالل 
متنوعا  وعــــددا  الع�سكري  الــتــدريــب 

والزيارات  والــرامــج  الفعاليات  مــن 
لــهــا  الأثر  والــتــي  كان   واملحا�سرات، 
املتدربني  عــلــى  والــكــبــر  الإيـــجـــابـــي 
الــفــراغ من خالل  اأوقـــات  ا�ستثمار  يف 
مفاهيم  وغــر�ــس  والتوعية  التوجيه 

والهتمام  للوطن   الولء  والنتماء 
املـــــجـــــالت  املـــــــهـــــــارات يف  بــــتــــطــــويــــر 

املختلفة.
ال�سرطة  �ــســديــقــا  قــــدم  ذلــــك  عــقــب 
املـــزروعـــي، ونـــورة عبد  اأحــمــد  خليفة 

بــالــنــيــابــة عن  اهلل احلــــمــــادي، كــلــمــة 
اخلريجني، اأعربا فيها عن �سعادتهما 
ولزمالئهم  لهما  الــفــر�ــســة  بــاإتــاحــة 
حيث  العام،  لهذا  بالدورة  للم�ساركة 
اأ�ـــســـهـــم يف  الــ�ــســيــفــي  الـــرنـــامـــج  اأن 

وتوظيف  طاقاتهم  مهاراتهم،  �سقل 
ال�سرطية  ـــــب  اجلـــــوان خمـــتـــلـــف  يف 
والأمنية عر التدرب على جمموعة 
اإىل جانب  املــتــنــوعــة،  الأنــ�ــســطــة  مــن 
عليهم  عــادت  التي  امليدانية  الزيارات 
احلفل،  خــتــام  ويف  والــفــائــدة.  بالنفع 
تف�سل �سمو ال�سيخ �سلطان بن اأحمد 
بن �سلطان القا�سمي  ، بتكرمي الطلبة 
اأ�سدقاء  بـــرنـــامـــج  مـــن  اخلـــريـــجـــني 
ال�سرطة لهذا العام، واجلهات الراعية 
الرنامج  اإجنـــــاح  يف  �ــســاهــمــت  الــتــي 
بالتقاط  �سموه  ال�سيفي، كما تف�سل 
دورة  منت�سبي  مع  التذكارية  ال�سور 

اأ�سدقاء ال�سرطة بهذه املنا�سبة.
العميد  من  كل  التكرمي  حفل  ح�سر 
قائد  نائب  عامر  بن  مبارك  عبداهلل 
عام �سرطة ال�سارقة، والعميد الدكتور 
عام  مــديــر  العثمني  خمي�س  حمــمــد 
بال�سارقة،  ال�سرطية  العلوم  اأكادميية 
واملــديــريــن الــعــامــني ونــوابــهــم، وعدد 
اأمور  واأولـــيـــاء  الإدارات،  مــــدراء  مــن 

الطلبة اخلريجني.

�شلطان بن اأحمد القا�شمي ي�شهد تخريج الدورة ال� 35 لربنامج »اأ�شدقاء ال�شرطة«

•• دبي -وام:

اخلط  ت�سغيل  دبــي  يف  واملــوا�ــســالت  الــطــرق  هيئة  ت�ستاأنف 
 9 املــدن يف  عر  باحلافالت  النقل  خطوط  اأحــد   ،E102
اأغ�سط�س اجلاري، وذلك بهدف تعزيز العودة الكاملة للحياة 
اإىل طبيعتها بعد جائحة كورونا وزيادة الطلب على التنّقل 

باحلافالت عر املدن.
ابن  حافالت  حمطة  من   E102 اخلــط  حافالت  وتنطلق 
�سعبية م�سّفح  حــافــالت  اإىل حمطة  دبــي  اإمـــارة  يف  بطوطة 
على  ال�سفر  مبتعة  رواده  �سيحظى  حيث  اأبوظبي،  اإمـــارة  يف 

 60 منت حافالت فاخرة /Coach/ وبزمن تقاطر يبلغ 
دقيقة.

و�سيتم خالل التاريخ نف�سه كذلك متديد م�سارات 8 خطوط 
كالتايل: متديد م�سار اخلط 24 لي�سل اإىل حمطة حافالت 
مبنطقة  مــرورا   44 اخلــط  م�سار  ومتديد  العاملية،  املدينة 
جداف، ومتديد م�سار اخلط 88 يف مدينة دبي لالإنرتنت، 
ومتديد م�سار اخلط C04 مرورا مبنطقة جداف، ومتديد 
م�سار  ومتديد  الطوار،  مبنطقة  مــرورا   F08 اخلط  م�سار 
اخلط F33 مرورا مبنطقة جتارية جديدة، ومتديد م�سار 
اخلط F56 يف مدينة دبي لالإنرتنت، ومتديد م�سار اخلط 

مدينة دبي لالإنرتنت؛ ومن التعديالت الأخرى،  يف   X28
التي �َسُتجَرى يف نف�س املوعد حت�سني زمن مواعيد الرحالت 

ح�سب املوعد املخطط للرحلة.
ويعتر التنّقل على منت احلافالت يف دبي من ناحية التكلفة 
اأمراً معقوًل بالإ�سافة اإىل دور احلافلة يف التكامل مع و�سائل 
ركـــاب احلافالت  ي�ستمتع  كــمــا  الأخـــــرى؛  اجلــمــاعــي  الــنــقــل 
واأمان  براحة  مقاعدهم  على  من  املدينة  معامل  مب�ساهدة 
بعيداً عن �سغِط وتوّتر قيادة املركبات اخلا�سة ل�سّيما واأن 
رة وحديثة وتتمتع باملتانة  حافالت الهيئة هي حافالت متطوِّ

والراحة والأمان.

»طرق دبي« ت�شتاأنف ت�شغيل خط احلافالت من ابن بطوطة اإىل »�شعبية م�شفح« يف اأبوظبي

»�صامل« و»�صالمة« يرفهان عن الأطفال يف مركز الإيواء

»اجتماعية ال�شارقة«: 136 اأ�شرة بواقع 1836 فردا نقلوا اإىل 13 فندقا جراء الأمطار 

مركز �شبيد لفح�س و ت�شجيل املركبات ينظم مبادرة يوم مع عميل 

م�شاركا وم�شاركة من الأطفال من رواد امللتقى ال�شيفي   47
لنادي الذيد يف زيارة ملربي ال�شارقة لالأحياء املائية 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-  الفجر

�ساهمت "اإيزي لي�س" "�س م خ"، ال�سركة الرائدة يف جمال حلول 
التنقل يف دولة الإمارات العربية املتحدة والتابعة لل�سركة العاملية 
ب�سكل  لــهــا،  مــقــراً  اأبــوظــبــي  مــن  تتخذ  الــتــي   )IHC( القاب�سة 
املت�سررة  واملناطق  ال�سوارع  تاأهيل  واإعــادة  تنظيف  فّعال يف جهود 
اإمارة  يف  واملجتمعات  العائالت  وم�ساعدة  وال�سيول،  الأمطار  من 
الفجرة يف عمليات الدعم امليدانية الرامية اإىل اإ�سالح الأ�سرار 

متهيداً لإعادة �سر احلياة الطبيعية يف الإمارة.
اأع�ساء  مــن   500 مــن  اأكــرث  باإ�ستخدام  املدنية   �سلطات  وقــامــت 

لي�س"   "اإيزي  الذين تطوعوا من   1000 البالغ عددهم  الفريق 
فريق  اأع�ساء  من  امل�ساركون  يّدخر  ومل   ، لها  التابعة  وال�سركات 
خلدمات  "ابليفت  لــهــا؛  التابعتني  وال�سركتني  لي�س"،  "اإيزي 
التو�سيل" و"1885 دليفري �سرفي�سيز"، جهداً يف اأعمال تنظيف 
كما  الفجرة،  وميناء  �سكمكم،  ومنطقة  الفجرة،  �سنرت  �سيتي 
ب�سكل  الأ�ــســرار، وعملوا  لإزالــة  الالزمة  والآلــيــات  املعّدات  قّدموا 
وثيق مع بلدية الفجرة لإعادة تاأهيل املناطق املت�سررة يف الإمارة 

ال�سمالية بكفاءة وفعالية.
لي�س":  "اإيزي  ل�سركة  التنفيذي  الرئي�س  الــ�ــســادة،  اأحــمــد  وقــال 
تنبع اأهمية هذه املبادرة الرامية اإىل تقدمي الدعم الكامل جلهود 

تنظيف وتاأهيل اإمارة الفجرة من التزامنا الرا�سخ مبد يد العون 
اإىل املجتمعات املحلية يف دولة الإمارات العربية املتحدة. قام اأكرث 
من 1000 فرد من اأع�ساء فريق ال�سركة بالتطوع للم�ساركة يف 
هذه احلملة، ول ي�سعني اإل اأن اأقّدم جّل ثنائي وتقديري لأولئك 
املا�سية،  القليلة  الأيــام  وقتاً خالل  ول  يّدخرون جهداً  الذين مل 
الفّعالة  امل�ساعدة  تقدمي  كبٌر يف  دوٌر  لت�سافر جهودنا  كان  حيث 
اأمت  على  ونــحــن  الــدولــة.  يف  ال�ستثنائية  اجلــويــة  احلــالــة  �سمن 
ال�ــســتــعــداد ملوا�سلة تــقــدمي الــدعــم واملــــوارد الــالزمــة لــذلــك. اإنه 
يف  املخت�سة  اجلــهــات  مــع  بيد  يــداً  معاً  نعمل  اأن  لنا  كبر  ل�سرف 

الإمارة واملتطوعني لعودة احلياة الطبيعية اإىل هذه الإمارة".

اأكرث من 1000 متطوع من »اإيزي لي�س« ي�شاركون يف جهود دعم 
وتاأهيل جمتمعات الفجرية املتاأثرة بالفي�شانات

•• عجمان-وام: 

بـــــن عمار  حـــمـــيـــد  الـــ�ـــســـيـــخ  كــــــرم 
النعيمي بح�سور ال�سيخ حممد بن 
عمار النعيمي امل�ساركني يف بطولة 
اخلليجية يف  لالأكادمييات  كواترو 
 14 عجمان لكرة القدم فئة حتت 
و2009،   2008 مــوالــيــد  �ــســنــة 
مواليد  �ـــســـنـــة   12 حتــــت  وفــــئــــة 

. و2011   2010
وتوج فريق �سبورت فور اأوول بطاًل 
للن�سخة اخلام�سة من البطولة فئة 
اليوم  فــوزه يف  �سنة بعد   12 حتت 
اأكـــادميـــيـــة طموح  اخلــتــامــي عــلــى 
اأوليه البحريني بركالت الرتجيح 
عــقــب نــهــايــة الــوقــت الأ�ــســلــي من 
حني  يف  ال�سلبي،  بالتعادل  املــبــاراة 
�سمارت  اأكـــادميـــيـــة  فـــريـــق  حــ�ــســد 
الثالث  املــركــز  الــعــمــاين  الــكــرويــة 
على   0-2 فـــوزه  بعد  البطولة  يف 
الذي  الطريف  اأكادميية  مواطنه 

حل يف املركز الرابع.
حــ�ــســر الـــتـــكـــرمي �ـــســـعـــادة عــــزة بن 

امل�ساعد  الـــعـــام  الأمــــــني  �ــســلــيــمــان 
لل�سوؤون الدارية يف اللجنة الأوملبية 
املونديايل  واحلــــار�ــــس  الــوطــنــيــة، 
اجل�سمي  و�ــســعــود  م�سبح  حم�سن 
ال�سياحية راعي  التنمية  من دائرة 
رئي�س  الها�سمي  وعــادل  البطولة، 
لفي�س  جمــمــوعــة  اإدارة  جمــلــ�ــس 

للعطور راعي البطولة.
مواليد  �ــســنــة   14 حتـــت  فــئــة  ويف 
فريق  حــافــظ  و2009   2008

البحريني  اأولــيــه  طموح  اأكادميية 
كواترو  خلليجية  بطاًل  لقبه  على 
اأكادميية  فـــريـــق  عــلــى  فـــــوزه  بــعــد 
�ــســمــارت الــكــرويــة الــعــمــاين 3-4، 
يف حني حل يف املركز الثالث فريق 
بعد  ال�سعودي  الق�سيم  اأكــادميــيــة 
0 على فريق الأكادميية  فوزه -6 
الأرجــنــتــيــنــيــة الـــذي حــل يف املركز 

الرابع.
باللقب  الفائز  الفريق  تتويج  ومت 

من كل فئة بدرع البطولة الذهبي 
بينما  الــــذهــــبــــيــــة،  واملــــيــــدالــــيــــات 
الف�سي  الـــدرع  على  الــثــاين  ح�سل 
نال  حــني  يف  الف�سية  واملــيــدالــيــات 
البطولة  درع  فئة  كــل  مــن  الثالث 

الرونزي وامليداليات الرونزية.
فئة  الـــفـــرديـــة  اجلــــوائــــز  فــئــة  ويف 
بنيامني  اخـــتـــيـــار  مت  ــنــة  �ــس  12
البطولة،  اأفــ�ــســل لعــب يف  اأفــغــان 
هداف  جائزة  نف�سه  الالعب  ونــال 

وفاز  اأهـــداف،   5 بر�سيد  البطولة 
حممود خالد من �سبورت فور اأوول 
بجائزة اأف�سل حار�س، وخالد وليد 
من اأوليه اأف�سل لعب جماهري، 
اأف�سل  اأوليه  من  برازيد  ومنينجا 
مــــدافــــع، وجــــوفــــن فـــرزاجـــيـــا من 
وزهر  و�سط،  اأف�سل لعــب  اأولــيــه 
اأوول  فــور  �سبورت  مــن  ال�سيخ  اأبــو 
اأفــ�ــســل مـــدرب، وطـــالل م�سطفى 
كما  اإداري،  اأف�سل  �سفنتينفور  من 

ح�سل فريق اأكادميية �سفنتني فور 
على جائزة الفريق املثايل.

اأوليه على اجلوائز  وهيمن طموح 
نال  �سنة حــيــث   14 فــئــة  الــفــرديــة 
دو�سان رودفي�س جائزة اأف�سل لعب 
الب�ستكي  يف البطولة، وح�سن علي 
اأف�سل حار�س، واأحمد عالء اأف�سل 
اأف�سل  ونـــــوفـــــاك  و�ــــســــط،  لعـــــب 
الفردية  اجلوائز  وتوزعت  مــدرب. 
ــــديــــة الأخـــــرى  الأخـــــــرى بـــني الأن

�سمارت  �سامل من  اأحمد  حيث توج 
هدافا للبطولة بر�سيد 8 اأهداف، 
العطار  مــن  علي  مهيمن  وح�سل 
جماهري،  لعـــــب  اأفـــ�ـــســـل  عـــلـــى 
و�ــســلــمــان فـــرج مـــن الــقــ�ــســيــم على 
اأف�سل مدافع، و�سليمان الدويغري 
من الق�سيم اأف�سل اإداري، فيما فاز 

الق�سيم بجائزة الفريق املثايل .
يف  امل�ساهمني  الــرعــاة  تــكــرمي  ومت 
جناح البطولة بدروع تقديرية وهم 

ولفي�س  ال�سياحية  التنمية  دائــرة 
للعطور واللجنة الأوملبية الوطنية 
واحتــاد الإمـــارات لكرة الــقــدم، اإىل 
حم�سن  املونديايل  احلار�س  جانب 
املزكي  مــنــذر  والإعـــالمـــي  م�سبح 

واملعلق عبد اهلل ال�سعدي.
مباريات  حـــكـــام  ـــكـــرمي  ت مت  كـــمـــا 
ال�سحي  عــلــي  الــثــنــائــي  الــبــطــولــة 
بامليدالية  احلــــــمــــــادي  وحــــ�ــــســــن 
الذهبية ونال اأي�سا معلق البطولة 

اأحمد املرزوقي ميدالية ذهبية.
وتوجه عبد العزيز عبد اهلل املدير 
الريا�سي  كــــواتــــرو  ملـــركـــز  الــــعــــام 
جلميع  بال�سكر  البطولة  ومــديــر 
الرعاة على جهودهم التي �ساهمت 
واأعــــــــــرب عن  يف جنــــــاح احلــــــــدث، 
�سعادته بنجاح التظاهرة الريا�سية 
اخلليجية وقوة املناف�سة بني الفرق 
اإثارة كبرة  امل�ساركة والتي �سهدت 
الفرق،  جميع  مــن  مــتــمــيــزاً  واأداًء 
مـــوؤكـــداً حتــقــيــق الــبــطــولــة جلميع 
والتطويرية  الريا�سية  اأهــدافــهــا 

والجتماعية.

•• اأبوظبي-الفجر:

م�ساركته  وال�ــســتــ�ــســارات  للبحوث  تــريــنــدز  مــركــز  اختتم 
الفعالة يف موؤمتر "معاداة ال�سامية العاملية.. اإعادة النظر 
معاداة  درا�ـــســـة  معهد  نظمه  الـــذي  احلداثة"،  اأزمــــة  يف 
وولف،  معهد  مــع  بالتعاون  العاملية  وال�سيا�سة  ال�سامية 
اأغ�سط�س يف جامعة   2 اإىل  31 يوليو  خالل الفرتة من 
الدور اخلطر الذي  كامريدج - اململكة املتحدة، كا�سفاً 
على  التحري�س  يف  امل�سلمني  الإخـــوان  جماعات  به  تقوم 
الكراهية ون�سرها، لي�س فقط يف ال�سرق الأو�سط واإمنا يف 
العامل كله، فهذه اجلماعة لي�ست فقط معادية لل�سامية، 

بل معادية لالإن�سانية.
كما بحث »تريندز«، على هام�س م�ساركته يف املوؤمتر، �سبل 
والعلمية مع عدد من  البحثية  وال�سراكة  التعاون  تعزيز 
اململكة  يف  والدرا�سات  الفكر  ومراكز  البحثية  املوؤ�س�سات 
والأفكار  الــروؤى  املتحدة، بهدف دعم لغة احلــوار وتبادل 
البحثية، والتخطيط لعدد من امل�ساريع العلمية امل�سرتكة 
جمال  رفــد  يف  ي�سهم  مــا  الــعــاملــيــة؛  الفكر  موؤ�س�سات  مــع 

البحث العلمي بدرا�سات قيمة واأبحاث ر�سينة.

معاداة الإن�صانية
التنفيذي  الرئي�س  العلي  عبداهلل  حممد  الدكتور  وطرح 
»معاداة  جل�سة  يف  وال�ست�سارات  للبحوث  تريندز  ملركز 
ال�سامية يف ال�سرق الأو�سط« �سمن موؤمتر »معاداة ال�سامية 
اأزمــة احلــداثــة«، ورقــة بعنوان:  اإعــادة النظر يف  العاملية.. 
امل�سلمني يف التحري�س  الإن�سانية.. دور الإخــوان  »معاداة 
اأن ال�سنوات الأخرة �سهدت  اأكد خاللها  على الكراهية«، 
ت�ساعداً ملحوظاً يف حمالت الكراهية التي ت�سنها جماعة 
�ــســواًء بني  وال�سراعات،  الفنت  لبث  الإرهــابــيــة،  الإخـــوان 

اأبناء املجتمع الواحد اأو بني �سعوب املنطقة، وذلك لقطع 
الطريق على كل حماولت التعاي�س ال�سلمي بني ال�سعوب، 

القائم على الت�سامح والإن�سانية ونبذ العنف.
وذكر اأن اجلماعة توا�سل التحري�س على كراهية الآخر، 
يحارب  اأو  اجلماعة  يخالف  من  كــلُّ  هنا  بالآخر  وُيق�سد 
الو�سيلة  تــعــد  الــكــراهــيــة  لأن  نــظــراً  الــ�ــســالــة؛  اأفــكــارهــا 
بعد  ال�ساحة،  اإىل  للعودة  اجلماعة  اأمــام  املتاحة  الوحيدة 
التي حت�س  املنحرفة،  املجتمعي لأفكارها  الرف�س  تزايد 
تــو�ــســع عــلــى قوائم  الــعــنــف والإرهـــــــاب؛ مــا جعلها  عــلــى 

الإرهاب يف عدد من الدول العربية.

حتمية املواجهة
الإخواين  الكراهية  خطاب  اأن  اإىل  العلي  الدكتور  واأ�سار 
يــتــمــيــز عـــن غــــره مـــن اخلـــطـــابـــات الأخـــــــرى املتطرفة 
من  كل  لي�سمل  الــعــداء،  يف  املـُـفــرط  والتو�سع  بال�سمولية 
يــعــار�ــس اجلـــمـــاعـــة؛ مـــا يــجــعــل عــنــا�ــســر هــــذه اجلماعة 
الإرهابية على قناعة باأنهم يف حالة عداء دائم مع الآخر، 
وهذا قد مهد الطريق لروز مفاهيم يف غاية التطرف، 
على غرار مفهوم »حتمية املواجهة«، الذي يعني عدم قبول 
اإخ�ساعه  �سرورة  وبالتايل  معه،  التعاي�س  ورف�س  الآخــر 
ولو بالقوة امل�سلحة، حتت م�سمى »اجلهاد«، واعتبار ذلك 

�ُسنة كونية ل مفر منها.
ن�ساأتها  الإخـــوان، منذ  اأن جماعة  اأنــه من املالحظ  وبــني 
الــكــراهــيــة �ــســد الآخر  تــتــخــذ مــن خــطــاب   ،1928 عـــام 
و�سيلة للح�سد والتجنيد، عر الدعاء بوجود موؤامرة �سد 
اإل  الإ�سالم يقودها الغرُب امل�سيحي، ول �سبيل ملواجهتها 
بالنخراط يف �سفوف جماعة الإخوان، باعتبارها حاملة 
رت لل�سباب يف  لواء الدفاع عن عقيدة الأمة، كما اأنها �سدَّ
املنطقة العربية اأن بع�س الأنظمة ال�سيا�سية متواطئة يف 

تلك املوؤامرة، ومن َثم ل مفر من مواجهتها بكل الطرق 
والو�سائل لتقوي�س تلك املوؤامرة بالكامل.

اأيديولوجيا الكراهية
وقال الرئي�س التنفيذي لـ »تريندز«، خالل جل�سة »معاداة 
الإخــوان تفي�س  اأدبيات  اإن  الأو�سط«،  ال�سرق  ال�سامية يف 
ر�سائل موؤ�س�سها ح�سن  بــدءاً من  الآخــر،  بالكراهية جتاه 
البنا، ومروراً مبوؤلفات تلميذه �سيد قطب، وانتهاًء باآراء 
حتى  القر�ساوي،  يو�سف  اأمثال  من  احلاليني  ُمَنظريها 
اأ�سبحت الكراهية جزءاً من عقيدة الإخوان، وحتولت مع 
اأيديولوجي، تت�سكل  اإىل ن�سق وثقافة وفكر  مرور الوقت 
جتاه  واخلــطــرة  ال�سلبية  وتــ�ــســوراتــهــم  مــواقــفــهــم  مــنــه 
جمتمعاتهم والعامل اخلارجي، والتي �سرعان ما تطورت 
اإىل عن�سرية فجة؛ لكونها متنح عنا�سر اجلماعة ال�سعور 
التنظيماِت  اأبــنــاء  جتــاه  حتى  غــرهــم،  على  بال�ستعالء 
املوؤمنة«  »الــطــائــفــة  بــاعــتــبــارهــم  الأخـــــرى،  الإ�ــســالمــويــة 
التي ا�سطفاها اهلُل لن�سرة الإ�سالم، وهو ما يف�سر تبني 

اجلماعة لنظرية »اأ�ستاذيُة العامَل«.

عداء طائفي
واأو�سح الدكتور العلي اأن الكراهية التي تن�سرها جماعة 
املجتمعات  عــلــى وحـــــدة  تــ�ــســكــل خـــطـــراً  بـــاتـــت  الإخـــــــوان 
خطابات  ن�سر  يف  ا�ستمرارها  ظل  يف  الداخلي،  ومتا�سكها 
اأبناء الديانات الأخرى، على غرار  العداء الطائفي جتاه 
حمالتها املحر�سة على الأقباط يف م�سر عقب ثورة 30 
يونيو، والتي حولت حياتهم اإىل كابو�س حقيقي خالل تلك 
باخليانة  واتهامهم  وطنيتهم،  يف  الت�سكيك  عر  الفرتة، 
م�سروعاتهم  مبقاطعة  واملــطــالــبــة  الــغــرب،  مــع  والــتــاآمــر 
القــتــ�ــســاديــة، بــدعــوى ا�ــســتــغــالل الأقـــبـــاط لأمــــوال تلك 

امل�سروعات يف التب�سر بامل�سيحية، وهو ما خلق موجة من 
الفرتة،  تلك  خــالل  الديني  والــعــداء  الطائفي  الحتقان 
والتي كانت على و�سك اأن تع�سف بالوحدة الوطنية التي 

تتمتع بها م�سر طوال تاريخها.
 

ا�صتغالل الق�صايا الإ�صالمية
الهتمام اجلماهري  ا�ستغلت  الإخــوان  اأن جماعة  وذكــر 
بالق�سايا الإ�سالمية، ويف مقدمتها الق�سية الفل�سطينية 
التي   - الكراهية  خطابات  لن�سر  الإ�سالمية،  واملقد�سات 
- �سد  قــوتــهــا  مــن  كــبــراً  جــــزءاً  اجلــمــاعــة  ت�ستمد منها 
ُت�سهَم يف التعاون بني  اأن  ال�سالم، و�سد كل خطوة ميكن 
عنها،  وال�سراعات  احلــرب  �سبح  واإبــعــاد  املنطقة،  �سعوب 
ال�سراعات  تلك  يف  جتــد  اجلــمــاعــة  هــذه  اأن  اإىل  بالنظر 
فــر�ــســة مــواتــيــة لــتــمــددهــا وانــتــ�ــســارهــا، وهــــو مـــا يف�سر 
الديانة  اأبناء  �سد  الكراهية  خطابات  بث  يف  ا�ستمرارها 
اأن كراهيتهم تعد نوعاً من اجلهاد يف  اليهودية، بدعوى 
ت�سبح  اأن  اأمــل  على  وذلــك  القد�س،  عن  دفاعاً  اهلل  �سبيل 
العربية  ال�سعوب  را�سخاً يف  عقائدياً  اأمــراً  اليهود  كراهية 
اجلماعة  لتجد  ن�سخه،  اأو  تغيره  ي�ستحيل  والإ�سالمية 
م�سوغاً لبقائها على ال�ساحة، وتكري�س فكرها القائم على 

رف�س كل قيم الت�سامح والعي�س الواحد.

تعزيز ثقافة الت�صامح
واأكد الدكتور العلي على �سرورة اأن تتخذ الدول وال�سعوب 
املــحــبــة لــلــ�ــســالم مــوقــفــاً حــا�ــســمــاً ملــواجــهــة كـــل خطابات 
تعزيز  عر  الإخـــواين،  اخلطاب  مقدمتها  ويف  الكراهية، 
وتكري�س مبداأ  الآخــر،  والعتدال وقبول  الت�سامح  ثقافة 
العي�س الواحد القائم على الإن�سانية، وهو النموذج الذي 
اأ�سبحت  والتي  املتحدة،  العربية  الإمـــارات  دولــة  كر�سته 

اأ�سحاب  بني  الإن�ساين  التعاي�س  يف  به  يحتذى  منــوذجــاً 
املــخــتــلــفــة، ومكافحة  الــديــانــات والــعــرقــيــات والــثــقــافــات 
الكراهية مبختلف اأ�سكالها، وهو ما اأكده اإ�سداُرها يف 15 
يوليو 2015 مر�سوماً يق�سي بتجرمي الأفعال املرتبطة 
التمييز  اأ�سكال  ومكافحة  ومقد�ساتها،  الأديـــان  ـــازدراء  ب
و�سائل وطرق  الكراهية عر خمتلف  ونبذ خطاب  كافة، 

التعبر.

تعاون م�صتقبلي
يف �سياق مت�سل، وعلى هام�س م�ساركة »تريندز« يف موؤمتر 
»معاداة ال�سامية العاملية.. اإعادة النظر يف اأزمة احلداثة« 
البحثية،  والأفــكــار  الـــروؤى  وتــبــادل  للغة احلــوار  وتعزيزاً 
اجتماع  يف  وال�ــســتــ�ــســارات  للبحوث  تــريــنــدز  مــركــز  بحث 
التنفيذي  الرئي�س  �سمول  ت�سارلز  الدكتور  مع  متهيدي 
فر�س  العاملية،  وال�سيا�سة  ال�سامية  مــعــاداة  درا�ــســة  ملعهد 
التعاون امل�سرتك امل�ستقبلي يف املجالت البحثية والعلمية، 
املديرة  فــاغــر  اإ�ــســتــر مــريــام  الــدكــتــورة  كما ناق�س مــع 
التنفيذية ملعهد وولف، �سبل التعاون وال�سراكة امل�ستقبلية 

يف املجالت ذات الهتمام امل�سرتك.

زيارات على هام�ش املوؤمتر
كما زار وفد املركز »معهد ت�ساتام هاو�س« يف لندن، واّطلع 
الدولية  الق�سايا  خمتلف  حتليل  يف  املعهد  جــهــود  على 
الكرى، كما ا�ستعر�س اجلانبان اأوجه ال�سراكة والتعاون 
يف املجالت البحثية والعلمية، اإىل جانب زيارة »موؤ�س�سة 
توين بلر« يف لندن، حيث ثمن وفد »تريندز« دور املوؤ�س�سة 
لبناء  والــروؤى  التحليالت  وتقدمي  ال�سيا�سات  تطوير  يف 
ا�ستعر�س اجلانبان  العامل، كما  جمتمعات مزدهرة حول 

اأوجه التعاون البحثي والعلمي يف املجالت امل�سرتكة.

حميد بن عمار النعيمي يكرم امل�شاركني يف »خليجية كواترو« بعجمان

بحث تعزيز التعاون مع مراكز بحثية يف اململكة املتحدة

»تريندز« يك�شف دور جماعة الإخوان يف التحري�س على الكراهية ... ويختتم م�شاركته يف موؤمتر »معاداة ال�شامية العاملية«
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -وام:

الإمـــارات يف الجتماع  �ساركت دولــة 
اخلام�س واخلم�سني لوزراء خارجية 
رابـــطـــة دول جـــنـــوب �ـــســـرق اآ�ــســيــا " 
مملكة  ت�ست�سيفه  الـــذي  الآ�سيان" 
كــمــبــوديــا خــــالل الـــفـــرتة مـــن 30 
اجلــــاري  اأغــ�ــســطــ�ــس   6 اإىل  يــولــيــو 
معاهدة  على  التوقيع  �سهد  والــذي 

ــــة  ــــني دول ــــعــــاون ب ــــت الـــ�ـــســـداقـــة وال
الإمارات والرابطة.

مرا�سم  يف  الإمــــــــارات  دولـــــة  ومـــّثـــل 
التوقيع �سعادة الدكتور عبدالنا�سر 
لل�سوؤون  الــوزيــر  م�ساعد  ال�سعايل، 
القـــتـــ�ـــســـاديـــة والـــتـــجـــاريـــة بـــــوزارة 
الـــدويل، حيث  والــتــعــاون  اخلارجية 
كــلــمــة عــلــى القيم  �ــســعــادتــه يف  اأكــــد 
امل�سرتكة التي جتمع دولة الإمارات 

والعالقات  ودولـــهـــا  "الآ�سيان"  بــــ 
املتميزة بني اجلانبني.

ياأتي  املـــعـــاهـــدة  تـــوقـــيـــع  اإن  وقــــــال 
جت�سيداً لتوجه دولة الإمــارات نحو 
دول  مــع  عالقاتها  وتــعــزيــز  تر�سيخ 
الرابطة من خالل فتح اآفاق جديدة 
وال�ستثماري  الـــتـــجـــاري  لــلــتــعــاون 
والنهو�س بالعالقات ال�سرتاتيجية 
بني اجلانبني نحو مزيد من التقدم 

والزدهار.
ال�سعايل  الــدكــتــور  �ــســعــادة  وتــطــرق 
تظهر  التي  العاملية  التحديات  اإىل 
اأهـــمـــيـــة الــعــمــل مــتــعــدد الأطـــــــراف، 
الدولية  املــنــظــمــات  مـــع  خــ�ــســو�ــســاً 
والإقليمية الفاعلة مثل "الآ�سيان"، 
واأ�سار اإىل اأن توقيع معاهدة التعاون 
لن�سمام  متهيداً  يــاأتــي  وال�سداقة 
خالل  الرابطة  اإىل  الإمــــارات  دولــة 

الفرتة املقبلة.
وقال �سعادته: "مع اقرتاب ان�سمام 

دولة الإمارات ك�سريك حوار قطاعي 
القيمة  عـــلـــى  الـــتـــاأكـــيـــد  مــــن  بــــد  ل 

اخلطوة  هــذه  متثلها  التي  امل�سافة 
للجانبني ومبا �سي�ساهم يف التعاطي 
الق�سايا  مـــن  الــعــديــد  مـــع  الــفــعــال 
الإقليمي  ال�سعيدين  عــلــى  املــلــحــة 
املناخ،  تغر  مقدمتها  ويف  والعاملي، 
وا�ستدامة  والــطــاقــة،  الــغــذاء  واأمـــن 

قطاع الرعاية ال�سحية".
و�سلطت كلمة �سعادة الدكتور ال�سعايل 
التي  النوعية  الإ�سافة  على  ال�سوء 
�ستقدمها دولة الإمــارات من خالل 
ال�سرتاتيجية  وال�سراكات  التعاون 
جمالت  يف  واأع�سائها  الرابطة  مع 
وال�سياحة  وال�ــســتــثــمــار  الـــتـــجـــارة 
والـــــتـــــحـــــول الــــرقــــمــــي والــــرعــــايــــة 

ال�سحية.
وتاأتي جهود دولة الإمــارات لتوقيع 
مــعــاهــدة الــ�ــســداقــة والـــتـــعـــاون مع 
ك�سريك  لها  "الآ�سيان" والن�سمام 

ا�سرتاتيجيتها  �سمن  قطاعي  حوار 
الأ�ــــســــمــــل املـــ�ـــســـتـــمـــدة مــــن مـــبـــادئ 
الر�سيدة  القيادة  وروؤيــة  اخلم�سني، 
ـــراكـــات  الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى بــــنــــاء الـــ�ـــس
املــ�ــســتــدامــة والـــفـــعـــالـــة مـــع الــــدول 
دولياً  املــوؤثــرة  واملنظمات  ال�سديقة 

واإقليمياً.
ي�سار اإىل معاهدة ال�سداقة والتعاون 
الدول  بني  �سالم  معاهدة  اأنها  على 
الأع�ساء يف رابطة "الآ�سيان"، وهي 
دول،   10 ت�سم  اقت�سادية  منظمة 
وجمهورية  تــايــالنــد،  ممــلــكــة  هـــي: 
الفلبني،  وجــمــهــوريــة  اإنــدونــيــ�ــســيــا، 
�سنغافورة،  وجــمــهــوريــة  ومــالــيــزيــا، 
كمبوديا،  ومملكة  بروناي،  و�سلطنة 
فيتنام  وجــــمــــهــــورّيــــة  ومــــايــــنــــمــــار، 
ال�ـــســـرتاكـــّيـــة، وجـــمـــهـــوريـــة لو�ـــس 

الدميقراطية ال�سعبية.

•• ال�صارقة-وام:

بـن  حمـمد  بـن  �سلـطان  ال�سـيـخ  �سـمو  برعاية   
الـــــقــا�ــســـــمــي ويل الــعــهــد ونـــائـــب حاكم  �ــســلــطــان 
ل�سرطة  الــعــامــة  الـــقـــيـــادة  اأطــلــقــت  الـــ�ـــســـارقـــة، 
على  للم�ستقبل"  "اجلاهزية  جــائــزة  ال�سارقة 
امل�ستوى العاملي،  الهادفة اإىل تـحـفـيـز الباحـثـني 
ال�سارقة  بــ�ــســرطــة  الــعــامــلــني  مـــن  والـــدار�ـــســـني 
امل�ستقـبلية  ت�سوراتـهم  تقدمي  على  وخــارجــهــا 
واجلـاهـزيـة  ال�سـتــباقــيــة  يعزز  بـمـا  الأمـنيـة، 

للم�ستـقـبـل.
�سرطة  عــقــدتــه  �سحفي  مــوؤمتــر  يف  ذلـــك  جـــاء 
ال�سارقة بالتعاون مع اأكادميية العلوم ال�سرطية، 
م�ساء اأم�س الأربعاء، يف مقر الأكادميية باملدينة 
اجلــامــعــيــة، بــحــ�ــســور الــعــمــيــد عــبــداهلل مبارك 
ال�سارقة،  �ــســرطــة  عــــام  قــائــد  نــائــب  عــامــر  بـــن 
مدير  العثمني  خمي�س  حممد  دكتور  والعميد 
جمل�س  رئي�س  ال�سرطية  العلوم  اأكادميية  عــام 
من  ونخبة  للم�ستقبل،  اجلاهزية  جائزة  اأمناء 
املتمثلة  امل�ستقبل  ل�ست�سراف  العامليني  اخلراء 
ود.ديريك  هــيــو�ــســنت،  د.اأنـــــدي مــن جــامــعــة  يف 
من  ود.مــاركــو  امل�ستقبل،  خمــتــرات  �سركة  مــن 
العنزي  ود.فــيــ�ــســل  للم�ستقبل،  دبــي  اأكــادميــيــة 
من جامعة حممد بن فهد، ود. �سعيد الظاهري 
مدير مركز الدرا�سات امل�ستقبلية يف جامعة دبي، 
الأبحاث  مركز  مدير  ال�سحــــي  را�سد  عمر  ود. 
عدد  جانب  اإىل  الداخلية،  وزارة  يف  والتطوير 

من و�سائل الإعالم املختلفة.
اأن فكرة  واأكد العميد عبداهلل مبارك بن عامر  

واملعريف  العلمي  البحث  دور  من  تعزز  اجلــائــزة 
ثقافة  خــــالل  ن�سـر  مـــن  الــ�ــســارقــة  �ــســرطــة  يف 
املـوردالبـ�سري من طالب وعلماء  ال�سـتثمار يف 
خمتلفة  خلفيات  مــن  وم�ست�سرفني  وبــاحــثــني 
يف  املــعــريف  والــتــبــادل  الت�ساركي  العمل   لأهمية 
اىل  والــو�ــســـــول  املــ�ــســتــقــبــل،  ا�ــســتــ�ــســراف  عـملية 
الأمنية  للظـواهـر  والـتـحديـات  ابتكـارية  حـلول 
اتخاذ قــرارات قيادية من  امل�ستقبلية مبا يدعم 
ال�سعيد  على  واحلــكــومــات  الأمــنــيــة  املوؤ�س�سات 
املحلي والعاملي، لفتاً اإىل اأن اجلائزة جتمع بني 
وتعد  الإ�ست�سرافية،  والدرا�سات  العلمي  البحث 
كمرجع للدرا�سات امل�ستقبلية الـــداعــمـة لـلعـمـل 
دكتور حممد خمي�س  العميد  واأو�ــســح  الأمــنــي. 
وهما،  فئتني  ت�ستهدف  اجلــائــزة  اأن  العثمني 
واملراكز  الـمــ�ســتــقـبـل  ا�ســتــ�ســراف  موؤ�س�سات 
وخارجها،  الدولة  داخــل  والـجــامـعـات  البحثية 
املوؤ�س�سات  وطــلــبــة  واخلـــــراء  الــبــاحــثــني  وفــئــة 
والدرا�سات  الـجـامـعـيـة  للــمـرحــلـة  التعليمية 
والأمــن، م�سراً  ال�سرطة  العليا، ومنت�سبي قوة 
اإىل اأن الفئتني ملزمتان بتقدمي اقرتاح يف اأحد 
" م�ستقبل النقل، م�ستقبل  املجالت املتمثلة يف 
ومكافحة  تعاطي  م�ستقبل  ال�سيراين،  الأمــن 
املخدرات وتاأهيل املتعاطني، م�ستقبل املوؤ�س�سات 
الإ�سالحية والعقابية وتاأهيل النزلء، م�ستقبل 
اأو خــ�ــســخــ�ــســة اخلــــدمــــات واخلـــدمـــات  تــعــهــيــد 
احلكومية، واجلرائم امل�ستقبلية غر التقليدية، 

وم�ستقبل اأنظمة العمل ".
املالية  التكلفة  عــن  د.العثمني  العميد  وك�سف 
للجائزة التي ت�سل قيمتها اإىل 127 األف دولر 

الأولـــــى  للمراكز  املالية  اجلــوائــز  ت�سل  حيث 
جوائز  تــكــون  بحيث   ، اإلـــــــــــى  50.000  دولر 
و  الأول  للمركز  17000دولر  الأوىل  الفئة 
10000 دولر للمركز الثاين و 5000 دولر 
للمركز الثالث، فيما ت�سمل جوائز الفئة الثانية 
دولر   5000 و  الأول  للمركز  10000دولر 
للمركز الثاين و 3000 دولر للمركز الثالث، 
قيمتها  نــقــديــة  مـــكـــافءة  مــنــح  اإىل  بــالإ�ــســافــة 
مرحلة  اجـــتـــازت  درا�ـــســـة  لــكــل  دولر   1500
الإعالن  �سيتم  اأنه  اإىل  الأولــى، م�سراً  التقييم 
عـــن الــنــتــائــج يف 2 مـــن ديــ�ــســمــر تـــزامـــنـــاً مع 
لدولة  الوطني  واليوم  للم�ستقبل  العاملي  اليوم 

الإمارات العربية املتحدة.
واأ�سار العميد د. حممد خمي�س العثمني رئي�س 
الت�سجيل  بــاب  فتح  اإىل  اجلــائــزة  اأمــنــاء  جمل�س 
اعتباراً من  اليوم وحــــتى 25 اأغ�سط�س اجلاري، 
https:// اللـــكـــرتوين  الـــرابـــط  مــن  خالل 
w w w . p s a . a c . a e / p a g e s /

الإلكرتونية  املواقع  عر  املعلن   shjpolice
ال�سارقة  ل�سرطة  الإجتماعي  التوا�سل  وقنوات 

واأكادميية العلوم ال�سرطية.
والأحكام  ال�سروط  اأن  العثمني  العميد  واأو�سح 
العامة للم�ساركة يف اجلائزة تتمثل يف اللتزام 
امل�ساركة  ا�ــســتــمــارة  يف  املــعــايــر  كــافــة  با�ستيفاء 
وال�سروط ال�سكلية واملنهجية املو�سحة بها، كما 
ب�سكل  والثالثة  الثانية  الفئة  يف  التقدمي  يحق 
اأن  �سبق  قد  البحث  يكون  واأل  ثنائي،  اأو  فــردي 
نال جائزةـ، اأو مت اأخذ براءة اخرتاع عليه، اأو له 
حقوق ملكية فكرة لأي من اجلهات داخل الدولة 

الــدكــتــور �سعيد  اأو خـــارجـــه. ومـــن جــانــبــه هــنــاأ 
يف  امل�ستقبلية  الدرا�سات  مركز  مدير  الظاهري 
ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  القيادة  دبــي،  جامعة 
الـــذي ي�سطر �سمن  الــعــاملــي  الإجنــــاز  على هــذا 
الــذي يوؤكد  املــجــالت، الأمــر  اإجنازاتها يف كافة 
واإمكانياتها  ال�سارقة  ل�سرطة  املرموقة  املكانة 

الحرتافية على م�ستوى العاملي.
واأ�سار د. �سعيد الظاهري اىل اأن عملية التقييم 
نخبة  ت�سم  عاملية  جميعية  مع  بالتعاون  تقوم 
العامل،  م�ستوى  على  امل�ستقبل  م�ست�سريف  مــن 
معاير  �ــســتــة  وتــ�ــســم  "امل�سطرة"،  خـــالل  مـــن 
ال�سيناريوهات  وجــــود  مــنــهــا  املــلــفــات،  لتقييم 
و  املــعــتــمــدة،  التحليلة  والأداوات  امل�ستخدمة، 
امل�سداقية الدرا�سة واعتمادها على امل�سادر ذات 
اأثر يف الن�سر العلمي على الو�سط العاملي، وقوة 
املــحــتــوى بن�سبة عــدد وقـــوة الأدلــــة الــتــي تدعم 
الفكرة الرئي�سية للجائزة، وغرها من املحاور.

را�سد  عــمــر  الــدكــتــور  اأ�ـــســـاف  الــ�ــســيــاق  ذات  ويف 
ال�سحــــي مدير مركز الأبحاث والتطوير يف وزارة 
رائدة  ممار�سة  تعد  اجلــائــزة  هــذه  اأن  الداخلية 
تتبعها �سرطة ال�سارقة يف جمال ت�سجيع وتبني 
ر�سالة  بذلك  موجهاً  ال�ست�سرافية،  الدرا�سات 
اإىل كافة املوؤ�س�سات احلكومية التعليمية، واأفراد 
يف  امل�ساركة  اإىل  ودار�ــســني  باحثني  من  املجتمع 
هذه اجلائزة الريادية، موؤكداً اأن وزارة الداخلية 
حت�سني  يف  حري�سون  �سركائها  مــع  وبالتعاون 
م�ستقبل  �سناعة  اأجــل  من  املجتمع  جــودة حياة 
اأف�سل لأفراد املجتمه ، تنفيذاً لتوجهات حكومة 

دولة الإمارت العربية املتحدة الر�سيدة.

�شرطة واأكادمية ال�شارقة تطلقان جائزة "اجلاهزية للم�شتقبل"

�شعيد بن طحنون يعلن عن »م�شابقة القراآن 
الكرمي لكبار املواطنني« ل�شهر رم�شان القادم

•• العني -وام:

اأعلن معايل ال�سيخ الدكتور �سعيد بن طحنون بن حممد 
اآل نهيان خالل حفل تكرميي جلمعية الإمارات لرعاية 
الأول مبدينة  اأم�س  روتانا م�ساء  بفندق  الوالدين  وبر 
املواطنني"  لكبار  الكرمي  الــقــراآن  "م�سابقة  عن  العني 

التي �سيتم اإطالقها خالل �سهر رم�سان املقبل.
وقال يف كلمته انه انطالقا من قوله تعاىل " ورتل القراآن 
ترتيال" وقوله تعاىل " ويف ذلك فليتناف�س املتناف�سون 
لَّى اهلُل َعلَْيِه َو�َسلََّم-: "َلْي�َس  �سَ الكرمي  نبينا  " وحديث 
ومتا�سياً  َكِبَرَنا"..  ْر  َوُيَوقِّ ِغَرَنا  �سَ َيْرَحْم  مَلْ  َمْن  ِمنَّا 

كبار  بــفــئــة  واهــتــمــامــهــا  الــر�ــســيــدة  رويــــة حكومتنا  مــع 
املــواطــنــني ذكـــورا وانــاثــا فانني اتــ�ــســرف بــالعــالن عن 
اطالق "م�سابقة كبار املواطنني حلفظ القراآن الكرمي 
حيث  تعاىل  اهلل  مب�سيئة  الــقــادم  رم�سان  �سهر  يف   "
الوالدين"  وبــر  لــرعــايــة  المــــارات  "جمعية  �ست�سرف 
و�ستخ�س�س  اجلــوانــب  كافة  مــن  امل�سابقة  تنظيم  على 
�سهادات  اىل  بــال�ــســافــة  فيها  للفائزين  قيمة  جــوائــز 
عن  بالعالن  اجلمعية  و�ستقوم  امل�ساركني  لكل  تقدير 
�سروط امل�سابقة وفروعها يف الأيــام القادمة من خالل 
اأجهزة العالم املرئية وامل�سموعة واملقروءة ومن خالل 

�سفحاتها يف مواقع التوا�سل الجتماعي .

•• الفجرية-الفجر:

اأعلنت اللجنة املنظمة للجائزة العربية للمراأة امللهمة يف دورتها الأوىل اأم�س الأول الثالثاء 
عن ت�سكيل جلنة حتكيم اجلائزة التى اأطلقتها موؤ�س�سة الّرخ الإماراتية يف اإطار �سعيها اإىل 
املــراأة العربية وت�سليط ال�سوء على دورها الرائد وامل�ستمر يف املجتمع املدين،  دعم ومتكني 
وتكرمي اإجنازاتها القيادية وجتاربها واإبداعاتها يف خمتلف املجالت وحتفيزها على العطاء.

العاملية منى  الإماراتية  الأزيــاء  برئا�سة م�سممة  ت�سكلت  التي  اجلائزة  وت�سم جلنة حتكيم 
املن�سوري، كاًل من الكاتبة والإعالمية البحرينية عهدية اأحمد ال�سيد، وال�ساعرة العراقية 
�سباق  وبطلة  الــعــرادة،  نوير  الدكتورة  الكويتية  الجتماعية  والنا�سطة  املو�سوي،  �ساجدة 

ال�سيارات املغربية هند اأبا تراب.
وقال اخلبر الثقايف خالد الظنحاين رئي�س موؤ�س�سة الّرخ رئي�س اللجنة املنظمة للجائزة: 

مكانة دولة الإمــارات يف اإطالق املبادرات الرائدة التي ت�سهم يف تطوير  من  اجلائزة  "تعزز 
الدور القيادي والتنموي للمراأة يف املنطقة ودعم مبادرات التنمية الب�سرية امل�ستدامة على 
وما  اجلــائــزة  التحكيم  جلنة  اأع�ساء  عن  اإعــالن  مع  والــيــوم  والدويل"،  العربي  ال�سعيدين 
الدقة  يف  العاملية  املعاير  اأف�سل  تطبيق  على  اجلــائــزة  حر�س  يتعزز  خــرات؛  من  ميتلكن 

وال�سفافية والنزاهة".
من جانبها، قالت امل�سممة العاملية منى املن�سوري رئي�س جلنة حتكيم اجلائزة: "ي�سعدين اأن 
اأتراأ�س جلنة حتكيم هذه اجلائزة املتميزة التي تكت�سب اأهمية كرى لكونها حتتفي مبنجزات 
املراأة العربية، اإ�سافًة اإىل وجود الكفاءات الن�سائية يف جمل�س الأمناء وجلنة التحكيم، ومن 
الرائع اأن نرى ا�ستمال اجلائزة ملختلف الفئات الن�سائية املهمة، ف�ساًل عن م�ستوى امل�ساركات 
والتناف�س العايل الذي يجعل اجلائزة العربية للمراأة امللهمة واحدة من اأهم اجلوائز العربية 

والدولية اخلا�سة باملراأة".

ت�شكيل جلنة حتكيم اجلائزة العربية للمراأة امللهمة

•• دبي-الفجر:

نظم ق�سم التوعية والتاأهيل يف مركز 
العامة  الإدارة  يف  الــــــدويل  حــمــايــة 
ملكافحة املخدرات ب�سرطة دبي، ور�سة 
امليناء  فــنــادق  ملوظفي  تــوعــويــة  عمل 
عبداهلل  العقيد  بح�سور  ال�سياحي، 
حــ�ــســن مــطــر اخلـــيـــاط، مــديــر مركز 
�سول  بيرتا  وال�سيدة  الــدويل،  حماية 
مدير اإدارة املوارد الب�سرية وعدد من 

امل�سوؤولني واملوظفني.
ور�سة  اخلــيــاط، خــالل  العقيد  واأكـــد 
العمل اأن تعاون مركز حماية الدويل 
مع اجلهات املعنية بالقطاع ال�سياحي 
جهوده  �ــســمــن  يــــاأتــــي  والـــفـــنـــدقـــي، 
�سركائه  مــع  يبذلها  الــتــي  الــتــوعــويــة 
اأبرز  يف هذا القطاع، والذي ُيعد اأحد 
ال�سرايني القت�سادية التنموية لدبي 
والإمارات، مبيناً اأن املركز ر�سم لنف�سه 
ور�س  مــن  العديد  تنظيم  خــالل  مــن 
ن�سر  اأجــل  من  طريق  خارطة  العمل، 

املخدرات  باأ�سرار  التوعوية  الثقافة 
لزوار فنادق دبي والعاملني فيها.

ق�سم  اأن  اإىل  اخلــيــاط  العقيد  واأ�ــســار 
حماية  مــركــز  يف  والــتــاأهــيــل  التوعية 
الدويل ي�سعى لن�سر التوعية باأ�سرار 
املـــخـــدرات يف فــنــادق دبـــي مــن خالل 

واملحا�سرات  الــــور�ــــس  مـــن  الـــعـــديـــد 
بهدف  وذلــك  للموظفني،  والــــدورات 
واآثارها  املـــخـــدرات  بـــاأنـــواع  تعريفهم 
الــ�ــســلــبــيــة عـــلـــى الـــــفـــــرد، وُجـــرمـــهـــا 
كيفية  اإىل  بـــالإ�ـــســـافـــة  الــــقــــانــــوين، 
الــــتــــعــــرف عـــلـــى املـُـــتــــعــــاطــــي، واآلــــيــــة 

مــن خالل  دبــي  �سرطة  مــع  التوا�سل 
بكافة  م�سيداً   ،901 املــجــاين  الــرقــم 
وخارجها،  �سرطة  داخل  ال�سركاء من 
نــظــر دعــمــهــم لــلــخــطــط والـــرامـــج 
يف  الــــدويل  حــمــايــة  ملــركــز  التنفيذية 

هذا املجال التوعوي.

ــــح الــنــقــيــب علي  مــــن جـــانـــبـــه، اأو�ــــس
التوعية  رئي�س  الظبياين،  اهلل  �سيف 
والــتــاأهــيــل يف مــركــز حــمــايــة الـــدويل، 
اأن الق�سم نفذ وبالتعاون مع جموعة 
حما�سرات  ال�سياحي  املــيــنــاء  فــنــادق 
وور�ـــــس تــوعــويــة ُمـــتـــعـــددة  لــــ 428 

موظفاً ينتمون لـ 9 فنادق، واأن املركز 
العام اجلاري توعية  ي�ستهدف خالل 
فنادق  خمتلف  من  موظٍف   2600

دبي.
بالقطاع  املـــوظـــفـــني  اأن  اإىل  ولـــفـــت 
الــفــنــدقــي يــحــتــاجــون لــلــتــوعــيــة عر 

على  تــقــام  وور�ـــس  تخ�س�سية  بــرامــج 
اأيــــدي خُمــتــ�ــســني، مــنــوهــاً بـــاأن مركز 
يكثف  لأن  يــ�ــســعــى  الــــــدويل  حــمــايــة 
من  دبــي  فنادق  مع  للتوا�سل  جهوده 
اأجل رفع الثقافة الأمنية لدى الكوادر 

العاملة بهذا القطاع احليوي.

العقيد  �سلم  العمل،  ور�سة  ختام  ويف 
ال�سيدة  تـــرافـــقـــه  اخلـــيـــاط  عـــبـــداهلل 
الظبياين،  علي  والنقيب  �سول  بيرتا 
�سهادات التكرمي للمحا�سرين ولفرق 
الــعــمــل ولــلــمــوظــفــني املـــ�ـــســـاركـــني يف 

الور�سة.      

للتوعية باأ�صرار املخدرات واآثارها ال�صلبية

»حماية الدويل ب�شرطة دبي« ينظم ور�شة عمل ملجموعة فنادق امليناء ال�شياحي

الإمارات توقع معاهدة التعاون 
وال�شداقة مع »الآ�شيان«

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
 �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة

ا�سم ال�سركة : ليفانت ذ.م.م 
ذات   : القانوين  ال�سكل   38 حمــل  اتالنت�س-  فندق  النخلة-  جــزيــرة  دبــي-   : العنوان 
التجاري  بال�سجل  الــقــيــد  رقـــم   586644  : الــرخــ�ــســة  رقـــم    ، حمــــدودة  مــ�ــســوؤولــيــة 
1000233 مبــوجــب هـــذا تعلن دائــــرة الإقــتــ�ــســاد والــ�ــســيــاحــة يف دبـــي بــاأنــه قــد مت   :
مبوجب  وذلــك   ، اأعــاله  املذكورة  ال�سركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�سجل  يف  التاأ�سر 
قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/7/25 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 
املعني  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة  اأو  اعرتا�س  اأي  لديه  من  وعلى   2022/7/25
حممد  موؤ�س�سة  ملك   914 رقم  مكتب   : العنوان  احل�صابات  لتدقيق  ام  ايه  ات�ش 
بن را�سد لدعم م�ساريع ال�سباب - ديرة - بور�سعيد - هاتف : 042973060 فاك�س : 
042973071 م�سطحباً معه كافة امل�ستندات والأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021 العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
�صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي 

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

- بور�سعيد - هاتف : 042973060 فاك�س : 042973071   
مبوجب هذا تعلن الإقت�ساد وال�سياحة يف دبي باأنه قد مت تعيني امل�سفي املذكور اأعاله 
لت�سفية ليفانت ذ.م.م وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2022/7/25 واملوثق 
لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2022/7/25 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
اأعاله،  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن  مكتبه  املعني يف  امل�سفي  اإىل  التقدم  مطالبة 
تاريخ  من  يوماً  وذلك خالل )45(  الثبوتية  والأوراق  امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً 

ن�سر هذا الإعالن
 امل�صوؤول املخول

حكومة  دبي 
لالإقت�صاد وال�صياحة

70021
العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

مذكرة اإعالن حكم بالن�صر 
�صادرة من حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية
جزئي   مدين   SHCFICIREA2022 /0002304 يف  الدعوى رقم

اإىل : املحكوم عليه / فريد حممد �سامل ح�سني - العنوان:9547920 
يف  املحكمة  هذه  عليك  حكمت  قد   2022/08/02 بتاريخ  بانه  علما  نحيطكم 
:قررت  بالتايل  ال�سيارات  لتاأجر  حور�س   / ل�سالح  اأعاله  بالرقم  الدعوى 
والر�سوم  درهم   7170 مبلغ  للمدعي  يوؤدي  بان  عليه  املدعي  الزام  املحكمة 
وامل�ساريف وخم�سمائة درهم مقابل اأتعاب املحاماة ورف�ست ما عدا ذلك من 
من  اعتباراً  يوماً   30 القانونية  املدة  خالل  لال�ستئناف  قابال  حكما  طلبات. 

اليوم التايل لن�سره .
املحكمة البتدائية املدنية       

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

70532
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العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
ال�ســـــادة/يوروو  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

جلف لالطارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2813612 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
ا�س  ال�ســـــادة/ام  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

ات�س وورلد للتجارة العامة
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4242982 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/جي تي 

ار لتلميع ال�سيارات
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2815827 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/البداع 

للخدمات الفنية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1293899 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/ات�س ار 

�سيجنيت�سر للمالب�س ال�سائية
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:3797849 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية القت�سادية بان ال�ســـــادة/�سالون 

خو�سه بو�سه لالأطفال
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2785938 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
ال�ســـــادة/روزي  بان  القت�سادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

لت�سميم الأزياء
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:4109443 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ال�سامل لبيع املالب�س 

اجلاهزة والحذيه
CN قد تقدموا اإلينا بطلب: رخ�سة رقم :2834512 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 ا�سافة حممد �ساملني مبارك ال�سمبارى العامري %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 
 حذف �ساملني حممد �ساملني ال�سمبارى العامري

دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
حاجي  فروز  :حمل  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

لت�سليح ال�سرجنات
رخ�سة رقم :CN 1103380 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل وكيل خدمات / حذف خليفه احمد حممد على البلو�سى
تعديل نوع رخ�سة / من حرفية اإىل مهنية

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل موؤ�س�سة مهنية
دائرة  مراجعة  الإعالن  هذا  على  اعرتا�س  اأو  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
بعد  دعوى  اأو  حق  اأي  عن  م�سوؤولة  غر  الدائرة  فاإن  واإل  الإعالن 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
لت�سليح  ال�ساد  �سما  :ور�سة  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

املكيفات رخ�سة رقم :CN 1426791 قد تقدموا اإلينا بطلب:

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

اإ�سافة جاويد احمد �سديقى �سر حممد �سديقى %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع 

 را�سد من�سور �سامل حممد العلوى من مالك اإىل وكيل خدمات

 تعديل ن�سب ال�سركاء / را�سد من�سور �سامل حممد العلوى من 100 % اإىل %0

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

فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

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

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:�سرتمي لال�ست�سارات الدارية ذ.م.م
عنوان ال�سركة:تاجر اأبوظبي

CN 2730728 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
وال�ست�سارات  احل�سابات  لتدقيق  عبداحلبيب  ال�سادة/مرال  تعيني   -  2
بناء  وذلك  بتاريخ:2022/4/29  لل�سركة  قانوين  كم�سفي   ، الدارية 
العدل  كاتب  لدى  املوثق  العادية  غر  العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على 

بالرقم:2022/1/111871  -  تاريخ التعديل:2022/8/2
املعني  امل�سفي  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل مدة 30 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:كرك الغاوي خلدمات التموين ذ.م.م
عنوان ال�سركة:امل�سفح م 0.26 حكومة اأبوظبي واخرين

CN 2488391 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
لل�سركة  ، كم�سفي قانوين  لتدقيق احل�سابات  دلتا  ال�سادة/مكتب  - تعيني   2
العمومية  اجلمعية  حم�سر  قرار  على  بناء  وذلك  بتاريخ:2022/7/19 

غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205028735
تاريخ التعديل:2022/8/3

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

 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

ال�سم التجاري:انتقاء لل�سيانة العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
عنوان ال�سركة:مدينة حممد بن زايد ز 9-0.1 مبنى لنك انف�ستمنت�س ذ.م.م

CN 2906699 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي
التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
لل�سركة  ، كم�سفي قانوين  لتدقيق احل�سابات  دلتا  ال�سادة/مكتب  - تعيني   2
بتاريخ:2022/8/3 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية العمومية غر 

العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205030894
تاريخ التعديل:2022/8/3

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

 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مركز ماهر الطبي - �سركة ال�سخ�س 

CN قد تقدموا اإلينا بطلب: الواحد ذ م م رخ�سة رقم :1017931 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فاطمه �سامل �سعيد خليفه اخلييلى %51

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة كنان حم�سن �سلوم  %25
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة فرناندا وليفرا دورتى  %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ح�سني على خلف �سم�س احلو�سنى
م�سوؤولية  ذات  �سركة  اإىل  م  م  ذ  الواحد  ال�سخ�س  �سركة  من   / قانوين  �سكل  تعديل 

حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز ماهر الطبي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

MAHER MEDICAL CENTRE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل/ مركز ماهر الطبي ذ.م.م

MAHER MEDICAL CENTRE L.L.C
فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن 

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

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مركز ابولو الطبي ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم :1021402 
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة �سانديب ثوزهوثومبارامبيل كوتابان %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف �سانديب ثوزهوثومبارامبيل كوتابان
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف خلف حممد خلف حممد املهرى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ مركز ابولو الطبي ذ.م.م
APOLLO MEDICAL CENTRE L.L.C

اإىل/ مركز ابولو الطبي - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
APOLLO MEDICAL CENTRE SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C -

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :مطعم الروي�س
CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم :1040185 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / �سمه ج�سكا روبرت من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / �سمه ج�سكا روبرت من 100 % اإىل %10

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة زيبه �ساديق احمد %90
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ مطعم الروي�س
AL ROWEIS RESTAURANT

اإىل/ مطعم اإي دونياف ذ.م.م
E DUNIYAV RESTAURANT L.L.C

تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات متوين باملواد الغذائية  5629001
تعديل ن�ساط / اإ�سافة خدمات تو�سيل الطلبات  8299010

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

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

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :موؤ�س�سة الكروان للخدمات 

الزراعية  رخ�سة رقم :CN 1105959 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ موؤ�س�سة الكروان للخدمات الزراعية

AL KARAWAN AGRICULTURAL SERVICES EST

اإىل/ موؤ�س�سة الكروان للخدمات الزراعية

ALKARAWAN  FOR AGRI SERVICES EST

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

التنمية القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :�سو�سا بيوتى �سنرت و �سبا

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم :2426701 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة مرمي احتاىل %100

تعديل وكيل خدمات / حذف خمي�س ح�سن يو�سف بن ن�سر الزعابى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف زهدى خليل رم�سان �سواحلى

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ �سو�سا بيوتى �سنرت و �سبا

SUSHA BEAUTY CENTRE AND SPA

اإىل/ �سو�سا بيوتى �سنرت و �سبا - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SUSHA BEAUTY CENTRE AND   SPA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :كان للهند�سة واملقاولت العامة ذ.م.م

CN قد تقدموا اإلينا بطلب:  رخ�سة رقم :1024760 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / مودى بادى مطر من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / مودى بادى مطر من 49 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف يا�سني ح�سن حممد احلمادى

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ كان للهند�سة واملقاولت العامة ذ.م.م

CAN ENGINEERING & GENERAL CONTRACTING L.L.C

اإىل/ كان للهند�سة واملقاولت العامة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
CAN ENGINEERING & GENERAL CONTRACTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام  من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي 

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

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
�سركة   - والدعاية  لالعالن  جيت  اي  ام  :ايه  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�سخ�س الواحد ذ م م  رخ�سة رقم :CN 4419521 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل مدير / اإ�سافة يو�سف حممد يو�سف بطى

 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة يو�سف حممد يو�سف بطى %49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة ايه ام اي جيت القاب�سة ذ.م.م

E M I GATE HOLDING L L C
تعديل مدير / حذف فاطمه عبيد على را�سد الكعبى

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ايه ام اي جيت القاب�سة ذ.م.م
E M I Gate Holding L.L.C.

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ ايه ام اي جيت لالعالن والدعاية - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

E M I GATE ADVERTISING & PUBLICITY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل / ميديالنك�س ميديا ذ.م.م

MEDIALINKS MEDIA L.L.C
اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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زيارة  اأثارته  الذي  التوتر  اإن م�ستوى  الأربعاء  اأم�س  الكرملني  قال 
رئي�سة جمل�س النواب الأمريكي نان�سي بيلو�سي لتايوان “ل ينبغي 

ال�ستهانة به«.
وردا على �سوؤال حول ما اإذا كان العامل اأقرب اإىل احلرب، قال املتحدث 
با�سم الكرملني دميرتي بي�سكوف لل�سحفيني اإنه ل يوؤيد ا�ستخدام 

هذه الكلمة لكنه اأكد اأن الزيارة كانت “ا�ستفزازا«.
واأ�ساف اأنه مل يتم التخطيط لإجراء ات�سالت اإ�سافية بني الرئي�س 

فالدمير بوتني والزعيم ال�سيني �سي جني بينغ يف �سوء الزيارة.
واأثار و�سول بيلو�سي الثالثاء اإىل تايوان رد فعل غا�سبا من بكني 
ال�سراع يف  ب�سبب  بالفعل  الدولية  التوترات  فيه  ت�ساعدت  وقت  يف 

اأوكرانيا.

�سوت الناخبون يف كان�سا�س يف الغرب الأو�سط الأمركي ل�سالح 
�سمان الإجها�س الد�ستوري يف اأول اقرتاع رئي�سي لالإجها�س منذ 

اأن األغت املحكمة العليا الأمركية احلق الفدرايل يف الإجها�س.
رف�س الناخبون يف هذه الولية املحافظة تعديال كان من �ساأنه 
الولية  الإجها�س يف د�ستور  الــذي ي�سمن احلق يف  الن�س  اإزالــة 

والتمهيد للت�سدد يف تطبيقه اأو حتى حظره.
الوطني  امل�ستوى  على  �سيا�سيا  اختبارا  النتخابات  هذه  اعترت 
ب�سرعة  التحرك  تعتزم  اأو  حمافظة  عــدة  وليـــات  حظرت  بينما 
حلظر اأي حق يف الإجها�س.فور اإعالن النتيجة احتفل املدافعون 
عن حقوق الإجها�س بانت�سار مع�سكرهم يف اجلدل احلاد الدائر 

يف الوليات املتحدة.
اإنها  الإجها�س  يف  احلق  حملة  با�سم  املتحدثة  اأول  اآ�سلي  وقالت 
هذا  اأن  اأدركـــوا  كان�سا�س  “�سكان  اأن  واأ�ــســافــت  “رائعة”.  نتيجة 

التعديل �سيجعل احلكومة تتحكم بالقرارات الطبية اخلا�سة«.
وكتبت حاكمة ولية كن�سا�س الدميوقراطية لورا كيلي على تويرت 

اأن “�سكان كن�سا�س دافعوا عن احلقوق الأ�سا�سية اليوم«.
بعد حلظات من اإغالق مراكز القرتاع يف امل�ساء قال امل�سرف على 
اإن ن�سبة امل�ساركة بلغت خم�سني  انتخابات كان�سا�س �سكوت �سواب 

باملئة على الأقل وهو رقم يتطابق مع التوقعات.
مار�سا  القـــرتاع  تنظيم  حملة  يف  امل�سوؤولة  �سرحت  جهتها،  من 
خالل  �سجلت  الــتــي  لتلك  م�سابهة  املــ�ــســاركــة  وتـــرة  اأن  بــاريــت 
النتخابات الرئا�سية، م�سرة اإىل مركز اقرتاع يف اأولث، اإحدى 

�سواحي مدينة كان�سا�س �سيتي.
وقالت لوكالة فران�س بر�س اإن “هذا الت�سويت جنوين ... النا�س 

م�سممون على الت�سويت«.
اإنها  التي �سوتت للمرة الأوىل قالت  مورغان �سبور )19 عاما( 
واأ�سافت “اأريد اأن يكون  اأرادت التاأكيد على “احلق يف الختيار”. 
�سوتي م�سموعا، خ�سو�سا ب�سفتي امراأة. ل اأعتقد اأن اأي �سخ�س 

ميكنه اأن ميلي على امراأة ما ميكن اأن تفعله بج�سدها«.

اأكدت اأذربيجان الأربعاء مقتل اأحد جنودها بنران اأرمنية بالقرب 
من ناغورين قره باغ، اجليب النف�سايل املدعوم من يريفان واملتنازع 

عليه منذ حرب عام 2020.
ا�ستهدفت “نران مكثفة” �سباح الأربعاء مواقع للجي�س الأذربيجاين 
الأرمنية  احلــــدود  بــني  عــازلــة  منطقة  وهـــي  لتــ�ــســني،  منطقة  يف 

وناغورين قره باغ، على ما ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية.
ا�سارت الوزارة يف بيان اإىل مقتل جمند اأذربيجاين يف نران اأطلقتها 

“ت�سكيالت ع�سكرية اأرمنية غر �سرعية«.
بعد حرب اأوىل يف الت�سعينيات، تواجهت اأرمينيا واأذربيجان يف خريف 
العام 2020 لل�سيطرة على منطقة ناغورين قره باغ اجلبلية التي 

ان�سقت عن اأذربيجان بدعم من يريفان.
6500 �سخ�س وانتهت  الأخــرة عن مقتل حواىل  اأ�سفرت احلرب 

بهدنة مت التو�سل اإليها بو�ساطة رو�سية.
من  �سا�سعة  م�ساحات  عــن  اأرمينيا  تخّلت  الــهــدنــة،  اتــفــاق  اإطـــار  يف 
الأرا�سي التي كانت ت�سيطر عليها، ون�سرت رو�سيا قوة حلفظ ال�سالم 

قوامها نحو األفي ع�سكري مكلفني مراقبة التقّيد بالهدنة اله�سة.

عوا�صم

مو�شكو

وا�شنطن

باكو

وا�صنطن حتذر امل�صافرين الأمريكيني من خطر التعر�ش لأعمال عنف   

بعد مقتل الظواهري.. فرتة حرجة ل�»القاعدة« لختيار زعيم جديد 

�شولت�س يتهم مو�شكو بعرقلة ت�شليم توربني »نورد �شرتمي« 
•• برلني-اأ ف ب

رو�سيا  اأم�س  �سولت�س  اأولف  الأملــاين  امل�ست�سار  اتهم 
موجود  تــوربــني  ت�سليم  عرقلة  عــن  م�سوؤولة  بــاأنــهــا 
الغاز  اأنابيب  خط  ت�سغيل  ميكن  ول  اأملانيا  يف  حاليا 
تقول  كــمــا  دونــــه،  مــن  ب�سكل طبيعي  �ــســرتمي  نـــورد 
الغاز  �سحنات  حجم  رو�سيا  خف�ست  مو�سكو.وبينما 
“ل  �سولت�س  قــال  الــتــوربــني،  ت�سلم  �ــســرورة  مــوؤكــدة 
ما  كــل  اأن  مو�سحا  الت�سليم”،  ميــنــع  �سبب  يــوجــد 
اجلمركية  املعلومات  “تقدمي  هو  فعله  رو�سيا  على 
مل�سنع  زيارته  خالل  رو�سيا”،  اإىل  لنقله  ال�سرورية 
حيث  )غــــرب(  رور  در  اأن  مــولــهــامي  يف  “�سيمينز” 

يوجد هذا التوربني.خف�ست رو�سيا عمليات الت�سليم 
ومتوز/يوليو،  حزيران/يونيو  يف  �سرتمي  نورد  عر 
لــلــ�ــســيــانــة يف  اأر�ـــســـل  تــوربــيــنــا  بــحــجــة عـــدم ت�سلمها 
املعدات  اإعــادة  على  وافقتا  وكندا  اأملانيا  وكانت  كندا. 
اإىل وجهته  بعد  ي�سل  التوربني مل  لكن  رو�سيا،  اإىل 
النهائية.لطاملا اعترت برلني ذلك جمرد “ذريعة” 
وقرار “�سيا�سي” للتاأثر على الغربيني على خلفية 
بذلك  اأن مو�سكو  �سولت�س  اأوكرانيا.وراأى  يف  احلرب 
من  بـــاأ�ـــســـره  الـــعـــامل  اإىل  معقدة”  “ر�سالة  تــبــعــث 
خالل الت�سكيك يف رغبتها “الوفاء بالتزاماتها” يف 
امل�ستقبل.يربط خط اأنابيب الغاز نورد �سرتمي الذي 
مليون   167 غــازبــروم،  ل�سركة  وفــًقــا  طاقته،  تبلغ 

مرت مكعب يومًيا، رو�سيا باأملانيا عر بحر البلطيق.
�سينعك�س قطع المدادات الرو�سية اأو خف�سها ب�سكل 
هي  واأملانيا  الأوروبية.  القت�سادات  على  �سلبا  كبر، 
اأكر قوة اقت�سادية يف القارة، ال اأنها الأكرث عر�سة 
على  الكبر  لعتمادها  نظرا  لذلك  ال�سلبي  لالأثر 
مو�سكو  الغربيون  رو�سيا.ويتهم  مــن  الــغــاز  واردات 
العقوبات  على  ردا  �سيا�سي  ك�سالح  الغاز  با�ستخدام 

التي مت فر�سها بعد الهجوم على اأوكرانيا.
اأ�سل  هي  العقوبات  اإن  جانبه،  من  الكرملني،  يقول 
التحتية  البنية  لها  تتعر�س  الــتــي  الفنية  امل�ساكل 
للغاز، وبالتايل فاإن اأوروبــا تعاين من التدابر التي 

تفر�سها على رو�سيا.

•• باري�س-اأ ف ب

امل�سافرين  حذرت وزارة اخلارجية الأمركية 
اأنهم  مــــن  الــــبــــالد  خــــــارج  اىل  الأمــــركــــيــــني 
يواجهون خماطر متزايدة بالتعر�س لأعمال 
عــنــف بــعــد قــتــل الـــقـــوات الأمـــركـــيـــة لزعيم 

تنظيم القاعدة اأمين الظواهري.
املواطنني  الأمـــركـــيـــة  اخلـــارجـــيـــة  وحــ�ــســت 
الأمركيني على “احلفاظ على م�ستوى عال 
املواقف ب�سكل جيد عند  من اليقظة وتقدير 

ال�سفر اإىل اخلارج«.
وقالت الوزارة يف بيان اإن “املعلومات احلالية 
توا�سل  الإرهـــابـــيـــة  املــنــظــمــات  اأن  اإىل  تــ�ــســر 
امل�سالح  �ــســد  اإرهــابــيــة  لهجمات  التخطيط 
الأمركية يف مناطق متعددة يف جميع اأنحاء 

العامل«.
ويرى حمللون اأن مقتل زعيم تنظيم القاعدة 
اأمين الظواهري ب�سربة اأمركية على كابول 
التابعة  قـــــدرات اجلـــمـــاعـــات  يـــوؤّثـــر عــلــى  لـــن 
اإىل  ال�ساحل  منطقة  مــن  املنت�سرة  للتنظيم 
حرجة  فـــرتة  �ستليه  اإمنــــا  الـــهـــادئ،  املــحــيــط 

لختيار خلف له.
لــعــب الـــظـــواهـــري الــــذي خــلــف عـــام 2011 
اأ�سامة بن لدن الذي ُقتل ب�سربة اأمركي يف 
اآلية جعل التنظيم  باك�ستان، دوًرا حمورًيا يف 
املحن،  بــتــجــاوز  للقاعدة  �سمح  مــا  لمــركــزًيــا 
Counter- منظمة  مدير  �سرح  مــا  وفــق 
Extremism Project غر احلكومية 
هان�س-جاكوب �سندلر وهو خبر اأممي �سابق 

يف �سوؤون الإرهاب، لوكالة فران�س بر�س.
ال�سبكة  اإىل  “اأدخل  الــظــواهــري  اإن  ويــقــول 
جـــهـــات فـــاعـــلـــة جــــديــــدة مــهــمــة مـــثـــل حركة 
املئة  30 يف  التي ت�سيطر حالًيا على  ال�سباب 
 2017 عام  واأ�سرفت  ال�سومال  م�ساحة  من 

على تدريب ما ت�سمى جماعة ن�سرة الإ�سالم 
وامل�سلمني التحالف اجلديد التابع للقاعدة يف 

غرب اإفريقيا«.
يكن  “مل  الـــظـــواهـــري  اأن  �ــســنــدلــر  ويــو�ــســح 
ملـــا ت�سمى  الــيــومــيــة  الــــقــــرارات  مــنــخــرًطــا يف 
جــمــاعــة نــ�ــســرة الإ�ـــســـالم واملــ�ــســلــمــني وحركة 
الفيليبني”  يف  �سياف  اأبـــو  وجــمــاعــة  ال�سباب 
وبالتايل فاإن موته لن يغّر �سيًئا يف خططها. 
اإىل  حتتاج  التنظيم  زعــامــة  اأن  ي�سيف  لكّنه 
ينبغي  لأنـــه  مــعــنّي  بتفّوق  تتمتع  “�سخ�سية 

على زعيم كل جماعة اأن يعلن ولءه لها«.
)الظواهري(  ا�ستبدال  “بالتايل،  اأن  ويــرى 

�سي�سكل حتدًيا«.
يــعــّدد اخلراء  املحتملني،  اخلــلــفــاء  بــني  مــن 
العدل  �سيف  هــمــا  مــ�ــســرَيــني  اأ�ــســا�ــســي  ب�سكل 
الذي كان �سابًطا يف القوات اخلا�سة امل�سرّية 
وهو �سخ�سية من احلر�س القدمي يف القاعدة 
وُيقال اإنه متواجد يف اإيران، واأبو عبد الكرمي 
امل�سري وهو قائد يف تنظيم حرا�س الدين يف 

�سوريا.
املواقع  ملراقبة  “�سايت”  مركز  مديرة  كتبت 
“خالًفا  اأن  الإرهــابــيــة ريــتــا كــاتــز يف تــغــريــدة 
للو�سع بعد مقتل اأ�سامة بن لدن، فاإن جزًءا 
كبًرا من قادة القاعدة ذهبوا اإىل �سوريا حيث 

ُقتل الكثر منهم«.
واأ�سافت اأن يف ما يخ�ّس �سيف العدل “تقول 
اإىل �سوريا بعدما خرج من  اإنه ذهب  �سائعات 
ال�سجن يف اإيران”، م�سرًة اإىل ندرة املعلومات 

املوثوقة يف هذا املجال.
اأبحاث  يــو�ــســح مــركــز �ــســوفــان وهــــو مــركــز 
اأمركي م�ستقل متخ�س�س، يف مذكرة ُن�سرت 
القاعدة  عنا�سر  عــدد  اأن  “رغم  اأنــه  الثالثاء 
تــراجــع عــلــى مـــّر الــ�ــســنــوات، مبــا يف ذلـــك من 
خالل طرد تنظيم داع�س عدًدا من اأفراده يف 
مواقع خمتلفة حيث كان التنظيمان ين�سطان، 
ويعتر  امل�سار”.  وا�ــســل  الــظــواهــري  اأن  اإل 

�سيك�سف  اجلــديــد  الــزعــيــم  “خيار  اأن  املــركــز 
للقاعدة”  امل�ستقبلية  اخلــطــط  عــن  الــكــثــر 
يف  القب�س  اإلقاء  اأو  “الق�ساء  اأن  اإىل  م�سًرا 
من  كبرة  جمموعة  على  الأخـــرة  ال�سنوات 
القادة يف احلر�س القدمي يرتك هام�ًسا �سيًقا 

اأكرث فاأكرث للخلفاء املحتملني«.
املفرت�س  الــتــواطــوؤ  اأن  اإىل  املـــذكـــرة  وتــ�ــســر 
ل�سيف العدل مع اإيران حيث ُيقال اإنه اأم�سى 
الفرتة الأكر من ال�سنوات الع�سرين املا�سية، 
قــد يــفــقــده دعـــم اجلــيــل اجلــديــد يف القاعدة 
�سوريا  يف  موجودين  متطرفني  قــادة  ل�سالح 

على غرار اأبي عبد الكرمي امل�سري.
وي�سرح مركز �سوفان اأن مقتل الظواهري يف 
التي  ال�سمانات  ب�ساأن  ال�سكوك  يثر  كابول 
عام  املتحدة  للوليات  طالبان  حركة  قّدمتها 
2020 بعدم الت�سامح مع اإيواء قادة القاعدة 

يف اأفغان�ستان. 
يوحي  الــظــواهــري  مقتل  اأن  املــركــز  وي�سيف 
للتنقل  اأكر  بارتياح  ي�سعر  “كان  الأخر  باأن 
اأفغان�ستان(  )مــن  الأمــركــي  الن�سحاب  منذ 

قبل عام«.
 2019 عامي  يف  طويل  اإعالمي  �سمت  بعد 
ال�سّحي  و�سعه  حــول  تكّهنات  اأثــار  و2020 
مقاطع  لين�سر  الظواهري  عاد  وفاته،  وحتى 
ثـــّم يف   ،2021 اأيــلــول/�ــســبــتــمــر  فــيــديــو يف 
�سباط/فراير  ويف  الثاين/نوفمر  ت�سرين 
هان�س-جاكوب  وفق  وني�سان/اأبريل،  املا�سي 

�سندلر.
�سقطت  “فجاأة،  �ـــســـاخـــًرا  �ــســنــدلــر  ويـــقـــول 
اأفغان�ستان بني اأيدي طالبان والظواهري مل 

يعد ي�سكت!«.
جديدة  مـــرة  “يوؤكد  قــتــلــه  مــكــان  اأن  ويــــرى 
واأخــــرة اأن طــالــبــان مــ�ــســتــعــّدة، كــمــا كــانــت يف 

الت�سعينات، لإيواء وحماية القاعدة«.

•• عوا�صم-وكاالت

اأو�سح علي ها�سم واأليزابيث هايجدرون يف موقع اأملونيتور، 
اأف�سل  يدر�سون  وطــهــران  وا�سنطن  يف  الــقــرار  �سانعي  اإن 
عر�س ممكن قدمه الحتاد لإحياء التفاق موؤخراً للخروج 
من الطريق امل�سدود الذي و�سلت اإليه املفاو�سات اجلارية 
اإيـــران والقوى  2015 بني  لإحــيــاء الإتــفــاق الــنــووي لعام 

العاملية.
لل�سوؤون اخلارجية  الأوروبــي  الأعلى لالحتاد  املمثل  وكان 
ن�سره  مقال  يف  و�سف  بوريل،  جوزيب  الأمنية  وال�سيا�سة 
الأمريكية، القرتاح  “وول �سرتيت جورنال”  يف �سحيفة 
التي مت احل�سول عليها  ال�سعبة  التنازلت  الذي يت�سمن 
يف اجلولت ال�سابقة من املفاو�سات، باأنه “التفاق الأف�سل 

املمكن احل�سول عليه، كما اأراه كو�سيط يف التفاو�س«.
و�سرح الناطق با�سم وزارة اخلارجية الأمريكية نيد براي�س 
لل�سحفيني اخلمي�س، اأن وا�سنطن تراجع القرتاح و�ستبلغ 
“�سنتوا�سل مع  وقــال:  بردها مبا�سرة.  الوروبــي  الحتــاد 
قبول  نريد  اإننا  نقول  ولكن جمــدداً  الأوروبــيــني،  حلفائنا 
الوقت، يف حني  املو�سوع على الطاولة منذ بع�س  التفاق 

اأن اإيران ل تقبل ذلك«.
وقال م�سدر يف الحتــاد الأوروبــي اأن لي�س ثمة مهلة اأمام 

التفاو�س  “وقت  لكن  بوريل،  اقــرتاح  على  للرد  اجلانبني 
قد مت ا�ستهالكه حالياً...ما ميكن اأن يتفق عليه الطرفان 

موجود يف الن�س«.

العقبات الأ�صا�صية
التو�سل  دون  الــتــي حتـــول  الأ�ــســا�ــســيــة  الــعــقــبــات  وتــ�ــســمــل 
عن  الثوري  احلر�س  �سطب  على  اإيــران  اإ�سرار  اتفاق،  اإىل 
لئحة التنظيمات الإرهابية الأجنبية يف الوليات املتحدة. 
املطلب.  هذا  بايدن  جو  الأمريكي  الرئي�س  اإدارة  ورف�ست 
وعو�س ذلك، طلب املفاو�سون الإيرانيون بعد ذلك اإعفاء 

احلر�س الثوري من العقوبات املفرو�سة عليه.
كما يريد الإيرانيون �سمانات باأن الإدارة الأمريكية املقبلة 
لن تلغي التفاق، على غرار ما فعل الرئي�س دونالد ترامب 
قانونية  �سمانة  منح  اإن  بايدن  اإدارة  وقالت   .2018 عام 

با�ستمرار التفاق اإىل ما بعد 2024، لي�س ممكناً.

النتخابات الن�صفية
كما ميكن اإيران اأن تكون ترتقب نتائج النتخابات الن�سفية 
كي  الــثــاين(،  )ت�سرين  نوفمر  يف  الأمــريــكــي  للكونغر�س 
تتبني اجتاه املناخات ال�سيا�سية يف الوليات املتحدة.ويقول 
املحلل يف جمموعة الأزمات الدولية الذي يتابع املفاو�سات 

النووية علي واعظ، اإن الإقرتاح الأوروبي ل يلبي التوقعات 
الإيرانية، ومن غر املحتمل اأن ي�سد الثغرات املتبقية بني 
موقفي الطرفني.ويقول: “من ال�سعوبة مبكان تخّيل اأي 
قبول متبادل لأي �سيغة يف الوقت احلا�سر..وعلى رغم اأن 
الطرفني ل يريدان الإقرار بف�سل املفاو�سات، فاإنني ل اأرى 
اأن ثمة طريقاً للتقدم اإىل الأمام..اإنني �سبه متاأكد من اأن 

اإيران لن تقبل بالقرتاح” الأوروبي.

اأوروبا متفائلة
تفاوؤًل.  اأكرث  بنرة  الإيرانيون  القادة  يتم�سك  العلن،  ويف 
اأمــر عبداللهيان  الإيـــراين ح�سني  وزيــر اخلارجية  واأكــد 
تــرحــب مبــوا�ــســلــة جهوده  اإيــــــران  اأن  الأربــــعــــاء،  لــبــوريــل 

الديبلوما�سية.
ملوقع  وقال  حــذراً،  اأبــدى  اإيرانياً  ديبلوما�سياً  لكن م�سدراً 
اإن طهران “منفتحة على اأفكار جديدة طاملا  “اأملونيتور” 
اأنها ت�ساهم يف احل�سول على املنفعة الق�سوى من الإتفاق. 

واإل �سيكون التفاق عدمي اجلدوى«.
ومع عدم توقع اخرتاق يف املدى املنظور، فاإن اإيران حتقق 
تقدماً يثر احلذر يف برناجمها النووي. وجتري الوليات 
الــتــي حتتاجها  بــالــفــرتة  ملــا يو�سف  تــقــوميــاً  الآن  املــتــحــدة 
منذ  تقا�س  كانت  فرتة  النووية-وهي  العتبة  لبلوغ  اإيــران 

�سنة “باأ�سابيع اأو اأقل«.

مالذ اأخري
اأجـــنـــدة الرئي�س  الإيـــــــراين  الـــنـــووي  الـــرنـــامـــج  وتــ�ــســدر 
الأمــريــكــي جــو بــايــدن خـــالل زيـــارتـــه لإ�ــســرائــيــل ال�سهر 
اإىل  تنتظر  “لن  املتحدة  الــوليــات  اأن  تعهد  حيث  املا�سي، 
اأنه م�ستعد  اإىل التفاق النووي. واأكد  اإيران  عودة  الأبد” 
اإيــران من احل�سول  ملنع  “كمالذ اأخر”  ل�ستخدام القوة 
اإىل  اإ�سرائيلي  ديبلوما�سي  م�سدر  نووي.واأبلغ  �سالح  على 
اأن املبعوث الأمريكي اخلا�س لل�سوؤون  موقع “اأملونيتور”، 
الإيرانية روبرت مايل نقل موؤخراً لإ�سرائيل، اأنه يعتقد اأن 

اإيران لن تقبل بن�س اقرتاح بوريل.
بايدن  م�ست�سار  به  الذي خرج  التقومي  راأي مايل  ويعك�س 
املا�سي،  الأ�سبوع  ماكغورك  بريت  الأو�سط  ال�سرق  ل�سوؤون 

باأن اإحياء التفاق النووي “غر مرجح بدرجة كبرة«.
يعمل  الإ�سرائيلي  “املو�ساد”  اأن  علمت  “اأملونيتور”  لكن 

على اأ�سا�س اأنه �سيتم التو�سل اإىل اإتفاق.
وبينما يقلل امل�سوؤولون الأمريكيون من التوقعات بالتو�سل 
�ساأن  يت�ساعد يف  القلق  فــاإن  الــنــووي،  الإتــفــاق  اإحــيــاء  اإىل 
اإيــراين معتقلني يف  ا�سل  اأمريكيني من  م�سر مواطنني 

طهران.

•• عوا�صم-وكاالت

متكنت الوليات املتحدة من ت�سفية اأحد اأهم 
املطلوبني يف العامل زعيم تنظيم القاعدة اأمين 
الظواهري، يف عملية و�سفت باأنها اأكر �سربة 
موؤ�س�سه  مقتل  منذ  املت�سدد  التنظيم  يتلقاها 

اأ�سامة بن لدن يف 2011.
ووفق �سحف عربية �سادرة اأم�س الأول اأ�سارت 
م�سادر اإىل اأن الإعالن الأمريكي اأذن بالتعامل 
مع التنظيم �سبه املنهار على وقع جديد، فيما 
مبثابة  الظواهري  م�سرع  اأن  اأخــرى  اعترت 

اإعالن ملوت القاعدة.

مقتل اجلبان
يف �ــســحــيــفــة الـــ�ـــســـرق الأو�ـــــســـــط، قــــال طـــارق 
احلميد “على غرار مقتل الإرهابي اأ�سامة بن 
لدن، قتل الإرهابي الثاين اأمين الظواهري يف 
اأفغان�ستان الأحد املا�سي، خمتبئاً بني اأطفاله 
الـــذي قتل بني  بــن لدن  وزوجــتــه، مثله مثل 

زوجاته واأطفاله يف باك�ستان عام 2011«.
الــظــواهــري قتلة جــبــان، مثله  “قتل  واأ�ــســاف 
ال�سباب  اآلف  زفـــوا  اأن  وبــعــد  لدن،  بــن  مــثــل 
بـــدون وجــه حق،  الــقــتــال  و�ــســاحــات  للمهالك، 
اأن حر�سوا على �سفك الدماء، وانتهاك  وبعد 
احلرمات، واأحلقوا بالعرب، والإ�سالم، اأذى مل 

ي�ستطع اأحد فعله منذ فجر الإ�سالم«.
واأو�سح اأن اأمين الظواهري املنت�سب لالإخوان 
تلويث  يف  �ساهم  الــذي  �سغره،  منذ  امل�سلمني 
عقول ال�سباب، والإرهابي الذي لزم بن لدن 
انتهى  ال�سر والقتل، والتحري�س، والعنف،  يف 
نهاية جبان مطارد، بعد اأن �ساهم هو وبن لدن 

يف تكري�س ثقافة املوت والتفجر والإرهاب.
وطالبان  متى  “منذ  قــائــاًل  الكاتب  وتــ�ــســاءل 
حتمي الإرهابي الظواهري؟ متى دخل كابول، 
وكيف �سكن منزل وزير داخلية طالبان �سراج 
بذلك،  باك�ستان  عالقة  ومــا  حــقــاين؟  الــديــن 

خ�سو�ساً اأن بن لدن قتل بباك�ستان اأي�ساً؟«.
“اأ�سئلة كرث ت�ستحق التحري واملتابعة،  وتابع 
الق�سية بالن�سبة لنا اأهم من الغرب، ويخطئ 
والــظــواهــري �سفحة  بــن لدن  اإن  يــقــول  مــن 
اأو مــزقــت، هــذا غــر �سحيح، فلكي  وطــويــت، 
نــفــ�ــســه مرة  مــــن اجلـــحـــر  نـــلـــدغ  األ  نــ�ــســمــن 
اأخـــرى، بل قل مــرات، فال بد من معرفة كل 

التفا�سيل«.

موت القاعدة
وبــــــدوره، اعــتــر هــ�ــســام الــنــجــار يف مــقــال له 
الرئي�س  اإعــالن  اأن  اللندنية  العرب  ب�سحيفة 
الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم القاعدة اأمين 
الذي  التنظيم  نهاية  بــدايــة  هــو  الــظــواهــري، 

خمتلف  يف  فــروعــه  داخــــل  خــالفــات  �سي�سهد 
البلدان على خالفة الظواهري.

ر�سمياً  الظواهري  م�سرع  خر  “ميثل  وقــال 
وتردد  ال�سيخوخة  اأمــرا�ــس  مــن  عــاين  الـــذي 
املا�سية،  ال�سنوات  اأكــرث من مرة طــوال  موته 
القيادي  حــاول  اأن  بعد  القاعدة  مبوت  اإعالناً 
امل�سري املطلوب حياً اأو ميتاً من قبل وا�سنطن 
اإنقاذ  دولر،  مليون   25 مبلغ  لذلك  ور�ــســد 
من  فعلياً  خــروجــه  عقب  املحت�سر  التنظيم 

دائرة ال�سيطرة على امل�سهد اجلهادي امل�سلح«.
ال�سلبة  الإ�ــســرتاتــيــجــيــة  تــكــن  “مل  واأ�ـــســـاف 

التي متكنت من خاللها الوليات املتحدة من 
ا�سطياد كبار قادة القاعدة من اجليل املوؤ�س�س 
دون  الطائرات  عر  الفاعل  الثاين  اجليل  اأو 
هذا  اأ�سعف  الــذي  الوحيد  العامل  هــي  طيار 
النق�سامات  مــن  ذاتــيــاً  عانى  الــذي  التنظيم، 
ــيــة مــنــذ الـــعـــام 2017  واخلــــالفــــات الــداخــل
اعرتا�ساً على �سعف الظواهري وف�سله يف �سد 

الفراغ الذي تركه اأ�سامة بن لدن«.
وا�سمه  الــعــدل  �سيف  اأن  اإىل  الــكــاتــب  واأ�ـــســـار 
يبدو   ، زيــدان  الدين  احلقيقي حممد �سالح 
الأوفــــر حــظــاً خلــالفــة الــظــواهــري على راأ�س 
القاعدة، خا�سة اأن غالبية من كانوا يناف�سونه 
رغــم خمالفة  اأنـــه  وبــني  ت�سفيتهم،  قــد متــت 
لل�سروط  اإيــران  يف  املقيم  العدل  �سيف  تر�سح 
مقيم  قيادي  بتولية  تق�سي  والتي  املو�سوعة 
اأحد  اأو  وباك�ستان(  )اأفغان�ستان  خــرا�ــســان  يف 
اأفرع التنظيم، اإل اأنه قد يكون خياراً توافقياً 
ملنع التنازع على القيادة، ومن املرجح اأن ي�سعى 
ال�سوري  الــفــرع  قــادة الأفـــرع الأخـــرى خا�سة 
زعيماً  العدل  �سيف  ت�سمية  لعرقلة  واليمني 

للقاعدة خلفاً للظواهري.
 

عقوبة اأمريكية
واأما يف �سحيفة عكاظ، فقال خالد ال�سليمان 
الظواهري  اأميـــن  قــتــل  اأ�ــســف  اأن  “اأ�ستطيع 

جلرمية  انتقاماً  اأمريكية  عقوبة  تنفيذ  باأنه 
ا�ستهدافاً  مــنــه  اأكـــرث  �ــســبــتــمــر)اأيــلــول(،   11
ح�سور  لــه  يــعــد  مل  الــــذي  الــقــاعــدة  لتنظيم 
لأفغان�ستان،  الأمريكي  الحتالل  منذ  موؤثر 
اأ�سامة  التنظيم  زعــيــم  قــتــل  كـــان  كــمــا  متــامــاً 
نـــومـــه وبني  غـــرفـــة  قــتــل يف  الـــــذي  بـــن لدن 
جهاز  �سوى  ميلك  ل  مري�ساً  عجوزاً  زوجاته 
من  “هناك  بــتــلــفــزيــونــه!«.واأ�ــســاف  الــتــحــكــم 
اغتيال  عمليات  مــن  العديد  توقيت  اأن  يــرى 
باملوا�سم  ارتبط  الإرهابية  التنظيمات  زعماء 
الأمريكية، وهذا �سحيح ظاهرياً،  النتخابية 
ويحتاج  الأبـــواب  على  الكونغر�س  فانتخابات 
خ�سارة  ملــنــع  مــعــجــزة  اإىل  بـــايـــدن  الــرئــيــ�ــس 
قادة  ا�ستهداف  اأن  الكاتب  لها«.واأو�سح  حزبه 
اأعمالهم  ت�سببت  الذين  الإرهابية  التنظيمات 
التقدم  يعني  ول  �ــســروري،  الأبـــريـــاء  قتل  يف 
التاأثر  فقدان  اأو  باملر�س  العجز  اأو  ال�سن  يف 
املــيــداين الإعـــفـــاء مــن الــعــقــوبــة، اأو عـــدم نيل 
اجلزاء الذي يقت�س لل�سحايا ويعتر منه كل 
من يختارون ممار�سة الإرهاب وقتل الأبرياء 
احل�سابات.واختتم  وت�سفية  للعمل  و�سيلة 
الظواهري يف  مات  “باخت�سار..  قائاًل  مقاله 
�سرفة منزله بطريقة مدمرة كما مات الآلف 
املوت  باغتهم  الــذيــن  الأبـــريـــاء،  �سحاياه  مــن 

باأب�سع �سوره دون ذنب اأو ميعاد«.

�شحف عربية: مقتل الظواهري.. »اإعدام مّيت«

املبعوث الأمريكي يعتقد اأن طهران لن تقبل بن�ش بوريل

القرتاح الأوروبي لإحياء النووي الإيراين.. مو�شع �شك

الربملان الإيراين ي�شادق على تبادل ال�شجناء مع بلجيكا
•• طهران-اأ ف ب

�سادق جمل�س ال�سورى الإيراين الأربعاء، على معاهدة تتيح تبادل ال�سجناء مع بلجيكا، اأثارت جدل 
يوليو   20 يف  اأقــر  البلجيكي  النواب  جمل�س  املا�سي.وكان  ال�سهر  اإقــرارهــا  لدى  بروك�سل  يف  وا�سعا 
اأنها متّهد الطريق لإفراج بلجيكا عن الدبلوما�سي الإيراين  )متوز( املعاهدة التي يرى منتقدوها 
اأ�سد اهلل اأ�سدي املدان بتهم “الإرهاب«.يف املقابل، ترى احلكومة البلجيكية فيها فر�سة لإفراج طهران 

عن النا�سط يف املجال الإن�ساين اأوليفيه فانديكا�ستيل املوقوف منذ فراير )�سباط(.
املعاهدة حول  م�سروع  على  وافقوا  ال�سعب  “ممثلي  اأن  الإيــراين  للرملان  اللكرتوين  املوقع  واأفــاد 

النتقال املتبادل للمدانني بني اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ومملكة بلجيكا«.
اأ�سل  من  الت�سويت،  عن  �سبعة  وامتناع  اثنني  رف�س  مقابل  نائباً،   195 موافقة  املعاهدة  ونالت 

اإجمايل عدد نواب جمل�س ال�سورى الإيراين البالغ 209.

اليابان قلقة من املناورات 
الع�شكرية ال�شينية 

•• طوكيو-اأ ف ب

املحددة  الع�سكرية  “التحركات  مــن  قلقها  عــن  الأربــعــاء  الــيــابــان  اأعــربــت 
التي توعدت ال�سني بالقيام بها ردا على زيارة رئي�سة جمل�س  الأهداف” 
بع�سها  اأن  مو�سحة  تــايــوان،  جلــزيــرة  بيلو�سي  نان�سي  الأمــركــي  الــنــواب 

�سيجري داخل املنطقة القت�سادية احل�سرية اليابانية.
وقال املتحدث با�سم احلكومة اليابانية هروكازو مات�سونو لل�سحافيني اإن 
“املناطق البحرية التي اأعلن اجلانب ال�سيني اأنها �ست�ستخدم يف املناورات 
املنطقة  ت�سمل  اآب/اأغــ�ــســطــ�ــس  مــن  الــرابــع  ظــهــر  مــن  اعــتــبــارا  الع�سكرية 

القت�سادية اخلال�سة لليابان.
الن�ساطات  لطبيعة  نظرا  لل�سني  قلقها  عن  “عرت  طوكيو  اأن  وا�ــســاف 

الع�سكرية” التي ت�سمل “اإطالق ذخرة حية«.
وتابع مات�سونو اأن “ال�سالم وال�ستقرار يف م�سيق تايوان مهم لي�س فقط 
اأن  على  م�سددا  الدويل”،  املجتمع  ل�ستقرار  اأي�سا  ولــكــن  بــالدنــا  لأمـــن 
“موقف اليابان الثابت كان دائما اأنه يتوقع حل الق�سايا املتعلقة بتايوان 

ب�سكل �سلمي عر احلوار«.
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  يف الـــيـــوم الـــتـــايل، �ــســلــم رئــيــ�ــس الـــــوزراء 
ا�ستقالته جمددا اإىل الرئي�س، الذي قبلها 
العــمــال حتى  بت�سريف  وكلفه  املــرة  هــذه 

النتخابات القادمة.

نحو اإعادة ت�صكيل امل�صهد ال�صيا�صي
انــتــهــت حــكــومــة دراجــــي والهدنة     هــكــذا 
الــظــاهــريــة بـــني الـــقـــوى الــ�ــســيــا�ــســيــة التي 
�سمحت با�ستقرار ن�سبي طيلة عام ون�سف.

   هذا ال�ستقرار، وبكل معنى الكلمة، كان 
هــ�ــّســا، لأنـــه قــائــم عــلــى اتــفــاق بــني العديد 
املختلفني  الــ�ــســيــا�ــســيــني  الـــفـــاعـــلـــني  مــــن 
يكن  اأ�سا�سي، ولأنــه مل  ب�سكل  واملتعار�سني 
�سوى ف�سل ثالث من فرتة ت�سريعية �سهدت 
مــــرور ثــــالث حــكــومــات مــدعــومــة بثالث 
الأوىل  كونتي  حكومة  خمتلفة:  اأغلبيات 
 ،  ”2019 اأغ�سط�س   -  2018 “يونيو 
بدعم من حركة 5 جنوم والرابطة ، والتي 
متيزت ب�سغوط �سعبوية ومناه�سة اأوروبا 
؛ حكومة كونتي الثانية )�سبتمر 2019 
- فــرايــر 2021( ، بــدعــم مــن حــركــة 5 
جنوم وي�سار الو�سط )احلزب الدميقراطي 
والتي   ، ومت�ساوون”(  “احرار  وحتــالــف 
تعاملت ب�سكل اأ�سا�سي مع الوباء وتفاو�ست 
على اخلطة  الأوروبية اجليل القادم لأوروبا 
الثالثة  ، احلــكــومــة الئــتــالفــيــة  واأخــــًرا  ؛ 
برئا�سة مــاريــو دراجـــي وبــدعــم مــن جميع 
الأحزاب با�ستثناء فراتلي ديتاليا )اليمني 
البالد  ا�ستقرار  �سمنت  والتي   ، املتطرف( 
واأ�سرفت  والــــدويل،  الأوروبـــــي  ال�سياق  يف 
املراحل  وتنفيذ  الــوبــاء،  مــن  اخلـــروج  على 
الــقــادم لأوروبــــا.    الأوىل مــن خطة اجلــيــل 
جديدة،  انتخابات  اإىل  البالد  تتجه  والآن 
من املقرر اإجراوؤها يف نهاية �سبتمر. تدور 
املناف�سة حول ثالثة اأقطاب: اأوًل ، حتالف 
يف  يقدم نف�سه على اأنه “ميني الو�سط” - 
الــواقــع غــر مــتــوازن للغاية جتــاه اليمني 
)رابطة  �سالفيني  ماتيو  بزعامة  املتطرف 
ميلوين  جـــيـــورجـــيـــا  وخـــا�ـــســـة  الـــ�ـــســـمـــال( 
فورزا  الثالث  امل�سارك   ، ديتاليا(  )فراتلي 
فقد  برل�سكوين،  �سيلفيو  بقيادة  اإيطاليا 
الو�سطيني،  الـــنـــاخـــبـــني  لـــــدى  جـــاذبـــيـــتـــه 
 ، ثــم  ؛  الأ�سغر”  “ال�سريك  دور  يف  وبـــات 
قــطــب يــ�ــســار الــو�ــســط قــيــد الإنــ�ــســاء حالًيا 
والعديد  الــدميــقــراطــي،  احلـــزب  ي�سكله   ،
مــن الأحـــــزاب الــيــ�ــســاريــة ، وجمــمــوعــة من 
الأحزاب الو�سطية والليرالية التي ترغب 
يف وراثة الأجندة ال�سيا�سية ملاريو دراجي ؛ 
واأخًرا ، حركة 5 جنوم، التي مت ا�ستبعادها 

لأنها  الــدميــقــراطــي  احلـــزب  مــن حتالفات 
، ويبدو  كانت وراء �سقوط حكومة دراجــي 
 ، ال�سيا�سية  الأهمية  عــدم  نحو  تتجه  اأنها 
بعد اأن ا�ستنفدت وظيفتها على الأرجح يف 

ال�سيا�سة الإيطالية.
فوز  تعلن  الـــراأي  ا�ستطالعات  اأن  يبدو     
النظام  اأن  خا�سة  الــو�ــســط،  ميــني  حتــالــف 
النتخابي الإيطايل “نظام خمتلط ن�سبي 
التحالفات  مــكــافــاأة  اإىل  مييل  اأغلبي”   -
الكبرة قبل النتخابات، ولأن غياب اتفاق 
جنوم   5 الـــدميـــقـــراطـــي-حـــركـــة  احلـــــزب 

ي�سعف بال �سك اجلبهة املقابلة.
التقدم  مـــن  الـــرغـــم  عــلــى  ذلـــــك،     ومــــع 
يف ا�ــســتــطــالعــات الـــــراأي الــتــي يــتــمــتــع بها 
نتيجة  اأن  اإل  حــالــًيــا،  اليميني  الــتــحــالــف 
النــتــخــابــات، وخــا�ــســة مــفــاو�ــســات مــا بعد 
النتخابات لت�سكيل حكومة جديدة، �ستظل 
اأن الكثر �سيتوقف  مفتوحة. من الوا�سح 
تعبئة  على  الأحــــزاب  وقـــدرة  احلملة  على 
يف  امل�ستمر  الــرتاجــع  �ــســيــاق  )يف  ناخبيها 
مو�سوعاتهم  وفـــر�ـــس  املــ�ــســاركــة(  نــ�ــســبــة 
املف�سلة ب�سكل فعال يف النقا�س. بالإ�سافة 
اإىل ذلك، يجب مراعاة اأربعة عوامل بعناية 

فائقة.

“ميني  حتالف  داخل  الكامن  ال�صراع 
الو�صط«

اأكـــــرث مـــن ثـــالثـــني عــــاًمــــا، كانت     مــنــذ 
الــتــحــالــفــات النــتــخــابــيــة املــخــتــلــفــة ليمني 
قام  مبعنى،  دائــًمــا،  الهيمنة  حتت  الو�سط 
خالل  مــن  بــرلــ�ــســكــوين،  �سيلفيو  ببنائها 
فورزا  ال�سخ�سي،  حلــزبــه  الــغــالــب  الــــدور 

اإيطاليا.

 85 ــكــوين،  بــرلــ�ــس دور  اأ�ـــســـبـــح  والآن،     
عـــــاًمـــــا، هـــامـــ�ـــســـيـــا، واجــــــر حـــزبـــه فـــــورزا 
الأ�سغر  ال�سريك  يــكــون  ان  على  اإيــطــالــيــا 
ال�ستطالعات  منحته  حــيــث  لــالئــتــالف، 
“املحرك”  اإن  الأخــرة نتيجة متوا�سعة.  
ال�سيا�سي للتحالف هي جيورجيا ميلوين، 
اليميني  ديتاليا”  “فراتلي  حــزب  زعيمة 
يف  طموحاتها  عــن  اأعلنت  الــتــي  املــتــطــرف، 
اأن ت�سبح رئي�سة للوزراء. من جانبه، �سهد 
يف  لرابطته  حـــاًدا  ا  تقل�سً �سالفيني  ماتيو 
املرتبكة  قيادته  ب�سبب  الأخـــرة،  ال�سنوات 
ميلوين.    ومناف�سة  الأحــيــان،  من  كثر  يف 
باخت�سار، وراء الوحدة الظاهرية، يتخفى 

الذي  الأمــر  الزعامة،  �سراع �سرو�س على 
لأي  الطويل  املــدى  على  خطرا  ي�سكل  قــد 

حكومة من ميني الو�سط يف امل�ستقبل.

ــج حتــالــف ميني  ــرام عـــدم جتــانــ�ــش ب
الو�صط

التي  الــثــالثــة  الأحـــــــزاب  اأن  لــلــتــذكــر،     
ثالثة  اإىل  تنتمي  الئــتــالف  منها  يــتــاألــف 
اأحزاب خمتلفة يف الرملان الأوروبي: حزب 
اإيطاليا؛  ال�سعب الأوروبي بالن�سبة لفورزا 
لرابطة  والـــدميـــقـــراطـــيـــة  الـــهـــويـــة  كــتــلــة 
والإ�سالحيني  املحافظني  وحزب  ال�سمال. 
الواقع،  يف  ديتاليا.   لفراتلي  الأوروبــيــني 

الثالثة  الت�سكيالت  لهذه  يكون  ما  غالًبا 
متنوعة  جمموعة  حــول  متباعدة  مواقف 
املــثــال، تتبنى  الــقــ�ــســايــا.  عــلــى �سبيل  مــن 
يف  الت�سكيك  ديــتــالــيــا  وفــراتــلــي  الــرابــطــة 
الوطني  الــتــجــمــع  يف  حلــلــفــائــهــمــا  اأوروبــــــا 
اأوربان  فيكتور  بقيادة  وفيد�س  فرن�سا  يف 
التي  اإيطاليا  فـــورزا  عك�س  على  املــجــر،  يف 
املوؤيدة ب�سدة لأوروبا. وفيما يتعلق باحلرب 
ديتاليا  فراتلي  حــزب  يتبنى  اأوكــرانــيــا،  يف 
املـــعـــادي لــرو�ــســيــا واملــــوؤيــــد ب�سدة  املـــوقـــف 
لأوكرانيا ان�سجاما مع حلفائه البولنديني 
بينما تدافع  والــعــدالــة،  الــقــانــون  يف حــزب 
روؤيــة موالية لرو�سيا مماثلة  الرابطة عن 

لتلك اخلا�سة بالتجمع الوطني يف فرن�سا 
اأو حزب احلرية يف النم�سا.

  وبــالــتــايل، لــن يــكــون الــنــجــاح النتخابي 
ل�ستقرار  �سماًنا  التحالف  لهذا  املحتمل 

احلكومة على املدى الطويل.

الليربالية  الأحزاب  نتيجة  املجهول، 
الو�صطية

الليرالية  للمجرة  الرئي�سية  ال�سعوبة     
كاليندا،  لــكــارلــو  “اأزيون”  والــو�ــســطــيــة 
ال�سابق  الــوزراء  لرئي�س  اإيطاليا”  و”فيفا 
امل�ستقبل”  اجل  من  و”معا  رينزي،  ماتيو 
بــقــيــادة وزيـــر اخلــارجــيــة احلـــايل والزعيم 
ال�سابق لـ حركة 5 جنوم لويجي دي مايو” 
وا�سحة،  زعـــامـــة  غــيــاب  اىل  حــالــيــا  تــعــود 
الأحزاب  قــادة  بــني  ال�سخ�سية  والــتــوتــرات 
التي تتكون منها.    ت�ستفيد هذه احلركة 
مـــن قــربــهــا الأيـــديـــولـــوجـــي مـــن حكومة 
دراجي، حيث ل يزال رئي�س الوزراء ال�سابق 
يحظى باحرتام العديد من مواطنيه، كما 

تظهر ا�ستطالعات الراأي الأخرة.
التغلب  مــن  الأحــــزاب  هــذه  واإذا متكنت     
تاأمل  اأن  الفردية، فيمكنها  على اخلالفات 
يف احل�سول على نتائج جيدة يف النتخابات 
فيمكنها  الو�سط،  ميني  ف�سل  واإذا  املقبلة. 
بديل  ائتالف حكومي  ت�سكيل  امل�ساهمة يف 
�سيغي،  ق�سر  اإىل  تكنوقراط  اإعـــادة  ورمبــا 

مقر احلكومة.

اأي موقف للحزب الدميقراطي؟
مـــو�ـــســـوعـــات احلملة  اخـــتـــيـــار  �ــســيــكــون     
النــتــخــابــيــة لــلــحــزب الــدميــقــراطــي اأمــــًرا 
على  بــالإحلــاح  احلــزب  اكتفى  اإذا  حا�سًما. 

اأو حــتــى الــفــا�ــســي الذي  اخلــطــر الــ�ــســيــادي 
قد ميثله ظهور اليمني، ف�ستكون الطريق 
مو�سوعاتهم  لفر�س  خل�سومه  مفتوحة 
وو�سائل  العام  الـــراأي  انتباه  على  اخلا�سة 
الأمن،  زيـــادة  الهجرة،  مكافحة  الإعـــالم: 
العك�س من ذلك،  ...   وعلى  اأقــل  �سرائب 
اإذا متكن احلزب الدميقراطي من تطوير 
ون�سر ر�سالة فعالة ذات حمتوى ثرّي حول 
الق�سايا الأ�سا�سية مثل التوظيف والبيئة، 
ا�ستيالء  مــع  مفتوحة،  املناف�سة  ف�ستكون 
الي�سار على امل�ساحة النتخابية التي ت�سغلها 
اأن  ينتظر  التي  جنــوم   5 حركة  الآن  حتى 
تنهار يف انتخابات �سبتمر.   اأما بالن�سبة لـ 
ف�سيكون هذا احلزب  “احرار ومت�ساوون”، 
وميكن  الدميقراطي  احلــزب  مع  متحالًفا 
حتى، على املدى الطويل، الندماج ر�سمًيا 

فيه.

اأي حكومة واإىل متى؟
   اخلال�سة، ان انتخابات �سبتمر اأبعد ما 
تكون عن نتيجة حم�سومة. لكن حذار من 
الأوهام. كان ا�ستقرار حكومة دراجي، الذي 
مت احرتامها خا�سة خارج اإيطاليا، ه�ّسا يف 
الواقع، ب�سبب اله�سا�سة الهيكلية لل�سيا�سة 
الإيطالية: اأحزاب �سعيفة، وحتالفات غر 
م�ستقرة، ونظام موؤ�س�سي �سلب بني بهدف 
انتخابي  ونظام  �سعيفة،  حكومات  ت�سكيل 
ا�ستقرار  ول  متثيلية  ينتج  ل  فــعــال  غــر 

حكومي. 
التي من غر  العديد من اجلوانب  هناك 
املرجح اأن تتغر يف امل�ستقبل القريب، مما 
غر  املقبلة  احلكومية  الئــتــالفــات  يجعل 
�سقط  الذي  التحالف  م�ستقرة متاًما مثل 

يف الآونة الخرة.
ال�ستقرار  عـــدم  فــــاإن  الـــوقـــت،  نــفــ�ــس     يف 
الإيطايل املزمن هذا مقيد بعوامل هيكلية 
وقيود  واأطل�سي،  اأوروبــي  “متو�سع  اأخــرى 
امليزانية، واحلاجة اإىل تنفيذ اجليل القادم 
لأوروبا”، مما يقلل من هام�س املناورة لأي 
مع  املا�سي  يف  راأيــنــا  ان  �سبق  كما  حكومة، 
 2019-2018 لتجربة  املبكرة  النهاية 
ان  جنـــوم.   5 الــرابــطــة-حــركــة  ال�سعبوية، 
غـــر موؤكدة،  القـــــرتاع  �ــســنــاديــق  نــتــيــجــة 
ا  اأي�سً منها  �ستخرج  التي  احلكومة  وحياة 

 ...
--------------------------------
البحث  �ــصــنــدوق  يف  مــوؤهــل  *بــاحــث 
ال�صيا�صية  الــعــلــوم  اأ�ــصــتــاذ  العلمي. 

بجامعة بروك�صل احلرة

- �صبب نهاية التجربة احلكومية، التي ا�صتمرت عاًما 
ون�صف العام، هو ال�صطرابات الداخلية حلركة 5 جنوم

- على الرغم من تقدم التحالف اليميني حالًيا يف 
ا�صتطالعات الراأي، اإل اأن نتيجة النتخابات تظل مفتوحة

- لن يكون النجاح النتخابي املحتمل ليمني الو�صط 
�صماًنا ل�صتقرار احلكومة على املدى الطويل

- �صيكون اختيار مو�صوعات احلملة 
النتخابية للحزب الدميقراطي اأمًرا حا�صًما

ماتيو رينزي حظوظ ي�سار الو�سط قائمة

�سيلفيو برل�سكوين 
وجورجيا ميلوين وماتيو 

�سالفيني يف اجتماع 
م�سرتك

ماتيو �سالفيني )و�سط ، مع اأع�ساء يف جمل�س ال�سيوخ من حزبه(

دراجي يف جمل�س ال�سيوخ يوم رميه املنديل

لويجي دي مايو، وزير اخلارجية والزعيم ال�سابق حلركة 5 جنوم ، مع رئي�س الوزراء يف جمل�س ال�سيوخ

نتيجة انتخابات �صبتمرب لي�صت حم�صومة

هل حًقا تعاين ال�شيا�شة الإيطالية من عدم ا�شتقرار مزمن...؟
•• الفجر -لوكا توميني 
-ترجمة خرية ال�صيباين 

   هل ي�صري �صقوط احلكومة بقيادة ماريو دراجي اإىل بداية 
فرتة جديدة من عدم ال�صتقرار ال�صيا�صي يف اإيطاليا؟

   �صبب نهاية هذه التجربة احلكومية، التي ا�صتمرت عاًما 
5 جنوم،  ون�صف العام، هو ال�صطرابات الداخلية حلركة 

وهي ع�صو رئي�صي يف التحالف املنتهية وليته.
   يف الأ�صابيع الأخرية، مل ترتدد حركة 5 جنوم، يف خ�صم 
ا�صتغالل  يف  الــراأي،  ا�صتطالعات  يف  وهبوط  هوية  اأزمــة 

مو�صوعات ال�صيا�صة اخلارجية اأو ال�صيا�صة القت�صادية اأو 
حتى ال�صيا�صة املحلية يف حماولة لك�صب الظهور من خالل 

التهديد بعدم الت�صويت مطلقا على الثقة يف احلكومة.
   يف 20 يوليو، بعد فرتة م�صو�صة 14- يوليو، قدم دراجي 
-الأحزاب  رف�صها  الذي  ماتاريال،  الرئي�ش  اإىل  ا�صتقالته 

ماتيو  بقيادة  “الرابطة،  للتحالف  التابعة  اليمينية 
ولأ�صباب  برل�صكوين”  �صيلفيو  اإيطاليا،  وفــورزا  �صالفيني، 
ا، قررت �صحب دعمها للحكومة. يف 20 يوليو،  �صيا�صية اأي�صً
عن  جنــوم   5 وحركة  اإيطاليا  وفـــورزا  الرابطة  امتنعت 

الت�صويت يف الربملان على اقرتاح الثقة يف احلكومة.

- وراء الوحدة الظاهرية لليمني، يتخفى �صراع �صرو�ش على الزعامة
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•• لندن-اأ ف ب

رئا�سة  على  ال�سباق  يف  موقعها  ترا�س  ليز  عــززت 
جون�سون،  لبوري�س  خلفا  الريطانية  احلكومة 
عــلــى الـــرغـــم مـــن ال�ــســتــيــاء الـــــذي اأثــــارتــــه منذ 
اإطالقها وعدا تخلت عنه يف وقت لحق، بخف�س 

كبر يف اأجور موظفي القطاع العام.
الثالثاء  نــ�ــســره  لـــلـــراأي  ا�ــســتــطــالع  كــ�ــســف  فــقــد 
وزيرة  اأن  تاميز”  “ذي  ل�سحيفة  يوغوف  معهد 
و�سعت  عــامــا   47 العمر  مــن  البالغة  اخلــارجــيــة 

الفارق بينها وبني مناف�سها ري�سي �سوناك.

واأكد �ستون باملئة من الناخبني املحافظني الذين 
املا�سية  الأيــام اخلم�سة  اآراوؤهـــم خالل  ا�ستطلعت 
لوزير  فقط   26% مقابل  لها،  �سي�سوتون  اأنهم 

املال ال�سابق.
ا�ستطالع  مــع  الأخــــرة  الأرقـــــام  هـــذه  وتتناق�س 
خا�س �سابق اأجرته ال�سحيفة الريطانية اليومية 
نف�سها، ك�سف الثالثاء اأن ليز ترا�س تتقدم بفارق 

خم�س نقاط فقط على �سوناك.
وياأتي هذا ال�ستطالع اجلديد الذي يعزز موقع 
وزيرة اخلارجية بعدما اأثارت م�ساء الثنني جدل 
مليارات   8،8 لتوفر  خطة  عن  باإعالنها  كبرا 

القطاع  اأجـــور  يف  يـــورو(  مــلــيــارات   10،5( جنيه 
العام، بعد ربطها بكلفة املعي�سة يف كل منطقة.

التخفي�سات  هـــذه  اأن  املــحــافــظــني  بــعــ�ــس  وراأى 
�ــســتــجــعــل املـــمـــر�ـــســـات ورجــــــال الــ�ــســرطــة وحتى 

املدر�سني اأكرث فقراً يف مناطق حمرومة اأ�سال.
و�ــســبــاح الــثــالثــاء اأي بــعــد 12 �ــســاعــة فــقــط من 
الفكرة  اإعــالن م�سروعها تراجعت ليز ترا�س عن 
املتعمد”  “الت�سويه  با�سمها  املتحدثة  دانت  بينما 

لها.
لأجور  احلالية  “امل�ستويات  اإن  املتحدثة  وقــالــت 
بالتاأكيد”.  عليها  احلــفــاظ  �سيتم  الــعــام  القطاع 

واأ�سافت اأن “قول عك�س ذلك اأمر خاطئ«.
وكان امل�سروع الذي ُعر�س م�ساء الإثنني يتحدث 
ـــــب ح�سب  روات “�سلم  و�ـــســـع  عـــن  وا�ـــســـح  بــ�ــســكــل 

املناطق” خارج لندن.
واأكد فريق حملة ري�سي �سوناك اأن خطة من هذا 
النوع �ستوؤثر على اأجور حواىل �ستة ماليني عامل 

يف القطاع العام.
التخفي�سات  الأحيان  اأغلب  املحافظون يف  ويوؤيد 
يف اخلـــــدمـــــات الــــعــــامــــة. ومــــــع ذلــــــك فـــــــــازوا يف 
بناء على وعد   2019 الت�سريعية يف  النتخابات 
�سيما يف  ، ل  مناطق حمرومة  “برفع م�ستوى” 

�سمال اإنكلرتا. وقد �سهدوا يف هذه املناطق تقدما 
هائال يف القرتاع.ويبداأ اأع�ساء حزب املحافظني 
لبوري�س  خلف  لنتخاب  الأ�سبوع  هــذا  الت�سويت 
بعد  متوز/يوليو  مطلع  ا�ستقال  الــذي  جون�سون 
الت�سويت  هـــذا  الــفــ�ــســائــح.ويــجــري  مــن  �سل�سلة 
باملرا�سلة حتى الثاين من اأيلول/�سبتمر. ويتوقع 

اإعالن النتيجة يف اخلام�س من اأيلول/�سبتمر.
يف  ال�سخ�سيات  من  عــدد  دعــم  ترو�س  ليز  وتلقت 
“ديلي تلغراف”  حزبها يف الأيــام الأخــرة ودعــم 
الثالثاء، وهي �سحيفة يومية لديها تاثر لدى 

الناخبني املحافظني.

•• بريوت-رويرتز

يوافق اليوم اخلمي�س الذكرى الثانية لنفجار 
مرفاأ بروت الذي اأودى بحياة ما ل يقل عن 
اأ�سرارا  واأحلــق  الآلف  واأ�ساب  �سخ�سا   215

باأجزاء من العا�سمة اللبنانية.
وعلى الرغم من الدمار الذي خلفه النفجار 
اأكـــر النــفــجــارات غــر النووية  -وهـــو اأحـــد 
امل�سجلة على الإطــالق- مل ت�سفر التحقيقات 

الق�سائية عن حما�سبة اأي م�سوؤول كبر.
العديد  يــرى  لأ�سهر،  التحقيقات  جتمد  ومــع 
من اللبنانيني يف هذا مثال على الإفالت من 
العقاب الذي تتمتع به الطبقة احلاكمة التي 
طاملا جتنبت امل�ساءلة عن الف�ساد و�سوء الإدارة 
النهيار  اإىل  اأدت  التي  ال�سيا�سات  ذلك  مبا يف 

املايل.
النفجار  حــدوث  لكيفية  ملخ�س  يلي  وفيما 

والعقبات التي كّبلت التحقيق:

* ماذا حدث؟
وقع النفجار بعد ال�ساعة ال�ساد�سة من م�ساء 
الرابع من اأغ�سط�س اآب 2020 نتيجة تفّجر 
مــئــات الأطـــنـــان مـــن نــــرتات الأمـــونـــيـــوم بعد 
ا�ستعالها ب�سبب حريق يف امل�ستودع الذي كانت 

خُمزنة فيه.
اإىل  الأ�سل  الكيمياوية متجهة يف  املــواد  كانت 
من  م�ستاأجرة  �سفينة  مــنت  على  مــوزامــبــيــق 
رو�سيا وبقيت يف املرفاأ منذ عام 2013 عندما 
مت تفريغ حمولتها خالل توقف غر خمطط 

له لتحميل �سحنة اإ�سافية.
يف  وعِلقت  مطلقا،  املــرفــاأ  ال�سفينة  تغادر  ومل 
نزاع قانوين حول ر�سوم للميناء مل يتم دفعها 

بالإ�سافة اإىل وجود عيوب فيها.
ومل يتقدم اأحد للمطالبة بال�سحنة.

وخل�س مكتب التحقيقات الحتادي الأمريكي 

الأمونيوم  نــرتات  كمية  اأن  اإىل  ــــي.اآي(  )اإف.ب
الكمية  اإجــمــايل  ُخم�س  كــانــت  انــفــجــرت  الــتــي 
تــفــريــغــهــا يف  الــتــي مت  2754 طــنــا  الــبــالــغــة 
2013، مما زاد من ال�سكوك يف اختفاء جزء 

كبر من ال�سحنة.
كان النفجار قويا لدرجة اأنه اأمكن ال�سعور به 
واأطلق  قر�س،  يف  كيلومرتا   250 بعد  على 

�سحابة اأ�سبه ب�سحب النفجارات النووية.

* من كان يعرف باأمر املواد الكيماوية؟
كـــان مــ�ــســوؤولــون لــبــنــانــيــون كــبــار، مــن بينهم 
اآنذاك  الـــوزراء  ورئي�س  عــون  مي�سال  الرئي�س 

ح�سان دياب، على علم بال�سحنة.
وقال عون بعد قليل من النفجار اإنه طلب من 
�سروري”  هو  مبا  “القيام  الأمنية  ال�سلطات 
بعد اأن علم بوجود املواد الكيماوية. وقال دياب 

اإنه “مرتاح ال�سمر«.

وذكـــــرت مــنــظــمــة هــيــومــن رايــتــ�ــس ووتـــ�ـــس يف 
الأمن  م�سوؤويل  كبار  اأن  املا�سي  العام  تقرير 
الكبر  اخلــطــر  يـــدركـــون  “كانوا  واحلــكــومــة 
حدوث  خطر  �سمنيا  وتقبلوا  احلــيــاة...  على 

وفيات«.

* من حقق يف النفجار؟
قام وزير العدل بتعيني القا�سي فادي �سوان 
كـــبـــرا لــلــمــحــقــقــني بـــعـــد فـــــرتة وجــــيــــزة من 
 2021 الأول  كانون  دي�سمر  ويف  النفجار. 
�ــســابــقــني وديــــاب  ثـــالثـــة وزراء  �ـــســـوان  اتـــهـــم 
بــعــد ذلــــك مقاومة  لــكــنــه واجـــــه  ـــالإهـــمـــال،  ب

�سيا�سية قوية.
واأبعدته املحكمة عن الق�سية يف فراير �سباط 
هما  �سابقان،  وزيــران  ا�ستكى  اأن  بعد   2021
علي ح�سن خليل وغازي زعيرت، من اأنه جتاوز 

�سالحياته.

اإىل  و�سعى  الــبــيــطــار،  طـــارق  القا�سي  وخلفه 
زعيرت  بينها  من  بــارزة  �سخ�سيات  ا�ستجواب 
التي  اأمل  وخليل، وكالهما ع�سوان يف حركة 
وحليفان  بــري  نبيه  الــرملــان  رئي�س  يتزعمها 

حلزب اهلل املدعوم من اإيران.
اإبراهيم  عبا�س  الــلــواء  ل�ستجواب  �سعى  كما 

املدير العام جهاز الأمن العام.
ونفى اجلميع ارتكاب اأي خمالفات.

* كيف تعرقل �صري التحقيق؟
امل�سوؤولني  جميع  من  مقاومة  البيطار  واجــه 
احلـــالـــيـــني والـــ�ـــســـابـــقـــني الــــذيــــن �ــســعــى اإىل 
باحل�سانة  يتمتعون  اأنهم  بحجة  ا�ستجوابهم، 

اأو اأنه يفتقر اإىل �سلطة مقا�ساتهم.
احلياة  ويف  املحاكم  �ساحات  يف  ال�سراع  وامتد 

ال�سيا�سية وال�سوارع.
واأغرق امل�ستبه بهم املحاكم العام املا�سي باأكرث 

من 20 ق�سية ت�سعى لإبعاد البيطار بدعوى 
اأدى  مما  “اأخطاء ج�سيمة”،  وارتكابه  حتيزه 

اإىل توقف التحقيق عدة مرات.
اإن اأي ق�سايا �سدهم  وقال الــوزراء ال�سابقون 
بالروؤ�ساء  خا�سة  حمكمة  تنظرها  اأن  يجب 
اأي  املــحــكــمــة  تــلــك  والـــــــــوزراء. ومل حتــا�ــســب 
اإىل  التحقيق  قــيــادة  و�ستنقل  قـــط،  مــ�ــســوؤول 

الأحزاب احلاكمة يف الرملان.
والتحقيق يف غياهب اجلب منذ اأوائل 2022 
اأن تف�سل  ب�سبب تقاعد ق�ساة حمكمة يتعني 
يف العديد من ال�سكاوى بحق البيطار قبل اأن 

يتمكن من ال�ستمرار يف تاأدية عمله.
واأوقف وزير املالية، املدعوم من بري، التوقيع 
اإىل  م�سرا  جــدد،  ق�ساة  بتعيني  مر�سوم  على 

خماوف ب�ساأن التوازن الطائفي.

* ما الذي يفكر فيه حزب اهلل؟
مل يــالحــق الــبــيــطــار اأيـــا مــن اأعــ�ــســاء جماعة 

حزب اهلل امل�سلحة املدعومة من اإيران.
عليه  �سر�سة  حملة  اهلل  حــزب  �سن  هــذا  ومــع 
حلفاء  ل�ستجواب  �سعى  اأن  بعد  املا�سي  العام 
بر�سالة  اهلل  م�سوؤول كبر يف حزب  وبعث  له. 
اجلماعة  اأن  مـــن  فــيــهــا  يــحــذر  الــبــيــطــار  اإىل 

“�ستقتلعه«.
وحتولت مظاهرة مناه�سة للبيطار دعا اإليها 
الأول  ت�سرين  اأكتوبر  يف  وحــلــفــاوؤه  اهلل  حــزب 

املا�سي اإىل اأعمال عنف دامية.
واتهم حزب اهلل الوليات املتحدة، التي ت�سنف 
بالتدخل  اإرهابية،  اأنها منظمة  على  اجلماعة 

يف التحقيق، وهو ما نفاه ال�سفر الأمريكي.
اإليه  وجهت  التي  التــهــامــات  اهلل  حــزب  ونفى 
وقت النفجار باأنه كان يخزن اأ�سلحة يف املرفاأ 
وقال اإنه ل عالقة له بالنفجار. ولطاملا اتهم 
على  بال�سيطرة  اجلــمــاعــة  اهلل  حــزب  خ�سوم 

املرفاأ، وهو ما تنفيه اأي�سا.

عراقية جنوبية قاومت حزب 
البعث واملجتمع بعد�شتها 

•• العمارة-اأ ف ب

املجتمع،  حتــّدت  وامـــراأة  البعث،  حــزب  زمــن  يف  �سيا�سية  �سجينة  م�سّورة، 
هذه هي �سمرة مزعل، العراقية من العمارة يف جنوب العراق، التي كرت 

والكامرا بيدها، وّثقت بها طبيعة اأهوار اجلنوب املميزة ووجوه �سّكانها.
اكت�سبت مزعل بكفاحها املهني وال�سيا�سي يف �سنوات عمرها ال�سبع وال�سبعني 
مكانًة حقيقية كامراأة �سلبة ملدينة تغفو على �سواطئ نهر دجلة، ورغم كّل 
اأن  ما قا�سته من �سجن وتعذيب، مل ينطفئ �سغفها مبهنة الت�سوير منذ 

كانت يف ال�ساد�سة ع�سرة.
»ل يكاد بيت يف مركز واأق�سية حمافظة مي�سان ل يعرف �سمرة امل�سورة”، 
يقول با�سم الزبيدي “40 عاماً”. وي�سيف “جيلنا عرف �سمرة حينما كنا 
ناأتي للتقاط �سورة لديها، ومن اجليل ال�سابق، هم عا�سروا �سمرة مزعل 

يف جهادها ون�سالها«.
بر�س  لفران�س  �سمرة  تــروي  العمارة،  يف  ملنزلها  املال�سق  ال�ستوديو  من 
امراأة  كاأول  ال�ستينات  يف  بداأت  التي  والن�سالية  املهنية  م�سرتها  بتوا�سع 
متتهن حرفة تعّد حكراً على الرجال يف جمتمع ما زال حمافظاً وذكورياً 

اإىل حّد كبر.
و�سعتها  والأ�ــســود،  بالأبي�س  التقطتها  وب�سور  بالذكريات  يغ�ّس  املــكــان 
اأو عّلقتها على اجلــدران: امــراأة وطفل منحنيان فوق نهر دجلة  األبوم  يف 
لتعبئة قدر من املياه، رجل بالعباءة التقليدية والكوفية يجّر خلفه جماًل، 
قوارب تعر الأهوار التي متّثل هوّية تلك املنطقة الزراعية، ن�ساء بالعباءة 

ال�سوداء يحملن على ظهورهّن ما يبدو اأنه اأكيا�س ثقيلة من احلنطة.
“من الفالحني للمثقفني، �سورت. �سورت العمارة بجمالها  تقول مزعل 

الطبيعي والأهوار، اإىل عمق الأهوار«.
تقّدمت مزعل بال�سّن، لكنها مل ترتك الت�سوير. خطوط الزمن باديٌة على 
وجهها وغطى ال�سيب �سعرها الذي تظهر خ�سل منه حتت و�ساحها الأ�سود. 
على اجلدار خلفها �سورٌة لها وهي �ساّبة يف فرتة ال�ستينات، ب�سعر ق�سر 

كان رائجاً حينها وتّنورة ق�سرة بي�ساء.
متاماً.  الفكرة  والدها  يحبذ  مل  والت�سوير،  الكامرا  حمل  قــّررت  حينما 
اأنت ل تزالني �سابة  اأن يعّلمني املهنة، قال يل كاّل  اأبي  “طلبت من  تروي 

�سغرة ل ت�ستطيعني، واملجتمع قا�ٍس، قلت له ل، على العك�س«.
يف ذلك احلني، اأ�سبحت ظروف عائلة �سمرة املادية �سعبًة جداً، فالوالد 
اأوائــل امل�سّورين يف حمافظة مي�سان، فقد ب�سره، ومل يعد  الذي كان من 

قادراً على اإعالة العائلة.
بالت�سوير”.  نقوم  جميعنا  مهنة،  غر  تعرف  ل  “عائلتي  �سمرة  تقول 
لّقنها بدايًة الت�سوير بالكامرا ال�سم�سية، ثّم باع اأر�ساً ورثها عن اأجداده 

لي�سرتي لها كامرا كهربائية.

ترا�س تعزز موقعها يف �شباق رئا�شة احلكومة الربيطانية 

•• تايبيه-اأ ف ب

الأربعاء  ون  اإنـــغ  ت�ساي  تــايــوان  رئي�سة  اأكـــدت 
تهديد  مواجهة  ترتاجع” يف  “لن  بالدها  اأن 
ال�سني التي ت�ستعد لتنظيم مناورات ع�سكرية 
تــنــطــوي عــلــى خـــطـــورة بــالــقــرب مـــن �سواحل 
النواب  رئي�سة جمل�س  زيارة  ردا على  اجلزيرة 

الأمركي نان�سي بيلو�سي.
وخالل لقاء مع ت�ساي يف تايبيه، قالت بيلو�سي 
يف  موؤكدة  “ب�سالم”،  املنطقة  اإىل  جــاءت  اإنها 
تتخلى  لن  املتحدة  الــوليــات  اأن  نف�سه  الوقت 
الدميوقراطية  اجلزيرة  حيال  التزاماتها  عن 
التي تعي�س حتت التهديد الدائم لغزو �سيني.

الوليات  يف  م�سوؤول  اأرفـــع  بيلو�سي  و�سرحت 
“اليوم  عاما   25 منذ  اجلزيرة  يــزور  املتحدة 
لب�س  ب�سكل ل  ليقول  تــايــوان  اإىل  وفــدنــا  جــاء 
تايوان  جتاه  التزامنا  عن  نتخلى  لن  اإننا  فيه 

واأننا فخورون ب�سداقتنا الدائمة«.
تايبيه م�ساء  اإىل  الأمركية  امل�سوؤولة  وو�سلت 
الثالثاء على منت طائرة ع�سكرية اأمركية ما 

اأثار على الفور ردود فعل حادة يف بكني.
“النتهاك  ال�سينية  اخلــارجــيــة  وزارة  ودانـــت 
حيال  الأمـــركـــيـــة  لـــاللـــتـــزامـــات  اخلطر” 
ال�سالم  خــطــر  ب�سكل  “يقو�س  الــــذي  بــكــني 

وال�ستقرار الإقليميني«.
ال�سفر  الــ�ــســيــنــيــة  احلـــكـــومـــة  ـــتـــدعـــت  وا�ـــس
نــيــكــول�ــس بــرنــز مــ�ــســاء الثالثاء.  الأمـــركـــي 
وعـــر نــائــب وزيــــر اخلــارجــيــة �ــســيــه فــيــنــغ عن 

الزيارة.  عــلــى  لــبــلــده  حازمة”  “احتجاجات 
لتايوان(  بيلو�سي  )زيــــارة  “املبادرة  اإن  وقـــال 
�سادمة جدا والعواقب �ستكون خطرة جدا”، 
كما ذكرت وكالة ال�سني اجلديدة.من جهتها، 
وعدت وزارة الدفاع ال�سينية “باأعمال ع�سكرية 
املناورات  من  �سل�سلة  عر  الأهداف”،  حمددة 
الع�سكرية حول اجلزيرة تبداأ الأربعاء، مبا يف 
املدى”  بعيدة  احلية  الــذخــرة  “اإطالق  ذلــك 
الـــذي يف�سل اجلــزيــرة عن  تــايــوان  يف م�سيق 
الإحداثيات  لل�سني.وت�سر  الرئي�سي  الـــر 
التي ن�سرها اجلي�س ال�سيني اإىل اأن جزًءا من 
العمليات الع�سكرية �سيجري على بعد ع�سرين 

كيلومرًتا عن �ساحل تايوان.
التايوانية  الــدفــاع  وزارة  با�سم  املتحدث  وقــال 

املناورات  مــنــاطــق  “بع�س  اإن  فــانــغ  يل  �ــســون 
ال�سينية تتداخل مع املياه الإقليمية لتايوان”. 
واأ�ساف اأن “هذا عمل غر عقالين يهدف اإىل 

حتدي النظام الدويل«.
ب�ساأن  “قلقة”  اإنــهــا  قــالــت  فقد  الــيــابــان،  اأمـــا 
بع�سها  اأن  اإىل  م�سرة  ال�سينية،  التدريبات 

�سينتهك منطقتها القت�سادية اخلال�سة.
ودعت كوريا اجلنوبية املحطة التالية يف اجلولة 

الآ�سيوية لبيلو�سي الأربعاء، اإىل الهدوء.
بع�س  ا�ستراد  تعليق  الأربعاء  ال�سني  واأعلنت 
تايوان وت�سدير  والأ�سماك من  الفاكهة  اأنــواع 

الرمال الطبيعية اإىل اجلزيرة.
اإنها  الأربــعــاء  ال�سينية  اجلمارك  اإدارة  وقالت 
الأ�سماك  وبع�س  احلم�سيات  ا�ستراد  �ستعلق 

من تايوان. واأكدت اأنها ر�سدت “مراًرا” نوًعا 
ثمار احلم�سيات  على  ال�سارة  الطفيليات  من 
املبيدات  مـــن  مــفــرطــة  مــ�ــســتــويــات  و�ــســجــلــت 

احل�سرية.
كما اأعلنت وزارة التجارة، من جانبها، “تعليق 
ت�سدير الرمال الطبيعية اإىل تايوان” اعتباًرا 

من الأربعاء، دون اإبداء اأي تف�سر.
اأن بــالدهــا لن  تــايــوان الأربــعــاء  اأكـــدت رئي�سة 
بيلو�سي  مع  اجتماعها  خالل  وقالت  ترتاجع. 
“�سنوا�سل )...( الدفاع عن الدميوقراطية”. 
“اتخاذ  املــ�ــســوؤولــة الأمــركــيــة عــلــى  و�ــســكــرت 
خطوات ملمو�سة لإظهار دعمها الثابت لتايوان 

يف هذه اللحظة احلا�سمة«.
و ذكرت �سلطات تايوان ليل الثالثاء والأربعاء 
21 طائرة ع�سكرية �سينية دخلت منطقة  اأن 
حتديد الدفاع اجلوي للجزيرة - وهي منطقة 
اأكــــــر بــكــثــر مــــن جمـــالـــهـــا اجلـــــــوي. ودانـــــت 
تهديد  “حماولة  الــتــايــوانــيــة  الـــدفـــاع  وزارة 
وال�ستقرار  ال�سالم  وتقوي�س  ومدننا  موانئنا 

الإقليميني من جانب واحد«.
واأ�سافت اأن “اجلي�س �سيبقى بالتاأكيد يف مكانه 
و�سيحمي الأمن القومي، ونطلب من اجلمهور 

الطمئنان ودعم اجلي�س«.
الدفاع  با�سم وزارة  الناطق  وجاءت ت�سريحات 
اإن  الأربــعــاء  اأكــد  للوزارة  بيان  بعيد  التايوانية 
املوانئ  تهدد  ال�سينية  الع�سكرية  التدريبات 
اجلزيرة،  يف  احلــ�ــســريــة  واملــنــاطــق  الرئي�سية 

ووعدت ب”تعزيز” الدفاعات والرد بحزم.

•• رانغون-اأ ف ب

الرو�سي  اخلـــارجـــيـــة  وزيــــــر  �ـــســـرح 
نـــايـــبـــيـــداو  ـــســـرغـــي لفـــــــــروف يف  �
جهود  تـــدعـــم  بـــــالده  اأن  الأربـــــعـــــاء 
“لتحقيق  الــعــ�ــســكــريــة  املــجــمــوعــة 
ت�سهد  الــتــي  بــورمــا  يف  ال�ستقرار” 
اأزمــــة مــنــذ النـــقـــالب الــعــ�ــســكــري يف 

الأول من �سباط/فراير 2021.
الرو�سية عن  الأنباء  وكــالت  ونقلت 
مت�سامنون  “نحن  قــولــه  لفـــروف 
البورمية(  )ال�سلطات  اجلــهــود  مــع 
الــهــادفــة اإىل اإحــــالل ال�ــســتــقــرار يف 
املقبل  “العام  واأ�ــــســــاف  البالد”. 
ت�سريعية  انـــتـــخـــابـــات  �ــســتــنــظــمــون 
ونتمنى لكم التوفيق يف جعل بلدكم 

اأقوى واأكرث ازدهاًرا«.
التقى لفروف خالل زيارته الأوىل 
بقادة  النــــقــــالب،  مــنــذ  بـــورمـــا  اإىل 
احلاكمة،  الــعــ�ــســكــريــة  املـــجـــمـــوعـــة 
التعاون  قــ�ــســايــا  مــعــهــم  ونـــاقـــ�ـــس 

الدفاعي والأمني.
وقال الوزير الرو�سي “لدينا اأ�سا�س 
متني جدا لتعزيز التعاون يف عدد من 
املجالت” م�سرا اإىل اأن “ال�سراكة 

ودية تقليديا” بني البلدين.
قدوم  اأي�سا  تنتظر  رو�سيا  اإن  وقــال 
حل�سور  بــورمــا  مــن  كبر”  “وفد 

املــنــتــدى القـــتـــ�ـــســـادي الــ�ــســرقــي يف 
فـــالديـــفـــو�ـــســـتـــوك املــــقــــرر عـــقـــده يف 

مطلع اأيلول/�سبتمر.
املجموعة  قائد  وناق�س لفروف مع 
مني  اجلــــرال  احلــاكــمــة  الع�سكرية 
اأونــغ هالينغ فتح قن�سليات جديدة 
“لتعزيز ال�سفر” بني بلديهما، على 

ما ذكرت وكالة تا�س.
بعد  الع�سكرية  املجموعة  تعلق  ومل 

على زيارة لفروف.
يــ�ــســل لفـــــروف  اأن  املـــتـــوقـــع  ومـــــن 
كمبوديا  يف  بنه  بنوم  اإىل  اخلمي�س 
الدول  خارجية  وزراء  يجتمع  حيث 
الأع�ساء يف رابطة دول جنوب �سرق 
ُتدَع  مل  اجتماع  وهو  )اآ�سيان(،  اآ�سيا 

اإليه بورما.
ب�سكل  املـــعـــزولـــة  رو�ـــســـيـــا،  اأظــــهــــرت 

متزايد على ال�ساحة الدولية ب�سبب 
هجومها على اأوكرانيا، دعًما متزايًدا 
الذي  البورمي  الع�سكري  للمجل�س 

تبيعه اأ�سلحة ب�سكل خا�س.
اأونـــــغ هالينغ  وقــــام اجلـــــرال مـــني 
يف  مــو�ــســكــو  اإىل  “خا�سة”  بـــزيـــارة 
اإنه  تــقــاريــر  متـــوز/يـــولـــيـــو وذكـــــرت 
التقى م�سوؤولني من وكالتي الف�ساء 

والطاقة النووية.
ويــتــ�ــســاءل الــتــاأيــيــد الـــــذي حتظى 
الدولية،  الــ�ــســاحــة  عــلــى  بـــورمـــا  بـــه 
خا�سة بعد اإعــدام اأربعة من ن�سطاء 
الـــدميـــوقـــراطـــيـــة يف نــهــايــة متـــوز/
يـــولـــيـــو، بــيــنــهــم اثــــنــــان مــــن رمــــوز 

املعار�سة.
القمع  احلـــاكـــم  وُيـــوا�ـــســـل اجلــيــ�ــس 
الدموي خل�سومه، اإذ ُقتل اأكرث من 
األفي مدين واأوقف اأكرث من 15 األًفا 
ملنّظمة  وفًقا  النقالب،  اآخرين منذ 
اجلي�س  كــان  حمّلية.  حكومّية  غر 
اأنـــه �سيتم رفــع حــالــة الطوارئ  اأكـــد 
لكن   .2023 اآب/اأغــ�ــســطــ�ــس  قــبــل 
األــقــاه �سباح الثــنــني، مل  يف خطاب 
موعد،  اأي  هالينغ  اأونــغ  مني  يذكر 
اأن  اإىل  اأوًل  حتتاج  بــورمــا  اإن  قائال 
لإجراء  وا�ستقرار”  “ب�سالم  تكون 
“اإ�سالح”  عن  ومتحدثا  انتخابات، 

للنظام النتخابي.

رو�شيا تدعم املجموعة الع�شكرية احلاكمة يف بورما رئي�شة تايوان ل�»بيلو�شي«: لن نرتاجع اأمام التهديد ال�شيني 

اأودى بحياة ما ل يقل عن 215 �صخ�صا واأ�صاب الآلف  

انفجار بريوت.. ملاذا مل ُيحا�شب اأي م�شوؤول كبري؟ 

•• عوا�صم-وكاالت

الأمركي  الــنــواب  جمل�س  رئي�سة  و�ــســول  فــور 
اأعـــلـــن اجلي�س  تـــايـــوان،  اإىل  بــيــلــو�ــســي،  نــانــ�ــســي 
ال�سيني اإجراء مناورات ع�سكرية حول اجلزيرة، 
التي ردت باأنها متتلك القدرة على حماية اأمنها، 
الــ�ــســدام مفتوحة. فــر�ــس  الـــذي يجعل  الأمــــر 

مـــنـــاورات حمـــدودة  ال�سيني  اجلــيــ�ــس  واأجـــــرى 
اخلمي�س،  مو�سعة  لأخــــرى  ويــجــهــز  الــثــالثــاء، 
فيما علق اجلي�س التايواين اأن ال�سني “حتاول 
موؤكًدا  الرئي�سية”،  ومــدنــنــا  مــوانــئــنــا  تــهــديــد 
تايوان«. اأمــن  القدرة على حماية  “ميتلك  اأنــه 

 »su-35« طــــراز  �ــســيــنــيــة  مــقــاتــالت  وعــــرت 

م�سيق تايوان، وردت املدفعية التايوانية بطلقات 
حتذيرية، وبثت وكالة اأنباء ال�سني “�سينخوا”، 
تايوان من  القوات حول  اأظهرت متركز  �سورة 
 6 املناورات يف  �ستكون  جميع الجتاهات؛ حيث 

مناطق حميطة بها.
الأمركي،  باور”  فاير  “غلوبال  موقع  ووفــق 
بني  الــثــالــثــة  املــرتــبــة  يحتل  ال�سيني  فاجلي�س 
اإح�ساءات  العامل، ح�سب  139 جي�سا يف  اأقــوى 
قــــدرات  الــ�ــســيــنــي  اجلــيــ�ــس  2021.وميتلك 
ع�سكرية هائلة؛ اأبرزها جتاوز عدد جنوده 3.3 
الع�سكرية  للخدمة  وي�سلح  جــنــدي،  مــاليــني 
617 مليون فرد، وي�سل ل�سن التجنيد �سنويا 

20 مليونا.

ا  عامليًّ الأوىل  املرتبة  يف  في�سنف  الأ�سطول  اأمــا 
القوات  ت�سنف  بينما  بــحــريــة،  وحـــدة  بـ777 
و260  اآلف  بـ3  الــثــالــثــة  املــرتــبــة  يف  اجلــويــة 
ت�سم  التي  الــريــة  الــقــوات  اإىل  اإ�سافة  طــائــرة، 
ال�سواريخ  وراجــمــات  واملــدافــع  الــدبــابــات  اآلف 
التقارير  املــــدرعــــات.وتــــقــــدر  اآلف  وعـــ�ـــســـرات 
نووّيا،  راأ�ــســا   350 ال�سني  لــدى  اأن  الع�سكرية 
204 �ــســواريــخ طويلة املــدى يتم  مبــا يف ذلــك 
اإطالقها من من�سات اإطالق اأر�سية و48 على 
الغوا�سات، و20 “قنبلة جاذبية” يتم اإ�سقاطها 
ال�سواريخ  اآلف  عـــن  فــ�ــســال  الـــطـــائـــرات،  مـــن 
العابرة للقارات.ويوا�سل اجلي�س حتديث قواته 
الأمركي،  التكنولوجي  التفوق  لتخطي  �سعيا 

املا�سي  الــعــام  اأطــلــق  ــه  فــاإّن الــبــنــتــاغــون،  وح�سب 
طائرة �سراعية فرط �سوتية قامت بدورة حول 
الأر�س ب�سرعة تفوق 6 اآلف كم يف ال�ساعة، وهو 

�سالح على ما يبدو ل متتلكه وا�سنطن.
املرتبة  يف  التايواين  اجلي�س  ي�سنف  املقابل،  يف 
22 بني اأقوى اجليو�س، وميتلك اأكرث من 1.8 
ماليني جندي، وي�سل 300 األف ل�سن التجنيد 
رقم  املرتبة  يف  اجلوية  القوات  �سنوّيا.وت�سّنف 
يف  الأ�ــســطــول  بينما  طــائــرة،  بـ739  عاملّيا   14

املرتبة 22 بـ117 وحدة بحرية.
وتعتزم القوات اجلوية امتالك 66 طائرة من 
طراز “اإيه تي-5 بريف اإيجل” فائقة القدرات، 
حكومية  �سركة  اأنتجتها   ،2026 عــام  بحلول 

يف  التايوانية  امل�سلحة  الــقــوات  حملية.وتعتمد 
الرئي�سة  لكن  الأمــركــي،  الــعــتــاد  على  الــغــالــب 
�سناعة  لتطوير  اأولــويــة  اأعطت  اإنـــغ-ون  ت�ساي 
الرية  الــقــوات  يخ�س  وطنية.وفيما  دفــاعــيــة 
فت�سم اأكرث من 1100 دبابة واآلف املدرعات، 
املــيــدانــيــة وذاتــيــة احلركة  املــدافــع  اإىل  اإ�ــســافــة 
تايوان  فاإن  تقارير،  ال�سواريخ.ووفق  وراجمات 
اجلي�س  وجــه  يف  ال�سمود  ميكنها  ل  اأنـــه  تعلم 
ال�سيني؛ ولهذا تتجهز بتكتيكات قتالية تعتمد 
قدر  اأكــر  وا�ستخدام  الت�سالت،  مركزية  عدم 
مـــن الــعــتــاد الــعــ�ــســكــري املــتــحــرك الــــذي ي�سهل 

اإخفاوؤه خالل احلرب.
ومعلقا يقول اخلبر الع�سكري جالل الطويل، 

اإن الــ�ــســني تــعــطــي حتـــديـــث اجلــيــ�ــس اأولـــويـــة 
للتحول  ا�سرتاتيجية  اعتمدت  لذلك  ق�سوى؛ 
و�سط  بــالــكــامــل،  وحمو�سبة  تكنولوجية  لــقــوة 

نزاعاتها مع دول اجلوار.
التايواين،  وعن قدرات اجلي�س ال�سيني مقابل 
عربية”:  نــيــوز  “�سكاي  ملــوقــع  الــطــويــل  يــقــول 
الع�سكرية  الرت�سانة  يف  �سواء  مقارنة،  ل  “اإنه 
مع  خا�سة  القتالية،  اللوج�ستية  الــقــدرات  اأو 
امــتــالك بــكــني قــــدرات نــوويــة هــائــلــة، ويعتقد 
راأ�س  األــف   2030 بحلول  لديها  �سيكون  بــاأنــه 
نــووي جاهز لــالإطــالق، ورغــم ذلــك فعقيدتها 
بل  الهجومية  النزعات  على  تقوم  ل  الع�سكرية 

فر�س الهيمنة والردع«.

اجلي�شان ال�شيني والتايواين.. القدرات الع�شكرية وفر�س احلرب
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عربي ودويل
•• تون�س-وكاالت

اإخاللت  ت�سجيل  عن  تون�س  يف  اجلمهورية  رئا�سة  ك�سفت 
و خمــالــفــات مــالــيــة تعلقت بــالــقــرو�ــس املــ�ــســنــدة لــلــدولــة و 
اإبان حكم  املوؤ�س�سات العامة خالل الع�سر �سنوات الأخرة، 

حركة النه�سة الإخوانية و حلفائها للبالد.
و جاء يف بيان ر�سمي �سدر عن رئا�سة اجلمهورية يوم  اأول 
من اأم�س الأول الثنني يف اأعقاب لقاء جمع الرئي�س قي�س 
لوزارة  تقريرا  اأن  بــودن  جنــالء  احلكومة  برئي�سة  �سعيد 
املالية تعلق بجرد القرو�س التي حت�سلت عليها تون�س يف 
ال�سنوات الأخرة بني وجود اإخاللت يف ماآل هذه القرو�س 
وكانت  الــبــالد.  تكبدتها  موجب  دون  خ�سائر  يف  ت�سبب  ما 
وزارة املالية قد بداأت منذ اأ�سهر التحقيقات يف الأموال التي 
ح�سلت عليها تون�س يف �سكل هبات و قرو�س خالل فرتة 
انتظار  الت�سرف فيها. ويف  اأوجه  النه�سة ويف  حكم حركة 

عر�س نتائج هذه التحقيقات للعموم ت�سلم الرئي�س قي�س 
�سعيد ك�سفا عن تفا�سيلها وقال باملنا�سبة اإنه “يجب و�سع 
حّد لهذه الأو�ساع وحتميل كل من ت�سّبب فيها امل�سوؤولية 
ي�ستفيد  اأن  دون  الثمن  يدفع  مــن  هــو  ال�سعب  لأن  كاملة 
من هذه الأموال الطائلة«.و يثر ملف القرو�س و الهبات 
التي حت�سلت عليها احلكومات ال�سابقة �سكوكا وا�سعة حول 
�سبهات ف�ساد و�سوء ت�سرف يف هذه الأموال، حيث قال رئي�س 
جلنة مكافحة الف�ساد يف الرملان ال�سابق والقيادي يف حركة 
ال�سعب بدر الدين القمودي اإن املليارات التي ح�سلت عليها 
تون�س يف اإطـــار قــرو�ــس وهــبــات حتــوم حــول اأوجـــه �سرفها 
وهو  كبر جدا  املنهوبة  الأمــوال  واإن حجم  ف�ساد،  �سبهات 

تون�س.وثمن  تعي�سها  التي  القت�سادية  الأزمــة  اأ�سباب  من 
عربية”متابعة  نيوز  ملوقع”�سكاي  ت�سريحات  يف  القمودي 
الدولة مل�سر الأمــوال التي دخلت تون�س يف �سكل هبات و 
قرو�س، م�سرا اإىل اأن جهوزية التقارير الرقابية �سي�سمح 
بــاملــالحــقــة الــقــانــونــيــة ملــرتــكــبــي جــرائــم الــفــ�ــســاد املــــايل يف 
التي  ال�سابقة، كما �سيك�سف عن حجم الأمــوال  احلكومات 
اأثــر لها يف  دخلت تون�س وجمــالت �سرفها خا�سة واأنــه ل 

التنمية ول يف حت�سني ظروف عي�س املواطنني.
واأكد اأن ملف القرو�س املنهوبة دليل على اإهدار املال العام 
املتورطة  النه�سة  حركة  حلكم  الــ�ــســوداء  الع�سرية  خــالل 
ول�سو�س  الفا�سدين  مــن  احلــكــم  �ساركها  مــن  جــانــب  اإىل 

باأ�سكال  العمومي  املــال  تبديد  تعبره، يف  وفق  العام،  املــال 
خمتلفة عر ا�ستغالل املوؤ�س�سات العمومية وبيع الأمالك 
امل�سادرة يف ظروف غام�سة و�سرف الهبات و القرو�س يف 

غر حملها.
و  املالية  للرقابة  العليا  الهيئة  رئي�س  اأو�ــســح  جهته،  مــن 
التقرير  اأن  للموقع  ت�سريحات  العيادي يف  كمال  الإداريــة 
رقابي  هيكل  عن  �سدر  القرو�س  و  الهبات  ب�سرف  املتعلق 
م�ستقل يعمل حتت اإ�سراف وزارة املالية وم�سهود بنزاهته، 
م�ستمرة  ب�سفة  تنجز  املـــايل  التدقيق  تــقــاريــر  اأن  مــوؤكــدا 
وتــر�ــســد الإخــــاللت والــتــجــاوزات غــر اأنــهــا مل تكن جتد 
اأذانا �ساغية لدى اأجهزة ال�سلطة التنفيذية.وعلق العيادي 

باأن “�سوء الت�سرف يف املال العام هو عنوان الع�سر �سنوات 
اإدارة  و�ــســوء  املــفــرط  بالتاأجر  ويتعلق  تون�س  يف  الأخـــرة 
تورطت  وقــد  التفاقيات  عر  العام  املــال  وابــتــزاز  امل�ساريع 
املنظمات  و  ال�سيا�سية  والأحـــزاب  املتعاقبة  احلكومات  فيه 
الــتــي تـــواطـــاأت بــالــ�ــســمــت«. يف �ــســيــاق ذلــــك، قـــال الناطق 
الر�سمي با�سم التيار ال�سعبي حم�سن النابتي “اإن التدقيق 
يف الديون و الهبات التي تلقتها تون�س كان مطلبا اأ�سا�سيا 
اإغــراق الدولة يف ديون مهولة مل تقابلها  للمواطنني بعد 

اإجنازات على اأر�س الواقع«،
املديونية  اأن  عربية  نيوز  �سكاي  ملوقع  حديثه  يف  واأ�ــســاف 
واأن  تنموية  منجزات  تعك�س  ل  تون�س  منها  تــعــاين  الــتــي 
الفقر  نــ�ــســب  زادت  الــوقــت  نــفــ�ــس  ارتــفــعــت ويف  الــقــرو�ــس 
وانهارت اخلدمات يف البالد خالل الع�سرية الفارطة جراء 
بجرمية  مرتكبيه  يحا�سب  اأن  يجب  الــذي  الت�سرف  �سوء 

العبث باملال العام.

•• بغداد-اأ ف ب

ــــــــات مــــنــــزل وعـــمـــال  مــــوظــــفــــون ورب
مــيــاومــون اأو نــا�ــســطــون: هــــوؤلء هم 
العراقي  الــرملــان  داخــل  املعت�سمون 
نف�سها،  املطالب  يرفعون  اأيـــام،  منذ 
لكنهم قادمون من خلفيات خمتلفة.

يكّرر اجلميع اخلطاب نف�سه، خطاب 
ممــــاثــــل لــــكــــالم مـــقـــتـــدى الـــ�ـــســـدر، 
اجتماعية  مــطــالــب  مـــع  ويــــرتافــــق 
تعك�س ق�سوة احلياة اليومية بالن�سبة 
لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة يف الــــعــــراق: من 
ومكافحة  ال�سيا�سي  الــنــظــام  تغير 
لل�سباب،  عــمــل  اإيـــجـــاد  اإىل  الــفــ�ــســاد 

وتاأمني خدمات عامة جيدة.
املــوّحــدة، ق�س�س  اللغة  هــذه  وخــلــف 

خمتلفة.
العمر  مــن  البالغ  حممد  علي  تــرك 
43 عــامــاً زوجــتــه واأطــفــالــه الثالثة 
ـــعـــراق، وجاء  ال الــبــيــت يف جــنــوب  يف 

لي�سارك يف العت�سام منذ ال�سبت.
تعّر  ف�سيحة  بلغة  الــرجــل  ويــقــول 
اإ�سالمية،  عن مهنته كمدّر�س تربية 
“)جئت( من اأجل اإخال�س بلدي من 

اأفكاك الفا�سدين«.
ويطالب املدر�س اأي�ساً بد�ستور جديد 
م�ساركته  يخفي  ول  رئا�سي.  ونظام 
التظاهرات  بكّل   2003 العام  منذ 

التي دعا اإليها التيار ال�سدري.
ال�سدريون”  “نحن  عــبــارة  ويــكــرر 
اأكـــرث مــن مـــرة، ويـــروي كيف �سارك 
اأربع مرات باقتحام املنطقة اخل�سراء 
الــتــي ت�سّم  الــعــا�ــســمــة  املــحــ�ــســنــة يف 
مقرات حكومية و�سفارات، فقد دخل 
ومكتب   2016 الـــعـــام  يف  الـــرملـــان 
رئي�س الــوزراء، وعاد ليدخله مرتني 

خالل الأ�سبوع املا�سي.

ونعم  كـــلـــهـــا  “دخلتها  ويـــ�ـــســـيـــف 
“الجتاه  عـــن  مــتــحــّدثــاً  اأفتخر”، 
الذي  لــلــتــيــار  العقائدي”  الـــثـــوري 

ينتمي اإليه.
“حتديات  بــــوجــــود  الــــرجــــل  ويــــقــــّر 
لكن  الإ�سالح”  �ــســراع  يف  و�سعوبة 
بها  يتمتع  التي  الإلهية”  “احلماية 
اإىل  اإ�ــســافــة  املــهــمــة،  ت�سّهل  الــ�ــســدر، 
“قاعدته اجلماهرية املتفانية التي 
اأوكار  التي ي�سرب بها  الــذراع  تعتر 

الفا�سدين«.
جتل�س اأم علي على اأريكة داخل مبنى 
الـــرملـــان. تـــاأتـــي املـــــراأة الــبــالــغــة من 
الرملان  اإىل  يومياً  عاماً   47 العمر 
واأ�سقائها  زوجــهــا  مــع  الــ�ــســبــت  مــنــذ 

واأولدهم.
املـــراأة، وهــي رّبــة منزل ترتدي  توؤّكد 
لـ  واجلــّدة  الطويلة  ال�سوداء  العباءة 
13حفيداً، اأنها �ستاأتي “كل يوم، اإىل 

حني اأن يقول لنا ال�سيد ان�سحبوا«.
و�سعت اأم علي �سورة مقتدى ال�سدر 

على ركبتيها فيما قالت “اإنه الوحيد 
الــنــزيــه، الــوحــيــد الـــذي يــكــافــح �سّد 

الظلم«.
يف بلد غني بالنفط ولكن يعاين من 
بالتظاهرات  علي  اأم  ت�سارك  الف�ساد، 
�ساع  الــوطــن  الــوطــن.  “ل�سرتجاع 

الوطن كله قد مت نهبه«.
اأم علي من �سكان حّي مدينة ال�سدر 
�سّمي تيمناً  ال�سعبي يف بغداد والذي 
بـــوالـــد مـــقـــتـــدى. زوجـــهـــا مـــن ذوي 
اإ�سابة  اإثــــر  اخلــا�ــســة  الحــتــيــاجــات 
يف  بانفجار   2009 العام  يف  تلقاها 
“كان مــوظــفــاً، وكان  بــغــداد. وتــقــول 
وت�سيف  العمل”.  مكان  من  خارجا 
اأنه ا�سطر لرتك املدر�سة من املرحلة 
“مّذاك،  عائلته،  لإعــالــة  البتدائية 

مل نتلقَّ اأي تعوي�س«.
تنّدد املراأة وهي اأم ل�سّت بنات و�سبي 
باأن “لي�س هناك عمل لل�سباب. حتى 
يعملون  عليا  بــ�ــســهــادات  اخلــريــجــون 
اأهذا  يومي.  باأجر  عماًل  اأو  حّمالني 

ما ي�ستحقون؟«.
العمر  من  البالغ  عا�سور  ر�سول  كان 
20 عاماً، من بني املتظاهرين الذين 
دخلوا الرملان. يف التكتك اخلا�س به 
ال�سدر،  مدينة  مــن  اأحــ�ــســره  الـــذي 
ومقابل 500 دينار لل�سخ�س الواحد 
يقّل  الـــدولر(،  من  �سنتاً   30 )نحو 
ر�سول الآن املتظاهرين عر الطريق 
الرملان،  اإىل  يــــوؤّدي  الـــذي  الــطــويــل 
الــ�ــســر حتت  مــا يــوّفــر عليهم عــنــاء 
�سم�س حــارقــة ودرجـــة حـــرارة تقارب 

اخلم�سني مئوية.
رمزية،  تعرفة  “اإنها  الــ�ــســاب  يــقــول 

تكفيني ثمن الوقود فقط«.
ال�سدر يعطيه  العمل يف حّي مدينة 
مردوداً يفوق الع�سرة دولرات بقليل 
زوجته  قـــوت  لــتــاأمــني  يكفيه  بــالــكــاد 
الــعــمــر عاماً  الــبــالــغــة مـــن  وابـــنـــتـــه 

واحداً.
مـــثـــل ر�ــــســــول، جـــــاء الـــعـــ�ـــســـرات من 
�سائقي التكتك اإىل املنطقة اخل�سراء 

اإىل  املتظاهرين  لإقـــالل  وحميطها 
الرملان.

لي�س  الــ�ــســبــاب  هـــــوؤلء  “كل  ويـــقـــول 
عـــمـــاًل.  نــــريــــد   ... عــــمــــل.  لـــديـــهـــم 
لو  كــان، حتى  ليعطوين عماًل مهما 

كان حرا�سة احلدود مع �سوريا«.
ويـــنـــدد الـــ�ـــســـاب اأيـــ�ـــســـاً بــ�ــســوء حال 
الطرقات يف حّيه، وانقطاع الكهرباء 

اليومي، وغياب اخلدمات العامة.
ومــطــلــبــه الأخـــــر لــلــ�ــســلــطــات: رفع 
ال�ساعة  بني  التكتك  املنع عن جتــّول 

ال�ساد�سة م�ساًء وال�ساد�سة �سباحاً.
يوؤكد  املتظاهرين،  من  كغره  لي�س 
م�سطفى، مهند�س الكمبيوتر البالغ 
درو�س  ويتابع  عــامــاً   29 العمر  مــن 
اللغة الفرن�سية يف اأوقات فراغه، اأنه 

ل ينتمي اإىل التيار ال�سدري.
يف  املتظاهرين  من  قليل  عــدد  ومثل 
فــاإن ولءه الأّول  الــعــراقــي،  الــرملــان 
الوا�سعة  الحتجاجية  للحركة  هــو 
املناه�سة لل�سلطة، التي هّزت العراق 

يف خريف العام 2019.
ال�سدريني يف ذلك  باأن  ال�ساب  يذّكر 
يف  الحتجاجات  اإىل  ان�سّموا  احلني 

وقت من الأوقات.
كانوا  املــتــظــاهــريــن  “ن�سف  ويــقــول 
لديهم  كــان  لل�سدر،  املنا�سرين  من 
خيمهم اخلا�سة بهم ورفعوا �سوره«.

وهو ياأتي يومياً اإىل اعت�سام الرملان 
الـــعـــراق. واقع”  “تغير  اأجــــل  مـــن 

“لديهم  الــ�ــســيــا�ــســيــني  عـــن  ويـــقـــول 
مكيفات،  لديهم  واملليارات،  املاليني 
وبيوت، وق�سور يف اخلــارج، ونحنا ل 

منلك �سيئاً على الإطالق«.
وعند �سوؤاله عن دعوة ال�سدر لتغير 
النظام ال�سيا�سي، �سحك، وقال “لكنه 

غّره! اأين احلكومة؟ �سقطت«.

تون�س.. بيان رئا�شي يك�شف ف�شائح ع�شرية »حكم النه�شة«

•• بور او برن�س-اأ ف ب

يـــحـــاول اأكــــرث مـــن 300 طــفــل مـــن هــايــتــي اأن 
لــفــرتة قــ�ــســرة، عــنــف ع�سابات  ـــه  اأقـــّل يــنــ�ــســوا 
اأجرتهم على الفرار وترك منازلهم، من خالل 
يف  ميار�سونها  واألــعــاب  يدوية  واأعــمــال  ن�ساطات 
اإىل  حتولت  التي  غونزاغ  دو  �سان-لوي  مدر�سة 
ملجاأ يوؤويهم.وبعدما ُف�سلوا موقتاً عن ذويهم، 
يــ�ــســرتيــح الأطـــفـــال عــلــى فــر�ــس رفــيــعــة ُو�سعت 
الواقعة  للمدر�سة  اخلر�سانية  الأر�ــســيــة  على 
يف  وقتهم  ومي�سون  برن�س  او  بــور  العا�سمة  يف 

ممار�سة ن�ساطني يتوىل مدّربون تنظيمهما.
وتــقــول الــراهــبــة بــايــزي، وهـــي مــديــرة منظمة 
التي  املــدر�ــســة  يف  �سكنهم  عــن  امل�سوؤولة  كيزوتو 
فران�س  لوكالة  كاثوليك،  رهبان  اإدارتها  يتوىل 
اإذا  ولكن  ل�سدمة،  “تعّر�سوا  الأطفال  اإّن  بر�س 
ال�سعور  ف�سيعاودون  القدم  كرة  ميار�سون  بــداأوا 
التي  الفرن�سية  الراهبة  بطفولتهم«.وت�سيف 
تعي�س يف هايتي منذ 23 �سنة “عندما نتحّدث 

اإليهم، ندرك اأّنهم �ساهدوا اأموراً مروعة«.
�سيتيه  منطقة  حتــّولــت  اأ�ــســبــوعــني،  نحو  وقــبــل 
والواقعة يف  الأطفال  يقطنها  كان  التي  �سولي 
بني  مــعــارك  �ساحة  اإىل  برن�س  او  بــور  �سواحي 

ع�سابات متناحرة.
و   8 بــني  ا�ستمرت  التي  ال�سدامات  هــذه  واأّدت 

17 متوز/يوليو اإىل مقتل وجرح وفقدان اأكرث 
من 471 �سخ�ساً، بح�سب اآخر ح�سيلة �سجلتها 
التطورات  هــذه  ودفعت  املتحدة.  الأمم  منظمة 

كثرين اإىل الفرار من املنطقة.
اأّن الغالبية العظمى  وت�سر الراهبة بايزي اإىل 
خ�سروا  املــلــجــاأ  ي�سمهم  الـــذيـــن  الأطـــفـــال  مـــن 
منازلهم نتيجة اإ�سرام اأفراد الع�سابات النران 
الن�ساءكان  اإحــــدى  طــفــل  “اإّن  فــيــهــا.وتــ�ــســيــف 
داخل املنزل فق�سى احرتاقاً”، م�سرًة  موجوداً 
امام  يحرتق  وهــو  والــدهــا  �ساهدت  “طفلة  اإىل 
عــيــنــيــهــا«.وتــرز مـــن بـــني الأ�ـــســـخـــا�ـــس الذين 
ديول  الالجئة  �سان-لوي،  مدر�سة  ا�ستقبلتهم 
دوبــريــفــيــل مــع اأبــنــائــهــا الأربــعــة وهــي ا�سطرت 
لــلــفــرار مــن املــنــطــقــة فــوراً.وتــ�ــســتــذكــر �ساحبة 
“�سقطت  قـــائـــلـــًة  الــنــحــيــل مـــا حــ�ــســل  اجلــ�ــســم 

الر�سا�سات داخل منزيل«.
اأي خر عن  ت�سمع  التي مل  وت�سيف دوبريفيل 
خرج  “عندما  اأ�سبوعني  مــن  اأكــرث  منذ  زوجــهــا 
زوجي من املنزل انهالوا عليه بال�سرب وت�سببوا 
له باإ�سابة يف الراأ�س«.من جانبها، تقول نيكول 
بيار، وهي اأم لت�سعة اأبناء ومن البالغني القالئل 
املعارك  الــفــرار مــن منطقة  مــن  الــذيــن متكنوا 
يف  اجلميع  “اإّن  الأطــفــال  مــع  نف�سه  الــوقــت  يف 

املدر�سة يوّفرون امل�ساعدة لنا«.
وُقتل  الــفــرار  بفر�سة  يحظ  مل  �سقيقها  اّن  اإل 

بر�سا�سة يف بطنه اأثناء حماولته مغادرة احلّي 
اأكــرث من  املجموع، جنح  كــان يقطنه.ويف  الــذي 
�سخ�ساً  عــ�ــســريــن  اإىل  بــالإ�ــســافــة  طــفــل   800
بالفرار من منطقة �سيتيه �سولي بف�سل  بالغاً 
مــ�ــســاعــدة مــوؤ�ــســ�ــســات ديــنــيــة تــولــت اإجـــالءهـــم يف 
عملية كانت حمفوفة باملخاطر.وتقول الراهبة 
اأظهرت  مــدار�ــســنــا  اإحــــدى  “مديرة  اإّن  بــايــزي 
�سّوبوا  الع�سابات  رجـــال  لأّن  كــبــرة،  �سجاعة 

اأ�سلحتهم اإليها«.
اإقناعهم من خالل قولها  “جنحت يف  وت�سيف 

لهم اإّن هوؤلء جمرد اأطفال«.

�ستة  على  اإجالوؤهم  مت  الذين  الأ�سخا�س  وُوّزع 
دو  لــوي  �سان-  مدر�سة  بينها  من  اإيـــواء،  مراكز 
والطاولت  الكرا�سي  ُو�سعت  غــونــزاغ.وبــعــدمــا 
املوظفون  حــّول  اجلـــدران،  جانب  اإىل  الدرا�سية 
لتكدي�س مالب�س  اإىل م�ستودع  ال�سفوف  اإحدى 
ومــنــتــجــات تنظيف تــرعــت بــهــا مــنــظــمــات غر 

حكومية وعدد من الأفراد.
الإن�سانية  الــــوكــــالت  مـــن  جمــمــوعــة  وقـــدمـــت 
امل�ساعدة بدورها، اإذ وّفر برنامج الأغذية العاملي 
املراكز  �ساخنة لكل  اآلف وجبة  اأكرث من ع�سرة 

ر من دون اأهلهم. التي ا�ستقر فيها الق�سّ

•• باري�س-اأ ف ب

ان�سمام  بــروتــوكــويَل  على  الفرن�سي  الــرملــان  �سادق 
)ناتو(  الأطل�سي  �سمال  حلف  اإىل  وفنلندا  ال�سويد 
باأغلبية  الــثــالثــاء  الــوطــنــيــة  اجلمعية  يف  بت�سويت 
التاريخي  الــقــرار  بــعــد   ،46 مــقــابــل  اأ�ـــســـوات   209
الغزو  ب�سبب  احلياد  عن  بالتخلي  الدولتني  لهاتني 

الرو�سي لأوكرانيا.
ومع ذلك، حتتاج ال�سويد وفنلندا اإىل م�سادقة الدول 
الثالثني الع�سو يف املنظمة لال�ستفادة من احلماية 
التي توفرها املادة 5 من ميثاق الناتو للدفاع املتبادل 

يف حال وقوع هجوم.
العملية، متهمة الدولتني  وتهدد تركيا ب”جتميد” 
العمال  حـــــزب  مــــع  بــالــتــعــاطــف  ــكــنــدنــافــيــتــني  ال�ــس
“منظمات  تعترهم  الــذيــن  وحلفائه  الكرد�ستاين 

اإرهابية«.
وقالت وزيرة اخلارجية الفرن�سية كاترين كولونا اإن 
دولــة حليفة �سادقت   20“ اإىل  بذلك  تن�سم  فرن�سا 

على الروتوكوَلني«.
واأ�سادت كولونا ب”القرار التاريخي واملهم” لل�سويد 
مبداأ  الآن  حــتــى  حــيــادهــمــا  “كان  الــلــتــني  وفــنــلــنــدا 

اأ�سا�سيا«.

اأطفال هايتي.. م�شتقبل جمهول ب�شبب عنف الع�شابات 

الربملان الفرن�شي ي�شادق على 
ان�شمام ال�شويد وفنلندا اإىل الناتو 

يكّرر اجلميع خطابا مماثال لكالم مقتدى ال�صدر

نافذة يف الربملان العراقي.. مطالب واحدة ملتظاهرين انتماءاتهم خمتلفة 
م�صرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر الآخر

•• بيري مارتن*

 2022 لعام  الن�سفية  النتخابات  اقـــرتاب  مــع     
والنتخابات الرئا�سية لعام 2024، م�سادر رئي�سية 

لعدم اليقني جتعل اأي توقعات حمفوفة باملخاطر.
يــ�ــســع احلزبان  املــقــبــلــة،  النـــتـــخـــابـــات  �ـــســـوء     يف 

�سيناريوهات يف غاية التفاوؤل.
الثقيلة  امل�سوؤوليات  على  الدميقراطيون  يراهن     
لــدونــالــد تــرامــب الــــذي، لــئــن فــ�ــســلــوا يف نقله اإىل 
النواب  مع  ال�سيا�سي  املطّهر  اإىل  �سُر�سل  ال�سجن، 
على  اجلمهوريون  يعتمد  حــني  يف  دّعــمــوه.  الــذيــن 
عدم �سعبية جو بايدن، وعلى الت�سخم، وعلى زعيم 

جديد �سُين�سي ترامب.
   تبدو هذه ال�سيناريوهات منطقية، لكنها تتجاهل 
الب�سرية،  الطبيعة  لل�سيا�سة:  الدائم  املف�سد  ذلــك 
التي ل ميكن التنبوؤ بها ب�سكل عام، ول ميكن فهمها 

متاًما يف حالة دونالد ترامب.

اإذا مت ا�صتبعاد ترامب
   تريد غالبية اجلمهوريني ا�ستبدال ترامب، ومن 
دي  رون  مثل  مر�ّسح  على  يتفقوا  اأن  املُ�ستبعد  غر 

�سانتي�س عام 2024.
   لكن، كيف �سيكون رد فعل ترامب اإذا كان احلزب 
اأنه يعبد �سخ�سيته �سيدّله بكل لطف  الذي يعتقد 

على باب اخلروج؟ من املحتمل اأن ينفجر.
  اإذا كان م�ستقبل احلزب اجلمهوري مهًما بالن�سبة 
ان  ال  الع�ساء،  حلكم  المتثال  منه  فاملتوّقع  لــه، 
�سقط،  واإذا  اجلــمــهــوري،  بــاحلــزب  يهتم  ل  تــرامــب 
مــعــه يف  اإىل جـــّر احلـــزب  ي�سعى  اأن  املــحــتــمــل  فــمــن 

�سقوطه.

اإذا بقي ترامب
   كل �سيء ي�سر اإىل اأن دونالد ترامب يعتزم تر�سيخ 
نــفــ�ــســه، ويــظــل املــر�ــســح الأكــــرث تــرجــيــًحــا لرت�سيح 
احلزب  غالبية  اأرادت  لو  حتى  اجلمهوري،  احلــزب 

ا�ستبداله.
يعتقدون  الذين  الدميقراطيون،  ياأمله  ما  هــذا     
اأن باإمكانهم هزم ترامب ب�سهولة -حتى مع بايدن 
غر املحبوب -، خا�سة بعد ت�ساعد التهامات التي 

بحلول  ال�سابق  الرئي�س  على  ال�سقوط  �ست�ستمر يف 
عام 2024. ومع ذلك، فاإن هذا ال�سيناريو ينطوي 
على خماطر ال�سطدام بالناخب املتو�سط الذي ل 

ميكن فك �سفرته.
  اإىل جــانــب املــكــا�ــســب الــهــامــ�ــســيــة الــتــي ميــكــن اأن 
للدميقراطيني،  القــتــ�ــســادي  النــتــعــا�ــس  يجلبها 
باأنهم  ال�سابقني  اأتــبــاعــهــم  اإقــنــاع  عليهم  �سيتعني 
خمــطــئــون بــاملــراهــنــة عــلــى دونــالــد تــرامــب، واإقناع 
اجلــمــهــوريــني الــذيــن خـــاب اأمــلــهــم يف تــرامــب باأّن 
احلزب الدميقراطي لي�س البعبع الراديكايل املقدم 

لهم يوميا من قبل فوك�س نيوز.
ا�ست�سلم   ،2020 عـــام  �ــســهــال.  الأمــــر  يــكــون  لــن     
ذلك  مع  ترامب  رف�سوا  الذين  الناخبني  ماليني 
لدعمه، ومن املحتمل اأن ي�سنعوا نف�س احلركة عام 

.2024
   خ�سو�سا، ان احلزبية خمدر �سلب. قال العديد 
اإنهم  6 يناير  اأمــام جلنة  ال�سهود اجلمهوريني  من 
و�سعروا  ال�سابق  الرئي�س  للخداع من قبل  تعر�سوا 
بال�سمئزاز من �سلوكه. وما زالوا مع ذلك يعرتفون 
اإذا ح�سل على تر�سيح احلزب  باأنهم �سي�سوتون له 

اجلمهوري ... لأن الدميقراطيني جحيم.

اأي�صا بني الدميقراطيني
يكونوا  لـــن  الــدميــوقــراطــيــني  اأن  الــوا�ــســح  مـــن     
عليها.  الــتــغــلــب  ميــكــن  ل  لأ�ــســيــاء  �ــســد  حم�سنني 
املعقول  اخليار  يتخذ  بايدن؟ هل  �سيفعل جو  مــاذا 
بالن�سحاب لل�سماح حلزبه بالتجديد ال�سروري، اأم 
اأنه �سي�ستمر يف الأمل يف عك�س الجتاهات احلالية؟

   وخــ�ــســو�ــســا، هـــل �ــســيــاأخــذ احلـــــزب عــلــى حممل 
الو�سطيني  الناخبني  ا�ستعادة  اإىل  احلــاجــة  اجلــد 
والدميقراطيني ال�سابقني الذين ا�ست�سلموا لإغواء 
ترامب؟ من ال�سهل اأن نتخيل �سيناريو يكت�سح فيه 
اجلناح احل�سري والتقدمي احلزب ويجّره يف اجتاه 
اأن يوؤدي اإىل خ�سارته لالأ�سوات الريفية  من �ساأنه 
الأغلبية  تـــكـــون  لـــن  بــدونــهــا  والـــتـــي  واملـــحـــافـــظـــة، 

ممكنة.
   مثل القلب، لل�سيا�سة غالبا اأ�سبابها التي يجهلها 

العقل.
ترجمة خرية ال�صيباين

النتخابات �شتحمل مفاجاآت...!

*اأ�صتاذ العلوم ال�صيا�صية - مركز الدرا�صات والبحوث الدولية يف جامعة مونريال لتنمية املعرفة حول 
الرهانات الدولية

Date 4/ 8/ 2022  Issue No : 13611
Request an announcement in the executive case by publication

Announcing an outlet against him by publication Sharjah Federal Court - Civil 
Execution Court - AL Senegal Aluminum and Glass Cont Pay Perils 

in Case No. SHCEXCICPL 2022/0003274
To: Convicted: AL Senegal Aluminum and Glass Cont,As the judgment issued, the 
attached judgment, a copy of it, was issued against you in favor of the plaintiff:Executor 
Gulf Towing Company LLC
In the case referred to above.Since the aforementioned convicted person has submitted 
an application for the execution of the aforementioned ruling. And pay the specified 
fees for that and since the required judgment implement it as follows:
Grand total inclusive fees and charges: 2035974
Therefore you are required to implement what was stated in the executive document 
referred to above within (15) days from the date of your announcement/ announcement 
of this notification. In the event of your failure to do so the court will take the 
compulsory enforcement measures prescribed by law against you.
Judge/Wael Ahmed Abdallah
Sharjah Federal Court/Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

70533Date 4/ 8/ 2022  Issue No : 13611
Dubai Courts of First Instance

Service of Attachment Minutes by Publication
In Execution No.: 207/2022/6666 Commercial Execution

Tried in: Third Execution Circuit No 185.
Execution Subject: Execution of the judgment passed in Case No. 3488/2021 
Payment Order, Jurisdiction to pay the amount of execution of AED 246,475.05 
including the charges and expenses.
Judgment Creditor: NATIONAL PAINTS FACTORIES CO. LTD.
Address: Emirates-Sharjah- The Thirteenth Industrial Area Sheikh Mohammed 
Bin Zayed Street-National Factories Complex Building-National roundabout
To be served on:1- MULTILINK CONTRACTING (L. L.C), capacity:Judgment Debtor
Service Subject:You are hereby notified that your assets being (right of usufruct 
of land in Seih Shuaib 4, plot no. 271)) in fulfillment of the claimed amount in 
the above file. For your information and full legal effect

GOVERNMENT OF DUBAI
DUBAI COURTS

70533 Date 4/ 8/ 2022  Issue No : 13611
Defendant's notification by publication Case Management Office of Sharjah Court, the Federal 

Civil Court of First Instance in Case No. SHCFICIREA2022/0005184- Civil (Partial)

To the defendant: Christopher Susu Unknown Place of residence:
Notification by Publication in both Arabic and English languages
As per the request of the Claimant: Emirates Taxi L.L.C
Has filed the above-mentioned lawsuit requesting you with the following: - Obligate the 
defendant to pay an amount of (25226 dirhams) Twenty-five thousand two hundred twenty-
six dirhams. with the judgment including a legal interest of 12% from the date of the claim 
until full payment.
- Obligate the defendant to pay charges and expenses and attorney fees.
You are assigned to attend the hearing 09/08/2022 in front of the Case Management Office of 
Sharjah Court of First Instance Civil Court - Office No. (Case Manager Office No. 2) in person 
or authorized agent/ attorney, and to submit a plea (rejoinder) to the case. accompanied by all 
the documents, within a period not exceeding ten days from the date of publication. in order to 
hear and examine the case mentioned above, as a you are the defendant.
Judicial Services Office/Mohammad Hussain Amin Al-Mulla

United Arab Emirates
Ministry of Justice 

Date 4/ 8/ 2022  Issue No : 13611
Request a Public Notice Order

Public notice Memo
Issued by the Federal Court of Sharjah, the Federal Civil Court of First Instance 

in Case No. SHCFICIREA2021/0008243, Civil (Partial)
To the defendant:Irfan Ahmed Nazir Ahmed, Address: 9403810
We inform you that on 29/03/2022. this court ruled against you in the 
above-mentioned case in favor of Sharjah Taxi L.L.C. as follows:
Wording of the Sentence
The court sentenced a judgment as if in the presence:
Obligate the defendant to pay the Claimant an amount of (Thirteen 
thousand four hundred fifty-one dirhams and twenty fils, and to pay 
expenses, refusing more than this.
Judgment is subject to appeal within the legal term.
Judge/Kholoud Saif Matar Alzaabi
Federal Court of Sharjah
Federal Civil Court of First Instance

United Arab Emirates
Ministry of Justice 
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عربي ودويل

•• اأبوجا-رويرتز

اأمــ�ــس الأربعاء  الــنــيــجــريــة  الـــقـــوات اجلــويــة  قــالــت 
لقتالع  نـــران  قــوة  اأق�سى  �سي�ستخدم  اجلي�س  اإن 
انعدام  ت�ساعد  وراء  تقف  التي  امل�سلحة  اجلماعات 
الو�سع قد  اأن  البالد، و�سط خمــاوف من  الأمــن يف 
النتخابات  على  عليه  ال�سيطرة  تتم  مل  اإذا  يــوؤثــر 

العامة التي حتل يف فراير �سباط.
واأ�سبحت هجمات املتمردين الإ�سالميني يف ال�سمال 
على  احل�سول  اأجــل  من  اخلطف  وعمليات  ال�سرقي 
اأمورا �سبه  فدى وقتل القرويني يف ال�سمال الغربي 

يومية يف نيجريا.
لكن امل�سلحني �سنوا عددا من الهجمات خارج مناطق 
نفوذهم يف ال�سمايل ال�سرقي، مما اأثار خماوف من 

اأن ميتد ن�ساطهم اإىل اأجزاء اأخرى من البالد.
النيجرية  اجلوية  الــقــوات  عن  �سدر  لبيان  ووفقا 
قــال قــائــد الــقــوات اجلــويــة املــار�ــســال اأولدايـــــو اأماو 
الو�سع  اأن  الثالثاء  اأم�س  اجتماع  القادة خالل  اأبلغ 
الأمني “ل يزال ه�سا ويكتنفه الغمو�س” مع حترك 

اجلماعات امل�سلحة بني الوليات ال�سمالية.
اأي  يظهروا  “األ  يجب  العمليات  قـــادة  اأن  واأ�ــســاف 
نران  قـــوة  اأقــ�ــســى  ا�ــســتــخــدام  ي�سمنوا  واأن  رحــمــة 

يف  اأمنية  تهديدات  ي�سكلون  الذين  الإرهابيني  �سد 
البالد«.

الــعــام قطاع  هــذا  وقــت مبكر  احلــكــومــة يف  و�سنفت 
الــطــرق عــلــى اأنــهــم اإرهـــابـــيـــون، لــكــن تــركــيــز مـــوارد 
الطرق  قطاع  ترك  املتمردين  حماربة  على  اجلي�س 

يتجولون بحرية اإىل حد كبر.
وقـــال الــرئــيــ�ــس الــنــيــجــري حمــمــد بــخــاري يف وقت 
اإن احلــكــومــة منحت قوات  الــثــالثــاء  اأمــ�ــس  مــتــاأخــر 
وو�سع  الأمــر  للتعامل مع  الكاملة  “احلرية  الأمــن 

حد لهذا اجلنون«.
وحتدث بخاري بعد �سل�سلة من الهجمات التي �سنها 

م�سلحون الأ�سبوع املا�سي يف ثالث وليات �سمالية، 
والتي خلفت ع�سرات القتلى.

اإ�سافية  اإنها ن�سرت قوة  وقالت ال�سرطة النيجرية 
حول اأبوجا لتعزيز الأمن، بعد اأيام من ورود تقارير 
من  بالقرب  تفتي�س  نقطة  على  هجوم  عــن  حملية 

العا�سمة.
�ــســيــكــون الأمــــــن قــ�ــســيــة رئــيــ�ــســيــة عــنــدمــا ي�سوت 
النيجريون لختيار رئي�س جديد يف فراير �سباط 
خلالفة بخاري، الذي ل ي�ستطيع خو�س النتخابات 
مرة اأخــرى بعد اأن ق�سى فرتتني وهو ما ي�سمح به 

الد�ستور.

اجلي�س النيجريي ي�شتخدم »اأق�شى قوة نريان« �شد امل�شلحني

•• ا�صطنبول-اأ ف ب

واأوكرانيون  ورو�س  اأتراك  ا�ستكمل خراء 
تفتي�س  ا�سطنبول  مــن  بــالــقــرب  الأربــعــاء 
ال�سفينة املحملة باأول �سحنة من احلبوب 
الأوكـــرانـــيـــة مــنــذ الــغــزو الــرو�ــســي يف 24 
اأبـــرم يف  �ــســبــاط/فــرايــر، تطبيقا لتــفــاق 
متوز/يوليو بني كييف ومو�سكو لتخفيف 

وطاأة الأزمة الغذائية العاملية.
�ساعة  من  اأقــل  ال�سفينة  تفتي�س  ا�ستغرق 

ون�سف، بح�سب مرا�سل فران�س بر�س.
واأعلنت وزارة الدفاع الرتكية لل�سحفيني 
التفتي�س  عملية  بــاكــتــمــال  اأنــــه  ـــعـــاء  الأرب
م�سيق  عــبــور  مـــن  الــ�ــســفــيــنــة  “�ستتمكن 
لبنان«.وظهرت  اإىل  للتوجه  البو�سفور 
ترفع  الــتــي  “رازوين”  الــ�ــســحــن  �سفينة 
ال�سمالية  ال�سواطئ  عند  �سراليون،  علم 
الثالثاء  الأ�ــســود  البحر  على  لإ�سطنبول 
اأودي�سا  يـــوم عــلــى مــغــادرتــهــا مــيــنــاء  بــعــد 
الأوكراين متوجهة اإىل طرابل�س يف لبنان 
الذرة.مت  مــن  األــف طــن   26 متنها  وعلى 
من  ومنتدبني  خــبــراً  ع�سرين  نحو  نقل 
على  ال�سحن  �سفينة  اإىل  املــتــحــدة  المم 
ال�سفينة  تــفــتــيــ�ــس  وجــــرى  قـــاربـــني  مـــنت 
التاأكد  تــريــد  الــتــي  رو�ــســيــا  لــرغــبــة  طبقا 
ال�سحنة.وغادرت  طبيعة  مــن  الــتــاأكــد  يف 
بداية  مـــنـــذ  اأوكــــرانــــيــــا  �ــســحــنــات حـــبـــوب 
برديان�سك  مــن  لكن  الــرو�ــســي،  الــهــجــوم 
اآزوف  الــواقــعــة على بحر  �ــســرق(  )جــنــوب 
وهـــــي مــنــطــقــة يــحــتــلــهــا الــــرو�ــــس.وقــــال 
الرئي�س الأوكراين فولودمير زيلين�سكي 
يف خطابه اليومي م�ساء الثالثاء “هدفنا 
ال�ستمرارية   )...( النــتــظــام  هـــو  الآن 
والنتظام مبداأ �سروري مل�ستهلكي اإنتاجنا 
الإرهابية”  “الدولة  مدينا  الزراعي”، 

الغذاء من  باأزمة  “ت�سببت  التي  الرو�سية 
اأجـــل ا�ــســتــخــدام احلــبــوب والــــذرة والزيت 
اأ�سلحة«.و�سرح وزير اخلارجية الأوكراين 
اأخـــرى  �سفينة   16 اأن  كــولــيــبــا  دمـــيـــرتو 
ملغادرة  “تنتظر دورها”  حمملة باحلبوب 
ميناء اأودي�سا الرئي�سي الواقع على البحر 
الأ�ـــســـود وكـــان يــوؤمــن قــبــل احلـــرب �ستني 
باملئة من ن�ساط املوانئ يف البالد.وي�سمح 
يف  واأوكرانيا  رو�سيا  وقعته  الــذي  التفاق 
ورعاية  تركيا  بو�ساطة  متوز/يوليو   22
اإىل  ال�سحنات  با�ستئناف  املــتــحــدة،  الأمم 
الأوكرانية  احلبوب  من  العاملية  الأ�ــســواق 

املتوقفة منذ الغزو الرو�سي،
اإن�ساء  عــلــى  الــوثــيــقــة خــ�ــســو�ــســا  وتــنــ�ــس 
ال�سفن  بـــاإبـــحـــار  لــلــ�ــســمــاح  اآمـــنـــة  ممـــــرات 
بني  وت�سدير  الأ�سود  البحر  يف  التجارية 
احلــبــوب. مــن  طــن  مليون  و25  ع�سرين 

دميرتي  الكرملني  با�سم  املتحدث  وقــال 
تنفذ جميع  اأن  ناأمل يف  “دعونا  بي�سكوف 
الآليات  تعمل  واأن  التــفــاقــات  الأطـــــراف 

ب�سكل فعال«.
ومت توقيع اتفاق مماثل ي�سمن لرو�سيا يف 
الزراعية  منتجاتها  ت�سدير  نف�سه  الوقت 
العقوبات  مـــن  الـــرغـــم  عــلــى  واأ�ــســمــدتــهــا 

الغربية.
ويفرت�س اأن ي�ساعد التفاقان يف تخفيف 
ارتفاع  عن  الناجمة  العاملية  الــغــذاء  اأزمــة 
اأ�سعار املواد الغذائية يف عدد من اأفقر دول 

العامل.
اأن  بيان  الرو�سي يف  اأكــد اجلي�س  ميدانيا، 
“�سواريخ عالية الدقة” دمرت يف منطقة 
اأ�سلحة وذخرة  “م�ستودع  لفيف )غرب(، 
من  كــيــيــف  لــنــظــام  ت�سليمها  مت  اأجــنــبــيــة 

بولندا«.

مو�سكو  اأكــدت  املا�سي،  حزيران/يونيو  يف 
تدمر م�ستودع اأ�سلحة �سلمه حلف �سمال 
منطقة  وهي  اأوكرانيا،  غرب  يف  الأطل�سي 

نادرا ما تعر�ست ل�سربات رو�سية.
اأكـــد �ــســالح اجلــو الأوكـــــراين الــثــالثــاء اأن 
�سواريخ  ثمانية  اأطلقت  الرو�سية  القوات 
كـــــروز مـــن بــحــر قـــزويـــن عــلــى الأرا�ـــســـي 
جممعا  “اأ�ساب  اأحــــدهــــا  الأوكــــرانــــيــــة، 
للدفاع اجلوي يف منطقة لفيف” يف غرب 
البالد. واأكد هذا امل�سدر اأنه مت اعرتا�س 

ال�سواريخ ال�سبعة الأخرى.
وكتب حاكم املنطقة مك�سيم كوزيت�سكي يف 
تغريدة على تويرت “لي�ست هناك معلومات 
عن �سحايا حمتملني يف الوقت احلايل«.

يف ميكولييف البلدة القريبة من اجلبهة 
“انفجارات  �ُسمع دوي  اأوكرانيا،  يف جنوب 
قوية” حوايل ال�ساعة اخلام�سة الأربعاء، 

اأولك�سندر  الـــبـــلـــديـــة  رئـــيـــ�ـــس  كـــتـــب  كـــمـــا 
�سينكيفيت�س على تطبيق تلغرام.

ويف منطقة خر�سون املجاورة، اأول مدينة 
يف  الرو�سي،  اجلي�س  عليها  �سيطر  كــرى 
“ل يــزال الو�سع  اآذار/مــار�ــس  الثالث من 

متوترا«.
لــكــن اأوكــرانــيــا الــتــي تــقــود حــالــيــا هجوما 
مــ�ــســادا يف اجلــنــوب اأعــلــنــت الــثــالثــاء اأنها 

ا�ستولت على اأكرث من 53 بلدة هناك.
يف املنطقة نف�سها، اأعلن اأولك�سندر فيلكول 
ريه  كريفي  يف  الع�سكرية  الإدارة  رئي�س 
كـــانـــا يف حــافــلــة �سغرة  مــقــتــل مــدنــيــني 
التي  �ستارو�سيليا  قرية  مــغــادرة  يــحــاولن 
ي�سيطر عليها الرو�س. ومت اجالء خم�سة 
بــيــنــهــم جريحان  اآخـــريـــن مـــن  ا�ــســخــا�ــس 

اأ�سابتهما خطرة ونقال اىل امل�ست�سفى.
واملـــدفـــعـــيـــة عـــامـــل حـــا�ـــســـم يف الــــنــــزاع يف 
الرو�سي  اجلــيــ�ــســان  ويــخــو�ــس  اأوكـــرانـــيـــا. 
والأوكــــــراين الــلــذان يـــتـــزودان بــكــل اأنـــواع 
ا�ــســتــنــزاف على م�ستوى  الــقــذائــف، حــرب 

الذخرة.
الكرى  الــدولــة  املتحدة  الــوليــات  اأعلنت 
اأ�سلحة  اإر�ـــســـال  الــداعــمــة لأوكـــرانـــيـــا عــن 
مليون   550 بقيمة  كييف  اإىل  جــديــدة 
دولر، لت�سل بذلك م�ساعدتها الع�سكرية 
دولر.  مـــلـــيـــارات  ثــمــانــيــة  مـــن  اأكــــرث  اإىل 
ملن�سات  ذخــرة  امل�ساعدات  هــذه  و�ست�سمل 
قذيفة  األــف  و75  “هيمار�س”  �سواريخ 

عيار 155 ملم.
�سولت�س  اأولف  الأملـــــاين  امل�ست�سار  اتــهــم 
عرقلة  عن  م�سوؤولة  باأنها  رو�سيا  الأربعاء 
اأملانيا  يف  حــالــيــا  مــوجــود  تــوربــني  ت�سليم 
نورد  الغاز  اأنابيب  خط  ت�سغيل  ميكن  ول 
�سرتمي ب�سكل طبيعي من دونه، كما تقول 

مو�سكو.

تزايد موجات احلر يف الهند 
مع انخفا�س الوفيات

•• نيودلهي-رويرتز

قالت احلكومة الهندية اأم�س الأربعاء اإن درجات احلرارة ارتفعت خالل فرتة 
ملوجات  تكرارا  ت�سهد  قد  البالد  واإن  القرن  هــذا  الهند  يف  املو�سمية  الرياح 
اأن الوفيات املرتبطة باحلر  اأ�سافت  امل�ستقبل، لكنها  احلر ب�سكل متزايد يف 

انخف�ست يف ال�سنوات الأخرة.
وكانت درجــات احلــرارة يف مار�س اآذار 
هي الأعلى يف الهند يف اأكرث من قرن. 
وارتفعت درجــات احلــرارة ب�سكل غر 
عادي يف اأبريل ني�سان ومايو اأيار اأي�سا 
وتقول  بــالأ�ــســا�ــس.  املــنــاخ  تغر  ب�سبب 
احلكومة اإن موجات احلر �سائعة بني 

اأبريل ني�سان ويونيو حزيران.
والتكنولوجيا  الــعــلــوم  وزيـــــر  وقـــــال 
وعلوم الأر�س جيتندرا �سينغ للرملان 
احلــــرارة  درجــــة  مــتــو�ــســط  اأن  “تبني 
خالل فرتة الرياح املو�سمية ارتفع يف 

العقدين املا�سيني«.
املحيط  حـــرارة  درجــة  “ارتفاع  وتــابــع 

اأكر  ب�سكل  النينو  بــظــاهــرة  املرتبطة  املناخية  الأحــــداث  وتــكــرار  الــهــنــدي 
لفرتات  وا�ستمرارها  احلــر  موجات  تواتر  زيــادة  اإىل  يــوؤدي  قد  امل�ستقبل  يف 
طويلة يف الهند«.وقال �سينغ اإن متو�سط درجة احلرارة يف الهند خالل فرتة 
اأيلول ارتفع اإىل ما يقرب  الرياح املو�سمية من يونيو حزيران اإىل �سبتمر 
من 28.4 درجة مئوية العام املا�سي من اأقل من 28 درجة مئوية يف عام 
2001.ومع ذلك، فقد انخف�ست الوفيات ب�سبب موجات احلر يف ال�سنوات 
الأخرة، وفقا للبيانات التي قدمها �سينج لنواب الرملان والتي ا�ست�سهدت 
بتقارير �سحفية.وبداية من هذا العام وحتى يوليو حزيران، �سجلت الهند 
24 وفاة ب�سبب احلر فيما مل ت�سجل اأي وفيات العام املا�سي باأكمله مقارنة 
2020 ومعدل وفيات مرتفع على مدى عدة �سنوات  25 وفاة يف عام  مع 

بلغ 505 يف 2019.
ومل يذكر الوزير �سبب انخفا�س عدد القتلى يف ال�سنوات القليلة املا�سية.

اكتمال تفتي�س ال�شفينة املحملة باحلبوب الأوكرانية 

•• عوا�صم-وكاالت

ُقــِتــل مــدنــيــان عــلــى الأقــــل واأ�سيب 
اآخرون بجروٍح اإثر انفجار ا�ستهدف، 
يف  ع�سكرية  �سيارة  الثالثاء،  �سباح 
العا�سمة مقدي�سو، بعد �ساعات من 
حتذير اأمركي ِمن ت�ساعد ن�ساط 
القاعدة  لتنظيم  املــوالــيــة  احلــركــة 

الإرهابي يف ال�سومال واإثيوبيا.
اإرهابية  عــمــلــيــة  الــ�ــســومــال  �ــســهــد 
بـــا�ـــســـتـــهـــداف �ـــســـيـــارة عــ�ــســكــريــة يف 
لغم  عــن  نــتــج  مقدي�سو  الــعــا�ــســمــة 
الـــطـــريـــق يف  بــجــانــب  اأر�ــــســــي زرع 
مديرية  يف  “ترابونكا”  تــقــاطــع 

“هودون” و�سط مقدي�سو.
مــنــاطــق يف مدينة  �ــســهــدت  كــذلــك 
بو�سط  اإقليم هران  يف  “حما�س” 
الــ�ــســومــال، ا�ــســتــبــاكــات كــبــرة بني 
ال�سومايل وعنا�سر حركة  اجلي�س 
ال�سباب الإرهابية، ا�ستخدمت فيها 
الأ�سلحة املتو�سطة والثقيلة، و�سط 

اأنباء عن �سقوط قتلى وجرحى.
هجوًما  ال�سباب  حركة  �سنت  ا  اأي�سً
خطًرا على قاعدة للجي�س الكيني 
�سمايل  باإقليم  مانديرا  مدينة  يف 
وقوع  عن  اأ�سفر  مما  كينيا،  �سرقي 
اإ�سابات يف �سفوف اجلي�س الكيني.

الهاون  بـــقـــذائـــف  الـــهـــجـــوم  وُنــــّفــــذ 
تقوم  الــكــيــنــي  لــلــجــيــ�ــس  وقــــاعــــدة 
احلـــدود يف منطقة  على  بــدوريــات 
كونتون بالقرب من منطقة قوروف 
باملنطقة  مــانــديــرا  مدينة  يف  هــرار 

ال�سمالية ال�سرقية من كينيا.
مــن جــانــبــه، قـــال �ــســبــاط باجلي�س 

الــكــيــنــي حتـــدثـــوا لــو�ــســائــل اإعــــالم 
حركة  هجوم  اأحبطوا  اإنهم  حملية 
بحث  بعمليات  ويقومون  ال�سباب، 
عـــن املــهــاجــمــني الـــذيـــن يــ�ــســتــبــه يف 
منطقة  عــن  بعيدين  لي�سوا  اأنــهــم 

الهجوم.
القيادة  قـــائـــد  وجــــه  اأيـــــــام،  وقـــبـــل 
“اأفريكوم”  اإفريقيا  يف  الأمركية 
�ستيفن  اجلـــرال  وليــتــه،  املنتهية 
مـــن هجمات  تــاونــ�ــســنــد، حتــــذيــــًرا 

حركة ال�سباب على اإثيوبيا.
وقّدم اجلرال �ستيفن وزارة الدفاع 
الأمــركــيــة، تــقــريــًرا عــن الهجمات 
الأخرة التي �سنتها حركة ال�سباب 
باإثيوبيا،  ال�سومالية  املنطقة  يف 
خطة  لـــديـــه  الــتــنــظــيــم  اإن  قـــائـــاًل 
اإثيوبيا  يف  اأخــــــرى  مــــرة  لــلــهــجــوم 
م�سًرا  املـــقـــبـــلـــة،  ـــهـــر  الأ�ـــس خـــــالل 
الهجمات  بهذه  التنبه  اأهمية  اإىل 

اجلديدة.
املت�سددة  الــ�ــســبــاب  حــركــة  هــاجــمــت 
ال�سومال  يف  احلـــكـــومـــة  الــــقــــوات 
وقتل  يوليو،  �سهر  مـــّرات يف  ثــالث 
اأكرث من 300 �سخ�س؛ من بينهم 

اأع�ساء يف التنظيم الإرهابي.
واأ�ساف قائد “اأفريكوم” اأنه “لي�س 
من قبيل ال�سدفة، بعد اأقل من عام 
من دعوة قائد حركة ال�سباب اأحمد 
ديري، بزيادة الرتكيز على الهجمات 
خارج ال�سومال وا�ستهداف امل�سالح 
الغربية، يف القرن الإفريقي، جاءت 

الهجمات على اإثيوبيا«.
اإىل  التابعة  ال�سباب  حركة  وت�سن 
ال�سومال  يف  حرًبا  القاعدة  تنظيم 

مــنــذ نــحــو 15 عـــاًمـــا، ويــقــدر عدد 
و12   7 بني  يــرتاوح  مقاتليها مبا 
األف مقاتل وتنفق 24 مليون دولر 

ا. �سنويًّ
وفــًقــا ملــوؤ�ــســر الإرهــــاب الــعــاملــي لعام 
املا�سي،  مـــار�ـــس  يف  نــ�ــســر   2022
تــعــد الــ�ــســومــال مـــن اأكــــرث الــــدول 
الإفــريــقــيــة الــتــي تــعــاين مــن عنف 
والن�ساط  الإرهـــابـــيـــة،  اجلــمــاعــات 

الإرهابي يف القارة ال�سمراء.
ويف ظل ت�ساعد التهديدات الأمنية 
الإرهابية،  ال�سباب  حركة  قبل  من 
قـــــــرر الــــرئــــيــــ�ــــس الأمـــــــركـــــــي جو 
اخلا�سة  القوات  ن�سر  اإعــادة  بايدن 
الأمركية ملحاربة حركة ال�سباب يف 

ال�سومال والقرن الإفريقي.
وقـــرار بــايــدن جــاء يف اأعــقــاب قرار 
التابع  الأمــــــن  ملــجــلــ�ــس  بـــالإجـــمـــاع 

ــادقــة على  لـــــالأمم املـــتـــحـــدة بــاملــ�ــس
مهمة الحتاد الأفريقي النتقالية 
وتفوي�س  الــ�ــســومــال،  اجلــديــدة يف 
النتقالية  الأفريقي  الحتــاد  بعثة 
يف ال�سومال )ATMIS( لتخاذ 

اإجراءات �سد القاعدة و”داع�س«.
ال�سومايل  ال�سيا�سي  املحلل  يقول 
الــــقــــرن  �ــــــســــــوؤون  املـــتـــخـــ�ـــســـ�ـــس يف 
اإن  نـــعـــمـــان حـــ�ـــســـن،  الأفـــــريـــــقـــــي، 
ال�سباب  حركة  وعمليات  املواجهات 
تــ�ــســاعــدت يف الأ�ــســابــيــع الأخـــــرة، 
وهناك تفجرات يومية يف مناطق 
متفرقة يف البالد، يتبناها التنظيم 

املت�سدد.
التحذيرات  اأن  نــعــمــان  واأ�ــــســــاف 
ـــًرا على  الأمـــركـــيـــة تــ�ــســكــل مـــوؤ�ـــس
تــ�ــســاعــد الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة يف 
لفًتا  الأفريقي،  والقرن  ال�سومال 

باإعادة  بــايــدن  اإدارة  قــــرار  اأن  اإىل 
الأمركية  اخلــا�ــســة  الــقــوات  ن�سر 
مواجهة  يف  ملقدي�سيو  دعــًمــا  ي�سكل 

اجلماعات الإرهابية.
واأو�سح اخلبر ال�سومايل، تخو�س 
الداخل  يف  حـــرًبـــا  الــ�ــســبــاب  حــركــة 
الــــ�ــــســــومــــايل لــتــعــظــيــم وجــــودهــــا 
ومكانتها يف ظل التغر ال�سيا�سي يف 
املنتخب  الرئي�س  وتويل  مقدي�سيو 
مقاليد  حمـــــمـــــود،  �ـــســـيـــخ  حـــ�ـــســـن 
ال�سلطة، واتباع نهج اأكرث حزًما مع 

اجلماعات الإرهابية.
لكن اأو�سح اأن حركة ال�سباب تعي�س 
حالة من ال�سعف ونزيف القيادات، 
وجهتها  التي  املكثفة  ال�سربات  مع 
لها القوات احلكومية، وال�ستهداف 
الأمـــركـــي لــقــيــادات احلــركــة عر 

الطائرات امل�سرة.

•• يريكا-اأ ف ب
الأقــل يف حريق غابات اجتاح  اأ�سخا�س على  اأربعة  قتل 
ولية كاليفورنيا، كما اأعلنت ال�سلطات الثالثاء، حمذرة 
من اأن ح�سيلة �سحايا اأ�سواأ حريق ت�سهده الولية هذا 

العام قد ترتفع اأكرث.
ملئات  الــراحــة  بع�س  الــبــارد  والطق�س  الأمــطــار  وجلبت 
التي  يريكا  بلدة  حلماية  يقاتلون  الذين  الإطفائيني 
يبلغ عدد �سكانها 8000 �سخ�س، لكن الكلفة الب�سرية 

للحريق كانت تتزايد.
�سرطة  اإدارة  با�سم  الناطقة  كــرايــدر  كــورتــنــي  وقــالــت 
اأربع  “هناك  بر�س  فران�س  لوكالة  �سي�سكييو  مقاطعة 

وفيات موؤكدة وقد يرتفع هذا العدد«.
ويبدو  الأحـــد،  �سيارة  القتلى يف  مــن  اثنني  على  وعــرث 
اأنهما احرتقا بنران احلريق اأثناء حماولتهما الفرار.

من  وطلب  الآخــريــن.  القتيلني  عن  تفا�سيل  تــرد  ومل 
ثالثة اآلف �سخ�س على الأقل اإخالء منازلهم يف بلدة 

كالماث ريفر وحميطها فيما دّمرت 100 من�ساأة.
واأ�سافت كرايدر “هدفنا اليوم هو التوا�سل ب�سكل فعال 
الإخالء.  لأوامــر  الن�سياع  منهم  ونطلب  ال�سكان  مع 

اأولويتنا هي حماية الأرواح واملمتلكات«.
)كالفاير(  الولية  يف  احلرائق  مكافحة  اإدارة  واأ�ــســارت 
�ساهم يف  الليل  الأحـــوال اجلوية خــالل  اأن حت�سن  اإىل 
احلد من انت�سار حريق “ماكيني” لكن الغطاء النباتي 

ما زال جافا وعر�سة لل�سواعق.
الرعدية  بــالــعــوا�ــســف  امل�ستمر  “التهديد  واأو�ــســحــت 
يوؤديا  قد  لها  امل�ساحبة  املنتظمة  غر  القوية  والرياح 

اإىل انت�سار احلريق يف اأي اجّتاه«.
الوطنية قرب  ا�ستعل يف غابة كالماث  الذي  واحلريق 
احلــدود مع وليــة اأوريــغــون، هو الأكــر يف كاليفورنيا 
 22600 اأتــى حتى الآن على قــرابــة  الــعــام، وقــد  هــذا 

هكتار.
انت�ساره  احــــتــــواء  عــلــى  يــعــمــلــون  الإطـــفـــائـــيـــون  وكـــــان 
با�ستخدام جرافات لإحداث حواجز ملنع امتداد النران 

حول يريكا.

وقالت �سري مار�سيتي-برو ل�سحيفة “لو�س اأجنلي�س 
“عندما غادرنا )املنزل( كان كل �سيء م�ستعال.  تاميز”، 
حدث ذلك ب�سرعة كبرة. مل نتمكن من التنف�س ومل 

نتمكن من روؤية �سيء«.
من جانبه، قال �سخ�س يقطن املنطقة امل�سمولة باأوامر 
الإخالء هو رافايل فرانكو لوكالة فران�س بر�س “اأحاول 
ال�سمود وعدم الإ�سراع يف املغادرة لأنني اأ�ساعد والدتي. 

�سحتها اجل�سدية ل ت�سمح لها بالتحرك«.
نعي�س،  التلة حيث  اإىل  راأيــت احلريق ي�سل  “اإذا  وتابع 
�ــســنــاأخــذ كـــل مـــا بــو�ــســعــنــا حــمــلــه يف الــلــحــظــة الأخــــرة 

ونهرب«.
مناطق  معظم  يف  احلــال  هــي  كما  كاليفورنيا،  وت�سهد 
غرب الوليات املتحدة، اأ�سواأ موجة جفاف ت�سربها منذ 

اأكرث من األف عام.
الناجم عن  املــنــاخ  يفاقمه تغر  الــذي  وتــرك اجلــفــاف 
الغابات  حلرائق  عر�سة  الأريـــاف  الب�سرية  الن�ساطات 
الــتــي تــنــدلــع بــ�ــســكــل طــبــيــعــي، مـــا يــزيــد مـــن حرارتها 

و�سرعتها وحجم الدمار الناجم عنها.
احلــرائــق يف فريق  �سلوك  بــرنــز، حملل  ديني�س  وقــال 
اإن  الوكالت لإدارة احلــوادث،  امل�سرتك بني  كاليفورنيا 
هناك احتمال بحدوث عوا�سف رعدية وهطول اأمطار 
غزيرة الثالثاء ما قد مينح الإطفائيني الهام�س الذي 

يبحثون عنه.
واأ�ساف “ل نتوقع اأي حترك كبر للحريق لكن ما زال 

باإمكاننا روؤية األ�سنة ن�سطة«.
ونــتــوقــع بع�س  لــديــنــا جـــو رطـــب جـــدا  “اليوم  وتـــابـــع 
الــعــوا�ــســف الــرعــديــة الــ�ــســديــدة. مــع الأحــــوال اجلوية 
بع�س  �سنحقق  اأنــنــا  يف  تــامــة  ثقة  على  نحن  الــراهــنــة، 

النجاح«.
حريق  دمر  بعدما  �سريعا  ينت�سر  الــذي  احلريق  وياأتي 
اأيـــام  قــبــل  الــوطــنــي  يو�سيميتي  مــنــتــزه  قـــرب  “اأوك” 

ع�سرات املباين واأجر اآلف الأ�سخا�س على الفرار.
وما زال انتهاء مو�سم احلرائق يف كاليفورنيا يحتاج اإىل 

اأ�سهر.

ارتفاع ح�شيلة قتلى اأكرب حريق غابات يف كاليفورنيا ملاذا ت�شّعد حركة ال�شباب عملياتها الإرهابية يف القرن الأفريقي؟

حممد   / املــــــدعــــــو  فــــقــــد 
عــبــدالــعــلــيــم مــعــني احلـــق ، 
بنغالد�س   اجلن�سية - جواز 
)BP0525351( سفره رقم� 
ت�سليمه  عــلــيــه  يــجــده  مـــن 
او  بــنــغــالد�ــس  �ــســفــارة  اىل 

اأقرب مركز �سرطة.

فقدان جواز �شفر
فقد املدعو / جا�سم الدين 
بنغالد�س     ، احــمــد  فــــاروق 
�سفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــســيــة 
)A00077212(  رقــــــــم 
ت�سليمه  عــلــيــه  يــجــده  مـــن 
او  بــنــغــالد�ــس  �ــســفــارة  اىل 

اأقرب مركز �سرطة.

فقدان جواز �شفر
فــــقــــدت �ــــســــهــــادة اأ�ــــســــهــــم �ــــســــادرة 
القاب�سة  الــعــاملــيــة  الــ�ــســركــة  مـــن 
عدنان  بــا�ــســم:حمــمــد  )اأ�ـــســـمـــاك( 
رقم   - خـــريـــطـــان  اأحــــمــــد  �ـــســـامل 
عدد   - ال�سهادة:1716799 
من   ، �ـــســـهـــم  الأ�سهم:1200 
يجدها عليه ت�سليمها اىل ال�سركة 
التـــ�ـــســـال  او  اعــــــــاله  ــــــذكــــــورة  امل

بالرقم:0506555147

فقدان �شهادة اأ�شهم
فــقــدت �ــســهــادة اأ�ــســهــم �ـــســـادرة من 
ال�سركة العاملية القاب�سة )اأ�سماك( 
با�سم:عدنان �سامل اأحمد خريطان 
ال�سهادة:1716798  رقــــم   -
 ، �ــســهــم  الأ�سهم:2400  عـــدد   -
اىل  ت�سليمها  عــلــيــه  يــجــدهــا  مـــن 
ال�سركة املذكورة اعاله او الت�سال 

بالرقم:0506555147

فقدان �شهادة اأ�شهم
هيوجنجون   / املـــدعـــو  فــقــد 
كوريا    جــمــهــوريــة   ، تــ�ــســوى 
�سفره  جـــــــواز   - اجلــنــ�ــســيــة 
)93535362M(  رقـــم 

مـــــــــــــــن يـــــــــــــجـــــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
التـــــ�ـــــســـــال بـــتـــلـــيـــفـــون رقــــم  

0508258347

فقدان جواز �شفر
ابراهيم  علي   / املــدعــو  فقد 
الردن     ، احلــــوارنــــه  حمــمــد 
�سفره  جـــــــواز   - اجلــنــ�ــســيــة 
)428900O(  رقــــــــــم 

مـــــــــــــــن يـــــــــــــجـــــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
التـــــ�ـــــســـــال بـــتـــلـــيـــفـــون رقــــم  

0506556517

فقدان جواز �شفر

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
 اإنذار عديل بالن�صر

 رقم   2022/13816
املنذر :  م�سرف اأبوظبي الإ�سالمي  .

املنذر اإليه  :  �سعيد غازى �سعيد عبود      .
نتيجة  درهــم   )63،258.51( وقــدرة  مبلغ  �سداد  ب�سرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�سهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط  وذلك خالل 
التنفيذية على  الن�سر واإل �سي�سطر املنذر لتخاذ الإجــراءات  اأ�سبوع من تاريخ 
ال�سيارة رقم  ) 20040 / خ�سو�سي /9/ اأبوظبي ( من نوع ) تويوتا كامري  _ 
�سالون ( موديل )2019( _ لون )ابي�س لوؤلوؤي ( واملمولة ل�ساحلكم من قبل 

املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

70197
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املال والأعمال
القمة العاملية لالقت�شاد الأخ�شر 2022 تناق�س حماور الطاقة والأمن الغذائي وال�شباب �شبتمرب املقبل بدبي

•• دبي-وام: 

العاملية  واملنظمة  دبــي  ومــيــاه  كــهــربــاء  هيئة  تنظم 
ال�سمو  �ــســاحــب  رعــايــة  حتــت  الأخــ�ــســر  لالقت�ساد 
الــ�ــســيــخ حمــمــد بــن را�ــســد اآل مــكــتــوم نــائــب رئي�س 
“رعاه  دبــي  حــاكــم  ــــوزراء  ال رئي�س جمل�س  الــدولــة 
اهلل” يومي 28 و 29 �سبتمر املقبل يف مركز دبي 
العاملية  القمة  الثامنة من  الــدورة  العاملي  التجاري 

لالقت�ساد الأخ�سر .
الرئي�سية  املحاور  من  العاملية عدداً  القمة  وتناق�س 
وال�سباب  الغذائي  والأمـــن  والتمويل  الطاقة  مثل 
وغرها من املو�سوعات التي ت�سهم يف دفع م�سرة 

عجلة  وت�سريع  الأخــ�ــســر  القــتــ�ــســاد  نحو  الــتــحــول 
التنمية امل�ستدامة.

وتركز القمة على اإزالة الكربون من اأنظمة الطاقة 
والجتماعية  البيئية  املــمــار�ــســات  وا�ــســرتاتــيــجــيــة 
لتحقيق  ال�ــســتــثــمــارات  وجـــذب  ال�سركات  وحوكمة 
امل�ستدام و�سبكات  التنقل  التنمية اخل�سراء وتعزيز 
تواكب  عــمــرانــيــة  بيئة  املــ�ــســتــدامــة و�ــســمــان  الــنــقــل 
التغرات امل�ستقبلية وتطوير تقنيات مبتكرة تدعم 
وتوفر  الكربون  منخف�س  م�ستقبل  نحو  التحول 
�سال�سل قيمة قوية ومرنة واإ�سراك اجليل القادم يف 

جعل احلياد الكربوين حقيقة واقعة.
رئي�س  نــائــب  الــطــايــر  �سعيد حمــمــد  مــعــايل  وقــــال 

املنتدب  والع�سو  دبــي  يف  للطاقة  الأعــلــى  املجل�س 
الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئي�س 
القمة العاملية لالقت�ساد الأخ�سر: “تن�سجم اأهداف 
التوجيهات  مع  الأخ�سر  لالقت�ساد  العاملية  القمة 
را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سامية 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
التوازن  حتقيق  بــ�ــســرورة  اهلل”  “رعاه  دبــي  حاكم 
الطبيعية  املــوارد  وا�ستدامة  القت�سادي  النمو  بني 

والبيئية. 
كــمــا تــدعــم الــقــمــة جــهــود دولـــة الإمــــــارات العربية 
والع�سرين  الــثــامــنــة  الـــــدورة  ل�ــســتــ�ــســافــة  املــتــحــدة 
ملوؤمتر الأطراف يف اتفاقية الأمم املتحدة الإطارية 

ب�ساأن تغر املناخ /كوب 28/ يف مدينة اإك�سبو دبي 
اأهـــداف  لتحقيق  الـــدولـــة  ومــ�ــســاعــي   ،2023 عـــام 

التنمية امل�ستد
وا�سرتاتيجية   ،2030 لــعــام  املــتــحــدة  لـــالأمم  امــة 
دبي للطاقة النظيفة 2050 وا�سرتاتيجية احلياد 
 100% 2050 لإمــــارة دبـــي لــتــوفــر  الــكــربــوين 
الطاقة  م�سادر  من  للطاقة  الإنتاجية  القدرة  من 

النظيفة بحلول العام 2050.
تطوراً  القمة  حققت   2014 عــام  اإطالقها  ومنذ   
�سيا�سات وخطط  تبني  واإجنـــازات هامة من خــالل 
امل�ساركني  بــني  الـــدويل  التعاون  لتعزيز  ومــبــادرات 
من قادة الأعمال واخلراء العامليني من القطاعني 

حاجة  “هناك  معاليه:  واأ�ــســاف  واخلا�س.”  العام 
و�ساملة  وجــذريــة  �سريعة  تغيرات  لإحـــداث  ملّحة 
يف توزيع الطاقة على م�ستوى العامل واآليات تدفق 
روؤو�س الأموال ومن ال�سروري اأي�ساً اإعادة النظر يف 
قطاع النقل وطرق التخل�س من النفايات وتوطيد 
اأوا�ـــســـر الــتــعــاون بــني املــجــتــمــعــات والأفــــــراد لبناء 
م�ستقبل م�ستدام واإيجاد حلول م�ستدامة للتحديات 
التي توؤرق العامل. وتعد القمة من�سة ا�سرتاتيجية 
لدعم التعاون الدويل يف مواجهة التحديات العاملية 
جمال  يف  وال�ستثمارات  امل�ستدامة  التنمية  وتعزيز 
القت�ساد الأخ�سر وت�سجيع تبني �سيا�سات وخطط 

ومبادرات فعالة يف هذا ال�ساأن.” 

خالل الن�صف الأول من العام اجلاري

جمل�س �شيدات اأعمال عجمان ُينوع مبادراته وقنوات تعاونه

ل�صمان تطبيق �صيا�صة الإمارات لالقت�صاد الدائري على م�صتوى كافة القطاعات

»التغري املناخي والبيئة« تطلق �شل�شلة اجلل�شات احلوارية »مرونة القت�شاد الدائري«

»�شريفوميك�س« العاملية تتخذ املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي مقرا لأعمالها يف املنطقة

الذهب يرتفع اأكرث من 3 دولرات يف املعامالت الفورية 

•• اأبوظبي-وام:

اإحدى  اأبــوظــبــي،  ملــطــارات  املنطقة احلـــرة  اأعــلــنــت 
اأ�سبحت  اأنها  اأبوظبي،  ملطارات  التابعة  ال�سركات 
مقراً ل�سركة �سرفوميك�س العاملية لأنظمة حتليل 
الغاز، والتي ُتعد مزوداً حللول قيا�س الغاز املوثوقة 

والدقيقة لل�سناعات يف جميع اأنحاء العامل.
و�سُتقدم �سرفوميك�س اخلدمات الأ�سا�سية املتعلقة 
ال�سناعات  بينما تخدم  املحلية  ال�سوق  اإىل  بالغاز 
احلّرة  املنطقة  داخــل  اجلديد  مقرها  من  الهامة 

ملطارات اأبوظبي والوحيد يف ال�سرق الأو�سط.
وتوزيع  وت�سنيع  بت�سميم  �سرفوميك�س  وتــقــوم 
حتليل  وخــدمــات  منتجات  مــن  وا�ــســعــة  جمموعة 
الغاز للقطاع ال�سناعي، ي�سمل ذلك اأجهزة حتليل 
الحرتاق، ومعدات حتليل العمليات والنبعاثات، 
وتقنية ال�ست�سعار عن ُبعد، بالإ�سافة اإىل تقدمي 

اخلدمات والدعم واحللول املتكاملة دولياً.
للمبيعات  الرئي�س  نائب  الــطــاهــري،  عــادل  وقــال 
وخــــدمــــات املــنــطــقــة احلــــــرة يف املــنــطــقــة احلــــرة 
ملطارات  احلـــرة  املنطقة  ي�سر  اأبــوظــبــي:  ملــطــارات 
ب�سرفومك�س �سمن منظومة  اأن ترحب  اأبوظبي 
اأعمال  حمفظة  تتما�سى  حيث  املتنامية،  اأعمالها 
القيمة  تقدمي  يف  احلافل  و�سجلها  �سرفوميك�س 
للمتعاملني وم�ساعدتهم على النجاح مع املعاير 
التي و�سعناها لكل ال�سركات الراغبة يف اأن تتخذ 
من املنطقة احلرة مقراً لها، كما اأّن اخلرة والكفاءة 
التي تقدمها هذه ال�سركة املتخ�س�سة ُتعد فريدة 
فريق  حم�س  الــذي  الأمــر  املنطقة،  م�ستوى  على 
ل�ستك�ساف  اأبوظبي  ملطارات  احلرة  املنطقة  اإدارة 
الطويل. املـــدى  على  ال�سريك  هــذا  عمل  فــر�ــس 

اأبوظبي  ملــطــارات  احلـــّرة  املنطقة  مــن  وباتخاذها 
�ــســرفــومــيــكــ�ــس من  �ــســركــة  �ستتمكن  لــهــا،  مــقــراً 
القطاعات  احتياجات  تالئم  اأعمال  حلول  تقدمي 
احليوية يف دولة الإمارات واملنطقة ب�سكل عام، كما 
�سُتعزز فر�س ال�سراكة مع املتعاملني احلاليني يف 
املنطقة احلّرة ملطارات اأبوظبي، ممن هم بحاجة 
اإىل املنتجات واخلدمات املتخ�س�سة التي تقدمها 
�ــســرفــومــيــكــ�ــس.وقــال اأفــ�ــســل خـــان، املــديــر العام 
اإي�ست : ُيعد تاأ�سي�س  ل�سركة �سرفوميك�س ميدل 
اأبوظبي  ملطارات  احلرة  املنطقة  يف  �سرفوميك�س 
عملياتنا  بتو�سعة  التزامنا  تعك�س  خطوة  اأحــدث 
والإقليمية، وبف�سل  املحلية  ال�سوق  الت�سغيلية يف 
احلّرة  املنطقة  لنا  قدمته  الـــذي  والــدعــم  املــزايــا 
ملطارات اأبوظبي وما تت�سمنه من فر�س اأ�سبحت 
اأعــمــالــنــا الآن يف و�ــســع جــيــد مُيــكــنــنــا مــن تزويد 

ذات  القطاعات  عر  واحلاليني  اجلــدد  املتعاملني 
اأنظمة  وحلول  خدمات  باأحدث  العالية  الأولــويــة 
الـــغـــاز.وبـــقـــربـــهـــا مـــن مـــطـــاريـــن دوليني  حتــلــيــل 
املنطقة  توفر  والعني،  اأبوظبي  من  كل  يف  يقعان 
اأبوظبي ملتعامليها فر�س ممار�سة  احلرة ملطارات 
الأعمال التجارية مع الو�سول الكامل اإىل جانبي 
لتحقيق  املــطــار،  يف  والأر�ــســيــة  اجلــويــة  العمليات 
اأهدافهم وامل�ساهمة يف منو قطاع الطران وتنّوع 

اقت�ساد اإمارة اأبوظبي.
ُتقدم  اأبــوظــبــي  ملــطــارات  املنطقة احلــرة  اأّن  ُيــذكــر 
الفر�س  مـــن  احلـــالـــيـــني جمــمــوعــة  لــ�ــســركــائــهــا 
موقعاً  تت�سمن  والتي  واجلذابة،  الفريدة  واملزايا 
الأ�سواق  اإىل  الــو�ــســول  و�ــســهــولــة  ا�ــســرتاتــيــجــيــاً، 
الدولية، وبنية حتتية متقدمة، وحلول لوج�ستية 

متكاملة.

�شركة اأبوظبي الوطنية للمعار�س 
»اأدنيك« تفتح باب الت�شجيل يف معر�شي 

»اآيدك�س« و»نافدك�س« 2023
•• اأبوظبي-الفجر: 

الت�سجيل  بـــدء  “اأدنيك”  لــلــمــعــار�ــس  الــوطــنــيــة  اأبــوظــبــي  �ــســركــة  اأعــلــنــت 
الدويل  “الدفاع  مــعــر�ــس  مــن  ع�سر  الــ�ــســاد�ــســة  الن�سخة  يف  الإلـــكـــرتوين 
البحري  “الدفاع  معر�س  مــن  ال�سابعة  والن�سخة   ”)2023 )اآيــدكــ�ــس 
ال�سركة  تنظمها  الــتــي  لهما،  امل�ساحب  واملــوؤمتــر   ”)2023 )نــافــدكــ�ــس 
بالتعاون مع وزارة الدفاع يف دولة الإمارات العربية املتحدة يف الفرتة من 
20 اإىل 24 فراير 2023 يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، وذلك 
بح�سور جمموعة بارزة من امل�ساركني، والعار�سني البارزين على م�ستوى 

العامل.
ويوفر املعر�سان من�سة دولية لعر�س اأحدث التقنيات والبتكارات يف قطاع 
الدفاع الدويل، كما يوفران ملتقى عاملي رفيع امل�ستوى ل�ستعرا�س اأحدث 
ما تو�سل اإليه قطاع ال�سناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة، 
العاملية  ال�سركات  خمتلف  بــني  ال�سرتاتيجية  ال�سراكات  لعقد  وفر�سة 
الت�سجيل عر  والــزوار  ال�سركات  وباإمكان  القطاعات،  املتخ�س�سة يف هذه 
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انــطــالق هــذا احلدث  30 عــامــاً على  الن�سخة مــع مـــرور  وتــتــزامــن هــذه 
الأكر من نوعه على م�ستوى املنطقة، وت�ستقطب اأكر ال�سركات يف قطاع 
الن�سخة  هــذه  ت�سهد  اأن  املتوقع  من  فيما  العامل،  يف  الدفاعية  ال�سناعات 
اإقــبــاًل عــاملــيــاً رفــيــع امل�ستوى مــن الــقــادة و�ــســنــاع الــقــرار، والـــــوزراء وكبار 

امل�سوؤولني، اإىل اخلراء واملخت�سني من جميع دول العامل. 
و�سهدت الدورة ال�سابقة من احلدث جناحاً لفتاً، حيث ا�ستقطبت اأكرث من 
62 األف زائر، و900 �سركة حملية وعاملية من 59 دولة، وذلك بالتزامن 
مع ارتفاع عدد الأجنحة الوطنية اإىل 35 جناحاً وم�ساركة 5 دول ت�سارك 

لأول مرة يف تاريخ املعر�س. 

•• اأبوظبي - وام:

ارتفعت اأ�سعار الذهب العاملية يف املعامالت الفورية جلل�سة اأم�س، حمققة 
للمعدن  الآجــلــة  العقود  تراجعت  فيما  دولرات،   3 مــن  بــاأكــرث  مكا�سب 

الأ�سفر ومعادن نفي�سة اأخري.
ووفقا لبيانات الأ�سواق العاملية، �سعدت اأ�سعار املعدن الأ�سفر يف املعامالت 
الفورية بن�سبة %0.19 اأو ما يعادل 3.4 دولر اإىل 1764.8 دولر 

لالأون�سة، وذلك بحلول ال�ساعة “ 02:14 م�ساًء بتوقيت الإمارات .
وانخف�ست العقود الآجلة للذهب ت�سليم �سهر دي�سمر بن�سبة 0.51% 

اأو ما يعادل 9.45 دولر لت�سل اإىل 1780.15 دولر لالأون�سة.
بن�سبة  الــبــالديــوم  انخف�س  الأخـــــرى،  النفي�سة  املــعــادن  �سعيد  وعــلــى 
 1.37% بن�سبة  الف�سة  وتراجعت  دولر،   2053.02 اإىل   1.78%
 896.4 %1.76 اإىل  19.87 دولر لالأوقية، وتراجع البالتني  اإىل 

دولر.

•• عجمان ـ الفجر

اأكدت الدكتورة اآمنة خليفة اآل علي 
جتارة  غــرفــة  اإدارة  جمــلــ�ــس  عــ�ــســو 
جمل�س  رئي�سة  ـ  عجمان  و�سناعة 
اأهمية  على  اأعمال عجمان،  �سيدات 
املــبــادرات والــرامــج الداعمة  تــنــوع 
لأ�ــــســــحــــاب و�ـــســـاحـــبـــات الأعــــمــــال 
م�ساريع  تــنــفــيــذ  عـــلـــى  واملـــقـــبـــلـــني 
خا�سة و�سرورة اإ�ستحداث مبادرات 
اأ�سحاب  تــطــلــعــات  تــواكــب  مــبــتــكــرة 

امل�ساريع وتوجهات الدولة.
�سيدات  جمـــلـــ�ـــس  اأن  ــــحــــت  واأو�ــــس
تعزيز  على  حري�س  عجمان  اأعمال 
ا�ستفادة ع�سواته واحلا�سالت على 
رخ�سة بدايات واأ�سحاب و�ساحبات 
الأعــمــال ب�سكل عــام عــر جمموعة 
املتخ�س�سة  املـــبـــادرات  مــن  وا�ــســعــة 
بحيث  ُم�سافة،  قيمة  توفر  والــتــي 
مبادراته  برنامج  من  املجل�س  عــزز 
اإىل  لــتــ�ــســل   2022 الـــعـــام  خــــالل 
“مبادرة  يف  تــتــمــثــل  مـــــبـــــادرات   7
ريـــوقـــي، مبادرة  مـــبـــادرة  �ــســيــارتــي، 
امــاراتــي اجلميلة،  رفـــوف، مــبــادرة 
مبادرة املن�سة الريا�سية، الرنامج 
عيادة  ومـــبـــادرة   2022 ال�سيفي 

العمال«.
خطة  يعتمد  املجل�س  اأن  واأ�ــســافــت 
اخلرات  لتعزيز  �ساملة  تــدريــبــيــة 
والت�سويقية  الإداريـــــــة  والــــقــــدرات 
العمال  �ــســاحــبــات  لـــدى  والــفــنــيــة 
بــ�ــســكــل خــا�ــس بــحــيــث مت تــنــفــيــذ 5 
الن�سف  خــالل  ودورات  عمل  ور�ــس 
الأول من العام اجلاري، كما يعتمد 
عجمان  اعــــمــــال  �ـــســـيـــدات  جمــلــ�ــس 
امللتقيات  مــن  عـــدد  لتنظيم  خــطــة 

املتخ�س�سة ومنها “ملتقى ومعر�س 
 2022 الأول  اخلــلــيــجــي  املــجــلــ�ــس 
 53 مب�ساركة  واملجوهرات  لالأزياء 
امل�ساريع  و�ــســاحــبــات  اأ�ــســحــاب  مــن 
الوطن”  نــبــ�ــس  “املراأة  مــلــتــقــى  و 
فعالية  و  احلياة،  جــودة  �سعار  حتت 
مــعــر�ــس يف عــجــمــان بــالــتــعــاون مع 
دائرة التنمية القت�سادية بعجمان.
ونّوع جمل�س �سيدات اأعمال عجمان 
امللتقيات  مــن  جملة  يف  مــ�ــســاركــاتــه 
الدوات  اأهـــــــم  اأحـــــــد  بـــاعـــتـــبـــارهـــا 
الـــتـــطـــويـــريـــة ملـــ�ـــســـاريـــع اأ�ـــســـحـــاب 
امل�ساريع  لتطوير  ومن�سة  العمال 
وتبادل اخلرات واأف�سل املمار�سات، 
حيث �سارك املجل�س يف موؤمتر ريادة 
العمال وامللتقى القليمي ال�ساد�س 
ملجل�س املراأة العربية ومنتدى اإ�سنع 

يف الإمارات.
بحيث  �سراكاته  املجل�س  وعــزز  هــذا 

وقــــع املــجــلــ�ــس مـــذكـــرة تــفــاهــم مع 
الن�سائية  املــــوؤمــــنــــني  ام  جــمــعــيــة 
واتــفــاقــيــة تــعــاون مــع نـــادي �سيدات 
ال�سارقة واتفاقية تعاون مع جمل�س 
تــعــاون مع  العربية ومــذكــرة  املــــراأة 
العقاري،  والتنظيم  الأرا�سي  دائرة 
كما اإ�ستقبل وفد من جمعية �سيدات 
الأعــــمــــال يف كــازاخــ�ــســتــان و وفــــداً 
فر�س  لبحث  تــايــالنــد  مملكة  مــن 
الــ�ــســراكــة وتبادل  الــتــعــاون وتــعــزيــز 

اخلرات.
اآمــنــة خليفة ان  الــدكــتــورة  واأكــــدت 
فعالياته  زيـــادة  اإىل  ي�سعى  املجل�س 
القادمة  الفرتة  خــالل  وم�ساركاته 
التعاون  فــنــوات  تــعــزيــز  جــانــب  اإىل 
احلكومية  اجلــــهــــات  خمــتــلــف  مــــع 
حتقيقاً  الــعــالقــة،  ذات  واخلــا�ــســة 
لأهداف املجل�س املتمثلة يف “تذليل 
ال�سعوبات التي قد تواجه �ساحبات 

العمال، وتنظيم خمتلف الأن�سطة 
الحتياجات  تلبي  الــتــي  والــرامــج 
القت�سادية للمراأة، وتوثيق �سالت 
ال�سركات  مــــع  الأعـــــمـــــال  �ـــســـيـــدات 
والهيئات املحلية والدولية، واإطالق 
والندوات  الــور�ــس  وعــقــد  املـــبـــادرات 
بهدف دعم اأن�سطة �سيدات الأعمال، 
جمال�س  مــــع  الـــــروابـــــط  وتـــوثـــيـــق 

ال�سيدات داخل الدولة وخارجها«.

•• دبي -وام :

اأطلقت وزارة التغر املناخي والبيئة �سل�سلة 
القت�ساد  “مرونة  احلــــواريــــة  اجلــلــ�ــســات 
اجتماعات  من�سة  توفر  بهدف  الدائري”، 
امل�سلحة  واأ�ــســحــاب  املعنية  اجلــهــات  لــكــافــة 
لــتــبــادل املــعــارف واخلــــرات وبــنــاء القدرات 
وا�ستك�ساف فر�س تعزيز ممار�سات القت�ساد 
وذلك  الأولوية،  ذات  القطاعات  الدائري يف 
يف اإطار جهودها لتعزيز منظومة القت�ساد 

الدائري يف دولة الإمارات.
التي  احلــواريــة  ال�سل�سلة  هــذه  مــن  وكــجــزء 
القت�سادية  الــتــنــمــيــة  تــعــزيــز  تــ�ــســتــهــدف 
املـــ�ـــســـتـــدامـــة، نــظــمــت الــــــــوزارة ور�ـــســـة عمل 
وامل�سروبات  الأغـــذيـــة  لــقــطــاع  متخ�س�سة 
اأعـــمـــال �سناعة  مـــع جمــمــوعــة  بــالــ�ــســراكــة 
الأغـــذيـــة واملــ�ــســروبــات يف الإمـــــارات يف مقر 
ُغــــرف دبــــي، بــهــدف تــطــويــر فــهــم م�سرتك 
لالقت�ساد الدائري يف ما يتعلق بهذا القطاع 
وامل�ساريع  املــــبــــادرات  ومــنــاقــ�ــســة  احلـــيـــوي، 
املجال،  واملحتملة م�ستقباًل يف هذا  احلالية 
التحديات  عــلــى  اأو�ــــســــع  بــ�ــســكــل  والـــتـــعـــرف 
القت�ساد  مفهوم  تطبيق  تعزيز  ومتطلبات 

الدائري.

120 ممــثــال عن  �ــســارك يف ور�ــســة الــعــمــل 
امل�سلحة  واأ�ــســحــاب  واملــوؤ�ــســ�ــســات  الــ�ــســركــات 
يف قـــطـــاع الأغـــــذيـــــة واملــــ�ــــســــروبــــات مبــــا يف 
والتجزئة  املــ�ــســنــعــني وجتــــار اجلــمــلــة  ذلـــك 
اأعــ�ــســاء جمل�س  اإىل  بــالإ�ــســافــة  واملـــوزعـــني، 
الــــدائــــري، وممثلني  الإمـــــــارات لــالقــتــ�ــســاد 
واملحلية  الحتــاديــة  احلكومية  اجلهات  عن 
املوؤ�س�سات  مــــن  وعــــــدد  بـــالـــقـــطـــاع  املــعــنــيــة 
مرمي  معايل  والأكــادميــيــة.وقــالــت  البحثية 
بــنــت حمــمــد �ــســعــيــد حــــارب املـــهـــري وزيـــرة 
القت�ساد  اإن مفهوم  والبيئة  املناخي  التغر 
الدائري يكت�سب يوماً بعد الآخر زخما عاملياً 
الت�سنيع  اأو  القت�ساد  منظومة  مقابل  يف 
العتيادي التي تعتمد على ت�سنيع املنتجات 
تعد  والتي  التخل�س منها،  ثم  وا�ستخدامها 
غر فعاله وغر م�ستدامة، يف مقابل فوائد 
والبيئية  القــتــ�ــســاديــة  الــدائــريــة  املنظومة 
ا�ستخدام  كــفــاءة  رفــع  ومنها  والجــتــمــاعــيــة 
املوارد وتقليل اأو حتى الق�ساء على النفايات 
والتلوث ب�سكل نهائي وتعزيز ا�ستدامة بيئة 
العــمــال، وخلق وظــائــف جــديــدة، وحت�سني 
القت�ساد  اأن  اإىل  م�سرة  الــعــامــة،  ال�سحة 
الدائري يعد كذلك جزءاً حيوياً من جهود 
دولة الإمارات لإزالة الكربون من القطاعات 

املختلفة، مما ي�ساهم يف ت�سريع وترة العمل 
للو�سول للحياد املناخي بحلول 2050.

واعتماد  تــبــنــي  اأن  اإىل  مــعــالــيــهــا  ولــفــتــت 
مبادئ القت�ساد الدائري يف قطاع الأغذية 
القت�ساد  �ــســيــا�ــســة  يــدعــم  ل  واملـــ�ـــســـروبـــات 
الدائري لدولة الإمارات فح�سب، بل ي�ساهم 
اأي�سا يف حتقيق العديد من اأهداف التنمية 
مبادرتنا  اأهــداف  اإىل  بالإ�سافة  امل�ستدامة، 

الوطنية لفقد الأغذية وهدرها /نعمة/.
وخالل فعاليات الور�سة، اأطلق �سالح لوتاه، 
رئي�س جمل�س اإدارة جمموعة اأعمال �سناعة 
الأغـــذيـــة واملــ�ــســروبــات يف الإمــــــارات، تقرير 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــزراعــيــة يف المــــــارات لعام 
2021، والذي يحدد الدوافع املحلية لثورة 
اأحدث  توظف  التي  الزراعية  التكنولوجيا 

التقنيات جلعل الزراعة اأكرث ا�ستدامة.
وحتدث الأمني العام للمجموعة عن برنامج 
لطالب  الــدائــري  القت�ساد  على  الــتــدريــب 
بالتعاون  املجموعة  طورته  الــذي  املــدار�ــس، 
مع �سركة “لوتاه للوقود احليوي”، ويهدف 
الدائري  بــالقــتــ�ــســاد  الــ�ــســبــاب  تــوعــيــة  اإىل 
تطبيق  عـــلـــى  وحتـــفـــيـــزهـــم  وال�ــــســــتــــدامــــة، 

الدرو�س امل�ستفادة يف حياتهم اليومية.
ا�ستعرا�س  الــــور�ــــســــة  فـــعـــالـــيـــات  و�ــســمــلــت 

امل�ستدامة  املمار�سات  اأف�سل  مــن  جمموعة 
من اأع�ساء جمموعة اأعمال �سناعة الأغذية 
وامل�سروبات يف الإمــارات، تو�سح م�ساهمتهم 

يف رحلة القت�ساد الدائري.
لالقت�ساد  ميـــكـــن  “كيف  عــــنــــوان  وحتـــــت 
اأكرث  املحلية  ال�سركات  يجعل  اأن  الــدائــري 
فعاليات  �ــســهــدت  املناف�سة”  عــلــى  قـــــدرة 
مفتوحه،  نقا�سية  جل�سة  تنظيم  الــور�ــســة 
اأول  حمــلــل  مــوريــ�ــســون،  كري�ستني  اأدارتـــهـــا 
الــعــاملــي للنمو  املــعــهــد  لــلــنــمــو الأخـــ�ـــســـر يف 
ممثلني  وجــمــعــت   /GGGI/ الأخـــ�ـــســـر 
لالأغذية  امل�سنعة  وال�سركات  احلكومة  عن 
التجزئة  املحلية واملتعددة اجلن�سيات وجتار 
�سركات  تواجه  التي  التحديات  ل�ستك�ساف 
املاأكولت وامل�سروبات يف دولة الإمارات و�سبل 
وا�سعة  باقة  تقدمي  خاللها  ومت  معاجلتها، 
مبادئ  تطبيق  حــول  العميلة  املعلومات  من 
الأغذية  قــطــاع  �سمن  الـــدائـــري  القــتــ�ــســاد 
لالإجراءات  فهمهم  وحت�سني  واملــ�ــســروبــات، 
النتقال  لدعم  اتخاذها  عليهم  يجب  التي 

نحو اأنظمة غذائية اأكرث دائرية.
تفاعلي  بحوار  فعالياتها  الور�سة  واختتمت 
�ــســيــا�ــســة متت   22 بــــني  4 مــــن  ركـــــز عـــلـــى 
ملجل�س  الأخــر  الجتماع  يف  عليها  املوافقة 

وتت�سل  الــــدائــــري،  لــالقــتــ�ــســاد  الإمــــــــارات 
احلوار  و�سمل  وامل�سروبات،  الأغذية  بقطاع 
4 جــلــ�ــســات تــفــ�ــســيــلــيــة، خــ�ــســ�ــس كـــل حوار 
ال�سيا�سات  هـــذه  مــن  واحــــدة  ملناق�سة  منها 
الأربــع، وحدد امل�ساركون يف كل جل�سة نطاق 
�سيا�سات  واقـــرتحـــوا  الــ�ــســيــا�ــســات  وعــنــا�ــســر 
جـــديـــدة ملــعــاجلــة الــفــجــوات املــحــتــمــلــة، كما 
اجلهات  ممثلي  فيهم  مبن  امل�ساركون،  حدد 
العالقة،  ذات  واملحلية  الحتادية  احلكومية 
الإجراءات امل�ستقبلية واأفاق التعاون لتعميم 
مفهوم القت�ساد الدائري يف القطاع.جدير 
العام  يف  اعتمد  الـــوزراء  جمل�س  اأن  بالذكر 
2021 �سيا�سة الإمارات لالقت�ساد الدائري 
2031، والتي ت�سع اإطــاراً عاماً   - 2021
وال�ستخدام  املــ�ــســتــدامــة  الإدارة  لتحقيق 
من  الــدولــة  يف  الطبيعية  لــلــمــوارد  الــفــعــال 
والإنتاج  ال�ستهالك  اأ�ساليب  اعتماد  خالل 
ت�سكيل  ال�سيا�سة مت  اعتماد  امل�ستدام، وعقب 
جمل�س الإمارات لالقت�ساد الدائري، ليتوىل 
م�سوؤولية الإ�سراف على تنفيذ ال�سيا�سة من 
القطاعية  املـــبـــادرات  تنفيذ  متابعة  خـــالل 
للتقدم  الرئي�سة  الأداء  مــوؤ�ــســرات  وحتــديــد 
ال�سرتاتيجيات الحتادية  املحرز، ومواءمة 

واملحلية مع متطلبات ال�سيا�سة.
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املال والأعمال

تريليون درهم حتويالت مالية عرب بنوك الإمارات يف 5 اأ�شهر  4.84

بلدية مدينة اأبوظبي تعزز ثقافة 
ووعي الطلبة ب�شاأن ال�شوق العقاري

•• اأبوظبي – الفجر:

ا�ستقبلت بلدية مدينة اأبوظبي -من 
والعقارات-  الأرا�ـــســـي  قــطــاع  خــالل 
الثانوية،  املــرحــلــة  طــلــبــة  مـــن   12
مع  والــتــعــاون  ال�سراكة  اإطـــار  �سمن 
الثقافة  لتعزيز  التعليمية  املوؤ�س�سات 
العامة، وخلق بيئة حمفزة لرت�سيخ 
الـــوعـــي والــثــقــافــة الــعــقــاريــة، حيث 
تناول اللقاء تعريف الطلبة بخدمات 
البلدية، وعلى وجه التحديد ال�سوق 
العقاري، وكذلك اإطالع الطلبة على 
املختلفة  وبــيــئــاتــه  الــعــمــل  قــطــاعــات 
ومــتــطــلــبــاتــه، واإكــ�ــســابــهــم املـــهـــارات 
الــ�ــســخــ�ــســيــة واملـــهـــنـــيـــة، واإعــــدادهــــم 
العمل،  �ــســوق  املــبــكــر يف  لــالنــخــراط 
اأهدافهم  حتـــديـــد  مـــن  ومتــكــيــنــهــم 

املهنية امل�ستقبلية. 
اللقاء  الــبــلــديــة خـــالل  وا�ــســتــهــدفــت 
بالخت�سا�سات  الــطــلــبــة  تــعــريــف 
املــتــعــلــقــة بقطاع  املــهــمــة  والـــقـــوانـــني 
اإمـــــــــارة  يف  الـــــعـــــقـــــاري  الــــتــــطــــويــــر 
التناف�سية  رفـــع  وكــيــفــيــة  اأبــوظــبــي، 
حقوق  و�ــســمــان  ال�سفافية،  بتعزيز 
دول  ا�ستثمارات  وجذب  امل�ستثمرين، 

العامل اإىل اإمارة اأبوظبي.
وتـــنـــاول الــلــقــاء اأيــ�ــســاً الــعــديــد من 
التعريف  اأهــــمــــهــــا:  مـــــن  املـــــحـــــاور 
العقارية  والــتــ�ــســريــعــات  بــالــقــوانــني 

التي ت�سهم يف تنظيم بيئة العمل يف 
مدينة اأبوظبي، وت�سليط ال�سوء على 
اجلانب الرتويجي للقطاع العقاري، 
العقاري  للقطاع  الــرقــابــي  والــــدور 
لــقــانــون التنظيم  واأهــمــيــة المــتــثــال 
الــعــقــاري،و الـــدور الــفــعــال يف جمال 
من  لــه  ومــا  ال�سمان  ح�سابات  اإدارة 
اأثر يف حفظ وحماية حقوق واأموال 

بلدية  املــ�ــســتــثــمــريــن.واأكــدت  جــمــيــع 
اللقاءات  هـــذه  اأن  اأبــوظــبــي  مــديــنــة 
بتاأهيل  الــبــلــديــة  الـــتـــزام  عـــن  تــعــر 
وتدريب الأجيال ال�ساعدة وامل�ساركة 
�سوق  يف  لـــالنـــخـــراط  اإعــــدادهــــم  يف 
وطاقاتهم  مواهبهم  واإبـــراز  العمل، 
امل�ساركة  على  وكفاءاتهم وحتفيزهم 
يف دعم التنمية ال�ساملة يف اأبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

نظام  عر  بالدولة  امل�سريف  القطاع  يف  املنفذة  التحويالت  قيمة  ارتفعت 
تريليون   4.848 لنحو   /UAEFTS/ املالية  للتحويالت  الإمـــارات 
درهم خالل اخلم�سة اأ�سهر الأوىل من العام اجلاري، وفق اأحدث اإح�سائيات 

م�سرف الإمارات املركزي.
املركزي  امل�سرف  عن  ال�سادرة  امل�سرفية  العمليات  اإح�سائيات  واأظــهــرت 
اأن قيمة التحويالت املنفذة عر نظام الإمــارات للتحويالت املالية  ام�س، 
ارتفعت على اأ�سا�س �سنوي بن�سبة %25.15 اأو ما يعادل 974.33 مليار 
بتحويالت  مقارنة  اجلــاري  العام  الأوىل من  اأ�سهر  اخلم�سة  درهــم خالل 
اأ�سهر  اخلم�سة  خالل  منفذة  درهــم  تريليون   3.873 نحو  قيمتها  بلغت 

الأوىل من العام 2021.
اأ�سهر  اخلم�سة  خالل  املنفذة  التحويالت  توزعت  الإح�سائيات،  وبح�سب 
الأوىل من 2022، بواقع 2.913 تريليون درهم حتويالت بني البنوك 

و1.935 تريليون درهم حتويالت بني عمالء البنوك.
وا�ستحوذ �سهر مار�س على الن�سيب الأكر من اإجمايل التحويالت املنفذة 
1.154 تريليون درهم، فيما و�سلت  اأ�سهر الأوىل بواقع  خالل اخلم�سة 
حتويالت �سهر مايو اإىل 884.54 مليار درهم، ونحو 1.082 تريليون 
ل�سهر فراير و864.7 مليار  اأبريل و861.8 مليار درهم  ل�سهر  درهم 

درهم لتحويالت �سهر يناير 2022.
ونظام الإمارات للتحويالت املالية /UAEFTS/ هو نظام التحويالت 
اأغ�سط�س  منذ  املركزي  الإمـــارات  تطويره يف م�سرف  الــذي مت  الرئي�سية 

اجلهات  بــني  الأمــــوال  حتــويــل  بت�سهيل  النظام  هــذا  يــقــوم  حيث   ،2001
امل�سرتكة يف النظام ب�سكل فوري.يف �سياق اآخر، اأو�سحت اإح�ساءات امل�سرف 
بلغت  �ــســورهــا  با�ستخدام  املــتــداولــة  ال�سيكات  مقا�سة  قيمة  اأن  املــركــزي 
اجلاري  الــعــام  مــن  الأوىل  اأ�سهر  اخلم�سة  خــالل  درهــم  مليار   490.49
خالل  درهـــم  مليار   436.99 بنحو  مــقــارنــة   12.2% بن�سبة  بــارتــفــاع 
اخلم�سة اأ�سهر الأوىل من 2021.وزاد عدد ال�سيكات التي متت ت�سويتها 
عر نظام مقا�سة ال�سيكات خالل اخلم�سة اأ�سهر الأوىل من العام اجلاري 
 8.852 بنحو  مقارنة  �سيك  مليون   9.010 اإىل  لي�سل   1.8% بن�سبة 
مليون �سيك يف اخلم�سة اأ�سهر الأوىل من 2021.وحاز �سهر مار�س على 
اأ�سهر  اخلم�سة  يف  املتداولة  ال�سيكات  مقا�سة  قيمة  من  الأكــر  الن�سيب 
الأوىل من العام احلايل بواقع 108.03 مليار درهم موزعة على 1.991 

مليون �سيك، ونحو 92.02 مليار درهم موزعة على 1.797 مليون �سيك 
يف يناير، ونحو 90.69 مليار درهم موزعة على 1.735 مليون �سيك يف 
�سيك يف  1.71 مليون  درهــم موزعة على  مليار   98.79 ونحو  فراير، 
�سيك يف مايو  1.77 مليون  درهم موزعة على  و100.96 مليار  اأبريل 
املا�سي.من جانب اآخر، اأظهرت الإح�سائيات اأن قيمة الإيداعات النقدية يف 
امل�سرف املركزي خالل اخلم�سة اأ�سهر الأوىل من العام اجلاري و�سلت اإىل 
80.01 مليار درهم، وت�سمنت 80 مليار درهم اإيداعات بالعمالت الورقية 
و1.331 مليون درهم بالعمالت املعدنية. بينما و�سلت قيمة ال�سحوبات 
النقدية من امل�سرف املركزي لنحو 84.322 مليار درهم خالل اخلم�سة 
�سحوبات  درهــم  مليار   84.29 و�سملت  اجلــاري،  العام  من  الأوىل  اأ�سهر 

بالعمالت الورقية و23.69 مليون درهم بالعمالت املعدنية.

»الحتاد للطريان« تعزز عملياتها يف ال�شحن اجلوي 
»A350F - باإ�شافة طائرات »اإيربا�س

بهدف ا�صتقطاب جيل جديد من املتداولني وامل�صتثمرين

�شوق اأبوظبي لالأوراق املالية يوقع اتفاقية 
م�شاركة بيانات مع من�شة »تريدينج فيو« العاملية

•• اأبوظبي-الفجر: 

جديدة  اتفاقية  املالية  لـــالأوراق  اأبوظبي  �سوق  وّقــع 
فيو«  “تريدينج  مــنــ�ــســة  مــــع  الـــبـــيـــانـــات  ملـــ�ـــســـاركـــة 
املالية  املــعــلــومــات  بــوابــة   ،)TradingView(
لها،  مقراً  املتحدة  الوليات  من  تتخذ  التي  الرائدة 
املتداولني  مــن  جديد  جيل  ا�ستقطاب  بهدف  وذلــك 

وامل�ستثمرين العامليني اإىل ال�سوق.
ويف اإطار التفاقية، باتت بيانات �سوق اأبوظبي لالأوراق 
“تريدينج فيو”  املالية متوفرة مبا�سرة على من�سة 
املحليني  امل�ستثمرين  مــن  وا�ــســعــة  لــقــاعــدة  وميــكــن 
املن�سة  م�ستخدمي  مــن  والــدولــيــني  والإقــلــيــمــيــني 
املن�سة  تدعم  حيث  و�سهولة  ب�سرعة  اإليها  الو�سول 

اأكرث من 18 لغة من بينها اللغة العربية.
تــقــدم تــريــدجن فــيــو مــعــلــومــات و اأخـــبـــار و حتليالت 
من  متكنهم  لــلــمــتــداولــني  مــتــطــورة  واأدوات  مــالــيــة 
على الجتاهات  بناءاً  تــداول مدرو�سة  قــرارات  اإتخاذ 

واملوؤ�سرات اخلا�سة بالأ�سواق. 
ولديها قاعدة متنامية من املتداولني الجتماعيني، 
 30 اأكــرث من  اإجمايل عدد م�ستخدميها  يبلغ  حيث 
اأكـــرث مــن مليون  ولــديــهــا  �ــســهــريــاً  مــلــيــون م�ستخدم 
اأنحاء  جــمــيــع  املـــدفـــوعـــة يف  خــدمــاتــهــا  مــ�ــســرتك يف 

العامل. 
ويف هذه املنا�سبة، قال �سعيد حمد الظاهري، الع�سو 
لالأوراق  اأبوظبي  ل�سوق  التنفيذي  والرئي�س  املنتدب 
’تريدينج فيو‘  التعاون مع من�سة  “ي�سعدنا  املالية: 
قنوات  عــر  ال�سوق  بيانات  اإتــاحــة  اأجـــل  مــن  العاملية 
واملهتمني  املتداولني  من  اأكــر  عــدٌد  ليتمكن  جديدة 
التفاقية  هذه  تاأتي  متابعتها.  من  املالية  بالأ�سواق 
 ‘ADX One’ ا�سرتاتيجيتنا الطموحة  اإطــار  يف 

والتي من �سمن اأهدافها ال�ستثمار يف تعزيز اإمكاناتنا 
ربط  توفر  ل�سمان  التكنولوجي  وحتولنا  الــرائــدة 
تداول  بيئة  �سمن  وال�سركات  امل�ستثمرين  بني  �سل�س 
حيوية. ومن �ساأن �سراكات كهذه دعم حتقيق هدفنا 
م�ستويات  وتعزيز  ال�سوقية  القيمة  زيــادة  مبوا�سلة 
قاعدة  تنويع  اإىل  بال�سافة  كــبــر،  ب�سكل  ال�سيولة 

امل�ستثمرين«.
التنفيذي  الرئي�س  جلوبا،  ديني�س  قــال  جانبه،  مــن 
لرتيدينج فيو: “يتمتع �سوق اأبوظبي لالأوراق املالية 
ب�سمعة قوية ومكانة رائدة، فهو ثاين اأكر �سوق مايل 
متوا�ساًل  وتــطــوراً  وي�سهد منــواً  الأو�ــســط  ال�سرق  يف 
التي  اجلديدة  التفاقية  �ستمكننا  مت�سارعة.  بوترة 
اأبرمناها مع ال�سوق من اإتاحة بياناته ومعلوماته يف 
متناول قاعدة اأو�سع من اجلمهور وحت�سني الو�سول 
وذلك  الــعــاملــي،  الــتــداول  وتــوافــرهــا يف جمتمع  اإليها 
فيو‘  ’تريدينج  من�سة  بــه  تتمتع  ممــا  بــال�ــســتــفــادة 
من  متنامية  وقــاعــدة  كبرين  وانت�سار  �سعبية  مــن 
امل�ستخدمني املتابعني لالأ�سواق وامل�ستثمرين الأفراد 

الن�سطني على املن�سة«. 
اأطلق موؤخراً  اأبوظبي لــالأوراق املالية قد  وكان �سوق 
العديد من املبادرات اجلديدة جلذب م�ستثمرين جدد 
�سوٍق  طــرح  اأبــرزهــا  ومــن  �سيولته،  م�ستويات  وتعزيز 
 ،2021 الأخــر من عام  الربع  املالية يف  للم�ستقات 
واإطــالق موؤ�سر “فاداك�س 15” املرجعي اجلديد يف 
مار�س من العام اجلاري بعد اإبرامه اتفاقية تعاون مع 
�سركة “فوت�سي را�سل” لتطوير موؤ�سرات ذات عالمة 
امل�ستقبلية  العقود  اإطــالق  بجانب  م�سرتكة،  جتارية 
ملوؤ�سر “فاداك�س 15” يف يونيو 2022، كاأول عقود 
م�ستقبلية للموؤ�سر تتوفر على من�سة امل�ستقات املالية 

التابعة لل�سوق.

جامعة ال�شارقة اأول موؤ�ش�شة تعليم عال بالدولة  تعر�س منتجاتها الغذائية الع�شوية يف ال�شوق املحلية
•• ال�صارقة -الفجر:

الزراعي  القطاع  ا�ستدامة  بهدف تعزيز 
وزيادة ن�سبة املنتجات الغذائية الع�سوية 
املــحــلــيــة، جامعة  الــ�ــســوق  املــعــرو�ــســة يف 
للتعليم  موؤ�س�سة  كــاأول  تنجح  ال�سارقة 
العايل يف الدولة بتنفيذ م�سروع لإنتاج 
ال�سماد الع�سوي واإنتاج منتجات زراعية 
داخل  امل�ستدامة  احلــديــقــة  يف  ع�سوية 
�سهادة  على  وحت�سل  اجلــامــعــي  احلـــرم 
ال�سادرة  الع�سوية  املحا�سيل  مطابقة 
والتكنولوجيا  الــ�ــســنــاعــة  وزارة  مـــن 
املــتــقــدمــة، وعـــر�ـــس املــنــتــجــات يف اأفـــرع 
عملت  التعاونية.حيث  ال�سارقة  جمعية 
من  ع�سوي  �سماد  انــتــاج  على  اجلامعة 

النفايات القابلة للتحلل احليوي والتي 
يتم جتميعها من حرم جامعة ال�سارقة 
تقليل  بــهــدف   ،2019 نــوفــمــر  مــنــذ 
النبعاثات الكربونية امل�سببة لالحتبا�س 
الرتبة،  خــ�ــســوبــة  واإثــــــــراء  احلــــــــراري، 
وبالفعل مت حتويل حوايل 7 اآلف كجم 
من املخلفات الع�سوية وحتويلها اإىل 4 
اآلف كجم من ال�سماد ومت ا�ستخدام هذا 
ال�سماد الع�سوي يف احلديقة امل�ستدامة، 
وقد انتجت احلديقة امل�ستدامة منذ ذلك 
احلني حوايل 200 كجم من املحا�سيل 
الطماطم،  مــثــل:  الع�سوية  الــزراعــيــة 
اجلــزر، جــزر اأ�ــســود، جــزر اأحمر، بطاطا 
الأرز،  املورينجا،  ملفوف،  فجل،  حلوة، 
املحا�سيل  من  وغرها  الكينوا،  القمح، 

يزيد  مــا  بيع  ومت  الع�سوية،  الــزراعــيــة 
على 70 كجم ملجتمع احلرم اجلامعي، 
كعمل  املنتجات  بع�س  توزيع  جانب  اإىل 
خري.وتاأتي اإن�ساء احلديقة امل�ستدامة 
مكتب  مـــــبـــــادرات  كــــاأحــــد  اجلـــامـــعـــة  يف 
ال�ــســتــدامــة، بــهــدف زيـــادة الــوعــي لدى 
ال�ستدامة يف  باأهمية  اجلامعة  جمتمع 
كافة املجالت من خالل ت�سجيع الطلبة 
والإدارية  التدري�سية  الهيئات  واأع�ساء 
والفنية على ممار�سة الزراعة الع�سوية 
املــ�ــســتــدامــة داخــــل احلرم  يف احلــديــقــة 
حتقيق  يف  امل�ساهمة  بجانب  اجلــامــعــي، 
الغذائي، وحت�سني جــودة الرتبة  الأمــن 
اخل�سراء،  املــ�ــســاحــات  وزيــــــادة  املــحــلــيــة 
وتتكون  الكربونية،  النبعاثات  وتقليل 

احلديقة امل�ستدامة من البيت الأخ�سر 
يهدف  والــــذي   Green House
الــعــ�ــســويــة على  املــحــا�ــســيــل  اإنـــتـــاج  اإىل 
 Net مــــدار الـــعـــام، والــبــيــت الــ�ــســبــكــي
اإنتاج  اإىل  يــهــدف  والـــــذي   House
بجانب  املو�سمية،  الع�سوية  املحا�سيل 
 Community املجتمعية  املزرعة 
خاللها  مــن  ي�ستطيع  الــتــي   Farm
والإداريـــــة  الــتــدريــ�ــســيــة  الهيئة  اأعــ�ــســاء 
ا�ستالم قطعة اأر�س للعمل على زراعتها 
مـــن خــــالل مــ�ــســاعــدة الــقــائــمــني على 
احلــديــقــة حتــت  اإ�ــســراف الــدكــتــورة انو 
رانادي، اأ�ستاذ م�سارك يف كلية الطب يف 
اجلامعة وقائد م�سار دائرة ربط التعليم 

بالزراعة.

الأ�شهم الأوروبية توا�شل تراجعها
•• اأبوظبي-وام: 

ام�س،  تعامالت  م�ستهل  يف  الأوروبــيــة  الأ�سهم  اأ�ــســواق  موؤ�سرات  تراجعت 
يوليو  يف  �سجلت  اأن  بعد  اجلــاري  اأغ�سط�س  مطلع  منذ  هبوطها  لتوا�سل 

املا�سي اأول مكا�سب �سهرية منذ 4 اأ�سهر.
%0.19 ما يعادل  الأوروبــي بن�سبة   ”600 “�ستوك�س  وانخف�س موؤ�سر 
“يورو  مــوؤ�ــســر  نــزل  فيما  نقطة،   435.32 م�ستوى  ليبلغ  نقطة   0.8
�ستوك�س 50” بن�سبة %0.04 توازي 1.53 نقطة لي�سل اإىل 3683.1 

نقطة، وذلك وفقا لبيانات الأ�سواق الأوروبية.
وهبط موؤ�سر “كاك 40” الفرن�سي نحو 8.3 نقطة اأو ما ن�سبته 0.13% 
لي�سل اإىل 6403.11 نقطة، وانخف�س موؤ�سر “داك�س” الأملاين بن�سبة 

%0.41 ما يوازي 54.8 نقطة ليبلغ م�ستوى 13396.07 نقطة.
ما  اأو  نقطة   20.4 بنحو  الريطاين   ”100 “فوت�سي  موؤ�سر  وتــراجــع 

ن�سبته %0.27 لي�سل اإىل م�ستوى 7388.93 نقطة.

••  اأبوظبي-الفجر:

اأعلنت �سركة الحتاد للطران، الناقل الوطني 
تاأكيد  عــن  املــتــحــدة،  العربية  الإمـــــارات  لــدولــة 
ل�سراء  اإيــربــا�ــس  ل�سركة  قدمته  الــذي  الطلب 
الــــطــــراز اجلديد  �ــســبــع طــــائــــرات �ــســحــن مــــن 
الــطــلــب خالل  عــن  الإعـــــالن  بــعــد   ،A350F
فعاليات معر�س �سنغافورة للطران، مبا يعزز 
للطران”  “الحتاد  لــدى  ال�سحن  قــدرات  من 
طائرات  بــاأحــدث  اأ�سطولها  تــزويــد  خــالل  مــن 

ال�سحن واأكرثها كفاءًة يف ال�سوق.
ويوؤكد هذا الطلب على م�ساعي �سركة الحتاد 
اآفاق  تو�سيع  اإىل  اإيــربــا�ــس  و�ــســركــة  لــلــطــران 
اإ�سافة  مـــن خــــالل  بـــني اجلـــانـــبـــني،  الـــتـــعـــاون 
طائرات �سحن اإىل طلبيتها ال�سابقة ل�سراء 20 
طائرة ركاب من طراز A350-1000 باأكر 
اإيــربــا�ــس خم�س  �سّلمت  والــتــي  مــتــوفــر،  حــجــم 

طائرات منها حتى الآن.
الرئي�س  دوغــال�ــس،  تــوين  قــال  املنا�سبة،  وبهذه 
الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة الحتــــاد لــلــطــران: “ يف 
اإطار م�ساعينا اإىل بناء واحد من اأكرث اأ�ساطيل 
العامل،  حــــول  وا�ـــســـتـــدامـــة  حـــداثـــة  الــــطــــران 
يــ�ــســعــدنــا تــو�ــســيــع �ــســراكــتــنــا طــويــلــة الأمـــــد مع 
اإ�سافة �سبع طائرات �سحن  اإيربا�س من خالل 
اأ�سطولنا.  اإىل   A350F الطراز اجلديد  من 
حيث ن�سعى من خالل طائرات ال�سحن هذه اإىل 
يحققها  التي  ال�ستثنائية  النمو  معدلت  دعم 
خالل  مــن  نحر�س  كما  لــديــنــا.  ال�سحن  ق�سم 
العالية  الــكــفــاءة  ذات   1000-A350 عائلة 
مب�ساعينا  اللــتــزام  اإىل  الــوقــود،  ا�ستهالك  يف 
بحلول  الكربوين  احلــيــاد  حتقيق  اإىل  الرامية 

.»2050
الرئي�س  �ــســريــر،  كــريــ�ــســتــيــان  قــــال  وبـــــــدوره، 
اإيربا�س  ورئــيــ�ــس  اإيــربــا�ــس  ل�سركة  الــتــجــاري 
الرا�سخة  �سراكتنا  تو�سيع  “ي�سعدنا  الدولية: 

اأحدثها  كــــان  والـــتـــي  لـــلـــطـــران،  مـــع الحتــــــاد 
اإ�سافة طائرات الركاب من طراز A350 اإىل 
وتوا�سل  الإماراتية،  الوطنية  الناقلة  ا�سطول 
اليوم ال�ستفادة من هذه العائلة من الطائرات  
مــن خـــالل �ــســراء طـــائـــرات الــ�ــســحــن مــن طراز 
A350F. وينفّرد اجليل اجلديد من طائرات 
واأداٍء  ت�ساهى  ل  مبزايا  احلجم  كبرة  ال�سحن 
الــتــي تقطعها  املــ�ــســافــات  لــه مــن حيث  ل مثيل 
وكفاءة ا�ستهالك الوقود وم�ستويات النبعاثات 
حت�سني  على  العمالء  ي�ساعد  ممــا  املنخف�سة، 
التاأثرات  مـــن  واحلــــد  الت�سغيلية  الـــكـــفـــاءات 

البيئية يف اآن معاً«.
كما وقــعــت الحتـــاد لــلــطــران اتــفــاقــيــًة طويلة 
الأجل للح�سول على خدمات ال�سيانة ال�ساملة
Flight Hour Services )FHS( من 
 A350 اإيربا�س لدعم اأ�سطولها من طائرات
م�ستويات  وحتــ�ــســني  الـــعـــايل  اأدائــــهــــا  ــمــان  و�ــس

نوعها يف  الأوىل من  التفاقية  املوثوقية، وهي 
ال�سرق الأو�سط. كما اعتمدت الحتاد للطران 
نظام �سكاي وايز ملراقبة ال�سالمة من اإيربا�س، 
والذي يتيح لها اإدارة عمليات الطائرة واكت�ساف 
الأعطال واإ�سالحها يف الوقت الفعلي، مما يوفر 

الوقت ويخف�س تكاليف ال�سيانة املفاجئة. 
وت�سم طائرات A350F جمموعة كبرة من 
املزايا امل�سرتكة مع طائرات الركاب A350، اإذ 
ينتمي ِكال الطرازين اإىل اأحدث عائلة طائرات 
حمولة  وتبلغ  الــعــامل.  يف  الطويلة  للم�سافات 
طائرات ال�سحن هذه 109 اأطنان، الأمر الذي 
يتيح لها تلبية احتياجات جميع اأ�سواق ال�سحن. 
بوابة  عــلــى   A350F طـــائـــرات  ت�ستمل  كــمــا 
�سخمة خا�سة باحلمولة، وجرى حت�سني ج�سم 
الطائرة و�سعتها لتتوافق مع املقا�سات املعيارية 
ملن�سات وم�ستوعبات التخزين اخلا�سة بالقطاع. 
وتــ�ــســّكــل املــــواد املــتــطــورة اأكـــرث مــن %70 من 

هيكل طائرات A350F، وهو ما مينحها وزن 
اإقالع اأقل مبقدار 30 طناً، وي�سهم يف تخفي�س 
 20% بن�سبة  والنــبــعــاثــات  الــوقــود  ا�ستهالك 
باملقارنة مع اأقرب مناف�سيها احلاليني. ويتوافق 
الطراز بالكامل مع املعاير املح�ّسنة لنبعاثات 
غاز ثاين اأوك�سيد الكربون من منظمة الطران 
اعتباراً  العمل بها  الدويل، والتي �سيبداأ  املدين 
الآن  اإيــربــا�ــس حتى  وتــلــّقــت   .2027 عــام  مــن 
مــن طراز  الــطــائــرات  ل�سراء  مــوؤكــداً  31 طلباً 
A350F من قبل �ستة عمالء، مبا فيها طلب 
الحتاد للطران.وت�سهم طائرات A350F يف 
ر�سم مالمح م�ستقبل قطاع ال�سحن اجلوي، اإذ 
ال�سحن  التوجه ل�ستبدال طائرات  تن�سجم مع 
كبرة احلجم، ومع املتطلبات البيئية املتنامية. 
وياأتي الطراز ُمزوداً باأحدث التقنيات اإىل جانب 
 XWB-97 حمــركــات رولـــز رويــ�ــس تــريــنــت

الفعالة من حيث ا�ستهالك الوقود. 
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الإعالمية والرتفيه عامليا العام املقبل اخلدمات  قطاع  حجم  دولر  تريليون   2.4

•• اأبوظبي-وام:

ي�سهد قطاع اخلدمات الإعالمية والرتفيه عاملياً منواً متزايداً 
اعتماداً على البتكارات والذكاء ال�سطناعي وتزايد ا�ستخدام 

التطور التقني واملعريف.
العام  الــقــطــاع خــالل  هــذا  اإىل منــو قيمة  الــتــقــديــرات  وت�سر 
�سنوي  منــو  مبعدل  مرتفعاً  دولر،  تريليون   2.4 اإىل  املقبل 
مركب يبلغ %3.8 منذ 2015، وفقاً بيانات pwc اإحدى 

ال�سركات العاملية الرائدة يف اخلدمات املهنية.
وتوقع تقريرPWC منو القطاع مبعدل منو �سنوي مركب 
اإىل  لي�سل   2025-2020 من  الفرتة  خــالل   5% بن�سبة 
 2025 عـــام  بــحــلــول  اأنـــه  اإىل  مــنــوهــاً  دولر،  تــريــلــيــون   2.6
�سيحقق قطاع حمتوى” الويب” و”بوابات البحث” وو�سائل 
التوا�سل الجتماعي مكا�سب بقيمة 542.2 مليار دولر من 
 79.2 التلفزيوين  البث  وقــطــاع  العاملية،  ال�سنوية  املبيعات 
دولر،  مليار   83.3 والفيديو  الأفـــالم  وقــطــاع  دولر،  مليار 

وقطاعات نا�سري ال�سحف واملجالت32.6 مليار دولر.

-الذكاء ال�صطناعي.
والرتفيه  الإعالمية  تقارير متخ�س�سة يف اخلدمات  واأفــادت 
عاملياً، بنمو ح�سة الذكاء ال�سطناعي العاملي يف �سوق الإعالم 
 30% 2022 مبعدل �سنوي مركب ن�سبته  والرتفيه خالل 

لي�سل اإىل 8.4 مليار دولر وفقاً لبيانات /اأنالي�ستك ان�سايت/، 
مع تقديرات بارتفاع حجم ال�سوق العاملي للذكاء ال�سطناعي 
يف و�سائل الإعالم والرتفيه اإىل 99.48 مليار دولر بحلول 

2030، بح�سب /جراند فيو ري�سر�س/.
واأ�سارت /فيوت�سر ماركيت ان�سايت/ اإىل اأن قيمة �سوق الذكاء 
ال�سطناعي العاملي يف و�سائل الإعالم والرتفيه بلغت 10.4 
مليار دولر يف عام 2021، مع تقديرات اأن ينمو هذا القطاع 
�ــســنــوي مركب  2022-2032 مبــعــدل  مــن  الــفــرتة  خـــالل 

%26 لي�سل اإىل 132.16مليار دولر اأمريكي.
وقدر تقرير SPC، منو قطاع الن�سر يف الإمارات خالل العقد 
احلايل بن�سبة %150 لي�سل اإىل 650 مليون دولر بحلول 
اإجمايل  من   25% ت�سكل  الإمـــارات  اأن  اإىل  م�سراً   ،2030
الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الرقمية  البث  و�سائل  ا�سرتاكات 
قطاع  يف  الإيــــرادات  ارتــفــاع  التقرير  اإفريقيا.وتوقع  و�سمال 
العام  دولر  مليون   62 اإىل  الإمــــارات  يف  الرقمية  املو�سيقى 
اجلاري، ومنو الإيرادات مبعدل �سنوي ن�سبته %9.46، مما 
بحلول  دولر  مليون   89 قــدره  متوقع  �سوق  حجم  عنه  ينتج 
مليون   9.84/ ال�سكان  مــن   99% اأن  اإىل  لفــتــاً   ،2026
و�سائل  وم�ستخدمي  الإنــرتنــت  م�ستخدمي  مــن  هــم  ن�سمة/ 

التوا�سل الجتماعي الن�سطني.
وبح�سب �سركة Niko Partners من املتوقع منو �سناعة 
الرتفيه يف الإمارات مبعدل �سنوي مركب ن�سبته %9 خالل 

�سوق  بــارتــفــاع  تــقــديــرات  مــع   ،2028-2021 مــن  الــفــرتة 
الألعاب يف ال�سعودية والإمارات وم�سر اإىل 3.14 مليار دولر 
اأمريكي يف 2025 مبعدل منو �سنوي مركب بن�سبة 13.8% 

ملدة 5 �سنوات.

-الفر�ش ال�صتثمارية.
“ال�ستثمار  عــنــوان  حتــت  القــتــ�ــســاد  لــــوزارة  تقرير  وت�سمن 
تــقــديــرات عــدد من  يف الإعـــالم والــرتفــيــه بــدولــة الإمارات”، 
بالدولة  والــرتفــيــه  الإعــــالم  �سناعة  حــول  العاملية  الــتــقــاريــر 
دبي  مدينة  اأن  اإىل  م�سراً  بالقطاع،  ال�ستثمارية  والفر�س 
33 األف متخ�س�س  لالإعالم حتت�سن بيئة اأعمال ت�سم نحو 
122 قناة،  لـما يزيد عن  يف قطاع الإعــالم، كما ت�سكل مقراً 
 600 اأكرث من  باأبوظبي  املنطقة احلرة لالإعالم  فيما ت�سم 
�سركة و130 من رواد الأعمال واأكرث من 5 اآلف متخ�س�س 

يف قطاع الإعالم.
 16 �ستحت�سن  يا�س  جزيرة  يف  الإبداعية  املنطقة  بــاأن  واأفــاد 
ظبي  اأبـــو  ا�سرتاتيجية  �سمن   ،2031 عــام  يف  مــوظــف  األـــف 
لتطوير  درهــم  مليار   30 قيمتها  تتجاوز  التي  ال�ستثمارية 

ال�سناعات الثقافية والإبداعية.
�سهدت خالل2021 منواً  ال�سارقة لالإعالم  اأن مدينة  وذكر 
ملحوظاً، وزاد عدد ال�سركات امل�سجلة اإىل 5689 �سركة، فيما 

جددت4293 �سركة تراخي�سها خالل العام نف�سه.

- 100 مليار دولر �صوق الذكاء ال�صطناعي يف قطاع الإعالم والرتفيه 2030
- منو قطاع الن�صر يف الإمارات 150 % بنهاية العقد احلايل اإىل 650 مليون دولر
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اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :املزدلفة لعمال الديكور

رخ�سة رقم :CN 1153308 قد تقدموا اإلينا بطلب:

تعديل اإ�سم جتاري من/ املزدلفة لعمال الديكور

AL MUZDALIFA DECORATION WORKS

اإىل/ املزدلفة لل�سيانة واعمال الديكور

AL MUZDALIFA FOR MAINTENANCE AND DECORATION WORKS

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

التنمية القت�سادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة  فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
التو�سيل  خلدمات  :مر�سول  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

رخ�سة رقم :CN 4000172 قد تقدموا اإلينا بطلب:

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

تعديل اإ�سم جتاري من/ مر�سول خلدمات التو�سيل

MARSOOL FOR DELIVERY SERVICES

اإىل/ مر�سول خلدمات التو�سيل 1 - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

MARSOOL FOR DELIVERY SERVICES 1 - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

فاإن  واإل  الإعالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوما  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية 

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

�ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
وال�ست�سارات   للتدريب  �سايف  :تيك  ال�سادة   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

رخ�سة رقم :CN 2671784 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل اإ�سم جتاري من/ تيك �سايف للتدريب وال�ست�سارات

TECH SAFE TRAINING & CONSULTANCY

اإىل/ اآرت لينك لالعالنات
ARTLINK ADVERTISING

 تعديل ن�ساط / اإ�سافة جتهيز واإنتاج الهدايا العالنية  7310004
تعديل ن�ساط / حذف ا�ست�سارات ال�سالمة وال�سحة املهنية  7020018

 تعديل ن�ساط / حذف التدريب يف جمال الأمن وال�سالمة  8549019.5
 تعديل ن�ساط / حذف التدريب على اأعمال الت�سييد والبناء  8549019.2

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل يوم واحد من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

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

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ور�سة �سفر لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م

رخ�سة رقم :CN 1039540 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبداهلل ح�سن على ابراهيم املرزوقى من �سريك اإىل مالك

 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبداهلل ح�سن على ابراهيم املرزوقى من 60 % اإىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف هيثم حممود ا�سماعيل عيا�س

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ور�سة �سفر لت�سليح ال�سيارات ذ.م.م
SAFEER AUTO REPAIR WORKSHOP L.L.C

اإىل/ ور�سة �سفر لت�سليح ال�سيارات - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
SAFEER AUTO REPAIR WORKSHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل �سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق 

اأو دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
�سركة   - امارك كميونيكي�سن�س  ال�سادة :ميك   / باأن  الإقت�سادية  التنمية  دائرة  تعلن 

ال�سخ�س الواحد ذ م م رخ�سة رقم :CN 2874197 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة يا�سر خليل ا�سماعيل ح�سني احلمادى %50

تعديل مدير / اإ�سافة يا�سر خليل ا�سماعيل ح�سني احلمادى
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد عبداهلل احمد بن ف�سل النعيمى %50

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف يا�سر خليل ا�سماعيل ح�سني احلمادى
تعديل مدير / حذف جميل �سعيد حممد ح�سن ابو دقن

تعديل �سكل قانوين / من �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل اإ�سم جتاري من/ ميك امارك كميونيكي�سن�س �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

MAKEAMARK COMMUNICATIONS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
اإىل / ميك امارك كميونيكي�سن�س ذ.م.م

MAKEAMARK COMMUNICATIONS L.L.C.

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

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

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :الطوفان لل�سفر وال�سياحة

رخ�سة رقم :CN 2240728 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد ابراهيم احمد عبداهلل احلمادى %51

تعديل مدير / اإ�سافة احمد ابراهيم احمد عبداهلل احلمادى
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة حممد منر حممد عا�سق  %49

تعديل مدير / حذف احمد ابراهيم احمد عبداهلل احلمادى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف ال�سيد احمد ابراهيم احمد عبداهلل احلمادى

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ الطوفان لل�سفر وال�سياحة
AL TOUFAN TRAVEL & TOURISM

اإىل/ الطوفان لل�سفر وال�سياحة ذ.م.م
AL TOUFAN TRAVEL & TOURISM L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
اأربعة ع�سر يوما من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى 

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

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :جلف فلور لتجارة ال�سجاد ذ.م.م

رخ�سة رقم :CN 1249893 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة طارق م�سطفى على حممد ابو�ستيته %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف حممد �سيف عبداهلل حممد املزروعى
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / حذف طارق م�سطفى على حممد ابو�ستيته

تعديل راأ�س املال / من null اإىل 150000
تعديل �سكل قانوين / من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م

تعديل اإ�سم جتاري من/ جلف فلور لتجارة ال�سجاد ذ.م.م
GULF FLOOR CARPET TRADING L.L.C

اإىل/ جلف فلور لتجارة ال�سجاد - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
GULF FLOOR CARPET TRADING1 - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

اأو اعرتا�س على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل  فعلى كل من له حق 
�سبعة اأيام من تاريخ ن�سر هذا الإعالن واإل فاإن الدائرة غر م�سوؤولة عن اأي حق اأو دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ام كيه للمقاولت العامة

رخ�سة رقم :CN 1012711 قد تقدموا اإلينا بطلب:
 تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / اإ�سافة احمد على الب�سيت %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع / عبداهلل يو�سف جمعه احلو�سنى من مالك اإىل �سريك
 تعديل ن�سب ال�سركاء / عبداهلل يو�سف جمعه احلو�سنى من 100 % اإىل %51
تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل اإ�سم جتاري من/ ام كيه للمقاولت العامة
M K GENERAL CONTRACTING

اإىل/ ام كيه للمقاولت العامة ذ.م.م
M K GENERAL CONTRACTING L.L.C

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

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

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعــــــــــالن
تعلن دائرة التنمية الإقت�سادية باأن / ال�سادة :ال�سماء للخياطة والأقم�سة

رخ�سة رقم :CN 2280323 قد تقدموا اإلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات / حذف حممد مبخوت بخيت طناف املنهاىل

تعديل �سكل قانوين / من موؤ�س�سة فردية اإىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
تعديل اإ�سم جتاري من/ ال�سماء للخياطة والأقم�سة
AL SAMAA TAILORING AND TEXTILES

اإىل/ ال�سماء للخياطة والأقم�سة - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ م م
AL SAMAA TAILORING AND TEXTILES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

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

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

اإعالن ت�صفية �صركة
نوع ال�سركة:�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

ال�سم التجاري:انتيكا ارت لدارة العقارات وال�سيانة العامة ذ.م.م
عنوان ال�سركة:م�سفح ال�سناعية م 26 ق 66 طابق 1 مكتب 41 وحدة �سعيد 

حمد حميد حممد واخرين
CN 1199735 :رقم القيد يف ال�سجل القت�سادي

التعديل الذي طراأ على ال�صركة:

ال�سركة وت�سفية  حل   -  1
2 - تعيني ال�سادة/مكتب جمدي علي با�سندوة للمحا�سبة واملراجعة ، كم�سفي 
قانوين لل�سركة بتاريخ:2022/8/1 وذلك بناء على قرار حم�سر اجلمعية 

العمومية غر العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم:2205030371
تاريخ التعديل:2022/8/3

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

 قطاع ال�صوؤون التجارية

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/6138

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمزادات  المــارات  موقع  على  علني  مزاد 
للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/08/10 الربعاء  يوم  م�صاءا   6:00 ال�صاعة 

�صده تيودرو�ش جريما تيفريا  و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�صعر التقييم                                                      الو�صف  

 3،450                                                     اأثاث �صقه 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/8619

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�شرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ش املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �صينعقد 
مزاد علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�صاعة 
�صده  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2022/08/10 الربعاء  يوم  م�صاءا   6:00

فيكتوري انرتنا�صيونال برودك�صن منطقة حره ذ.م.م و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                            الو�صف                     �صعر التقييم  

                                    مكائن طباعه ومعدات كهربائيه                5،000 
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�صيك �صمان وللمزيد من املعلومات التف�صل 
بزيارة املوقع اللكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له اعرتا�ش التقدم 

باعرتا�صه معززا اإياه مبا يربره من م�صنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات اليجارية

70363

فقدان �شهادات اأ�شهم العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

الأ�صماك  لزراعة  القاب�صة  العاملية  ال�صركة  من  �صادرة  اأ�صهم  �صهادات  ُفقدت 
)اأ�صماك( ASMAK(( بال�صماء التالية: 

خوري  احمد  ها�صم  مري  حممد   -  1
 �صهادة رقم ASMAK177844 عدد الأ�صهم 1200 �صهم

خوري  ها�صم  مري  حممد  فهد   -  2
 �صهادة رقم ASMAK177847 عدد الأ�صهم 1200 �صهم

خوري  اأحمد  ها�صم  مري  حممد  �صلطان   -  3
 �صهادة رقم ASMAK177849 عدد الأ�صهم 1200 �صهم

خوري  اأحمد  ها�صم  مري  حممد  فرح   -  4
 �صهادة رقم ASMAK171992 عدد الأ�صهم 1200 �صهم

خوري  اأحمد  ها�صم  مري  حممد  حياه   -  5
 �صهادة رقم ASMAK177852 عدد الأ�صهم 1200 �صهم

خوري  اأحمد  ها�صم  مري  حممد  راكان   -  6
 �صهادة رقم ASMAK177853 عدد الأ�صهم 1200 �صهم

خوري  اأحمد  ها�صم  مري  حممد  �صاريا   -  7
 �صهادة رقم ASMAK177850 عدد الأ�صهم 1200 �صهم

خوري  اأحمد  ها�صم  مري  حممد  فاطمة   -  8
 �صهادة رقم ASMAK177851 عدد الأ�صهم 1200 �صهم

خوري  اأحمد  ها�صم  مري  حممد  بدور   -  9
 �صهادة رقم ASMAK177848 عدد الأ�صهم 1200 �صهم

  الرجاء ممن يجدهم ت�صليمها لل�صركة املذكورة اعاله اأو الت�صال على موبايل رقم 
م�صكورا.   0502487212

فقدان �شهادة اأ�شهم العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 

ُفقدت �صهادات اأ�صهم �صادرة من ال�صركة العاملية القاب�صة لزراعة الأ�صماك 
)اأ�صماك( ASMAK(( بال�صماء التالية: 

البلوكي  جعفر  حممد  احمد  العزيز  عبد  نورة   -  1
 �صهادة رقم ASMAK172718 عدد الأ�صهم 1800 �صهم

البلوكي  جعفر  حممد  احمد  العزيز  عبد  مرمي   -  2
 �صهادة رقم ASMAK172720 عدد الأ�صهم 1800 �صهم

البلوكي  جعفر  حممد  احمد  العزيز  عبد  خالد   -  3
 �صهادة رقم ASMAK172721 عدد الأ�صهم 1800 �صهم

البلوكي  جعفر  حممد  احمد  العزيز  عبد  في�صل   -  4
 �صهادة رقم ASMAK172719 عدد الأ�صهم 1800 �صهم

البلوكي  جعفر  حممد  احمد  العزيز  عبد   -  5
 �صهادة رقم ASMAK172716 عدد الأ�صهم 1800 �صهم

على  الت�صال  اأو  اعاله  املذكورة  لل�صركة  ت�صليمها  يجدهم  ممن  الرجاء   
موبايل رقم 0506263737  م�صكورا.

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
انذار عديل بالن�صر

رقم النذار : 150047/2022
املنذر:بن من�سور ملواد البناء

�سد املنذر اليها/الكيتوب ملقاولت البناء ذ.م.م - رخ�سة رقم:215995
اليها  املنذر  املنذرة  بالتي:تنذر  اليها لنذارها  املنذر  النذار اىل  بهذا  املنذرة  تتوجه 
الف  و�سبعون  ت�سعة  درهم   )79.562.20( مبلغ  للمنذرة  فورا  توؤدي  ان  وتكلفها 
وخم�سمائة واثنني و�ستون درهم و 100/20 فل�س - قيمة املرت�سد يف ذمتها  قيمة 
لتخاذ  املنذرة  �ست�سطر  وال  القانون  �سربه  الذي  الجل  خالل  ذمتها  يف  املرت�سد 
الجراءات القانونية امام املحكمة املخت�سة ومن ثم �سيكون املنذراليها ملزمة ب�سداد 
ال�سداد  متام  وحتى  ال�ستحقاق  تاريخ  من  القانونية  الفائدة  مع  به  املطالب  املبلغ 

والتعوي�س وكذا بالر�سوم الق�سائية وامل�سروفات ومقابل اتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي

70021

العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
 اإخطار عديل بالوفاء

برقم املحرر 2022/0076786
الـمـخـطـر : عاطف م�ستاق احمد - باك�ستاين اجلن�سية يحمل بطاقة هوية 784198527652931 - العنوان:دبي 

- الق�سي�س - �سارع النهدة - بناية عمر بن داهد - �سقة رقم 15 - طابق 3 - هاتف رقم:0503950605
املخطر اليه/ا�سرف ح�سني علي - باك�ستاين اجلن�سية

هاتف   - )الفتخار(  مطعم  والن  قبل  )املنقلة(  مطعم   - املليحة  �سارع   -  2 �سناعية   - العنوان/ال�سارقة 
رقم:0502110678 - 065423717

املو�سوع/اخطار عديل للوفاء مببلغ )34.500( درهم
فقط  اماراتي  درهم  وخم�سمائة  الف  وثالثون  اربعة   )34.500( للمخطر مببلغ  �سيكات   3 عدد  اليه حرر  املخطر 
انه بتاريخ ا�ستحقاق ال�سيكات توجه املخطر ل�سرف  ك�سمان مبوجب قر�س مرم بني املخطر واملخطر اليه - حيث 
رقم:102508  كالتايل:�سيك  ال�سيكات  وبيانات  ال�سالحية  منهية  �سيكات  ب�سبب  �سرف  دون  ارتد  انه  ال  ال�سيكات 

مببلغ 11.500 درهم بتاريخ ا�ستحقاق:2018/11/20 وامل�سحوب على بنك التجاري الدويل �س.م.ع
�سيك رقم:102507 مببلغ 11.500 درهم بتاريخ ا�ستحقاق:2018/9/20 وامل�سحوب على بنك التجاري الدويل �س.م.ع

�سيك رقم:102509 مببلغ 11.500 درهم بتاريخ ا�ستحقاق:2019/1/20 وامل�سحوب على بنك التجاري الدويل �س.م.ع.
لذلك فاننا نخطركم ب�سرورة �سداد مبلغ املذكور خالل خم�سة ايام من تاريخ اخطاركم وال �سن�سطر لتخاذ الجراءات 

القانونية واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا الخطار للعلم مبا جاء به وهذا اخطار منا بذلك
الكاتب العدل     

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

  اإدارة الكاتب العدل والت�صديقات )ال�صارقة(   
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العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
اعالن اأمر اأداء بالن�صر        

                  يف  الدعوى رقم:1597/2022/60 امر اداء 
املنظورة يف:اوامر الداء وانفاذ العقود التجارية رقم 203

مو�سوع الدعوى : املطالبة بالزام مببلغ وقدره )184.603( مئة واربعة وثمانون الفا و�ستمائة وثالثة 
والر�سوم  التام  ال�سداد  ولغاية  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من   %5 بواقع  التاأخرية  والفائدة   - درهما 

وامل�ساريف ومقابل اتعاب املحاماة . 
املدعي:�سركة املالحة القطرية اللوج�ستيكية

عنوانه:امارة دبي - بردبي - �سارع ال�سيخ زايد اخلليج التجاري - كري كون تاور الطابق 12 بالكامل
املطلوب اإعالنه :  1- �سكاي كوم اك�سري�س �س.ذ.م.م  -  �سفته : مدعي عليه

بــتــاريــخ:2022/7/26 -  اأداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية  اأمر  ا�ست�سدار  مو�سوع الإعــالن :طلب 
و�ستمائة  الفا  وثمانون  واربعة  مئة   )184.603( وقــدره  مبلغا  للمدعيه  تــوؤدي  بان  عليها  املدعي  بالزام 
وثالثة درهما والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام وبالر�سوم وامل�ساريف 
ومبلغ وخم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ست طلب النفاذ املعجل ، ولكم احلق يف ا�ستئناف المر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن  .
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حمكمة  دبي البتدائية    
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العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
اإعالن مدعي عليه بالن�صر 

لدى مكتب اإدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية - املحكمة الإبتدائية املدنية الحتادية
)جزئي(   مدين   AJCFICIREA2022 /0002334 يف  الدعوى رقم

اإىل املدعي عليه : الء ب�سام �ساكر دروي�س - جمهول حمل الإقامة 
الدعوى  اإدارة  مكتب  اأمام   2022/8/15 بجل�سة  باحل�سور  مكلف  انت 
-  مكتب رقم  )مكتب  املدنية  الإبتدائية  املحكمة  حمكمة عجمان الحتادية 
، وتقدمي مذكرة  بوا�سطة وكيل معتمد  او  ( �سخ�سيا   6 الدعوى رقم  مدير 
جوابية على الدعوى مرفقا بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ل تزيد على 
املذكور رقمها اعاله -  الن�سر وذلك للنظر يف الدعوى  ايام من تاريخ  ع�سرة 

بو�سفك مدعي عليه.  حرر بتاريخ  2022/8/3  
مكتب اخلدمات الق�صائية      

اميان احمد العو�صي

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل
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العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
يف الدعوى رقم 2022/1129 جتاري جزئي

املعلن اليه:املدعي عليه:يحيى يو�سف ال�سيد ابراهيم الها�سمي
اخل�سم املدخل:فوزي عبدالغني عبداهلل ح�سني

بناء على تكليفنا من قبل عدالة حمكمة دبي البتدائية املوقرة لعمال اخلرة املحا�سبية 
يف الدعوى اعاله فقد حددنا يوم الثنني املوافق:2022/8/8 وذلك يف متام ال�ساعة:11:00 
خالل  من  ليــن(  )اأون  بعد  عن  املحا�سبية  للخرة  الول  الجتماع  لعقد  موعدا  �سباحا 
تطبيق ZOOM ، وميكنكم التوا�سل معنا وذلك مبكتبنا الكائن يف دبي - �سارع ال�سيخ 
زايد - مزايا �سنرت للت�سوق - مدخل C - مكتب رقم 2007 - 2008 الطابق الثاين - هاتف 
رقم:043963302 - لذا يطلب ح�سوركم او من ميثلكم قانونا حل�سور الجتماع املذكور مع 

اح�سار كافة امل�ستندات املتعلقة بالدعوى
عبدالرحمن كرم�صتجي للمحا�صبة القانونية
اخلبري املحا�صبي/عبدالرحمن كرم�صتجي

دعوة حل�صور اجتماع اخلربة املحا�صبية الول
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العدد 13611 بتاريخ 2022/8/4 
اإنذار عديل بالن�صر

رقم 150044/2022 
املنذرة/كليفالند كيبل تريدجن �س م ح

املنذر اإليه: هايدون انرتنا�سيونال للمقاولت امليكانيكية والكهربائية �س.ذ.م.م
مو�سوع النذار مطالبة ب�سداد قيمة املبالغ امل�ستحقة لل�سركة املنذرة وهي 7،470،838.49 درهم اإماراتي.

الوقائع: 
�سراء  اأوامر  نظر  وذلك  وخدمات  معدات  بعدة  اإليها  املنذر  بتزويد  املنذرة  قامت  جتارية  تعامالت  لعدة  لحقاً   )1

�سادرة، قامت املنذرة باإ�سدار الفواتر اأدناه اإىل املنذر اإليها :
درهم.  46،428،06 وقدره  مبلغ  لقاء   2017 يناير   23 بتاريخ  ال�سادرة   1126A رقم  الفاتورة   .1
درهم  14،940.75 وقدره  مبلغ  لقاء   2017 يناير   23 بتاريخ  ال�سادرة   1127A رقم  الفاتورة   .2
درهم  11،606.40 وقدره  مبلغ  لقاء   2017 مار�س   9 بتاريخ  ال�سادرة   1277A رقم  الفاتورة   .3

درهم.  1.134.66 وقدره  مبلغ  لقاء   2017 يونيو   19 بتاريخ  ال�سادرة   1657A رقم  الفاتورة   .4
درهم.  2،999.30 وقدره  مبلغ  لقاء   2017 اأغ�سط�س   15 بتاريخ  ال�سادرة   1967A رقم  الفاتورة   .5

درهم  41،832.42 وقدره  مبلغ  لقاء   2017 اأكتوبر   30 بتاريخ  ال�سادرة   2348A رقم  الفاتورة   .6
درهم  30،342.67 وقدره  مبلغ  لقاء   2017 اأكتوبر   31 بتاريخ  ال�سادرة   2354A رقم  الفاتورة   .7

درهم.  108،524،88 وقدره  مبلغ  لقاء   2017 نوفمر   3 بتاريخ  ال�سادرة   2362A رقم  الفاتورة   .8
درهم.  8.534.70 وقدره  مبلغ  لقاء   2017 نوفمر   3 بتاريخ  ال�سادرة   2376A رقم  الفاتورة   .9

درهم.  153.530.11 وقدره  مبلغ  لقاء   2017 نوفمر   6 بتاريخ  ال�سادرة   2389A رقم  الفاتورة   .10
درهم.  2،401،715.30 وقدره  مبلغ  لقاء   2017 نوفمر   6 بتاريخ  ال�سادرة   2391A رقم  الفاتورة   .11

 12. الفاتورة رقم 2392A ال�سادرة بتاريخ 7 نوفمر 2017 لقاء مبلغ وقدره 4،725.54 درهم.
درهم.  81،757.83 وقدره  مبلغ  لقاء   2017 نوفمر   7 بتاريخ  ال�سادرة   2396A رقم  الفاتورة   .13

درهم  307،282.84 وقدره  مبلغ  لقاء   2017 نوفمر   7 بتاريخ  ال�سادرة   2400A رقم  الفاتورة   .14
درهم.   1.177.44 وقدره  مبلغ  لقاء   2017 نوفمر   8 بتاريخ  ال�سادرة   2407B رقم  الفاتورة   .15

درهم.  191،257،60 وقدره  مبلغ  لقاء   2017 نوفمر   13 بتاريخ  ال�سادرة   2427A رقم  الفاتورة   .16
درهم.  149،949.95 وقدره  مبلغ  لقاء   2017 نوفمر   13 بتاريخ  ال�سادرة   2456A رقم  17.الفاتورة 

درهم.  54،501،98 وقدره  مبلغ  لقاء   2017 نوفمر   16 بتاريخ  ال�سادرة   24534 رقم  الفاتورة   .18
درهم.  8.1.35.64 وقدره  مبلغ  لقاء   2017 نوفمر   16 بتاريخ  ال�سادرة   2457A رقم  الفاتورة   .19

درهم.  8،534،70 وقدره  مبلغ  لقاء   2017 نوفمر   20 بتاريخ  ال�سادرة   2459A رقم  الفاتورة   .20
درهم.  51.562.87 وقدره  مبلغ  لقاء   2017 نوفمر   20 بتاريخ  ال�سادرة   2460  A رقم  الفاتورة   .21
درهم.  26.689.13 وقدره  مبلغ  لقاء   2017 نوفمر   23 بتاريخ  ال�سادرة   2491A رقم  الفاتورة   .22

درهم  106،880.80 وقدره  مبلغ  لقاء   2017 نوفمر   27 بتاريخ  ال�سادرة   2516A رقم  الفاتورة   .23
درهم.  124،084.05 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 يناير   11 بتاريخ  ال�سادرة   2803 رقم  الفاتورة   .24

درهم.  1،209.30 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 يناير   11 بتاريخ  ال�سادرة   2805 رقم  الفاتورة   .25
درهم.  342،026،93 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 يناير   19 بتاريخ  ال�سادرة   2853 رقم  الفاتورة   .26

درهم.  4.909.77 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 يناير   19 بتاريخ  ال�سادرة   2854 رقم  الفاتورة   .27
درهم  33.908.24 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 يناير   19 بتاريخ  ال�سادرة   2855 رقم  الفاتورة   .28

درهم.  1،599،873.60 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 يناير   24 بتاريخ  ال�سادرة   2862 رقم  الفاتورة   .29
. درهم   120،481،60 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 يناير   25 بتاريخ  ال�سادرة   2885 رقم  الفاتورة   .30
. درهم   241،979.54 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 بناير   25 بتاريخ  ال�سادرة   2888 رقم  الفاتورة   .31

درهم  173،523.44 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 يناير   29 بتاريخ  ال�سادرة   2891 رقم  الفاتورة   .32
. درهم   109،505.08 وقدره  مبلغ  لقاء   ،2018 يناير   29 بتاريخ  ال�سادرة   2893 رقم  الفاتورة   .33

درهم.  80،047،14 وقدره  مبلغ  لقاء   ،2018 يناير   31 بتاريخ  ال�سادرة   2910 رقم  الفاتورة   .34
درهم.  69.310.38 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 فراير   3 بتاريخ  ال�سادرة   2941 رقم  الفاتورة   .35

. درهم   79.374.93 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 فراير   5 بتاريخ  ال�سادرة   2950 رقم  الفاتورة   .36
درهم.  202،649.66 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 فراير   5 بتاريخ  ال�سادرة   2951 رقم  الفاتورة   .37

درهم.  8،749.13 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 فراير   12 بتاريخ  ال�سادرة   3015 رقم  الفاتورة   .38
درهم.  11.700.47 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 فراير   13 بتاريخ  ال�سادرة   3025 رقم  الفاتورة   .39

. درهم   77،024.57 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 فراير   19 بتاريخ  ال�سادرة   3040 رقم  الفاتورة   .40
درهم.  49.885.61 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 مار�س   15 بتاريخ  ال�سادرة   3190 رقم  الفاتورة   .41

درهم.  198،513.04 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 مار�س   15 بتاريخ  ال�سادرة   3192 رقم  الفاتورة   .42
. درهم   18.648.35 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 مار�س   20 بتاريخ  ال�سادرة   3210 رقم  الفاتورة   .43

درهم.  16،186،28 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 مار�س   20 بتاريخ  ال�سادرة   3220 رقم  الفاتورة   .44
درهم.  5،128.41 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 مار�س   22 بتاريخ  ال�سادرة   3230 رقم  الفاتورة   .45

درهم.  48.044.06 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 مار�س   22 بتاريخ  ال�سادرة   3235 رقم  الفاتورة   .46
درهم.  3.659.25 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 مار�س   26 بتاريخ  ال�سادرة   3263 رقم  الفاتورة   .47

درهم  36،370.09 وقدره  مبلغ  لقاء   2018 مار�س   29 بتاريخ  ال�سادرة   3284 رقم  الفاتورة   .48
لها. ا�ستالمها  من  الرغم  على  �سدادها  عن  اإليها  املنذر  امتنعت  التي  الفواتر  وهي   )2

املطالبة( )قيمة  درهم   7،470،838.49 وقدره  مبلغ  اإليها  املنذر  بذمة  ترتب  عليه   )3
الطلبات: 4( تر�سل اإليكم هذا الإنذار القانوين النهائي وذلك لتكليفكم ب�سداد قيمة املطالبة وقيمتها 7،470،838.49 
درهم وذلك خالل �سبعة )7( اأيام من تاريخ ا�ستالمكم الإنذار املاثل واإل �ست�سطر اآ�سفني لتخاذ كافة الإجراءات القانونية 
املتاحة �سدكم مع حتميلكم الر�سوم وامل�ساريف والفوائد القانونية بن�سبة 5% من تاريخ ال�ستحقاق حتى ال�سداد التام 

اإ�سافة اإىل اأتعاب املحاماة وكافة التعوي�سات املق�سي بها قانوناً.
يرجى اعتبار هذا الإنذار القانوين اآخر اإنذار قانوين مر�سل من جهة املنذرة فيما يتعلق بهذا املو�سوع. مع احتفاظ املنذرة 
بكافة احلقوق القانونية. بالوكالة عن �سركة كليفالند كيبل تريدجن �س.م.ح اأ�سماء اأ�سامة عبد ال�سالم عبد املجيد الفقي 

مبوجب الوكالة ال�سادرة عن املنذرة وامل�سدقة اأ�سوًل من قبل وزارة العدل برقم الت�سديق 463072811
الكاتب العدل 

   حكومة دبي
حمــــــاكم    دبــــــي
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••  الكويت-الفجر:

اأعـــربـــت الــلــجــنــة الأوملــبــيــة الــكــويــتــيــة عــن اأملها 
مراكز  عــلــى  الكويتيني  الــريــا�ــســيــني  حتقيق  يف 
الإ�سالمي  الت�سامن  األــعــاب  دورة  يف  متقدمة 
اخلام�سة املقررة يف مدينة قونية الرتكية من 9 

اإىل 18 اأغ�سط�س اجلاري. 
اللجنة  ع�سو  اجلابر  ثامر  جابر  ال�سيخ  واأو�سح 
الأوملبية الكويتية ورئي�س الوفد الكويتي امل�سارك 

يف الدورة يف موؤمتر �سحفي اإن 60 لعبا ولعبة 
األعاب،   10 الدورة عر  �سي�ساركون يف مناف�سات 

موؤكدا الثقة يف حتقيقهم نتائج م�سرفة. 
واأ�ـــســـاف: تــعــد هـــذه املــ�ــســاركــة الــثــالــثــة للكويت 
مناف�سات  يف  لعــبــوهــا  يــ�ــســارك  اإذ  الـــــــدورة،  يف 
والكاراتيه  واجلــــودو  والــ�ــســبــاحــة  الــقــوى  األــعــاب 
وال�سهم  والـــقـــو�ـــس  والـــرمـــايـــة  والـــتـــايـــكـــوانـــدو 

والدراجات الهوائية وكرة الطاولة. 
واأ�سار اإىل تنظيم مع�سكرات داخلية وخارجية من 

تعد فر�سة  "التي  للدورة  الالعبني  اإعــداد  اأجــل 
املزيد  واإك�سابهم  اآخرين  لعبني  مع  لحتكاكهم 

من اخلرات. 
ي�سارك يف الن�سخة اخلام�سة من العاب الت�سامن 
من  وريا�سية  ريا�سي  اآلف   6 نحو  الإ�ــســالمــي 
لعبة   21 يف  يــتــنــافــ�ــســون  دولــــة   50 مـــن  اأكــــرث 
ريا�سية فردية وجماعية.  وكانت الدورة مقررة 
يف العام املا�سي لكن مت تاأجيلها ب�سبب تداعيات 

جائحة فرو�س كورونا، كوفيد 19. 

•• ح�صن �صيد اأحمد – العني 

ال�سعودي  اأبها  اأمــام  العني  جماهر  يعجب  مل  �سلبي  تعادل  بعد 
يف املباراة الودية الإعدادية الأوىل للعني مبع�سكر النم�سا الأحد 
اأدنــــوك للمحرتفني  الــعــني حــامــل لقب دوري  يــواجــه   ، املــا�ــســي  
اأبوظبي  الثامنة بتوقيت  الفيحاء يف  اليوم اخلمي�س فريق  م�ساء 
الأوربي  مع�سكره  انطالق  منذ  الرابعة  الإعــداديــة  مواجهته  يف  

بجمهوريتي اأملانيا والنم�سا.
وكان العني حقق الفوز بهدف نظيف على  فريق هانكوفني ، وعلى 
فريق غوتر فورث بـ 2-1 �سمن مرحلة املع�سكر الأوىل يف املانيا 
، واأعقبهما بتعادل �سلبي اأمام اأبها  يف افتتاح مرحلة النم�سا التي 
فريق  غــداً  العني  ويــواجــه  اجلـــاري.  اأغ�سط�س   20 حتى  ت�ستمر 
الكويت الكويتي يف التجربة الإعدادية اخلام�سة �سمن مع�سكره 

الأوربي.
 وكــــان مــــدرب الــفــريــق الأوكـــــــراين �ــســرجــي ريـــبـــروف اأخ�سع 

الالعبني لتدريبات مكثفة �سباحية وم�سائية  هدفت لرفع املعدل 
�سارك  التي  اأبها  اأمــام  التعادلية  الفريق  اأعقاب مباراة  البدين يف 
فيها الدوليني للمرة الأوىل بعد ان�سمامهم لتح�سرات الفريق 

اأخراً.
ويتفهمون  الودية  باملواجهات  �سعداء  اجلميع  اأن  ريبروف  واأكــد 

اأهمية العمل ال�ساق  يف مرحلة الإعداد للمو�سم اجلديد.
اأن الالعبني  بــابــلــو اورتــيــغــا  الــعــني  اأكـــد طبيب فــريــق  وبــاملــقــابــل 

ملتزمون بالتدريبات واأن الأمور ت�سر ب�سكل جيد.

العني يودع مرياح
التون�سي يا�سني  الدويل  اأعلنت مغادرة  العني قد  اإدارة  اأن  وُيذكر 
العيناوي بعد التفاق والرتا�سي معه على  الزعيم  مرياح لقلعة 
تفا�سيل املغادرة التي جاءت على خلفية اإ�سابته بالرباط ال�سليبي 
العني لنتداب  اأ�سطر  ما   ، املا�سي  املو�سم  يف  مبكراً  التي حدثت 
النتقالت  فرتة  يف  مرياح  لتعوي�س  اأربوليدا  دانيلو  الكولومبي 

ال�ستوية  ، و بدا اأن كفة الكولومبي  اربوليدا اأ�سبحت هي  الأرجح 
فخطف فر�سة ال�ستمرار مع العني بدياًل دائماً للتون�سي يا�سني 

مريح.

حمور الرتكاز
يكثف العني بحثه عن لعب حمور ويف�سل اآ�سيوي مل�ساعدة الفريق 
الأجانب  الفريق من  لقائمة  لين�سم  الآ�سيوي  الأبطال  دوري  يف 
والرازيلي  يارلينكهو  انـــدري  الأوكــــراين  الــعــني   انــتــدب  اأن  بعد 
بال�سيو�س ) مقيم( اللذين ان�سما لقائمة  الفريق من العنا�سر 
الأجنبية  التي ُيوجد فيها لبا كودجو و�سفيان رحيمي و اربوليدا 
اإ�سافة للمقيمني الرازيليني رفائيل و ايريك و جونتا�س.  ورغم 
عودة املحور فالح وليد ل�سفوف العني بنهاية فرتة اإعارته لفريق 
خورفكان ،  اإل اأن  الأوكــراين ريبروف طلب التعاقد مع حمور 
على  تعتمد  التي  ا�سرتاتيجيته  لتعزيز  وحــني   وقت  منذ  اأجنبي 

التنظيم الدفاعي املحكم والهجوم الكا�سح ثم العودة للتاأمني.

•• الدوحة-الفجر:

للريا�سة  الــقــطــري  الحتـــــاد  كــ�ــســف 
اإكتمال  اجلامعية، لدى الإعالن عن 
ر�سالته  تـــاأ�ـــســـيـــ�ـــســـه،عـــن  اإجــــــــــراءات 
وروؤيـــتـــه واأهـــدافـــه الــتــي تــرتكــز على 
للطالب  الريا�سية  الأن�سطة  تعزيز 
والطالبات واإكت�ساف املواهب القادرة 
على الن�سمام اإىل املنتخبات القطرية 

يف ال�ستحقاقات اخلارجية. 
للريا�سة  الــقــطــري  الحتـــــاد  وعــقــد 
اأم�س  مـــوؤمتـــرا �ــســحــفــيــا  اجلــامــعــيــة 

الــو�ــســيــل يف  بــقــاعــة  الــثــالثــاء  الأول 
من  اأعلن  القطرية  الأوملبية  اللجنة 
خالله اكتمال اإجراءات تاأ�سي�سه، واأنه 
ان�سمامه  اإجـــراءات  اإ�ستكمال  ب�سدد 
والآ�سيوية  العربية  الحتــــادات  اإىل 

والدولية. 
النعيمي  اإبـــراهـــيـــم  الـــدكـــتـــور  وقـــــال 
الحتاد  يف  ر�سالتنا  الحتـــاد:  رئي�س 
ذات  عــال  تعليم  موؤ�س�سات  بــنــاء  هــي 
الإقليمية  املحافل  يف  ريا�سية  ريــادة 
والعاملية، كما تهدف روؤيتنا اإىل تعزيز 
الطالب  لــدى  الريا�سية  الأنــ�ــســطــة 

التعليم  مــوؤ�ــســ�ــســات  يف  والــطــالــبــات 
الـــعـــايل مـــن جــامــعــات واأكـــادميـــيـــات 
بالدولة  الــتــعــلــيــم  ومــعــاهــد  وكــلــيــات 
املوهوبني  الطلبة  ورعاية  واكت�ساف 
الريا�سات  م�ستويات  ورفــع  ريا�سيا 
اجلامعية يف الدولة حمليا واإقليميا 

وعامليا. 
وتــابــع: اإن اأهـــم اأهــــداف الحتـــاد هي 
الريا�سية  بـــالأنـــ�ـــســـطـــة  الـــنـــهـــو�ـــس 
والبدنية يف موؤ�س�سات التعليم العايل 
الوعي  يعزز  مبا  عاملية  معاير  وفــق 
الإيجابي  واأثــرهــا  الريا�سة  مبفهوم 

النطاق  الـــفـــرد يف عــلــى  عــلــى �ــســحــة 
واملجتمع  عــــام  بــ�ــســكــل  الجـــتـــمـــاعـــي 

الطالبي واجلامعي ب�سورة خا�سة. 
واختتم النعيمي بالقول: اإن الإحتاد 
ي�سعى  واأهدافه  وروؤيته  ر�سالته  وفق 
الوطنية  العنا�سر  يف  ال�ستثمار  اإىل 
الريا�سة  املنظومة  �سمن  املــوهــوبــة 
ورفع  والعمل على �سقلها  اجلامعية 
م�ستوياتها املهارية مبا يدعم امل�سرة 

الريا�سية الفريدة للدولة. 
اأمني  ع�سيبه  را�سد  قــدم  جهته،  من 
الــ�ــســر عــر�ــســا تــقــدميــيــا حـــول روؤيـــة 

واأو�سح  الحتــــاد،  واأهـــــداف  ور�ــســالــة 
الـــواعـــدة  مــ�ــســرتــه  يف  الحتــــــاد  اأن 

ريا�سية  مواهب  اكت�ساف  اإىل  ي�سعى 
ت�ستطيع  بــاملــهــارة  تــتــمــيــز  وعــنــا�ــســر 

الــوطــنــيــة يف  املــنــتــخــبــات  تـــدعـــم  اأن 
والقارية  الإقــلــيــمــيــة  مــ�ــســاركــاتــهــا 

والدولية ومتثل قدوة �ستحتذي بها 
الأجيال القادمة.

•• نور �صلطان-الفجر

للمنتخبات  اآ�سيا  بطولة  يف  منتخبنا  م�سوار  �سغيلي  جــورام  للجودو  الوطني  منتخبنا  لعب  يفتتح 
،والتي  كازاخ�ستان  �سلطان يف  نور  اليوم يف مدينة  التي تنطلق مبارياتها  النخبة  والفردي لأبطال 
19 دولة،  178 لعبا ولعبة من  اأغ�سط�س احلايل مب�ساركة  ال�سابع من  ت�ستمر مناف�ساتها حتى 
5 منتخبات عربية ممثله يف منتخب الإمارات وقطر، والكويت، ولبنان، واليمن و�سيلعب  تتقدمها 
لعبنا �سغيلي مع الالعب يوجن موجن )تايبيه(يف مناف�سات الوزن اخلفيف حتت 66 كجم على �سوء 
اأم�س بفندق رادي�سون مبدينة نور �سلطان الكازاخ�ستانية بح�سور  قرعة البطولة التي جرت ظهر 

اجلهاز الفني ملنتخبنا للجودو.
اما  73 كجم،  وزن حتت  ترودوبيف يف  كازاخ�ستان  النقبي مع بطل  �سعيد  القرعة لعبنا  وو�سعت 

لعبنا با�سو نوجزاري �سيقابل ال�سيني بايندي يف وزن حتت 81 كجم، ويلعب لعبنا جريجوريان 
كو�سوف  زافر  يلعب  كجم   100 حتت  وزن  ويف  كجم  اأرام مع الكوري هان جيوب يف وزن حتت 90 
مع ال�سيني زاجن، فيما يلتقي لعبنا ماجو ماروف الالعب الكوري يوجن جيج يف مناف�سات وزن فوق 

املفتوح يف ختام اأيام البطولة. الوزن  بجانب  كجم   100
لحتاد  العام  ال�سر  اأمــني  التميمي  نا�سر  ال�سيد  يراأ�سها  للجودو  الوطني  منتخبنا  بعثة  بــان  يذكر 
املدرب فيكتور  البعثة  الدويل للجودو، وت�سم  اأمني �سندوق الحتاد  الإمــارات للم�سارعة واجلــودو 
�سيكرتوف، و6 لعبني هم: جورام �سغيلي -وزن اخلفيف حتت 66 كجم، و�سعيد النقبي الذي يلعب 
يف حتت  اأرام  وجريجوريان  كجم،   81 حتت  يف  نوجزاري  وبا�سو  كجم،  يف مناف�سات وزن حتت 73 
كجم   100 فوق  يف  ماروف  وماجو  كجم،   100 فوق  وزن  مناف�سات  يف  كو�سوف  وزافر  كجم   90

بجانب الوزن املفتوح.

مواجهة خليجية جتمع العني والفيحاء بالنم�صا اليوم 

التون�شي مرياح خارج ح�شابات العني والبحث عن حمور م�شتمر

الحتاد القطري للريا�صة اجلامعية يك�صف روؤيته واأهدافه: 

تعزيز الأن�شطة الريا�شية للطالب واكت�شاف املواهب 

الأوملبية الكويتية تاأمل مبراكز متقدمة لريا�شييها يف األعاب الت�شامن الإ�شالمي اخلام�شة بقونية 

مب�صاركة 19 دولة يف كازاخ�صتان

الالعب �شغيلي يفتتح م�شوار منتخب اجلودو يف بطولة اآ�شيا اليوم

يونايتد  اإريــك تن هاغ مدرب مان�س�سرت  الهولندي  اعتر 
الرتغايل  النجم  مــغــادرة  اأن  الأربـــعـــاء،  اأمــ�ــس  الإنــكــلــيــزي 
كري�ستيانو رونالدو ولعبني اآخرين ملعب "اأولد ترافورد" 
قبل نهاية املباراة الودية �سد رايو فايكانو الإ�سباين الأحد 
"غر مقبولة". بعدما خ�سر �سد اأتلتيكو مدريد الإ�سباين 
مان�س�سرت  اخــتــتــم  املــا�ــســي،  الــ�ــســبــت  اأو�ــســلــو  يف  �سفر1- 
مع   1-1 بالتعادل  للمو�سم  ال�ستعدادية  الفرتة  يونايتد 

رايو فايكانو على ملعب "اأولد ترافود" يف اليوم التايل.
و�سارك رونالدو يف ال�سوط الأول من املباراة يف اأول ظهور 
لــه مــنــذ نــهــايــة املــو�ــســم املــا�ــســي، بــعــدمــا غـــاب عــن اجلولة 
عائلية".  "لأ�سباب  واأ�ــســرتالــيــا  تايالند  يف  التح�سرية 

و�سوهد الالعب الراغب بالرحيل عن مان�س�سرت يونايتد 
اأر�ـــس امللعب مــع مــواطــنــه ديــوغــو دالـــو قبل نهاية  يــغــادر 
املـــبـــاراة. مل يــتــحــدث تــن هـــاغ مــع الإعـــــالم بــعــد املباراة، 
مــع من�سة  امتعا�سه يف حديث  عــن  الأربــعــاء  اأعـــرب  لكنه 

"ِفيابالي".
رونالدو"  فيهم  "مبن  "كثرين  اإن  ال�سدد  هــذا  يف  وقــال 

غادروا اإىل منازلهم. هذا اأمر غر مقبول للجميع".
وتابع "اأقول لهم اإن ذلك غر مقبول، اإننا فريق، جمموعة 
النهاية". و�سيتوىل تن  تبقوا حتى  اأن  واأنه عليكم  واحدة 
من  الفتتاحية  املرحلة  يف  الأوىل  الر�سمية  مهتمه  هــاغ 

الدوري املمتاز الأحد �سد �سيفه برايتون.

 تن هاغ: مغادرة رونالدو مباراة يونايتد »غري مقبولة« 

•• دبي-وام: 

اإىل  لــ�ــســيــدات الــرجــبــي  بــعــثــة منتخب الإمــــــارات  تــتــجــه 
بطولة  يف  للم�ساركة  جــاكــرتــا  الإنــدونــيــ�ــســيــة  العا�سمة 
اآ�سيا ل�سباعيات الرجبي، املقررة من 6 اإىل 8 اأغ�سط�س 

احلايل.
الإمــــارات  7 منتخبات هــي  الــبــطــولــة مبــ�ــســاركــة  وتــقــام 
واإندوني�سيا والهند و�سنغافورة وجوام ومنغوليا ونيبال.

ويرتاأ�س بعثة منتخب الإمارات حممد �سلطان الزعابي 

الأمني العام لحتاد الرجبي، كما ت�سم فوزية فريدون 
ع�سو جمل�س الإدارة م�سرفة املنتخب والكينية فيالدلفيا 
امل�ساعد  املــدرب  �ساكر  ويو�سف  املنتخب  مدربة  اأولنـــدو 

واأع�ساء اجلهازين الفني والإداري و13 لعبة.
وقال الزعابي اإن البطولة ت�سم منتخبات لها باع كبر يف 
اللعبة مثل منتخب اإندوني�سيا امل�ست�سيف وثالث بطولة 
�سابة  الذي ي�سم عنا�سر  الهند  املا�سي، ومنتخب  العام 
املنتخبات  بــني  قــويــا  التناف�س  �سيكون  ولــذلــك  متميزة 

امل�ساركة.

كاأ�س  عــلــى  املــنــافــ�ــســة  يف  يــطــمــح  منتخبنا  اأن  واأ�ـــســـاف 
خالل  جيد  ب�سكل  الفريق  اإعـــداد  مت  اأن  بعد   ، البطولة 

الفرتة املا�سية.
�سيدات  منتخب  اأن  فــريــدون  فــوزيــة  اأكـــدت  جهتها  مــن 
التعامل مع مثل هذه  الإمـــارات ميتلك خــرة جيدة يف 
البطولت بعد اأن �سبق وحقق الفوز بذهبية بطولة كاأ�س 
غرب  بطولة  ولقب  ط�سقند  اآ�سيا "حتت 20 عاما" يف 
العربية  البطولة  وبــرونــزيــة  الرجبي،  ل�سباعيات  اآ�سيا 

الثانية بتون�س.

منتخب الرجبي ي�شارك يف بطولة اآ�شيا لل�شباعيات
•• دبي -وام:

لأكادمييات  الـ11  ال�سيفية  الــدورة  مناف�سات  تنطلق 
كرة القدم يف 13 اأغ�سط�س اجلاري، على مالعب اأندية 
و�سركات كرة القدم بدبي، وت�ستمر حتى 30 من ال�سهر 

نف�سه.
ي�سارك يف الدورة، التي ينظمها جمل�س دبي الريا�سي، 
والو�سل،  الأهــلــي،  "�سباب  اأنــديــة   5 مــن  فريقا   24
 6 م�ستوى  على  يتناف�سون  وعجمان"،  وحتا،  والن�سر، 

فئات عمرية "من 12 اإىل 17 عاما".

التي ينظمها  املهمة  املــبــادرات  الــدورة من  اأن  اإىل  ي�سار 
الراعم  قطاع  لتطوير  �سنويا  الريا�سي  دبــي  جمل�س 
يف  للم�ساركة  لالعبني  الفر�سة  واإعــطــاء  والنا�سئني، 

اأكر عدد من املباريات اخلا�سة بهذه الفئات العمرية.
والالعبني  الــفــرق  لهذه  مبكرا  اإعـــدادا  الـــدورة  ومتثل 
ينظمها  التي  للم�سابقات  اجلديد  املو�سم  انطالق  قبل 
احتاد الإمارات لكرة القدم، حيث تكون الفر�سة مواتية 
ب�سكل  والــتــعــرف  الــالعــبــني  لتجربة  الفنية  لــالأجــهــزة 
الــدورة قبل  اأكر على م�ستوياتهم من خالل مباريات 

الدخول يف اأجواء املناف�سات الر�سمية.

الدورة ال�شيفية لأكادمييات كرة القدم تنطلق 13 اأغ�شط�س
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•• اأبوظبي-وام: 

بعد اأ�سابيع من ح�سد 50 ميدالية ملونة يف دورة الألعاب اخلليجية، واقتنا�س 
ريا�سة  تتطلع  العاملية،  الألــعــاب  بــدورة  رائعة  م�ساركة  يف  اأخــرى  ميداليات   8
الإمارات اإىل حتقيق املزيد من النتائج املميزة يف اختبارها اجلديد بدورة األعاب 

الت�سامن الإ�سالمي.
الإمــــارات،  لريا�سة  وعــاملــي  اإقليمي  اإجنـــاز  مــن  اأكـــرث  الأخـــرة  الآونـــة  و�سهدت 
خمتلف  على  قــوي  دعــم  مــن  الريا�سي  املــجــال  بــه  يتمتع  ملــا  واقعية  ترجمة  يف 

الأ�سعدة.
من  ت�سعى  املقبلة،  الأيــام  خالل  جديدا،  اختبارا  الإماراتية  الريا�سة  وتخو�س 
اخلرة  من  اأكــر  قــدر  واكت�ساب  املميزة  النتائج  من  املزيد  حتقيق  اإىل  خالله 

ا�ستعدادا لالرتباطات التالية.
وت�ستعد بعثة الإمارات حاليا لتد�سني م�ساركتها يف مناف�سات الن�سخة اخلام�سة 
الإ�سالمي، والتي ت�ست�سيفها مدينة قونية الرتكية  الت�سامن  األعاب  من دورة 

من 9 اإىل 18 اأغ�سط�س اجلاري.
وت�سارك الإمارات يف املناف�سات بـ53 ريا�سيا وريا�سية يتناف�سون يف 9 ريا�سات 
لأ�سحاب  وال�سهم  والــقــو�ــس  وال�سهم،  والــقــو�ــس  الــرمــايــة،  هــي  خمتلفة  فــرديــة 
وال�سباحة،  الأثقال،  واملبارزة، ورفع  والتايكواندو،  والكاراتيه، واجلودو،  الهمم، 

والدراجات.
لبعثة  كبرا  معنويا  دافعا  املا�سية  الفرتة  يف  حتققت  التي  الإجنـــازات  ومتثل 
النتائج  مــع  خا�سة  الإ�ــســالمــي،  الت�سامن  األــعــاب  يف  م�ساركتها  قبل  الإمــــارات 
مبدينة  العاملية  الألــعــاب  ودورة  بالكويت  اخلليجية  الألــعــاب  دورة  يف  اجلــيــدة 

برمنجهام الأمريكية.
و16  ف�سية  و16  ذهبية   18" ملونة  ميدالية   50 الإمـــارات  بعثة  وح�سدت 

برونزية" يف الدورة اخلليجية، التي اختتمت نهاية مايو املا�سي.
العاملية خــالل يوليو  بــدورة الألــعــاب  4 ريا�سات فقط  امل�ساركة يف  ومــن خــالل 
و5  واحـــدة،  وف�سية  "ذهبيتان،  ملونة  ميداليات   8 الإمــــارات  حققت  املا�سي، 

برونزيات".
 6000 مب�ساركة  الإ�ــســالمــي  الت�سامن  األــعــاب  مــن  اخلام�سة  الن�سخة  وتــقــام 
ريا�سي من 56 دولة يتناف�سون يف 24 ريا�سة من خالل 483 م�سابقة ريا�سية 

تقام فعالياتها يف 13 موقعا خمتلفاً بح�سور 2000 متطوع.
ومن بني 9 ريا�سات ت�سارك فيها الإمارات باألعاب الت�سامن الإ�سالمي، هناك 
دورة الألعاب اخلليجية بالكويت وتركت ب�سمتها بح�سد  يف  �ساركت  ريا�سات   6

العديد من امليداليات ما يدعم معنويات هذه املنتخبات لتحقيق نتائج مميزة يف 
دورة األعاب الت�سامن من ناحية كما ميثل حافزا للريا�سات الـ3 الأخرى على 

التاألق واكت�ساب اخلرة.
وترز من هذه الريا�سات ال�ست �سباقات الدراجات التي تد�سن م�ساركة الإمارات 
يف دورة األعاب الت�سامن؛ وح�سدت الدراجات يف الدورة اخلليجية 11 ميدالية 

ملونة "4 ذهبيات لل�سيدات، و3 ذهبيات وف�سيتان وبرونزيتان للرجال".
كما ت�سم ريا�سة اجلودو، التي حققت 6 ميداليات "4 ذهبيات وف�سية واحدة 
ميداليات   5 ح�سدت  التي  وال�سباحة  اخلليجية،  بــالــدورة  واحدة"  وبرونزية 
"ذهبية واحدة وف�سيتان وبرونزية واحدة"، والرماية التي فازت بـ5 ميداليات 
واملبارزة التي حققت 4 ميداليات "ف�سية واحدة  ف�سيات"،  و4  واحدة  "ذهبية 

و4 برونزيات"، والكاراتيه بـ3 ميداليات "برونزيتان وف�سية واحدة".

•• اأبوظبي- وام: 

املركز  الهوائية  "الإمارات" للدراجات  اأكرمان من فريق  با�سكال  الأملاين  اأحرز 
بطول  م�سار  على  اأقيمت  والــتــي  بولندا  جــولــة  مــن  الــرابــعــة  املرحلة  يف  الأول 
لي�سكو اإىل �سانوك لي�سيف جناحا جديدا اإىل �سجل اإجنازات  من  كم   179.4

الفريق يف �سباقات العام احلايل.
اإىل م�سافة  اأكرمان مع و�سولهما  لزميله  دعمه  �سيبا�ستيان مولنو قدم  وكان 
الت�سلق النهائية، ومتكنا معا من �سد هجمات مناف�سهما زدينيك �ستيبار "كويك 

�ستيب األفا فينيل" يف اآخر 150 مرتا من ال�سباق .
وقال اأكرمان: "فوز رائع، خا�سة اأنه ياأتي بعد الإ�سابة التي تعر�ست لها. متكنت 
املراحل  قبل  ل�سيما  جــدا،  مهم  اأمــر  وهــو  ولياقتي،  قوتي  ا�ستعادة  من  اأخــرا 
م�سافات  من  العديد  وت�سمنت  جــدا،  �سيقة  املرحلة  كانت  ال�سباق.  من  املقبلة 
الت�سلق، لكنها مل تكن �سديدة النحدار، ما جعلها مثالية. اأ�سكر زميلي مولنو 
الذي قدم دعما قويا يل طوال ال�سباق، واإىل فريق الإمارات باأكمله على ثقته بي 
ودعمه يل". وبهذا، حقق اأكرمان فوزه اخلام�س يف مراحل جولة بولندا، وفوزه 
الثاين يف مو�سم 2022 بعد فوزه باملركز الأول يف �سباق بريدينه كوك�سيده يف 
بلجيكا. ومتكن زميله دييجو اأولي�سي من ال�سعود للمركز الرابع يف الت�سنيف 

العام الذي يت�سدره مناف�سه �سرجيو هيجويتا "بورا-هانزجروي".

•• اأبوظبي-وام:

اإ�ـــســـدال الــ�ــســتــار عــلــى فعاليات  مــع 
الــــــــــدوري  يف  املـــــا�ـــــســـــي  املـــــو�ـــــســـــم 
الـــــقـــــدم، قفز  الإجنــــلــــيــــزي لـــكـــرة 
هيوجن  اجلنوبي  الــكــوري  املهاجم 
مني �سون ملزاحمة امل�سري حممد 
�ـــســـالح يف �ـــســـدارة قــائــمــة هـــدايف 
احلذاء  جــائــزة  واقــتــ�ــســام  امل�سابقة 

الذهبي.
ولــكــن املــنــافــ�ــســة عــلــى اجلـــائـــزة يف 
تنطلق  الـــــذي  اجلــــديــــد،  املـــو�ـــســـم 
ت�سبح  قــد  اجلمعة  غــدا  فعالياته 
املوا�سم  مـــن  و�ــســرا�ــســة  قـــوة  اأكــــرث 
ــيــة مـــع انــ�ــســمــام اأكـــــرث من  املــا�ــس
مـــهـــاجـــم مــتــمــيــز لـــفـــرق الــــــدوري 
ـــــيـــــزي، خــــــالل املـــركـــاتـــو  الإجنـــــل
الــ�ــســيــفــي احلـــــايل، ميــكــنــه تغير 
مالمح املناف�سة على هذه اجلائزة 

يف املو�سم اجلديد.
ــــون �ـــســـجـــل هــــدفــــني يف  وكــــــــان �ــــس
توتنهام  لفريقه  الأخـــرة  املــبــاراة 
فيما  الــدوري  من  املا�سي  باملو�سم 
اأحــرز �سالح هدفا واحــدا لفريقه 
ليفربول يف اجلولة الأخرة اأي�سا 
ر�سيد  يف  الـــالعـــبـــان  لــيــتــ�ــســاوى 
"23 هدفا لكل منهما"  الأهــداف 
ويقت�سمان �سدارة قائمة الهدافني 
يف امل�سابقة باملو�سم املا�سي وكذلك 

جائزة احلذاء الذهبي.
اأبرمتها  الــتــي  الــتــعــاقــدات  ولــكــن 
املركاتو  خــــالل  الأنــــديــــة  بــعــ�ــس 
ال�سيفي ينتظر اأن ت�سيف اإىل قوة 
املو�سم  يف  اجلــائــزة  عــلــى  املناف�سة 
ان�سمام هدافني  املقبل خا�سة مع 
النجوم  قـــائـــمـــة  اإىل  ممـــيـــزيـــن 
الإجنليزي  الـــدوري  يف  امل�ساركني 

باملو�سم املرتقب.
التعاقدات  هــذه  مقدمة  يف  وتــاأتــي 
هالند  اإيرلنج  الرويجي  انتقال 
�سيتي  مــانــ�ــســ�ــســرت  �ـــســـفـــوف  اإىل 
اإىل  نونيز  داروين  والأوروجوياين 
لــيــفــربــول؛ حــيــث يتمتع  �ــســفــوف 
تهديفية  بــاإمــكــانــيــات  الـــالعـــبـــان 
للفريقني يف  داعمة  �ستكون  عالية 
املناف�سة على لقب الدوري باملو�سم 
اجلــديــد مــن نــاحــيــة ولــفــر�ــس كل 
املــنــافــ�ــســة على  مـــن الــالعــبــني يف 

احلذاء الذهبي.
وتـــعـــاقـــد مــانــ�ــســ�ــســرت �ــســيــتــي مع 
هـــالنـــد بــعــد تـــاألـــق الـــالعـــب على 
املو�سم  ونــ�ــســف  مــو�ــســمــني  مـــــدار 
مـــع بــرو�ــســيــا دورمتــــونــــد الأملـــــاين 
يف  هدفا   86 للفريق  �سجل  حيث 
البطولت  مبختلف  مــبــاراة   89
مبــعــدل يــقــرتب مـــن هـــدف واحد 
بـــاأنـــه �سجل  كـــل مــــبــــاراة عــلــمــا  يف 
مباراة   27 29 هدفا يف  قبل  من 

خا�سها مع فريقه ال�سابق ريد بول 
�سالزبورج النم�ساوي.

افتتح  الــــــــذي  هــــــالنــــــد،  وميــــثــــل 
الــفــريــق فعليا خالل  مــع  اأهـــدافـــه 
لــلــمــو�ــســم، بالطبع  الإعـــــداد  فـــرتة 
مان�س�سرت  لهجوم  كــبــرة  اإ�ــســافــة 
الفريق يف  باأن هداف  �سيتي، علما 
الو�سط  لعــب  كــان  املا�سي  املو�سم 

الــبــلــجــيــكــي املـــــوهـــــوب كــيــفــن دي 
بروين بر�سيد 15 هدفا.

التفاهم  الإعـــــداد  فـــرتة  واأظـــهـــرت 
داخل  الفريق  ولعبي  هالند  بني 
امللعب وخا�سة مع جاك جريلي�س 

�سريكه يف هجوم الفريق.
ويف لــيــفــربــول، تــعــاقــد الــنــادي مع 
نونيز من بنفيكا الرتغايل ليحل 

مكان  الـــفـــريـــق  هـــجـــوم  قــــيــــادة  يف 
ال�سنغايل �ساديو ماين، الذي رحل 
هذا  الأملــــــاين  مــيــونــخ  بـــايـــرن  اإىل 

ال�سيف.
وكان نونيز تاألق يف �سفوف بنفيكا 
الــرتــغــايل و�ــســجــل 48 هــدفــا يف 
الفريق  مــع  خا�سها  مــبــاراة   87
مدار  عــلــى  الــبــطــولت  خمتلف  يف 

املو�سمني املا�سيني.
�سجله  اأيــــ�ــــســــا  نـــونـــيـــز  وافــــتــــتــــح 
التهديفي مع ليفربول خالل فرتة 
الإعداد التي اأظهرت اأي�سا تفاهمه 
الــوا�ــســح مـــع �ـــســـالح، الــــذي جنح 
ليفربول يف متديد عقده ليمنحه 
موا�سلة  على  اأي�سا  معنويا  دافعا 
التاألق يف املو�سم اجلديد ما يجعله 

ونونيز  وجــريــلــيــ�ــس  هـــالنـــد  مـــع 
ديــوجــو جوتا مهاجم  والــرتــغــايل 
للمناف�سة  املر�سحني  ليفربول من 

على جائزة احلذاء الذهبي.
املر�سحني  قــــائــــمــــة  تـــ�ـــســـم  كــــمــــا 
يف  اجلـــائـــزة  هـــذه  عــلــى  للمناف�سة 
ثـــنـــائـــي هجوم  اجلــــديــــد  املـــو�ـــســـم 
كني  هـــاري  "الإجنليزي  تــوتــنــهــام 
والــــكــــوري اجلــنــوبــي هــيــوجن مني 
العودة  �سون" حيث يرغب كني يف 
بقوة للمناف�سة على اجلائزة بعدما 
حل رابعا يف قائمة هــدايف الدوري 
املا�سي  املـــو�ـــســـم  يف  الإجنــــلــــيــــزي 

بر�سيد 17 هدفا.
و�ــســجــل كــني و�ــســون 40 مــن 69 
اأهـــــــداف  مـــــن   "%  58" هــــدفــــا 

توتنهام يف املو�سم املا�سي.
وبرغم بلوغه اخلام�سة والثالثني 
من العمر، يظل املهاجم الإجنليزي 
للمناف�سة  مر�سحا  فـــاردي  جيمي 
عــلــى احلــــذاء الــذهــبــي، الـــذي توج 
 -2020  2019 مــو�ــســم  يف  بـــه 
القائمة  يف  �ـــســـاد�ـــســـا  حــــل  فـــيـــمـــا 
15 هدفا  املا�سي بر�سيد  باملو�سم 
بروين  ودي  جــوتــا  مــع  بالت�ساوي 
وبـــفـــارق هـــدف واحــــد فــقــط خلف 

ماين.
جابرييل  الـــرازيـــلـــي  يــدخــل  كــمــا 
املـــنـــتـــقـــل حـــديـــثـــا اإىل  جـــيـــ�ـــســـو�ـــس 

املن�سم  �سترلنج  ورحيم  اأر�سنال، 
املر�سحني  �ــســمــن  ت�سيل�سي،  اإىل 
�سترلنج  �سجل  بــعــدمــا  لــلــجــائــزة 
يف  �ــســيــتــي  ملــانــ�ــســ�ــســرت  هــدفــا   13
فيما قدم جي�سو�س  املا�سي  املو�سم 
اأر�سنال خالل  م�ستويات جيدة مع 

فرتة الإعداد للمو�سم اجلديد.
ول تخلو قائمة املر�سحني بالطبع 
مـــــن اإ�ـــــســـــم املــــهــــاجــــم الـــرتـــغـــايل 
املــخــ�ــســرم كــريــ�ــســتــيــانــو رونـــالـــدو 
بعدما عاد الالعب موؤخرا للتدريب 
بعد  يونايتد  مع فريقه مان�س�سرت 
اإمكانية  ب�ساأن  اجلــدل  من  اأ�سابيع 
بحثا عن فر�سة  اآخر  لناد  انتقاله 

للم�ساركة يف دوري اأبطال اأوروبا.
وكــــان رونـــالـــدو وهـــو اأبـــــرز لعبي 
املو�سم  يف  يـــونـــايـــتـــد  مــانــ�ــســ�ــســرت 
هدفا   18 �ـــســـجـــل  قــــد  املــــا�ــــســــي، 
الثالث  املــــركــــز  لــيــحــتــل  لــلــفــريــق 

بجدارة يف قائمة هدايف امل�سابقة.
الأ�سماء  هـــــذه  كــــل  تــــواجــــد  ومـــــع 
والإمكانيات التهديفية التي يتمتع 
ي�سهد  اأن  ينتظر  مــنــهــم،  كــل  بــهــا 
املو�سم اجلديد للدوري الإجنليزي 
احلذاء  جائزة  على  كبرا  �سراعا 
اإمكانية ظهور  الذهبي خا�سة مع 
لعبني اآخرين من خمتلف الفرق 
امل�ساركة ميكنهم الن�سمام لدائرة 

املناف�سة على اجلائزة.

ح�شاد »اخلليجية« و »عاملية« برمنجهام يدعم بعثة الإمارات يف األعاب الت�شامن الإ�شالمي

»الإمارات للدراجات« يفوز باملرحلة الرابعة يف جولة بولندا

املريكاتو ال�شيفي ي�شاعف املناف�شة على احلذاء الذهبي بالدوري الإجنليزي

•• دبي-وام: 

املهاجم  مع  النادي  تعاقد  عن  القدم  لكرة  الأهلي  �سباب  �سركة  اأعلنت 
واحــد على  ملــدة مو�سم  الوحدة  نــادي  قادما من  ال�سوري عمر خريبني 
مـــبـــاراة مبختلف   27 الـــوحـــدة  الــالعــب مــع  . وخــا�ــس  الإعـــــارة  �سبيل 
 10 و�سنع  هــدفــا   17 خاللها  و�سجل  املــا�ــســي،  املــو�ــســم  يف  الــبــطــولت 

ال�سعودي،  والــهــالل  الظفرة  لفريق  لعب  اأن  خلريبني  و�سبق  اأهـــداف. 
ونال جائزة اأف�سل لعب يف اآ�سيا عام 2017.

مدربه  بقيادة  �سربيا  يف  خارجيا  مع�سكرا  حاليا  الأهــلــي  �سباب  ويقيم 
الذي  اجلديد  للمو�سم  ا�ستعدادا  جــاردمي  ليوناردو  الرتغايل  اجلديد 
املو�سم  يف  م�سرته  الأهلي  �سباب  ويفتتح  املقبل.  �سبتمر   2 يف  ينطلق 

اجلديد لدوري اأدنوك مبواجهة فريق ال�سارقة.

�شباب الأهلي يتعاقد مع 
ال�شوري عمر خريبني

•• الريا�س-الفجر:

ت�سارك العربية ال�سعودية يف دورة األعاب الت�سامن الإ�سالمي اخلام�سة يف قونية 
برتكيا من 9 اإىل 18 اأغ�سط�س اجلاري باأكرث من 130 لعبا ولعبة. 

وال�سهام  امل�سغرة  ال�سلة  كــرة  مناف�سات  الــ�ــســعــوديــون  الــريــا�ــســيــون  ويــخــو�ــس 
والكاراتيه  واجلــودو  اليد  وكــرة  القدم  وكــرة  واملبارزة  القوى  واألعاب  واجلمباز 
الأثــقــال وامل�سارعة  والــتــايــكــوانــدو ورفــع  الــطــاولــة  وكــرة  وال�سباحة  والــرمــايــة 

وال�سباحة الباراملبية. 
وكانت ال�سعودية ا�ست�سافت الن�سخة الأوىل من الدورة عام 2005 يف منطقة 
ذهبية،   24( ميدالية   60 بواقع  العام  الرتتيب  فيها  وت�سدرت  املكرمة  مكة 

و17 ف�سية، و19 برونزية(. 
 ومت احت�ساب الدورة الثانية رقميا يف �سجل الدورات رغم اأنها مل تَقم يف اإيران 
و�سومطرة باإندوني�سيا الدورة الثالثة  باملبانغ  مدينتا  ا�ست�سافت  ثم   ،2009

عام 2013، والعا�سمة الأذربيجانية باكو الدورة الرابعة عام 2017. 

ال�شعودية  ميثلون  ولعبة  لعبا   130
يف األعاب الت�شامن الإ�شالمي
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جنيه  مليار  نحو  الــقــدم  لكرة  الإنكليزي  الـــدوري  اأنــديــة  اأنفقت 
ترفع  مــواهــب  جلــذب  اأمركي"  دولر  مليار   1.2" ا�سرتليني 
الذي   2023-2022 مــو�ــســم  لــقــب  عــلــى  باملناف�سة  حظوظها 
الأقـــوى  املــر�ــســح  �سيتي  مان�س�سرت  يبقى  فيما  اجلــمــعــة،  ينطلق 

للحفاظ على لقبه.
بــعــد تــتــويــجــه بــلــقــب الــرمــرلــيــغ مـــرة رابــعــة يف خــمــ�ــس �سنوات 
والثامنة يف تاريخه، عّزز املدرب الإ�سباين بيب غوارديول ت�سكيلته 

ب�سّم املهاجم الروجي الفّتاك اإرلينغ هالند.
85 هدفاً  لهثت كرى الأندية الأوروبية وراء الروجي �ساحب 
يف 88 مباراة مع بورو�سيا دورمتوند الأملــاين، فاتبع نف�س م�سار 
�سيتي  مان�س�سرت  يف  القائد  �ــســارة  حمل  الــذي  اإينغه  األــف  والـــده 

مطلع الألفية الثالثة.
الغرمي  �سد  املــبــاراة  يف  ذهبية  فر�سة  اأهـــدر  هــالنــد  اأن  �سحيح 
ال�سبت  للمو�سم  الفتتاحية  املجتمع  درع  يف   )3-1( ليفربول 

املا�سي، اإل ان غوارديول حّذر مناف�سيه باأن "الأهداف �ستاأتي".
واأ�ساف مدرب بر�سلونة الإ�سباين وبايرن ميونيخ الأملاين ال�سابق 
فــقــط يف  لي�س  الــ�ــســبــان،  هــــوؤلء  مــا حققه  لــلــ�ــســكــوك.  �سبب  "ل 

الرمرليغ، بل يف الكوؤو�س، اخلطوات يف اأوروبا واأمور كثرة".
خوليان  الأرجنتيني  املهاجم  قــدوم  مــع  تغيرات  الــنــادي  و�سهد 

لـــــــــكـــــــــن األفاري�س ولعب الو�سط الدويل كالفن فيليب�س. 
غـــــــوارديـــــــول خـــ�ـــســـر مـــهـــاجـــمـــه الــــــدويل 

لأر�سنال  جيزو�س  غابريال  الرازيلي 
�سرتلينغ  رحــيــم  الـــــدويل  وجــنــاحــه 

لت�سل�سي.
ويرتّب�س ليفربول الطرف الأزرق 
حّل  اأن  بــعــد  مــانــ�ــســ�ــســرت،  ملــديــنــة 
بفارق  املا�سي،  املو�سم  لــه  و�سيفاً 

نقطة يتيمة!
كــان فريق املــدرب الأملـــاين يورغن 

كلوب ي�سعى لرباعية تاريخية 

يف اإنكلرتا، لكنه اكتفى بلقبي الكاأ�س وكاأ�س الرابطة املحليني، بعد 
الأخـــر ونهائي  الــرمــق  �سيتي حتى  اأمـــام  الـــدوري  اأن خ�سر لقب 

دوري اأبطال اأوروبا اأمام ريال مدريد الإ�سباين �سفر1-.
عّزز فريق الـ"حمر" هجومه ب�سم الأوروغوياين داروين نونيي�س، 
معّو�ساً رحيل ال�سنغايل �ساديو مانيه اإىل بايرن ميونيخ الأملاين. 
تناهز  قــد  ب�سفقة  الرتغايل  بنفيكا  مــن  الــقــادم  الــالعــب  تاأقلم 
100 مليون دولر، �سريعاً، فنال ركلة جزاء و�سّجل هدفاً م�ساهماً 

يف تفّوق فريقه.
�سيطر �سيتي وليفربول على الكرة الإنكليزية يف املوا�سم اخلم�س 

الأخرة، فيما يتقّدم توتنهام جمموعة الأندية املطاردة.
قبل بداية اأول مو�سم كامل لأنتونيو كونتي، دعمت اإدارة الفريق 
املهاجم  مع  فتعاقدت  الإيطايل،  املدرب  عادة،  املقت�سدة  ال�سمايل 
الــرازيــلــي ريــ�ــســارلــيــ�ــســون، لعــبــي الــو�ــســط املـــايل اإيـــف بي�ّسوما 
دجيد  الــ�ــســاب  الأميــــن  الــظــهــر  بري�سيت�س،  اإيــفــان  والــكــرواتــي 
املخ�سرم  واحلــار�ــس  لنغليه  كليمان  الفرن�سي  املــدافــع  �سبين�س، 

فرايزر فور�سرت.
واحتفظ توتنهام، الباحث عن لقب اأول يف الدوري يف 62 عاماً، 
ال�سارب هاري كاين والكوري اجلنوبي �سون  الهجومي  بالثنائي 
هيونغ مني الذي تقا�سم جائزة هداف املو�سم املا�سي مع امل�سري 

حممد �سالح جنم ليفربول )23(.
املــو�ــســم، عندما قّدم  ا�ــســتــعــدادات  اأر�ــســنــال يف  وبـــرز 

وديـــني  بـــفـــوزيـــن  اعـــتـــمـــاده  اأوراق  جـــيـــزو�ـــس 
واإ�سبيلية  -4�سفر  ت�سل�سي  على  كبرين 

الإ�سباين -6�سفر.
توما�س  الأملـــاين  ت�سل�سي،  مـــدّرب  و�سف 
تناف�سي"  "غر  بــاأنــه  فريقه  تــوخــل، 
اأمام  بــعــد اخلــ�ــســارة الــربــاعــيــة 

مرحلة  الـ"بلوز"  اأورلنــدو الأمركية، فيما يعي�س  املدفعجية يف 
امللياردير  بــدًل من  بوهلي  تــود  الأمــركــي  ا�ستحواذ  مع  انتقالية 

الرو�سي "املنبوذ" رومان اأبراموفيت�س اثر غزو اأوكرانيا.
ويتعنّي على املدرب اجلديد ملان�س�سرت يونايتد، الهولندي اإريك تن 
هاغ، القيام بعمل كبر، بعد ف�سل الفريق الأكرث تتويجاً بالدوري 
اثــر حلوله  اأوروبــــا  اأبــطــال  لـــدوري  مــوؤهــل  ب�سمان مقعد   )20(
املو�سم املا�سي. كما ان ال�سكوك حتوم حول ا�ستمرار جنم  �ساد�ساً 
"ال�سياطني  الهجوم املخ�سرم الرتغايل كري�ستيانو رونالدو مع 

احلمر".
يف  ن�سبياً  هادئاً  نيوكا�سل  كــان  املرتفة،  ال�سفقات  عا�سفة  و�سط 
العامة  ال�ستثمارات  �سندوق  ملكية  حتــت  انــتــقــالت  �سيف  اأول 

ال�سعودي.
اأنفق "ماغبايز" اأقل من 60 مليون جنيه ل�سّم املدافع الهولندي 
�سفن بومتان، احلار�س نيك بوب وتعاقد نهائياً مع الظهر الأي�سر 

مات تارغت.
�سرف العائد نوتنغهام فوري�ست اأكرث من 70 مليون جنيه ل�سّم 
يف الدوري منذ 23 �سنة لبطل اأوروبا  مو�سم  اول  يف  لعباً،   12

مرتني.
ول يت�سمن هذا املبلغ ال�سفقة ل�سنة مع جي�سي لينغارد، املقّدرة 
بـ200 األف جنيه اأ�سبوعياً، بعد ان�سمامه بعقد حّر من مان�س�سرت 

يونايتد.
ويوؤّكد �سيف اأ�ستون فيال القيمة الإ�سافية لالأندية 
الإنكليزية مقارنة مع باقي اأندية القارة العجوز.

�سّم فيال لعب الو�سط الدويل الفرن�سي بوبكر 
كارلو�س  دييغو  الرازيلي  الدفاع  وقلب  كامارا 
اللذين تخليا عن اللعب يف دوري اأبطال اأوروبا 
لالن�سمام  الإ�ــســبــاين،  واإ�سبيلية  مر�سيليا  مــع 
اإىل ت�سكيلة املدرب �ستيفن جرارد �ساحب املركز 

الرابع ع�سر يف الدوري املو�سم املا�سي.

•• اأبوظبي-وام: 

مواجهة  يف  بــالإثــارة  تت�سم  مبواجهة 
بطل القارة الأوروبية، �سيق�س بايرن 
عن  الدفاع  رحلة  يف  ال�سريط  ميونخ 
لقبه املحلي يف ن�سخة مميزة بالدوري 
/بوند�سليجا/  الــقــدم  لــكــرة  الأملــــاين 
على  �سيفا  اجلمعة  غــدا  يحل  عندما 
اإنـــرتاخـــت فــرانــكــفــورت املـــتـــوج بلقب 
املا�سي  املو�سم  يف  ــــي  الأوروب الـــدوري 
يف  البداية  �سربة  هــي  املــبــاراة  لتكون 
الن�سخة الـ60 من امل�سابقة التي بداأت 
اإقامتها بنظامها احلايل يف 1963 .

ويــ�ــســتــحــوذ بـــايـــرن عــلــى الــعــديــد من 
البطولة  تاريخ  يف  القيا�سية  الأرقـــام 
منها عدد مرات الفوز باللقب بر�سيد 
البطولة  31 لقبا يف  منها  لقبا   32

بنظامها احلايل /بوند�سليجا/ .
واحـــتـــكـــر بــــايــــرن لـــقـــب الـــبـــطـــولـــة يف 

املــــوا�ــــســــم الـــعـــ�ـــســـرة املـــا�ـــســـيـــة /رقــــم 
البطولة  الفريق  ويخو�س  قيا�سي/، 
اأي�سا  قــويــة  برت�سيحات  املــو�ــســم  هــذا 
برغم  الــلــقــب  عــلــى  هيمنته  ملــوا�ــســلــة 
بــعــ�ــس الــتــغــيــرات الــتــي طــــراأت على 
املــ�ــســابــقــة وعــلــى الــفــريــق نــفــ�ــســه عن 

املوا�سم املا�سية.
وعــلــى مـــدار الــ�ــســنــوات املــا�ــســيــة، كان 
املـــر�ـــســـح الأقـــــــوى للقب،  بـــايـــرن هـــو 
جماهره  اآمــــال  الــفــريــق  يخيب  ومل 
امل�سابقة  عــلــى  �ــســطــوتــه  فــر�ــس  حــيــث 
بجدارة كونه الأكرث جاهزية واكتمال 
لل�سفوف املفعمة بالنجوم يف خمتلف 
الدفاع  بايرن رحلة  املراكز. ويخو�س 
بتغير  املــو�ــســم اجلــديــد  عــن لقبه يف 
جوهري يف �سفوفه مع رحيل مهاجمه 
اإىل  ليفاندوف�سكي  روبــرت  البولندي 
مع  حقق  بعدما  الإ�ــســبــاين  بر�سلونة 
والأرقام  الألقاب  من  العديد  الفريق 

القيا�سية على مدار �سنوات.
بال�سنغايل  بايرن هجومه  ورمبا عزز 
تركها  التي  الثغرة  ل�سد  ماين  �ساديو 
البطولة  ولـــكـــن  لـــيـــفـــانـــدوفـــ�ـــســـكـــي، 

بالتاأكيد عن�سرا مهما حيث  �ستفتقد 
املر�سح  هو  اأي�سا  ليفاندوف�سكي  كــان 
الأقــــــوى لــلــقــب الـــهـــداف عــلــى مـــدار 

ال�سنوات املا�سية.

وكذلك  ليفاندوف�سكي  رحيل  وبرغم 
ــــج هـــــالنـــــد من  ــــن الــــرويــــجــــي اإيــــرل
مان�س�سرت  اإىل  دورمتـــونـــد  بــورو�ــســيــا 
تفقد  األ  ينتظر  الإجنــلــيــزي،  �سيتي 

بــطــولــة الـــــدوري الأملـــــاين بــريــقــهــا يف 
فرتة  �سهدت  بعدما  اجلــديــد  املــو�ــســم 
�سفوف  تدعيم  ال�سيفية  النتقالت 
النجوم  مــــن  بـــعـــدد  املــ�ــســابــقــة  فـــــرق 
ليفربول  مــن  مــاين  يتقدمهم  اأي�سا 
دي  ماتيا�س  والهولندي  الإجنــلــيــزي 
ليخت الذي انتقل لبايرن اأي�سا قادما 

من يوفنتو�س الإيطايل.
كما حتظى هذه الن�سخة املرتقبة من 
وهي  لــالإثــارة  اآخـــر  بعن�سر  البطولة 
ت�سم  التي  ربع قرن  الأوىل منذ  اأنها 
لقبا  بايرن ميونخ يحمل  فريقا غر 
اأوروبـــيـــا. واملــثــر اأن هــذا الــفــريــق هو 
ي�سارك  الــذي  فرانكفورت،  اإنــرتاخــت 
بايرن بعد غد يف ق�س �سريط املو�سم 

اجلديد.
املو�سم  يف  فرانكفورت  اإنرتاخت  وتوج 
املـــا�ـــســـي بــلــقــب الــــــــدوري الأوروبــــــــي 
بخالف  اأملـــــــاين،  فـــريـــق  اأول  لــيــكــون 

بايرن، يحرز لقبا اأوروبيا منذ تتويج 
بورو�سيا دورمتوند بلقب دوري اأبطال 
اأوروبا يف 1997 و�سالكه بلقب كاأ�س 
الأوروبي  "الدوري  الأوروبــي  الحتــاد 

العام. نف�س  حاليا" يف 
ومع وجود فريق بطل مثال اإنرتاخت 
وانــ�ــســمــام لعـــبـــني مــثــل مــــاين ودي 
لــيــخــت، �ــســتــحــافــظ بــطــولــة الــــدوري 
الأملــاين على قدر كبر من جاذبيتها 
بــــــارزيــــــن مثل  رغـــــــم رحــــيــــل جنـــــــوم 
دوريات  اإىل  وهــالنــد  ليفاندوف�سكي 

اأخرى.
كــمــا �ــســم فـــريـــق دورمتــــونــــد لعبني 
�سيبا�ستيان  الإيـــفـــواري  مثل  بــارزيــن 
الــهــولــنــدي وكرمي  اأيــاكــ�ــس  هيلر مــن 
اأدميــــــــي مــــن ريــــــد بــــــول �ـــســـالـــزبـــورج 
بــاقــي فرق  تــــرتدد  الــنــمــ�ــســاوي. ومل 
�سفوفها  تــدعــيــم  يف  الــبــونــد�ــســلــيــجــا 
ال�سيفي،  املركاتو  خالل  بالالعبني 

الــفــرق الأكــــرث تر�سيحا  ولــكــن تــظــل 
املناف�سة  لــلــدخــول يف  دورمتـــونـــد  مــع 
مزاحمة  ورمبـــا  الأوىل  املــراكــز  عــلــى 
اإنرتاخت  الــ�ــســدارة هــي  بــايــرن عــلــى 
فرانكفورت وليبزج وباير ليفركوزن.
وليبزج  وليفركوزن  دورمتوند  وكــان 
الرابع  اإىل  الثاين  من  املراكز  احتلوا 

يف البوند�سليجا املو�سم املا�سي.
مديره  بقيادة  فولف�سبورج  يعود  وقد 
كوفات�س  نــيــكــو  الــــكــــرواتــــي  الـــفـــنـــي 
بعدما  الأوىل  املراكز  على  للمناف�سة 
الثاين  املركز  يف  املا�سي  املو�سم  اأنهى 
فرانكفورت  اإنــــرتاخــــت  خــلــف  عــ�ــســر 

مبا�سرة.
ال�ستفادة  فــولــفــ�ــســبــورج  ويــ�ــســتــطــيــع 
كوفات�س  ملدربه  ال�سابقة  اخلــرة  من 
املدرب  واأن  الأملــاين ل�سيما  بــالــدوري 
قــبــل م�سوؤولية  مــن  تـــوىل  الــكــرواتــي 

بايرن ميونخ.

الدوري الأملاين يرتقب �شربة البداية .. وبايرن يحظى برت�شيحات قوية لتتويج جديد

�شراع جديد مرتقب بني �شيتي 
وليفربول بالربميريليغ

فان ني�شتلروي ي�شّغل »طواحينه« 
التدريبية بانطالقة مثالية

بداية نارية! هذا هو تو�سيف انطالقة النجم الهولندي 
التدريبي،  ال�سابق رود فان ني�ستلروي يف م�سواره  الدويل 
عندما فر�س نف�سه رقماً �سعباً يف مقارعة الكبار على راأ�س 
اأيندهوفن، فخرج بتعادل مع موناكو الفرن�سي يف الأدوار 
اأيام  التمهيدية لدوري اأبطال اأوروبا الثالثاء، بعد ثالثة 
من الظفر بالكاأ�س ال�سوبر الهولندية على ح�ساب اأياك�س.

كان ميكن للمهاجم ال�سابق غزير الإنتاج البالغ 46 عاماً 
البدلء، بعدما  على مقاعد  اأكرث هــدوءاً  باأ�سلوب  يبداأ  اأن 
تعّلم مهنة التدريب يف الظّل على مدار ال�سنوات الثماين 
وتارة  الــرتــقــايل،  املنتخب  ملــدرب  كم�ساعد  تــارة  املا�سية، 

اأخرى على راأ�س الفرق النا�سئة يف اأيندهوفن.
املرهقة  املهمة  مــع  مــثــايل  ب�سكل  تعامل  الــهــولــنــدي  لكن 
ب�سفة  لــه  ر�سمية  مــبــاراة  اأول  يف  مــرمــوق  بلقب  بــالــفــوز 
املدّرب، ظافراً بالكاأ�س ال�سوبر يف مباراة م�سّوقة حقق فيها 
الفوز على ح�ساب غرميه اللدود اأياك�س 5-3 ال�سبت، على 

ملعب يوهان كرويف اأرينا يف اأم�سرتدام.
اأر�س  مــن   1-1 اإيجابي  بتعادل  يخرج  اأن  قبل  ذلــك  كــان 
موناكو الفرن�سي الثالثاء، �سمن ذهاب الأدوار التمهيدية 

مل�سابقة دوري اأبطال اأوروبا.
الذي  ني�ستلروي  فــان  قــال  الهولندية،  الكاأ�س  اإحــراز  بعد 
"اإنها  �سارك يف 70 مباراة دولية �سّجل خاللها 35 هدفاً 
اأي �سعور  اأ�ستغل هذه اللحظة ولكن من دون  بداية حلم. 
على  ب�سرعة  الرتكيز  علينا  �سيتعني  اأنــه  لعلمنا  بالن�سوة، 
رمبا  اإيجابية  كانت  موناكو  رحلة  موناكو".  اإىل  الرحلة 
رغم "التعب" الذي حتّدث عنه املهاجم ال�سابق ملان�س�سرت 

يونايتد الإنكليزي.
متوازنة.  كانت  املباراة  جيدة.  نتيجة  "اإنها  الثالثاء  قال 
بالًء  اأبلينا  "لقد  واأ�ــســاف  التعادل".  عــن  را�ــســون  نحن 
ح�سناً، نحن يف طور تنفيذ عملية جديدة، مع فريق تقني 
جديد )...( بعد مباراتنا ال�سبت يف الكاأ�س ال�سوبر، انتهى 
بنا الأمر بالتعب. لذلك نحن را�سون عن عدم اخل�سارة".

تلميذاً  ني�ستلروي  التدريبية، كان فان  من حيث اخللفية 
احلاليني  ال�سباب  املــدربــني  من  فقلة  ممــتــازة.  مدر�سة  يف 

كــالعــبــني حتت  تــطــوروا  بــاأنــهــم  الدعــــاء  بالفعل  ميكنهم 
تـــدريـــبـــيـــة عـــلـــى غــــــرار غـــو�ـــس هيدينك  قــــيــــادة وحــــو�ــــس 
اأيندهوفن( وال�سكتلندي  اإريك غريت�س )يف  والبلجيكي 
والإيطايل  يونايتد(،  مان�س�سرت  )يف  فرغو�سون  األيك�س 
غال  فــان  لوي�س  اأو حتى  مــدريــد(  ريــال  كابيلو )يف  فابيو 
الــرُجــل وهو  ذا مان" )فــان  "فان  اأو�ــســح  املنتخب(.  )مــع 
املــا�ــســي يف حديث  يــونــايــتــد( يف حــزيــران-يــونــيــو  لقبه يف 
ملوقع "فوتبال انرتنا�سونال" اأنه "اإذا كان املدربون الذين 
اأعرفهم يف الغالب خراء تكتيكيني رائعني، فقد كانوا قبل 
التي  احلما�سة  هي  وهــذه  متحّم�سة.  �سخ�سيات  �سيء  كل 
�ساأحاول نقلها اإىل لعبي فريقي". تلك احلما�سة ظهرت 
بالفعل لدى الهولندي يف �سوء النت�سارات الثالثة التي 
اأيندهوفن"  �سي  "اأف  �سد  متوز/يوليو  نهاية  يف  �سجلها 
الإ�سباين  بيتي�س  وريــال  )-5�سفر(،  الثانية  الدرجة  من 
ل ت�سكيلة  )2-1(، واأياك�س. قال فان ني�ستلروي الذي يف�سّ
4-3-3 التي حتظى ب�سعبية يف البالد التي �سهدت ولدة 
كرة القدم ال�ساملة، اإن "ت�سجيل خم�سة اأهداف يف اأياك�س 
الرائع  املــهــاجــم  يــعــرف  وا�سح".  ب�سكل  رائـــعـــاً  اأداًء  يــعــّد 
والـــهـــداف الــ�ــســابــق لـــلـــدوري الــهــولــنــدي املــمــتــاز، الـــدوري 
الإنكليزي املمتاز، والدوري الإ�سباين مع ريال مدريد، اأن 
�سجّله كالعب ل مينحه الأعذار يف م�سرته كمدرب. قال 
خلفاً  تعيينه  مت  عندما  املا�سي  متوز-يوليو  من  الأول  يف 
لالأملاين روجر �سميدت الذي انتقل اإىل بنفيكا الرتغايل 
األقي بنف�سي يف هذه املهنة ال�سعبة. لقد  اأن  اأرغب يف  "مل 
لها،  للتح�سر  �ــســنــوات  ع�سر  يــقــارب  مــا  الأمــــر  ا�ــســتــغــرق 
لقد  فــخــور:  "اأنا  واأ�ــســاف  م�ستعد".  اأنــنــي  الــيــوم  واأعتقد 
لكنني  رئي�س.  كمدرب  اأيندهوفن  �ساأقود  والآن  هنا  لعبت 
لعباً  كونك  واأن  الأ�سعب،  اجلــزء  بــداأت  اأنني  اأي�ساً  اأعلم 

جيداً ل يكفي لأن ت�سبح مدرباً جيداً".
اآخر،  يــفــّكــر يف مــهــاجــم هــولــنــدي رائـــع  كـــان  حينها، رمبـــا 
وهـــو الــنــجــم الــ�ــســابــق مــاركــو فـــان بــا�ــســنت الـــذي مل ت�سل 
م�سرته التدريبية اإىل الذروة التي عرفها خالل م�سرته 

الكروية.

•• اأبوظبي-وام:

تفا�سيل  عن  لل�سطرجن  الــدويل  اأبوظبي  ملهرجان  املنظمة  اللجنة  اأعلنت 
1000 لعب  اأكــرث من  امل�ساركني فيه  والــذي ي�سل عدد   ، الـ28  الن�سخة 
26 اأغ�سط�س اجلاري، حتت  16 اإىل  ولعبة. وتقام فعاليات املهرجان من 
موؤ�س�سة  اأمناء  جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  رعاية 
جمل�س  رئي�س  والإن�سانية  اخلــريــة  لــالأعــمــال  نهيان  اآل  �سلطان  بــن  زايــد 
نادي  وتنظيم  الريا�سي،  اأبــوظــبــي  جمل�س  وبــاإ�ــســراف  الريا�سي،  اأبــوظــبــي 
اأبوظبي لل�سطرجن والألعاب الذهنية، مبجموع جوائز ي�سل اإىل 300 األف 
درهم اإماراتي. وت�سمن فعاليات املهرجان 11 بطولة خمتلفة تتنا�سب مع 
م�ستويات وفئات امل�ساركني العمرية، وتت�سدرها بطولة الأ�ساتذة، كما ت�سم 

بطولة اأبطال خط الدفاع الأول لل�سطرجن ال�سريع التي تنظم للمرة الثانية، 
وت�سارك فيها الكوادر العاملة يف املن�ساآت ال�سحية واجلي�س وال�سرطة، تقديرا 

جلهودهم ال�ستثنائية يف حماية املجتمع خالل جائحة كورونا.
عن  اخلـــوري  عــبــداهلل  ح�سني  برئا�سة  للمهرجان  املنظمة  اللجنة  واأعلنت 
التفا�سيل، خالل موؤمتر �سحفي عقد اأم�س الأربعاء مبقر جمل�س اأبوظبي 
لقطاع  التنفيذي  املــديــر  الها�سمي  م�سطفى  طــالل  بح�سور  الــريــا�ــســي، 
احلكام،  جلنة  رئي�س  نائب  النعيمي  واأحمد  املجل�س،  يف  الريا�سي  التطوير 
الذي  "الكورني�س"،  اأبــوظــبــي  بلو  راديــ�ــســون  فــنــدق  مــديــر  اأونــيــل  وبــرنــارد 

ي�ست�سيف فعاليات املهرجان.
الــعــاملــيــني منهم  الــالعــبــني  املــرتــقــبــة جمــمــوعــة مــن  الن�سخة  ويــ�ــســارك يف 
ال�سيني واجن هاو، والرو�سي �سنان جوجروف من رو�سيا، والأوكراين انتون 

كوربوف وامل�سري با�سم اأمني. كما ي�سهد املهرجان م�ساركة النجم الإماراتي 
الفردية  ال�سطرجن  األقاب معظم بطولت  الذي ح�سد  الرحمن  عبد  �سامل 
بالإمارات منذ 1991، وبطولة العرب لفئة الرجال وبطولة اآ�سيا للنا�سئني 
ولقب مهرجان بييل لالأ�ساتذة. وي�سارك يف املهرجان معظم لعبي الإمارات 
 19" احلو�سني  عمران  يتقدمهم  اجلن�سني،  من  ال�سنية  الفئات  كافة  من 
لل�سباب  العرب  وبطولة  لل�سباب  اآ�سيا  غرب  بطولة  باألقاب  والفائز  عاما" 

وبطولة الإمارات للرجال.
اأنــظــار معظم  اأ�ــســبــح حمــط  اأن املــهــرجــان  واأكــــد ح�سني عــبــد اهلل اخلــــوري 

الالعبني الدوليني من خمتلف اأنحاء العامل.
الأول  ال�سف  املهرجان من لعبي  امل�ساركة يف  الكبر على  "الإقبال  وقــال: 
اأن عدد  ال�سحيح، خا�سة  امل�سار  باأننا يف  نوؤمن  العام يجعلنا  العامل هذا  يف 

امل�ساركني يتجاوز الـ1000 لعب ولعبة من 54 جن�سية خمتلفة" واأو�سح: 
للدعم الكبر من حكومتنا الر�سيدة بقيادة �ساحب  هذا،  جناحنا  "يرجع 
ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل، وتوجيهات 
�سمو ال�سيخ نهيان بن زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�سي، حيث 
مل تدخر حكومتنا والقائمون على القطاع الريا�سي جهداً يف دعم الريا�سة 

والريا�سيني واحلركات ال�سبابية مبختلف اأنواعها".
وتوجه طالل م�سطفى الها�سمي املدير التنفيذي لقطاع التطوير الريا�سي 
يف جمل�س اأبوظبي الريا�سي بال�سكر والمتنان ل�سمو ال�سيخ نهيان بن زايد 
اآل نهيان، رئي�س جمل�س اأبوظبي الريا�سي، على رعايته الكرمية للمهرجان، 
والتي تعك�س اهتمام القيادة الر�سيدة بدعم جميع الريا�سات ودفع م�سرتها 

نحو النجاحات والتميز والإجنازات.

اأكرث من 1000 لعب من 54 دولة ي�شاركون يف مهرجان اأبوظبي الدويل لل�شطرجن



يتوفى ب�شبب زيوت لت�شخيم الع�شالت
تــويف لعــب كــمــال اأجــ�ــســام بــرازيــلــي بعد �ست �ــســنــوات مــن حتذير 
الأطباء له من اأن احلقن التي يتلقاها لنفخ ع�سالته قد ت�سبب 

تلفاً يف الأع�ساب، والإ�سابة بال�سكتة القلبية.
تنمية  اأ�سلوب  اأن  من  عاماً(،   55( �سيغاتو  فالدير  الأطباء،  حذر 
ع�سالته قد يكون له م�ساعفات خطرة على �سحته، ورغم هذه 
التي  ال�سارة  ال�سينثول  ا�ستمر يف حقن نف�سه بزيوت  التحذيرات 

قيل له اإنها حتمل خطر الإ�سابة بال�سكتة القلبية واللتهابات.
واخلم�سني،  اخلام�س  مــيــالده  عيد  يف  تــويف  الــذي  �سيغاتو  وكــان 
1،6 مليون متابع على من�سة تيك توك، عر  قد جمع اأكرث من 
الرجل  وح�سل  ال�سخمة.  ع�سالته  تظهر  فيديو  مقاطع  ن�سر 
اأهمها  ال�سخم،  ج�سمه  �سكل  ب�سبب  األقاب  عــدة  على  اخلم�سيني 
امل�ستمرة من  التحذيرات  الرغم من  "الوح�س" و"هالك". وعلى 
رف�س  �سيغاتو  اأن  اإل  يتلقاها،  كــان  التي  ال�سينثول  زيــوت  حقن 
التوقف عن هذه املمار�سة متذرعاً باأنها جلبت له الهتمام واحلب 
من الآخرين. ويف يوم وفاته طلب �سيغاتو من والدته امل�ساعدة يف 
وقت متاأخر من الليل لأنه كان يعاين من �سعوبة يف التنف�س، ومت 
نقله اإىل وحدة العناية املركزة يف م�ست�سفى قريب. ومل مي�س وقت 

طويل حتى فارق الرجل احلياة.

يخت فاخر م�شتوحى من ما�شة نادرة
مت موؤخراً اإ�سدار �سور ليخت "�ستيال ديل �سود" الفاخر امل�ستوحى 
من ما�سة نادرة للغاية، والتي يبلغ وزنها 128 قراطاً، ومتلكها الآن 
اخلبر  �سممه  الذي  اليخت  على  املوجودة  امليزات  ت�سمل  كارتييه. 
الإيطايل غابرييل تروتزي، والذي يبلغ طوله 110 مرتاً، �سينما 
ومهبطاً للطائرات العمودية وثالثة حمامات �سباحة متكاملة تت�سل 
طائرات  مهبط  على  العثور  وميكن  ب�ساللت.  البع�س  بع�سها  مع 
الهليكوبرت على مقدمة ال�سفينة، والتي تتميز اأي�ساً ب�سالة حتتوي 
L وحو�س  ا�ستلقاء للت�سم�س واأرائــك على �سكل حرف  على كرا�سي 
�سباحة. بالنتقال اإىل اخللف، هناك منطقة �ساطئ مفتوحة بطول 
75 قدماً “23 مرتاً”، ميتد على ما يقرب من 300 مرت مربع، وهو 
م�ستوحى من الق�سر امللكي يف كا�سرتا يف اإيطاليا، والذي يعد اأكر 
�سكن ملكي يف العامل. مت ت�سميم خلفية اليخت على عدة م�ستويات 
لل�سفينة  الــداخــلــي  اجلـــزء  يف  الــركــاب  بـــاأن  اإح�سا�س  خللق  مق�سمة 
يواجهون البحر مبا�سرة. على �سطح الت�سم�س الذي تبلغ م�ساحته 
330 مرتاً مربعاً، توجد منطقة �سالة مع حو�س ا�ستحمام �ساخن 

وم�ساحة لتناول الطعام يف الهواء الطلق.

الراي.. �شر �شوت ال�شمكة الال�شعة
الال�سعة،  الــراي  �سمكة  ت�سدرها  التي  العالية  النقر  اأ�سوات  تعد 
يف  جيل  جــزر  �سواحل  قبالة  املرجانية،  ال�سعاب  عر  ت�سبح  وهــي 

اإندوني�سيا، اأول توثيق يثبت اأن ل�سمكة الراي �سوت ي�سمع.
الراي  اأن  والأ�سرتاليني  ال�سويديني  الباحثني  ولحظ فريق من 
اأثـــنـــاء حتــريــكــه لــفــتــحــات التنف�س الــقــريــبــة من  يــ�ــســدر الــ�ــســوت 
اأو الأذى  اأن ذلك يحدث ملجرد تعر�سه لل�سيق  عينيه، مرجحني 
الدرا�سة  بح�سب  الباحثون،  يتو�سل  ومل  اأخـــرى.  خملوقات  من 
ال�سوت  اإ�سدار  اآلية  اإىل  "اإيكولوجي"، بعد  التي ن�سرت يف جملة 
لدى �سمك الراي، اإل اأنه من املتوقع اأن يكون ال�سبب هو تعاقب 
احلركة بني فتحات التنف�س القريبة من العينني، وفتحات الأنف 
يف وقت واحد. ومت اكت�ساف ال�سوت لأول مرة عام 2018، عندما 
�سمع الباحث جوين بيني فيتز�سيمونز، ال�سوت من خالل مقطع 

فيديو كانت غايته ت�سوير اأ�سجار املنغروف التي تنمو يف املاء.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

الأر�س ت�شجل اأق�شر يوم لها على الإطالق
يف 29 يونيو املا�سي، �سجلت الأر�س اأق�سر يوم لها على الإطالق، وهو رقم قيا�سي مل ي�سجل منذ ال�ستينيات، حني 

بداأ العلماء يقي�سون دوران الكوكب ب�ساعات ذرية عالية الدقة.
ب�سكل عام، تكمل الأر�س دورة واحدة كاملة على حمورها كل 24 �ساعة.

وح�سب ما ذكرت �سحيفة "الغارديان" الريطانية، فاإن الأر�س اأكملت دورة كاملة حول نف�سها يف 29 يونيو املا�سي 
يف 1.59 مللي ثانية، وهو رقم مل ي�سجل من قبل.

26 يوليو  اأكملت يف  اأي�سا الرقم القيا�سي اجلديد، حيث  اأن حتطم هذا ال�سهر  اأن الكرة الأر�سية كادت  واأ�سافت 
املن�سرم دورة حول نف�سها يف 1.50 مللي ثانية.

و�سهدت ال�سنوات القليلة املا�سية عددا من الأرقام غر امل�سبوقة. ففي عام 2020، جرى ت�سجيل اأق�سر �سهر مت 
قيا�سه على الإطالق منذ ال�ستينيات.

وقد �سجلت يف ذلك العام اأي�سا الرقم القيا�سي ال�سابق لأق�سر يوم، والذي بلغ 1.47 مللي ثانية يف 19 يوليو.
ويقول العلماء اإنه لدى مراقبة هذه الأرقام على املدى البعيد، يظهر اأن دوران الأر�س يتباطاأ، م�سرين اإىل اأنه يف 

كل قرن، ت�ستغرق الأر�س ب�سع اأجزاء من الألف من الثانية اأكرث لإكمال دورة واحدة.
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خدمة جديدة من تيك توك متالأ حياتك مو�شيقى
تقّدمت بايت دان�س ال�سركة الأم لتطبيق تيك توك، بطلب ت�سجيل عالمة 
التطبيق  لعــتــزام  يــوؤ�ــّســر  مــا  وهــو  "TikTok Music"؛  با�سم  جتــاريــة 
ال�سوق  هــذه  رواد  ومناف�سة  املو�سيقى  بــث  تطبيقات  �سوق  دخــول  ال�سيني 
مثل "اآبل ميوزيك". واخلدمة اجلديدة التي ي�سعى اإليها التطبيق �ست�سمح 
باإن�ساء وم�ساركة القوائم املو�سيقية وت�سغيل وحتميل وم�ساركة  للم�ستخدم 
مقاطع  بث  خدمة  تقدمي  مع  املو�سيقية،  املقاطع  على  التعليقات  واإ�سافة 
ال�سوت والفيديو اخلا�سة باملو�سيقى، وفق ما ورد يف براءة الخرتاع املقدمة 
ملكتب براءات الخرتاع الأمركي. وعن هدف "تيك توك" من وراء اخلدمة 
ملوقع  احلارثي،  حممد  الجتماعي  التوا�سل  و�سائل  خبر  يقول  اجلديدة، 
اعتمد  التي  املن�سات  طبيعة  مع  متا�سًيا  "تاأتي  اإنها  عربية"،  نيوز  "�سكاي 
بع�س اخل�سائ�س  واإتاحة  الق�سرة،  الفيديوهات  على  الأ�سا�س  جناحها يف 
ل�ستخدام املو�سيقى، كت�سجيل الفيديوهات على مقاطع املو�سيقى وم�ساهد 
اأن  "التطبيق وجد عر قيا�سات الذكاء ال�سطناعي  اأن  الأفالم". وي�سيف 
التاأثرات املو�سيقية من الأكرث جذًبا للم�ستخدمني،  املقاطع القائمة على 
التطبيق".  م�ستخدمو  اإلــيــه  يحتاج  مــا  هــي  اجلــديــدة  اخلــدمــة  اأن  ليتوقع 
ويعتمد "تيك توك" على ا�سرتاتيجية ُتعلي من قيمة بث خ�سائ�س جديدة 
ب�سكٍل ُم�ستمّر "لإبقاء امل�ستخدمني اأطول فرتة ممكنة على التطبيق، وجذب 
املزيد منهم؛ وِمن ثّم جذب املزيد من الإعالنات وفق منوذج اأعمال اأي من�سٍة 

للتوا�سل الجتماعي، وبالتايل جني املزيد من الأرباح"، ح�سب احلارثي.

اأحجار لعبة ما جونغ ل تزال ت�شنع يف هونغ كونغ 
برتكيز كبر �سوراً ور�سوماً �سينية على اأحجار لعبة ما جونغ ال�سهرة يف 

ال�سني، اإذ هو اأحد احلرفيني املماثلني القالئل املتبقني يف هونغ كونغ.
دخل  م�سدر  �سابقاً  ي�سكل  ما جونغ  لعبة  لأحجار  اليدوي  الت�سنيع  وكــان 
لكثرين، لكّن احلرفيني الذين يعملون يف هذا املجال باتوا نادرين بعدما 

غزت الأ�سواق ن�سخ م�سنعة اآلياً واأرخ�س من اليدوية.
وبعدما كانت عائلة ت�سيونغ متلك وحدها اأربعة م�ساغل تعّلم فيها الرجل 
احلرفة عندما كان مراهقاً، مل تعد متلك حالياً �سوى م�سغل واحد فح�سب. 
اأجــل هذه  "بذلت كل ما يف و�سعي من  ت�سيونغ متحدثاً عن عمله  ويقول 
املهنة"، م�سيفاً "ل اأعرف ما اإذا كنت �ساأمتتع بالطاقة الالزمة لال�ستمرار 

يف املهنة بعد �سنوات قليلة، لكنني �ساأتابع عملي يف الوقت الراهن".
ويقع متجر ت�سيونغ يف �سارع ي�سم كذلك �سالت خم�س�سة للعب ما جونغ، 

لكّن اأياً منها ل ي�سرتي منه اأحجار اللعبة امل�سغولة يدوياً.
لعبة  �سعر  اأّن  مو�سحاً  الثمن"،  باهظة  اأ�سّنعها  التي  الن�سخ  "اإّن  ويقول 
كاملة م�سغولة اأحجارها يدوياً يبلغ بدولر هونغ كونغ 5500 "نحو 700 
األفي  اآلياً حوايل  اأمركي"، بينما ل يتخطى �سعر اللعبة امل�سنوعة  دولر 

دولر "نحو 254 دولراً اأمركياً".

جانيت يانغ رئي�شة 
لأكادميية جوائز الأو�شكار 
انُتِخبت املنتجة الأمركية جانيت 
لأكادميية  جـــديـــدة  رئــيــ�ــســة  يــانــغ 
التي  الــ�ــســيــنــمــا وعــلــومــهــا  فـــنـــون 
الأو�سكار،  جــوائــز  �سنة  كــل  متــنــح 
على ما اأعلنت املنظمة اأم�س الأول 
التي  يانغ  باتت  وبذلك،  الثالثاء. 
كلوب"  لك  "جوي  فيلما  ي�سكل 
)1993( و"ذي بيبل فر�سز لري 
الأعمال  اأبــــرز   )1996( فلينت" 
ُتنتَخب  امـــراأة  رابــع  اأنتجتها  التي 
اأ�سول  من  والأوىل  املن�سب  لهذا 
اآ�سيوية ت�سغله. واأ�ساد املدير العام 
لــالأكــادميــيــة بــيــل كـــراميـــر بعمل 
الأع�ساء  "�سم  يخ�س  ما  يف  يانغ 
والتنوع"  ـــاواة  واملـــ�ـــس واحلـــوكـــمـــة 
الأو�سكار  جــوائــز  تعر�ست  الـــذي 
ال�سنوات الأخــرة لنتقادات يف  يف 
الأكادميية  وتــتــاألــف  غــيــابــه.  �ــســاأن 
اأجنلي�س  لــو�ــس  مـــن  تــتــخــذ  الــتــي 
مــــقــــراً مــــن اأعـــ�ـــســـاء يــعــمــلــون يف 
بينها  ال�سينمائية،  املهن  مــن   17
التمثيل والإخراج والإنتاج وكتابة 
ال�سعر  وتــ�ــســفــيــف  الـــ�ـــســـيـــنـــاريـــو 

والتوليف والأزياء و�سواها.

وفاة امللحن اللبناين 
اإح�شان املنذر

غّيب املوت امللحن واملوزع املو�سيقي 
اللبناين  الأوركـــــ�ـــــســـــرتا  وقــــائــــد 
الــ�ــســهــر اإحــ�ــســان املــنــذر عــن عمر 
بعد  وال�سبعني،  اخلام�سة  يناهز 
جنوماً  فيها  رافــق  حافلة  م�سرة 
جناحهم،  يف  و�ــســاهــم  بدايتهم  يف 
اأبـــرزهـــم مــاجــدة الــرومــي وراغب 
الوطنية  الوكالة  واأفــادت  عالمة. 
املنذر  بـــــاأن  الــر�ــســمــيــة  لــــالإعــــالم 
املولود عام 1947 تويف "بعد �سراع 
اأي  تــورد  اأن  مــع املر�س" مــن دون 
الراحل  وي�سيع  اإ�سافية.  تفا�سيل 
ويـــوارى يف الــرثى يف بــروت بعد 
ظهر الأربعاء، بح�سب ن�س النعوة 
الــتــي تــلــقــت وكــالــة فــرانــ�ــس بر�س 
ن�سخة منها. وقال النجم اللبناين 
راغب عالمة لوكالة فران�س بر�س 
على  معّلقاً  العمر"،  �سديق  "راح 
اأغنيات  وفــاة املنذر الــذي حّلــن له 
بعد  �ــســهــرتــه  �ــســنــع  ــاهــمــت يف  �ــس
تخّرجه يف مطلع ثمانينيات القرن 
املواهب  بــرنــامــج  مـــن  الــعــ�ــســريــن 
التلفزيوين "ا�ستديو الفن" الذي 
كان املنذر قائداً للفرقة املو�سيقية 
فيه خالل هذه املرحلة. ومن اأبرز 
الأغنيات التي حّلنها املنذر لعالمة 
مدى نحو 15 �سنة "لو �سباكك ع 
و"بكرا  ورد"  ليلة  و"دي  �سباكي" 
بيرم دولبك" و"الكتب العتيقة" 
و�سع  كــذلــك  حمام".  طــر  و"رح 
اأغنيات  اأبـــرز  بع�س  اأحلـــان  املــنــذر 
ومنها  الـــرومـــي،  مــاجــدة  النجمة 
بيعّبي  حدا  املحبة" و"ما  نبع  "يا 
اأغنيات  وحتى  بقلبي"،  مطرحك 
"طري يا  لــالأطــفــال عــلــى غــــرار 

ع�سفورة" لقيت جناحاً وا�سعاً.

جينيفر اأني�شتون حتتفل بعيد 
ميالد ليزا كودرو على طريقتها

اأني�ستون   الأمركية  جينيفر  املمثلة  احتفلت 
بعيد ميالد �سديقتها املمثلة  ليزا كودرو  الـ59، 
�ساركت �سوراً جتمعهما معاً من عدة منا�سبات 

متمنية لها عيد ميالد �سعيد.
ايام  من  معاً  جتمعهما  �سورة  �ساركت  كذلك 
اأحبك  عليها  كتبت  ال�سهرة،  �سل�سلة  فريندز  
وهـــي تــلــعــبــان را�ــســيــل غــريــن وفــيــبــي بوفاي، 

وتقفزان لأعلى ولأ�سفل وهما ت�سرخان.
من  �ــســنــوات   10 ملــدة  مــًعــا  ال�سديقتان  عملت 
فريندز  جمــمــوعــة  ملـــت   .2004 اإىل   1994
�سملها يف اأوائل عام 2021 ، واعرتفت اأني�ستون 
يف مــقــابــلــة مـــع هــولــيــوود ريــبــورتــر بــــاأن هذا 
والذكريات  امل�ساعر  الكثر من  اأثــار  الجتماع 
غر املتوقعة عن ال�سعوبات التي واجهتها عند 

انتهاء العر�س.

حاول قتل امراأة لرتتد الر�شا�شة وُتنهي حياته
فيه" على  وقــع  لأخيه  حفرة  حفر  "من  مقولة  تنطبق 
رجل حاول اإطالق النار على امــراأة يف دال�س بالوليات 
من  تخرج  ذاتــهــا  الر�سا�سة  اأن  اإل  الأمريكية،  املتحدة 
رقبتها وتنتهي بطريقة ما فت�سيب ُمطلق النار وترديه 
قتياًل. وتلقت ال�سرطة الأمريكية يف مدينة دال�س بالغاً 
�سيارة ومت  نارية يف  وامــراأة بطلقات  باإ�سابة رجل  يفيد 
ُيعتقد  ال�سرطة،  بيان  وبح�سب  امل�ست�سفى.  اإىل  نقلهما 
اأن بايرن ريدمون البالغ من العمر 26 عاماً اأطلق النار 
على املراأة يف رقبتها وخرجت الر�سا�سة بطريقة ما من 
"مرور"  موقع  يف  ورد  ملا  وفقاً  �ساقه،  واأ�سابت  رقبتها 
اأن الرجل لقي حتفه فور  الريطاين. واأ�سار املوقع اإىل 
العالج وتعافت  املراأة  تلقت  امل�ست�سفى، فيما  اإىل  و�سوله 

وخرجت من امل�ست�سفى يف اليوم ذاته.

حاول حرق العنكبوت فاأحرق الغابة
على  القب�س  يوتاه  وليــة  يف  الأمركية  ال�سرطة  األقت 
رجل، بتهمة الت�سبب يف حرائق �سخمة يف الغابات، بينما 
نيوز"  "�سكاي  �سبكة  وذكــرت  عنكبوت.  قتل  يحاول  كــان 
يف  الأمــركــيــة  ال�سرطة  اأن  الأربــعــاء  اأمــ�ــس  الريطانية 
العمر )26  يبلغ من  الــذي  الرجل  اعتقلت  يوتاه  وليــة 
�ستي،  ليك  �سولت  مدينة  �سمال  املا�سي،  الثنني  عاما(، 
عا�سمة الــوليــة. وقــال كــوري مــارتــن اإنــه كــان يف نزهة 
عندما ر�سد العنكبوت يف منطقة �سفح جبل، حيث حاول 
ملاذا حاول  الرجل  يو�سح  با�ستخدام قداحة. ومل  حرقه 
قالت  "تويرت"،  على  تغريدة  ويف  حرقا.  العنكبوت  قتل 
ال�سرطة الأمركية اإنها وجدت كميات من املاريغوانا يف 

حقيبة الظهر التي كانت مع الرجل عند اعتقاله.
وذكر م�سوؤول يف ال�سرطة الأمركية اأنه ما من دليل على 
اأن ال�ساب اأ�سعل النران عمدا. ومع ذلك، اأكد اأن ما قام 
به مارتن قرار متهور ول ميكن تف�سره، م�سرا اإىل اأنه 

حتى ال�ساب نف�سه رمبا ل يعرف ملاذا قام بهذا الفعل.
�سلوكه  الحتياطي على خلفية  ال�ساب يف احلجز  ويقبع 
املتهور، الذي اأدى اإىل ا�ستعال النران، وحيازة املخدرات. 
اأتت  حيث  املنطقة،  غابات  يف  �سريعا  الــنــران  وانت�سرت 
عــلــى نــحــو كــيــلــومــرت مــربــع منها حــتــى الــثــالثــاء، وفقا 

مل�سوؤويل الإطفاء.

ولدة نادرة لفيل اأبي�س يف بورما 
متوز-يوليو  اأواخــــر  يف  بــورمــا  غــرب  يف  منطقة  �سهدت 
الفائت، بح�سب ما اأفادت و�سائل اإعالم ر�سمية ولدة فيل 
فــاأل خر يف  الكثرون  نــادر، وهو حيوان يعتره  اأبي�س 

الدولة ذات الغالبية البوذية.
اأن  ميامنار"  اأوف  ليــت  نيو  "غلوبال  �سحيفة  وذكـــرت 
الفيل الذي ُولد يف 23 متوز-يوليو يف ولية راخني ، كان 
، فيما كان طوله يبلغ  الــولدة  80 كيلوغراماً عند  يزن 

نحو 70 �سنتيمرتاً.
البي�ساء  الفيلة  خ�سائ�س  من  �سبع  اجلديد  وللمولود 
"الفرو  و   ، اللون"  اللوؤلوؤيتا  "العينان  ومنها  الثماين، 
الأبي�س" ، و"الذيل املميز" ، بح�سب ال�سحيفة الر�سمية. 
وتتوىل �سركة اأخ�ساب مملوكة للدولة رعاية الأم البالغة 

33 عاماً، وتدعى زار نان هال .

الأردن.. مق�شد لل�شياحة العالجية وال�شت�شفاء 
يف اأروقـــــة اأحــــد فـــنـــادق الــبــحــر املــيــت جــنــوب غرب 
مبظلة  احلجاجي  علي  ي�ستظل  عــمــان،  العا�سمة 
مــقــعــد بـــركـــة الــ�ــســبــاحــة، مـــتـــاأمـــاًل الأطــــفــــال وهم 
بعد  الأردن  يف  له  ا�ست�سفاء  يــوم  اآخــر  يف  ي�سبحون، 
تنهيدة  وبعد  اأ�سبوعني.  نحو  ا�ستمرت  عالج  فرتة 
طــويــلــة يــقــول احلــجــاجــي الــقــادم مــن الــيــمــن وهو 
بعد  الأردن  اخــتــار  اإنــه  عمره  مــن  اخلم�سينيات  يف 
�ساملة  ليجري فحو�سات  اأقاربه  اأحد  ن�سيحة من 
لفرتة  عانى  بعدما  اخلا�سة،  امل�ست�سفيات  اأحــد  يف 
وم�سكلة  التنف�سي  اجلهاز  يف  اأمرا�س  من  لطويلة 
ن�سحوه  امل�ست�سفى  يف  الأطــبــاء  اأن  ويــوؤكــد  جلدية. 
اأخف�س نقطة  امليت،  البحر  اأيام يف منطقة  بق�ساء 
�سديدة  مــيــاهــه  بــه  تتميز  ملــا  الأر�ـــــس،  �سطح  عــلــى 
على  قــدرة  مــن  بــاملــعــادن  الغنية  و�سواطئه  امللوحة 
�سفاء لأمرا�س جلدية مزمنة. ويقول احلجاجي: 
"�سمعت من ابن عم يل عن تطور الطب يف الأردن 
وكـــونـــه بــلــد عـــربـــي ولــيــ�ــس بــبــعــيــد عــنــا ارحتـــــت يف 
التعامل جدا وبداأت اأ�سعر بالتعايف". ويرتبع الأردن 
يف  العالجية  ال�سياحة  حيث  من  الأوىل  املرتبة  يف 

اأفــريــقــيــا ومن  و�ــســمــال  الأو�ـــســـط  الــ�ــســرق  منطقة 
رئي�س  اأكـــده  ملــا  وفــقــاً  الــعــامل،  دول يف  اأف�سل ع�سر 
جــمــعــيــة املــ�ــســتــ�ــســفــيــات اخلـــا�ـــســـة، الـــدكـــتـــور فوزي 
احلموري. وي�سيف احلموري اأن الأردن كان ي�سهد 
مناف�سة حادة يف ا�ستقطاب ال�سياحة العالجية مع 
دول جماورة مثل م�سر وتون�س ولبنان، ولكن بعد 
اململكة  حافظت  الــبــلــدان  تلك  يف  �سيا�سية  ظــروف 
الأردن  تناف�س  تركيا  اأن  اإىل  وي�سر  مكانتها.  على 
كثراً يف هذا القطاع، ولكن يوؤكد اأن "ل ن�ستطيع اأن 
نقارن من الأف�سل لختالف امل�ساحة وعدد ال�سكان 
وعدد امل�ست�سفيات بني البلدين". و�سل عدد املر�سى 
الذين دخلوا الأردن بهدف العالج وال�ست�سفاء نحو 
العام  مــن  الأول  الن�سف  خــالل  مري�س  األـــف   85
الأرقام  اأن تلك  اأكد  الذي  احلــايل، وفقا للحموري 
ولكنها  و2021   2020 العامني  مع  مقارنة  جيدة 
"ل �سك  2019. وي�سيف احلموري  العام  اأقل من 
ب�سكل  ال�سياحة  على  �سلباً  توؤثر  تزال  اأن كورونا ل 
عام والعالجية منها ب�سكل خا�س ولكن منذ بداية 

العام احلايل بداأنا ن�سعر بالتعايف التدريجي".

كار�صني روز خالل ح�صور العر�ش الأول لفيلم Apple Original  Luck  يف لو�ش اأجنلو�ش، كاليفورنيا. رويرتز

برفقة اأبنائها.. �شاكريا �شجاعة رغم الأزمات
النجمة  ظهرت  ال�سريبي،  الحتيال  بتهمة  ال�سجن  يف  �سنوات  ثماين  تواجه  قد  اأنها  رغــم 
ابت�سامة،  وجهها  على  بدت  فيما  اأبنائها،  مع  ميامي  مطار  تغادر  وهي  �ساكرا،  الكولومبية 
عك�ست ثقتها و�سجاعتها رغم حالة عدم ال�ستقرار التي تعي�سها. وظهرت �ساكرا برفقة 
اأبنائها من لعب كرة القدم الإ�سباين جرارد بيكيه، �سا�سا، �سبع �سنوات، وميالنو، ت�سع 
�سنوات، وهم ي�سقون طريقهم عر املطار. وك�سفت التقارير عن تفاو�س �ساكرا وبيكيه 
يف الأ�سابيع القليلة املا�سية حول م�ستقبل الولدين، لأن �ساكرا تريد النتقال بهما 
ملدينة ميامي. واأفادت �سحيفة "البايي�س" الإ�سبانية، يف وقت �سابق، باأن مدعيا عاما 
طالب مبعاقبة النجمة الكولومبية �ساكرا بال�سجن 8 �سنوات، وبدفع غرامة تتجاوز 

قيمتها 23 مليون يورو "23.51 مليون دولر"، يف ق�سية احتيال �سريبي.
ووفقا لالدعاء فاإن �ساكرا متهمة بالتقاع�س عن دفع 14.5 مليون يورو.

ورف�ست جنمة البوب ت�سوية عر�سها عليها مكتب املدعي العام لإغالق الق�سية 
املتهمة فيها بالتقاع�س عن �سداد ال�سرائب يف الفرتة من 2012 و2014، 

وهي فرتة تقول �ساكرا اإنها مل تكن تقيم فيها يف اإ�سبانيا.


