الإطار التن�سيقي يف العراق ير�شح
حممد ال�سوداين لرئا�سة احلكومة

�ص 04

الذيد للرطب يختتم فعالياته

م�ستقطبا ً �أكرث من � 30ألف زائر

•• بغداد-وكاالت:

�ص ّوت «الإطار التن�سيقي» يف العراق �أم�س االثنني على اختيار حممد �شياع ال�سوداين
مر�شحاً ملن�صب رئا�سة الوزراء .وبح�سب م�صادر �إعالمية� ،ص ّوت الإطار التن�سيقي
بالإجماع على تر�شيح ال�سوداين لرئا�سة احلكومة املقبلة خالل اجتماعه الذي
عقده يف منزل زعيم «حتالف الفتح» هادي العامري ببغداد ام�س.
ومل تت�شكل حكومة جديدة يف ال��ع��راق منذ االنتخابات الربملانية التي ج��رت يف
�أكتوبر املا�ضي .وال يزال م�صطفى الكاظمي يرت�أ�س احلكومة يف انتظار اتفاق الكتل
ال�سيا�سية على مر�شح للمن�صب.
و«الإطار التن�سيقي» هو حتالف من �أحزاب �شيعية مقربة من �إيران ت�ش ّكل يف مار�س
 .2021ميدانياً� ،أفادت م�صادر �أمنية عراقية �أم�س االثنني ب�أن اثنني من عنا�صر
�سرايا ال�سالم التابعة للزعيم ال�شيعي مقتدى ال�صدر قتال يف هجوم �شنه عنا�صر
بتنظيم داع�ش الليلة املا�ضية يف ق�ضاء �سامراء مبحافظة �صالح الدين �شمايل
بغداد.
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الإعالن عن اختيار �سلطان النيادي ك�أول رائد ف�ضاء عربي ملهمة طويلة الأمد على منت حمطة الف�ضاء الدولية

رئي�س الدولة :الإمارات ت�سعى لرت�سيخ مكانتها يف جمال الف�ضاء ب�إرادة �أبنائها وطموحهم

حممد بن را�شد � :شبابنا رفعوا ر�ؤو�سنا لل�سماء ..حيث مكان ومكانة دولة الإمارات امل�ستحقة
•• �أبوظبي-وام:

�أك���د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي���د �آل ن��ه��ي��ان ،رئي�س الدولة
«حفظه اهلل»  ،و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب
رئي�س ال��دول��ة رئي�س جمل�س ال����وزراء ح��اك��م دب��ي «رع���اه اهلل» �أن دولة
الإم����ارات ت�سعى بخطى حثيثة وطموحة لرت�سيخ مكانتها يف جمال
الف�ضاء ب���إرادة �أبنائها وهمتهم وطموحهم الذي ال يعرف امل�ستحيل ..
و�أ���ش��ار �سموهما �إىل �أن رائ��د الف�ضاء الإم��ارات��ي �سلطان النيادي ميثل
منوذجا م�شرفا ل�شباب الإمارات وال�شباب العربي والذي يحمل �آمالهم
وطموحات لت�سجيل �إجنازات جديدة للعرب ت�ضاف �إىل ر�صيدهم يف هذا
املجال احليوي.
جاء ذلك مبنا�سبة �إع�لان مركز حممد بن را�شد للف�ضاء اختيار رائد
الف�ضاء الإماراتي �سلطان النيادي للم�شاركة يف �أول مهمة طويلة الأمد
على منت حمطة الف�ضاء الدولية �ضمن بعثة وكالة الف�ضاء االمريكية
«نا�سا» و«�سبي�س �إك�س " ،»Crew-6التي �ستنطلق يف ربيع عام ،2023
ليكون النيادي �أول رائد ف�ضاء عربي يف مهمة طويلة الأمد يف حمطة
الف�ضاء الدولية.
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه
اهلل»« :نهنئ �شعب الإمارات باختيار �سلطان النيادي لهذه املهمة العلمية
الطويلة الأمد يف الف�ضاء ..م�شريا �إىل �أن الإمارات �أ�صبحت الدولة الـ
 11يف التاريخ التي ت�شارك يف مهمة طويلة الأمد يف الف�ضاء».
(التفا�صيل �ص)2

رئي�س الدولة ي�صافح رائد الف�ضاء الإماراتي �سلطان النيادي (وام � -أر�شيفية)

مو�سكو ت�ستهدف م�ستودع ًا ملعدات منظومة هيمار�س الأمريكية غرب �أوكرانيا

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

جمل�س الأمن :احلوثي �أطلق �سجناء
القاعدة مقابل عمليات �إرهابية بالوكالة

•• نيويورك-وكاالت:

�أكد تقرير حديث ملجل�س الأمن الدويل ،ا�ستمرار تهديد تنظيم القاعدة
يف �شبه اجلزيرة العربية ،وامتداده �إىل خارجها ،عالوة على طموحه يف
تنفيذ عمليات دولية ،م�ؤكداً وجود تعاون بني التنظيم وميلي�شيا احلوثي
الإرهابية .وق��ال التقرير ال��ذي �سلمته رئي�سة اللجنة املعنية بـ«داع�ش
والقاعدة» ،تراين هاميرباك� ،إىل رئي�س جمل�س الأمن الدويل� ،إنه على
الرغم من النك�سات التي تكبدها التنظيم يف الفرتة الأخ�يرة ،ف�إنه ال
يزال ي�شكل تهديداً م�ستمراً يف اليمن وخارجه ،م�شرياً �إىل �أن "القاعدة"
يطمح �إىل �إحياء القدرة على تنفيذ العمليات دوليا.
و�أورد التقرير معلومات قدمتها دولة ع�ضو مبجل�س الأمن الدويل ،عن
�آلية التخادم بني قيادات وعنا�صر التنظيم من جهة ،وميلي�شيا احلوثي
من جهة ثانية.
و�أفاد ب�أن «التنظيم يتعاون مع قوات احلوثيني ،حيث ت�ؤوي هذه القوات
بع�ض �أفراده وتفرج عن �سجناء مقابل قيامه بعمليات �إرهابية بالوكالة،
وتوفري التدريب العملياتي لبع�ض املقاتلني احلوثيني».
وذك���ر �أن تنظيم «ال��ق��اع��دة» يعمل ب��وا���س��ط��ة جل���ان ،م��ن �ضمنها جلنة
ع�سكرية يقودها �سعد بن عاطف العولقي «غري مدرج يف القائمة» وجلان
�أمنية و�شرعية وطبية و�إعالمية ،وحُ لت اللجنة املالية ب�سبب اخل�سائر
املتكبدة على م�ستوى القيادة.
التنظيم يتعاون م��ع ق��وات احلوثيني ،حيث ت����ؤوي ه��ذه ال��ق��وات بع�ض
�أفراده وتفرج عن �سجناء مقابل قيامه بعمليات �إرهابية بالوكالة وتوفري
التدريب العملياتي لبع�ض املقاتلني احلوثيني وقال التقرير الذي ن�شره
موقع«نيوز مين» الإخ��ب��اري� ،إن��ه على الرغم من ا�ستمرار �سريان وقف
�إط�لاق النار املتوا�صل �إليه م���ؤخ��راً ،ف���إن تنظيم القاعدة ي�ستغل فعلياً
النزاع يف اليمن ،م�ستفيداً من جناح ا�سرتاتيجية االندماج داخل القبائل
املحلية التي جتعله يك�سب امل�ؤيدين.

بدء ا�ستفتاء تون�س بتجاهل «ت�شوي�ش» الإخوان

الفروف :هدفنا الأ�سمى من احلرب «الإطاحة بحكومة زيلين�سكي» قي�س �سع ّيد :حكم الرجل الواحد انتهى
•• عوا�صم-وكاالت:

ت���وا����ص���ل���ت ال��ع��م��ل��ي��ة الع�سكرية
ال���رو����س���ي���ة يف �أوك�����ران�����ي�����ا �أم�������س
االث��ن�ين يف ي��وم جديد م��ن النزاع
ال��ذي دخ��ل �شهره ال�ساد�س ،حيث
ي�ستمر اجلي�ش الرو�سي يف �ضرب
م��واق��ع ال��ق��وات والبنية التحتية
الع�سكرية الأوك���ران���ي���ة ،وحترير
�أرا�ضي دونبا�س ،فيما تتلقى كييف
الدعم الغربي والعتاد الع�سكري.
ويف �آخ��ر التطورات� ،أعلنت وزارة
ال�����دف�����اع ال����رو�����س����ي����ة ا�ستهداف
م���������س����ت����ودع مل������ع������دات منظومة
"هيمار�س" الأم�يرك��ي��ة يف غرب
�أوك����ران����ي����ا ،م�����ش�يرة �إىل تدمري
زورقني للبحرية الأوكرانية خالل
حماولة ت�سلل �إىل خري�سون.
ويف امل��ق��اب��ل ،ق��ال��ت وزارة الدفاع
الأوك��ران��ي��ة �إن منظومة �صواريخ
«ه���ي���م���ار����س» دم�����رت  50خمب�أ
رو�سيا للذخرية.
وت��زام��ن��ا� ،أع��ل��ن الأم���ن الفيدرايل
ال�������رو��������س�������ي �إح���������ب���������اط عملية
للمخابرات الأوكرانية الختطاف
وب��ّي�ن �ضابط
م��ق��ات�لات رو���س��ي��ة .نّ
رو�سي يف جهاز الأم��ن الفيدرايل
لقناة "رو�سيا � "24أن املخابرات
ال�ب�ري���ط���ان���ي���ة دع���م���ت نظريتها

�أوروب�������ا ت�����س��ت��ع��د مل��وج��ة
جديدة من جائحة «كورونا»
•• بروك�سل -وام:

�أك��دت مفو�ضة ال�صحة يف االحتاد
الأوروب������ي� ،ستيال ك�يري��اك��ي��د���س ،
�أن���ه يتعني ع��ل��ى ال����دول الأع�ضاء
يف االحت�������اد الأوروب����������ي �أن تبد�أ
اال�ستعداد الآن ملوجة جديدة من
ج��ائ��ح��ة كوفيد -19يف اخلريف
وال�����ش��ت��اء ،م��ن��وه��ة ب��وج��ود «زي����ادة
مقلقة» يف تف�شي املر�ض.
ك��م��ا ح����ذرت امل��ف��و���ض��ة الأوروب����ي����ة
ل��ل�����ص��ح��ة و����س�ل�ام���ة الأغ�����ذي�����ة يف
ت�صريح �صحفي من �أن��ه ال يوجد
جمال للر�ضا عن النف�س ،قائلة �إن
الوباء مل ينته بعد بل �أظهر زيادة
مقلقة يف العديد من البلدان.
وقالت انه على مدى �شهرين كنا
ن�ستعد للخريف وال�شتاء ،مدركني
متاما �أن موجة الوباء القادمة ال
ميكن وال ينبغي �أن تزيد من عبء
اقت�صاداتنا �أو جمتمعاتنا.

الفروف يعلن من الكونغو عزم بالده اق�صاء احلكومة الأوكرانية (ا ف ب)
الأوك��ران��ي��ة يف حم��اول��ة اختطاف رو���س��ي��ة ،ب��ي��ن��ه��ا دب���اب���ات وناقالت احلبوب من موانئ �أوكرانيا على
البحر الأ�سود ،وهو �أمر من �ش�أنه
امل��ق��ات�لات الرو�سية ب���إ���ش��راف من جند ب�أوكرانيا.
الأجهزة ال�سرية لدول الناتو.
�إىل ذل����ك ،ق���ال وزي����ر اخلارجية �أن ي�����س��اع��د ع��ل��ى ت��خ��ف��ي��ف �أزم����ة
ي�����أت����ي ذل�����ك ف��ي��م��ا �أف��������ادت وزارة الرو�سية �سريغي الف���روف �أم�س الغذاء العاملية.
اال����س���ت���خ���ب���ارات ال�بري��ط��ان��ي��ة �أن االثنني �إن هدف مو�سكو الأ�سمى وح����دي����ث الف�������روف ع����ن �إط���اح���ة
امل���ع���ارك يف دون���ب���ا����س وخري�سون من احلرب هو «الإطاحة بحكومة حكومة زيلين�سكي ،ال��ذي �أطلقه
م�����س��ت��م��رة ل��ك��ن��ه��ا غ��ي�ر حا�سمة ،ال��رئ��ي�����س الأوك������راين فولودميري م��ن الكونغو ال��دمي��ق��راط��ي التي
م�ؤكدة �أن القادة الرو�س يواجهون زيلين�سكي».
ي��زوره��ا ،يعد �أول ت�صريح رو�سي
م��ع�����ض��ل��ة ال����دف����اع يف ال�������ش���رق �أو وت�أتي ت�صريحات وزير اخلارجية ع��ن ه��ذا ال��ه��دف ،يف احل��رب التي
ال��ه��ج��وم يف ال���غ���رب .ك��م��ا �أ�شارت ال����رو�����س����ي و�����س����ط ج����ه����ود دول���ي���ة دخلت م�ؤخرا �شهرها ال�ساد�س.
�إىل ت�ضرر  300عربة ع�سكرية و�أمم�����ي�����ة ال����س���ت���ئ���ن���اف �����ص����ادرات وتتناق�ض ت�صريحات الفروف مع

موقف الكرملني يف بداية احلرب،
ح��ي�ن ك�����ان امل���������س�����ؤول����ون ال���رو����س
ي����ؤك���دون م����رارا وت���ك���رارا �أن��ه��م ال
ي�سعون لإطاحة حكومة الرئي�س
الأوكراين.
وخ��ل��ال ح��دي��ث��ه يف ق��م��ة جامعة
ال���دول العربية يف القاهرة �أم�س
الأول الأح������د ق����ال الف������روف �إن
«م��و���س��ك��و ع���ازم���ة ع��ل��ى م�ساعدة
الأوكرانيني على حترير �أنف�سهم
من عبء هذا النظام غري املقبول
على الإطالق».
واتهم الف��روف كييف و«حلفاءها
الغربيني» ب�تروي��ج دع��اي��ة تهدف
�إىل جعل �أوكرانيا «العدو الأبدي
لرو�سيا».
و�أ������ض�����اف���« :س��ي�����س��ت��م��ر ال�شعبان
ال��رو���س��ي والأوك������راين يف العي�ش
م���ع���ا ،و���س��ن�����س��اع��د الأوك����ران����ي��ي�ن
بالت�أكيد على التخل�ص من النظام
املعادي لل�شعب وللتاريخ».
وت���اب���ع« :رو����س���ي���ا ك��ان��ت م�ستعدة
ل���ل���ت���ف���او����ض ع���ل���ى ات�����ف�����اق ينهي
الأع��م��ال ال��ع��دائ��ي��ة يف م��ار���س� ،إال
�أن كييف غ�يرت م�سار املحادثات
و�أعلنت عزمها على هزمية رو�سيا
يف �ساحة املعركة مربزا �أن «الغرب
���ش��ج��ع �أوك����ران����ي����ا ع��ل��ى موا�صلة
القتال ».

تن�صيب دروبادي مورمو �أول رئي�سة للهند من �أ�صول قبلية
•• نيودلهي�-أ ف ب:

ح�سام زكي :عودة �سوريا �إىل
اجلامعة العربية لي�ست قريبة
•• القاهرة-وكاالت:

ن�صّ بت دروب�����ادي م��ورم��و رئي�سة
ج����دي����دة ل��ل��ه��ن��د �أم���������س االثنني
لت�صبح �أول رئي�سة ل��ه��ذا البلد
الآ�����س����ي����وي ال���ك���ب�ي�ر م����ن �أ����ص���ول
ق��ب��ل��ي��ة .وك����ان ال�ب�رمل���ان الهندي
انتخب الأ���س��ب��وع املا�ضي مورمو
مر�شحة احلزب القومي الهندي
بزعامة رئي�س ال���وزراء ناريندرا
م��ودي ،رئي�سة للبالد بح�صولها
ع��ل��ى ت���أي��ي��د  % 64م��ن النواب
وم��ن �أع�����ض��اء جمال�س الواليات
ال��ه��ن��دي��ة .وت��ن��ت��م��ي م���ورم���و �إىل
قبيلة �سانتال الهندية .وتوجهت
ق��ب��ي��ل امل��را���س��م �إىل ن�����ص��ب بطل
اال���س��ت��ق�لال امل��ه��امت��ا غ���ان���دي يف
نيودلهي .ولدت مورمو يف �إقليم
م��اي��ورب��ان��د يف والي���ة �أودي�����ش��ا يف
غ���رب ال���ب�ل�اد وب������د�أت م�سريتها
م��د ّر���س��ة ق��ب��ل �أن ت��خ��و���ض غمار

قال الأمني العام امل�ساعد للجامعة
العربية ،ال�سفري ح�سام زك��ي� ،إن
امل��وق��ف العربي م��ن ع���ودة �سوريا
جلامعة ال���دول ال��ع��رب��ي��ة ،يحتاج
�إىل توافق ب�ش�أنه «وهو مل يحدث
حتى الآن ،وه��و �أم��ر بعيد ولي�س
ق���ري���ب���اً ،ب�����س��ب��ب حت��ف��ظ��ات بع�ض
الدول«.
و�أو�ضح زكي يف ت�صريحات متلفزة
ل���ق���ن���اة «احل���������دث» امل�������ص���ري���ة �أن
تو�صيف وزير اخلارجية الرو�سي
�سريغي الفروف للموقف العربي
«تو�صيف �سليم ،واملوقف العربي
ال�صادر من جامعة الدول العربية
حم����اي����د ودق����ي����ق وم�����ت�����وازن بني
اجلانبني الرو�سي والأوكراين».
و�أ���ش��ار اىل �أهمية القمة العربية
يف �أول ن��وف��م�بر-امل��ق��ب��ل بدولة
اجلزائر.

رئي�س الهند املنتهية واليته يقف بجوار الرئي�سة اجلديدة يف الق�صر الرئا�سي
ال�سيا�سة .وقالت مورمو البالغة كثرية ،ثابرت و�أ�صبحت �أول �شابة
 64عاما بعدما �أق�سمت اليمني يف بلدتي تدخل اجلامعة".
الد�ستورية "بد�أت م�سريتي يف وم��ورم��و ه��ي ث��اين ام����ر�أة تتوىل
ب��ل��دة قبلية ���ص��غ�يرة .يف املحيط رئ����ا�����س����ة ال�����ب��ل��اد ب���ع���د براتيبا
الذي ترعرعت فيه ،كان احل�صول ب��ات��ي��ل ال��ت��ي �شغلت ه���ذا املن�صب
على تعليم �أ�سا�سي ب�سيط مبثابة م��دة خم�س ���س��ن��وات اع��ت��ب��ارا من
ح���ل���م .ل��ك��ن رغ����م وج�����ود عقبات .2007

•• تون�س-وكاالت:

قال الرئي�س التون�سي قي�س �سعيد،
ع��ق��ب م�����ش��ارك��ت��ه �أم�����س االث��ن�ين يف
االقرتاع على د�ستور جديد للبالد،
�إن اال���س��ت��ف��ت��اء �سيمهد لت�أ�سي�س
«جمهورية جديدة خمتلفة».
و�أو�������ض������ح ����س���ع���ي���د ،يف ت�صريحه
للتلفزيون العمومي بعد خروجه
م�����ن م����رك����ز االق�����ت����راع مبنطقة
ح���ي ال��ن�����ص��ر يف ال��ع��ا���ص��م��ة قائ ً
ال
«�سن�ؤ�س�س جلمهورية جديدة يف يوم
عيد �إعالن اجلمهورية..جمهورية
خمتلفة عن اجلمهورية التي �سادت
يف الع�شر �سنوات املا�ضية �أو حتى
قبلها ..يف الظاهر جمهورية لكن
م��ن يجل�س على كر�سي احل��ك��م ال
يريد �أن يتحرك وال يخرج �إال ميتاً
�أو مطروداً« .وتابع �سعيد «نريد �أن
ن�ؤ�س�س لدولة تقوم على القانون
وجمتمع يقوم على القانون حيث
ي�شعر امل��واط��ن �أن���ه ه��و م��ن و�ضع
ال��ق��ان��ون» .ه���ذا وب����د�أ التون�سيون
الإدالء ب���أ���ص��وات��ه��م �أم�����س االثنني
يف ا�ستفتاء على د�ستور جديد� ،إذ
يلقى اال���س��ت��ف��ت��اء اه��ت��م��ام��اً حملياً
ودولياً كونه ميثل النهاية الفعلية

عجوز تون�سي حر�ص على امل�شاركة يف االقرتاع «رويرتز»
حلقبة جماعة الإخ��وان الإرهابية ال�������ش���ع���ب ال���ت���ون�������س���ي بالد�ستور
و�سيطرتها على م�ؤ�س�سات الدولة ،اجل��دي��د ،وعملية اال�ستفتاء عليه
وتوظيفها لن�شر الفو�ضى وت�أجيج التي جتري اليوم ،وذلك من خالل
ال�صراعات واالغتياالت ال�سيا�سية حم��اول��ة ت�شويه ���ص��ورة اال�ستفتاء
وو�صفه ب�صفات ال تنا�سبه.
ومتويل التنظيمات الإرهابية.
وف��ت��ح �أك��ث�ر م���ن � 11أل����ف مركز وحول حماوالت الإخوان الت�شوي�ش
اق���ت��راع �أب����واب����ه �أم������ام املواطنني على عملية اال�ستفتاء ،قال رئي�س
م��ن��ذ ال�����س��اع��ة اخل��ام�����س��ة بتوقيت الهيئة العليا امل�ستقلة لالنتخابات
يف ت���ون�������س ف�������اروق ب��وع�����س��ك��ر� ،إن
غرينت�ش.
وذك����ر م��وق��ع «ال���ق���اه���رة � ،»24أن «ه��ن��اك ف��ئ��ة م��ن ال��ن��اخ��ب�ين غريت
ق��ي��ادات الإخ�����وان يف دول���ة تون�س ،م���راك���ز اق�تراع��ه��ا ع���م���داً لتتوجه
وال����ت����ي مت��ث��ل��ه��ا ح���رك���ة النه�ضة �إىل م��راك��ز االق�ت�راع لإح���داث نوع
و�أع����وان����ه����ا ،ت�����س��ت��م��ر يف حماولة م��ن ال�شو�شرة على �سري العملية
ت�شويه �صورة الفرح ال��ذي يعي�شه االنتخابية.

 476م���ل���ي���ون دوالر
م�ساعدات �أمريكية لل�صومال
•• وا�شنطن-وكاالت:

قال قاتل �شينزو �آبي �إنه يريد االنتقام من كني�سة التوحيد

اغتيال �شينزو �آبي:

ما هو الوزن احلقيقي لطائفة مون يف اليابان؟

•• الفجر �-أرنو جريفود -ترجمة خرية ال�شيباين

بعد ع�شرة �أيام من اغتيال رئي�س الوزراء ال�سابق �شينزو �آبي ،جتد طائفة
مون نف�سها حمور اهتمام و�سائل الإع�لام و�أ�ضوائها .ووف��ق العنا�صر
الأوىل من التحقيق ،يبدو �أن الطائفة قد ا�ستفادت مالياً من والدة
القاتل ،تيت�سويا ياماغامي ،و�أن هذا الأخري �سعى لالنتقام.
كني�سة التوحيد ،التي ت�سمى � ً
أي�ضا طائفة مون ،ت�أ�س�ست عام  1952من
قبل الق�س الكوري اجلنوبي �سون ميونغ مون « ،»2012-1920وهي
جمموعة دينية م�سيحية ذات انحرافات طائفية متعددة .يقدم م�ؤ�س�سها
(التفا�صيل �ص)11
نف�سه على �أنه امل�سيح اجلديد.

ت��ع��ت��زم ال����والي����ات امل���ت���ح���دة تقدمي
م�ساعدات �إن�سانية و�إمنائية بقيمة
 476مليون دوالر لل�صومال ،حيث
ت�سببت �أ�سو�أ موجة جفاف ت�شهدها
البالد منذ عقود يف تعري�ض �أكرث
م�����ن  7م��ل�اي��ي�ن ����ش���خ�������ص خلطر
املجاعة.
ون��ق��ل��ت وك��ال��ة«ب��ل��وم�برغ» لالنباء
�أم���������س ،ع����ن ال���وك���ال���ة الأمريكية
للتنمية الدولية قولها يف بيان لها
�إن الإع��ل�ان ي�ضيف �إىل �أك�ث�ر من
 700مليون دوالر من امل�ساعدات
التي قدمتها الواليات املتحدة �إىل
الدولة الواقعة يف القرن الأفريقي
خالل ال�سنة املالية احلالية.
و�أ�ضافت �أن هناك �أك�ثر من 200
�ألف �شخ�ص يف ال�صومال يواجهون
خطر املجاعة الو�شيك.
ي�����ش��ار �إىل �أن ال��ك��ث�ير م���ن الآب�����ار
امل����وج����ودة يف ال�����ص��وم��ال ق���د جفت
وارتفعت �أ�سعار �شحنات املياه بن�سبة
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�أخبـار الإمـارات

Tuesday

الإعالن عن اختيار رائد الف�ضاء الإماراتي �سلطان النيادي ك�أول رائد ف�ضاء عربي ملهمة طويلة الأمد على منت حمطة الف�ضاء الدولية يف 2023

رئي�س الدولة :دولة الإمارات ت�سعى بخطى حثيثة وطموحة لرت�سيخ مكانتها يف جمال الف�ضاء ب�إرادة �أبنائها وطموحهم
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي��د �آل نهيان ،رئي�س الدولة
"حفظه اهلل"  ،و���ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم،
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي "رعاه اهلل"
�أن دول���ة الإم������ارات ت�سعى بخطى
حثيثة وطموحة لرت�سيخ مكانتها
يف جم���ال ال��ف�����ض��اء ب������إرادة �أبنائها
وهمتهم وطموحهم الذي ال يعرف
امل�ستحيل  ..و�أ���ش��ار �سموهما �إىل
�أن رائد الف�ضاء الإماراتي �سلطان
ال���ن���ي���ادي مي��ث��ل من���وذج���ا م�شرفا
ل�شباب الإم���ارات وال�شباب العربي
وال���ذي يحمل �آم��ال��ه��م وطموحات
لت�سجيل �إجن����ازات ج��دي��دة للعرب
ت�ضاف �إىل ر�صيدهم يف هذا املجال
احليوي.
ج���اء ذل���ك مبنا�سبة �إع��ل�ان مركز
حممد ب��ن را���ش��د للف�ضاء اختيار
رائ���د ال��ف�����ض��اء الإم���ارات���ي �سلطان
ال��ن��ي��ادي للم�شاركة يف �أول مهمة
ط��وي��ل��ة الأم�����د ع��ل��ى م�ت�ن حمطة
ال���ف�������ض���اء ال����دول����ي����ة ���ض��م��ن بعثة
وكالة الف�ضاء االمريكية "نا�سا"
و"�سبي�س �إك�������س "،"Crew-6
التي �ستنطلق يف ربيع عام ،2023
ل��ي��ك��ون ال��ن��ي��ادي �أول رائ����د ف�ضاء
ع��رب��ي يف م��ه��م��ة ط��وي��ل��ة الأم����د يف
حمطة الف�ضاء الدولية.
وقال �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ب��ن زاي���د �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" " :ن��ه��ن��ئ �شعب
الإم���ارات باختيار �سلطان النيادي
ل���ه���ذه امل��ه��م��ة ال��ع��ل��م��ي��ة الطويلة
الأم��د يف الف�ضاء ..م�شريا �إىل �أن
الإم����ارات �أ�صبحت ال��دول��ة ال��ـ 11
يف ال��ت��اري��خ ال��ت��ي ت�����ش��ارك يف مهمة
طويلة الأمد يف الف�ضاء".
و�أ�����ض����اف ���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�شيخ
حممد بن زايد �آل نهيان" :النيادي
ميثل قدوة ل�شباب الإمارات الذين
ن��ف��خ��ر ب��ه��م و���س��ي��ك��ون ���س��ف�يرا لكل
ال��ع��رب يف ���س��ب��اق ال��ف�����ض��اء العلمي
ال���ذي دخ��ل��ن��اه بثقة عالية و�إميان
را�سخ بقدرات �أبنائنا".
وق��ال �سموه �إن ال��دول��ة ما�ضية يف
�إر�ساء دعائم هذا القطاع احليوي
من خالل رفده بالكفاءات الوطنية
امل���ؤه��ل��ة وم��وا���ص��ل��ة �إط��ل��اق مزيد
م��ن امل�����ش��روع��ات العلمية النوعية
ل�ل�إ���س��ه��ام يف ب���رام���ج ا�ستك�شافات
الف�ضاء ودعم ال�صناعات املرتبطة
مل��ا ي��خ��دم الب�شرية وي��ع��ود باخلري
على حا�ضرها وم�ستقبلها.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ���ص��اح��ب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال�������وزراء ح���اك���م دب����ي "رعاه اهلل"
" :من ب�ي�ن جم��م��وع��ة م���ن رواد
ال���ف�������ض���اء الإم����ارات����ي��ي�ن يف مركز
حم���م���د ب����ن را�����ش����د ل���ل���ف�������ض���اء ،مت
اختيار �سلطان النيادي ليكون �أول
رائ��د ف�ضاء عربي �سيق�ضي مهمة
طويلة ت�ستغرق � 6أ�شهر يف حمطة
الف�ضاء الدولية العام املقبل ب�إذن
اهلل � .شبابنا رفعوا ر�ؤو�سنا لل�سماء
..حيث مكان ومكانة دولة الإمارات
امل�ستحقة ".
و�سيق�ضي رائد الف�ضاء الإماراتي
�سلطان النيادي � 6أ�شهر على منت
حم��ط��ة ال��ف�����ض��اء ال��دول��ي��ة ،يجري
خ�ل�ال���ه���ا ال���ع���دي���د م����ن التجارب
العلمية املعمقة واملتقدمة� ،ضمن
"برنامج الإمارات لرواد الف�ضاء"
ل��ت��دري��ب و�إع������داد ف��ري��ق م���ن رواد
ال��ف�����ض��اء الإم���ارات���ي�ي�ن ،و�إر�سالهم
�إىل الف�ضاء لتنفيذ م��ه��ام علمية
خم��ت��ل��ف��ة .وج����اءت مهمة النيادي
ب����ع����د ت����وق����ي����ع ات����ف����اق����ي����ة ����ش���راك���ة
ا�سرتاتيجية يف �أبريل املا�ضي بني
م��رك��ز حم��م��د ب���ن را����ش���د للف�ضاء

• حممد بن زايد� :إر�ساء دعائم القطاع من خالل رفده بالكفاءات الوطنية امل�ؤهلة وموا�صلة
�إطالق مزيد من امل�شروعات النوعية التي ت�سهم يف ا�ستك�شافات الف�ضاء و�صناعاته
• حممد بن را�شد � :شبابنا رفعوا ر�ؤو�سنا لل�سماء ..حيث مكان ومكانة دولة الإمارات امل�ستحقة

• الإمارات الـ 11عامليا التي تنجز مهمة طويلة الأمد يف حمطة الف�ضاء الدولية
• النيادي �سي�شارك �ضمن بعثة وكالة الف�ضاء الأمريكية «نا�سا» و«�سبي�س �إك�س  ،»Crew-6التي �ستنطلق يف ربيع العام 2023
• �سيق�ضي رائد الف�ضاء الإماراتي �سلطان النيادي � 6أ�شهر على منت حمطة الف�ضاء الدولية ،يجري خاللها العديد من التجارب العلمية املعمقة واملتقدمة
و�شركة "�أك�سيوم �سبي�س" ،ال�شركة
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف رح��ل��ات الف�ضاء
امل���أه��ول��ة وت��ط��وي��ر البنى التحتية
ال��ف�����ض��ائ��ي��ة يف ال����والي����ات املتحدة
ال�ستك�شاف الف�ضاء.
 ب�صمة �إماراتية تاريخية.و�أكد �سعادة حمد عبيد املن�صوري،
رئي�س جمل�س �إدارة مركز حممد
ب����ن را�����ش����د ل��ل��ف�����ض��اء �أن برنامج
الإم����ارات الوطني للف�ضاء يرتكز
ع���ل���ى ر�ؤي��������ة ال����ق����ي����ادة الر�شيدة
ال�سباقة يف ا�ست�شراف امل�ستقبل،
وال�����دع�����م ال���ك���ب�ي�ر ال�������ذي ت���وف���ره
ل��ت��ط��وي��ر ق��ط��اع ال��ف�����ض��اء ،وال���ذي
�ساهم يف تعزيز التواجد الإقليمي
وال��دويل لدولة الإم��ارات يف قطاع
الف�ضاء وت�أكيد مكانتها بني الدول
البارزة يف جمال علوم وا�ستك�شاف
ال��ف�����ض��اء ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل تر�سيخ
دعائم القطاع يف الدولة من خالل
�إطالق م�شروعات عديدة ومتنوعة
وتكوين اخلربات ،وتدريب املواهب،

ودع���م ال�صناعات املرتبطة بعلوم
الف�ضاء.
و�أ���ض��اف :تعك�س برامج ا�ستك�شاف
الف�ضاء امل���أه��ول��ة ،وغ�ير امل�أهولة
الطابع امل�ستدام ملختلف م�شروعات
ال���ف�������ض���اء ال����ت����ي ي���ت���م �إط�ل�اق���ه���ا
ب��ا���س��ت��م��رار ،و���ص��وال ل��ب��ل��وغ �أه���داف
م���وح���دة حت��ق��ق م�ستقبال �أف�ضل
ل��ل��ب�����ش��ري��ة ،ت���ع���ززه���ا االكت�شافات
العلمية اال�ستثنائية يف هذا القطاع،
و�سيرتك ل�سلطان النيادي ب�صمة
�إم����ارات����ي����ة ت��اري��خ��ي��ة يف �صفحات
الإجنازات الدولة يف هذا القطاع.
 جتارب علمية معمقة ومتقدمة.من جانبه قال �سعادة �سامل حميد
امل��ري ،مدير ع��ام مركز حممد بن
را�شد للف�ضاء :خ�ضع رائد الف�ضاء
�سلطان النيادي لتدريبات مكثفة
ك��رائ��د ف�����ض��اء ب��دي��ل خ�ل�ال مهمة
"طموح زايد" عام  ،2018حيث
اج��ت��ه��د ،وخ��ا���ض ت��دري��ب��ات مكثفة
حتى ح�صل على �شارة رواد الف�ضاء

من مركز جون�سون للف�ضاء التابع
ل��وك��ال��ة ن��ا���س��ا ،وق����د �أب�����دع وت�ألق
ل��ي��م��ث��ل الإم�������ارات يف ه����ذه املهمة
التاريخية.
و�أ�ضاف املري� :أن �أول مهمة طويلة
الأمد لرواد الف�ضاء العرب ،تعترب
خ��ط��وة ك��ب�يرة للربنامج الوطني
للف�ضاء ،حيث �ستجعل الإم���ارات
ال���دول���ة الـ 11ع��امل��ي��ا ال��ت��ي تنجز
مهمة متتد لـ� 6أ���ش��ه��ر على منت
حمطة الف�ضاء الدولية ،و�ستمكننا
م��ن �إج����راء جت���ارب ط��وي��ل��ة الأمد
ذات نتائج قيمة ،ودقة عالية.
وت��ط��رق ���س��ع��ادة امل����ري �إىل ال���دور
امل����ه����م مل����رك����ز حم���م���د ب�����ن را����ش���د
للف�ضاء يف تعزيز جن��اح��ات قطاع
ال��ف�����ض��اء يف ال���دول���ة مب���ا يقدمه
من م�شروعات متعددة� ،أ�صبحت
حديث العامل مبا تقدمه خلدمة
ال��ب�����ش��ري��ة وت���وف���ره م��ن معلومات
جديدة عن هذا القطاع.
م�شريا �إىل �أهمية التبادل املعريف
وال��ت��ع��اون م��ع ال�شركاء الدوليني

مل����وا�����ص����ل����ة ت����ط����وي����ر ب���رن���اجم���ن���ا
الف�ضائي ،وتعزيز مكانة الإمارات
كدولة يف عامل ا�ستك�شاف الف�ضاء.
 فريق املهمة.وم����ع ت��وق��ي��ع دول�����ة الإم���������ارات يف
�أب������ري������ل  2022ات����ف����اق����ي����ة مع
"�أك�سيوم �سبي�س" ،ال�شركة
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف رح��ل�ات الف�ضاء
امل���أه��ول��ة وتطوير البنى التحتية
ال��ف�����ض��ائ��ي��ة يف ال���والي���ات املتحدة
ال�ستك�شاف الف�ضاء ،وقع االختيار
على �سلطان النيادي للم�شاركة يف
رحلة �ست�ستغرق � 6أ�شهر ملحطة
ال���ف�������ض���اء ال����دول����ي����ة .و�سينطلق
ال��ن��ي��ادي يف رح��ل��ت��ه ط��وي��ل��ة الأمد
�إىل حمطة الف�ضاء الدويل �ضمن
فريق ي�ضم  4رواد ف�ضاء رئي�سيني
من بينهم "�ستيفن بوين" و"وارن
هوبورغ" ،بهدف اجراء �سل�سلة من
التجارب والأبحاث والتو�صل �إىل
نتائج علمية مهمة ح��ول الف�ضاء
اخلارجي.

 تدريبات مكثفة.وق�ضى �سلطان النيادي � 5سنوات
حت�������ض�ي�ري���ة ل�����رح��ل��ات الف�ضاء
ال��ب�����ش��ري��ة ط��وي��ل��ة امل������دى ،خا�ض
خ�ل�ال���ه���ا ت���دري���ب���ات م��ك��ث��ف��ة حتى
ح�صل على �شارة رواد الف�ضاء من
م��رك��ز ج��ون�����س��ون ل��ل��ف�����ض��اء التابع
لوكالة "نا�سا".
وي���ع���د ال���ن���ي���ادي م���ع زم��ي��ل��ه رائ���د
ال��ف�����ض��اء ه����زاع امل��ن�����ص��وري رائ���دي
الدفعة الأوىل لربنامج الإمارات
لرواد الف�ضاء ،الذي �أطلقه �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل
نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"
و���ص��اح��ب ال�����س��م��و ال�����ش��ي��خ حممد
ب��ن را���ش��د �آل م��ك��ت��وم ،ن��ائ��ب رئي�س
ال���دول���ة ،رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء،
ح���اك���م دب�����ي ،رع�����اه اهلل ،يف العام
 2017ل��ت��دري��ب و�إع������داد فريق
م���ن رواد ال��ف�����ض��اء الإم���ارات���ي�ي�ن،
و�إر�سالهم �إىل الف�ضاء لتنفيذ مهام
علمية خمتلفة.
وخ�ضع النيادي برفقة املن�صوري

�إىل جمموعة كبرية من التدريبات،
���ص��م��م��ت خ�����ص��ي�����ص��ا ل��ت��ت��ن��ا���س��ب مع
م��ت��ط��ل��ب��ات امل��ه��م��ة وم��دت��ه��ا؛ حيث
ب�������د�أ ت���دري���ب���ات���ه مب����رك����ز "يوري
غاغارين" لتدريب رواد الف�ضاء
مب��دي��ن��ة ال��ن��ج��وم يف م��و���س��ك��و؛ كما
تلقى تدريبات يف هيو�سنت بوالية
ت��ك�����س��ا���س الأم�ي�رك���ي���ة ،وك���ول���ن يف
�أملانيا� ،ضمن اتفاقيات �شراكة مع
ك�برى ال��وك��االت الف�ضائية ،وهي
نا�سا ،والوكالة الأوروب��ي��ة �/إي�سا/
واليابانية /جاك�سا./
وخ���ا����ض رائ�����دا ال��ف�����ض��اء برناجما
ت��دري��ب��ي��ا بجميع �أق�����س��ام ووح���دات
حمطة الف�ضاء الدولية ،للتدرب
ع��ل��ى ك��ي��ف��ي��ة ا���س��ت��خ��دام الأج���ه���زة
واملعدات املوجودة داخلها ،وتدريبات
ع��ل��ى احل����االت ال��ط��ارئ��ة ،ال��ت��ي قد
حت��دث على م�تن املحطة الدولية
منها احلريق ،وانخفا�ض م�ستوى
ال�ضغط ،وت�سرب غاز الأمونيا .كما
خ�ضعا ل��ت��دري��ب��ات ال��ن��ج��اة يف حال
الهبوط اال�ضطراري للكب�سولة يف

غابة �شديدة الربودة ،وتدربا كذلك
على بدلة الف�ضاء التي ي�صل وزنها
�إىل  10كيلوغرامات وعلى كيفية
ارتدائها يف بيئة منعدمة اجلاذبية،
ك��م��ا �أن��ه��ي��ا ال��ت��دري��ب��ات يف خمترب
ال��ط��ف��و امل���ح���اي���د ،وت��ق��ي��ي��م��ا حول
ا�ستخدام بدلة ال�سري يف الف�ضاء
 ،EMUو�صيانة حمطة الف�ضاء
ال��دول��ي��ة ،و�إن��ق��اذ رواد الف�ضاء يف
ح������االت ال�����ط�����وارئ  ،ICRفيما
�أك��م�لا ح�ص�صا نظرية وتدريبات
عملية على ط��ائ��رة  ،T-38وبلغ
عدد جمموعة الدورات التدريبية،
ال��ت��ي ح�صال عليها �أك�ث�ر م��ن 90
دورة ،وو�صل عدد �ساعاتها �إىل �أكرث
م��ن ��� 1,400س��اع��ة ،فيما ح�صال
على �شارة رواد الف�ضاء من مركز
جون�سون للف�ضاء ال��ت��اب��ع لوكالة
نا�سا بعد �إمتام تدريباتهما العامة
التي ا�ستمرت نحو � 20شهرا.
 برنامج الف�ضاء.ا�ستهدف برنامج "الإمارات لرواد
الف�ضاء" الذي �أطلقه مركز حممد
بن را�شد للف�ضاء ،ت�أ�سي�س البنية
التحتية لقطاع الف�ضاء الإماراتي،
حيث يعد من �أكرث الربامج �إلهاما
وتلبية لطموحات ال�شباب �أ�صحاب
ال���ق���درات امل��ت��ف��ردة ع��ل��ى امل�ستوى
العلمي وامل��ه��ارات ال�شخ�صية ،كما
يعد �أح��د امل�شروعات التي يديرها
برنامج الإمارات الوطني للف�ضاء،
ومي�����ول�����ه �����ص����ن����دوق تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت التابع لهيئة
ت��ن��ظ��ي��م االت���������ص����االت واحلكومة
ال��رق��م��ي��ة  ،/TDRA/وال����ذي
يهدف �إىل دع��م البحث والتطوير
يف ق���ط���اع ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا املعلومات
واالت���������ص����االت يف دول�����ة الإم�������ارات
ال���ع���رب���ي���ة امل����ت����ح����دة ،ف�������ض�ل�ا عن
تعزيز تكامل الدولة على ال�صعيد
العاملي.
وي��ج�����س��د �إع������داد الإم��������ارات ل����رواد
ال���ف�������ض���اء ،ر�ؤي��������ة ق����ي����ادة ال���دول���ة
بتمكني ال�شباب نحو ت�صميم الـ50
ع��ام��ا امل��ق��ب��ل��ة ،و���ص��وال �إىل مئوية
الإم������ارات  2071وب��ن��اء اقت�صاد
املعرفة يف جمتمع امل�ستقبل الذكي
القائم على االبتكار والتكنولوجيا
وال���ب���ح���ث ال���ع���ل���م���ي .وت�����أت����ي هذه
اخل��ط��وة ب��ه��دف ت��ط��وي��ر �إمكانات
رواد الف�ضاء الإماراتيني وقدراتهم
حتى ي�صبحوا "م�شغلني" ملحطة
الف�ضاء الدولية ،فيما �شكل ذلك
حمطة ج��دي��دة متقدمة وناجحة
يف برنامج الإمارات للف�ضاء ،الذي
�أف����رز ف��ري��ق��ا وط��ن��ي��ا ي��ت��ك��ون م��ن 4
رواد ف�ضاء ،مت ت�أهيلهم وتدريبهم
ب�����ش��ك��ل اح���ت���رايف وم����ت����ق����دم ،وقد
مت اخ��ت��ي��ار رائ���د ال��ف�����ض��اء �سلطان
ال���ن���ي���ادي ���ض��م��ن امل��ه��م��ة اجلديدة
ال��ن��وع��ي��ة ال���ت���ي مت �إع����داده����م لها
ب�شكل ح��ث��ي��ث يف م��رك��ز جون�سون
للف�ضاء التابع لـوكالة "نا�سا".
 �سلطان النيادي.ولد �سلطان النيادي يف عام 1981
يف منطقة �أم غافة يف العني حيث
تلقى تعليمه االبتدائي والثانوي،
فيما متيز يف تعليمه وت��ف��وق بني
زمالئه ليلتحق بالقوات امل�سلحة
الإم��ارات��ي��ة ال��ت��ي ابتعثته لدرا�سة
هند�سة االت�صاالت ،وب��د�أ م�شواره
العلمي العايل يف اململكة املتحدة،
حتديدا يف جامعة برايتون وح�صل
على �شهادة البكالوريو�س يف هند�سة
االت�صاالت وتقنية املعلومات ،كما
حاز �شهادة املاجي�ستري عام 2008
يف ت��خ�����ص�����ص �أم����ن امل��ع��ل��وم��ات من
جامعة غريفيث الأ�سرتالية .كما
ح�����ص��ل ع��ل��ى درج����ة ال���دك���ت���وراة يف
تخ�ص�ص منع ت�سريب املعلومات
ون�شر خاللها � 6أبحاث يف مواقع
عاملية متخ�ص�صة.
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الوطنية لإدارة الطوارئ تطلع على
�أنظمة املدينة الآمنة يف �شرطة �أبوظبي
•• �أبوظبي -وام:

اطلع وفد من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث
على الأنظمة الأمنية واملرورية املتطورة مبركز"املدينة الآمنة"
يف �شرطة �أبوظبي والتي ت�ستعني بتقنيات الذكاء اال�صطناعي
و�أنظمة البيانات والتحليالت واخلرائط  .والتقى اللواء نا�صر
�سلطان اليبهوين مدير قطاع �ش�ؤون القيادة يف �شرطة �أبوظبي
الوفد برئا�سة �سعادة عبيد را�شد احل�صان ال�شام�سي نائب رئي�س
الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزم��ات والكوارث ،ورافقهم

خالل اجلولة مبركز املدينة الآمنة .وق��دم مدير قطاع �ش�ؤون
ال��ق��ي��ادة يف ���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي ���ش��رح��ا ح���ول التقنيات والأنظمة
ال��ذك��ي��ة و�آل��ي��ة العمل وارت��ب��اط��ه��ا ب���الأب���راج وال��ك��ام�يرات ونظم
التتبع اجلغرايف والأمني لل�شاحنات باعتماد �أنظمة الرقابة يف
املركز والأنظمة املبتكرة يف �إدارة ال�سالمة املرورية .و�أكد نائب
رئي�س الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث على
�أهمية التعاون وتطوير ال�شراكات احلكومية وتبني املبادرات
امل�شرتكة واال�ستفادة من اخل�برات لالرتقاء مبنظومة العمل
العام وحتقيق التكامل والتن�سيق يف العمل احلكومي.

طلبت دعم ًا نف�سي ًا وا�ست�شارات اجتماعية يف �إطار من ال�سرية

03

«حماية الدويل» ي�ساعد زوجة -عن بعد -على �إنقاذ زوجها من الإدمان
••دبي-الفجر:

ت��وا���ص��ل��ت ���س��ي��دة م���ع م��رك��ز حماية
ال�����دويل ب��������الإدارة ال��ع��ام��ة ملكافحة
املخدرات يف �شرطة دبي ،لال�ستف�سار
عن ا�ستخدامات حُ قن وعقاقري طبية
الحظت �أن زوجها يخفيها بخزانته
اخل��ا���ص��ة ،وب��ع��د اطمئنانها ل�سرية
الإجراءات وخ�صو�صية بيانات املُبلِغ
واملُ���ب���لَ���غ ع���ن���ه ،مت���ت درا����س���ة احلالة
وات�����ض��ح �أن زوج��ه��ا م��دم��ن عقاقري
ط��ب��ي��ة وي���خ���ط���ط ل���ل���ب���دء بتعاطي
املخدرات ،ولكن التحدي كان يكمن
يف رغ��ب��ة ال���زوج���ة مب��ع��اجل��ة الأم����ر
كام ً
ال عن بُعد� ،أي دون عِ لم زوجها
وم��ع��رف��ت��ه �أو ح�����ض��وره �إىل املركز،

حيث طلبت دع��م��اً نف�سياً وتوجيهاً
مبا�شراً لها م��ن قبل اال�ست�شاريني
االجتماعيني يف امل��رك��ز ،مبا ميكنها
من م�ساعدة زوجها على اتخاذ قرار
ال����ع��ل�اج ،ومب��ت��اب��ع��ة امل���رك���ز جنحت
ال��زوج��ة يف �إن��ق��اذ زوجها وبيتها من
االنهيار.

تفا�صيل
وق������ال ال��ع��ق��ي��د ع����ب����داهلل اخل���ي���اط،
مدير مركز حماية ال���دويل :قامت
���س��ي��دة ب��ال��ت��وا���ص��ل م���ع امل���رك���ز عرب
�إحدى قنوات �شرطة دبي املخ�ص�صة
ل��ل��ت��وا���ص��ل م��ع اجل��م��ه��ور وا�ستقبال
البالغات ،و�أرفقت بر�سالتها �صورة
ُ
حلقن وعقاقري طبية ترغب مبعرفة

ا����س���ت���خ���دام���ات���ه���ا ،وب���ع���د التوا�صل
الهاتفي بينها وبني ق�سم ا�ست�شارات
الإدمان والرعاية الالحقة يف املركز،
�أك�����دت ل��ن��ا �أن خ��وف��ه��ا ع��ل��ى زوجها
وم�صلحته وم�ستقبله هو ما دفعها
ل��ط��ل��ب امل�����س��اع��دة م���ن امل���رك���ز و�أنها
تف�ضل �أن يكون توا�صلها مع املركز
ع���ن ُب���ع���د ،وم����ن ج��ان��ب��ن��ا �أو�ضحنا
ل���ه���ا ب����أن���ن���ا ن���ق���در ت���وا����ص���ل���ه���ا معنا
و�أن���ن���ا �سنعمل ع��ل��ى درا����س���ة حالتها
وم�ساعدتها بكل ال�سبل املمكنة ،كما
�شرحنا لها �أن تلك ا ُ
حلقن ت�ستعمل
للتعاطي �أو لأغ��را���ض عالجية� ،أما
بالن�سبة للحبوب فهي ع�لاج نف�سي
ل�لاك��ت��ئ��اب ،وي��ح��ك��م ت��ن��اول الأدوي����ة
���ض��واب��ط ع���دي���دة ل��ع��ل م���ن �أبرزها

ك��ث�ير االن���ف���ع���ال� ،إىل ج��ان��ب �سهره
لي ً
ال يف �أماكن بعيدة مع �أ�صدقائه،
وافتعاله للم�شكالت معها دون �سبب،
ك��م��ا ل��ف��ت��ت �إىل �أن�����ه ي���ب���دو طبيعياً
وم�ساملاً يف بع�ض الأوق����ات ويتحول
�إىل �شخ�ص �آخ���ر بعد ت��ن��اول��ه لتلك
العقاقري الطبية ،الأمر الذي جعلها
تفكر �أكرث من مرة باالنف�صال ،ولكن
وف��اءه��ا واحرتامها للعِ�شرة ،هو ما
كان ي�شجعها على ال�صرب والتحمل
ومراجعة نف�سها وقرارها والتوا�صل
مع اجلهات املخت�صة لإيجاد احللول
املنا�سبة.

االل��ت��زام ب��اجل��رع��ات وكميتها واملدة و���س���أل��ت زوج��ه��ا ع��ن �سبب احتفاظه
الزمنية املحددة ويرتتب على عدم بها ،ف�أخربها حتت ت�أثري ال�صدمة
التقيد بذلك م�ضاعفات خطرية قد والتوتر ب�أنها ل�صديقه ولي�ست له
و�أن ب�إمكانها التخل�ص منها لأنها
ت�صل �إىل حد الوفاة.
غ�ير م��ه��م��ة ،ف���ب���ادرت �إىل رم��ي��ه��ا يف
�سلة املهمالت.
مفاج�أة
وب�س�ؤالها عن كيفية عثورها على تلك
احلقن والعقاقري الطبية� ،أو�ضحت ت�صرفات مريبة
�أن��ه��ا الح��ظ��ت عبث طفلها ال�صغري وتابع العقيد اخلياط :عدم اترياح
يف خزانة خم�ص�صة لأغرا�ض والده ال������زوج������ة ل���ل���أم������ر���� ،ش���ج���ع���ه���ا على
ومقتنياته ال�شخ�صية ،فذهبت لنقله التوا�صل مع مركز حماية الدويل،
�إىل م��ك��ان �آخ���ر لللعب ،وه��ن��ا كانت وق���د �أف�����ص��ح��ت ال���زوج���ة الح��ق��اً عن
املفاج�أة حيث وقع نظرها على بع�ض بع�ض ال��ت�����ص��رف��ات امل��ري��ب��ة لزوجها
ال��ع��ق��اق�ير الطبية واحل��ق��ن املخب�أة م��ث��ل ت������ردده ع��ل��ى ع����ي����ادات نف�سية
داخ���ل اخل��زان��ة ،وق��ام��ت بت�صويرها وتناوله لعقاقري طبية �أث��رت ب�شكل خطوات التوجيه
بهاتفها ،ث��م توجهت ل�صالة املنزل كبري على عالقتهم الزوجية وجعلته وا����س���ت���ط���رد :ان���ط�ل�اق���اً م����ن رغبة

الزوجة ب�أال يكون للمركز �أي توا�صل
مع زوجها �أو تدخل مبا�شر ملعاجلة
الأم�������ر ،ح���ر����ص ق�����س��م ا�ست�شارات
الإدم������ان وال���رع���اي���ة ال�لاح��ق��ة على
متكينها من فهم ت�أثريات العقاقري
الطبية على نف�سية زوجها و�سلوكه،
ث���م ت��وع��ي��ت��ه��ا ح����ول �أه��م��ي��ة توجيه
الزوج خالل الأوقات التي ت�شعر فيها
ب���أن��ه �شخ�ص طبيعي وم�����س��امل كما
�أف��ادت ،للجوء �إىل اجلهات املخت�صة
ط��ل��ب��اً ل��ل��ع�لاج ب���د ًال م��ن اال�ستمرار
يف ت��ع��اط��ي ال��ع��ق��اق�ير ال��ت��ي �ستهدم
حياته و�صحته و�أ�سرته ،ومبتابعتنا
امل�ستمرة لتطورات احل��ال��ة ،جنحت
ال��زوج��ة يف �إق��ن��اع زوج��ه��ا بخطورة
ت��ن��اول �أدوي�����ة اك��ت��ئ��اب مل��ج��رد امل���رور

يف �أوق����ات ع�صيبة ،واالن��ق��ي��اد خلف
�أ���ص��دق��اء ال�����س��وء ،ث��م �شجعته على
اتخاذ قرار اللجوء �إىل �أحد املراكز
ال��ع�لاج��ي��ة املتخ�ص�صة يف الدولة،
ل��ب��دء م�����ش��وار ال��ت��ع��ايف حت��ت �إ�شراف
اخل�ب�راء واملتخ�ص�صني ،وتراجعت
ع���ن ق�����رار االن��ف�����ص��ال ب�����ش��ك��ل كلي،
خ��ا���ص��ة ب��ع��د حت�����س��ن زوج��ه��ا وع���ودة
احل���ي���اة �إىل جم���راه���ا ال��ط��ب��ي��ع��ي يف
املنزل.

«ق�ضاء �أبوظبي» توعي
مبخاطر اجلرائم
الإلكرتونية على املجتمع
•• �أبوظبي-وام:

النيابة العامة للدولة تو�ضح عقوبة االعتداء على
اخل�صو�صية با�ستخدام �شبكة معلوماتية
•• �أبوظبي-وام:

�أو���ض��ح��ت ال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة ،م��ن خ�ل�ال ت��غ��ري��دة ن�شرتها �أم�س
على ح�ساباتها يف م��واق��ع التوا�صل االجتماعي عقوبة االع��ت��داء على
اخل�صو�صية با�ستخدام �شبكة معلوماتية.
و�أ�شارت النيابة العامة �إىل �أنه طبقا للمر�سوم بقانون احتادي رقم 34
ل�سنة  2021يف �ش�أن مكافحة ال�شائعات واجلرائم االلكرتونية ،ن�صت
املادة  44على انه يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن � 6أ�شهر والغرامة التي
ال تقل عن � 150ألف درهم وال تزيد على � 500ألف درهم� ،أو ب�إحدى
هاتني العقوبتني ،كل من ا�ستخدم �شبكة معلوماتية� ،أو نظام معلومات
�إل���ك�ت�روين� ،أو �إح���دى و���س��ائ��ل تقنية امل��ع��ل��وم��ات ،بق�صد االع��ت��داء على

خ�صو�صية �شخ�ص �أو على حرمة احلياة اخلا�صة �أو العائلية للأفراد من
غري ر�ضا ويف غري الأحوال امل�صرح بها قانوناً ب�إحدى الطرق الآتية :
 .1ا���س�تراق ال�سمع� ،أو اع�ترا���ض� ،أو ت�سجيل �أو نقل �أو بث �أو �إف�شاء
حمادثات �أو ات�صاالت �أو مواد �صوتية �أو مرئية.
 .2التقاط �صور الغري يف �أي مكان عام �أو خا�ص �أو �إعداد �صور �إلكرتونية
�أو نقلها �أو ك�شفها �أو ن�سخها �أو االحتفاظ بها.
 .3ن�شر �أخبار �أو �صور �إلكرتونية �أو �صور فوتوغرافية �أو م�شاهد
�أو تعليقات �أو بيانات �أو معلومات ولو كانت �صحيحة وحقيقية بق�صد
الإ�ضرار بال�شخ�ص.
 .4التقاط �صور امل�صابني �أو املوتى �أو �ضحايا احل��وادث �أو الكوارث
ونقلها �أو ن�شرها بدون ت�صريح �أو موافقة ذوي ال�ش�أن.

 .5تتبع �أو ر�صد بيانات املواقع اجلغرافية للغري �أو �إف�شائها �أو نقلها �أو
ك�شفها �أو ن�سخها �أو االحتفاظ بها.
كما يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة والغرامة التي ال تقل عن 250
�ألف درهم وال تزيد على � 500ألف درهم� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني،
ك��ل م��ن ا�ستخدم ن��ظ��ام معلومات �إل��ك�تروين� ،أو �إح���دى و���س��ائ��ل تقنية
املعلومات ،لإجراء �أي تعديل �أو معاجلة على ت�سجيل �أو �صورة �أو م�شهد،
بق�صد الت�شهري �أو الإ�ساءة �إىل �شخ�ص �آخر.
وي�أتي ن�شر هذه املعلومات يف �إطار حملة النيابة العامة للدولة امل�ستمرة
لتعزيز الثقافة القانونية بني �أف��راد املجتمع ون�شر جميع الت�شريعات
امل�ستحدثة واملحدثة بالدولة ،ورف��ع م�ستوى وعي اجلمهور بالقانون،
وذلك بهدف ن�شر ثقافة القانون ك�أ�سلوب حياة.

نظمت دائرة الق�ضاء يف �أبوظبي بالتن�سيق مع جمال�س �أبوظبي يف ديوان
الرئا�سة حما�ضرتني توعويتني حول "اجلرائم الإلكرتونية وخماطرها
ع��ل��ى املجتمع" وذل���ك يف �إط����ار ج��ه��وده��ا امل��ت��وا���ص��ل��ة لتعزيز ن�شر الوعي
القانوين لدى فئات املجتمع مبا ي�ضمن حمايتهم ووقايتهم من خماطر
اجلرائم املرتبطة با�ستخدام التقنيات احلديثة وال�سيما يف ظل االنت�شار
الوا�سع ال�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي.
عُقدت املحا�ضرتان مبجل�س فلج هزاع وجمل�س الطوية مبدينة العني وذلك
�ضمن مبادرة " جمال�سنا " التي �أطلقتها دائرة الق�ضاء تنفيذاً لتوجيهات
�سمو ال�شيخ من�صور بن زايد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير
دي���وان الرئا�سة رئي�س دائ���رة الق�ضاء يف �أب��وظ��ب��ي بتعزيز ن�شر الثقافة
القانونية بني �أفراد املجتمع مبا يدعم احلفاظ على الأمن واال�ستقرار.
وتناولت املحا�ضرة التي قدمها امل�ست�شار عبداهلل حمد املن�صوري رئي�س
نيابة ماهية اجلرائم الإلكرتونية وخماطر االبتزاز الإلكرتوين والعقوبات
القانونية يف هذا ال�صدد ف�ض ً
ال عن الرتكيز على الأ�سباب والعوامل التي
ت���ؤدي �إىل وق��وع �أف��راد املجتمع ك�ضحايا للمبتزين �إلكرتونياً وذل��ك من
خالل طرح عدد من الأمثلة العملية من واقع ملفات الق�ضايا املعرو�ضة
�أمام النيابة العامة.
وا�ستعر�ض امل�ست�شار املن�صوري خماطر اال�ستخدام اخلاطئ ملواقع التوا�صل
االجتماعي وامل�س�ؤولية القانونية املرتتبة على م�ستخدميها وف��ق مواد
املر�سوم بقانون احتادي رقم  34ل�سنة  2021يف �ش�أن مكافحة ال�شائعات
واجلرائم الإلكرتونية.
ورك��ز على �أب��رز املحاذير وال�ضوابط التي يجب على الأ�شخا�ص االنتباه
لها عند التعامل مع �شبكة الإنرتنت ل�ضمان اال�ستخدام الآمن للو�سائل
التقنية مبختلف �أنواعها وجتنب �أي حماوالت قد تعر�ض �سالمة الأفراد
للخطر �أو �إيقاعهم �ضحايا �أو كل ما من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل ارتكاب �أفعال
قد تعر�ضهم للم�ساءلة القانونية.

�شرطة �أبو ظبي تختتم م�شاركتها مبهرجان «ليوا للرطب »2022
•• �أبوظبي-الفجر:

اختتمت �شرطة �أب��وظ��ب��ي ،م�شاركتها وت���أم�ين فعاليات مهرجان ليوا
للرطب  2022مبنطقة الظفرة .
و�أك��د العقید حمدان �سیف املن�صوري ،مدیر مدیریة �شرطة منطقة
الظفرة اهتمام املديرية بتعزیز ال�شراكة املجتمعية من خالل امل�شاركة
الفاعلة يف خمتلف الفعاليات التي ت�شهدها منطقة الظفرة ،والعمل
�ضمن ف��ری��ق واح���د يف خمتلف الأن�����ش��ط��ة والإ����س���ه���ام يف ت��ع��زی��ز ثقة
اجلمهور باخلدمات التي تقدمها الإدارات ال�شرطية املختلفة.
و�أعرب زوار املهرجان عن تقديرهم الكبري بخدمات �شرطة �أبوظبي يف
املهرجان ،و م�شاركة �إداراتها املختلفة بتقدمي خدمات ريادية ومتميزة
 ،و �شهد املهرجان �إقبا ًال كبرياً من الزوار ،وتوافدهم یومیاً ب�شكل كبري
على مدار �أيامه الأربعة ومن خمتلف الدول .
و�شاركت يف املهرجان �إدارة ترخي�ص ال�سائقني واملركبات و�إدارة املهام
اخلا�صة و �إدارة مرور الظفرة  ،و�إدارة مكافحة املخدرات و�إدارة الإعالم
الأمني و ق�سم الأ�سلحة واملتفجرات  ،وق�سم العالقات العامة وق�سم
�ش�ؤون ال�شرطة املجتمعية يف مديرية �شرطة الظفرة .
وق���دم���ت م��دي��ري��ة ���ش��رط��ة ال��ظ��ف��رة ال��ع��دي��د م���ن اخل���دم���ات وابرزها
ت�سهيل �إج���راءات دخ��ول وخ��روج ال��زوار للمهرجان  ،وتوفري ع��دد من
الدوريات ال�شرطية لت�سهيل ان�سيابية احلركة املرورية لزيارة موقع
املهرجان  ،و�إر�شاد اجلمهور وتعريفهم باخلدمات ال�شرطية والأمنية
واب��رزه��ا �إج����راءات ترخي�ص املركبات  ،وخ��دم��ة �أم���ان باالت�صال على
الهاتف  8002626يف �سرية تامة  ،وال�شكاوى واملقرتحات وغريها
من خدمات �إىل جانب توزيع كتيبات توعية ح��ول �إج���راءات الأمن
وال�سالمة الوقائية وقدم ق�سم ال�شرطة املجتمعية �إر�شادات ومعلومات
حملة �صيف ب�أمان .

مركز �سبيد لفح�ص و ت�سجيل املركبات
يحقق ن�سبة  % 97.29يف �سعادة متعامليه
•• عجمان -الفجر:

ك�شفت هيئة النقل -عجمان متمثلة مب�ؤ�س�سة اخلدمات
التجارية ع��ن نتائج ر���ض��ا املتعاملني ع��ن خ��دم��ات مركز
���س��ب��ي��د ل��ف��ح�����ص و ت�����س��ج��ي��ل امل���رك���ب���ات و ب��ل��غ��ت الن�سبة
97.29%خالل الن�صف الأول من عام 2022
و تعد �سعادة املتعاملني من �أولويات الهيئة و احد الأهداف
اال�سرتاتيجية التي تركز عليها الهيئة و ت�سعى اىل حتقيق
اع��ل��ى ن�سبة ر���ض��ا م��ن خ�ل�ال ت��وف�ير خ��دم��ات ا�ستباقية
للمتعاملني  ،و التعرف على احتياجاتهم و رغباتهم ب�شكل
دوري من خالل ا�ستطالعات الر�أي عن اخلدمات املقدمة
وحتليل املالحظات و اال�ستف�سارات.
و �أ���ش��ار ال�سيد �أح��م��د �صقر املطرو�شي امل��دي��ر التنفيذي
مل�ؤ�س�سة اخل��دم��ات التجارية �أن مركز �سبيد يعمل على
ت��وظ��ي��ف �آل���ي���ات م��ت��اب��ع��ة ل��ق��ي��ا���س �آراء امل��ت��ع��ام��ل�ين ب�شكل

منهجي ،حيث يتم اال�ستعانة بالنتائج يف عملية تطوير
اخلدمات والقنوات ،وتعزيز جتربة املتعامل ،وفق �آليات
متطورة للتوا�صل م��ع املتعاملني للوقوف على �آرائهم،
واال�ستفادة منها يف املراجعة الدورية مل�صفوفة اخلدمات،
ور�سم جتربة املتعامل ،ف�ض ً
ال عن توظيف �أنظمة متابعة
اجل���ودة يف تقدمي اخل��دم��ات وف��ق ميثاق املتعامل ودليل
اخلدمات .و اكد ان املركز تبنى هدفاً رئي�سياً يعنى مبا�شرة
ب���إ���س��ع��اد املتعاملني م��ن خ�لال ت��وف�ير جت��رب��ه ف��ري��دة من
نوعها تعزز �سعادة املواطنني واملقيمني والزوار من خالل
اعتماد اف�ضل املمار�سات العاملية لتوفري ارق��ى اخلدمات
احلكومية املتميزة و �أ���ض��اف ال�سيد عمار ال�شاعر مدير
مركز �سبيد لفح�ص و ت�سجيل املركبات اننا نعمل �ضمن
�إط���ار عمل متكامل ،ي�ضمن التح�سني امل�ستمر  ،و ذلك
جلعل امل��رك��ز مرجعاً لأف�ضل املمار�سات يف جم��ال �إ�سعاد
املتعاملني واملجتمع .
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املخيم ال�صيفي ملكتبات دبي يحفل بالأن�شطة التفاعلية
•• دبي-وام:

04

�أع��دّت هيئة الثقافة والفنون يف دبي "دبي للثقافة" ن�سخة مميزة هذا
العام من خميمها ال�صيفي يف مكتبات دبي العامة لترثي خميلة ال�صغار
واليافعني يف العطلة ال�صيفية عرب باقة غنية من الور�ش التفاعلية يف
�أجواء ثقافية متزج بني الفنون والرتفيه واملرح ،من � 1إىل � 28أغ�سط�س
املقبل .
وت��ق��دم مكتبات دب��ي العامة يف خميمها ال�صيفي لهذا ال��ع��ام باقة من
ور���ش العمل ،واجلل�سات القرائية التفاعلية ،وخمتلف الأن�شطة التي
تتعلق بالر�سم والأعمال اليدوية ،والتي ت�ستهدف ال�صغار �ضمن فئتني
عمريتني؛ من � 5إىل � 9أع��وام ،ومن  11حتى  15عاماً ،وذلك مقابل
ر�سوم رمزية  .ويت�ضمن املخيم ال�صيفي �أن�شطة غنية هادفة من بينها

رحلة ا�ستك�شافية يف رح��اب الفنون والر�سم والأدب والأ�شغال اليدوية،
ف�ض ً
ال عن امل�سابقات والت�سلية .و�أكدت �إميان احلمادي مدير ق�سم �ش�ؤون
املكتبات مكلف يف دبي للثقافة حر�ص الهيئة على تقدمي طيف وا�سع من
ال�برام��ح وال��ور���ش التعليمية والرتفيهية للأطفال متنحهم الفر�صة
لتعزيز معارفهم وتطوير مهاراتهم الإبداعية وتفريغ طاقاتهم ب�شكل
�إيجابي وق�ضاء �أوقات ممتعة ومفيدة يف �آن معاً خالل عطلتهم ال�صيفية
واال�ستفادة من جتربة املكتبات العامة التي ت�سعى �إىل بناء جيل مثقف
يتمتع مبهارات �إبداعية يف جماالت متنوعة.
و�أو���ض��ح��ت �أن امل��خ��ي��م ال�صيفي ي��ه��دف �إىل اك��ت�����ش��اف م��واه��ب الأطفال
واليافعني وتنمية قدراتهم الإب��داع��ي��ة �ضمن �أج���واء حم ّفزة ت�شجعهم
على �إطالق العنان لطاقاتهم وتطوير مهاراتهم احلياتية حتت �إ�شراف
متخ�ص�صني وخرباء يف جماالت عدة .

�شملت مدينة حممد بن زايد و�شخبوط وربدان

بلدية مدينة �أبوظبي ُت�سعد العمال باملياه الباردة والتمور خالل فرتة ال�صيف
•• �أبوظبي –الفجر:

�أطلقت بلدية مدينة �أبوظبي ،من خالل قطاع عمليات البلديات الفرعية –
مركز بلدية مدينة زاي��د ،وبالتعاون وال�شراكة مع كل من القيادة العامة
ل�شرطة �أبوظبي ،ومديرية املرور والدوريات ،و�شركة �أغذية ،و�شركة مياه
العني ،والفوعة للتمور ،حملة �إن�سانية جمتمعية ا�ستهدفت التعبري عن
ال�شكر والتقدير للعمال م��ن خ�لال ت��وزي��ع ع��ب��وات امل��ي��اه ال��ب��اردة والتمور
على العمال ،حيث متتد احلملة من منت�صف يوليو اجلاري حتى منت�صف

�أغ�سط�س املقبل.
وت�أتي هذه احلملة  -التي ت�شمل مدن :حممد بن زاي��د� ،شخبوط ،ربدان
 جت�سيداً للقيم العليا واملبادئ الإن�سانية لدولة الإمارات العربية املتحدة،والتي تعزز قيم الت�سامح واملحبة والإن�سانية ،وت�أكيداً على قيمة التكافل
االجتماعي وتقدير ال�شرائح املجتمعية املهمة.
كما ت�ستهدف احلملة تعميق �شعور العاملني ب��ال��والء واالن��ت��م��اء للوطن
والتفاين يف خدمته ،و�إ�شاعة روح التعاون والألفة داخل جمتمع الإمارات،
وتر�سيخ معاين العطاء وقيم التكافل والرتاحم االجتماعي.

حاكم �أم القيوين يطلع على خطط وبرامج و�إجنازات وزارة تنمية املجتمع
•• �أم القيوين-وام:

اطلع �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم �أم القيوين على خطط وب��رام��ج و�إجن����ازات وزارة تنمية املجتمع
ال��ه��ادف��ة �إىل ت��ع��زي��ز ال��ت��م��ا���س��ك الأ����س���ري وال��ت��ي تعنى ب��ت��ق��دمي خدمات
اجتماعية متميزة تلبي احتياجات ومتطلبات الأ�سر والأبناء ودعم م�سرية

التنمية االجتماعية على م�ستوى الدولة .و�أك��د �سموه خالل ا�ستقباله
مبكتبه بالديوان الأمريي �أم�س معايل ح�صة بنت عي�سى بو حميد وزيرة
تنمية املجتمع على �أهمية الدور الذي تقوم به الوزارة يف تعزيز الرفاهية
االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ت��م��ا���س��ك الأ����س���ري وال��ت�لاح��م املجتمعي ودع���م م�سرية
التنمية.
ووج��ه �صاحب ال�سمو حاكم �أم القيوين باالهتمام واالرت��ق��اء باخلدمات

التي تقدمها وزارة تنمية املجتمع تر�سيخا لنهج القيادة الر�شيدة التي
ت�ضع ال�شعب يف مقدمة �أولوياتها  .من جانبها تقدمت معايل ح�صة بنت
عي�سى بو حميد بال�شكر والتقدير ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد
املعال ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم �أم القيوين على دعمة خلطط وزارة
تنمية املجتمع مما يعزز دور ال���وزارة باالرتقاء بالعمل االجتماعي من
خالل تطوير �سيا�سات متكاملة وتقدمي خدمات اجتماعية متميزة تلبي

احتياجات ومتطلبات الأ�سر والأبناء بالدولة.
ح�ضر اللقاء  ..ال�شيخ حممد بن �سعود بن را�شد املعال رئي�س دائرة الرقابة
املالية ب�أم القيوين وال�شيخ ماجد بن �سعود بن را�شد املعال رئي�س دائرة
ال�سياحة والآثار ب�أم القيوين و�سعادة نا�صر �سعيد التالي مدير الديوان
الأمريي و�سعادة را�شد حممد �أحمد مدير الت�شريفات بالديوان الأمريي
و�سعادة موزة الأكرف ال�سويدي وكيل وزارة تنمية املجتمع.

نهيان بن مبارك ي�شيد بامل�ستوى املتميز ملهرجان ليوا للرطب
•• �أبوظبي-وام:

�أ���ش��اد معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزي��ر الت�سامح والتعاي�ش
مب�سابقات وفعاليات مهرجان ليوا للرطب ال��ذي يحظى بدعم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"  ،ومتابعة
�سمو ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة ،
م�ؤكداً �أن املهرجان �أ�صبح ميتاز ب�سمعة عاملية و�ساهم ب�شكل كبري يف رفع
�إنتاج التمور وتعدد �أ�صنافها ،وتطور املزارع لي�س فقط يف زراعة النخيل و�إمنا

يف زراعة �أ�شجار مثمرة خمتلفة .جاء ذلك خالل زيارة معاليه مهرجان ليوا
للرطب بدورته الـ  18الذي �أقيم حتت رعاية �سمو ال�شيخ من�صور بن زايد
�آل نهيان ،نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير ديوان الرئا�سة ،ونظمته جلنة
�إدارة املهرجانات والربامج الثقافية والرتاثية يف �أبوظبي.
و�شاركت الأم��ان��ة العامة جل��ائ��زة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار
الزراعي يف مهرجان ليوا للرطب  ،بهدف ن�شر الوعي بثقافة نخيل التمر
وا�ستقطاب �أك�بر عدد من املزارعني والباحثني للم�شاركة للتناف�س �ضمن
فئات جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر واالبتكار الزراعي على امل�ستوى

الدويل.
وذكر الدكتور عبد الوهاب زايد �أمني عام اجلائزة �أن جناح اجلائزة ا�شتمل
على عدد من املطبوعات التي توثق م�سريتها على مدى خم�سة ع�شر عاماً
حافلة بالإجنازات واملكت�سبات والريادة الذي حققتها الأمانة العامة للجائزة
على امل�ستوى الوطني والإقليمي وال���دويل بف�ضل الرعاية اخلا�صة التي
حتظى بها اجلائزة من قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" ودع��م �سمو ال�شيخ من�صور بن زاي��د �آل نهيان
ومتابعة معايل ال�شيخ نهيان مبارك �آل نهيان وزير الت�سامح والتعاي�ش رئي�س

جمل�س �أمناء اجلائزة .و�أ�شار �أم�ين عام اجلائزة �إىل �أن امل�شاركة ال�سنوية
يف املهرجان ت�أتي �ضمن �إ�سرتاتيجية اجلائزة يف تعزيز ح�ضورها يف كافة
املحافل والفعاليات ذات ال�صلة ب�شجرة نخيل التمر ،و�إتاحة الفر�صة ملزارعي
ومنتجي التمور يف دولة الإمارات العربية املتحدة وحتفيزهم على امل�شاركة
�ضمن جائزة امل��زارع املتميز وامل��زارع املبتكر بالإمارات بالإ�ضافة �إىل �إتاحة
الفر�صة لفئة ال�شباب من امل�شاركة يف م�سابقة الت�صوير الدولية "النخلة
يف عيون العامل" بدورتها الرابعة ع�شرة  2023وم�سابقة ال�شعر العربية
"النخلة ب�أل�سنة ال�شعراء" بدورتها ال�سابعة .2023

 145جائزة نقدية بقيمة مليون درهم للم�شاركني يف م�سابقات املزاينة

الذيد للرطب يختتم فعالياته م�ستقطب ًا �أكرث من � 30ألف زائر

فعاليات تراثية وم�سابقات متنوعة وعر�ض لأجود منتجات الرطب والتمور املحلية
• العوي�س :املهرجان غدا واحدا من �أهم الفعاليات التي ُتعنى باملحافظة على موروث الإمارات العريق ودعم قطاع زراعة النخيل
ل��ق��ط��اع االت�����ص��ال والأع���م���ال يف ال��غ��رف��ة وحم��م��د م�صبح
•• ال�شارقة-الفجر:
الطنيجي من�سق عام املهرجان ،و�أع�ضاء اللجنة التنظيمية
اختتمت م�ساء �أم�س الأول الأحد فعاليات الدورة ال�ساد�سة للمهرجان ،وعدد من املدراء وامل�س�ؤولني وممثلي اجلهات
م��ن مهرجان ال��ذي��د للرطب ،ال��ذي نظمته غرفة جتارة احلكومية امل�شاركة ،حيث مت تكرمي الفائزين مب�سابقات
و�صناعة ال�شارقة على م��دار �أرب��ع��ة �أي���ام يف مركز �إك�سبو املزاينة وعدد من اجلهات احلكومية و�شركاء احلدث.
الذيد ،ومتكن احل��دث من تر�سيخ مكانته كمن�صة رائدة
لتعزيز وتنمية قطاع زراع���ة النخيل و�إن��ت��اج التمور على مكانة رائدة
امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي ،ف�����ض�لا ع���ن �إح���ي���اء امل������وروث ال�شعبي و�أع�����رب ���س��ع��ادة ع��ب��د اهلل ���س��ل��ط��ان ال��ع��وي�����س ،ع��ن �سعادته
والتقاليد العريقة لدولة الإم���ارات ،يف ظل ما حققه من بالنجاح ال��ذي حققه مهرجان ال��ذي��د للرطب ه��ذا العام
جناح فاق التوقعات با�ستقطابه �أك�ثر من � 30أل��ف زائر� ،سواء على م�ستوى امل�شاركة الكبرية من قبل ملاّ ك النخيل
ال��ذي��ن ا�ستمتعوا بفعاليات امل��ه��رج��ان ال�تراث��ي��ة املتميزة �أو احل�ضور الوا�سع من الزوار ،متوجهاً ب�أ�سمى �آيات ال�شكر
وم�سابقاته املتنوعة التي �أت��اح��ت لهم الفر�صة لالطالع والتقدير وال��ع��رف��ان �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور
على �أجود منتجات الرطب والتمور ملو�سم .2022
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�ضو املجل�س الأعلى حاكم
كما �شهد املهرجان الذي نظمته الغرفة حتت �شعار "عبق ال�����ش��ارق��ة ،ع��ل��ى دع���م ���س��م��وه ال�ل�احم���دود مل��ه��رج��ان الذيد
املا�ضي ...واحلا�ضر الزاهر" ،توزيع  145جائزة نقدية للرطب ،وه��و ما ع��زز من مكانة و�سمعة احل��دث الرائدة
بقيمة مليون دره��م على امل�شاركني يف م�سابقات املزاينة دورة ت��ل��و �أخ�����رى ح��ت��ى غ���دا واح�����دا م���ن �أه����م الفعاليات
ال�ستة ،والتي �سجلت تناف�ساً كبرياً بني املئات من ملاّ ك االقت�صادية والرتاثية واالجتماعية التي ُتعنى باملحافظة
ال��ن��خ��ي��ل وامل���زارع�ي�ن ،ال��ذي��ن ق��دم��وا م��ن خ�لال��ه��ا عر�ضاً على ت���راث دول���ة الإم�����ارات ال��ع��ري��ق ،ودع���م وتنمية قطاع
لأف�ضل �أ�صناف الرطب والفواكه من الإنتاج املحلي لإمارة زراعة النخيل التي تعد واحدة من �أهم الزراعات يف الدولة
ال�شارقة ب�شكل خا�ص والدولة ب�شكل عام.
وج���زءاً �أ�صيال م��ن بيئتها الطبيعية وم��وارده��ا الغذائية
و�شهد اليوم اخلتامي تنظيم حفل تكرمي بح�ضور �سعادة وم�صدر دخ��ل ل�شريحة ك��ب�يرة م��ن امل��زارع�ين والعاملني
ع��ب��د اهلل ���س��ل��ط��ان ال��ع��وي�����س رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة غرفة يف ال�صناعات القائمة عليها .و�أك��د العوي�س� ،سعي غرفة
جت��ارة و�صناعة ال�شارقة ،وع��دد من �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شارقة �إىل موا�صلة تطوير فعاليات م��ه��رج��ان الذيد
الغرفة ،وعبد العزيز حممد �شطاف ،م�ساعد املدير العام للرطب يف الأع����وام املقبلة وامل��ح��اف��ظ��ة على وت�ي�رة منوه

الإيجابي واملت�سارع ،انطالقاً من حر�صها على امل�ساهمة يف
تر�سيخ املكانة التاريخية ل�شجرة النخيل واملحافظة عليها،
و�صون امل��وروث الثقايف والرتاثي العريق لأبناء الإمارات
ودعم �أ�صحاب املزارع املنتجة للنخيل وتعزيز تنمية قطاع
زراع��ة النخيل و�ضمان ا�ستدامته من خالل ابتكار املزيد
من الربامج والفعاليات ،وتعزيز زخم املناف�سات وتقدمي
اخلدمات الإر�شادية للمزارعني بهدف ت�شجيعهم على اتباع
املمار�سات اجليدة لإنتاج التمور وحت�سني جودتها.
حتقيق امل�ستهدفات
من جانبه �أ���ش��ار �سعادة عبد العزيز ال�شام�سي مدير عام
غرفة جت��ارة و�صناعة ال�شارقة بالإنابة� ،إىل �أن املهرجان
يوا�صل م�سريته الرائدة متمكناً من حجز مكانة خا�صة
له على خارطة الفعاليات االقت�صادية والرتاثية املهمة يف
دولة الإمارات يف ظل توجيهات القيادة الر�شيدة وجهودها
الرامية �إىل احلفاظ على املوروث الثقايف الإماراتي ،ونقله
ل�ل�أج��ي��ال امل��ت��ع��اق��ب��ة م��ن خ�ل�ال دع���م خم��ت��ل��ف الفعاليات
ال�تراث��ي��ة واالقت�صادية التي تنظم على ام��ت��داد الدولة،
م�شرياً �إىل �أن امل�شاركات املختلفة يف كافة امل�سابقات التي
احت�ضنها املهرجان هذا العام ،كانت م�شاركات قيمة وذات
ج���ود ع��ال��ي��ة ،مم��ا ي���ؤك��د م���دى ال��ت��زام امل���زارع�ي�ن ب�شروط
امل�سابقة من جهة ،ومن جهة �أخرى التزامهم جتاه تطوير
مزارعهم ومنتجاتها ،وهذا ما يعك�س جناح غرفة ال�شارقة
يف حتقيق م�ستهدفاتها اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة م��ن خ�ل�ال هذا

احل���دث واملتمثلة يف امل�ساهمة بتح�صني الأم���ن الغذائي على �صعيد ت�سليط ال�ضوء على فعاليات املهرجان الرتاثية
للدولة عرب ت�شجيع ومتكني املزارع على موا�صلة االعتناء وم�����س��اب��ق��ات��ه ال��ت��ح��ف��ي��زي��ة ،م���ا ���س��اه��م يف ت��ع��زي��ز جناحات
ب�شجرة النخيل� ،إىل جانب ت�سليط ال�ضوء على جودة املنتج احلدث.
الإماراتي و�أ�صالته وتعزيز تناف�سيته العاملية وتنوع �أ�صنافه
ورفع العائد اال�ستثماري من قطاع زراعة النخيل ،متوجهاً فعاليات متنوعة
بال�شكر والتقدير جلميع الهيئات وامل�ؤ�س�سات احلكومية و�شهد املهرجان زيارة وفد من الفريق التنفيذي ملهرجان
متور بريدة من اململكة العربية ال�سعودية ،بهدف العمل على
على دعمها وتعاونها الجناح دورة املهرجان ال�ساد�سة.
تن�سيق التعاون وتبادل اخلربات مع غرفة ال�شارقة ،حيث
وجهوا دعوة للغرفة للم�شاركة وح�ضور فعاليات مهرجان
حمطة متميزة
م���ن ج��ه��ت��ه ق����ال حم��م��د م�����ص��ب��ح ال��ط��ن��ي��ج��ي� :إن ال����دورة متور بريدة يف دورته اجلديدة املزمع تنظيمها يف �أغ�سط�س
ال�����س��اد���س��ة م��ن امل��ه��رج��ان ت��ع��د حم��ط��ة متميزة يف م�سرية ال��ق��ادم ،كما ت�ضمن احل��دث يف ن�سخته ال�ساد�سة �إطالق
جناحات احلدث الذي حفل هذا العام مبجموعة متنوعة من�صات لعر�ض احل���رف وامل�����ش��غ��والت ال��ي��دوي��ة ومن�صات
من الفعاليات والأن�شطة االقت�صادية والتجارية والثقافية ،للأ�سر املنتجة وعرو�ضاً للفرق الرتاثية ال�شعبية.
وال��ت��ي نظمت و���س��ط �أج���واء تراثية مم��ي��زة وتناف�س قوي و�أعرب العديد من زوار املهرجان عن �إعجابهم وتقديرهم
بني م�ّل�اّ ك النخيل وامل��زارع�ين يف عر�ض خمتلف �أ�صناف للفعاليات التي مت تنظيمها على هام�ش احلدث ،متوجهني
الرطب ،مما عزز من قدرة املهرجان على ا�ستقطاب عدد بال�شكر �إىل غرفة ال�شارقة على تنظيم امل��ه��رج��ان الذي
كبري من ال��زوار ،م�ؤكدا �أن "الذيد للرطب" �ش ّكل من�صة يدخل البهجة وال�سعادة على زوار و�سكان مدينة الذيد
مهمة لتنمية وتطوير ق��ط��اع زراع���ة النخيل ،حيث قدم وي��ر���س��خ امل����وروث الإم���ارات���ي ال��ع��ري��ق يف ن��ف��و���س الأجيال،
العديد من الإر���ش��ادات العلمية للمزارعني حول �أ�ساليب �إ�ضافة �إىل �إتاحة الفر�صة لهم ل�شراء �أج��ود �أن��واع التمور
الزراعة احلديثة ،و�أهم املمار�سات املعتمدة لتطوير جودة والرطب و�أفخرها ،فيما �أك��د امل��زارع��ون ومنتجو الرطب
�إنتاج الرطب ،كما �ساهم يف تعزيز ا�ستدامة �إنتاج ال�صناعات والفواكه امل�شاركون يف املهرجان �أهمية احلدث الذي ميثل
الرتاثية والتقليدية من خالل اعتماد اللجنة التنظيمية من�صة للتناف�س بينهم وت�سويق منتجاتهم و�إب���راز املنتج
على دعم الأ�سر املنتجة عرب �إ�شراكهم يف احلدث ،متوجهاً الوطني وال�تروي��ج ل��ه ،م�ؤكدين عزمهم على امل�شاركة يف
بال�شكر �إىل قناة الو�سطى على اجلهود الكبرية التي بذلتها الدورات املقبلة.

الثالثاء  26يوليو  2022م  -العـدد 13603

�أخبـار الإمـارات
«ال�صحة» جتري  157,949فح�صا وتك�شف عن 1,298
�إ�صابة جديدة بـ «كورونا» و 1,157حالة �شفاء
•• �أبوظبي-وام:

متا�شيا م��ع خ��ط��ة وزارة ال�����ص��ح��ة ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع لتو�سيع وزي�����ادة نطاق
الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت امل�صابة بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم� ،أعلنت الوزارة عن
�إجراء  157,949فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية على فئات
خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
 و�ساهم تكثيف �إج��راءات التق�صي والفح�ص وتو�سيع نطاق الفحو�صات على
م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  1,298حالة �إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا

امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية
ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت امل�سجلة  984,267حالة.
 كما �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة يف الأربع
والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وب��ذل��ك يبلغ ع��دد ال��وف��ي��ات يف ال��دول��ة 2,332
حالة.
و�أعلنت ال���وزارة عن �شفاء  1,157حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض بعد تلقيها الرعاية
ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع حاالت ال�شفاء
 963,771حالة.
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انطالق ملتقى �أبوظبي لطب الكوارث
•• �أبوظبي-وام:

انطلقت �أم�س فعاليات ملتقى �أبوظبي لطب الكوارث وت�ستمر ا�سبوعا
وتت�ضمن العديد من املحا�ضرات وور���ش العمل والتماريني امليدانية
با�ستخدام وح��دات تدريب متنقلة وم�ست�شفى تدريبي ميداين جمهز
باحدث التكنولوجيا التدريبية.
يتم تنظيم امللتقى بهدف بناء قدرات خط الدفاع يف جمال طب الكوارث
وزيادة جاهزيتها لال�ستجابة الطبية يف حاالت الطوارىء والأزمات وفق
مهنج موحد ومعتمد حمليا ودول��ي��ا وينظم امللتقى برنامج االمارات
للجاهزية واال�ستجابة الطبية "جاهزية" بال�شراكة مع اكادميية طب
ال��ك��وارث وامل��رك��ز ال��وط��ن��ي لطب ال��ك��وارث ال��ت��اب��ع للم�ؤ�س�سة الوطنية

للتدريب "تدريب" واملجل�س االماراتي لطب الكوارث و"ر�سبون�س بل�س"
 .يقدم امللتقى من�صة لتبادل اخلربات واملعرفة واكت�ساب املهارات العملية
يف جمال طب الكوارث خ�صو�صا يف ظل وجود احلاجة املتزايدة ملراكز
تدريب متخ�ص�صة ت�ساهم يف االرتقاء يف م�ستوى واداء الكوادر الطبية
وزي��ادة جاهزيتها ،ومن هذا املنطلق اطلق مكتب فخر الوطن واطباء
االم��ارات برنامج وطني �شامل يف جمال التدريب الطبي التخ�ص�صي
و�أ�س�س مراكز تدريبية ميدانية وافرتا�ضية و�شكل ائتالفا من اكرب
مراكز التدريب الطبية وامل�ست�شفيات اجلامعية وامل�ؤ�س�سات التدريبية
غ�ير الربحية بهدف �إن�شاء منظومة تدريبية مبتكرة تعمل كم�سرع
وحم��رك لتطوير منظومة التدريب وا�ستدامتها يف م�ؤ�س�سات الدولة
ال�صحية احلكومية واخلا�صة.

ويل عهد عجمان يعزي يف وفاة ال�شيخة فاطمة بنت علي املعال

05

•• عجمان-وام:

قدم �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان واجب العزاء
يف وف��اة ال�شيخة فاطمة بنت علي املعال زوج��ة ال�شيخ حميد بن �أحمد
املعال ووال��دة ال�شيخ �سعود بن حميد بن �أحمد املعال وال�شيخ خالد بن
حميد بن �أحمد املعال وذلك مبجل�س عود الطاير مبنطقة ال�سلمة يف
�أم القيوين.
كما قدم واجب العزاء �إىل جانب �سموه ..ال�شيخ عبدالعزيز بن حميد
النعيمي رئي�س دائ���رة التنمية ال�سياحية وال�شيخ ع��ب��داهلل ب��ن ماجد
النعيمي مدير ع��ام ���ش���ؤون املواطنني و�سعادة يو�سف حممد النعيمي
مدير عام دائرة الت�شريفات وال�ضيافة وعدد من كبار امل�س�ؤولني.
و�أعرب �سموه عن �صادق موا�ساته لذوي املغفور لها �..سائ ً
ال املوىل العلي
القدير �أن يتغمد الفقيدة بوا�سع رحمته و�أن ي�سكنها ف�سيح جناته و�أن
يلهم �أهلها وذويها ال�صرب وال�سلوان.

بالعالجات والأدوية املبتكرة ..الإمارات تر�سخ مكانتها وجهة �إقليمية للرعاية ال�صحية
•• �أبوظبي-وام:

�شكلت العالجات والأدوية املبتكرة �أحد �أبرز العوامل التي عززت تناف�سية
ال��ق��ط��اع ال�صحي يف دول���ة الإم�����ارات ور���س��خ��ت مكانته وج��ه��ة �إقليمية
للرعاية ال�صحية والعالج الطبي من �أعقد الأم��را���ض و�أخطرها على
�صحة الإن�سان.
وخ�ل�ال ال�����س��ن��وات امل��ا���ض��ي��ة ،ك��ان��ت االم�����ارات ال�سباقة ع��امل��ي��ا يف اعتماد
وا�ستقطاب الأدوي���ة والعالجات املبتكرة للكثري من االم��را���ض املزمنة
وامل�ستع�صية مثل ال�سكري وبع�ض �أنواع ال�سرطان والزهامير� ،إ�ضافة �إىل
الأدوية اخلا�صة بعالج م�صابي فريو�س كورنا امل�ستجد.
وحتتل الإم��ارات املرتبة الثانية عاملياً يف ت�سجيل الأدوي��ة املبتكرة التي
�أثبتت فعاليتها يف اال�ستجابة الفاعلة للأمرا�ض ،وذلك بح�سب وزارة
ال�صحة ووقاية املجتمع.
"كوفيد.."-19
البداية مع فريو�س "كوفيد ،19"-الذي �شكل �أكرب و�أخطر حتد �صحي
�شهده العامل يف القرن الـ ،21حيث �أعلنت الإم���ارات يف مايو 2021
ع��ن م��ن��ح اال���س��ت��خ��دام ال��ط��ارئ ل����دواء "Sotrovimab- VIR-
 "7831الذي يعتمد على "الأج�سام امل�ضادة �أحادية الن�سيلة" لعالج
امل�صابني ممن تبلغ �أعمارهم  12عاما ف�أكرث والذين يواجهون خطرا
كبريا للإ�صابة ب�أعرا�ض الفريو�س احلادة والدخول اىل امل�ست�شفى ج ّراء

تداعيات املر�ض ،ولتغدو بذلك دولة الإمارات الأوىل عامليا يف ا�ستخدام وم��ن��ح��ت وزارة ال�صحة ورع��اي��ة املجتمع امل��واف��ق��ة ع��ل��ى ت�سجيل دواء
ه��ذا ال����دواء بعد ت�صديق وم��واف��ق��ة هيئة ال��غ��ذاء وال����دواء الأمريكية "�أدوهيلم" كحقنة بجرعة 100ملغم لعالج مر�ضى الزهامير ممن
يعانون �ضعفا �إدراك��ي��ا خفيفا �أو يف مرحلة اخل��رف الأوىل ع��ن طريق
" "FDAعلى اال�ستخدام الطارئ له.
ويتميز ال����دواء ب��احل��د م��ن ع��دد احل���االت ال��ت��ي ت�ستدعي ال��دخ��ول �إىل تثبيط لويحات "بيتا �أميلويد" يف الدماغ.
امل�ست�شفى لأك�ث�ر م��ن � 24ساعة وخف�ض ع��دد ال��وف��ي��ات الناجمة عن
الإ���ص��اب��ة ب��ف�يرو���س "كوفيد  "-19بن�سبة ت�صل �إىل  85ب��امل��ائ��ة عند ال�سرطان..
ويف �إجناز نوعي ،ك�شفت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع وم�ؤ�س�سة الإمارات
�إعطائه للمر�ضى كعالج مبكر.
وك��ان��ت الإم����ارات ق��د �أعلنت يف يونيو  2020ع��ن جناحها يف تطوير للخدمات ال�صحية يف يونيو  2021عن عالج مناعي مبتكر لل�سرطان
عالج داعم اللتهابات فريو�س /كوفيد /-19بوا�سطة اخلاليا اجلذعية وال��ع��دوى الفريو�سية بالتعاون م��ع جامعة " "Kyotoاليابانية يف
..يت�ضمن ا�ستخراج اخلاليا اجلذعية من دم املري�ض و�إعادة �إدخالها بعد �إطار جهود الوزارة وامل�ؤ�س�سة لإيجاد حلول م�ستدامة للأمرا�ض املزمنة
وانطالقا من م�س�ؤوليتهما جتاه املجتمع يف تقدمي خدمات �صحية وفق
تن�شيطها.
�أف�ضل املمار�سات العاملية.
ويقوم مبد�أ العالج على �إنتاج اخلاليا التائية املناعية التي لديها القدرة
الزهامير..
يف � 3أكتوبر املا�ضي ،وافقت اجلهات ال�صحية املخت�صة يف دولة الإمارات على ال��ع��ث��ور على اخل�لاي��ا ال�سرطانية واخل�لاي��ا امل�صابة وحماربتها
على ت�سجيل وا�ستخدام عقار "�أدوهيلم � -أدوكانوماب" الأول والوحيد وتلعب دورا كبريا يف حماربة الفريو�سات ب�شكل ع��ام وذل��ك من خالل
لعالج املراحل املبكرة ملر�ض الزهامير من �إنتاج �شركة "بيوجن" بعد اخل�لاي��ا اجل��ذع��ي��ة امل�ستحثة �صناعيا" "iPS Cellsوت�شكل "T
ت�صديقه واعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية " ،"FDAلتغدو  "Cellجمموعة من اخلاليا الليمفاوية املوجودة بالدم وهي تلعب
دورا �أ�سا�سيا يف املناعة اخللوية و�سيكون من املمكن �إنتاج اخلاليا التائية
بذلك ثاين دولة يف العامل توافق على ت�سجيل وا�ستخدام هذا العقار.
وتكمن �أهمية هذا الإجن��از يف منح الأ�سبقية ملر�ضى الزهامير بالدولة ب���أع��داد كبرية وحفظها يف �أج���واء منا�سبة ليتم ا�ستخدامها للمر�ضى
ودول املنطقة يف احل�����ص��ول على ه��ذا ال����دواء املبتكر لت�سريع اخلطة عند احلاجة ..ومن خالل جناح هذا امل�شروع ي�ستفيد املر�ضى امل�صابون
بال�سرطان �أو العدوى الفريو�سية من �سهولة الو�صول �إىل العالج.
العالجية وحت�سني جودة حياتهم.

ال�سكري..
تعد دول���ة الإم����ارات م��ن �أوىل دول ال��ع��امل ال��ت��ي وف���رت تقنية املراقبة
امل�ستمرة لل�سكري التي ت�سمح للمري�ض بامل�سح على م�ست�شعر �صغري
يتم �إدخاله حتت اجللد ،با�ستخدام جهاز حممول باليد �أو جهاز الهاتف
املحمول ،ليح�صل على قراءات فورية حول �آخر ثماين �ساعات من بيانات
اجللوكوز �إ�ضافة �إىل تقدمي �إ�شارة حول اجتاه اجللوكوز احلايل.
ويف �سياق مت�صل ك�شفت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع يف عام 2018
عن �شريحة لعالج ارتفاع ن�سبة ال�سكر بالدم من النوع الثاين ،التي تعد
�أح��دث تقنية لعالج «ال�سكري» يف العامل ،م�شرية �إىل �أن الإم��ارات �أول
دول��ة �ستدخل ه��ذا العالج يف م�ست�شفياتها مبوجب اتفاق مع ال�شركة
امل�صنعة.
وتعترب ال�شريحة �أول عالج ال ُيعطى عن طريق احلقن �أو احلبوب ،وهي
ع��ب��ارة ع��ن جهاز �صغري م�صنوع م��ن التيتانيوم يف حجم ع��ود الثقاب،
يو�ضع حتت اجللد ،ويحتوي على م�ضخة متناهية ال�صغر تتوىل �ضخ
اجلرعة اليومية الالزمة ملري�ض ال�سكري من النوع الثاين ب�شكل منتظم
ودائم حتى مدة ترتاوح من � 6إىل � 12شهراً.
اجل��دي��ر بالذكر �أن توفري ال��رع��اي��ة ال�صحية على م�ستوى عاملي يعد
�إحدى الركائز ال�ست يف الأجندة الوطنية لدولة الإم��ارات ،حيث تبذل
احلكومة جهوداً م�ستمرة لتعزيز الرفاهية والرعاية ال�صحية لل�سكان
من مواطنني ومقيمني على حد �سواء.

درا�سة لـ «تريندز» حتلل عالقة نيوزيلندا بال�صني يف �ضوء التوترات بني بكني ووا�شنطن باملحيط الهادي
•• �أبوظبي-الفجر:

�أ������ص�����در م����رك����ز ت����ري����ن����دز للبحوث
واال���س��ت�����ش��ارات درا���س��ة ج��دي��دة باللغة
الإجن��ل��ي��زي��ة ،ب��ع��ن��وان "هل �ست�صمد
ال��ع�لاق��ات ال�����ص��ي��ن��ي��ة النيوزيلندية
�أم�����������ام اخ�����ت�����ب�����ار الزمن؟" The
“maturity” of the
Sino-New
Zealand
relationship: Will it
،?stand the test of time
ت��ن��اول��ت ب��ال��ع��ر���ض والتحليل عالقة
نيوزيلندا بال�صني يف �ضوء التوترات
اجليو�سيا�سية الأخ��ي�رة ب�ين ال�صني
والواليات املتحدة يف املحيط الهادي.

و���س��ل��ط��ت ال���درا����س���ة ال���ت���ي �أع���ده���ا د.
نيكوال�س رو�س �سميث ،زميل م�ساعد
يف املركز الوطني للأبحاث يف �أوروبا
التابع جلامعة كانرتبري بنيوزيلندا،
ال�������ض���وء ع���ل���ى ت���ط���ور ال���ع�ل�اق���ة بني
ن��ي��وزي��ل��ن��دا وال�����ص�ين ب�شكل ملحوظ
منذ توقيع اتفاقية التجارة ،مو�ضحة
�أن ا�سرتاتيجية نيوزيلندا حتى الآن
للتعامل م��ع ال�����ص�ين تتبع م��ا �سماه
الكاتب التحوط غري املتكافئ.
وب��ي��ن��ت ال���درا����س���ة �أن ا�سرتاتيجية
ن���ي���وزي���ل���ن���دا م����ع ال�������ص�ي�ن تتعر�ض
ل�����ض��غ��وط ك���ب�ي�رة ،ل��ك��ن��ه��ا ت�����س��ت��م��ر يف
ا�ستخدام موقعها اجليو�سيا�سي املفيد
ن�سبياً ملحاولة �إيجاد حل و�سط �إيجابي

ب�ي�ن ال�����ص�ين وال����والي����ات امل��ت��ح��دة يف
منطقة املحيطني الهندي والهادي.
و�أو�ضحت الدرا�سة �أن الواليات املتحدة
عملت ع��ل��ى تن�شيط احل����وار الأمني
الرباعي للدول الأع�ضاء يف اتفاقية
"�أوكو�س" الأمنية التي مت ت�شكيلها
حديثاً بني �أ�سرتاليا واململكة املتحدة
والواليات املتحدة ،م�شرية �إىل �أن مثل
ه���ذه ال��ت��ط��ورات ت�ستح�ضر ذكريات
احل����رب ال���ب���اردة الأ���ص��ل��ي��ة ،وخا�صة
ا�سرتاتيجية االحتواء الأمريكية �ضد
االحت���اد ال�سوفيتي .وبينت �أن��ه على
ال��رغ��م م��ن وج���ود اخ��ت�لاف��ات مادية
و�أي���دي���ول���وج���ي���ة ك���ب�ي�رة ب�ي�ن احل���رب
ال����ب����اردة الأ���ص��ل��ي��ة وال���ت���وت���ر احلايل

املت�صاعد ب�ين ال��والي��ات امل��ت��ح��دة مع
حلفائها �ضد ال�صني ،فمن الوا�ضح
�أن ت�����ص��ورات ال��ت��ه��دي��د يف وا�شنطن
وكانبريا �أ�صبحت "حرباً باردة"؛ ما
يخلق �إطاراً نف�سياً مت�شائماً ميكن من
خ�لال��ه توجيه ال�سيا�سة .ولتحقيق
هذه الغاية ،يبدو �أن الواليات املتحدة
تت�صور ت�شكيل "حتالف الراغبني"
كخطوة �ضرورية يف مكافحة �صعود
ال�صني .و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أنه على
اجلانب الآخر� ،سعت ال�صني �أي�ضاً �إىل
تعظيم نفوذها الإقليمي على مدى
ال��ع��ق��د امل��ا���ض��ي ،وال���س��ي��م��ا م��ن خالل
م���ب���ادرة احل�����زام وال���ط���ري���ق الرائدة
( )BRIبالتزامن مع تبني ال�صني

موقفاً �أكرث جر�أة حتت قيادة الرئي�س
�شي جني بينغ ،الذي تخلى عن عقيدة
"ال�صعود ال�سلمي" الأكرث �ض�آلة �إىل
ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى جت���دي���د ق����وة ال�صني
ال��ع��ظ��م��ى .و�أو���ض��ح��ت ال��درا���س��ة �أنه
على ال��رغ��م م��ن �أن نيوزيلندا بعيدة
ع��ن ب����ؤر ال��ت��وت��ر الرئي�سية بالن�سبة
لل�صني  -مثل بحر ال�صني اجلنوبي
وامل������واق������ع ع���ل���ى ط������ول احل��������دود مع
الهند  -ف�إن اتفاقية ال�صني الأخرية
م��ع ج��زر �سليمان و�سعيها �إىل �إبرام
ات��ف��اق��ي��ة ع��ل��ى ن��ط��اق امل��ح��ي��ط الهادي
مل ت�سبّب الذعر لوا�شنطن وكانبريا ق���د ت�����ض��ط��ر يف ال��ن��ه��اي��ة �إىل اختيار ل��ل��م��ن��اورة اال�سرتاتيجية" �أك�ث�ر من نيوزيلندا تتمتع بعدد من املزايا التي
فح�سب ،و�إمن����ا يف ولينغتون �أي�ضاً .الواليات املتحدة على ح�ساب ال�صني� ،أي دولة يف منطقة املحيطني الهندي جتعل اتباعها �سيا�سة خارجية �أكرث
وخل�صت ال��درا���س��ة �إىل �أن نيوزيلندا ولكن ميكن القول �إن لديها "جما ًال وال���ه���ادي ،و�أ����ش���ارت ال��درا���س��ة �إىل �أن ا�ستقاللية �أمراً ممكناً.

«الإمارات للخدمات ال�صحية» تعزز خدمات الرعاية من خالل من�صاتها الذكية
•• دبي -وام:

«طرق دبي» تطرح  350رقما ثالثيا ورباعيا وخما�سيا مميزا
للمركبات اخل�صو�صية يف مزادها الإلكرتوين الـ 68

� 1أغ�سط�س املقبل يف ال�ساعة الثامنة �صباحا وي�ستمر
•• دبي  -وام:
ملدة "� "5أي��ام فقط .و�سيخ�ضع بيع الأرق��ام يف هذا املزاد
ت��ع��ت��زم هيئة ال��ط��رق وامل��وا���ص�لات ب��دب��ي ط���رح  /350/لتطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة البالغة  ،5%وت�شرتط
رقما ثالثياً ورب��اع��ي��اً وخما�سياً مم��ي��زاً للوحات املركبات عملية امل�شاركة يف امل��زاد �أن يكون للمتعامل ملف مروري
اخل�صو�صية م��ن ال��ف��ئ��ات H-I-K-L-M-N-O- :يف �إم��ارة دبي ،ف�ضال عن �أنه يتطلب من امل�شاركني �إيداع
 .P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Zويحمل �شيك ت�أمني موجه للهيئة مببلغ � 5آالف درهم� ،إ�ضافة �إىل
ه��ذا امل���زاد الإل��ك�تروين ال��رق��م  68يف �سل�سلة مزاداتها  120درهما تدفع كر�سوم ا�شرتاك غري قابلة لال�سرتجاع
الإلكرتونية للأرقام املم ّيزة للوحات املركبات ..ويت�صدر وذلك يف مراكز �إ�سعاد املتعاملني �أم رمول ،الرب�شاء ،ديرة"،
لوحات هذا املزاد الرقمان ال�سوبر  O260و .V1102كما ميكن الدفع عن طريق البطاقة االئتمانية على املوقع
وبد�أ الت�سجيل يف هذا املزاد الإلكرتوين �أم�س االثنني  25الإلكرتوين � www.rta.aeأو من خالل تطبيق دبي
يوليو اجل���اري ،فيما �سينطلق امل��زاد ي��وم االثنني املوافق درايف.

عززت م�ؤ�س�سة الإمارات للخدمات
ال�������ص���ح���ي���ة م�����ن ك�����ف�����اءة خ���دم���ات
الرعاية ال�صحية يف م�ست�شفياتها
من خالل من�صاتها الذكية "بي�س
 "PaCEاحل��ا���ص��ل��ة ع��ل��ى 16
ج����ائ����زة م��ن��ه��ا 14جائزة عاملية
وج��ائ��زت�ين حمليتني ال�شتمالها
على �شا�شات عر�ض ذكية ملراقبة
الأداء االك��ل��ي��ن��ي��ك��ي يف املن�ش�آت
ال�صحية .ي�أتي ذل��ك �ضمن جهود
امل�ؤ�س�سة الرائدة يف جمال مواكبة
ال���ت���ح���والت ال��رق��م��ي��ة وم�ساعيها
ل���ت���ع���زي���ز اخل������دم������ات ال�صحية
واملمكنات فائقة الذكاء.
و ف������ازت دول������ة الإم����������ارات ممثلة
مب���ؤ���س�����س��ة الإم���������ارات للخدمات
ال�صحية بجائزتني هما "�أف�ضل
ل���وح���ة �إل���ك�ت�رون���ي���ة ل���ن���ظ���ام ذك����اء
الأعمال الالحمدود لعام "2022
عن م�شروع "بي�س" و"�أف�ضل لوحة

الكرتونية ذات قيمة " عن م�شروع
ال���ت���ب���وء ب���ح���االت "كوفيد"-19
وذل����ك خ�ل�ال ف��ع��ال��ي��ات " الندوة
ال���ع���امل���ي���ة ل����ذك����اء الأع�����م�����ال ال����ذي
تتظمه �شركة "�إنفو�سول" الرائدة
يف جمال تزويد برجميات لوحات
التحكم يف كاليفورنيا بالواليات
املتحدة الأمريكية متفوق ًة بذلك
ع���ل���ى �أك���ث��ر م����ن  100م�شروع
م�شارك من كافة �أنحاء العامل.
و�أكد �سعادة الدكتور يو�سف حممد
ال�������س���رك���ال م���دي���ر ع�����ام م�ؤ�س�سة
الإم�����ارات للخدمات ال�صحية �أن
امل��ن��ظ��وم��ة ال�����ص��ح��ي��ة يف الإم�����ارات
رائ���������دة ع���ل���ى م�������س���ت���وى املنطقة
وال����ع����امل يف م�����ش��اري��ع وم����ب����ادرات
ال��رع��اي��ة ال�صحية املبتكرة ،نظراً
الرت���ك���از ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة الإم������ارات
على ا�ست�شراف امل�ستقبل والإعداد
اال����س���ت���ب���اق���ي مل���واج���ه���ة الأزم��������ات
الطارئة ما �أ�سهم يف مت ّيز وريادة
ق��ط��اع ال��رع��اي��ة ال�صحية يف �إدارة

�أزم������ة "كوفيد� "-19إب������ان �أوج
ت�صاعده.
و�أو�ضح �أن املكت�سبات التي حققها
قطاع الرعاية ال�صحية يف الدولة
ج������اءت ث���م���رة ل���ه���ذه ال�سيا�سات
اال�ست�شرافية ال��ت��ي �شملت جميع
القطاعات والتي وجهت ب�ضرورة
ت���وظ���ي���ف ال�����ذك�����اء الإ�صطناعي
وت�شجيع االبتكار والريادة وت�أ�سي�س
مراكز بحثية للعلوم الطبية تعمل
باحللول التكنولوجية.

م��ن ج��ان��ب��ه �أ���ش��ار ال��دك��ت��ور ع�صام
حوير الزرعوين املدير التنفيذي
لقطاع اخل��دم��ات الطبية �إىل �أن
ب��رن��ام��ج "بي�س" ال��ذك��ي يعد �أحد
�أه��م النماذج املبتكرة يف املمار�سات
ال�����ص��ح��ي��ة ال��وق��ائ��ي��ة ال��ت��ي �أثبتت
ك��ف��اءت��ه��ا يف ظ��ل ال��ت��ط��ورات التي
����ش���ه���ده���ا ال����ع����امل ح���ي���ث �أ�سهمت
من�صة �إدارة الأ����س���رة يف مراقبة
ن�سبة �إ���ش��غ��ال الأ���س��رة يف الأق�سام
الداخلية و�أق�سام العناية املركزة
حلظياً يف مركز عمليات الطوارئ
يف امل�ؤ�س�سة بالإ�ضافة �إىل من�صة
�إدارة �أق�سام ال��ط��وارئ التي تعمل
كمن�صات بث حية مل�ؤ�شرات الأداء
على �إ�صدار بيانات تف�صيلية تظهر
على لوحات عر�ض خا�صة وتخ�ضع
لهدف توفري نتائج تنب�ؤية ت�سهم
يف م�������س���اع���دة امل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات على
ا�ستخدام املوارد يف �أق�سام الطوارئ
م���ا �أدى �إىل ت��ق��ل��ي��ل وق���ت انتظار
امل���ري�������ض ووق�����ت ت��ق��ي��ي��م الطبيب

وامل��م��ر���ض��ة وك��ذل��ك حت�سني طرق
التوا�صل ال�سيما يف �ساعات الذروة
م����ع امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى الإنتاجية
وال�سالمة واجل���ودة و�إدارة �أوقات
االنتظار.
ب�����دوره�����ا ذك�������رت ال����دك����ت����ورة ن���ور
املهريي مديرة جلنة الأداء والتميز
االكلينيكي "بي�س � "PaCEأن
الربنامج ي�شهد �أعمال تطويرية
م�ستمرة حيث مت حتديث وت�ضمني
عدة من�صات ذكية تفاعلية �أبرزها
م��ن�����ص��ة �إدارة الأ������س�����رة ومن�صة
�إدارة ال���ط���وارئ و�إدارة العيادات
اخل��ارج��ي��ة و�إدارة �أق�����س��ام العناية
املركزة والأق�سام الداخلية ومن�صة
ب��رن��ام��ج �إدارة اجل���ودة وامل�ؤ�شرات
االكلينيكية املخت�صة التي ت�شمل
من�صة ال�سكري ومن�صة خدمات
ال��ن�����س��اء وال�������والدة الف���ت���ة �إىل �أن
العمل ج��ار على تن�صيب من�صات
�أخرى جديدة �سيتم الإعالن عنها
خالل العام احلايل.
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�أخبـار الإمـارات
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نورة الكعبي لـ «وام» :الكونغر�س العاملي للإعالم  2022ي�ؤكد مكانة الإمارات وريادتها على خارطة العمل الإعالمي
•• �أبوظبي-وام:

06

�أك����دت م��ع��ايل ن���ورة ب��ن��ت حم��م��د الكعبي وزي����رة الثقافة
وال�����ش��ب��اب �أن دول����ة الإم������ارات جن��ح��ت يف ت��ط��وي��ر قطاع
�إع�لام��ي متميز ا�ستطاع مب��ا ميلك م��ن خ�ب�رات مهنية
و�إب��داع��ي��ة اكت�سبها على ام��ت��داد ���س��ن��وات طويلة م��ن �أن
يت�صدر امل�شهد الإعالمي الإقليمي والعاملي حيث قدمت
ه��ذه املنظومة الإع�لام��ي��ة املرئية وامل�سموعة واملقروءة
وال��رق��م��ي��ة من��وذج��ا يحتذى ب��ه يف ال��ق��ط��اع مكن الدولة
من �أن تكون بيئة مالئمة لكربى امل�ؤ�س�سات وال�شركات
الإعالمية العاملية .

وق��ال��ت معاليها يف ت�صريحات لوكالة �أن��ب��اء الإم����ارات "
وام" �إن ا�ست�ضافة �أبوظبي للكونغر�س العاملي للإعالم
 2022للمرة الأوىل  ،ي�ؤكد مكانة الإم��ارات وريادتها
على خ��ارط��ة العمل الإع�لام��ي وي��دع��م ح�ضورها ب�شكل
�أكرب ال�سيما و�أن هذا احلدث يوفر من�صة لتبادل املعارف
واخلربات بني خمتلف و�سائل الإعالم االقليمية والعاملية
وي�سلط ال�ضوء يف �أجندة فعالياته على �أحدث الأ�ساليب
واملمار�سات التي ي�ضطلع بها واقع الإعالم الدويل الأمر
الذي من �ش�أنه �أن يفتح املزيد من �آفاق التعاون وال�شراكة
بني امل�ؤ�س�سات الإعالمية الكربى التي ت�ستفيد من مكانة
الدولة يف الدخول لأ�سواق جديدة يف املنطقة.

جدير بالذكر �أن الكونغر�س العاملي للإعالم  2022يركز
على عدد من املحاور واملو�ضوعات والق�ضايا الرئي�سية من
بينها التوا�صل الرقمي و�أث���ر ال��ذك��اء اال�صطناعي على
الإع�ل�ام املعا�صر ودم��ج التقنيات املتقدمة واالب��ت��ك��ار يف
قطاع الإعالم .وت�ست�ضيف �أعمال الكونغر�س �سل�سلة من
احل���وارات وت�شهد �إط�ل�اق اب��ت��ك��ارات ج��دي��دة وور����ش عمل
تفاعلية وجل�سات نقا�شية �إىل جانب تخ�صي�ص عدد من
املناطق لعقد اجتماعات ثنائية ب�ين خمتلف امل�شاركني
على هام�ش الفعالية التي �ست�ضم جمموعة من اجلل�سات
املتخ�ص�صة يف جم��االت ال�صحافة والإذاع���ة والتلفزيون
والإنرتنت والتوا�صل االجتماعي وامل�ؤثرين العامليني.

ر�أ�س اخليمة للقر�آن تطلق دورة ال�شيخ �صقر ال�صيفية ال�سابعة
•• ر�أ�س اخليمة-وام:

�أطلقت م�ؤ�س�سة ر�أ�س اخليمة للقر�آن الكرمي وعلومه ،دورة ال�شيخ �صقر ال�صيفية ال�سابعة حتت �شعار "�صيفنا �إب��داع ومتيز"
عن بعد ،واملخ�ص�صة ملواطني دولة الإمارات ممن ترتاوح �أعمارهم بني � 18 _ 6سنة ،و�سط �إقبال كبري .وت�شتمل الدورة على
برامج و�أن�شطة متنوعة ،منها حفظ القر�آن الكرمي ،وتعلم القاعدة النورانية ،و�أحكام التجويد ،والأحاديث النبوية ،بالإ�ضافة �إىل
الربامج الرتفيهية ،وت�ستمر مواعيد الدرا�سة � 4أيام يف الأ�سبوع .و�أ�شاد �سعادة �أحمد حممد ال�شحي مدير عام امل�ؤ�س�سة بالإقبال
املجتمعي الالفت على دورة ال�شيخ �صقر ال�صيفية ال�سابعة� ،إذبلغ عدد امل�سجلني فيها  363طالباً وطالبة ،وزعوا على  22حلقة
قر�آنية ،يتخللها العديد من الأن�شطة التعليمية الهادفة .ومن جهته حتدث ال�سيد عبد الرحمن جمداد م�شرف التعليم عن بعد،
عن �أهمية هذه الدورة ال�صيفية ،واحلر�ص امل�ستمر من قبل امل�ؤ�س�سة على تنظيمها عاما بعد عام ،كونها دورة هادفة ومميزة ترثي
مهارات املنت�سبني  .ومن جهته �أ�شاد تيمور ال�شحي م�شرف الدورة ،باالنطالقة املميزة لدورة ال�شيخ �صقر ال�صيفية ال�سابعة ،والتي
ت�شمل العديد من الربامج التعليمية والرتفيهية التي تنمي قدرات الدار�سني وتوفر �أجواء التناف�س الإيجابي وال �سيما الأن�شطة
الأ�سا�سية املقررة وهي حفظ القر�آن الكرمي وتعلم �أحكام التجويد والقاعدة النورانية وحفظ الأحاديث النبوية ،منوهاًبا�ستمرار
الدورة قرابة � 4أ�سابيع تتخللها فرتة االختبارات ،وتوزيع ال�شهادات واملكاف�آت للطالب يف احلفل اخلتامي للدورة.

بهدف �إ�شراكهن يف ب�سط الأمن والأمان يف الإمارة

�شرطة دبي ت�ؤهل �ضباط ًا مناوبني يف مراكز ال�شرطة من العن�صر الن�سائي

•• دبي-الفجر:

ان�������ض���م���ت امل�����ل����ازم م����ه����ا را�����ش����د
اخل�������وري ،وامل���ل���ازم م����رمي �سامل
حم��م��د ب��وظ��ي��ف��ة ���ض��اب��ط��ا مناوبا
يف م��رك��ز ���ش��رط��ة امل��رق��ب��ات وذلك
ت فقدان �شهادة �أ�سهم

ف��ق��دت ���ش��ه��ادات ا�سهم �صادرة
من م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي
ب��ا���س��م م���وزه �سيف املن�صوري
رق���م ال�����ش��ه��ادة 1056480
ع��دد اال�سهم  335فعلى من
ي���ج���ده���ا ت�����س��ل��ي��م��ه��ا لل�شركة
املذكورة او الإت�صال على رقم
0504466074

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و  /ل��ي��ه ادوري����و
م������ي������ل������ج������ار  ،ال����ف����ل����ب��ي�ن
اجلن�سية ج���واز �سفره رقم
( )P4918972Aيرجى
مم���ن ي��ع�ثر ع��ل��ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الفلبينية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

يف �إط����ار خ��ط��ة ل��ت���أه��ي��ل وتدريب
و�إحل��������اق ال��ع��ن�����ص��ر ال��ن�����س��ائ��ي يف
العمل ال�شرطي والأمني يف مراكز
ال�����ش��رط��ة ،و�إمي���ان���اً ب���أه��م��ي��ة ودور
العن�صر الن�سائي ك�شريك فاعل يف
العمل اجلنائي.
وق���ال ���س��ع��ادة ال��ل��واء خ��ب�ير خليل
�إبراهيم املن�صوري ،م�ساعد القائد
العام ل�ش�ؤون البحث اجلنائي� ،إن
م��ع��ايل ال��ف��ري��ق ع���ب���داهلل خليفة
امل��ري القائد ال��ع��ام ل�شرطة دبي،
ي�����ويل اه���ت���م���ام���اً ب���ال���غ���اً بتمكني
العن�صر الن�سائي وتدريبه ب�شكل
م�����س��ت��م��ر ،وي��وج��ه ب��اال���س��ت��ث��م��ار يف
ال����ط����اق����ات وت�����ش��ج��ي��ع املوظفني
م��ن ف��ئ��ة ال�����ش��ب��اب ع��ل��ى التميز يف
العمل واكت�ساب امل��ع��ارف والعلوم

واال����س���ت���ف���ادة م���ن اخل��ب��رات التي
تزخر بها �شرطة دبي ،و�أن �شرطة
دبي ومنذ وقت مبكر تتمتع بكادر
ب�����ش��ري ن�����س��ائ��ي متخ�ص�ص وذي
ك��ف��اءة وم��ه��ارة ع��ال��ي��ة ،وا�ستمرت
يف ا�سرتاتيجياتها منذ زمن على
اال�ستثمار يف املورد الب�شري ب�شكل
مدرو�س ،ومتكني العن�صر الن�سائي
وت��ط��وي��ره ع�بر ال��ت��دري��ب اجليد
املبني على �أ���س�����س علمية حديثة
ت���ت���واف���ق م���ع �أح������دث املمار�سات
ال��ع��امل��ي��ة يف ك���اف���ة التخ�ص�صات
الأم��ن��ي��ة وال�شرطية ،م��ا ميكنهن
من �إجناز املهام املنوطة بهن على
�أكمل وجه.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا ق��ال��ت امل��ل��ازم مها
را����ش���د اخل�������وري� ،إن���ه���ا تخرجت

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و  /اك�����رم ث��اي��ي��ل ك���ان���دى ق�����ادر حاجي
ب��وث��ي��اب��وراي��ل  ،ال��ه��ن��د اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم
( )P5992841و ف���ق���دت امل����دع����وة  /فاطمة
حم��م��د ع��ل��ي  ،ال��ه��ن��د اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم
( )R6154822من يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0508130334

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف�����ق�����د امل��������دع��������و  /حممد
ي�����ا������س��ي��ن اح������م������د ب�����وال������ش
خم���ت���ار ع���ل���ي  ،بنغالدي�ش
اجلن�سية  -ج��واز �سفره رقم
( )EC0176290من
يجده عليه االت�صال بتليفون
رقم 0524380870

فقد املدعو  /ابراهيم عبدالنبي
ع���ب���دال���رزاق حم��م��د ع���ب���داهلل ،
م�����ص��ر اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز �سفره
رق�������م ()A26644572
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه
ب��ال�����س��ف��ارة امل�����ص��ري��ة او اق���رب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د امل��دع��و  /ه��ان��ى حممد
ع������ب������داهلل حم����م����د  ،م�صر
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم
( )17674414Aيرجى
مم����ن ي���ع�ث�ر ع��ل��ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة امل�صرية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف����ق����د امل������دع������و  /جينيكا
���س��اب��ي��و ب��ي��ن��ال��و���س��ا  ،الفلبني
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم
( )P1655401Aيرجى
مم����ن ي���ع�ث�ر ع��ل��ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الفلبينية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

حماكم دبي

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف������ق������د امل��������دع��������و  /زي����ن����ب����ا
ج���ب���ل اب���ام���ل���ك���و  ،اثيوبيا
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�������واز �سفره
رق����م ()5653670EP
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م
0501067760

فقد املدعو  /مامون اال�سالم
حم��م��د ح�سني  ،بنغالدي�ش
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�������واز �سفره
رق����م ()0030621BX
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م
0508693830

حماكم دبي
حماكم دبي االبتدائية
العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف التنفيذ رقم  2006/2015/207تنفيذ جتاري

70634

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
مذكرة اعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
يف اال�ستئناف رقم 1395/2022/305:ا�ستئناف جتاري

املنظورة يف:دائرة اال�ستئناف التجارية االوىل رقم 84
مو�ضوع اال�ستئناف � :إ�ستئناف احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 382:ل�سنة  2022جتاري جزئي ,
والر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
امل�ست�أنف:بلو �ستيل لل�صناعة �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى برج ال�سام � -شقة 1106
 وميثله:اميان يون�س حممد ا�سماعيل الرفاعياملطلوب �إعالنهما  -1 :جورج مارتن كوت�س�شو�س  -2خاجة حمي الدين حممد بريوفيتيل -
�صفتهما  :م�ست�أنف �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أ�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم 2022/382:جتاري جزئي .وحددت
لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/8/23ال�ساعة � 10.00ص بقاعة التقا�ضي عن بعد  ,وعليه
يقت�ضى ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حالة تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا.
رئي�س الق�سم

70197

املنذر  -:حممد بن عثمان بن عمر العمودي  -ب�صفته  :امل�ؤجر
�ضد  /املنذر اليه  -:حممد نظر اال�سالم جویل �سلطان احمد  -ب�صفته  :امل�ست�أجر
تتوجه املنذر بهذا الإنذار اىل املنذر اليها لإنذارها بالآتي
ب�ضرورة �سداد مبلغ وقدره  231,388درهم مائتان وواحد وثالثون الف درهم وثالثمائه وثمانيه وثمانون
درهما قيمة بدل االيجار مف�صله علي النحو التايل (ب�سداد مبلغ وقدره  110,000درهم قيمة �شيكات ايجار
امل�سحوبة علي بنك دبي اال�سالمي ال�شيكات رقم ( )100049 -100048-والتي متثل بدل االيجار عن
الفرتة من  01/04/2020حتي  30/09/2020عن الفرتة االيجارية االخرية يف عقد االيجار االويل
و باال�ضافة ايل ب�سداد مبلغ وقدره  95,000درهم قيمة �شيكات ايجار امل�سحوبة علي بنك دبي اال�سالمي
ال�شيكات رقم ( )100064 -100063-والتي متثل بدل االيجار عن الفرتة من  01/07/2021حتي
 31/12/2021عن الفرتة االيجارية االخرية يف عقد االيجار الثاين باال�ضافة ايل �سداد مبلغ وقدره
 26,388درهم قيمة بدل االيجار للفرتة من  01/01/2022حتي  )20/02/2022وذلك خالل خم�سة
�أيام من تاريخ ا�ستالمكم هذا الإخطار و�إال اللجوء اىل مركز ف�ض املنازعات الإيجارية لإ�ست�صدار �أمر �أداء
لإلزامكم بال�سداد كل منكم ح�سب املرت�صد بذمته.

الكاتب العدل

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :طلب اذن بيع وحجز بيع عقار مرهون عبارة عن �إمارة دبي  -املنطقة موتر �سيتى ار�ض
رق��م  11مبنى  30ا�سم املبنى �شرلوك هاو�س  2رق��م ال��وح��دة  - 316رق��م الطابق  3م�ساحة الوحدة
 00/1332قدم مربع � -شقة �أ�سماء املالك -1عامر ح�سني �شودرى الت�صريح لطالب التنفيذ با�ستالم
وقدره  1012500درهم مليون واثني ع�شر الف وخم�سمائة درهم.
طالب التنفيذ :املنفذ  :بنك ابوظبي التجاري  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -بردبي  -دبي � -شارع حممد
بن زايد  -مبنى ابوظبي التجاري � -شقة  - 1واحة ال�سليكون وميثله � :أبوبكر �سامل عو�ض املنهايل
املطلوب �إعالنه  :عامر ح�سني �شودرى  -عنوانه  :عامر ح�سني �شودري
مو�ضوع الإع�لان � :أنه يف يوم االربعاء املوافق  2022/8/10ال�ساعة 05:00:00م ويف االيام الثالث
التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه ل��دى اجلهة التي �أنيط بها البيع
(�شركة الإم����ارات ل��ل��م��زادات وعلى موقعها الإل��ك�تروين http://www.emiratesauction.
 )aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من
لديه اعرتا�ض على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا ي�برره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع
ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن
وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على الثمن
خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع
كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات :
(وحدة عقارية  -احلبية االوىل  -رقم االر�ض  - 11ا�سم املبنى � :شرلوك هاو�س  - 2رقم املبنى  - 30 :رقم
العقار  - 316 :امل�ساحة  123,75 :مرت مربع  -املقدرة بـ ـ ( )716,061/62درهم
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

املو�ضوع  :اعالن ت�صفية �شركة
مركز لندن امللكي الطبي

يعلن مركز لندن امللكي الطبي امل�سجل لدى دائرة �صحة
ابوظبي حتت ترخي�ص رقم MF1844
ب��ان��ه قمنا بت�صفية الرتخي�ص امل��ذك��ور اع�ل�اه وبالتايل
�سوف نقوم بايقاف التعامل مع �شركات التامني من تاریخ
 2022/7/25وعليه يعلن مركز لندن امللكي الطبي انه
انتهى من احل�سابات ولي�س له اي م�ستحقات مع �شركات
التامني ال�صحي .فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض على
ه��ذا االع�لان مراجعة دائ��رة �صحة ابوظبي او مرا�سلتنا
على االمييل التايلcfo@trustvision.ae :
مركز لندن امللكي الطبي
حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

70021

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

70392

اعالن بالن�شر
 2519/2022/207تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 207/2022/3483تنفيذ جتاري

اعالن بالن�شر
 5000/2022/253تنفيذ �شيكات

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/بدر احمد علي عبيد املناعي  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/دار التمويل �ش.م.ع
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )264030.10درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج���راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/تريين�س االن بينجامني  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/اميك�س (ال�شرق االو�سط) ���ش.م.ب (م) االم��ارات (حاليا)
�شركة امريكان اك�سرب�س (ال�شرق االو�سط) �ش.م.ب (�سابقا)
وميثله:حممد عي�سى �سلطان ال�سويدي
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )127849.42درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج���راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/م�سعود رازا �سيد ا�سكارى رازا  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/نا�صر ح�سني �ساكراين
وميثله:حممد �صغري علي العوامي املن�صوري
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )300.000درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج���راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70021

70634

حمكمة التنفيذ

حماكم دبي

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
اعالن بيع عقار بالن�شر
يف الدعوى رقم  10/2022/250بيع عقار مرهون

فقد امل��دع��و  /فاطمة احمد
على حممد العتيقى  ،اليمن
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�������واز �سفره
رق��������م ()10557167
م���������������ن ي�������������ج�������������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�����������ص�����ال ب���ت���ل���ي���ف���ون رق����م
0509505721

�إعالن ت�صفية �شركة

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ
70533

فقدان جواز �سفر
فقداملدعو /يا�سمنيحممد
ع��ب��داهلل القد�سى  ،اليمن
اجل��ن�����س��ي��ة  -ج�����واز �سفره
رق�����م ()09432929
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0508687776

فقدان جواز �سفر
فقد امل��دع��و  /دنيا مربوح
 ،امل���������غ���������رب اجل���ن�������س���ي���ة
 ج������������واز ������س�����ف�����ره رق�����م( )K Y 9 3 7 3 5 8 3
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه
االت�������ص���ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم
0501787016

فقدان جواز �سفر

حماكم دبي االبتدائية

املنظورة يف  :دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2010/1801جتاري كلي  ،واملعدل بالإ�ستئناف رقم  2014/1872ا�ستئناف جتاري
 ،ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره ( 15037169.80درهم) �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ� :شركة روبا�ست للمقاوالت  -ذ م م  -و�آخرون عنوانه � :إمارة دبي  -بردبي  -القوز ال�صناعية � - 4شارع رقم  - 14مقابل م�صنع روز
للزجاج  -وميثله  :من�صور عي�سى ابراهيم لوتاه
املطلوب �إعالنه  :عقار ديفيلوبرز ليمتد  -عنوانه  :الإمارات � -إمارة دبي  -جمريا ليك تاورز  -بناية اند جو ايكون كال�س تاراف  - 3مكتب رقم
info@canada-businesscentre.com - 0552723338 - 3208
مو�ضوع الإع�ل�ان � :أن��ه يف ي��وم االرب��ع��اء امل��واف��ق  2022/8/10ال�ساعة 05:00:00م ويف االي��ام الثالث التالية ان اقت�ضى احل��ال �سيجری
بیع العقار املو�ضحة �أو�صافه �أدن��اه لدى اجلهة التي �أنيط بها البيع (�شركة الإم��ارات للمزادات وعلى موقعها الإلكرتوين http://www.
 )emiratesauction.aeوعلى راغبي ال�شراء ايداع ت�أمني اليقل عن  %20من الثمن اال�سا�سي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�ض
على البيع التقدم ب�إعرتا�ضه معززا مبا يربره من م�ستندات قبل اجلل�سة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة  301من قانون الإجراءات املدنية
وعلى من يعتمد عطا�ؤه ايداع كامل الثمن وامل�صاريف خالل ع�شرة �أيام التالية جلل�سة البيع ولكل �شخ�ص غري ممنوع من املزايدة �أن يزيد على
الثمن خالل االيام الع�شرة التالية لر�سوم املزاد ب�شرط �أن ال تقل هذه الزيادة عن ع�شر الثمن على �أن يقوم ب�إيداع كامل الثمن املعرو�ض وامل�صروفات
خزينة املحكمة وفيما يلي بيان �أو�صاف املمتلكات  :وحدة عقارية  -املنطقة  :اخلليج التجاري  -رقم االر�ض  - 250رقم املبنى  - 1 :ا�سم املبنى
( CANADA BUSINESS CENTER :حت��ت الإن�شاء)  -1رق��م العقار  - 1201 :امل�ساحة  42.20 :مرت مربع  -املقدرة بـ ـ
( )409.247/62درهم  -2 ،رقم العقار  - 1202 :امل�ساحة  48.77 :مرت مربع  -املقدرة بـ ـ ( )460.474/55درهم  -3 ،رقم العقار :
 - 1203امل�ساحة  123.71 :مرت مربع  -املقدرة بـ ـ ( )1.124.812/08درهم  -4 ،رقم العقار  - 1204 :امل�ساحة  94.02 :مرت مربع -
املقدرة بـ ـ ( )845.381/35درهم  -5 ،رقم العقار  - 1205 :امل�ساحة  96.99 :مرت مربع  -املقدرة بـ ـ ( )870.182/55درهم  -6 ،رقم
العقار  - 1206 :امل�ساحة  71.77 :مرت مربع  -املقدرة بـ ـ ( )661.323/13درهم  -7 ،رقم العقار  - 1207 :امل�ساحة  120.77 :مرت مربع
 املقدرة بـ ـ ( )1.087.425/80درهم  -8 ،رقم العقار  - 1208 :امل�ساحة  94.16 :مرت مربع  -املقدرة بـ ـ ( )845.340/51درهم -9 ،رقم العقار  - 1209 :امل�ساحة  58.35 :مرت مربع  -املقدرة بـ ـ ( )545.534/58درهم  -10 ،رقم العقار  - 1210 :امل�ساحة  58.06 :مرت
مربع  -املقدرة بـ ـ ( )542.972/89درهم  -11 ،رقم العقار  - 1301 :امل�ساحة  90.80 :مرت مربع  -املقدرة بـ ـ ( )827.269/86درهم
 -12 ،رقم العقار  - 1302 :امل�ساحة  122.13 :مرت مربع  -املقدرة بـ ـ ( )1.116.979/22درهم  -13 ،رقم العقار  - 1303 :امل�ساحة :
 64مرت مربع  -املقدرة بـ ـ ( )591.897/33درهم  -14 ،رقم العقار  - 1304 :امل�ساحة  96.99 :مرت مربع  -املقدرة بـ ـ ()874.092/22
درهم  -15 ،رقم العقار  - 1305 :امل�ساحة  71.77 :مرت مربع  -املقدرة بـ ـ ( )664.229/86درهم  -16 ،رقم العقار  - 1306 :امل�ساحة
 120.77 :مرت مربع  -املقدرة بـ ـ ( )1.094.058/04دره��م  -17 ،رقم العقار  - 1307 :امل�ساحة  105.50 :مرت مربع  -املقدرة بـ ـ
( )908.473درهم  -18 ،رقم العقار  - 1308 :امل�ساحة  111.11 :مرت مربع  -املقدرة بـ ـ ( )1.004.066/49درهم.
مالحظات  -1:يدفع املبلغ فورا ،
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وت��رى امل�لازم مرمي �سامل حممد
�أن امل�����ر�أة يف ���ش��رط��ه دب���ي حتظى
بدعم من معايل الفريق عبداهلل
خليفة املري القائد العام ل�شرطه

دب������ي وب�������ش���ك���ل ع������ام م����ن امل�������دراء
وامل���������س�����ؤول��ي�ن م����ن ح���ي���ث توافر
الفر�ص وتقدمي الدعم والريادة
والتميز وتقليد املنا�صب.

حماكم دبي

حماكم دبي

حمكمةاال�ستئناف

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
�إنذار عديل بالن�شر
رقم الإنذار ()149936/2022

من �أكادميية �شرطة دب��ي� ،ضمن
الدفعة الأوىل ملر�شحات �شرطة
دب����ي ،وت��ل��ق��ت ت��دري��ب��ه��ا يف مركز
����ش���رط���ة امل����رق����ب����ات يف اجل���وان���ب
الإداري���������ة والأم���ن���ي���ة واجلنائية
وال��ق��ان��ون��ي��ة ،ث��م ت��وج��ه��ت للعمل
امليداين ،بوظيفة �ضابط مناوب،
لتنتقل �إىل العديد من الق�ضايا
اجلنائية خا�صة تلك التي يكون
فيها عن�صر ن�����س��ائ��ي ،ك��م��ا قامت
ب��ال��ع��دي��د م��ن اجل����والت امليدانية
الأمنية واملرورية واجلنائية.
و�أ�ضافت �أن املر�أة الإماراتية اثبتت
ق��درت��ه��ا وج���دارت���ه���ا يف ال��ع��م��ل يف
خمتلف امليادين وكافة املجاالت،
الفتة �إىل �أنها حتر�ص على تطوير
م���ه���ارات���ه���ا وق����درت����ه����ا لالرتقاء

مبنظومة االمن والأم��ان ،خا�صة
و�أنها تلقت كل الدعم والت�شجيع
من كافة القيادات يف �شرطة دبي
على اختالف م�ستوياتهم.
�أ���ش��ارت �إىل �أنها تعقد اجتماعات
دوري���ة م��ع م��رت��ب امل��رك��ز ،وت�شرح
احل���ال���ة الأم���ن���ي���ة ،وت�����ش��رف على
ت���وزي���ع ال����دوري����ات الأم���ن���ي���ة على
م��ن��اط��ق االخ���ت�������ص���ا����ص ،وكذلك
مبا�شرة العمل يف املكتب وا�ستقبال
املراجعني ،وتدوين البالغات.
ومن جهتها تقول زميلتها املالزم
م��رمي �سامل حممد ،انها فخورة
بعملها يف �شرطة دبي التي حتظى
مبكانة و�سمعة عاملية ك��ب�يرة ،اذ
كان العمل يف ال�شرطي حلمي منذ
�سنوات طويلة ،ومنذ �أن اخرتت

ال��درا���س��ة الع�سكرية يف �أكادميية
�شرطة دبي و�ضعت �أمامي العديد
م���ن الإجن���������ازات ال���ت���ي �أرغ������ب يف
حت��ق��ي��ق��ه��ا ،ك���ذل���ك وج�����دت دعماً
ك���ب�ي�راً م���ن �أ����س���رت���ي و�أ�صدقائي
يف العمل الع�سكري خ�صو�صاً يف
مركز �شرطة ،بهدف خدمة وطني
الذي له ف�ضل كبري علينا جميعاً،
و�أن �أك������ون ���ض��م��ن خ���ط ال���دف���اع
الأول ال���س��اه��م يف حتقيق الأمن
والأمان.
وق����ال����ت م�����رمي ����س���امل ان امل������ر�أة
الإماراتية �شريك فاعل يف البناء
واالزده���ار ،وتبو�أت �أرف��ع املنا�صب
و����ص���و ًال �إىل جم���االت الع�سكرية
حم��ق��ق��ة ال��ك��ث�ير م���ن الإجن������ازات
والنجاحات التي نفاخر بها.
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حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  260/2021/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/322عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )816283درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :عمار ح�سني عبدالكرمي كردي
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -عود ميثا  -بردبي  -دبي  -عود ميثاء مقابل نادي الن�صر بنايه ملتقى
االعمال طابق امليزانني مكتب رقم 5
املطلوب �إعالنه  -1 :املا�سة انرتنا�شيونال للتطوير العقاري �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�ل�ان  :ق��د �أق���ام عليك ال��دع��وى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )816283.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات
التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة
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حمكمة دبي االبتدائية
70197

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3608/2022/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/7892امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به وقدره
( )4030188درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ � :شركة االمارات ملياه ال�شرب الطبيعية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي � -شارع االبراج منطقة اخلليج التجاري باي �سكوير بناية رقم 12
الطابق  3مكتب رقم  - 304 303هاتف044228410:
املطلوب �إعالنهما � -1 :شركة كيرتا للتجارة العامة �ش.ذ.م.م � -2سوجيث كاروناكاران � -صفتهما  :منفذ
�ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )4030188درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية
بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 1390/2022/461:نزاع حمدد القيمة

70392

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763
مو�ضوع املنازعة  :املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره ( )245000درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب
املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املتنازع:علي جمعه نا�صر عبداهلل العلوي
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي  -ال�شهامة اجلديدة  -ال�شهامة � -شارع ال�ساحمه  -مبنى فيال 324
وميثله:فاطمة ح�سن �سليمان احلدبور ال�شحي
املطلوب �إعالنهما  -1 :مرا�س العقارية �ش.ذ.م.م � -2سيتي ووك ريزيدين�شال � 1ش.ذ.م.م � -صفته  :متنازع
�ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما مببلغ وقدره ()245000
درهم والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم
بالنفاذ املعجل بال كفالة -وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2022/8/3:ال�ساعة� 09:00:صباحا بقاعة
التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.
رئي�س الق�سم
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م�شاركو الن�شاط ال�صيفي لنادي الذيد يزورون
�أكادميية ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء والفلك
•• الذيد-الفجر:

اطلع امل�شاركون يف الن�شاط ال�صيفي لنادي الذيد الثقايف الريا�ضي على
من�ش�آت وخمتربات �أكادميية ال�شارقة لعلوم وتكنولوجيا الف�ضاء والفلك
التابعة جلامعة ال�شارقة خالل زيارة قام بها امل�شاركون ظهر �أم�س �ضمن
فعالياتهم ملع�سكر �صيف ال�شارقة الذي يقام حتت �شعار ( عطلتنا غري).
وبعد ا�ستقبال القائمني على املركز وفد الن�شاط ال�صيفي ا�صطحبوهم يف
جولة �شملت �أق�سام العامة بجانب تقدمي �شرح عن القبة الفلكية بتقنياتها

املتطورة  .وا�ستمعوا ملادة م�صورة جرى عر�ضها يف القبة الفلكية املجهزة
ب�أحدث التقنيات حيث ت�ضمنت املادة ن�ش�أة الكون وتطوره من خالل �آيات
قر�آنية وذلك بعد جولة يف معر�ض الكون يف القر�آن الكرمي والذي يو�ضح.
وبعدها �شاهدوا الفيلم الوثائقي بعنوان دين القيمة الذي يعك�س الرتاث
العربي الإ�سالمي ويعر�ض الت�سل�سل الزمني للكون من حلظة االنفجار
العظيم حتى نهاية الكون .و�شملت الزيارة تفقد امل�شاركني لعدد من مرافق
ومن�ش�آت الأكادميية التي حتاكي علوم الفلك والكون ونبذة تعريفية عن
�إجنازاتها املركز وما يقدمه من علوم ومعارف .
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عبدامللك بن كايد ي�شيد بجهود املعهد الدويل للدبلوما�سية الثقافية بالدولة
•• ر�أ�س اخليمة -الفجر:

�أك��د معايل ال�شيخ عبدامللك بن كايد
القا�سمي امل�ست�شار اخلا�ص ل�صاحب
ال�سمو حاكم ر�أ����س اخليمة على دور
ال�شعوب نف�سها يف تعزيز الدبلوما�سية
الثقافية بني بع�ضها البع�ض يف العامل
 .و�أ�ضاف معاليه حتدث الدبلوما�سية
الثقافية ب���أو���س��ع معانيها يف الفنون
والريا�ضة والأدب واملو�سيقى والعلوم
والأع����م����ال واالق��ت�����ص��اد وم����ا وراءه ،
وت��ع��د الدبلوما�سية الثقافية م�سار
�إج������راءات ت��ق��وم ع��ل��ى ت��ب��ادل الأفكار
والقيم والتقاليد واجلوانب الأخرى
للثقافة �أو الهوية واال�ستفادة منها
ال��راب��ط��ة اجل���دي���دة  :الدبلوما�سية
��� ،س��واء لتقوية ال��ع�لاق��ات �أو تعزيز عاما ون�شاطاته منذ ت�أ�سي�سه وتن�سيقه املعيني .
التعاون االجتماعي الثقايف �أو تعزيز الدائم مع خمتلف اجلهات املخت�صة واطلع معاليه من املعيني على جدول والأمن والدولة الرقمية" .
ن�����ش��اط��ات امل��ع��ه��د ال��ق��ادم��ة وال�سابقة ودع�����ا م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ع��ب��دامل��ل��ك بن
امل�����ص��ال��ح ال��وط��ن��ي��ة  .و�أ����ش���اد معاليه داخل الدولة وخارجها .
ب��ج��ه��ود االم����ارات����ي ال��دك��ت��ور حممد ج����اء ذل����ك خ��ل�ال ا���س��ت��ق��ب��ال معاليه من امل�ؤمترات واالتفاقيات والزيارات ك��اي��د ال�شباب اىل �أن ي��ب��ذل��وا الكثري
كامل املعيني يف ت�أ�سي�س املعهد الدويل مبجل�سه يف ���س��ي��ح ال�ب�ري���رات برا�س التي ق��ام بها املعهد لتحقيق �أهدافه من اجلهد واملثابرة والتطلع للآفاق
للدبلوما�سية الثقافية منذ �إثنا ع�شرة اخليمة لوفد املعهد برئا�سة الدكتور و�أب��رزه��ا م�ؤمتر املعهد يف �أبوظبي " امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة ،و�أن ي��ك�����س��ب��وا القلوب

والعقول من خ�لال «ثالثية اجليم»
ال��ت��ي تتمثل يف «اجل��م��ال واجلاذبية
واجل�سر» ،فمن خالل الفكر اجلمايل
وال��ط��رح اجلميل ت�ستطيع �أن جتذب
الآخ��ري��ن �إىل نف�سك وفكرك وتخلق
ج�سور التوا�صل مع الآخرين.

و�أث�����ن�����ى م�����ن ج���ان���ب���ه امل���ع���ي���ن���ي على
االهتمام الكبري ال��ذي يوليه معاليه
ب���أن�����ش��ط��ة ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة الثقافية
املتمثلة يف ت���أ���س��ي�����س م��ع��ال��ي��ه متحفا
ي��ع��د م���ن �أك��ب�ر امل��ت��اح��ف ال�شخ�صية
يف ال��دول��ة ب��الإ���ض��اف��ة اىل ا�ست�ضافة

جمل�س معاليه للعديد من الأم�سيات
وال�����ن�����دوات ال��ث��ق��اف��ي��ة  ،وا�سهامات
معاليه الأدب��ي��ة يف ال�ساحة الثقافية
والأدب����ي����ة مب��ج��م��وع��ة ا����ص���دارت���ه من
دواوي��ن �شعرية ت�سهم كلها يف تفعيل
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة وت�أ�سي�س

جيل من �أبناء الوطن يتمتع بثقافة
م�ستقلة وا�سعة املعارف والعلوم.
و�أك���د م��ن جانبه املعيني �أن ت�أ�سي�س
معهد للدبلوما�سية ك��ان حلماً �سعى
ل��ه ب��ك��ل ج��ه��د م��ن �أج����ل حت��وي��ل��ه �إىل
ح��ق��ي��ق��ة ،الف��ت��اً �إىل �أن امل��ع��ه��د يدعم
جهود بناء ج�سور التوا�صل الإن�ساين
وت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ال��ث��ق��ايف والفكري
م��ع دول ال��ع��امل ،كما يعقد اتفاقيات
و�شراكات لتعزيز العالقات وت�سهيل
احل���وار ب�ين الأدي����ان وت��ب��ادل املعرفة
وال�����ت�����ع�����اون امل���������ش��ت�رك يف امل����ج����االت
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��ف��ن��ي��ة ،ف�����ض�ًل�اً ع��ن دعم
�أوا���ص��ر املحبة وال�����س�لام م��ع خمتلف
دول ال�����ع�����امل ..و�أ�����ض����اف امل��ع��ي��ن��ي :
ت�سهم الدبلوما�سية الثقافية يف بناء
الثقة بني الأف��راد وال�شعوب والدول،
وتعزز من دور القوى الناعمة لدى
احلكومات ،كما تدعم التعاون الدويل
املبني على قيم الت�سامح واالحرتام
املتبادل.

تعاون بني �شرطة �أبوظبي و«هيئة البيئة» لت�أمني املحميات الربية
•• �أبوظبي-وام:

ناق�شت �شرطة �أب��وظ��ب��ي برئا�سة
املقدم رك��ن طيار ال�شيخ زاي��د بن
حمد بن حمدان �آل نهيان رئي�س
" اللجنة امل�شرتكة حلماية البيئة
ال�بري��ة وهيئة البيئة � -أبوظبي
" �سبل تعزيز التعاون امل�شرتك،
ل���ت����أم�ي�ن امل���ح���م���ي���ات ال��ب�ري����ة من
ال�صيد اجلائر للحيوانات النادرة
بح�ضور �سعادة ال��دك��ت��ورة �شيخة
����س���امل ال���ظ���اه���ري الأم���ي��ن العام
لهيئة البيئة – �أبوظبي.
و�أك�����د ال�����ش��ي��خ زاي����د ب���ن ح��م��د بن
ح���م���دان �آل ن��ه��ي��ان �أن االجتماع
ي�أتي جت�سيداً لتوجيهات القيادة
الر�شيدة باالهتمام باملحافظة على
ال�����س�لاالت ال��ن��ادرة ،مثل الغزالن
وامل��ه��ا ال��ع��رب��ي ،وط��ائ��ر احلبارى،
م�����ش�يراً �إىل �أن الإم�����ارات حققت
�إجن����ازات ري��ادي��ة ع��امل��ي��اً يف العمل

البيئي واملحافظة على املحميات
وزيادة م�ساحاتها ،واحتلت املرتبة
الأوىل يف "م�ؤ�شر اال�ستدامة
البيئية وه��و م�ؤ�شر عاملي يقي�س
ت��ق��دم ال���دول يف ه��ذا امل��ج��ال� ،إىل
ج���ان���ب جن��اح��ات��ه��ا امل��ت��وا���ص��ل��ة يف
جم�����ال امل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى الأن�������واع

املهددة باالنقرا�ض وبرامج �إكثار
و�إعادة ت�أهيل احليوانات النادرة.
ول��ف��ت �إىل �أه��م��ي��ة ال���ت���ع���اون بني
اللجنة امل�شرتكة والهيئة لتعزيز
احل���م���اي���ة ب��امل��ح��م��ي��ات ال�ب�ري���ة يف
�إم�����ارة �أب���وظ���ب���ي ،واحل���ف���اظ على
احل�����ي�����اة ال��ب��ري�����ة وال����ع����م����ل على

ت��ن��م��ي��ت��ه��ا ،ل�����ض��م��ان اال�ستدامة
للتنوع البيولوجي وتعزيز برامج
�إع����ادة ال��ت��وط�ين ل�ل��أن���واع الربية
امل��ه��ددة للحيوانات ال��ن��ادرة ورفع
م�����س��ت��وى ال���وع���ي ال��ب��ي��ئ��ي ب�ش�أن
�أه��م��ي��ة امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى املحميات
الربية.

«عطايا» تقدم منحا درا�سية للمقيمات املتفوقات من الأ�سر املتعففة
•• �أبوظبي-وام:

�أب�����رم�����ت ه���ي���ئ���ة ال�����ه��ل��ال الأح����م����ر
الإم���������ارات���������ي مم���ث���ل���ة يف م�����ب�����ادرة
"عطايا" وك��ل��ي��ة ف��اط��م��ة للعلوم
ال�صحية التابعة ملعهد التكنولوجيا
التطبيقية يف مركز �أبوظبي للتعليم
وال��ت��دري��ب التقني واملهني اتفاقية
تقدم مبوجبها "عطايا" منح درا�سية
ل��ل��م��ق��ي��م��ات امل��ت��ف��وق��ات م���ن الأ�سر
املتعففة امل�سجلة وامل�شمولة برعاية
الهالل الأحمر لدرا�سة التمري�ض
يف ك��ل��ي��ة ف��اط��م��ة ل��ل��ع��ل��وم ال�صحية
وف���ق ���ش��روط حت��دده��ا الكلية التي
تكت�سب ريادتها العلمية والأكادميية
من متيزها وا�سمها الذي يتمثل يف
�سمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك
رئي�س االحتاد الن�سائي العام رئي�سة
املجل�س الأعلى للأمومة والطفولة
الرئي�سة الأع��ل��ى مل�ؤ�س�سة التنمية
الأ���س��ري��ة الرئي�سة الفخرية لهيئة
ال����ه��ل�ال الأح����م����ر الإم������ارات������ي "�أم
الإمارات".
و�أك�����دت ح���رم �سمو ال�����ش��ي��خ حمدان
بن زاي��د �آل نهيان ممثل احلاكم يف
منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل
الأح���م���ر الإم���ارات���ي �سمو ال�شيخة
�شم�سة بنت ح��م��دان ب��ن حممد �آل
نهيان م�ساعد �سمو رئي�س الهيئة
ل��ل�����ش���ؤون الن�سائية رئي�سة اللجنة
العليا مل��ب��ادرة ع��ط��اي��ا �أن "عطايا"
ت�سعى دائ��م��ا لتبني امل���ب���ادرات التي
تعزز م�سرية التنمية الب�شرية التي
تنظم يف ال��دول��ة كما ت�سعى لك�سب
�شركاء جدد يعززون هذه امل�سرية من
خ�لال التزامهم بجانب امل�س�ؤولية
املجتمعية امللقاة على عاتقهم.

وق��ال��ت �سمو ال�شيخة �شم�سة بنت
حمدان �آل نهيان �إن االتفاقية تعترب
نقلة نوعية يف جمال تعزيز ال�شراكة
بني اجلانبني ومتثل خطوة متقدمة
يف مبادرات عطايا التي تغطي يف كل
ع���ام جم���اال م��ن امل���ج���االت احليوية
وامل���ه���م���ة يف ال���ن���واح���ي الإن�سانية
والتنموية .و�أ���ض��اف��ت �سموها :من
���ش���أن ه���ذه االت��ف��اق��ي��ة حت��ق��ي��ق حلم
الكثريات ممن ي�أملن يف االلتحاق
ب��ك��ل��ي��ة ف���اط���م���ة ل��ل��ع��ل��وم ال�صحية
ون���ؤك��د حر�ص عطايا على �صياغة
ال�����ش��راك��ات امل��ث��م��رة م���ع امل�ؤ�س�سات
املتميزة ومنها بالطبع كلية فاطمة
ل���ل���ع���ل���وم ال�������ص���ح���ي���ة ال����ت����ي تنتهج
منظومة علمية وتدريبية متقدمة
ي���ق���وده���ا م���رك���ز اب���وظ���ب���ي للتعليم
وال��ت��دري��ب التقني واملهني بجدارة
واق���ت���دار .وم��ن جانبه ق��ال �سعادة
ال��دك��ت��ور م��ب��ارك �سعيد ال�شام�سي
مدير ع��ام مركز �أب��و ظبي للتعليم
وال��ت��دري��ب التقني وامل��ه��ن��ي :ن�شكر
القيادة الر�شيدة على دعمها املادي
واملعنوي الدائم للمركز وم�ؤ�س�ساته
اجل��ام��ع��ي��ة وال��ث��ان��وي��ة والتدريبية
مب��ا يحقق كامل الأه���داف املرجوة
وف��ق �أعلى املعايري العاملية وال�شكر
مو�صول اىل �سمو ال�شيخة �شم�سة
بنت ح��م��دان ب��ن حممد �آل نهيان،
ع���ل���ى ه�����ذه امل���ك���رم���ة ال���ت���ي ت�شجع
ومتكن نخبة جديدة من الطالبات
من االلتحاق بكلية فاطمة للعلوم
ال�����ص��ح��ي��ة ال��ت��ي مت��ت��ل��ك �إمكانيات
ب�شرية وتقنية عاملية يف ظل تطبيق
�إ���س�ترات��ي��ج��ي��ة "�أبوظبي التقني"
املتقدمة ل�صناعة الكوادر والكفاءات
ال����رائ����دة واحل��ا���ص��ل��ة ع��ل��ى درج����ات

ع��ل��م��ي��ة م��ت��م��ي��زة ت�����ص��ل اىل درج���ة
البكالوريو�س يف الإ���س��ع��اف الطبي
ال���ط���ارئ وال��ت��م��ري�����ض وال�صيدلة
واال���ش��ع��ة وال��ع�لاج الطبيعي وعلم
النف�س وذل��ك يف �أفرعها ب�أبوظبي
والعني ومنطقة الظفرة وعجمان
ب��ه��دف رف��د امل�ؤ�س�سات ال�صحية يف
ال��دول��ة ب��ال��ك��وادر املتخ�ص�صة وفق
�أعلى املعايري الدولية وبالت�أكيد ف�إن
منظومة "�أبوظبي التقني" حري�صة
ع��ل��ى ال��ت��ف��اع��ل ال��ب��ن��اء م���ع مبادرة
عطايا التي تقدم دائما العديد من
الربامج التي تن�سجم مع مقومات
التقدم يف جمتمع دول��ة الإم���ارات.
وقد �شهد الدكتور �أحمد عبد املنان
العور مدير عام معهد التكنولوجيا
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة يف م����رك����ز �أب���وظ���ب���ي
للتعليم وال��ت��دري��ب التقني واملهني
م��را���س��م توقيع الإت��ف��اق��ي��ة بح�ضور

هند خمي�س املحريبي مدير �إدارة
م�شروع الغدير للحرف الإماراتية
وع�ضو جلنة عطايا العليا ونخبة
م��ن امل�س�ؤولني حيث ثمن الدكتور
�أح��م��د ال��ع��ور ال��ث��ق��ة ال��ك��ب�يرة لدى
"عطايا" يف كلية ف��اط��م��ة للعلوم
ال�صحية ب��اع��ت��ب��اره��ا م��ن ال�صروح
ال���ع���ل���م���ي���ة واجل����ام����ع����ي����ة ال�����رائ�����دة
وامل��ت��خ�����ص�����ص��ة يف امل��ن��ط��ق��ة والتي
ت�ستقطب املواطنات دائماً للدرا�سة
ف��ي��ه��ا مب����ك����اف�����أت جم���زي���ة ترتبط
ب��ال��ن��ت��ائ��ج وامل���ع���دالت ال��ت��ي حتققها
امل��واط��ن��ات خ�ل�ال ال��درا���س��ة بجانب
�إ�ستقطاب امل��ت��ف��وق��ات م��ن املقيمات
وف���ق ���ش��روط حت��دده��ا الكلية التي
تتميز مب��ن��اه��ج ع��امل��ي��ة وخمتربات
متقدمة وتخ�ص�صات �صحية هامة
ومطلوبة يف امل�ست�شفيات و امل�ؤ�س�سات
العالجية بالدولة.
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Dubai Courts of Appeal
)Notice by Publication (Appeal
In the Appeal No.305/2022/1395- commercial Appeal
Deliberated in the First Commercial Appeal Circuit No. 84
The Subject matter of the Appeal :
Appeal on the Judgment issued in the Lawsuit No.382 of 2022, Commercial Partial
in addition to the fees, expenses and Attorney's fees.
The Appellant : BLUE STEEL INDUSTRY FZC
Address : Dubai - Bur Dubai - Dubai - Sheikh Zayed Road - Al Sam Tower Building
- Apartment 1- United Arab Emirates
Represented by: Eman Younis Muhammad Ismail Al-Rifai
The Notified Party: 1. Georg Martin Kutschus in its capacity as the Appellee. 2.
Khaja Muhiyy 1 deen Mohammed Peeruveettil Ismail in its capacity as the Appellee.
The Notice subject matter: The Judgment issued in the Lawsuit No.382/2022Commercial Partial was appealed. The hearing dated Tuesday dated 23/08/2022 at
10 a.m. was set for the Judgment in the litigation room remotely so that you shall
assign to present personally or by an attorney or you shall be judged in absentia.
Prepared by : Abdul Rahman Ibrahim Shams Al-Din
Approval Date: 14/07/2022 at 11:17:47

جامعة ال�شارقة ت�ستقبل رئي�س املكتب
الثقايف بالقن�صلية الكويتية
•• ال�شارقة -الفجر:

ا�ستقبل �سعادة الأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور حميد جم��ول النعيمي ،م��دي��ر جامعة
ال�شارقة وفدًا من املكتب الثقايف بالقن�صلية العامة لدولة الكويت يف دبي
برئا�سة �سعادة الأ�ستاذ الدكتور م�شاري الهاجري امل�ست�شار ورئي�س املكتب
الثقايف بالقن�صلية الكويتية بهدف بحث �سبل تعزيز التعاون بني اجلامعة
واملكتب فيما يخ�ص الطلبة الكويتيني املتقدمني واملنت�سبني جلامعة
ال�شارقة.
يف بداية اللقاء رحب مدير اجلامعة برئي�س املكتب الثقايف والوفد املرافق،
م�ؤكدا على �أهمية التعاون بني اجلامعة واملكتب الثقايف ملا له من �أهمية
يف تقدمي كل �سبل الدعم والراحة للطلبة الكويتيني املنت�سبني للجامعة،
و�أ���ض��اف امل��دي��ر �أن اجلالية الكويتية يف اجلامعة م��ن اجل��ال��ي��ات الكبرية
وامل��ت��م��ي��زة على ال�صعيد الأك���ادمي���ي والأخ�ل�اق���ي ،ول��ه��ذا نعتز بوجودهم
ون�شاركهم كافة �أن�شطتهم الال�صفية ،وجميع �أبواب امل�س�ؤولني يف اجلامعة
مفتوحة لال�ستماع لأي مقرتحات من قبلهم �أو حلل �أي م�شكالت قد
تواجههم ،و�أكد املدير �سعي اجلامعة من خالل التعاون مع املكتب الثقايف
الكويتي على تقدمي كافة الدعم وتذليل كافة العقبات التي من املمكن
�أن تواجه الطلبة �سواء عند تقدمي طلبات التحاقهم باجلامعة �أو خالل
�سنوات درا�ستهم.
من جانبه� ،سعادة الأ�ستاذ الدكتور م�شاري الهاجري قدم ال�شكر جلامعة
ال�شارقة ومديرها على ح�سن اال�ستقبال ،معربا عن �سعادته بزيارة جامعة
United Arab Emirates
Ministry of Justice
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Announcement of a defendant to be published
at the Case Management Office, Ajman Federal Court,
Federal Civil Court of First Instance,
)in Case No. AJCFICILABMIN2022/0001982/Labour (Partial
Defendant : Biplob Hossen Arijul Islam - Unknown place of residence
)(in both Arabic and English
You are mandated to attend the 04/08/2022 hearing before the Case
Management Office, Ajman Federal Court, Civil Court of First Instance
- Office No. (Case Manager Office 2 - One-Day Circuit) in person or
through an authorized agent, and submit a response memorandum to
the case with all documents attached, within a period of time It does not
exceed ten days from the date of publication in order to consider the case
whose number is mentioned above - as a defendant.
Dated on : 19/07/2022
Judicial Services Office
Abdul Malik Khalfan Al Nagbi

ال�شارقة ،والتي و�صفها ب�أنها غنية عن التعريف وذات �سمعة طيبة على
امل�ستويني الإقليمي والعاملي ،و�أكد على قوة العالقة بني اجلامعة واملكتب
وامل��م��ت��دة ع��ل��ى م���دار ���س��ن��وات ،م�����ش��ي��دا مب�����س��ت��وى اخل��ري��ج�ين م��ن جامعة
ال�شارقة والتي يتم الإ�شادة بهم دائما يف كافة امل�ؤ�س�سات العاملني بها يف
دولة الكويت ،و�أ�ضاف �أن جامعة ال�شارقة تطرح كافة الربامج الأكادميية
ودائما هي االختيار الأول لعدد كبري من الطلبة الكويتيني لتكملة درا�ستهم
اجلامعية يف خمتلف التخ�ص�صات وخا�صة يف املجاالت الطبية وال�صحية،
ويف نهاية حديثة ق��دم �سعادته ال�شكر جلامعة ال�شارقة على اهتمامهم
بالطلبة الكويتيني واال�ستجابة الفورية وال�سريعة من قبل فريق عمل
�إدارة القبول يف اجلامعة عند حل امل�شكالت الطارئة.
ح�ضر اللقاء الأ�ستاذ الدكتور قتيبة حميد ،نائب مدير اجلامعة ل�ش�ؤون
الكليات الطبية والعلوم ال�صحية وعميد كلية ال��ط��ب ،والأ���س��ت��اذ ماجد
حممد اجلروان ،نائب مدير اجلامعة ل�ش�ؤون العالقات العامة ،والأ�ستاذة
عائ�شة حممد بوخاطر ال�شام�سي ،مديرة �إدارة القبول يف اجلامعة ،كما
ح�ضر من جانب املكتب الثقايف ،املر�شدين الأكادمييني الأ�ستاذ ال�ضو عبد
القادر �أحمد ،والأ�ستاذة هناء كمال حممد.

Company Liquidation
Notification
Date 26/ 7/ 2022 Issue No : 13603

70392

ROYAL LONDON MEDICAL CENTER
Date : 25-07-2022
Subject : Company liquidation notification
ROYAL LONDON MEDICAL CENTER
ROYAL LONDON MEDICAL CENTER, which is
registered with the Abu Dhabi Health Department under
license No. MF 1844, announces that we have liquidated
the above-mentioned license, and accordingly we will
stop dealing with insurance companies from 25-07-2022,
Accordingly ROYAL LONDON MEDICAL CENTER
announces that they have finished the accounts and does
not have any dues with the health insurance companies
Anyone who has any right or objection to this notification
should review the Abu Dhabi Health Department or write
to us at the followingemail : cfo@trustvision.ae
ROYAL LONDON MEDICAL CENTER
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :م�ؤ�س�سة ال�سدره
للتكييف رخ�صة رقم  CN 1918653:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة علي حممد علي �سلطان النيادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف نا�صر مبارك �سعيد االحبابي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/مركز
الظفرة البيطري رخ�صة رقمCN 1200240:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مطبخ املوروث ال�شعبي
للم�أكوالت ال�شعبية رخ�صة رقم CN 3662027:
قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة فاطمة حممد مرزوق مانع االحبابي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ح�صه معي�ض مرزوق القحطاين
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :خياط لولوة الغد
لل�سيدات رخ�صة رقم  CN 1116919:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة علوى ح�سن جريبه علي ال�صيعري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد خمي�س حمد �سليمان العي�سائي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :افنتو�س جلوبل
متجر ا�ستهالكي� -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 1415251:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س املال
من  500000اىل 300000
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل ثالثون يوما من تاريخ ن�شر
هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/بنت
الفالح للم�أكوالت ال�شعبية واحلديثه
رخ�صة رقم CN 2908282:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/كراج
االميانول لت�صليح ال�سيارات
رخ�صة رقم CN 3707820:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/كاال
للتجارة العامة رخ�صة رقمCN 3821203:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ميجا ميديكل والتكنولوجيا العلمية
ذ.م.م رخ�صة رقم  CN 1548655:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ابراهيم ا�سماعيل فتح على عبداهلل ال خاجه %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف نظمى راتب نظمى الدباغ
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �شركة ال خاجة القاب�ضة ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مطعم ا�سكوزيتو
رخ�صة رقم  CN 4485022:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم ا�سكوزيتو

�إعــــــــــالن

AL KHAJA HOLDING COMPANY L.L.C

تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ميجا ميديكل و التكنولوجيا العلمية ذ.م.م

�إعــــــــــالن

SQUISITO RESTAURANT

�إىل /مطعم فيوجن �سو�شي
FUSION SUSHI RESTAURANT

�إعــــــــــالن
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�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:بلو هانقر الندري ذ.م.م
عنوان ال�شركة:الوقن رملة الدميا  61الواحد وال�ستون مبنى دائرة البلديات
والنقل -بلدية مدينة العني
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2970570 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:

�إعــــــــــالن
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�إعالن ت�صفية �شركة

نوع ال�شركة�:شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
اال�سم التجاري:اوتو ديتيل اك�سربت�س�-شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
عنوان ال�شركة:م�صفح ال�صناعية م  17ق  15م�ستودع  39وحدة احمد حميد
�سهيل حممد واخرين
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 2462799 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة م�شروبات باردة و �ساخنة 5630004
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة
دائرة التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/احلزم لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات ال�ضريبية ,كم�صفي
قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/7/12:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية
العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2205027579:
تاريخ التعديل2022/7/25:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني خالل
مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/نوال حممد عبداهلل اجلنيبي للتدقيق واملحا�سبة ,كم�صفي قانوين
لل�شركة بتاريخ 2022/7/19:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية
غري العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم231E9417ACB9ED7CC1:
تاريخ التعديل2022/7/25:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني خالل
مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:شركة ناريندير �سينغ العمال البالط
ذ.م.م رخ�صة رقم  CN 1175340:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ناريندير �سينغ جورديب �سينغ %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ناريندير �سينغ جورديب �سينغ
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل حممد �سهيل حممد ال�شام�سى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /شركة ناريندير �سينغ العمال البالط ذ م م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :كافترييا دي�سي كوببا ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 2600619:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /سومان غيمريى جوما غيمريى من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء � /سومان غيمريى جوما غيمريى من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �صقر م�ساعد حممد على النعيمى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كافترييا دي�سي كوببا ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مطعم �سته اال ربع� -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم  CN 4470053:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم �سته اال ربع � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

MEGA MEDICAL & SCIENTIFIC TECHNOLOGY L.L.C

�إىل /ميجا ميديكل و التكنولوجيا العلمية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

MEGA MEDICAL & SCIENTIFIC TECHNOLOGY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�إعــــــــــالن

NARINDER SINGH TILE WORKS CO. L L C

�إىل �/شركة ناريندير �سينغ العمال البالط � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
NARINDER SINGH TILE WORKS CO. - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

�إعــــــــــالن

DESSI CUPPA CAFETERIA L.L.C

�إىل /كافترييادي�سي كوببا � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
DESSI CUPPACAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

SITTAH ELLA ROUBOU RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /مطعم وكافيه �سته اال ربع � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SITTAH ELLA ROUBOU RESTAURANT AND CAFE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة م�شروبات باردة و �ساخنة 5630004
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة حت�ضري و جتهيز الع�صائر الطازجة 5630003
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا) 5610003
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �سبعة �أيام من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي
حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مطعم �سارابيال
رخ�صة رقم  CN 4113969:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عامل جري ابو طاهر %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف حممد ابراهيم حممد ابل اخلاجه
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حمفوجور رحمن �شفيع الرحمن
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 100000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم �سارابيال
SARABELA RESTAURANT

�إىل /مطعم �سارابيال � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SARABELA RESTAURANT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة
عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ماالبار للت�صميم الداخلي ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 1131038:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /كونهى حممد مارانكوالمبيل من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /كونهى حممد مارانكوالمبيل من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عمر على �سعيد ال�ضبع الدرمكى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ماالبار للت�صميم الداخلي ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :اليت اند بي�س ويلن�س لال�ست�شارات

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :حمل العاليل لت�صليح كهرباء

وتطوير ا�سلوب احلياة رخ�صة رقم  CN 4043558:قد تقدموا �إلينا بطلب:

ال�سيارات رخ�صة رقم  CN 1106548:قد تقدموا �إلينا بطلب:

تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة عدنان مو�سى حممد %100

تعديل �إ�سم جتاري من اليت اند بي�س ويلن�س لال�ست�شارات وتطوير ا�سلوب احلياة

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد نا�صر حممد �سعيد الكعبى

LIGHT AND PEACE WELLNESS LIFESTYLE DEVELOPMENT &COUNSULTAN CENTRE

تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إىل /اليت اند بي�س ويلن�س لال�ست�شارات وتطوير ا�سلوب احلياة �شركة ال�شخ�ص

تعديل �إ�سم جتاري من /حمل العاليل لت�صليح كهرباء ال�سيارات

الواحد ذ.م.م � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

AL ALALI AUTO ELECTRICAL REPAIRS SHOP

LIGHT AND PEACE WELLNESS LIFESTYLE DEVELOPMENT & COUNSULTAN

�إىل /حمل العاليل لت�صليح كهرباء ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

PRINTFLY PRINTING SERVICES SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

MALABAR INTERIORS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

-SOLE PROREIETORSHIP L.L.C - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

AL ALALI AUTO ELECTRICAL REPAIRS SHOP - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية

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

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية

خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة

خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة

عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :برينت فلي للخدمات مطابع
رخ�صة رقم  CN 3021090:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة احمد ناياكري ايالت حممد كونهى 100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف دروي�ش عثمان دروي�ش ح�سن احلو�سنى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /برينت فلي للخدمات مطابع
PRINTFLY PRINTING SERVICES

�إىل /برينت فلي خلدمات املطابع � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

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

�إعــــــــــالن

MALABAR INTERIORS L.L.C

�إىل /ماالبار للت�صميم الداخلي � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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نيويورك تاميز :على بايدن التعهد بعدم الرت�شح لوالية ثانية
•• نيويورك-وكاالت

ر�أى �ستيفن �إي�سنربغ �أن على الرئي�س الأمريكي جو بايدن
�إعالن �أنه لن يرت�شح لإعادة انتخابه يف  ،2024و�أال يطلب
من احلزب الدميقراطي،
�أو الأمة ،حتمل خماطر والية ثانية مدتها �أربع �سنوات تبد�أ
بعد بلوغه �سن .82
وتقول احل�سابات التقليدية �إن الرئي�س �سيكون �أحمق �إذا
ك�شف عن مثل هذه اخلطة قبل �أن ي�ضطر �إىل ذلك ،لأنها
�ستقو�ض على الفور قدرته على �إجن��از �أي �شيء ذي �أهمية
حقيقية .لكن يف حالة بايدن ،ف�إن احلجة خاطئة متا ًما.

وي��ورد الكاتب �سبب وج��وب اتخاذ ق��رار ع��دم الرت�شح على
الفور.
�أو ًال والأه����م �أن ان��ت��خ��اب��ات التجديد الن�صفي يف نوفمرب
ت�شرين ال��ث��اين �سرتكز عندها على الق�ضايا الرئي�سيةونوعية املر�شحني الفرديني يف جمل�سي ال��ن��واب وال�شيوخ
بد ًال من مزايا رئا�سة بايدن وما �إذا كان الناخبون ي�شعرون
�أنه يجب �أن يرت�شح مرة �أخرى.
و�أ�ضاف الكاتب �أن ال مزيد من املناورات الواعية من جانب
بايدن وموظفيه ،وال هم�سات واقتبا�سات غري من�سوبة حول
ما يجب �أن يفعله الرئي�س �أو �سيفعله .مبجرد انتهاء ح�ساب
ال����دوالرات ،والإج�����راءات واحل��ج��ج لإب��ق��اء احتماالت والية

ثانية واردة� ،ستزول � ً
أي�ضا حاجة بايدن �إىل اتخاذ مواقف
تكتيكية �أو م�ؤقتة.
ولفت الكاتب �إىل �أن “هذه احل��ري��ة اجل��دي��دة �ست�سمح له
بالقول باقتناع مطلق� ،إن كل �أوق��ي��ة من طاقته وتركيزه
ور�أ���س ماله ال�سيا�سي �سوف يخ�ص�ص لتلبية االحتياجات
الفورية للبالد والأم���ور التي ي�شعر �أنها ت�شكل م�ستقبلنا
ب�شكل �أعمق».
و�إذ لفت الكاتب �إىل بدء احلملة ال�سيا�سية للدميقراطيني
الطاحمني �إىل الرئا�سة� ،أكد �أنه �إذا مل يعلن بايدن �أنه ال
ير�شح نف�سه لإعادة االنتخاب ،ف�إن هذه احلملة الهادئة �ضده
�ستكثف � -سواء �أت��ت من �أ�شخا�ص يعتزمون حت��دي بايدن

يف االنتخابات التمهيدية يف � 2024أو ملجرد ا�ستعرا�ض
ع�ضالتهم لثنيه عن الرت�شح مرة �أخ��رى .ويعود ذلك �إىل
موقعه املتدين يف ا�ستطالعات الر�أي حول الأداء الوظيفي
ومدى ا�ستح�سانه كمر�شح احلزب لعام .2024
و�أ�ضاف “رمبا يلعب بايدن الوقت لتجنب عواقب كونه بطة
عرجاء ،لكن هذا كاذب .قد يكون ذلك م�ؤملًا وغري عادل ،لكن
البع�ض ينظر �إىل بايدن بالفعل على �أنه �أعرج ويفتقر �إىل
احلدة ،وهو �ضعيف و�أقل �إقنا ًعا  -حتى عندما يقول الأ�شياء
ال�صحيحة” .واعترب الكاتب �أن هذا مفهوم يف عمر احلادي
والثمانني ،فلماذا يثري هذه املخاوف وال�شكوك دون داع من
خالل االحتفاظ باحتمالية والية ثانية؟.

تون�س ترتقب «د�ستورا جديدا» ..هل ي�صلح ما �أف�سده الإخوان؟
•• تون�س-وكاالت

يديل التون�سيون ،ب�أ�صواتهم على م�شروع
الد�ستور الذي طرحه رئي�س البالد ،قي�س
�سعيد ،لال�ستفتاء العام ،وقال حمللون �إنه
“�سينهي ع�شرية ���س��وداء يف ت��اري��خ البالد
ويبد�أ مرحلة ت�صحيح امل�سار ب�إغالق الباب
�أمام الف�ساد والإرهاب».
وي��ن��ط��ل��ق اال���س��ت��ف��ت��اء داخ�����ل ت��ون�����س على
ال�����س��اع��ة ال�����س��اد���س��ة م��ن ���ص��ب��اح ال��ي��وم حتى
ال�����س��اع��ة ال��ع��ا���ش��رة ل��ي�لا يف  4832مركز
اقرتاع ،حيث دعي نحو  9ماليني و278
�أل��ف��ا و 541ناخبا تون�سيا �إىل االقرتاع
على م�شروع ال��د���س��ت��ور ،م��ن بينهم 348
�ألفا و 876ناخبا م�سجال بدوائر اخلارج،
و 8م�لاي�ين و� 929أل���ف���ا و 665ناخبا
داخل البالد.
ي����أت���ي ذل����ك ب���ال���ت���وازي م���ع ال���ي���وم الثالث
لت�صويت التون�سيني خارج البالد (موزعني
بني  47دولة) ،حيث يجرى اال�ستفتاء �أيام
 23و 24و 25يوليو من ال�ساعة الثامنة  64مادة ،ومطلع يوليو اجلاري ،انطلقت
�صباحاً حتى ال�ساد�سة م�ساء ح�سب توقيت حملة الدعاية لال�ستفتاء وانتهت ال�سبت
دول �إقامة الناخبني.
املا�ضي ،ثم دخل التون�سيون الأح��د يف يوم
وي��ع��د م�����ش��روع ال��د���س��ت��ور اجل��دي��د م��ن بني �صمتٍ انتخابي تمُ نع فيه الدعاية مبختلف
الإج��راءات اال�ستثنائية للرئي�س التون�سي �أ�شكالها.
يف  25يوليو املا�ضي بعد �إزاح���ة الإخوان و�سيتم �إعالن النتائج يف  26يوليو اجلاري،
من احلكم و�إقالة احلكومة وتعيني �أخرى ث��م ي��ت��م ف��ت��ح ب���اب ال��ط��ع��ون وال��ن��ظ��ر فيها
وح��ل جمل�س الق�ضاء وال�برمل��ان و�إ�صدار وب��ع��ده��ا ُتعلن النتائج النهائية يف الثلث
ت�����ش��ري��ع��ات مب���را����س���ي���م رئ���ا����س���ي���ة وتبكري الأخري من �شهر �أغ�سط�س املقبل على �أن ال
االن��ت��خ��اب��ات ال�برمل��ان��ي��ة �إىل  17دي�سمرب تتجاوز الـ 27من ال�شهر نف�سه.
املقبل.
ويت�ضمن امل�شروع اجلديد للد�ستور 142
ويف  30يونيو املا�ضي ،طرح �سعيد م�شروع مادة ،ومينح �سلطات وا�سعة لرئي�س الدولة
الد�ستور ،ثم �أدخ��ل عليه تعديالت �شملت خ�لاف��ا لد�ستور  2014ال���ذي ك��ان ين�ص

على نظام �شبه برملاين.
�إنهاء حقبة الإخوان
وح�����ول �أه���م���ي���ة احل������دث ،ق����ال ال�صحفي
التون�سي ،جمال بن عمر� ،إن “بالدنا اليوم
�أمام مرحلة مف�صلية يف تاريخها ،الرئي�س
قي�س �سعيد ي�سعى لدولة ذات �سيادة و�إنهاء
كل الثغرات التي عملت على تنامي الإرهاب
والف�ساد».
و�أ�ضاف بن عمر ،لـ”�سكاي نيوز عربية”،
�أن “نعم ،ت��ع��ن��ي �إن���ه���اء ع�����ش��ري��ة الإخ����وان
ال�سوداء التي عثت ف�سادا يف البالد وعبثت
مب�صالح التون�سيني ،ووقف توظيف الدين
يف ال�سيا�سة ،وم���ن ث��م ف��ت��ح �آف����اق جديدة

ما �أهم بنود و�سمات د�ستور تون�س اجلديد ؟
•• تون�س-رويرتز

���ص��وت التون�سيون على د���س��ت��ور ج��دي��د م��ق�ترح يعزز
بدرجة كبرية �سلطات الرئي�س قي�س �سعيد مما يزيد
من خماوف منتقديه من �أنه يهدف �إىل تر�سيخ حكم
الرجل الواحد والق�ضاء على املكا�سب الدميقراطية
التي حتققت من ثورة عام .2011
وفيما يلي بع�ض �سماته الرئي�سية:
الرئي�س ي�ش ّكل احلكومة
 تن�ص امل��ادة  101على �أن الرئي�س هو ال��ذي يعنيرئي�س ال����وزراء ،وك��ذل��ك �أع�ضاء احلكومة ،بناء على
اق��ت��راح م���ن رئ��ي�����س ال�������وزراء ،يف خ����روج ع���ن النظام
احل��ايل ال��ذي يعطي للربملان دورا رئي�سيا يف اختيار
احلكومات.
 تن�ص امل��ادة  112على �أن احلكومة م�س�ؤولة �أمامال��رئ��ي�����س ،بينما ت��ن�����ص امل����ادة  87ع��ل��ى �أن الرئي�س
ميار�س املهام التنفيذية مب�ساعدة احلكومة.
 تن�ص امل���ادة  102على �أن ب���إم��ك��ان الرئي�س �إقالةاحلكومة �أو �أي من �أع�ضائها.
 لكي يتمكن الربملان من �إقالة احلكومة ،يتعني ت�أييدثلثي النواب حلجب الثقة عنها يف ت�صويت ،ح�سبما
تن�ص امل���ادة  ،115وه��و هام�ش �أك�ب�ر م��ن الأغلبية
الب�سيطة املطلوبة حاليا .وتن�ص امل���ادة  116على
�أنه يف حالة �إجراء ت�صويت ثان بحجب الثقة يف نف�س
الدورة الربملانية ،فيمكن للرئي�س �إما قبول ا�ستقالة
احلكومة �أو حل الربملان مما يعني �إج��راء انتخابات
جديدة.
 متنح امل���ادة  68رئي�س اجلمهورية احل��ق يف طرحم�شروعات القوانني على جمل�س ال��ن��واب ،وتقول �إن
لها الأولوية على املقرتحات الت�شريعية الأخرى.
 تن�ص امل��ادة  61على �أن التفوي�ض املمنوح للنائبمي��ك��ن �سحبه وف���ق ال�����ش��روط ال��ت��ي ي��ح��دده��ا قانون
االنتخابات .ومل يتم تو�ضيحها.
 ت��ن�����ص امل�����ادة  69ع��ل��ى �أن م�����ش��روع��ات القواننيواالق�ت�راح���ات  ،ال��ت��ي ي��ق��دم��ه��ا امل�����ش��رع��ون ،اخلا�صة
بتعديل قوانني موجودة ال ُتقبل �إذا ك��ان من �ش�أنها
الإخ��ل�ال ب��امل��وازن��ات امل��ال��ي��ة ل��ل��دول��ة ،دون حت��دي��د ما
يعنيه ذلك.
 ي��ن�����ص م�����ش��روع ال��د���س��ت��ور ع��ل��ى �إن�������ش���اء “جمل�سواليات” جديد ليكون غرفة ثانية يف الربملان ،لكنه
ال يعطي �سوى تفا�صيل قليلة عن طريقة انتخابه �أو
ال�صالحيات التي �سيتمتع بها.
 ي�ستخدم ال��د���س��ت��ور اجل��دي��د تعبري “الوظائف”ولي�س ال�سلطات الت�شريعية والق�ضائية والتنفيذية،
وهي لغة يقول النقاد �إنها تدل على ت�ضا�ؤل مكانتها
يف النظام الرئا�سي املقرتح.
 تن�ص امل��ادة  90على �أن الرئي�س ميكنه اال�ستمراريف احلكم لفرتتني متتاليتني م��دة ك��ل منها خم�س
�سنوات .وت�ضيف �أن املدة الواحدة ميكن مدها مبوجب
القانون �إذا مل يت�سن �إج��راء االنتخابات يف موعدها
املقرر ب�سبب �أو خطر و�شيك».

لل�شعب وللدولة».
واع��ت�بر �أن ه��ن��اك حت��دي��ات ك��ث�يرة تواجه
اال�ستفتاء“ ،و�أبرزها الدولة العميقة التي
عملت الإخ���وان على غر�س موالني لها يف
ك��ل ال�����وزارات وح��ت��ى ال��ب��ل��دي��ات ال�صغرية،
و����س���ت���ك���ون ه���ن���اك حم�������اوالت م����ن قبلهم
للت�شوي�ش ع��ل��ى اال���س��ت��ف��ت��اء ،ك��م��ا نالحظ
على مواقع التوا�صل االجتماعي عرب دعوة
ال��ت��ون�����س��ي�ين ل��ع��دم امل�����ش��ارك��ة وك��ذل��ك دفع
الكثري من الأموال يف �سبيل املقاطعة».
وحول �أبرز التعديالت بالد�ستور اجلديد،
�أو���ض��ح �أن “هناك ت��غ��ي�يرات ك��ب�يرة تنهي
وت�صحح م�سار  2014ال���ذي ك��ان يخدم

 ن�صت امل���ادة  109على متتع الرئي�س باحل�صانةطيلة فرتة واليته ،وال يجوز ا�ستجوابه عن ت�صرفاته
�أثناء ت�أدية مهامه.
 ت�سمح املادة  96للرئي�س باتخاذ “تدابري ا�ستثنائية”�إذا ما ر�أى �أن هناك “حالة خطر داه��م مهدد لكيان
اجلمهورية و�أمن البالد وا�ستقاللها” بعد ا�ست�شارة
رئي�س الوزراء والربملان.
 متنح املادة  106الرئي�س �سلطة تعيني من ي�شغلونالوظائف الع�سكرية واملدنية العليا بناء على اقرتاحات
من رئي�س الوزراء.
 كما يف الد�ستور احلايل ،الرئي�س هو القائد الأعلىل��ل��ق��وات امل�سلحة .لكن ق���وات الأم���ن ال��داخ��ل��ي ،التي
ت��ت��ل��ق��ى �أوام����ره����ا م���ن احل��ك��وم��ة مب��وج��ب الد�ستور
القائم� ،ستكون مبوجب الد�ستور اجلديد م�س�ؤولة
�أمام الرئي�س.
 امل��ادة  136تن�ص على �أن الرئي�س� ،أو على الأقلثلث �أع�ضاء الربملان ،لديه احلق يف املطالبة بتعديل
الد�ستور لكن ال ميكن لتلك التعديالت �أن ت�شمل
تغيريات ملدد الوالية الرئا�سية املحددة بواليتني.
 ومتدد املادة � 140صالحية املر�سوم الرئا�سي الذي�أ�صدره الرئي�س قي�س �سعيد يف �سبتمرب �أيلول 2021
و�سمح له باحلكم من خ�لال �إ���ص��دار املرا�سيم حلني
انتخاب برملان جديد وا�ضطالعه مبهامه.
 مثلما و�صفت م�سودة الد�ستور ال�برمل��ان واجلهاتالتنفيذية ب���أن��ه��ا “وظيفة” ،ت�صف �أي�����ض��ا الق�ضاء
ب�أنه “وظيفة” بدال من “�سلطة” وهو ما قال عنه
منتقدون �إنه ي�شري �إىل تراجع دوره.
 امل��ادة  120تفيد ب���أن تعيني الق�ضاة يتم ب�أمر منالرئي�س بعد تر�شيحات من املجل�س الأعلى للق�ضاء
املعني بالأمر.
وهم ممنوعون من الإ�ضراب.
 تن�ص املادة اخلام�سة على �أن تون�س جزء من الأمةالإ���س�لام��ي��ة “وعلى ال���دول���ة وح��ده��ا �أن تعمل على
حتقيق مقا�صد الإ���س�لام احلنيف يف احل��ف��اظ على
النّف�س والعر�ض واملال والدين واحلرية».
 مت ح�����ذف ج��م��ل��ة م����ن ال���د����س���ت���ور احل�������ايل ،يقول�إ�سالميون �إنها حتدد هوية تون�س كدولة �إ�سالمية.
 امل���ادة  88تن�ص على �أن الرئي�س يجب �أن يكونم�سلما.
 م��ث��ل ال��د���س��ت��ور ال��ق��ائ��م ،تتعهد م�����س��ودة الد�ستوراجل��دي��د بحماية احل��ق��وق واحل��ري��ات مب��ا ي�شمل حق
ت�شكيل �أح��زاب �سيا�سية وحق االحتجاج .وين�ص على
�ضمان حرية الر�أي والن�شر وكذلك حرية العقيدة.
 وتقول امل�سودة اجلديدة �إن الد�ستور ي�ضمن امل�ساواةب�ين ال��رج��ال والن�ساء وال��دول��ة �ستعمل على �ضمان
متثيل امل��ر�أة يف الكيانات املنتخبة و�ستتخذ �إجراءات
ملكافحة العنف �ضد الن�ساء.
 تن�ص املادة  55على �أنه لي�س هناك قيود �ستحد مناحلقوق واحل��ري��ات “�إالّ مبقت�ضى قانون ول�ضرورة
يقت�ضيها الدفاع الوطني �أو الأمن العام” وهو مماثل
ملا يذكره الد�ستور احلايل.

الإخ����وان وح��ل��ف��اءه��ا� ،سيكون ه��ن��اك نظام
رئا�سي لت�شمل �صالحيات الرئي�س تعيني
احلكومة والق�ضاة وتقلي�ص النفوذ ال�سابق
ل��ل�برمل��ان ،ك��م��ا ي��خ��ول ل��ه ال��د���س��ت��ور �إقالة
احل��ك��وم��ة دون �أن ي��ك��ون ل��ل�برمل��ان دور يف
ذلك».
و�أو���ض��ح �أن “امل�س�ألة الت�شريعية انق�سمت
ب�ين جمل�س ن���واب ال�شعب ال���ذي ينتخب
ن��واب��ه ب��اق�تراع مبا�شر مل��دة خم�س �سنوات
واملجل�س الوطني للجهات وي�ضم ممثلني
منتخبني ع��ن ك��ل منطقة على �أن ي�صدر
الحقا قانون يحدد مهامه».
واعترب �أن “املجل�س اجلديد يندرج يف �إطار
ت�ص ّور الرئي�س قي�س �سعيد ل�لا مركزية
ال���ق���رار ،و�أن احل��ل��ول ل��ل��م��ن��اط��ق املهم�شة
والتي تفتقد للتنمية يجب �أن تطرح من
قبل الأهايل».
ووف������ق رئ���ي�������س ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ل��ي��ا امل�ستقلة
لالنتخابات فاروق بوع�سكر ،خالل م�ؤمتر
�صحفي ،ف���إن ن�سب امل�شاركة يف الت�صويت
ب����اخل����ارج خ��ل��ال ال����ي����وم الأول يف دائ�����رة
“فرن�سا ”1بلغت  1.9يف املئة ويف دائرة
“فرن�سا 1.8 ”2يف املئة ،ويف دائرة �أملانيا
 4.5يف املئة ويف دائ���رة ب�إيطاليا  1.2يف
املئة ،ويف دائرة الأمريكيتني وبقية الدول
الأوروب���ي���ة بلغت  3.1يف امل��ئ��ة ويف دائرة
العامل العربي وبقية العامل بلغت  2.9يف
املئة.
وقال بوع�سكر �إن اجلالية التون�سية �ستتجه
ب�����ش��ك��ل ك��ب�ير يف ال���ي���وم الأخ���ي��ر م���ن �أي����ام
االق�ت�راع ،م�شريا �إىل �أن��ه مل يتم ت�سجيل
�أي �إ�شكاليات كربى و�صعوبات يف �صفوف
اجلالية عند االقرتاع.

جولة �سرتكز على  4ملفات رئي�سية

ماكرون �إىل �أفريقيا ..رحلة «حمورية» ب�أهداف حمددة

•• عوا�صم-وكاالت

ب��د�أ الرئي�س الفرن�سي �إميانويل م��اك��رون �أم�س االثنني
ج��ول��ة خ��ارج��ي��ة بعد � 3أ���ش��ه��ر م��ن �إع����ادة انتخابه لوالية
ث��ان��ي��ة� ،إىل  3دول �إف��ري��ق��ي��ة ،ق��ال حمللون �إن��ه��ا �سرتكز
على  4ملفات رئي�سية ،بينها “مكافحة الإرهاب” و”ر�أب
ال�صدع” و”�أمن ال��غ��ذاء».ووف��ق ب��ي��ان لق�صر الإليزيه،
يقوم ماكرون بجولة يف �أفريقيا جنوب ال�صحراء ،يزور
خاللها الكامريون وبنني وغينيا بي�ساو ،من  25يوليو
ملدة � 4أيام� ،سرتكز على �أزمة الغذاء الناجمة عن احلرب
يف �أوكرانيا وق�ضايا الإن��ت��اج ال��زراع��ي والق�ضايا الأمنية،
والت�أكيد على ا�ستمرارية وثبات التزامه بعملية جتديد
العالقة مع القارة الإفريقية.ويرافق ماكرون يف جولته
وزي��رة اخلارجية كاترين كولونا ،ووزي��ر القوات امل�سلحة
�سيبا�ستيان لوكورنو ،والوزير املفو�ض للتجارة اخلارجية
�أول��ي��ف��ي��ي��ه ب��ي�����ش��ت ،ووزي������رة ال���دول���ة ل��ل��ت��ن��م��ي��ة كري�سوال
زا�شاروبولو.وكان الرئي�س الفرن�سي �أعلن الأ�سبوع املا�ضي
رغ��ب��ت��ه يف “�إعادة تقييم ال���وج���ود ال��ع�����س��ك��ري يف القارة
الإفريقية بحلول اخلريف” ،بينما تعمل القوة املناه�ضة
للإرهاب “برخان” على ا�ستكمال خروجها من مايل.
و�ستكون الكامريون التي تعترب القوة االقت�صادية الأوىل
يف و�سط �إفريقيا ،املحطة الأوىل يف هذه الرحلة .و�سيلتقي
م��اك��رون ب��ول ب��ي��ا ،الرئي�س البالغ م��ن العمر  89عاما،
ق�ضى منها  40عاما على ر�أ�س البالد.
 4ملفات رئي�سية
وحول �أبرز امللفات بجعبة ماكرون ،قال الأكادميي واملحلل
ال�سيا�سي� ،آرث���ر ليديكربك� ،إن “هذه اجل��ول��ة �ست�سمح
للرئي�س الفرن�سي ب���إع��ادة ت�أكيد التزامه بعملية جتديد
عالقة فرن�سا مع القارة الإفريقية».
و�أو����ض���ح ل��ي��دي��ك�برك ،لـ�سكاي ن��ي��وز ع��رب��ي��ة� ،أن���ه “خالل
واليته الأوىل ،ف�ضل ماكرون زي��ارة دول ال�ساحل ،وذلك
يف �إطار التزامه مكافحة الإرهابيني ،والدول غري الناطقة
بالفرن�سية يف �إفريقيا مثل نيجرييا و�إث��ي��وب��ي��ا وجنوب
�إفريقيا ،و�أهمل بذلك البلدان التي كانت واقعة يف منطقة

النفوذ الفرن�سي يف و�سط �إفريقيا مثل الغابون والكونغو
الدميقراطية والكامريون ،التي ط��ورت يف الوقت نف�سه
عالقات �سيا�سية واقت�صادية مع قوى �أخرى مثل ال�صني
�أو رو�سيا».و�أكد على �أن “ماكرون مع هذه الزيارة الأوىل
له خارج �أوروبا منذ �إعادة انتخابه يف �أبريل املا�ضي ،يعتزم
توجيه �إ���ش��ارة ت�ؤكد الأول��وي��ة ال�سيا�سية املمنوحة للقارة
الإفريقية».و�أ�شار �إىل �أنه “�سيعمل ماكرون جاهدا على
ر�أب ال�صدع يف ظل حالة غ�ضب تت�صاعد �ضد باري�س يف
مايل والنيجر وبوركينا فا�سو وحتى ت�شاد ،جراء ت�صاعد
عمليات التنظيمات الإره��اب��ي��ة التي طالت املدنيني عرب
الإع�لان عن �شراكات وا�ستثمارات تخفف حدة االحتقان
جتاه بالده».
ب����دوره ،ق���ال الأك���ادمي���ي املتخ�ص�ص ب��ال�����ش���ؤون الدولية،
�سمري الكا�شف� ،إن �إعالن فرن�سا �سحب قواتها من منطقة
ال�ساحل وال�صحراء� ،أ�شعر قادة املنطقة ب�أن باري�س تتخلى
عنهم ،فباتت العالقات بني اجلانبني متوترة ،وهو ما دفع
م��اك��رون لإج����راء ه��ذه اجل��ول��ة يف حم��اول��ة ل��وق��ف تغلغل
لنفوذ الرو�سي وال�صيني بالقارة ال�سمراء.
و�أ����ض���اف ال��ك��ا���ش��ف ،يف ت�����ص��ري��ح��ات لـ�سكاي ن��ي��وز عربية،
�أن م���اك���رون �سيعمل خ�ل�ال اجل��ول��ة ع��ل��ى ت��و���س��ي��ع دائرة
اال�ستثمارات واال�ستفادة من الفر�ص ال��واع��دة يف القارة
يف مقابل الإع�ل�ان ع��ن دع��م ع�سكري يف مواجهة تنامي
التنظيمات الإره��اب��ي��ة ،خا�صة يف بنني ال��ت��ي ت��ع��اين من
ت�صاعد اخلطر الإرهابي املتمدد من دول ال�ساحل.
و�أ����ش���ار �إىل �أن���ه يف ال��ك��ام�يرون ���س��ت�ترك��ز امل��ح��ادث��ات على
تهديد جماعة بوكو حرام يف �شمال البالد والنزاع الدائر
يف منطقتي ال�شمال الغربي واجلنوب الغربي منذ �أكرث
من خم�س �سنوات بني قوات الأمن وجمموعات انف�صالية
م�سلحة� ،إ�ضافة �إىل �أزم��ة الغذاء التي �سببتها احل��رب يف
�أوكرانيا ومبادرة “فارم” التي �أطلقت يف مار�س مع االحتاد
الأوروبي واالحتاد الإفريقي لزيادة الإنتاج الزراعي.
و�أو�ضح �أنه �ستتم مناق�شة ق�ضية ال�ساحل يف غينيا بي�ساو
التي ي�ستعد رئي�سها �أومارو �سي�سوكو �إمبالو لتويل رئا�سة
املجموعة االقت�صادية لدول غرب �إفريقيا (�إيكوا�س) التي
تقف على خط املواجهة �ضد املجل�س الع�سكري يف مايل.
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عوا�صم
وا�شنطن
تناول حمرر �ش�ؤون الأم��ن القومي يف جملة “نا�شونال �إنرت�ست”
الأمريكية مارك �أيب�سكوبو�س حماوالت الرئي�س الرو�سي فالدميري
بوتني لفك العزلة الغربية من طريق زيارته لإيران قبل �أيام ،قائ ً
ال
�إن بوتني �أعطى ال�ضوء الأخ�ضر للتو�صل �إىل �إتفاق ت�صدير احلبوب
عرب البحر الأ�سود ،وهو االتفاق الرئي�سي الأول بني رو�سيا و�أوكرانيا
منذ بدء الغزو الرو�سي يف  24فرباير �-شباط.
واالتفاق ،الذي جرى التفاو�ض عليه بني �أوكرانيا وتركيا ورو�سيا
والأمم املتحدة ،ي�ضع �إط���اراً مل��ع��اودة �شحن احلبوب من �أوكرانيا.
وهو ين�ص على �إن�شاء “مركز مراقبة” يف ا�سطنبول يديره فريق
ي�ضم م�س�ؤولني من الأمم املتحدة وتركيا ورو�سيا و�أوكرانيا ،لتن�سيق
ت�صدير احل��ب��وب ع�بر مم��ر بحري �آم��ن م��ن امل��وان��ئ الأوك��ران��ي��ة يف
�أودي�����س��ا وت�����ش�يرن��وم��ور���س��ك وي��وج��ن��ي.ومل تن�شر تفا�صيل اخلطة
على ال��ف��ور .و�سبق للم�س�ؤولني ال��رو���س �أن �أ���ص��روا على �أن ال�سفن
الأوكرانية التي حتمل احلبوب يجب �أن تخ�ضع لتفتي�ش البحرية
الرو�سية يف طريق عودتها ،متحدثني عن احتمال ا�ستخدام هذه
ال�سفن لتهريب جتهيزات ع�سكرية �إىل �أوكرانيا .ومبوجب الن�سخة
النهائية من االتفاق ،ف�إن ال�سفن الأوكرانية �ستخ�ضع لتفتي�ش من
قبل البحرية الرتكية.
�سول

جتري طائرات هليكوبرت �أبات�شي تابعة للجي�ش الأمريكي متمركزة
يف ك��وري��ا اجلنوبية تدريبات بالذخرية احلية لأول م��رة منذ عام
 ،2019فيما يكثف البلدان احلليفان التدريبات الع�سكرية و�سط
توتر مع كوريا ال�شمالية.
ا�ست�ؤنف التدريب يف جممع رودريجيز الي��ف فاير الواقع جنوبي
امل��ن��ط��ق��ة م��ن��زوع��ة ال�����س�لاح ���ش��دي��دة ال��ت��ح�����ص�ين ع��ل��ى احل�����دود بني
الكوريتني ،بعد �أن مت �إل��غ��ا�ؤه يف ال�سنوات املا�ضية عندما ا�شتكى
�سكان يف مناطق جماورة من ال�ضو�ضاء وعربوا عن خماوف تتعلق
بال�سالمة.و�أظهرت ت�سجيالت فيديو و�صور ن�شرتها فرقة امل�شاة
الثانية الأمريكية طائرات هليكوبرت من طراز �أبات�شي �إيه�.إت�ش-
�64إي يف 6ت�شارك يف تدريبات الأ�سبوع املا�ضي.
وقالت الفرقة على تويرت “الطاقم يتدرب ليال ونهارا على �صاروخ
هيلفاير �إيه.جي�.إم 114-و�صاروخ هيدرا .»70
وت�أتي التدريبات يف الوقت الذي �أعلن فيه البلدان احلليفان �أنهما
�سي�ست�أنفان التدريبات امليدانية الأخ��رى خالل املناورات امل�شرتكة
التي تقل�صت لعدة �سنوات ب�سبب كوفيد 19-واجل��ه��ود املبذولة
للحد من التوتر مع ال�شمال.
وتعهد رئي�س كوريا اجلنوبية يون �سوك ي��ول ،ال��ذي توىل من�صبه
يف مايو �أيار ،ب�إعادة التدريبات امل�شرتكة ملا كانت عليه وتعزيز الردع
�ضد كوريا ال�شمالية.
وقال م�س�ؤول بوزارة الدفاع يف �سول �إن تدريبات �أبات�شي �ستقي�س �أي�ضا
م�ستوى ال�ضو�ضاء التي ت�سببها من �أجل التعامل مع ال�شكاوى.
ومل ترد القوات الأمريكية يف كوريا اجلنوبية على طلب للتعليق.
نريوبي
قتل نحو ثالثني �شخ�صا م�ساء �أم�س الأول الأح��د يف و�سط كينيا
بعدما �سقطت حافلة رك��اب من على ج�سر على ما �أعلن م�س�ؤول
حملي �أم�س االثنني.
و�سقطت احلافلة من علو حوايل �أربعني مرتا يف نهر نيتي عندما
كانت تعرب ج�سرا غالبا ما تقع عليه حوادث على بعد حوايل خم�سني
كيلومرتا من مدينة مريو من حيث انطلقت باجتاه مومبا�سا يف
جنوب �شرق البالد.وق�ضى نحو ع�شرين �شخ�صا على الفور وتويف
�أربعة �آخرون يف امل�ست�شفى فيما انت�شلت �ست جثث �صباح االثنني من
النهر على ما قال امل�س�ؤول الإداري يف منطقة تاراكا نيتي ،نوربرت
كومورا.و�أ�ضاف “عمليات البحث متوا�صلة ونحاول انت�شال حطام
احلافلة ويتوا�صل التحقيق ملعرفة �سبب احلادث».
و�أظ��ه��رت ���ص��ور ن�شرتها و���س��ائ��ل االع�ل�ام املحلية حافلة مت�ضررة
ومقاعد قذفت خارج هيكلها.وي�شهد عدد �ضحايا احلوادث املرورية
ارتفاعا منذ �سنوات عدة.فبني كانون الثاين-يناير وحزيران-يونيو
قتل � 1912شخ�صا يف مقابل  1754يف الفرتة نف�سها من العام
ال�سابق �أي بزيادة ن�سبتها  % 9وف��ق �أح��دث الأرق���ام ال�صادرة عن
هيئة النقل وال�سالمة املرورية.

�أوامر ب�إخالء بلدتني يف جنوب اليابان
بعد ثوران بركان «�ساكوراجيما»
•• طوكيو-وام:

�أمرت ال�سلطات املحلية يف جنوب اليابان ع�شرات ال�سكان ب�إخالء منازلهم
بعد ث���وران ب��رك��ان “�ساكوراجيما “ يف كاغو�شيما جنوبي ال��ب�لاد الأحد
و�إ�صدار الوكالة الوطنية للأر�صاد اجلوية �أعلى م�ستوى من الإنذار.
وق��ال يو�شيهيكو �إي�سوزاكي نائب الأم�ين العام ملجل�س ال���وزراء الياباين
�إن ال�سلطات �أم��رت ب�إخالء بلدة “ �أرمي��ورا “ بالكامل وق�سم من بلدة “
فورو�ساتو “ ،م�ؤكدا عدم ورود تقارير حتى الآن عن ت�سجيل �أ�ضرار.
م��ن جهته �أ���ش��ار ت�سويو�شي ناكات�سوجي امل��ت��ح��دث با�سم دائ���رة مراقبة
ال�براك�ين يف ال��وك��ال��ة اليابانية ل�ل�أر���ص��اد اجل��وي��ة �إىل �أن ال��وك��ال��ة رفعت
�إنذارها ملنطقة “�ساكوراجيما “ �إىل امل�ستوى اخلام�س وهو �أعلى م�ستوى
وي�ستدعي �إجراء عمليات �إخالء.
كان الربكان قد �أطلق �أم�س الأول الأحد �سحبا كبرية من الرماد امتدت
مل�سافة نحو  2.5كلم من الفوهة ،وفق بيان للوكالة اليابانية للأر�صاد
اجلوية ،فيما بلغ ارتفاع الدخان  300مرت وامتزج مع ال�سحب.
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ال�صني ت�سجل � 800إ�صابة جديدة بكوفيد19 -
•• �شنغهاي-رويرتز

قالت جلنة ال�صحة الوطنية �أم�س
االث��ن�ين �إن ب��ر ال�صني الرئي�سي
����س���ج���ل � 800إ�����ص����اب����ة ج���دي���دة
بفريو�س كورونا يوم الأحد منها
� 150إ�صابة م�صحوبة ب�أعرا�ض
و 650بال �أعرا�ض.
وك�����ان ب���ر ال�����ص�ين ال��رئ��ي�����س��ي قد
����س���ج���ل � 982إ�����ص����اب����ة ج���دي���دة
ب��ف�يرو���س ك��ورون��ا قبل ي��وم منها

10

� 129إ�صابة م�صحوبة ب�أعرا�ض
و 853بال �أعرا�ض.
ومل ي���ت���م ت�����س��ج��ي��ل �أي وف���ي���ات
ج��دي��دة ليظل ع��دد ال��وف��ي��ات كما
هو .5226
و�سجل بر ال�صني الرئي�سي حتى
الآن �228798إ�صابة م�ؤكدة
م�صحوبة ب�أعرا�ض.
وقالت احلكومة املحلية يف بكني
�إن ال��ع��ا���ص��م��ة ال�����ص��ي��ن��ي��ة �سجلت
�إ����ص���اب���ة حم��ل��ي��ة ج���دي���دة واح����دة

توقع بدء انخفا�ض عدد �سكان ال�صني قبل عام 2025

ظهرت يف �إح��دى مناطق احلجر
ال�����ص��ح��ي م��ق��ارن��ة ب��ع��دم ت�سجيل
�أي �إ�ص ـ ـ ــابات حم��ل��ي��ة يف اليوم
ال�سابق.
و�أظهرت بيانات احلكومة املحلية
ب�شنغهاي ت�سجيل امل��رك��ز املايل
ل��ل�����ص�ين ث��ل�اث �إ����ص���اب���ات حملية
جديدة م�صحوبة ب�أعرا�ض مثل
اليوم ال�سابق و� 15إ�صابة حملية
بال �أعرا�ض مقابل � 21إ�صابة يف
اليوم ال�سابق.

•• هوجن كوجن-رويرتز

نقلت �صحيفة جلوبال تاميز املدعومة من الدولة يف ال�صني عن م�س�ؤول �صحي كبري قوله �إن
عدد �سكان ال�صني تباط�أ ب�شكل كبري ومن املتوقع �أن يبد�أ يف الرتاجع قبل عام .2025
و�أظهرت بيانات املواليد التي ن�شرت يف �ساعة مت�أخرة من م�ساء الأحد �أن عدد املواليد اجلدد يف
عام  2021كان الأدنى منذ ع�شرات ال�سنني يف عدة �أقاليم.وقالت جلوبال تاميز �إن عدد املواليد
يف �إقليم هونان بو�سط البالد انخف�ض �إىل �أقل من � 500ألف لأول مرة منذ ما يقرب من 60
عاما .و�أ�ضافت �أن �إقليم جواجندوجن بجنوب ال�صني هو الوحيد الذي �شهد �أكرث من مليون
مولود جديد.وتكافح ال�صني لوقف االنكما�ش ال�سريع يف النمو ال�سكاين الطبيعي مع اختيار
�شبان كثريين عدم �إجناب �أطفال ب�سبب عوامل ت�شمل التكلفة املرتفعة و�ضغوط العمل.وقالت
ال�صحيفة نقال عن يانغ وينت�شوانغ رئي�س �ش�ؤون ال�سكان والأ�سرة يف جلنة ال�صحة الوطنية �إن
من املتوقع �أن يبد�أ عدد �سكان ال�صني يف الرتاجع يف الفرتة من � 2021إىل .2025

�سيا�سيون يخ�شون �إف�شال حماوالت توحيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية

ال�صراعات تدفع لييبا �إىل حافة النار ..والعنف يتو�سع
•• عوا�صم-وكاالت

امل�شهد ال�سيا�سي الليبي �أ�صبح على
حافة من النار بعد �أن تو�سعت دائرة
ال��ع��ن��ف يف ال���ب�ل�اد ،وذل���ك ب��ع��د فرتة
طويلة من الهدوء واحتواء املواقف
بني العديد من الكتائب امل�سلحة.
ووف���ق �صحف ع��رب��ي��ة ����ص���ادرة �أم�س
االث��ن�ين� ،أب���دى �سيا�سيون تخوفهم
من �إق��دام امليلي�شيات يف غرب البالد
على �إف�شال حماوالت توحيد امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،من خالل تغولها وفر�ض
���س��ط��وت��ه��ا ع��ل��ى الأر�������ض ،ب��ع��د جتدد
اال�شتباكات امل�سلحة ب�ين عنا�صرها
يف طرابل�س.
اجتماع �إ�سطنبول
وتناولت �صحيفة “العرب” اللندنية
تفا�صيل تغريدة امل�ست�شارة اخلا�صة
ل�ل�أم�ين ال��ع��ام ل�ل�أمم املتحدة ب�ش�أن
ل��ي��ب��ي��ا ���س��ت��ي��ف��اين وي���ل���ي���ام���ز ،والتي
تزامنت مع حتركات ع�سكرية قامت
ب���ه���ا جم���م���وع���ات م�����س��ل��ح��ة موالية
ل��رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة امل����وازي����ة فتحي
با�شاغا يف م�صراتة وطرابل�س ،تنبيهاً
ل��وج��ود ت��واف��ق دويل مت يف اجتماع
ع��ق��د يف �إ���س��ط��ن��ب��ول اخل��م��ي�����س على
دع���م ال��ت��واف��ق احل��ا���ص��ل ب�ين رئي�س
حكومة الوحدة الوطنية عبداحلميد
الدبيبة والقائد العام للجي�ش امل�شري
خليفة حفرت.
وذك����رت ال�صحيفة �أن التنبيه كان
موجهاً �إىل با�شاغا واجلهة الإقليمية
التي تقف خلفه ،والتي من املرجح �أن
تكون قد موّلت املجموعات امل�سلحة
ال��ت��ي ع���ادت جم����دداً �إىل ���ص��ف��ه ،بعد
�أن ات���خ���ذت احل���ي���اد خ��ل�ال الفرتة
املا�ضية.
ونقلت ال�صحيفة عن ويليامز قولها
عرب ح�سابها يف تويرت� ،إنها “دُعِ َيت
اخلمي�س يف �إ�سطنبول �إىل ح�ضور
اجتماع ب�ضيافة احلكومة الرتكية
ح�����ض��ره م�����س���ؤول��ون ك��ب��ار م��ن م�صر
وفرن�سا و�أملانيا و�إيطاليا وبريطانيا
والواليات املتحدة».
وط�����ال�����ب امل���ج���ت���م���ع���ون بالتهدئة،

خ�������ص���و����ص���اً يف غ������رب ل���ي���ب���ي���ا حيث
ت��ت�����ص��ارع امل��ج��م��وع��ات امل�����س��ل��ح��ة على
ال�����س��ل��ط��ة ومت����ار�����س ����ض���غ���وط���اً على
الأط��راف ال�سيا�سية .كما �أك��دوا على
�ضرورة حماية ا�ستقاللية امل�ؤ�س�سات
ال�����س��ي��ادي��ة وح���ي���اده���ا ،مب���ا يف ذلك
امل�ؤ�س�سة الوطنية للنفط ،من �أجل
�إبعادها عن التجاذبات ال�سيا�سية.
وت�����ش�ير ت�����س��ري��ب��ات �إىل �أن اتفاقاً
مت ب��ي�ن ح���ف�ت�ر وال���دب���ي���ب���ة يق�ضي
ب���إق��ال��ة �صنع اهلل وتعيني ب��ن قدارة
ودف��ع دي��ون م�ستحقة على امل�ؤ�س�سة
ال��ع�����س��ك��ري��ة وم�ت�راك���م���ة م��ن��ذ حرب
طرابل�س ،مقابل ف��ك التحالف مع
فتحي با�شاغا ودعم الربملان لتعديل
ح���ك���وم���ي ���س��ي��ج��ري��ه ال���دب���ي���ب���ة على
حكومته ،وهو ما �سريفع �أي �شرعية
عن حكومة با�شاغا.
خطرمتزايد
ف��ي��م��ا ق���ال���ت ���ص��ح��ي��ف��ة “اندبندنت
عربية” �إن ال�������ص���دام الع�سكري
ال��ذي �شهدته م�صراتة ب�ين كتيبتي
ال���ق���وة امل�����ش�ترك��ة ول������واء املحجوب
وال���ذي �أ�سفر ع��ن مقتل عن�صر من
الثانية ،ي�أتي بعد �ساعات من عودة
الهدوء �إىل العا�صمة طرابل�س ،وتال
ا���ش��ت��ب��اك��ات ه��ي الأع���ن���ف م��ن��ذ بداية
العام بني امليلي�شيات املتناف�سة على
النفوذ التي �أوقعت  16قتي ً
ال بينهم

مدنيون ،ما ت�سبب مبوجة انتقادات
حملية ودول��ي��ة لكل الأط����راف التي
���ش��ارك��ت يف ه��ذه الأح����داث م��ع وعيد
مبحا�سبتهم على �أفعالهم.
و�أ����ش���ارت ال�صحيفة �إىل �أن مدينة
م�صراتة (���ش��رق طرابل�س) تنف�ست
ال�صعداء بعد جن��اح ق��ي��ادات حملية
يف ال��ت��و���ص��ل �إىل ات��ف��اق ع��ل��ى �إيقاف
اال����ش���ت���ب���اك���ات امل�����س��ل��ح��ة ب��ي�ن القوة
امل�شرتكة التابعة حلكومة الوحدة
برئا�سة عبد احلميد الدبيبة ولواء
امل��ح��ج��وب امل����ؤي���د حل��ك��وم��ة با�شاغا،
على الطريق ال�ساحلي يف �ضواحي
املدينة.
ور�أى امل���ح���ل���ل ال�������س���ي���ا����س���ي حممد
العمامي �أنه “ال خ�شية على م�صراتة
من ان��دالع �صراع كبري وطويل فيها
لأن قيادات املدينة تعي خطورة هذا
الأم�����ر ،وت�����درك �أن �أم��ن��ه��ا �أه����م من
�أي ���ص��راع �سيا�سي ي���دور ح��ال��ي��اً بني
طرفني �سيا�سيني».
واعترب العمامي بح�سب ال�صحيفة
�أن “ما يحدث يف م�صراتة خمتلف
مت����ام����اً ع���م���ا ي����ج����ري يف طرابل�س
ف�ترك��ي��ب��ة امل��دي��ن��ة م��ت��م��ا���س��ك��ة ،بينما
اخل��ل�اف����ات امل�����س��ل��ح��ة يف العا�صمة
ت�شعلها كتائب منتمية ملدن خمتلفة
لذا ما يحدث فيها �أ�صعب و�أخطر».
فيما اع��ت�بر ال�صحايف الليبي وليد
ال�����ش��ي��خ��ي �أن “هذه التهديدات

ب����ات وا����ض���ح���اً �أن���ه���ا ال ت�����س��ت��خ��دم �إال
ل�ل�ا����س���ت���ه�ل�اك الإع���ل���ام�������ي فقط،
ول��ن حت��دث ف��ارق��اً ي��ذك��ر على �أر�ض
الواقع».
و���ش��ك��ك ال�����ش��ي��خ��ي وف���ق ال�صحيفة،
يف ج��دي��ة ال��ت��ه��دي��دات الغربية جتاه
�أمراء احلرب يف ليبيا ،وقال “لو كان
املجتمع الدويل جاداً يف مالحقة قادة
املجموعات امل�سلحة ف�إنه من ال�سهل
عليه جلبهم للعدالة ،لأن ليبيا ما
زال���ت واق��ع��ة حت��ت ق��ان��ون العقوبات
ال�����ص��ادر ع��ن جمل�س الأم���ن بح�سب
القرار  1973لعام  ،2011والذي
ف��ي��ه ب���ن���ود ع����دة ت��ط��ل��ق ي���د العدالة
الدولية جلر من ي�شكلون خطراً على
�سلم البالد للمحاكمة ،وهنا يت�ضح
عدم توفر الإرادة الدولية ال�ستثمار
ه���ذه ال�����ص�لاح��ي��ات وت��ظ��ل الأ�سباب
حمرية».
جولة جديدة من ال�صراعات
وم�������ن ج����ان����ب����ه����ا ،ق�����ال�����ت �صحيفة
“اخلليج” يف افتتاحيتها �إن���ه بعد
���س��ق��وط ن���ظ���ام م��ع��م��ر ال����ق����ذايف عام
 ،2011م����ن ج������� ّراء ت���دخ���ل حلف
الأطل�سي ،دخلت ليبيا يف فراغ �أمني،
���س��ارع��ت ق���وى دول��ي��ة �إىل ���س��ده من
خالل العمل على ت�شكيل ميلي�شيات
م�سلحة ،عرب ق��وى �سيا�سية حملية
وق��ب��ل��ي��ة ،وت��رك��ت ال�����س��اح��ة مفتوحة

و�ضع اقت�صادي ُمنهار متاما وغ�ضب �شعبي متزايد

رئي�س جديد يف �سريالنكا ..هل ينجح بعبور �آمن للأزمة؟
•• عوا�صم-وكاالت

�أعلنت ال�سلطات الأمنية يف �سريالنكا �إعادة فتح
مكتب رئي�س اجلمهورية واحلكومة ،بعد �إخالئه
م��ن امل��ح��ت��ج�ين ،وم���ن امل��ت��وق��ع �أن ي��ب��د�أ الرئي�س
امل�����ؤق����ت ،ران���ي���ل وي��ك��رمي��ي�����س��ن��غ��ه م��ت��اب��ع��ة مهام
عمله ،مبواجهة و�ضع اقت�صادي مُنهار متاما،
وغ�ضب �شعبي متزايد.والأربعاء املا�ضي ،انتخب
امل�شرعون يف �سريالنكا القائم ب�أعمال الرئي�س
رانيل ويكرميي�سنغه رئي�سا للبالد ،على �أمل �أن
ت�ساعد خ�برت��ه الطويلة يف انت�شال ال��ب�لاد من
�أزمة اقت�صادية و�سيا�سية ت�صيبها بال�شلل.
ويف املقابل ،ترف�ض القوى ال�سيا�سية املعار�ضة
ت��ويل ويكرميي�سنغه مهامه الرئا�سية ،وت�ؤكد
على ا�ستمرار االحتجاجات والتظاهرات يف �شتى
�أرجاء الدول حلني �إجراء انتخابات بديلة لتجاوز
الأغ��ل��ب��ي��ة ال�برمل��ان��ي��ة احل��ال��ي��ة امل��وال��ي��ة للرئي�س
ال�����س��اب��ق وح���زب���ه.م���ن ج���ان���ب���ه ،ت��ع��ه��د الرئي�س
اجلديد بعدم الت�ضييق على حرية املتظاهرين،
وق���ال مكتبه يف ب��ي��ان الأح����د� ،إن ال��رئ��ي�����س �أبلغ
دبلوما�سيني هذا الأ�سبوع ب�أن املظاهرات ال�سلمية
�ضد حكومته �سي�سمح لها باال�ستمرار مبا يف ذلك
يف العا�صمة كولومبو.
و�أ�ضاف �أن الرئي�س “�أطلع الدبلوما�سيني كذلك
على الإج�����راءات ال��ت��ي ات��خ��ذت ل�ضمان ال�سماح
للمظاهرات التي ال تت�سم بالعنف باال�ستمرار
داخل املدينة دون �أن تهدد املمتلكات �أو الأرواح».
وج��اء بيان الرئي�س ردا على جملة من الإدانات
وجهتها الأمم املتحدة والدول الغربية ،للحكومة
�إثر ف�ض التظاهرات بالقوة ،كما حثوا احلكومة
ع��ل��ى ���ض��ب��ط ال��ن��ف�����س ب���درج���ة �أك��ب��ر ق��ائ��ل�ين �إن
ا�ستخدام القوة قد يزيد من زعزعة اال�ستقرار

يف بلد يعاين من �أ�سو�أ �أزم��ة اقت�صادية ي�شهدها
منذ  70عاما.
تعقد الأو�ضاع
وال يتوقع م��راق��ب��ون �أن ينجح ويكرميي�سنغه،
القريب م��ن عائلة الرئي�س امل�ستقيل جوتابايا
راجاباك�سا ،يف العبور بالبالد �إىل منحى �آمن،
خا�صة يف �ضوء الرف�ض ال�شعبي وال�سيا�سي له.
ويرى ال�سفري امل�صري الأ�سبق لدى ال�صني ،علي
احلفني ،وهو خبري بال�ش�أن الآ�سيوي� ،أن الأو�ضاع
يف �سريالنكا تزداد تعقيدا ،ففي حني مت االتفاق
بني الأغلبية الربملانية على ت�سمية رئي�س للبالد
كان راجاباك�سا قد عينه من قبل ،ترف�ض قوى
امل��ع��ار���ض��ة ،ال��ت��ي حت��رك ت��ظ��اه��رات ال�����ش��ارع ذلك
وتعترب �أنه �إعادة �صياغة للم�شهد القدمي.
ويف ت�������ص���ري���ح ل���ـ�������س���ك���اي ن����ي����وز ع���رب���ي���ة ،يقول
الدبلوما�سي امل�صري� ،إن الأزم��ة االقت�صادية يف
�سريالنكا قد جتاوزت قدرة احلكومة على حلها

ومل تنجح �أي جهود يف حتقيق �إجناز بهذا امللف،
الذي يعد �أولوية �أمام الرئي�س اجلديد ،يف حني
تواجهه حتديات خطرية �أهمها توح�ش الأزمة
االقت�صادية وحالة عدم اال�ستقرار يف ال�شارع.
ووفق احلفني� ،ستكون كل قرارات الرئي�س حمل
نقد من جانب قوى املعار�ضة ،و�ست�ؤجج ال�شارع
ب�شكل كبري ،لذلك لن يتمكن من التقدم خطوة
واحدة �إىل الأمام.ويو�ضح احلفني �أن �سريالنكا
�شهدت انهيارا اقت�صاديا تاريخيا ت�أثر بتداعيات
الأزمة الأوكرانية ،ما �أدى لنق�ص حاد يف الغذاء
وامل���واد ال��ب�ترول��ي��ة ،وع��ج��زت ال��دول��ة ع��ن الوفاء
ب��دي��ون��ه��ا يف اخل�����ارج؛ وه���و م���ا �أو����ص���ل الغ�ضب
ال�شعبي �إىل ذروته ،والأزمة �إىل �أفق م�سدود.
وك����ان ال��رئ��ي�����س ال�����س��اب��ق ج��وت��اب��اي��ا راجاباك�سا،
ق��د ا�ضطر للفرار عندما اقتحم ع�شرات �آالف
املحتجني مق ّره الر�سمي بعد تظاهرات ا�ستم ّرت
�شهورا يف كل �أنحاء البالد ،مطالبني با�ستقالته
ب�سبب الأزمة االقت�صادية.

على م�صراعيها جلماعات �إرهابية،
وم�����ن ب��ي��ن��ه��ا ت��ن��ظ��ي��م “الإخوان”،
وال��ه��دف الهيمنة على ث��روة البالد
النفطية ،والتحكم بالتايل ب�شروط
�أي حل �سيا�سي ممكن.
و�أو�ضحت ال�صحيفة �أن ما جرى يف
ليبيا ،جرى يف دول عربية �أخرى ،يف
�إط��ار ما يُ�سمى بـ”الربيع العربي”،
ال����ذي ك����ان ت��ع��ب�يراً ع���ن “الفو�ضى
اخللاّ قة” ،وه����ي اال�سرتاتيجية
التي اعتمدتها الإدارات الأمريكية،
لتدمري دول عربية ،و�إق��ام��ة �أنظمة
بديلة ،تخدم ال�سيا�سات الأمريكية،
ومت من �أج��ل ذلك اعتماد ت�شكيالت
الإ��������س���ل���ام ال�������س���ي���ا����س���ي مبختلف
م�سمياته ،كي تكون الرافعة لتحقيق
ه���ذا ال��ه��دف.و�أو���ض��ح��ت ال�صحيفة
�أن ال�����س��اح��ة الليبية ،ظ��ل��ت م�سرحاً
ل��ل���إره�����اب وامل���ي���ل���ي�������ش���ي���ات ،وف�شلت
ك���ل امل����ح����اوالت ال���ت���ي ُب���ذل���ت ،خالل
ال�������س���ن���وات امل���ا����ض���ي���ة ،يف و����ض���ع ح ّد
ل��ه��ا ،ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن االجتماعات
واللقاءات التي عقدت على امل�ستويات
الإقليمية وال��دول��ي��ة ،وع��ل��ى الرغم
م����ن ال������ق������رارات ال���ت���ي �����ص����درت عن
جمل�س الأم���ن ،حتى ب��دا وك����أن هذه
امليلي�شيات �أق����وى م��ن اجل��م��ي��ع؛ بل
�إن ا�ستع�صاء هذه امليلي�شيات تفاقم،
بعد رف��ده��ا بجماعات م��ن املرتزقة
والقوات الأجنبية ،والتي حتولت �إىل

رديف لها ،واتخذت منها �أداة ا�ستقواء
يف رف�������ض ك���ل احل���ل���ول ال�سيا�سية
امل���ط���روح���ة ،وجت���اه���ل ك���ل الدعوات
حلل الأزمة الليبية.
كما �أك���دت ال�صحيفة �أن ا�شتباكات
طرابل�س الأخ�يرة متثل خطراً على
�إمكانية حت��ول ه��ذه اال�شتباكات �إىل
جولة جديدة من ال�صراع املمتد� ،إذا
مل يتم تدارك الأمر ،من خالل و�ضع
ال��ق��رارات ال��دول��ي��ة مو�ضع التنفيذ،
وت���ط���ب���ي���ق ك����ل خم���رج���ات���ه���ا بحزم،
وال��ت��خ��ل��ي ع���ن م��ن��ط��ق امل��ج��ام��ل��ة �أو
التجاهل ،خدمة لأغرا�ض �سيا�سية،
قد ت�ؤدي �إىل عواقب خطرة.
و�أ����ش���ارت �إىل �أن �أي م��ب��ادرة للحل،
ي���ج���ب �أن ت��ن��ط��ل��ق م����ن ق����اع����دة حل
امل���ي���ل���ي�������ش���ي���ات ال���ت���اب���ع���ة ل��ل���أح�����زاب
واجل��م��اع��ات القبلية واجل��ه��وي��ة� ،أو
دجمها بالأجهزة الأم��ن��ي��ة .وتابعت
“�إن م��ث��ل ه����ذه اخل���ط���وة ه���ي التي
ت�ضع احل�صان �أمام العربة ،وغريها
����س���وف ي���ك���ون جم����رد ح����رث يف بحر
الأزمة ،وال ميكن حتقيق �أي حل على
قاعدة الو�صول �إىل �سالم دائ��م� ،إذا
مل يتم قطع داب��ر امليلي�شيات ،لأنها
متلك ال�سالح املنفلت ،والهيمنة على
القرار الأمني ،و�سلطة الأمر الواقع،
�إ�ضافة �إىل �أنها ال متلك ال�شرعية يف
�أن تكون بدي ً
ال ل�سلطة قوية وقادرة،
ومتثل كل ال�شعب الليبي».

رف�ض العودة للقتال
ومن جانبه ،قال وزير الدفاع الليبي
ال�سابق حممد حممود الربغثي� ،إن
ما تعهد به الع�سكريون النظاميون
م���ن رف�����ض ال���ع���ودة ل�لاق��ت��ت��ال ،وما
ح���ظ���ي ب����ه اج���ت���م���اع���ه���م الأخ����ي���ر يف
طرابل�س من رعاية قيادات �سيا�سية
ب��ال�����ش��رق وال���غ���رب ال��ل��ي��ب��ي “طم�أن
ك���ث�ي�ري���ن م����ن ق����ي����ادات امليلي�شيات
ب�أنهم لي�سوا يف مو�ضع اال�ستهداف،
وب���ال���ت���ايل مل ي��ق��دم��وا ع��ل��ى �إظهار
انزعاجهم من الأمر».
ور�أى ال�برغ��ث��ي ل�صحيفة “ال�شرق
الأو�سط” �إن امليلي�شيات ميكنها دائماً
يف ظل قوتها الت�سليحية و�سيطرتها
ع��ل��ى ق���واع���د ع�����س��ك��ري��ة بالعا�صمة
و���ض��واح��ي��ه��ا ،ال�����ض��غ��ط ع��ل��ى قيادات
ال��دول��ة ل��وق��ف �أي مت��وي��ل يخ�ص�ص
ل��ل��م���ؤ���س�����س��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة امل����وح����دة،
مت�سائ ً
ال“ :كيف جنحت امليلي�شيات
تدريجياً خالل ال�سنوات املا�ضية يف
التحول �إىل جي�ش م��وازٍ ،واحل�صول
ع��ل��ى ح�����ص��ة م��ع��ت�برة م���ن ميزانية
الدولة؟».
وتابع الع�سكري الليبي قائ ً
ال “هم
ي���درك���ون ج���ي���داً �أن ت��ل��ك القيادات
ال�سيا�سية لن مت�ضي يف �أي خطوات
ت�صعيدية مبواجهتهم” ،الفتاً �إىل
“اعتماد ك���ل م���ن رئ��ي�����س��ي ال�����وزراء
امل���ت���ن���ازع�ي�ن ع���ل���ى احل����ك����وم����ة :عبد

احل��م��ي��د ال��دب��ي��ب��ة ،وف��ت��ح��ي با�شاغا،
على ميلي�شيات حلمايتهما».
وال ي�����س��ت��ب��ع��د ال�ب�رغ���ث���ي �أن تكون
اال���ش��ت��ب��اك��ات الأخ���ي��رة يف طرابل�س
“جمرد �أح�������داث م��ف��ت��ع��ل��ة لإظهار
���س��ط��وة �أم������راء احل����رب م���ن قيادات
امليلي�شيات بال�ساحة الليبية ،ومقارنة
ذلك مبا �أحدثه بيان الع�سكريني من
�أثر بهدف التقليل منه».
وط��ال��ب ب��ع��دم ال�����س��م��اح للع�سكريني
الذين ان�ضموا �إىل تلك الت�شكيالت
باالن�ضمام �إىل اجلي�ش املوحد متى
خ����رج ل��ل��ن��ور ،و�أن ت���راف���ق ت�أ�سي�سه
خطط جلمع ال�سالح و�إخراج القوات
الأجنبية من البالد.
يف ال�سياق ذاته� ،أ�شار املحلل ال�سيا�سي
الليبي عبد اهلل الكبري� ،إىل احتمالية
�أن تكون اال�شتباكات التي دارت رحاها
ب�ين ج��ه��از “الردع” وكتيبة “ثوار
طرابل�س” �أخرياً ،هي البداية اجلدَّية
لت�أ�سي�س اجلي�ش املوحد ،عرب حتجيم
ت�����ش��ك��ي�لات ال��ع��ا���ص��م��ة ،بتوجيهات
�صدرت من �سفارات خارجية نافذة
الت�أثري بامل�شهد الليبي.ودعا الكبري
يف ت�����ص��ري��ح لـ”ال�شرق الأو�سط”،
�إىل ���ض��رورة التفريق بني ت�شكيالت
ت���ع���ار����ض ت����أ����س���ي�������س ج��ي�����ش موحد،
لرف�ضها ت���رك ال�����س�لاح وح�����ص��ره يف
يد امل�ؤ�س�سة اجلديدة ،وبني ت�شكيالت
وق�����وى ل��دي��ه��ا ت���خ���وف���ات م�شروعة
ب���إم��ك��ان��ي��ة ا���س��ت��غ�لال ه����ذا اجلي�ش
املوحد �سيا�سياً ،وخ�صو�صاً من قبل
ق���ي���ادات ال�����ش��رق ال��ع�����س��ك��ري��ة ،بهدف
الو�صول لل�سلطة.
ورهن الكبري م�ساعي توحيد امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ب�إيجاد مرجعية له ،وهي
و�ضع د�ستور يحدد �أهدافه وعقيدته،
م�شرياً �إىل �أن �أغلب الت�شكيالت التي
ب��ات لها متثيل ر�سمي ،وتتبع وزارة
الدفاع �أو املجل�س الرئا�سي ،قد تبادر
باالن�ضمام �إليه ب�شكل ف��ردي� ،إذا ما
ُقدمت لها �إغ��راءات مالية وتعهدات
ب��ع��دم امل�لاح��ق��ة ،ل��ك��ن��ه ا���س��ت��درك �أن
“هذا ال ي��ع��ن��ي ال�����س��م��اح مل���ن �أدي����ن
بارتكاب جرائم حرب باالن�ضمام �إىل
هذا الكيان الع�سكري».

املجل�س الع�سكري احلاكم يف بورما يعدم معار�ضني
•• رانغون�-أ ف ب

�أعدم املجل�س الع�سكري يف بورما �أربعة �سجناء بينهم
نائب �سابق من حزب الزعيمة املدن ّية ال�سابقة �أونغ
���س��ان ���س��و ت�شي وم��ع��ار���ض م��ع��روف ع��ل��ى م��ا ذكرت
و�سائل الإعالم الر�سم ّية �أم�س االثنني ،بعدما كانت
ه���ذه ال��ع��ق��وب��ة غ�ير مطبّقة م��ن��ذ �أك�ث�ر م��ن ثالثة
عقود.
و�أفادت �صحيفة “غلوبال نيو اليت �أوف ميامنار”،
�أن الأ�شخا�ص الأربعة �أدينوا بتهمة ارتكاب “�أعمال
�إرهاب ّية وح�ش ّية وغري �إن�سان ّية».
وا�ستنادًا �إىل ال�صحيفة الر�سم ّية ،ا َّتبعت عمليات
الإع�����دام ه���ذه “�إجراءات ال�سجن” ،م��ن دون �أن
تتحَ دّد ظروفها �أو تاريخ تنفيذها.
م��ن��ذ االن���ق�ل�اب ال��ع�����س��ك��ري يف الأوّل م��ن ���ش��ب��اط/
فرباير  ،2021حكمت بورما بالإعدام على ع�شرات
املعار�ضني للمجل�س الع�سكري لكن مل يكن قد نفذ
منها �أي حكم حتى الآن.
ُ
يف ت�شرين ال��ث��اين/ن��وف��م�بر ،ق��ب�����ض ع��ل��ى ف��ي��و زيا
ثاو ،النائب ال�سابق يف “الرابطة الوطن ّية من �أجل
الدميوقراط ّية” ،حزب �أونغ �سان �سو ت�شي ،وحُ كِم
عليه ب���الإع���دام يف ك��ان��ون ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر النتهاكه
قانون مكافحة الإرهاب.
و�سجن رائ��د مو�سيقى الهيب هوب يف بورما الذي
كان ينتقد بكالم �أعماله اجلي�ش مطلع الألفية ،يف
 2008بتهمة االنتماء �إىل منظمة غري قانونية
وحيازة عمالت �أجنبية.
وان��ت��خ��ب ن��ائ��ب��ا خ��ل�ال ان��ت��خ��اب��ات  2015خالل
امل���رح���ل���ة االن���ت���ق���ال���ي���ة ال���ت���ي ب���و����ش���رت ب��ي�ن احلكم
الع�سكري وحكومة مدنية.
وك��ان املجل�س احلاكم يتهمه بتدبري هجمات عدة
�ضد النظام وال �سيما هجوم على قطار قتل فيه
خ��م�����س��ة م���ن ع��ن��ا���ص��ر ال�����ش��رط��ة يف �آب/اغ�سط�س
املا�ضي يف رانغون�.أما النا�شط الدميوقراطي البارز

كياو مني يو ،املعروف با�سم “جيمي” ،فهو كاتب على ما جاء يف تقرير خرباء من الأمم املتحدة يف
ومعار�ض كبري للجي�ش وا�شتهر ب��دوره يف التمرد حزيران/يونيو املا�ضي �أ�شار �إىل �صدور  114حكما
الطالبي العام � 1988ضد املجل�س الع�سكري يف باالعدام منذ االنقالب يف �شباط/فرباير املا�ضي.
تلك الفرتة .و�أوقف يف ت�شرين الأول�/أكتوبر وحكم و�شدد ه�ؤالء اخلرباء على �أن الأحكام العرفية متنح
الع�سكريني احلاكمني �إمكان �إ�صدار حكم االعدام
عليه يف كانون الثاين/يناير.
ُ
ّ
وال�سجينان الآخ���ران اللذان �أع��دِ م��ا متهمان بقتل يف �إط��ار “ 23خمالفة مبهمة ووا�سعة التعريف”
ام���ر�أة ا�شتبها يف �أنّ��ه��ا تعمل خم�ِب رِ ة ل��دى املجل�س وعمليا يف وجه كل انتقاد يطال ال�سلطة احلاكمة.
الع�سكري.ور�أت منظمة هيومن رايت�ش ووت�ش �أن وحذر اخلرباء من �أن عمليات الإعدام قد تت�سارع يف
عمليات االعدام ت�شكل “عمال غاية يف الوح�شية” .غياب ردة فعل من الأ�سرة الدولية.
و�أك�����دت �إي��ل�ين ب��ر���س��ون م��دي��رة ف���رع �آ���س��ي��ا يف هذه وقال ريت�شارد هور�سي اخلبري يف �ش�ؤون بورما لدى
املنظمة غ�ير احلكومية “يجب على دول االحتاد جمموعة الأزمات الدولية ،على تويرت� ،إ ّن عمل ّيات
الأوروب���ي وال��والي��ات املتحدة واحلكومات الأخرى الإع���دام ه��ذه “عمل �شائن �سيثري موجات �صدمة
�أن تظهر للمجل�س الع�سكري احلاكم �أنه �سيتحمل �سيا�س ّية الآن ولوقت طويل يف امل�ستقبل».
م�س�ؤولية جرائمه».وكان املجل�س الع�سكري �أعلن وي���رج���ح �أن ت��زي��د االع����دام����ات م���ن ع��زل��ة املجل�س
ال�شهر املا�ضي �أنه ينوي تنفيذ �أحكام الإع��دام هذه الع�سكري احلاكم يف بورما على ال�صعيد العاملي.
و�سع ًيا منه لتربير االنقالب ال��ذي ن ّفذه يف الأوّل
ما �أثار �سل�سلة من االدانات الدولية.
وندّد الأمني العام للأمم املتحدة �أنطونيو غوتريي�ش من �شباط/فرباير من العام املا�ضي ،زعم اجلي�ش
بقرار املجل�س الع�سكري ،وا�ص ًفا �إيّاه ب�أ ّنه “انتهاك ح�صول تزوير يف انتخابات عام  2020التي فازت
�صارخ ّ
للحق يف احلياة واحل ّرية والأمن ال�شخ�صي» .بها “الرابطة الوطن ّية من �أج��ل الدميوقراط ّية”
وتعود عملية االعدام الأخرية يف بورما �إىل  1988بغالب ّية �ساحقة.
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اغتيال �شينزو �آبي:

ما هو الوزن احلقيقي لطائفة مون يف اليابان...؟
حم��ور اه��ت��م��ام و���س��ائ��ل الإع��ل�ام و�أ�ضوائها.
•• الفجر �-أرنو جريفود
ووفق العنا�صر الأوىل من التحقيق ،يبدو �أن
ترجمة خرية ال�شيباينالطائفة قد ا�ستفادت مالي ًا من والدة القاتل،
بعد ع�شرة �أي���ام م��ن اغتيال رئي�س ال���وزراء تيت�سويا ياماغامي ،و�أن ه��ذا الأخ�ي�ر �سعى
ال�سابق �شينزو �آب��ي ،جتد طائفة مون نف�سها لالنتقام .كني�سة التوحيد ،التي ت�سمى � ً
أي�ضا

طائفة مون ،ت�أ�س�ست عام  1952من قبل الق�س
الكوري اجلنوبي �سون ميونغ مون “-1920
 ،”2012وهي جمموعة دينية م�سيحية ذات
انحرافات طائفية متعددة .يقدم م�ؤ�س�سها
نف�سه على �أنه امل�سيح اجلديد ،مدعيًا �أن ي�سوع

امل�سيح زاره يف �سن اخلام�سة ع�شرة ،وائتمنه
على مهمة موا�صلة عمله على الأر���ض .يلتزم
اتباعه بالتعاليم الواردة يف “املبادئ الإلهية”،
وهو كتاب كتبه مون نف�سه ،حيث �أعاد تف�سري
الكتب املقد�سة على نطاق وا�سع.

قال قاتل �شينزو �آبي �إنه يريد االنتقام من كني�سة التوحيد

11

�أع�ضاء طائفة مون يف جنازة م�ؤ�س�سها � ،سون ميونغ مون  ،عام 2012
ك��ان��ت وال���دة تيت�سويا ياماغامي،
ال���ت���ي ان�����ض��م��ت �إىل ال���ط���ائ���ف���ة عام
،1998
قد تربعت له مبا يعادل � 750ألف
يورو يف غ�ضون ثالث �سنوات ،قبل �أن
جتد نف�سها يف حالة مديونية كبرية
عام .2002
وق���د ح��ظ��ي��ت ه���ذه امل��ج��م��وع��ة �أي�ضاً
ب���ت���غ���ط���ي���ة �إع��ل��ام�����ي�����ة يف ال����ي����اب����ان
لتنظيمها عديد الزيجات اجلماعية
يف ال��ث��م��ان��ي��ن��ات وال��ت�����س��ع��ي��ن��ات بني
كوريني ويابانيني ال يعرفون بع�ضهم
البع�ض.
االنحرافات الطائفية ،م�شكلة
اجتماعية مهملة يف اليابان
وبح�سب �شهادات الأتباع ال�سابقني
التي تتكاثر يف و�سائل الإعالم -فقدمت ت�شجيعهم ب�شدة على التخلي عن
ممتلكاتهم واحل�����ص��ول م��ن ممثلي
الطائفة على جميع �أ�شياء متنوعة
ل�ضمان خال�صهم وخال�ص �أقاربهم
و�أجدادهم.
وحتى لو يت ّم ت�أ�سي�س الطائفة يف
مكان �آخر ،كما هو احلال يف الواليات
املتحدة �أو يف دول �أمريكا اجلنوبية،
ف�������إن ال����دخ����ل ال������ذي ي��ح�����ص��ل عليه
فرعها الياباين ،وال��ذي يتم �إر�ساله
ب�����ش��ك��ل ك��ب�ير �إىل ك���وري���ا اجلنوبية،
�سيمثل �أكرث من ن�صف �إجمايل دخل
املنظمة.
ووف��ق جمعية حمامني معار�ضني
للبيع الق�سري لأ�شياء دينية� ،أعلن
� 1867شخ�صً ا مقي ًما يف اليابان
خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية �أنهم
�ضحايا مل��ث��ل ه���ذه امل��ب��ي��ع��ات ،وه���و ما
ميثل �ضر ًرا يقدر بنحو  83مليون
يورو.
وخ���ل���ال م�����ؤمت����ر ���ص��ح��ف��ي عقده

حفل زفاف جماعي �أقامه �صن ميونغ مون يف فرباير  2000يف �سيول  ،كوريا اجلنوبية

 ال يبدو �أن �صانعي القرار ال�سيا�سي متحم�سونملزيد من الت�شريع ب�ش�أن هذه الق�ضايا
ي���وم  11ي��ول��ي��و� ،أك����د رئ��ي�����س الفرع
الياباين لـ “احتاد الأ���س��رة من اجل
ال�سالم والتوحيد العاملي” (اال�سم
اجلديد للطائفة منذ عام )2015
�أن تربعات الأع�ضاء تلقائية ولي�ست
نتيجة اكراه،
م�ضيفا �أن االحت���اد يثني الأع�ضاء
امل��دي��ن�ين ع��ن ال���ت�ب�رع .ل��ك��ن جمعية
املحامني رف�ضت هذه املزاعم ب�شكل
ق���اط���ع ،وذكّ�����رت ب��ال��ط��ب��ي��ع��ة ال�ضارة
ل���ه���ذه امل��ج��م��وع��ة ال��ط��ائ��ف��ي��ة خالل
م�ؤمتر �صحفي عقد يف الغد.
وبينما حتذر ال�سلطات بانتظام من
عمليات االحتيال واملديونية املفرطة
للأ�سر ،ف���إن �إدم��ان القمار وخماطر
بع�ض االئتمانات اال�ستهالكية ،كانت
مو�ضوع نقا�ش ع��ام وبع�ض اللوائح
يف اليابان -ال �سيما بف�ضل املحامني
–غري ان االن���ح���راف���ات الطائفية
حتظى باهتمام �أقل.
بالت�أكيد� ،أن الهجمات التي ارتكبتها
طائفة �أوم يف الت�سعينات كانت فر�صة
للجمهور ال��ي��اب��اين الكت�شاف خطر
احل���رك���ات ال��ط��ائ��ف��ي��ة ،وق���د مت حتى
�سن قانون ي�ستهدف ه��ذه املنظمات
ع��ل��ى وج���ه ال��ت��ح��دي��د .وم���ع ذل���ك ،ال
ي��ب��دو ان �صانعي ال��ق��رار ال�سيا�سي
متحم�سون ملزيد من الت�شريع ب�ش�أن

ه��ذه الق�ضايا ،رمب��ا ب�سبب االلتزام
ال���دق���ي���ق ب��ح��ري��ة ال���ع���ب���ادة ،ووج����ود
حزب الكوميتو البوذي يف االئتالف
احلكومي منذ عام .1999
وي����رى ب��ع�����ض امل��راق��ب�ين �أن عدم
ُف�سر � ً
أي�ضا
وجود ت�شريعات حمددة ي ّ
ب���ال���رواب���ط ال��وث��ي��ق��ة امل����وج����ودة بني
اجلماعات الدينية وبع�ض الأحزاب
ال�سيا�سية.
ال��ع�لاق��ات امللتب�سة ب�ين مون
واحلزب الليربايل الدميقراطي
�أ�������ش������ارت ال�������ص���ي���غ الأوىل التي
ا�ستخدمتها و�سائل الإعالم اليابانية
يف حديثها عن الدافع لالغتيال� ،إىل
�أن ال�صلة التي �أقامها مطلق النار
بني الطائفة ورئي�س الوزراء ال�سابق
ن��ت��ج��ت ع���ن ���س��وء ف��ه��م-وه��و موقف
ي��ت��ق��ا���س��م��ه رئ��ي�����س ال���ف���رع الياباين
للطائفة .وم��ع ذل��ك ،هناك العديد
من العنا�صر التي ت�شهد على وجود
ه��ذا االرت��ب��اط ،حتى لو ك��ان يتجاوز
ال�شخ�ص الفرد ل�شينزو �آبي.
ك��ان ج��ده ورئي�س ال���وزراء ال�سابق
كي�شي
“”1960-1957
ن��وب��و���س��وك��ي ،م���ن م���ؤ���س�����س��ي احلزب
الليربايل الدميقراطي-وهو حزب
حمافظ يف ال�سلطة منذ عام 1955

تقري ًبا دون انقطاع -ه��و ال��ذي �أقام
عالقات قوية مع الطائفة .مت بناء
م��ق��ره��ا ال��رئ��ي�����س��ي يف ط��وك��ي��و على
�أر�ض كانت تابعة له .وتقا�سم كي�شي
يف ال���واق���ع �أي��دي��ول��وج��ي��ة الطائفة
املناه�ضة لل�شيوعية ،وال��ت��ي �أ�س�ست
ع���ام “ 1968االحتاد ال����دويل من
اجل االنت�صار �ضد ال�شيوعية».
من عام � 1968إىل عام ،1972
كان الرئي�س الفخري للفرع الياباين
ه��و ���س��ا���س��اك��اوا ري��وت�����ش��ي ،وه���و رجل
�أع��م��ال حمافظ للغاية ،مثل كي�شي
ن���وب���و����س���وك���ي ،مت ات���ه���ام���ه بارتكاب
ج���رائ���م ���ض��د ال�����س�لام (ال��ف��ئ��ة �أ) يف
�سياق حماكمة طوكيو دون �أن يحاكم
يف الأخري.
ام��ت��دت ه��ذه ال��ع�لاق��ات الح�� ًق��ا �إىل
�شخ�صيات مهمة �أخ����رى يف احلزب
الليربايل الدميقراطي ،مبا يف ذلك
�أبي �شنتارو ،والد �شينزو �آب��ي .وعلى
الرغم من اختالف درجة م�شاركتهم،
فقد ظهر  128برملان ًيا مقربًا من
الطائفة وينتمون ب�شكل �أ�سا�سي �إىل
احلزب الليربايل الدميقراطي على
ق��ائ��م��ة ن�شرتها الأ���س��ب��وع��ي��ة �شوكان
جنداي عام .1999
وار ًث����ا ه��ذه ال��رواب��ط امللتب�سة مع
ه����ذه ال��ط��ائ��ف��ة� ،أر����س���ل ���ش��ي��ن��زو �آبي

 يجتمع احلزب الليربايل الدميقراطيوطائفة مون يف العديد من املو�ضوعات

�أمام مبنى الفرع الياباين لكني�سة التوحيد

 ي�شمل هذا االغتيال يف �أ�سبابه عنا�صر �سيا�سية ت�ستحقنقا�شا جادا ومنف�صال عن اجلانب الإجرامي للق�ضية
عام  ،2006عندما كان �أمي ًنا عامًا ال��ل��ي�برايل ال��دمي��ق��راط��ي ،حافظوا
ملجل�س ال�����وزراء (ال��رج��ل ال��ث��اين يف على رواب��ط معها .عام  ،2019كان
احلكومة) ،برقية تهنئة حلفل زفاف ه��ذا ه��و احل��ال بالن�سبة لع�شرة من
نظمه “احتاد ال�سالم العاملي” ،وهي بني ع�شرين ع�ضوًا يف حكومة �آبي.
جمموعة �أخرى �أن�ش�أتها الطائفة عام
 .2005ثم �أر�سلت جمعية املحامني تبادل املمار�سات اجليدة ...
امل��ذك��ورة �أع�لاه ر�سالتني مفتوحتني
�إذا مل تعد معاداة ال�شيوعية �سب ًبا
�إىل �آب����ي ،تنتقد فيهما ب�����ش��دة هذه م���وح���دًا ال���ي���وم ،ت��ظ��ل احل��ق��ي��ق��ة �أن
اخلطوة ،وتذ ّكر بخطورة التنظيم .احل������زب ال���ل���ي�ب�رايل الدميقراطي
ع���ام  ،2018مت ا�ستح�ضار هذه وال���ط���ائ���ف���ة ي��ج��ت��م��ع��ان يف العديد
ال��واق��ع��ة يف ال�برمل��ان م��ن قبل ع�ضو م����ن امل����و�����ض����وع����ات ،م���ث���ل معار�ضة
م��ع��ار���ض ان��ت��ق��د وزي����ر ح��ك��وم��ة �آبي ،ال����زواج م��ن نف�س اجل��ن�����س ،والتعلق
ف���وك���وي ت��ي��رو ،لأن�����ه �أر�����س����ل � ً
أي�ضا بقانون وحدانية لقب ال��زوج�ين� ،أو
ال���ع���دي���د م����ن ه�����ذه ال���ر����س���ائ���ل �إىل ح��ت��ى ال��رغ��ب��ة يف م��راج��ع��ة الد�ستور
الطائفة .يف �سبتمرب  ،2021ظهر (ت�����ض��م��ي��ن��ه ق�����وات ال���دف���اع ال���ذات���ي،
�شينزو �آبي -مثل دونالد ترامب -يف و�أح��ك��ام تتعلق بحالة ال���ط���وارئ� ،أو
مقطع فيديو مت �إ���ص��داره مبنا�سبة حتى علوية الأ�سرة على الفرد� ،إلخ).
ح���دث ل��ـ “احتاد ال�����س�لام العاملي”،
ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ه��ذه ال��ن��ق��اط ،ف�إن
حيث ه��نّ���أ املنظمة .وك���ان ه���ذا ،مرة الأج���ن���دة الأي��دي��ول��وج��ي��ة للطائفة
�أخ���رى ،مو�ضوع خ��ط��اب مفتوح من م�شابهة لتلك اخل��ا���ص��ة ب��ـ “نيبون
جمعية املحامني.
كايجي” ،وه����ي م��ن��ظ��م��ة �سيا�سية
وح���ت���ى ل���و مل ت��ع��د ال���ع�ل�اق���ة بني ودينية ميينية متطرفة قريبة � ً
أي�ضا
احل������زب ال���ل���ي�ب�رايل الدميقراطي من احلزب الليربايل الدميقراطي،
والطائفة قوية كما كانت من قبل ،وخ��ا���ص�� ًة م��ن �شينزو �آب���ي .بالت�أكيد
ف��ق��د ك�شفت ق��ائ��م��ة ج��دي��دة ن�شرت �أن عدة نقاط قد تبدو غري مت�سقة
يف  16ي���ول���ي���و  2022م����ن قبل مع املواقف املعتادة لليمني الياباين
الأ�سبوعية نيكان جنداي� ،أن  112امل���ح���اف���ظ (االح���ت���ف���ال بامل�سيحية،
برملان ًيا ،جميعهم تقري ًبا من احلزب وك����وري����ا ب��اع��ت��ب��اره��ا الأم������ة العليا،

وم��ا �إىل ذل���ك) ،ول��ك��ن ه��ذا التعاون
براغماتي قبل كل �شيء ،وي�ستند �إىل
“تبادل املمار�سات اجليدة».
يف البداية ،ميكن للطائفة �أن تزود
بع�ض ال�برمل��ان��ي�ين ب���أ���ص��وات مفيدة
النتخابهم من خالل ت�شجيع �أتباعها
على الت�صويت لهم (ن��ح��ن نتحدث
عن “الت�صويت التنظيمي”) .حتى
ال����ي����وم ،ي�����س��ت��ف��ي��د ب���رمل���ان���ي���و احل����زب
ال���ل���ي�ب�رايل ال���دمي���ق���راط���ي م���ن هذا
ال��دع��م ،مثل كيتامورا ت�سونيو عام
� ،2013أو �إي����ن����وي ي��و���ش��ي��وك��ي يف
االنتخابات الأخرية يوليو .2022
وت�ؤكد عدة م�صادر � ً
أي�ضا حقيقة
�أن العديد من االتباع عملوا جما ًنا
م����ع م��ن��ت��خ��ب��ي احل�������زب ال���ل���ي�ب�رايل
ال����دمي����ق����راط����ي �أث������ن������اء احل����م��ل�ات
االنتخابية� ،أو �شغلوا خطة �سكرتري
برملاين خا�ص .
يف امل��ق��اب��ل ،ع��ل��ى امل��ن��ت��خ��ب�ين فقط
ت��وج��ي��ه ر���س��ائ��ل ���ش��ك��ر ،وال��ظ��ه��ور يف
بع�ض املنا�سبات ،وما �إىل ذلك .وبينما
ت������ز ّود ال��ط��ائ��ف��ة احل�����زب الليربايل
ال���دمي���ق���راط���ي مب��������وارد تنظيمية
ق��يّ��م��ة ،ي����ز ّوده����ا احل�����زب الليربايل
ال��دمي��ق��راط��ي مب����وارد ه��ام��ة تتعلق
ب�سمعتها -ورمب���ا طم�أنتها ب�سلبية
ت�����ش��ري��ع��ي��ة م��ع��ي��ن��ة “(على عك�س

 ُيف�سّ ر غياب ت�شريعات حمددة بالروابط الوثيقة القائمةبني اجلماعات الدينية وبع�ض الأحزاب ال�سيا�سية

فرن�سا ،ال يوجد قانون �ضد احلركات
الطائفية».
وي�شدد بع�ض املراقبني على حقيقة
�أنه كان من ال�شائع �أن ي�شكر النواب
املنتخبون جمموعات الدعم املختلفة
خا�صة �أن م�ساعديهم الربملانينيه���م ال���ذي���ن ي��ع��ت��ن��ون ب��ذل��ك يف كثري
من الأح��ي��ان -و�أن���ه ال ينبغي اعتبار
ه���ذا ال��ت��زامً��ا را���س ً��خ��ا م��ن جانبهم.
ومع ذلك ،ال ميكن االفرتا�ض ب�شكل
م��ع��ق��ول �أن امل�������س����ؤول�ي�ن املنتخبني
املعنيني ال يعرفون �شي ًئا عن طبيعة
و�أن�شطة الطائفة.
ومهما كان الأمر ،ال ميكن �إنكار �أن
�صورتهم وقربهم م��ن الطائفة قد
ا�س ُتخدم على نطاق وا���س��ع م��ن قبل
االتباع ومن املق ّربني منهم لإ�ضفاء
ال�����ش��رع��ي��ة ع��ل��ى �أن��ف�����س��ه��م وت�سهيل
�أن�شطتهم االحتيالية.
هـ ـ ــذا ه ـ ــو بال�ضبط م ـ ــا يلومه
مطلق الن ـ ــار علـ ـ ــى �شينزو �آبي ،الذي
رمب ــا مل يكن �أقرب �سيا�سي للطائفة،
لكنه كـ ـ ــان بالت ـ ـ ـ�أكيد الأكرث نفوذاً.
وه��ك��ذا ���س��رع��ان م��ا ا�س ُتبعد الدافع
ال�����س��ي��ا���س��ي ل�لاغ��ت��ي��ال ب��ع��د �أن �أعلن
مطلق النار �أن رئي�س الوزراء ال�سابق
لي�س هدفه الأ�صلي ،و�أن��ه مل ي�شعر
ب����أي ع����داوة جت��اه��ه وجت���اه �سيا�سته
(�أراد اغتيال كوادر الطائفة لكنه مل
يحقق غ��اي��ت��ه) .وم��ع ذل��ك ،ف���إن هذا
االغ��ت��ي��ال ي�شمل يف �أ���س��ب��اب��ه عنا�صر
�سيا�سية ح��ازم��ة ت�ستحق �أن تكون
م��و���ض��ع ن��ق��ا���ش ج����اد وم��ن��ف�����ص��ل عن
اجلانب الإجرامي للق�ضية.
------------------------*�أ�ستاذ حما�ضر ،متخ�ص�ص يف
ال�سيا�سة اليابانية املعا�صرة،
جامعة باري�س �سيتي

الهجمات التي ارتكبتها طائفة �أوم يف الت�سعينات كانت فر�صة للجمهور الياباين الكت�شاف خطر احلركات الطائفية
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العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 1826/2022/461:نزاع حمدد القيمة

00000

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة ع�شر رقم 763
مو�ضوع املنازعة  :املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليه والزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )190000درهم
مائة وت�سعون الف درهم والفائدة بواقع  %12من تاريخ  2018/5/31والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�شمول
احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة .
املتنازع:حممد ح�سن حممد عبدالهادي  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة ابوظبي � -شارع ال�شالل  - 11مبنى جممع الغدير  -بناية رقم �سي 6
وميثله:حممد حممود حممد مو�سى ال�صوان
املطلوب �إعالنه  -1 :عمر عبداهلل حممد عرابي � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بف�سخ العقد بني املدعي واملدعي عليه والزام
املدعي عليه مببلغ وقدره ( )190000درهم مائة وت�سعون الف درهم والفائدة بواقع  %12من تاريخ 2018/5/31
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة -وح��ددت لها جل�سة يوم االربعاء
املوافق 2022/8/3:ال�ساعة� 09:00:صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد لذا ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
اعالن بالن�شر
 427/2022/460نزاع مدين

70197

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املتنازع �ضده  -1 :ف�سبار فرياف �شينوي
جمهول حمل الإقامة
مبا ان املتنازع :باب املدينة لت�أجري ال�سيارات �ش.ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ( )8160درهم
والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من  2021/11/5وحتى ال�سداد التام
و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة  .اعالن املتنازع �ضده بالقرار املنهي للخ�صومة
قررت املحكمة ا�صدار قرار منهي للخ�صومة وفقا لن�ص املادة  54من الالئحة التنظيمية
لقانون االجراءات املدنية وقررت مبثابة احل�ضوري بالزام املتنازع �ضده مبلغ ( )8160درهم
والفائدة  %5من تاريخ املطالبة وحتى ال�سداد التام والزمته الر�سوم وامل�صاريف .
رئي�س الق�سم

رئي�س الق�سم
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�إعــــــــــالن

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2022/5123
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/08/01لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده املنيا لت�صليح االطارات (�ش.ذ.م.م) � +شركة ا�سماعيل حممد ا�سماعيل التجارية (ذ .م.
م) +الوبر مبيل كونان �شندران و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
99,455
معدات كراج
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ريينو للوجبات اخلفيفة
رخ�صة رقم  CN 3737292:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري من /ريينو للوجبات اخلفيفة
RELLENO SNACKS

�إىل /مطعم ريينو
RELLENO RESTAURANT

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة مطعم ( 5610001
عديل ن�شاط  /حذف بيع الوجبات اخلفيفة (كافترييا) 5610003
تعديل ن�شاط  /حذف م�شروبات باردة و �ساخنة 5630004
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية

حماكم دبي
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حماكم دبياالبتدائية
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اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم  306/2020/250بيع عقار مرهون
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع الدعوى  :توقيع احلجز التنفيذي على العقار املرهون متهيدا لبيعه يف املزاد العلني نظري املديونية
املرت�صده بذمه املنفذ �ضده والبالغ قدرها ( )2.062.500درهم .
طالب التنفيذ  :بنك ابوظبي التجاري �ش.م.ع
عنوانه:االمارات  -ام��ارة دبي  -ور�سان االوىل � -شارع املنامه  -منطقة دبي للتعهيد بنايه رقم  1بنايه بنك
ابوظبي التجاري  -الطابق الثاين  -هاتف رقم042959506:
وميثله:عبداهلل حمد عبداهلل عمران العمران ال�شام�سي
املطلوب �إعالنه � -1 :سريجي فاك�سوف � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نلعنكم بان مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن (�شقة �سكنية  -املنطقة نخلة
جمريا  -رقم االر�ض  - 1117رقم املبنى  - 1ا�سم املبنى ال�شهلة  -رقم العقار  - 908امل�ساحة  144.07مرت مربع
 كما نعلنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها ( )2.062.500درهم خالل خم�سة ع�شر يوما من تاريخ التبليغ يفملف التنفيذ اعاله واال بيع العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�ص املادة  295من قانون االجراءات
املدنية مع مراعاة احت�ساب مدة التكليف بال�سداد بعد م�ضي مدة ال�سبعة ايام من علمكم باحلجز.
رئي�س ال�شعبة

حماكم دبي
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اعالن بالن�شر
 2976/2022/253تنفيذ �شيكات

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 61/2022/36:عمايل خدمة م�ساعدةجزئي

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى العمالية الثانية رقم 407
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها ( )13000درهم والر�سوم وامل�صاريف رقم
ال�شكوى .DW227366391AE
املدعي:علي ح�سن �ساملني �صقر ال�ساملني
عنوانه:امارة دبي  -منطقة دبي  -منطقة الطوار � - 3شارع 21ب  -فيال رقم 9
املطلوب �إعالنه  -1 :امرييا بيكيلى دويورو � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة مب�ستحقات عماليه وقدرها
( )13000دره��م والر�سوم وامل�صاريف رق��م ال�شكوى  - DW227366391AEوحددت
لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/8/1ال�ساعة � 09.00ص يف قاعة التقا�ضي عن بعد لذا
ف�أنت مكلف باحل�ضور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات
للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة �أيام على الأقل.

حماكم دبي
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7818/2022/253تنفيذ �شيكات

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )004141وال�صادر عن بروجر�س لالن�شاءات �ش.ذ.م.م -
بقيمة ( )82501.60درهم وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري واملطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ()004026
وال�صادر عن /بروجر�س لالن�شاءات �ش.ذ.م.م  -بقيمة ( )128059.13درهم وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري ,
واملطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )004104وال�صادر عن /بروجر�س لالن�شاءات �ش.ذ.م.م  -بقيمة ()33156.27
دره��م وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري  ,واملطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رق��م ( )004105وال�صادر عن/
بروجر�س لالن�شاءات �ش.ذ.م.م  -بقيمة ( )110203.73درهم واملبلغ االجمايل بالر�سوم (.)359726
طالب التنفيذ  :وايت �آرت لل�صيانة والديكور �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع دبي  -ديره  -بور�سعيد  -مبنى بناية العوي�س 107
املطلوب �إعالنه  -1 :بروجر�س لالن�شاءات �ش.ذ.م.م � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره ()353920
درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة  ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم
االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
اعالن بالن�شر
 898/2022/300ا�ستئناف مدين

70021

املخطر  :علي حممد حجي القبي�سي اماراتي اجلن�سية
وميثله بالوكاله  /هند عبد الكرمي حممد جنم اجلن�سية م�صرية وكان رقم MOJAU-2022-0053675
وحتمل هواية رقم  - 784197894382080العنوان  :ال�شارقة  -ابو�شغارة  -مقابل حديقة ابو�شفارة  -بناية
املزيونية  -مكتب علي القبي�سي للعقارات  -هاتف رقم 971523210010 :
املخطر اليه  /حممد ر�ضايي خان حممد حنیف خان اجلن�سية  /بنجالدي�ش
العنوان  /ال�شارقة املجاز بناية القبي�سي � 12شقة  - 61الهاتف 971567525692 /
قيمة املطالبة  8330درهم
املخطر �إليه حرر �شيك للمخطر مببلغ  8330درهم مو�ضوع ال�شيك املحرر من املدعي عليه حيث انه بتاريخ ا�ستحقاق
ال�شيك توجه املدعى ل�صرف ال�شيك اال انه ارتد دون �صرف لعدم وجود ر�صيد كايف قابل لل�سحب وبيانه كالتايل :
ال�شيك رقم  000004مبلبغ  8330درهم ثمانية �آالف وثلثمائه وثالثون درهم بتاريخ ا�ستحقاق 2021/11/30
وامل�سحوب على بنك دبي التجاري .وحيث ان املدعى عليه مل يقوم بالوفاء باملبلغ رغم م�صي تاريخ ا�ستحقاقه واملطالبة
الودية مرارا وتكراراً ولكن دون جدوى .لذلك  ،ف�إننا نخطركم ب�ضرورة �سداد مبلغ املديوينة املذكور خالل خم�سة �أيام
من تاريخ اخطاركم واال �ست�ضطر التخاذ الإجراءات القانونية .واطلب من ال�سيد الكاتب العدل التوثيق على هذا
االخطار للعلم مبا جاء به .وهذا �أخطار منا بذلك ...

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام ال�ساعة
 6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/08/01لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضده �سمبوكا
كافيه  +حممد عبد اجلليل عبد الرحيم و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
025,00
معدات مطعم
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

مذكرة �إعالن بالن�شر (�إ�ستئناف)
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل امل�ست�أنف �ضده  -1/حممد بن طاهر بن عي�سى البناوى جمهول حمل
االقامة مبا ان امل�ست�أنف  /ح�سني بن نبيل بن حبيب اخلواهر  -وميثله:عبيد
�سعيد علي عبيد ال�شام�سي  -قد ا�ست�أنف/احلكم ال�صادر بالدعوى رقم
 2022/915نزاع مدين  -وحددت لها جل�سه يوم اخلمي�س املوافق 2022/8/4
ال�ساعة � 10.00صباحا بقاعة التقا�ضي عن بعد وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او
من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ستجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س ال�شعبة

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

70021

املنظورة يف:دائرة التنفيذ ال�سابعة رقم 228
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1246/2022امر اداء  ,ب�سداد املبلغ املنفذ
به وقدره ( )19226درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :م�صلح الدين حممد انور
عنوانه:االمارات  -امارة عجمان  -النعيمية  -عجمان � -شارع براء بن مالك  -مبنى بناية اجلابري
 �شقة 408املطلوب �إعالنه  -1 :ا�صف حممود ار�شد حممود � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )19226.00درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة ,وعليه فان املحكمة �ستبا�شر
االجراءات التنفيذية بحقكم يف حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل ( )15يوما من تاريخ
ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

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

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/08/01لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده ماك�س �إيغل للياقة البدنية املتكاملة �ش.ذ.م.م  -منطقة حرة  +ظافر حممد �سيف الدين
طاهر و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
معدات �صاله ريا�ضيه 1,810,880
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

70021

الكاتب العدل

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ليوا �ستايل للديكور ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 1163199:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /احمد الناظر من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /احمد الناظر من � % 25إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد �صقر فا�ضل خليفه املحريبى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ليوا �ستايل للديكور ذ.م.م
LIWA STYLE DECORATION L.L.C

70363

االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2022/7367
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االثنني  2022/08/01لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده مطعم و مقهى عبدون و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
معدات مطعم 27,390
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم

املن ـ ــذر  :بنك دبي اال�سالمي ( �ش م ع )
املنذر اليه � :ساورابه �سينغ �ساماربهادور �سينغ ( -جمهول حمل االقامة)
�صيغة االعالن بالن�شر
ينذر املنذر املنذر اليه باالتي :
اوال � -سداد مبلغ املديونية والبالغ قيمته  168089درهم يف خالل املواعيد القانونية
ثانيا � -إذا مل يقم املنذر اليه ب�سداد املبلغ �سوف يقوم املنذر باللجوء اىل املحكمة املخت�صة لالذن ببيع
ال�سيارة املرهونة ل�صالح بنك دبى اال�سالمى
« مر�سيد�س جي ال �سي  - 200لوحة رقم  - 97064خ�صو�صي  -كود � - Iإمارة دبي  -اللون �أ�سود -
موديل ال�صنع “2020
وفاء للدين امل�ستحق علي املنذر اليه والبالغ قيمته  168089درهم  ،مع �إخالء طرف البنك املخطر من
�أي م�س�ؤولية جتاه �أية ممتلكات �شخ�صية قد تكون موجودة داخل ال�سيارة املرهونة.

الكاتب العدل

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بان ال�س ـ ــادة/وي
يارزا للت�سويق رخ�صة رقمCN 4000073:
قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1379/2022/208تنفيذ مدين

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/1/203845

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

70363

�إعــــــــــالن

تنفيذ رقم 2021/18978

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي
70533

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

االمارات للمزادات

حماكم دبياالبتدائية
70392

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

70363

االمارات للمزادات

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/جرين مودلينج للمقاوالت �ش.ذ.م.م  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ�/سبالي اند فيك�س �ش.ذ.م.م
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )297934.5درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة.
وعليه ف��ان املحكمة �ستبا�شر االج���راءات التنفيذية بحقك يف حالة ع��دم االلتزام
بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة

رئي�س الق�سم

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

تنفيذ رقم 2022/6365

حمكمة اال�ستئناف
70021

�إخطار عديل بالوفاء
برقم املحرر 2022/0056544

70197

حماكم دبي

حمكمة دبي االبتدائية

عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

حمكمة التنفيذ

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/13105
املنذر  :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع.
املنذر �إليها  :الوطنيه لتوزيع الغاز املنزيل �ش ذ م م .
ينذر املنذر املنذر �إليها ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )8,239.00دره��م نتيجة الإخالل
ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ
الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على ال�سيارة رقم (/ 75615
خ�صو�صي  /E/دب��ي ) من ن��وع ( اي�سوزو  _ NPRنقل ا�سطوانات الغاز ) موديل
( _ )2016لون ( برتقايل) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق
املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
70197

�إىل /ليوا �ستايل للديكور � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
LIWA STYLE DECORATION - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :اوول �شيف كافيه
رخ�صة رقم  CN 2684801:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة موزه �سامل حممد م�شل�ش العامرى %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
فاطمه معيوف حممد معيوف العامرى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء
فاطمه معيوف حممد معيوف العامرى من � % 100إىل %50
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /اوول �شيف كافيه
OWLCHEF CAFE

�إىل /اوول �شيف كافيه ذ.م.م

OWL CHEF CAFE L.L.C

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

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/13107

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
70197

املنذر  :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع.
املنذر �إليه  :ان ات�ش للمالحة �ش ذ م م .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )69,997.00دره��م نتيجة
الإخ��ل�ال ب�����س��داد الأق�����س��اط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك
خالل �أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإجراءات التنفيذية
على ال�سيارة رق��م ( / 60945خ�صو�صي  /E/دب��ي ) من ن��وع ( NISSAN
 _ URVANفان) موديل ( _ )2021لون ( �أبي�ض) واملمولة ل�صاحلكم
من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/13106

الغاء اعالن �سابقا

حكومة را�س اخليمة
دائرة املحاكم
70197

املنذر  :بنك ابوظبي التجاري �ش م ع.
املنذر �إليه  :ح�سني علي �سليمان .
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وق��درة ( )24,487.00دره��م نتيجة
الإخالل ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل
�أ�سبوع من تاريخ الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية على
ال�سيارة رقم ( / 48892خ�صو�صي  /E/دبي ) من نوع ( ني�سان اك�س تريل _
�أ�ستي�شن) موديل ( _ )2016لون ( �أ�سود ) واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع
حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

العدد  13603بتاريخ 2022/7/26
�إنذار عديل بالن�شر
رقم 2022/12959
املنذر  :م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي.
املنذر �إليه  :خالد خليفه �سامل عبيد ال�شام�سي – اجلن�سية  :الإمارات.
ينذر املنذر املنذر �إليه ب�سرعة �سداد مبلغ وقدرة ( )319,734.25درهم نتيجة الإخالل
ب�سداد الأق�ساط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�سيط وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ
الن�شر و�إال �سي�ضطر املنذر التخاذ الإج��راءات التنفيذية ل�صرف املبلغ لل�سيارة املباعة
باملزاد العلني املودع يف خزينة املحكمة على ال�سيارة رقم (  / 4482خ�صو�صي /التا�سعة/
�أبوظبي ) من نوع ( لكز�س ال اك�س � _ 570أ�ستي�شن ) موديل ( _ )2010لون ( �أبي�ض)
واملمولة ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من �أي نوع كانت،،،
الكاتب العدل
70197

تعلن دائ ــرة التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم CN 2194248:باال�سم التجاري بان ال�س ـ ــادة/
�سلفر ترا�ست العمال االملنيوم والنجارة�-شركة
ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�صة
واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقاً.
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تن�صيب مورمو �أول رئي�سة للهند من �أ�صول قبلية
•• نيودلهي�-أ ف ب

ن�صّ بت دروب���ادي مورمو رئي�سة جديدة للهند
�أم�����س االث��ن�ين لت�صبح �أول رئي�سة لهذا البلد
الآ�سيوي الكبري من ا�صول قبلية.
وكان الربملان الهندي انتخب الأ�سبوع املا�ضي
م���ورم���و م��ر���ش��ح��ة احل�����زب ال���ق���وم���ي الهندي
بزعامة رئي�س ال��وزراء ناريندرا مودي ،رئي�سة
للبالد بح�صولها على ت�أييد  % 64من النواب
ومن �أع�ضاء جمال�س الواليات الهندية.
وتنتمي م��ورم��و �إىل قبيلة �سانتال الهندية.

وت���وج���ه���ت ق��ب��ي��ل امل���را����س���م �إىل ن�����ص��ب بطل
اال�ستقالل املهامتا غاندي يف نيودلهي.
ول���دت م��ورم��و يف �إق��ل��ي��م م��اي��ورب��ان��د يف والية
�أودي�شا يف غرب البالد وبد�أت م�سريتها مد ّر�سة
قبل �أن تخو�ض غمار ال�سيا�سة.
وقالت مورمو البالغة  64عاما بعدما �أق�سمت
اليمني الد�ستورية “بد�أت م�سريتي يف بلدة
قبلية �صغرية .يف املحيط الذي ترعرعت فيه،
كان احل�صول على تعليم �أ�سا�سي ب�سيط مبثابة
ح��ل��م .ل��ك��ن رغ���م وج���ود ع��ق��ب��ات ك��ث�يرة ،ثابرت
و�أ�صبحت �أول �شابة يف بلدتي تدخل اجلامعة».

وم��ورم��و هي ث��اين ام���ر�أة تتوىل رئا�سة البالد
بعد براتيبا باتيل التي �شغلت هذا املن�صب مدة
خم�س �سنوات اعتبارا من  .2007وتخلف يف
هذا املن�صب رام ناث كوفيند ثاين رئي�س ينتمي
�إىل جماعة دال��ي��ت طبقة “املنبوذين” �سابقا
الأدنى يف النظام الطبقي الهندو�سي.
وكان فوز مورمو متوقعا نظرا �إىل الثقل الذي
يتمتع به احل��زب احلاكم وحلفا�ؤه يف الربملان
ويف جم��ال�����س ال���والي���ات ال��ت��ي ت��ن��ت��خ��ب رئي�س
ال��ب�لاد.ورجّ��ح حمللون �أن ي�ساعد ه��ذا الفوز
مودي على تو�سيع قاعدته يف الأو�ساط القبلية

حت�ضريا الحتمال �إعادة انتخابه يف .2024
وكتب رئي�س الوزراء يف تغريدة االثنني “توليها
ال��رئ��ا���س��ة حم��ط��ة حا�سمة يف ال��ه��ن��د وال �سيما
للفقراء واملهم�شني وامل�ضطهدين».
وق��ال��ت م��ورم��و �إن و�صولها �إىل رئا�سة البالد
ينبغي �أن ي�شكل م�صدر �أم���ل لكل م��ن �أهمله
النمو االقت�صادي الهندي.
و�أ�ضافت “�إنه مل�صدر ر�ضا كبري بالن�سبة �إ ّ
يل
�أن ي��ج��د �أول���ئ���ك ال��ذي��ن ع��ان��وا احل���رم���ان ومل
ي�����س��ت��ف��ي��دوا م���ن ال��ن��م��و واالزده�������ار ع��ل��ى مدى
قرون� ،أنف�سهم يف».

املحللون منق�سمون حيال من �سيفوز باحلرب

تقرير بريطاين :رو�سيا والغرب ..الكل يخادع يف �أوكرانيا
رو�سيا حتى تنهي الغزو ،يف انخفا�ض بت�سع
نقاط عن ا�ستطالع �سابق �أجري يف �أبريل.
ب�ي�ن اجل��م��ه��وري�ين ال���ذي���ن ي��رج��ح فوزهم
بالكونغر�س يف االنتخابات الن�صفية ،كان
الرقم  .60%وانخف�ض تقييم زيلين�سكي
نف�سه بني اجلمهور الأمريكي من 79%
يف �أبريل �إىل � 67%أوائل ال�شهر احلايل.

•• لندن-وكاالت

لفتت الكاتبة يف جملة “نيو �ستيت�سمان”
الربيطانية كايتي �ستاالرد �إىل �أن املحللني
كانوا منق�سمني حيال ما �إذا كانت رو�سيا �أو
�أوكرانيا تفوز باحلرب وم��ا ال��ذي �سيعنيه
االنت�صار لأي منهما.
كرر الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني �أن
احل��رب كانت ت�سري وف��ق��اً للخطة م�شيداً
ب�����س��ق��وط م���دي���ن���ة م����اري����وب����ول يف �أب���ري���ل
(ن��ي�����س��ان) وم��ع��ل��ن��اً االن��ت�����ص��ار يف منطقة
لوغان�سك يف ال��راب��ع م��ن يوليو علماً �أن
الأوك���ران���ي�ي�ن ي�����ص��رون ع��ل��ى �أن ج����زءاً من
املنطقة ال يزال متنازعاً عليه .ويف  7يوليو
تفاخر قائ ً
ال“ :على العموم ،مل نبد�أ لغاية
الآن ب�أي �شيء جدي».
خداع رو�سي
ترى �ستاالرد �أن بوتني يخادع .لقد عانى
اجلي�ش الرو�سي من خ�سائر كبرية .يقدر
م�س�ؤولون بريطانيون �أن ال��رو���س فقدوا
نحو � 25ألف جندي يف �أوكرانيا وهو رقم
�أك�ب�ر م��ن خ�سائر االحت����اد ال�سوفياتي يف
ح��رب �أفغان�ستان التي ام��ت��دت على مدى
عقد من الزمن .بينما امتنع بوتني حتى
اليوم عن �إعالن تعبئة عامة،
يبدو �أن “تعبئة خفية” جارية حالياً ،مع
عر�ض مكاف�آت نقـ ـ ــدية ورواتب م�ضخمـ ـ ــة
ع��ل��ى االح��ت��ي��اط لالنخـ ـ ــراط يف احلرب
ووعـ ــد ال�سجناء بالعف ـ ــو �إذا وافقوا على
القتال.
ويلعب املرتزقة من جمموعة فاغرن �شبه
الع�سكرية دوراً متزايداً يف النزاع �إىل جانب
متطوعني من اجلمهوريتني املعلنتني من
ج��ان��ب واح���د يف ���ش��رق �أوك��ران��ي��ا ووح���دات
�شي�شانية م��وال��ي��ة للزعيم امل���ؤي��د لبوتني

رم�ضان قاديروف.
�أوكرانيا تخادع �أي�ض ًا
ل����ن ي���ك���ون ال����دف����اع ع����ن م��ك��ا���س��ب رو�سيا
�سه ً
ال م��ع وج���ود خ��ط �أم��ام��ي ميتد مئات
الكيلومرتات وح�صول اجلي�ش الأوكراين
ع��ل��ى �أ���س��ل��ح��ة ط��وي��ل��ة امل����دى م��ث��ل �أنظمة
املقذوفات العالية احلركة التي ا�ستخدمها
ل�ضرب مراكز قيادية رو�سية وخمازن عدة
ل��ل��ذخ�يرة .وزع���م وزي���ر ال��دف��اع الأوك���راين
�أوليك�سي رزنيكوف �أن البالد تعد مليون
ج���ن���دي ل�����ش��ن ه���ج���وم م�������ض���اد وا�ستعادة
الأرا����ض���ي ال��ت��ي �سيطر ال���رو����س عليها يف
اجلنوب .وهذا �أي�ضاً خداع ح�سب الكاتبة.
تتكبد �أوكرانيا �أي�ضاً خ�سائر ثقيلة وا�شتكى
م�����س���ؤول��ون ك��ب��ار م��ن �أن اجلي�ش الرو�سي
يفوق نظريه الأوكراين عتاداً وعدداً بع�شرة
�إىل واح��د� .ألقى حمللون غربيون ظال ًال

م���ن ال�����ش��ك ع��ل��ى اح��ت��م��ال ح�����ش��د ق���وة من
“مليون” رج��ل ،ناهيكم عن ال��ق��درة على
تدريب جميع املجندين.
وتظهر ال�شروخ اخلطرية الأوىل يف �إدارة
الرئي�س الأوكراين فولودميري زيلين�سكي.
فقد �أق��ال الأخ�ير رئي�س الوكالة الأمنية
واال����س���ت���خ���ب���اري���ة الأ����س���ا����س���ي���ة يف البالد
�إي���ف���ان ب��اك��ان��وف وامل��دع��ي��ة ال��ع��ام��ة �إيرينا
فينيديكتوفا يف  17يوليو .وزعم زيلين�سكي
�أن كلتا الهيئتني تعر�ضتا ل�لاخ�تراق من
م�س�ؤولني يتعاملون مع رو�سيا.
الغرب لي�س بعيد ًا من ال�شبهة
ق���د ي��ك��ون ت�����ص��م��ي��م ال���غ���رب ال��ظ��اه��ر على
ا���س��ت��دام��ة دع��م��ه �أوك���ران���ي���ا جم���رد خدعة
�أي�ضاً .يف مواجهة الت�ضخم وارتفاع �أ�سعار
ال��وق��ود� ،ستجد �أوروب���ا وال��والي��ات املتحدة
�صعوبة يف موا�صلة امل�ستوى احل���ايل من

امل�����س��اع��دة �إىل �أج����ل غ�ي�ر م�����س��م��ى .بينما
تعهدت جمموعة ال�سبع يف يونيو -حزيران
ب���ال���وق���وف �إىل ج���ان���ب �أوك���ران���ي���ا “مهما
ل��زم الأمر” ،ثمة خطر يف ال�تراج��ع عن
ه��ذا القرار مع ا�ستمرار ارتفاع كلفة هذا
الدعم .من املحتمل مث ً
ال �أن تواجه �أملانيا
تقنيناً ونق�صاً يف الطاقة ه��ذا ال�شتاء �إذا
�أوقفت رو�سيا �إمدادات الغاز الطبيعي .وقد
تغرق البالد يف الركود.
يف ال��والي��ات املتحدة التي ت���ؤم��ن الغالبية
ال�ساحقة م��ن امل�����س��اع��دات الع�سكرية �إىل
�أوك��ران��ي��ا� ،أع���رب البنتاغون ع��ن خماوفه
من ا�ستنفاد تر�ساناته اخلا�صة من بع�ض
الأ���س��ل��ح��ة مم���ا ق���د ي����ؤث���ر ع��ل��ى اجلاهزية
ال��ق��ت��ال��ي��ة ل���ل���ب�ل�اد .وج����د ا���س��ت��ط�لاع ر�أي
ل�شركة را�سمو�سن يف �أوائ��ل هذا ال�شهر �أن
 63%من الناخبني الأمريكيني يظنون
�أن����ه ي��ج��ب ع��ل��ى �أوك���ران���ي���ا م��وا���ص��ل��ة قتال

تر�ضي بوتني
ت���رى ال��ك��ات��ب��ة �أن االجت���اه���ات ال تتحرك
بال�سرعة التي يحبها بوتني لكنها بالت�أكيد
تتحرك نحو الوجهة التي يريدها .ي�أمل
بوتني �أن ي�سيطر “التعب من �أوكرانيا”
على الغرب يف الأ�شهر املقبلة .يحتمل �أن
يفرت�ض الرئي�س ال��رو���س��ي �أن الإعالنات
الأخ���ي���رة ع���ن ال����وح����دة ال��غ��رب��ي��ة خاطئة
و�أن��ه مبجرد �أن تبد�أ ال��دول باختبار عدم
االرت��ي��اح �سي�ضغط ق��ادت��ه��ا على �أوكرانيا
للقبول ب��ال�����ش��روط ال��ت��ي تعجب الرئي�س
الرو�سي قبل �أن يخففوا العقوبات.
لغاية اليوم ،دفع القادة الغربيون القليل
مقابل دعمهم لأوك��ران��ي��ا .يف ال��واق��ع ،كان
م��ن املفيد �سيا�سياً بالن�سبة �إىل العديد
منهم �أن ي�����ص��وروا �أنف�سهم ق���ادة يف زمن
احل��رب يقاتلون على اخلطوط الأمامية
يف امل��ع��رك��ة م��ن �أج���ل ال��دمي��وق��راط��ي��ة ،كما
ك��ان��ت احل���ال م��ع ب��وري�����س ج��ون�����س��ون .لكن
مع االقرتاب من اخلريف� ،ست�صبح الكلفة
احلقيقية لهذا الدعم وا�ضحة مع �شعور
الناخبني بالتداعيات االقت�صادية .تعتقد
���س��ت��االرد �أن���ه ال ي���زال مم��ك��ن��اً ال��ك�����ش��ف عن
خ���داع ب��وت�ين وحت��ق��ي��ق �أوك��ران��ي��ا ال��ف��وز يف
احلرب ،لكن حان الوقت للقادة ال�سيا�سيني
�أن ي��ب��د�أوا احل��دي��ث ب��ن��زاه��ة م��ع ناخبيهم
ح���ول م��ا ال����ذي �سيعنيه ذل���ك وع���ن �سبب
الإبقاء على هذا امل�سار.
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حمقق رو�سي يريد ت�شكيل حمكمة
دولية ب�ش�أن �أوكرانيا
•• مو�سكو-رويرتز

قال رئي�س جلنة التحقيق الرو�سية �إن مو�سكو وجهت اتهامات
�إىل  92من الع�سكريني الأوكرانيني بارتكاب جرائم �ضد
الإن�سانية واقرتحت ت�شكيل حمكمة دولية تدعمها دول من
بينها بوليفيا و�إي��ران و�سوريا.ونقلت �صحيفة رو�سي�سكايا
جازيتا احلكومية �أم�س االثنني عن رئي�س اللجنة الك�سندر
با�سرتيكني ات��ه��ام��ه “�أكرث م��ن � 220شخ�صا م��ن بينهم
ممثلو القيادة العليا للقوات امل�سلحة الأوكرانية �إ�ضافة �إىل
قادة وحدات ع�سكرية ق�صفت ال�سكان املدنيني».
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�إيران لن ت�شغل كامريات
وكالة الطاقة الذرية

•• دبي-رويرتز

ذكرت وكالة ت�سنيم الإيرانية �شبه الر�سمية للأنباء نقال عن رئي�س منظمة
الطاقة الذرية الإيرانية حممد �إ�سالمي �أن طهران لن ت�شغل كامريات
الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي �أزالتها يف يونيو -حزيران حتى يتم
�إحياء االتفاق النووي املربم عام .2015
و�أبلغت �إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية �أنها �أزالت معدات تابعة لها
مبا �شمل  27كامريا مت تركيبها مبوجب االتفاق بعد �أن مررت الوكالة
قرارا ينتقد طهران يف يونيو -حزيران.
وقال �إ�سالمي “لن ن�شغل كامريات الوكالة الدولية للطاقة الذرية حلني
عودة اجلانب الآخر لالتفاق النووي».
ويفر�ض االتفاق النووي املوقع يف  2015قيودا على �أن�شطة �إيران النووية
مقابل رفع عقوبات دولية كانت مفرو�ضة عليها .لكن الرئي�س الأمريكي
ال�سابق دونالد ترامب �سحب الواليات املتحدة من االتفاق يف  2018و�أعاد
فر�ض عقوبات قا�سية على �إيران.
وردت طهران مبخالفة بنود االتفاق فيما يتعلق بالقيود على �أن�شطتها
النووية.واتهم املتحدث با�سم وزارة اخلارجية الإي��ران��ي��ة نا�صر كنعاين
مدير الوكالة رافائيل جرو�سي ب�أن لديه “�آراء غري احرتافية وظاملة وغري
بناءة” ب�ش�أن برنامج �إيران النووي.
و�أ�ضاف �أن ب�لاده ت�أمل يف العودة �سريعا لالتفاق النووي �إذا ما �أظهرت
ال��والي��ات املتحدة ُح�سن النية.وقال كنعاين يف م�ؤمتر �صحفي �أ�سبوعي
“�إيران ملتزمة باملحادثات و�ستوا�صل ذل��ك حلني التو�صل التفاق جيد
وقابل لال�ستمرار».قال جرو�سي ل�صحيفة �إلبايي�س الإ�سبانية يف مقابلة
ُن�شرت يوم اجلمعة �إن برنامج �إي��ران النووي “يتقدم ب�سرعة” و�إن ر�صد
الوكالة الدولية للطاقة الذرية ملا يجري هناك حمدود للغاية.
وحت��ذر قوى غربية من �أن �إي��ران تقرتب من التمكن من الإ�سراع �صوب
�صنع قنبلة نووية بينما تنفي �إيران رغبتها يف ذلك من الأ�سا�س.
وتعرثت املحادثات غري املبا�شرة بني �إيران والواليات املتحدة ب�ش�أن �إحياء
اتفاق  2015منذ مار�س� -آذار.
وق��ال ق�صر الإليزيه يف بيان يوم ال�سبت �إن الرئي�س الفرن�سي �إميانويل
ماكرون عرب لنظريه الإي��راين �إبراهيم رئي�سي عن خيبة �أمله �إزاء عدم
�إحراز تقدم يف املحادثات.وبدا �أن �إحياء االتفاق النووي و�شيك يف مار�س-
�آذار لكن املحادثات واجهت عراقيل منها ما �إذا كانت ال��والي��ات املتحدة
م�ستعدة لإزالة احلر�س الثوري الإيراين من قائمتها للمنظمات الإرهابية
الأجنبية.لكن �إدارة الرئي�س الأمريكي جو بايدن �أو�ضحت �أنها ال تعتزم
القيام بتلك اخلطوة ،التي يعترب ت�أثريها الفعلي حمدودا لكنها �ستغ�ضب
الكثري من النواب الأمريكيني.

تايوان جتري تدريبات جوية و�سط توتر مع ال�صني معركة خري�سون ..هل ت�ستعيد �أوكرانيا املدينة اال�سرتاتيجية؟
•• تايبه-رويرتز

•• عوا�صم-وكاالت

مت �إخ�لاء الطرق و�صدرت �أوام��ر ببقاء ال�سكان يف
منازلهم يف �أجزاء من تايوان بينها العا�صمة تايبه
�أم�����س االث��ن�ين لإج�����راء ت��دري��ب��ات ج��وي��ة �إذ تكثف
اجل��زي��رة ا���س��ت��ع��دادات��ه��ا حت�سبا لتعر�ضها لهجوم
�صيني.
ودوت ����ص���ف���ارات الإن�������ذار ال�����س��اع��ة  1:30ظهرا
“ 0530ب��ت��وق��ي��ت جرينت�ش” م���ن �أج����ل �إخ�ل�اء
ال�شوارع �إجباريا لإج���راء التدريبات التي ت�سببت
ف��ع��ل��ي��ا يف �إغ��ل��اق ب���ل���دات وم����دن يف �أن���ح���اء �شمال
تايوان ملدة ن�صف �ساعة.وعرب ر�سائل ن�صية طالبت
ال�سلطات النا�س باالنتقال لأماكن �آمنة على الفور.
وقال كو وين جي ،رئي�س بلدية تايبه ،يف كلمة بعد
�أن �أ�شرف على التدريبات “من ال�ضروري اال�ستعداد
حلالة احلرب».
وت����زع����م ال�������ص�ي�ن �أن ت�����اي�����وان ،ال���ت���ي ت������دار بحكم
دمي��ق��راط��ي ،ج��زءا م��ن �أرا�ضيها وال ت�ستبعد �أبدا
اال�ستيالء على اجل��زي��رة بالقوة .وترف�ض تايوان
مطالبة ال�صني بال�سيادة عليها وتتعهد بالدفاع
عن نف�سها.وجدد الغزو الرو�سي لأوكرانيا اجلدل
يف ت��اي��وان بخ�صو�ص �أف�����ض��ل ت�صرف م��ن جانبها
يف حالة تعر�ضها لهجوم و�سط تكثيف للمناورات
الع�سكرية ال�صينية ح���ول اجل���زي���رة.و�أ����ض���اف كو
“الطائرات الع�سكرية ال�صينية كانت م�صدر �إزعاج
لتايوان ب�شكل متكرر يف ال�سنوات الأخ�ي�رة وحتى

ق��ال الرئي�س الأوك����راين ،فلودميري
زي��ل��ي��ن�����س��ك��ي� ،إن ق���وات���ه ت��ت��ق��دم نحو
م��دي��ن��ة خ�ير���س��ون ،ج��ن��وب��ي البالد،
يف ظ��ل هجمات م�����ض��ادة وا�ستهداف
نقاط �ضعف رئي�سية باملدينة وقطع
خطوط الإم���داد الرو�سية ،اعتربها
حمللون “خطوة نحو االنتقال من
الإج�������راءات ال��دف��اع��ي��ة �إىل الهجوم
امل�ضاد».
وف���ق���دت �أوك����ران����ي����ا ال�����س��ي��ط��رة على
معظم خري�سون املطلة على البحر
الأ���س��ود ،مبا يف ذل��ك عا�صمتها التي
حتمل ا�سمها ،يف الأ�سابيع الأوىل من
العمليات الرو�سية التي بد�أت يف 24
فرباير املا�ضي ،وكان ي�سكن املنطقة
قبل احلرب قرابة � 300ألف ن�سمة.
وعلى مدار الأيام املا�ضية ،د�أبت قوات
كييف على ا�ستهداف املعابر على النهر
يف حم��اول��ة لقطع خ��ط��وط الإم���داد
ال���رو����س���ي���ة ،ف��ق��د �أ����ص���اب���ت املدفعية
ج�سر دارييف�سكي على نهر نيربو،
كما ا�ستهدفت ال��ق��وات الأوكرانية،
م�ستعملة �أ�سلحة زودتها بها الواليات
امل��ت��ح��دة ،ج�سر �أن��ك��ون��ي��ف�����س��ك��ي� ،أحد
اجل�����س��ري��ن ال��ل��ذي��ن ت�سيطر عليهما
رو�����س����ي����ا.وح����ول �إم���ك���ان���ي���ة ا�ستعادة
�أوك��ران��ي��ا ال�سيطرة على خري�سون،
قال املحلل ال�سيا�سي� ،أندرو بويفيلد،
�إن هناك دعما وا�سعا من دول حلف
�شمال الأطل�سي خالل الآونة الأخرية
و�أتوقع �أن ترفع كييف من معنويات
احللفاء بانت�صارات على الأر�ض حتى
ال يكون هناك نوع من الإرهاق املادي
دون نتائج حتى ل��و جم��رد ال�صمود
فهو يعد مك�سبا.
و�أ�����ض����اف ب��وي��ف��ي��ل��د لـ”�سكاي نيوز
عربية”� ،أن رو�سيا تراهن على �سالح
ق����دمي �أق�����وى م���ن ال�����ص��واري��خ التي
ت��زوده��ا ال��والي��ات املتحدة وحلفا�ؤها
الأوروب��ي��ون بها �أوكرانيا وه��و عامل
ال����وق����ت ،ح��ي��ث ت����أم���ل رو����س���ي���ا يف �أن
ي�����ض��ع��ف ع���زم ال���غ���رب ب�����س��ب��ب ارتفاع
�أ�سعار الطاقة وال��غ��ذاء العاملية التي

ان����دالع احل���رب ال��رو���س��ي��ة الأوك���ران���ي���ة يف فرباير،
هذه احلوادث تذكرنا باحلاجة �إىل اليقظة يف وقت
ال�سلم».ويف تايبه وجهت ال�شرطة املركبات للتحرك
�إىل ج��ان��ب ال��ط��ري��ق ُ
وط��ل��ب م��ن امل���ارة البحث عن
م���أوى .و�أغلقت املتاجر واملطاعم �أبوابها و�أطف�أت
الأنوار جتنبا لأن ت�صبح هدفا يف حالة وقوع هجوم
ليلي.وتدرب رجال الإطفاء على �إخماد حريق اندلع
ب�سبب هجوم �صاروخي.
ودوت �صفارات الإن���ذار جم��ددا بعد  30دقيقة يف
�إ�شارة النتهاء التدريب.
ويفاقم القلق بخ�صو�ص نوايا ال�صني جتاه تايوان

ال��ت��وت��ر ب�ين بكني وال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،ال��ت��ي تلتزم
مبوجب القانون الأمريكي بتزويد تايوان بو�سائل
ال��دف��اع ع��ن نف�سها رغ��م ع��دم اع�تراف��ه��ا باجلزيرة
كدولة منف�صلة.
وق����ال امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م وزارة اخل��ارج��ي��ة ال�صينية
االث��ن�ين �إن ال�صني �أك���دت �أن��ه��ا �أ���ص��درت حتذيرات
م�����ش��ددة لإدارة ال��رئ��ي�����س الأم���ري���ك���ي ج���و بايدن
بخ�صو�ص الزيارة املحتملة لرئي�سة جمل�س النواب
الأمريكي نان�سي بيلو�سي �إىل تايوان ،وهي الزيارة
ال��ت��ي ك��ان��ت ���ص��ح��ي��ف��ة ف��اي��ن��ن�����ش��ال ت��امي��ز �أول من
�أوردها.

ً
مدنيا يف الكونغو على �أيدي متمردين
مقتل 29

•• كين�شا�سا�-أ ف ب

�أفادت منظمة هيومن رايت�س ووت�ش يف تقرير ن�شرته �أم�س االثنني ،ب�أن 29
مدنياً على الأقل قتلوا خارج �إطار القانون منذ منت�صف حزيران/يونيو،
على يد متم ّردي “ام  ”23يف املناطق التي ت�سيطر عليها احلركة يف �شرق
جمهورية الكونغو الدميوقراطية.وام  23هي مت�� ّرد �سابق تهيمن عليه
اتنية التوت�سي ،وكانت قد تك ّبدت هزمية �أم��ام اجلي�ش يف العام .2013
وعاودت حمل ال�سالم يف نهاية العام املا�ضي ،متهمة كين�شا�سا بعدم احرتام
االتفاق حول ت�سريح مقاتليها و�إعادة دجمهم.
وتتهم الكونغو الدميوقراطية رواندا بدعم املتم ّردين ،الأمر الذي تنفيه
االخرية.
و�أو�ضح التقرير �أنّ “متم ّردي ام  23قتلوا يف  21حزيران/يونيو خارج
�إطار القانون  17مدنياً على الأقل ،من بينهم �شابان �صغريان ا ُتهما ب�إبالغ
اجلي�ش الكونغويل عن مواقعهم وخمابئهم” يف  21حزيران/يونيو يف
روفومو.
ويف  1متوز/يوليو� ،أفاد �أربعة �شهود عيان ب�أنّ املتم ّردين ج ّروهم �إىل منزل
بحجة “حمايتهم من �إطالق النار” .وقال �أحد الناجني
يف قرية رو�سكيّ ،

“بد�أ �أح��د املقاتلني يف �إط�ل�اق ال��ن��ار علينا” بعد ف�ترة وج��ي��زة .و�أ�ضاف
التقرير “�أكدت هيومن رايت�س ووت�ش �أنّ ام  23قتلت ما ال يقل عن ت�سعة
مدنيني يف ه��ذا املنزل».وبني حزيران/يونيو و�أوائ���ل متوز/يوليو ،قتلت
قوات ام  23ما ال يقل عن ثالثة مدنيني يف قرية كابيندي.
ونقلت هيومن رايت�س ووت�����ش ع��ن تقرير ���س�� ّري ���ص��ادر ع��ن جلنة حتقيق
حملية م�ستقلة� ،أنه يف �أيار/مايو وحزيران/يونيو �أطلقت حركة ام 23
حواىل  12قذيفة “من اجلانب الرواندي من احل��دود ،الأمر الذي �أدى
�إىل تدمري مدر�سة ابتدائية وقتل ثالثة �أطفال وامر�أة».
و�أ�شارت اللجنة �إىل �أنّ قوات الدفاع الروندية “دخلت ب�صورة غري م�شروعة
الأرا����ض���ي (الكونغولية)” ،بعد ا���س��ت��ج��واب جنديني روان��دي�ين ك��ان��ت قد
�أوقفتهما القوات امل�سلحة التابعة جلمهورية الكونغو الدميوقراطية.
وتتّهم احلكومة الكونغولية رواندا بدعم حركة ام  ،23بينما يتهم املجتمع
املدين يف �شمال كيفو �أوغندا بامل�ساهمة يف اال�ستيالء على مدينة بوناغانا
اال�سرتاتيجية الواقعة على احلدود بني جمهورية الكونغو الدميوقراطية
و�أوغندا.وتو�صي هيومن رايت�س ووت�ش “الدول املانحة ب�أن تع ّلق م�ساعدتها
الع�سكرية للحكومات ال��ت��ي ت��دع��م ح��رك��ة ام � 23أو اجل��م��اع��ات امل�س ّلحة
الأخرى امل�س�ؤولة عن االنتهاكات” يف �شرق الكونغو.

�ساعدت احلرب على ت�أجيجها.
و�أ�شار �إىل �أن قطع خطوط الإمداد
ال��رو���س��ي��ة ع��ن خ�ير���س��ون ق��د ي�سهل
ع��م��ل��ي��ة ا����س���ت���ع���ادة ال�������س���ي���ط���رة على
امل��دي��ن��ة خ��ا���ص��ة يف ظ��ل ح��ال��ة غ�ضب
داخل املدينة من الرو�س ،فغالبيتهم
يتحدثون الرو�سية لكنهم ينظرون
�إىل م����ا ي���ح���دث ع���ل���ى �أن������ه ن�����وع من
“االحتالل” الذي يجب مواجهته.
ت�أرجح موازين القوى
ب��دوره��ا ،ق��ال��ت اخل��ب�يرة الأمريكية
امل���خ���ت�������ص���ة يف ال�����������ش������ؤون الأم���ن���ي���ة
واال�سرتاتيجية� ،إيرينا ت�سوكرمان،
�إن���ه “رغم اخل�����س��ائ��ر الأخ��ي��رة ،ف�إن
ال����روح امل��ع��ن��وي��ة ل�ل�أوك��ران��ي�ين تبدو
مرتفعة مب��ا يكفي مل��ح��اول��ة مناورة
هجومية خ��ط�يرة وا���س��ت��ع��ادة مبادرة
القتال يف اجلنوب .مثل هذا التطور،
يف حالة النجاح ،م��ن �ش�أنه �أن يعزز
ال����روح امل��ع��ن��وي��ة ل��ل��ق��وات الأوكرانية
الأخ����رى وامل��دن��ي�ين ع��ل��ى ح��د �سواء،
ويحدث هزة كبرية للكرملني».
و�أ���ض��اف��ت ت�سوكرمان ملوقع “�سكاي
نيوز عربية”� ،أن “موازين القوى
ت����ت�����أرج����ح يف �أج���������زاء خم��ت��ل��ف��ة من
ال����ب����ل����دان ،ورو�����س����ي����ا ال����ت����ي حُ ���رم���ت
ال��و���ص��ول �إىل ال��ع��دي��د م��ن املكونات
الرئي�سية للأ�سلحة ال��ت��ي تنتجها،

ت�ضطر ب�شكل متزايد �إىل االعتماد
على الأ�سلحة التي عفا عليها الزمن
ودون امل�ستوى ،بينما توا�صل �أوكرانيا
تلقي �أ�سلحة متطورة ب�شكل متزايد.
ولفتت �إىل �أنه “�إذا جنحت �أوكرانيا
يف ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى خ�ير���س��ون ،فقد
يتبع ذلك �سيناريوهان ،قد ت�ست�أنف
رو�سيا قريبا هجوما م�ضادا ال�ستعادة
املدينة ،وعند هذه النقطة ال يخمن
�أي ���ش��خ�����ص م���ا �إذا ك��ان��ت �ستكر�س
وقتا وم���وارد كافية لهذا اجل��ه��د� ،أم
�أنها �ستقل�ص خ�سائرها ،م�ؤقتا على
الأق��ل ،لإع��ادة التجمع يف مكان �آخر ،ال��رو���س��ي��ة ال��ت��ي ت�����س��ي��ط��ر خري�سون
رمب��ا يف امل��ن��اط��ق الأك�ث�ر تباينا مثل �ستكون م��ع��زول��ة ،وت��ع��د ت��ل��ك �ضربة
ال�������ش���رق ،ال���ت���ي حت���ت���اج م��و���س��ك��و �إىل ع�سكرية و�سيا�سية موجعة لرو�سيا».
توحيدها للنجاح يف �إن�����ش��اء �سيطرة وك���ت���ب م�����س��ت�����ش��ار ح���اك���م خري�سون،
�إقليمية مت�صلة ل�شبه جزيرة القرم ����س�ي�ره���ي خ���ل��ان ،ع���ل���ى في�سبوك:
“كل ج�سر نقطة �ضعف يف خطوط
ومولدوفا».
الإم���������داد ،وق���وات���ن���ا امل�����س��ل��ح��ة تعمل
ب��ك��ف��اءة ع��ل��ى ت��دم�ير �أن��ظ��م��ة العدو،
نقطة �ضعف
ويف ت�صريح لوكالة الأنباء الرو�سية هذا ال يعني حترير خري�سون ،ولكنها
(ت��ا���س) ،اع�ترف نائب رئي�س الإدارة خطوة مهمة يف التح�ضري لذلك».
امل��وال��ي��ة ل��رو���س��ي��ا يف خ�ير���س��ون ب�أن وزع������م �أح������د م�����س��ت�����ش��اري الرئي�س
ج�����س��ر �أن��ك��ون��ي��ف�����س��ك��ي ق���د ي��ن��ه��ار �إذا زيلين�سكي ل�ش�ؤون الدفاع �أن �ألفا من
اجلنود الرو�س حما�صرون من قبل
توا�صلت ال�ضربات عليه.
وو���ص��ف م�س�ؤولون غربيون اجل�سر القوات الأوكرانية يف املنطقة ،وقال
ب����أن���ه “نقطة ���ض��ع��ف رئي�سية” يف �أوليك�سي �أري�سطوفيت�ش �إن اجلنود
ال����ق����وات ال���رو����س���ي���ة ،و�أف����������ادوا ب�أنه الرو�س وقعوا يف “خدعة تكتيكية”،
�إذا ق��ط��ع ه���ذا امل��ع�بر ف�����إن “القوات قرب قرية فيزوكوبيا يف خري�سون.
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ا�ستثمارات بنوك الإمارات ترتفع �إىل  472.7مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2022

�أ�سعار الذهب ترتاجع عامليا مع
�صعود الدوالر الأمريكي

•• �أبوظبي -وام:

•• �أبوظبي-وام:

14

تراجعت �أ�سعار الذهب العاملية خالل تعامالت �أم�س ،مع �صعود ال��دوالر الأمريكي.
ووفقا لبيانات الأ���س��واق العاملية ،فقد انخف�ضت �أ�سعار املعدن الأ�صفر يف املعامالت
الفورية بن�سبة � % 0.07أو ما يعادل  1.21دوالر �إىل  1726.4دوالر للأون�صة،
وذلك بحلول ال�ساعة “ � 09:10صباحاً بتوقيت الإمارات«.وتراجعت العقود الآجلة
للذهب بن�سبة � 0.19%أو ما يعادل  3.15دوالر لت�صل �إىل  1724.25دوالر
للأون�صة.وعلى �صعيد امل��ع��ادن النفي�سة الأخ���رى ،انخف�ض البالتني � 0.4%إىل
 859.8دوالر ،وهبط البالديوم بن�سبة � 2.24%إىل  1981.28دوالر ،وتراجعت
الف�ضة بن�سبة � 0.88%إىل  18.45دوالر للأوقية.

ارتفعت ا�ستثمارات البنوك العاملة يف الدولة �إىل  472.7مليار
دره��م يف نهاية مار�س املا�ضي بزيادة على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة
� 3.91%أو ما يعادل  17.8مليار درهم مقارنة بنحو 454.9
مليار دره��م يف مار�س  ،2021وفق �أح��دث �إح�صائيات م�صرف
الإم���ارات امل��رك��زي.و�أظ��ه��رت �إح�صائيات امل��رك��زي �أن ا�ستثمارات
البنوك الوطنية زادت على �أ�سا�س �شهري بن�سبة � 0.55%أو ما
يعادل  2.6مليار دره��م مقارنة بنحو  470.1مليار دره��م يف
فرباير املا�ضي ..ويعد ر�صيد ا�ستثمارات البنوك الوطنية امل�سجل

يف نهاية �شهر مار�س الأع��ل��ى منذ بداية العام اجل��اري مقارنة
ب��الأرق��ام امل�سجلة يف فرباير ويناير املا�ضيني.ووفق �إح�صائيات
امل�صرف املركزي ،ا�ستحوذت �سندات الدين على الن�صيب الأكرب
م��ن ا�ستثمارات البنوك ب��واق��ع  58.2%م��ع بلوغها 275.2
مليار درهم يف نهاية مار�س املا�ضي.
وبلغت ح�صة ا�ستثمارات البنوك يف الأوراق املالية املحتفظ بها
حتى تاريخ اال�ستحقاق نحو  28.7%من �إجمايل اال�ستثمارات
مع بلوغها  135.7مليار درهم يف نهاية مار�س املا�ضي ،بزيادة
على �أ�سا�س �سنوي  12.3%مقابل  120.8مليار يف مار�س
 ،2021وبارتفاع على �أ�سا�س �شهري بنحو  14%مقابل 119

مليار دره��م يف فرباير .2022وو�صلت ا�ستثمارات البنوك يف
الأ�سهم �إىل  16.9مليار درهم مع نهاية مار�س املا�ضي ،بزيادة
على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة � 76%أو ما يعادل  7.3مليار درهم
مقارنة بنحو  9.6مليار درهم يف مار�س  ،2021فيما انخف�ضت
على �أ�سا�س �شهري بن�سبة  0.6%مقارنة بنحو  17مليار درهم
يف فرباير .2022وح�سب �إح�صائيات املركزي ،بلغت اال�ستثمارات
الأخرى للبنوك نحو  44.9مليار درهم يف نهاية مار�س املا�ضي
بزيادة على �أ�سا�س �شهري  2.5%مقابل  43.8مليار يف فرباير
املا�ضي ،وزادت على �أ�سا�س �سنوي  1.35%مقارنة بنحو 44.3
مليار يف مار�س .2021

بح�ضور وزراء ال�صناعة مب�صر والإمارات والأردن والبحرين

انطالق فعاليات االجتماع الثاين للجنة العليا لل�شراكة ال�صناعية التكاملية بالقاهرة ..والإعالن عن ان�ضمام مملكة البحرين
 اللجنة ت�ستعر�ض  87مقرتحا مل�شاريع يف القطاعات امل�ستهدفة منها  12م�شروع ًا م�ؤهالللتنفيذ يف املرحلة الأوىل با�ستثمارات  3.4مليار دوالر
ان�ضمام مملكة البحرين لل�شراكة ي�سهم يف تو�سيع نطاقها وتعظيم اال�ستفادة من املقوماتال�صناعية للدول الأطراف
 �سلطان اجلابر :نرحب بان�ضمام مملكة البحرين ال�شقيقة �شريك ًا �أ�سا�سي ًا وفاع ًال حيث
يقوم القطاع ال�صناعي يف البحرين بدور حيوي و�أ�سا�سي يف التنمية االقت�صادية امل�ستدامة
•• القاهرة -وام:

ان��ط��ل��ق��ت �أم�س– ال��ع��ا���ص��م��ة امل�����ص��ري��ة ال��ق��اه��رة -
فعاليات االج��ت��م��اع ال��ث��اين للجنة العليا لل�شراكة
ال�صناعية التكاملية لتنمية اقت�صادية م�ستدامة
وال���ت���ي ت�����ض��م ك�ل�ا م���ن م�����ص��ر والإم�������ارات والأردن
وت���ر�أ����س اللجنة وزراء ال�صناعة ب��ال��دول الثالث
وهم معايل نيفني جامع وزيرة التجارة وال�صناعة
بجمهورية م�صر العربية ومعايل الدكتور �سلطان
ب��ن �أح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر ال�����ص��ن��اع��ة والتكنولوجيا
املتقدمة وم��ع��ايل يو�سف ال�شمايل وزي��ر ال�صناعة
والتجارة والتموين باململكة الأردنية الها�شمية.
و���ش��ه��دت االج��ت��م��اع��ات الإع��ل�ان ع��ن ان�ضمام دولة
البحرين �إىل مبادرة ال�شراكة ال�صناعية التكاملية
�إىل جانب ال��دول الثالث امل�ؤ�س�سة لل�شراكة ،وذلك
بح�ضور معايل زايد بن را�شد الزياين وزير ال�صناعة
والتجارة مبملكة البحرين.
واع��ت��م��دت اللجنة العليا التو�صيات ال�����ص��ادرة عن
اللجنة التنفيذية لل�شراكة ال�صناعية والتي عقدت
ع��ل��ى م���دى ي��وم�ين ب��ال��ق��اه��رة مب�����ش��ارك��ة ال�شركات
العاملة يف جم��االت ال��زراع��ة والأغ��ذي��ة والأ�سمدة
والأدوية ،حيث �أعدت قائمة بـ 87م�شروعاً مقرتحاً
يف القطاعات امل�ستهدفة وم��ن بينها  12م�شروعاً
م���ؤه�لا ل��ل��دخ��ول يف م��رح��ل��ة درا����س���ات اجل����دوى يف
ق��ط��اع��ات ال���زراع���ة والأغ���ذي���ة والأ���س��م��دة والأدوي����ة
كمرحلة �أوىل ب��ا���س��ت��ث��م��ارات مبدئية ق��دره��ا 3.4
م��ل��ي��ار دوالر ،م���ع ال�ترك��ي��ز ف���ى امل��رح��ل��ة القادمة
على ق��ط��اع��ات امل��ع��ادن وال��ك��ي��م��اوي��ات والبال�ستيك
واملن�سوجات واملالب�س.
ويف كلمتها خ�ل�ال االج��ت��م��اع اك���دت م��ع��ايل نيفني
جامع �أن حتقيق التكامل ال�صناعي العربي ميثل
�ضرورة حتمية ملواجهة التداعيات ال�سلبية لالزمة
االق��ت�����ص��ادي��ة العاملية وال��ت��ي عك�ست اهمية تعزيز
ال�شراكة االقليمية بني الدول العربية وتفعيل دور
ال��ق��ط��اع اخل��ا���ص ك�لاع��ب رئي�سي يف تنفيذ خطط
ال��ت��ن��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة وحت��ق��ي��ق ال��رف��اه��ي��ة ل�شعوب
املنطقة العربية.
وق��ال��ت �إن ال�����ش��راك��ة ال�صناعية التكاملية املوقعة
بني كل من م�صر واالم���ارات واالردن متثل ركيزة
ا�سا�سية لتحقيق التكامل ال�صناعي املن�شود وذلك
من خالل ت�أمني �سال�سل التوريد وحتقيق االكتفاء
الذاتي ،وتوطني ال�صناعة وتكامل �سال�سل القيمة،
للو�صول �إىل �صناعات متكاملة ذات قيمة م�ضافة،
وحتقيق تنمية اقت�صادية م�ستدامة ،ت�سهم يف خلق
املزيد من فر�ص العمل ،معربة عن ترحيب م�صر
الكبري بان�ضمام مملكة البحرين ال�شقيقة اىل هذه
ال�شراكة والتي �ست�سهم يف تو�سيع نطاق ال�شراكة
وتعظيم اال�ستفادة من املقومات ال�صناعية للدول
االرب���ع.و�أو����ض���ح���ت ج��ام��ع �أن ا���س��ت�����ض��اف��ة القاهرة
اجتماع اللجنة العليا لل�شراكة ال�صناعية التكاملية
ي���أت��ي يف �إط���ار تعزيز اجل��ه��ود امل�شرتكة ب�ين م�صر
واالم���ارات واالردن والبحرين ،للتو�صل �إىل �صيغ
ت��ع��اون م�شرتك لتحقيق التكامل ال�صناعي ومبا
ي�سهم يف دف���ع ال��ع�لاق��ات االق��ت�����ص��ادي��ة ب�ين الدول
االع�����ض��اء امل�����ش��ارك��ة مل�����س��ت��وي��ات م��ت��م��ي��زة ومب���ا يعود
بالنفع على �شعوب الدول ال�شقيقة.
و�أ���ش��ارت وزي���رة التجارة وال�صناعة �إىل �أن الفرتة
احل��ال��ي��ة ت�شهد ال��ع��دي��د م��ن امل��ت��غ�يرات ال�سيا�سية
واالقت�صادية على ال�ساحتني الإقليمية والعاملية،
وه���و الأم����ر ال����ذي ي��دع��و �إىل امل��زي��د م��ن التكاتف
وال�تراب��ط فيما بني ال��دول العربية وتنفيذ املزيد
م���ن ال�������ش���راك���ات االق���ت�������ص���ادي���ة ل��ت��وف�ير احلماية
ال��ن�����س��ب��ي��ة ل�����ش��ع��وب ال������دول الأرب�������ع م���ن التقلبات
احل��ال��ي��ة وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة.ول��ف��ت��ت ج��ام��ع �إىل �أهمية
اال�ستفادة من فر�ص التعاون امل�شرتك واملقومات
االق��ت�����ص��ادي��ة ال��ك��ب�يرة وك���ذا الإم��ك��ان��ي��ات الب�شرية
والعلمية والتكنولوجية املتاحة بالدول االربع لدعم
العالقات االقت�صادية من خ�لال تبادل اخلربات،

و�إق��ام��ة ال�����ش��راك��ات واال���س��ت��ف��ادة م��ن ا���س��واق الدول
الأربع يف تعزيز معدالت التجارة البينية.
ونوهت الوزيرة ب�أن ال�شراكة ال�صناعية بني م�صر
واالم������ارات واالردن وال��ب��ح��ري��ن ت�سهم ف��ى تعزيز
التعاون يف حتقيق تكامل ل�سال�سل القيمة بني الدول
الأربع من خالل م�شروعات �صناعية م�شرتكة ،وكذا
تنمية حتقق امل�صالح امل�شرتكة �سعياً نحو حتقيق
االك��ت��ف��اء ال��ذات��ي ،والتنمية االقت�صادية ال�شاملة
وامل�ستدامة ،م�ؤكدة حر�ص احلكومة امل�صرية على
تقدمي كافة التي�سريات التي من �ش�أنها دع��م هذه
ال�شراكة ،و�إزالة كافة العقبات بني الدول امل�شاركة،
وات��خ��اذ كافة الإج����راءات العاجلة الكفيلة بتنفيذ
خطة عمل ال�شراكة مبراحلها املختلفة ،لتحقيق
ال��ه��دف امل�����ش�ترك ،ومب���ا ي��ع��ود بالنفع ع��ل��ى الدول
ال�شقيقة.
م��ن جانبه ق��ال معايل الدكتور �سلطان ب��ن �أحمد
اجل��اب��ر يف ب��داي��ة كلمته يف اج��ت��م��اع اللجنة العليا
لل�شراكة التكاملية ال�صناعية لتنمية اقت�صادية
م�����س��ت��دام��ة“ :ت�ؤكد ر�ؤي����ة ���س��ي��دي ���ص��اح��ب ال�سمو
ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي���د �آل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س الدولة
“حفظه اهلل” �أه��م��ي��ة ال��ت��ع��اون وت�����ض��اف��ر اجلهود
وتكاملها لتحقيق التنمية االقت�صادية التي ننظر
�إل��ي��ه��ا ك��م��م��كّ��ن �أ���س��ا���س��ي ال���س��ت��ق��رار ومن���و وازده����ار
املجتمعات ،واال�ستفادة من جماالت التكامل واملزايا
التناف�سية والإمكانات لدى الدول ال�شقيقة امل�شاركة
من �أجل بناء قاعدة اقت�صادية م�ستدامة».
و�أ���ض��اف معاليه“ :ت�ؤكد دول��ة االم����ارات التزامها
اجل��اد بال�شراكة من خ�لال ال�صندوق اال�ستثماري
الذي �ستديره �شركة “القاب�ضة»  /ADQ/بقيمة
 10مليارات دوالر لال�ستثمار يف امل�شاريع املنبثقة
عن هذه ال�شراكة يف القطاعات املتفق عليها ..ولقد
حددنا يف االجتماع الأول للجنة العليا القطاعات
اخلم�س الأ�سا�سية وقائمة امل�شاريع الع�شرة الأوىل
ال��ت��ي ���س�ترك��ز عليها ه���ذه ال�����ش��راك��ة ،وا�ست�شرفنا
ال��ف��ر���ص ال�����ص��ن��اع��ي��ة وال��ن��م��و ال����ذي ن��ط��م��ح �إليه،
والقيمة االقت�صادية املتوقعة ،وانتقلنا الآن �إىل
مرحلة تنفيذ هذه امل�ستهدفات التي مت �إعالنها عند
ب��دء ه��ذه ال�شراكة ،من خ�لال االجتماعات الفنية
وور�ش العمل التي مت عقدها».
وق��ال معاليه“ :نرحب ال��ي��وم بان�ضمام البحرين
���ش��ري��ك��اً �أ���س��ا���س��ي��اً وف ً
���اع�ل�ا يف ه���ذه ال�����ش��راك��ة ،حيث
يقوم القطاع ال�صناعي يف مملكة البحرين بدور
حيوي و�أ�سا�سي يف التنمية االقت�صادية امل�ستدامة،
ك��م��ا �أن للبحرين جتربتها ال�صناعية الناجحة،
وا�سرتاتيجيتها ال�صناعية ،ومبادراتها التي �ستعزز
م��ن ه��ذه ال�شراكة الرباعية ال��ي��وم ،وتتميز �أي�ضاً
باملوقع اال�سرتاتيجي وتوفر اخلدمات اللوج�ستية
املتقدمة ،وامل��وارد الب�شرية املدربة واملبتكرة ،وبيئة
االعمال الداعمة لال�ستثمارات� ،إ�ضافة �إىل توافق
ا�سرتاتيجيتهم ال�صناعية م��ع �أه����داف ال�شراكة
ال�صناعية التكاملية لتنمية اقت�صادية م�ستدامة».
و�أ���ض��اف معاليه“ :نتوجه بال�شكر �إىل جمهورية
م�صر العربية ال�شقيقة على ا�ست�ضافتها الجتماع
اللجنة ال��ع��ل��ي��ا ،ون��ق��در ال����دور ال��ف��اع��ل ال���ذي يقوم
ب��ه ال�شركاء يف ك��ل م��ن اململكة الأردن��ي��ة الها�شمية
ال�شقيقة ،وجمهورية م�صر العربية ،من �أجل �إجناح
هذه ال�شراكة بكل الو�سائل واجلهود املبذولة ..كما
نوجه ال�شكر �إىل �أع�ضاء اللجنة التنفيذية لل�شراكة
ال�صناعية التكاملية لتنمية اقت�صادية م�ستدامة
ع��ل��ى ج��ه��وده��م خ�ل�ال ال���ف�ت�رة امل��ا���ض��ي��ة بالتعاون
م��ع �شركات القطاع اخل��ا���ص ،للو�صول �إىل قائمة
حم�� ّدث��ة ل��ل��م�����ش��اري��ع امل�����ش�ترك��ة امل��ح��ت��م��ل��ة ،ونتطلع
ال�ستعرا�ض هذه القائمة والوقوف على اخلطوات
ال��ق��ادم��ة امل��ط��ل��وب��ة م��ن ���ش��رك��ات ال��ق��ط��اع اخلا�ص،
و�أي�ضا م��ن اجل��ه��ات احلكومية والهيئات الداعمة
ل�ضمان ج��دوى امل�شاريع ،وكذلك �ضمان تنفيذها
ب�شكل �سريع وفق �أف�ضل املعايري واملمار�سات».
وذك����ر م��ع��ال��ي��ه�“ :أدعو ال�����ش��رك��ات �إىل اال�ستفادة

الق�صوى من ال�شراكات النوعية ،واملزايا التناف�سية
يف ال��دول امل�شاركة ،واالنتقال �إىل مراحل متقدمة
م���ن درا�����س����ات اجل������دوى ل��ل��ت��ن��ف��ي��ذ ،وب��ال��ن�����س��ب��ة لنا
كجهات وه��ي��ئ��ات حكومية ،علينا درا���س��ة املم ّكنات
امل��ط��ل��وب��ة ل��ه��ذه امل�����ش��اري��ع ،وب���ذل ك��ل م��ا يف و�سعنا
لتذليل العقبات ،وتوفري الدعم وامل�ساندة ل�ضمان
التنفيذ الأمثل للم�شاريع ،وحتقيق �أق�صى ا�ستفادة
اقت�صادية واجتماعية م�ستدامة».
و�أو�ضح معاليه“ :هذه ال�شراكة مفتوحة الن�ضمام
م��زي��د م��ن الأط�����راف ال��راغ��ب��ة يف ت��ط��وي��ر القطاع
ال�صناعي ،وحتقيق التكامل يف امل��وارد وال�صناعات،
واال�ستفادة من املزايا التناف�سية يف كل دولة ،حيث
ميكن لت�ضافر اجلهود والعمل اجلماعي �أن ي�ؤدي
�إىل ن��ت��ائ��ج م��ث��م��رة ،م��ن خ�ل�ال خ��ف�����ض التكاليف،
وت���أم�ين �سال�سل الإم����داد ،وخلق امل��زي��د م��ن فر�ص
العمل ،وامل�ساهمة يف التنمية االقت�صادية ،وتعزيز
االكتفاء الذاتي� ،إ�ضافة �إىل اال�ستفادة من خطط
التطوير التكنولوجي ،وا�ست�شراف امل�ستقبل».
وب��دوره ق��ال معايل يو�سف ال�شمايل�“ :إن اجتماع
اليوم ي�أتي ا�ستكما ًال الجتماعات اللجنة التنفيذية
لل�شراكة يف اليومني املا�ضيني وم�شاركة فعاليات
القطاعات اخلا�صة وتتويجاً لالجتماعات وور�ش
العمل القطاعية التي عقدت بزخم خالل الأ�سابيع
امل��ا���ض��ي��ة و���ض��م��ت امل��خ��ت�����ص�ين يف دول���ن���ا و�أ�صحاب
الأع��م��ال يف قطاعات الأدوي���ة وال��زراع��ة والأ�سمدة
والأغ���ذي���ة ،ح��ي��ث م��ر ���ش��ه��ران ع��ل��ى �إع��ل�ان الأردن
ودول��ة الإم��ارات وم�صر �إط�لاق ال�شراكة ال�صناعية
التكاملية لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف �أبوظبي».
و�أ�شار ال�شمايل �إىل توجيهات جاللة امللك عبداهلل
الثاين بن احل�سني ملك اململكة الأردنية الها�شمية
�أن ي��ك��ون الأردن ���س��ب��اق��اً دائ���م���اً يف دع���م الأ�شكال
املختلفة للعمل ال��ع��رب��ي امل�����ش�ترك وه��و م��ا ي�ستند
�إل��ي��ه االج��ت��م��اع م��ن ر�ؤي ق���ادة دول��ن��ا ح��ول ت�ضافر
ج��ه��ود ال��ت��ع��اون والتن�سيق وال��ق��م��م ال��ت��ي عقدوها
لهذه الغاية والتي �ست�صبح ن��واة لتعاون اقت�صادي
مثمر للدول الأربع ،الفتاً �إىل �أن هذا االجتماع ي�أتي
ت�أكيداً على العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية بني
دولنا وانطالقة ملرحلة جديدة من ال�سعي املنهجي
نحو تكاملية اقت�صادية فعلية يلم�س �أثرها �شعوبنا
ويجتذب جناحها ان�ضمام املزيد من الدول العربية
ال�����ش��ق��ي��ق��ة ل��ت��د���ش�ين م��رح��ل��ة ج���دي���دة م���ن التعاون
امل�شرتك والتكامل االقت�صادي البناء.
ول��ف��ت �إىل �أن ت���واج���د مم��ك��ل��ة ال��ب��ح��ري��ن ف���ى هذه
ال�شراكة �سي�شكل دفعة قوية وزخماً اقت�صادياً ملبادرة
ال�شراكة ال�صناعية مبا ي�سرع فى حتقيق التكامل
االقت�صادى املن�شود وبناء �شراكات �صناعية فريدة
ق���ادرة على تعزيز �أه����داف امل��ب��ادرة وحتقيق النمو
االقت�صادي يف بلداننا ورغ��د العي�ش ل�شعوبنا مبا
ي�سهم يف ت�أ�سي�س مرحلة جديدة تقوم على التعاون
ال��وث��ي��ق وال��ع��م��ل امل�����ش�ترك ل��ت��ح��ق��ي��ق ر�ؤى قادتنا
وم�صالح دولتنا و�شعوبنا.
و�أ�ضاف ال�شمايل �أنه مع بروز �أزمة الأمن الغذائى
ال��ع��امل��ي ف��ي��ج��ب ت��رت��ي��ب الأول����وي����ات لإي���ج���اد حلول
عملية ج����ادة ل��ل��ح��د م��ن انعكا�ستها ع��ل��ى �شعوبنا
ودولنا و�إك�ساب �إقت�صاداتنا القوة الالزمة للت�صدي
لأي ا�ضطرابات عاملية م�ستقبلية ،م�شرياً �إىل �أن
هناك فر�صة حقيقية لرتجمة ما مت التوافق عليه
�إىل م�شروعات فعلية م��ن خ�لال ���ش��راك��ات جديدة
ب�ين رج��ال الأع��م��ال م��ن الأردن وم�صر والإم����ارات
والبحرين وتو�سيع جماالت التعاون واالتفاق على
ا�ستثمارات تنعك�س �إيجاباً على التنمية امل�ستدامة
ال���ت���ى ن��ن�����ش��ده��ا.ون��وه وزي�����ر ال�����ص��ن��اع��ة والتجارة
والتموين باململكة الأردن��ي��ة الها�شمية �أن الدول
الأربع بحثت خالل االجتماع م�شاريع ذات االهتمام
والأولوية لبلداننا من �ش�أنها تعزيز الأمن الغذائي
والأم��ن ال��دوائ��ي مبا يكفل ا�ستدامة توفري ال�سلع
وي��ح��ول دون �أى ان��ق��ط��اع��ات �أو اخ��ت�لاالت وم��ا قد
ينتج عن ذلك من ت�شوهات �سعرية بل ويحفز النمو

وال��ت��ن��وع االق��ت�����ص��ادي ويخف�ض تكاليف ال����ورادات
وي�سهل �إي��ج��اد م�صادر بديلة لل�سلع ،الفتاً �إىل �أن
ل��ق��اءات القمم التي جمعت جاللة امللك عبد اهلل
ال��ث��اين ب��ن احل�����س�ين و�أ���ش��ق��ائ��ه ج�لال��ة امل��ل��ك حمد
بن عي�سي �آل خليفة وفخامة الرئي�س عبدالفتاح
ال�سي�سي و�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زايد
�آل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” �أكدت �أهمية
حت��ق��ي��ق ه���ذه الأه������داف و�أظ���ه���رت ت��ط��اب��ق وجهات
النظر حول العديد من امل�سائل امل�شرتكة وق�ضايا
املنطقة العربية.
م��ن جهته ن��ق��ل م��ع��ايل زاي���د ب��ن را���ش��د ال��زي��اين يف
كلمته حتيات �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير �سلمان
ب���ن ح��م��د �آل خ��ل��ي��ف��ة ويل ال��ع��ه��د رئ��ي�����س جمل�س
ال���وزراء ،وتقديره لدعم ان�ضمام مملكة البحرين
لهذه ال�شراكة التي تنم ع��ن احل��ر���ص على تعزيز
ال��ت��ك��ام��ل ال�صناعي ب�ين ال����دول ال��ع��رب��ي��ة والعامل،
وال�سعي لتحقيق تنمية �صناعية م�ستدامة وهو ما
ين�سجم مع ر�ؤى وتطلعات �صاحب اجلاللة امللك
حمد ب��ن عي�سى �آل خليفة ملك البحرين ،لبلوغ
تنمية اق��ت�����ص��ادي��ة �شاملة الأب���ع���اد ،وخ��ل��ق الفر�ص
النوعية الواعدة.
وقال“ :لقد حققت مملكة البحرين جناحاً ومنواً
متوا�ص ً
ال على م��دى ال�سنوات املا�ضية يف القطاع
ال�صناعي ،وجاء ذلك نتيجة لل�سيا�سات التي تبنتها
احلكومة منذ �ستينيات القرن املا�ضي والتي كانت
تهدف �إىل عدم االعتماد على منتجات النفط والغاز
الطبيعي فح�سب ،وجعل القطاع ال�صناعي قطاعاً
متنوعاً عن طريق ت�أ�سي�س م�صانع تعمل يف جماالت
الأمل��ن��ي��وم وال��ب�تروك��ي��م��اوي��ات وغ�يره��ا ،ع�ل�اوة على
�إن�شاء مناطق �صناعية جديدة ،وال�سعي �إىل جذب
اال�ستثمارات الأجنبية عن طريق ت�شجيع امل�شاريع
ال�صناع ّية وتهيئة البنية التحتية لإقامتها».
و�أ����ض���اف م��ع��ال��ي��ه“ :من �أج����ل ال��ن��ه��و���ض بالقطاع
ال�������ص���ن���اع���ي ،د����ش���ن���ت ح���ك���وم���ة مم���ل���ك���ة البحرين
ا�سرتاتيجية قطاع ال�صناعة “”2026-2022
يف  30دي�سمرب ،2021كجزء حم��وري من خطة
التعايف االقت�صادي والتي تت�ضمن  5حماور رئي�سية
هي تعزيز ال�صناعات الوطنية ،واال�ستثمار يف البنية
التحتية ،وحت�����س�ين جت��رب��ة امل�ستثمرين ،وتوجيه
البحرينيني مهنياً ،وحتديث الت�شريعات والقوانني،
وت��ه��دف �إىل رف��ع ال��ن��اجت املح ّلي الإج��م��ايل للقطاع
ال�صناعي ،وزي���ادة ���ص��ادرات القطاع وطنية املن�ش�أ،
وت��وف�ير ف��ر���ص عمل واع���دة للمواطنني ..وترتكز
اال�سرتاتيجية على دعم حتوّل القطاع نحو الثورة
ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال���راب���ع���ة ،وت��ط��ب��ي��ق م��ف��ه��وم االقت�صاد
الدائري للكربون واحلوكمة البيئية واالجتماعية،
وت�شجيع اال�ستثمار يف البنية التحتية التكنولوجية
ورقمنه الت�صنيع ،وزي���ادة ك��ف��اءة �سال�سل الإمداد
والتوريد عرب تكامل ال�صناعات اخلليجية للو�صول
ل�صناعة متطورة وم�ستدامة ترتكز على مبادرات
م��ب��ت��ك��رة ومُ���ت���ق��� ّدم���ة ،ح��ي��ث ن�����س��ت��ه��دف م���ن خالل
ه���ذه اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ع�����دداً م���ن ال�����ص��ن��اع��ات التي
تتقاطع مع ال�صناعات امل�ستهدفة يف ه��ذه املبادرة،
والتي ن�ؤمن ب�أنها تو ّفر فر�صاً للنمو واالزده��ار ال
�سيما ال�صناعات التحويلية يف قطاعي الأملنيوم
وال���ب�ت�روك���ي���م���اوي���ات ،ب���الإ����ض���اف���ة �إىل ال�صناعات
النظيفة واملتمثلة يف الطاقة املتجددة والهيدروجني
الأخ�ضر والأزرق ما يدعم التزام مملكة البحرين يف
الو�صول �إىل احلياد الكربوين بحلول العام ،2060
�إىل جانب ال�صناعات الغذائية والدوائية ،و�صناعات
الإلكرتونيات الدقيقة».
ووجه معاليه ال�شكر �إىل وزارة التجارة وال�صناعة
ب��ج��م��ه��وري��ة م�����ص��ر ال��ع��رب��ي��ة ع��ل��ى ا���س��ت�����ض��اف��ة هذه
االجتماعات وه��ذا احل��دث املهم يف م�سرية التنمية
ال�صناعية.وخالل االج��ت��م��اع ،ق��دم �سعادة عبداهلل
ال�شام�سي ،وكيل ال����وزارة امل�ساعد لقطاع التنمية
ال�صناعية يف وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة،
ع��ر���ض��اً ت���ن���اول �أب�����رز امل�����س��ت��ج��دات ب�����ش���أن ال�شراكة

ال�صناعية ،وم���ا تو�صلت �إل��ي��ه ور����ش ال��ع��م��ل حول
القطاعات امل�ستهدفة ،وفر�ص اال�ستثمار ال�صناعي
وامل�شاريع ذات الأول��وي��ة يف القطاعات امل�ستهدفة،
والإ�ضافة التي �سي�شكلها ان�ضمام البحرين ،و�أبرز
التطلعات خالل الفرتة املقبلة من �أجل تطوير هذه
ال�شراكة.
كما �شهد االج��ت��م��اع ال��ث��اين للجنة العليا ل�شراكة
���ص��ن��اع��ي��ة ت��ك��ام��ل��ي��ة لتنمية اق��ت�����ص��ادي��ة م�ستدامة
ال��ت�����ص��دي��ق ع��ل��ى دل���ي���ل االن�����ض��م��ام �إىل ال�شراكة
ال�����ص��ن��اع��ي��ة ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة ،وال��ت�����ص��دي��ق ع��ل��ى حم�ضر
االجتماع الأول للجنة العليا لل�شراكة ،كما مت عر�ض
تقارير عمل لقطاعات الزراعة والأغذية واال�سمدة،
وق���ط���اع الأدوي�������ة ،وق���ط���اع الأن�����س��ج��ة وامللبو�سات،
وقطاع املعادن� ،إ�ضافة �إىل اال�ستماع �إىل مداخالت
وم�شاركات مهمة للر�ؤ�ساء التنفيذين من �شركات
�صناعية يف الدول امل�شاركة.
مزايا الدول يف ال�شراكة ال�صناعية.
وتبلغ م�ساهمة القطاع ال�صناعي يف �إجمايل الناجت
امل��ح��ل��ي الإج����م����ايل ل��ك��ل م���ن “ االم�������ارات وم�صر
واالردن”  30%م��ن م�ساهمة ق��ط��اع ال�صناعة
يف منطقة ال�����ش��رق الأو���س��ط و���ش��م��ال �إف��ري��ق��ي��ا ،ويف
عام  ،2019و�صلت القيمة الإجمالية ل�صادراتها
ال�صناعية �إىل  65مليار دوالر ،فيما يبلغ �إجمايل
ع���دد ال�����س��ك��ان يف ه���ذه ال����دول  122م��ل��ي��ون ن�سمة
ميثلون  27%من �سكان منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا ،من بينهم  49%من ال�شباب دون
�سن  24ع��ام��اً ،وو�صلت قيمة اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر يف دولة الإمارات ،وم�صر ،والأردن �إىل151
مليار دوالر خ�لال ال��ف�ترة  ،2020-2016كما
ت�صل قيمة ال�����ص��ادرات الإجمالية �إىل دول العامل
من ه��ذه ال��دول �إىل  433مليار دوالر كما يف عام
 ،2019وبلغت قيمة ال���واردات  399مليار دوالر
تقريباً ،وم��ب��ادرات وا�سرتاتيجيات داع��م��ة للقطاع
ال�����ص��ن��اع��ي ،وب��ن��ي��ة م��ت��ط��ورة يف جم���ال اخلدمات،
والنقل ،وال�شحن ،وتوفر امل��واد اخل��ام ،واخلربات،
ور�ؤو�س الأموال ،واملناطق ال�صناعية ،يف ظل قوانني
وت�شريعات تدعم اال�ستثمارات املحلية والأجنبية.
و�سي�شكل ان�ضمام البحرين التي يبلغ ناجتها املحلي
الإجمايل  39مليار دوالر� ،إ�ضافة �إيجابية لل�شراكة،
حيث من املتوقع زيادة الناجت املحلي الإجمايل لدول
ال�شراكة �إىل  809مليارات دوالر ،وزي���ادة فر�ص
قطاع ال��غ��ذاء وال��زراع��ة مبقدار  1.7مليار دوالر،
و 4مليارات دوالر يف املنتجات املعدنية ،و 1.7مليار
دوالر يف املواد الكيماوية والبال�ستيكية ،و 0.5مليار
دوالر من املنتجات الطبية ،ا�ضافة ما قيمته 2.36
مليار دوالر من �صادرات الأملنيوم اخلام.
و�سوف يزيد ان�ضمام البحرين من م�ساهمة ال�شراكة
يف القيمة ال�صناعية امل�ضافة لل�شرق الأو�سط من
 106.26مليار دوالر �إىل  112.56مليار دوالر،
وهو ما ميثل  30%من القيمة ال�صناعية امل�ضافة
يف ال�����ش��رق الأو�����س����ط ..وت�����ض��ي��ف ال��ب��ح��ري��ن 2.3
مليار دوالر من قيمة خامات احلديد التي ميكن
ا�ستخدامها يف التنمية ال�صناعية يف البلدان الأربعة،
ومتتلك البحرين قطاعاً �صناعياً قوياً ي�ضم �أكرث
من � 9500شركة �صناعية و 55000موظف يف
ال�صناعة و 4.3مليار دوالر من اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر املحدد لقطاع ال�صناعة.
وت���رك���ز مم��ل��ك��ة ال��ب��ح��ري��ن م��ن��ذ ع���ام  1975على
القطاع ال�صناعي ،والذي يهدف �إىل تنويع م�صادر
ال���دخ���ل واالق���ت�������ص���اد ،و�أن�������ش����أت ال��ب��ح��ري��ن مناطق
�صناعية جديدة ،كما عملت على جذب اال�ستثمارات
الأج��ن��ب��ي��ة ع���ن ط��ري��ق ت�����ش��ج��ي��ع وت��ع��زي��ز امل�شاريع
ال�صناعية ،بالإ�ضافة �إىل تو�سيع القطاع من �أجل
ت�سهيل منو ال�صناعة املحلية ،حيث تركز ال�صناعات
يف البحرين على البرتوكيماويات ،والبال�ستيك،
و�صهر الأملنيوم ،ومعاجلة الغذاء ،و�صناعة املالب�س
اجلاهزة ،والهند�سة ،بالإ�ضافة �إىل �إ�صالح ال�سفن،

وعمليات حتبيب احلديد ،و�صناعة الأ�سمدة� ،إ�ضافة
�إىل وجود قطاع م�صريف ن�شط يف اململكة.
وت�صدر البحرين منتجات معدنية بقيمة  4مليارات
دوالر �سنوياً ،كما يُ�سمح بامللكية الأجنبية الكاملة
يف قطاع ال�صناعة ،وتعد البحرين م��رك��زا مثاليا
للعمليات يف منطقة اخلليج العربي ،ويتميز ميناء
�سلمان الذي يقع يف املنامة ،بقيامه بعمليات حتميل
و�شحن وت�صدير وا�سترياد على م�ستوى عال� ،إ�ضافة
�إىل العمليات اللوج�ستية اجلوية يف جمال التخزين
وال�شحن وامل�ساحات املتوفرة.
و�ضم وفد دول��ة الإم��ارات العربية املتحدة امل�شارك
يف اجتماعات اللجنة العليا� ،سعادة مرمي الكعبي،
�سفرية الدولة لدى القاهرة ،و�سعادة حممد ح�سن
ال�سويدي ،الع�ضو املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة
القاب�ضة  ،ADQو�سعادة عبداهلل ال�شام�سي ،وكيل
وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا امل��ت��ق��دم��ة امل�ساعد
لقطاع التنمية ال�صناعية ،وب���در �سعيد اللمكي،
الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أدنوك للتوزيع ،وحممد
�سيف العرياين ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �أدنوك
الدولية.و�ضم الوفد امل�صري امل�شارك يف االجتماعات
ح��امت الع�شرى ،م�ست�شار ال��وزي��رة ورئي�س اللجنة
التنفيذية عن اجلانب امل�صرى و�أع�ضاء اللجنة وهم
اللواء حممد الزالط رئي�س الهيئة العامة للتنمية
ال�صناعية وامل��ه��ن��د���س حم��م��د ع��ب��د ال��ك��رمي املدير
التنفيذي ملركز حتديث ال�صناعة ،والدكتور خالد
عبد العظيم ،امل��دي��ر التنفيذي الحت��اد ال�صناعات
امل�صرية ،والدكتور حممد لبيب ،معاون الوزيرة.
و�ضم وف��د اململكة الأردن��ي��ة الها�شمية امل�����ش��ارك يف
االجتماعات �سعادة ال�سفري اجمد الع�ضايلة �سفري
اململكة االردن��ي��ة بالقاهرة ،وال�سيدة دان��ه الزعبي
ام�ين ع��ام وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سيدة وفاء
جري�س مدير ال�سيا�سات التجارية اخلارجية بوزارة
ال�صناعة والتجارة باال�ضافة اىل ال��وزي��ر مفو�ض
علي الب�صول.كما �ضم وفد مملكة البحرين امل�شارك
يف االجتماعات �سعادة ال�سيد ه�شام بن حممد اجلودر
�سفري مملكة البحرين لدى القاهرة ،وال�سيد ا�سامة
�صالح ال��ع��ل��وي وك��ي��ل ال����وزارة لالقت�صاد الوطني
ب���وزارة املالية واالقت�صاد الوطني والدكتور خالد
العلوي الوكيل امل�ساعد لتنمية ال�صناعة.
وك�����ان االج���ت���م���اع الأول ل��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا لل�شراكة
ال�صناعية التكاملية لتنمية اقت�صادية م�ستدامة،
املو ّقعة بني دولة الإمارات العربية املتحدة ،واململكة
الأردنية الها�شمية ،وجمهورية م�صر العربية ،قد
انعقد مطلع يونيو املا�ضي ،حيث بحث االجتماع
�آل��ي��ات تو�سيع ال�شراكة من خ�لال ان�ضمام �أع�ضاء
ج��دد �إليها ،وت�سريع وت�يرة الفر�ص ذات اجلدوى
االقت�صادية حتت مظلة قطاع ال�صناعة يف الدول
امل�����ش��ارك��ة ،وت�سهيل ال��ت��ع��اون وال��ت��ك��ام��ل م��ن خالل
�إ���ش��راك امل��زي��د م��ن القطاعات ،والتن�سيق م��ع فرق
ع��م��ل ت�����ش��م��ل ج���ه���ات ح��ك��وم��ي��ة وال���ق���ط���اع اخلا�ص
لال�ستماع �إىل ر�ؤاه��م وتوقعاتهم للنمو من خالل
ه��ذه ال�����ش��راك��ة ،م��ع ال�ترك��ي��ز على �أه��م��ي��ة م�شاركة
القطاع اخلا�ص ودوره املهم يف تفعيل هذه ال�شراكة
ال�صناعية التي تركز على خم�سة قطاعات ،ت�شمل
الزراعة والأغذية والأ�سمدة ،والأدوية ،واملن�سوجات،
وامل��ع��ادن ،والبرتوكيماويات.و ُتعنى اللجنة العليا
لل�شراكة ال�صناعية التكاملية لتنمية اقت�صادية
م�ستدامة مبجموعة من املهام� ،أبرزها متكني جهات
القطاع اخل��ا���ص م��ن تنفيذ امل�شاريع اال�ستثمارية
اخل��ا���ص��ة ب��ال�����ش��راك��ة ،م��ن خ�لال �إ���ش��راك ال�شركات
املهتمة باال�ستثمار يف القطاعات الرئي�سية بالدول
امل�شاركة ،وحتديد درا�سات اجل��دوى للم�شاريع ذات
الأول��وي��ة ،وو�ضع خارطة الطريق لتنفيذ امل�شاريع
ذات الأول��وي��ة �ضمن املرحلة الأوىل ،وكذلك ر�صد
�أه�����م ال��ت��ح��دي��ات وامل��م��ك��ن��ات ل��ت��ح��ف��ي��ز اال�ستثمار
ال�صناعي بال�شراكة م��ع القطاع اخل��ا���ص ،و�صو ًال
�إىل حتديد ومتكني مقومات تنفيذ امل�شاريع ذات
الأولوية.
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الإمارات العاملية للأملنيوم ت�ستقبل  30طالبا �إماراتيا �ضمن برنامج التدريب ال�صيفي
•• �أبوظبي-وام:

ا�ستقبلت �شركة الإم���ارات العاملية للأملنيوم  30طالباً
�إم���ارات���ي���اً م���ن ط��ل�اب امل����دار�����س ال��ث��ان��وي��ة واجلامعات
للح�صول على اخل�برات العملية عرب برنامج التدريب
ال�����ص��ي��ف��ي ال�����س��ن��وي ،مم���ا ي��ع��زز �آف�����اق ح��ي��ات��ه��م املهنية
وي�شجعهم على ال�سعي وراء الفر�ص املتاحة يف االقت�صاد
ال�صناعي املتنامي ل��دول��ة الإم����ارات العربية املتحدة.
وت���ت����أل���ف جم��م��وع��ة ال���ط�ل�اب اجل�����دد ل���ه���ذا ال���ع���ام من
طالب املدار�س الثانوية من ال�صفوف  10و 11و12
وط�ل�اب اجل��ام��ع��ات ال��ذي��ن �أك��م��ل��وا ال�����س��ن��ة الأوىل من
درا�ساتهم اجلامعية يف جماالت العلوم �أو التكنولوجيا �أو

الهند�سة �أو الريا�ضيات .ومتثل الإناث ن�صف امل�شاركني
يف ال�برن��ام��ج ،مم��ا يعك�س الن�سبة العالية م��ن الن�ساء
الالتي يدر�سن م��واد العلوم والتكنولوجيا والهند�سة
وال��ري��ا���ض��ي��ات يف ج��ام��ع��ات ال��دول��ة� ،إ���ض��اف�� ًة �إىل حر�ص
�شركة الإم��ارات العاملية للأملنيوم على تعزيز دور املر�أة
يف جميع �أن��ح��اء ال�شركة.و�سيق�ضي ك��ل طالب حوايل
�شهر يف العمل �ضمن موقعي �شركة الإم���ارات العاملية
للأملنيوم يف جبل علي يف دب��ي �أو الطويلة يف �أبوظبي،
حتت �إ�شراف مدربني من ال�شركة.وقالت �إميان القا�سم،
ن��ائ��ب الرئي�س التنفيذي ل��ل��م��وارد الب�شرية يف �شركة
الإمارات العاملية للأملنيوم“ :نحر�ص يف �شركة الإمارات
ال��ع��امل��ي��ة ل�ل�أمل��ن��ي��وم ،ك�����ش��رك��ة ���ص��ن��اع��ي��ة رائ�����دة يف دولة

الإمارات� ،إىل ت�شجيع ال�شباب املوهوبني على االنخراط
يف وظائف �ضمن القطاع ال�صناعي خا�صة يف جماالت
العلوم والتكنولوجيا والهند�سة والريا�ضيات .ويوفر
هذا الربنامج التابع ل�شركة الإمارات العاملية للأملنيوم
فر�صة ل�صقل املهارات املهنية واكت�ساب خربة عن الدور
ال���ذي ت���ؤدي��ه ه���ذه ال��وظ��ائ��ف يف اق��ت�����ص��اد ال���دول���ة .كما
نتطلع �إىل ان�ضمام ه���ؤالء ال�شباب �إىل �شركة الإمارات
العاملية للأملنيوم �أو ال�شركات ال�صناعية الأخرى ب�شكل
دائ���م يف امل�ستقبل ،وامل�ساهمة يف حتقيق ا�سرتاتيجية
النمو ال�صناعي “م�شروع  300مليار” لدولة الإمارات
العربية املتحدة».وقد �شارك يف برنامج التدريب ال�صيفي
التابع ل�شركة الإمارات العاملية للأملنيوم منذ �إطالقه يف

العام � 2002أكرث من  600طالب �إماراتي.
وت��ع��ت�بر ���ش��رك��ة الإم������ارات ال��ع��امل��ي��ة ل�ل�أمل��ن��ي��وم م��ن �أكرب
ال�������ش���رك���ات ال���ت���ي ت�����ض��م وظ���ائ���ف يف جم�����االت العلوم
والتكنولوجيا والهند�سة وال��ري��ا���ض��ي��ات ،حيث توظف
ال�شركة ال��ي��وم �أك�ث�ر م��ن  1,500متخ�ص�ص يف هذه
املجاالت.
ويعمل حالياً حوايل  1200مواطن �إماراتي يف �شركة
الإمارات العاملية للأملنيوم ،وتقل �أعمار �أكرث من 700
منهم عن � 35سنة ..كما متتلك ال�شركة حالياً �أحد �أعلى
معدالت التوطني مقارن ًة ب�أي �شركة ُكربى �أُخرى ..و�أن
ح��وايل  40%من �إجمايل املنا�صب العليا يف ال�شركة
ي�شغلها مواطنني �إماراتيني.

�أدنيك و�أبوظبي البحرية توقعان اتفاقية رعاية ملعر�ض �أبوظبي الدويل للقوارب
•• �أبوظبي-الفجر:

وقعت �شركة �أبوظبي الوطنية للمعار�ض
(�أدن��ي��ك) ،اجلهة املُنظمة ملعر�ض �أبوظبي
ال��������دويل ل����ل����ق����وارب واخل�����ا������ص باليخوت
وال���ق���وارب وال��ري��ا���ض��ات البحرية ومعدّات
���ص��ي��د الأ�����س����م����اك ،ات��ف��اق��ي��ة م���ع �أبوظبي
ال��ب��ح��ري��ة م��دت��ه��ا ث�ل�اث���ة �أع�������وام لرعاية
ف��ع��ال��ي��ات ال��ن�����س��خ��ة ال���راب���ع���ة م���ن معر�ض
�أبوظبي الدويل للقوارب والدورات القادمة
م��ن امل��ع��ر���ض ال���ذي ي��ق��ام حت��ت رع��اي��ة �سمو
ال�����ش��ي��خ ن��ه��ي��ان ب��ن زاي����د �آل ن��ه��ي��ان ،رئي�س
جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة زاي��د بن �سلطان �آل
نهيان للأعمال اخلريية والإن�سانية ،رئي�س
جمل�س �أبوظبي الريا�ضي يف مر�سى �أدنيك
اجل���دي���د يف ال���ف�ت�رة م���ن  24ول��غ��اي��ة 27
نوفمرب .2022
وح�����ض��ر ح��ف��ل ال��ت��وق��ي��ع ال���ك���اب�ت�ن حممد
جمعة ال�شام�سي ،الع�ضو املنتدب والرئي�س
التنفيذي ملجموعة موانئ �أبوظبي؛ وحميد
مطر الظاهري ،الع�ضو املنتدب والرئي�س
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�������ش���رك���ة �أب����وظ����ب����ي الوطنية
للمعار�ض “�أدنيك” وجمموعة ال�شركات
التابعة لها؛ والكابنت عمار مبارك ال�شيبة،
الرئي�س التنفيذي بالإنابة للقطاع البحري
وجمموعة �سفني؛ والكابنت �سيف املهريي،
مدير عام �أبوظبي البحرية ،بالإ�ضافة �إىل
عدد من كبار امل�س�ؤولني واملوظفني.
وق������ال ح��م��ي��د م���ط���ر ال����ظ����اه����ري ،الع�ضو
املنتدب والرئي�س التنفيذي ل�شركة �أبوظبي
الوطنية للمعار�ض “�أدنيك” وجمموعة
ال�����ش��رك��ات ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا“ :ت�أتي اتفاقية
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الأ�سهم املحلية ت�ستقطب 1.36
مليار درهم يف �أوىل جل�سات الأ�سبوع

•• �أبوظبي-وام:

ال��رع��اي��ة ه��ذه تتويجاً ل�شراكتنا الطويلة
م���ع �أب��وظ��ب��ي ال��ب��ح��ري��ة ،وت����ؤكّ���د التزامنا
بالتعاون مع خ�براء وق��ادة القطاع لتقدمي
جت��ارب �سل�سة ل�شركائنا وال���زوار واجلهات
العار�ضة .ونتطلع لأث��ره��ا الإي��ج��اب��ي على
قطاع ال�سياحة البحرية ،مبا يتما�شى مع
ا�سرتاتيجيتنا الهادفة �إىل تعزيز عرو�ض
�سياحة الأعمال يف دولة الإمارات».
وم��ن ج��ان��ب��ه� ،أك���د ال��ك��اب�تن �سيف املهريي،
مدير عام �أبوظبي البحرية ،التزام �أبوظبي
البحرية ب�صفتها اجلهة امل�س�ؤولة عن �إدارة

وتنظيم املمرات املائية يف �أبوظبي ،مبوا�صلة
بذل اجلهود الكفيلة برت�سيخ مكانة �أبوظبي
كعا�صمة بحرية عاملية.
وق���ال“ :تتما�شى اتفاقية الرعاية املوقعة
م����ع �أدن����ي����ك وم���ع���ر����ض �أب���وظ���ب���ي ال�����دويل
للقوارب مع ر�ؤيتنا اال�سرتاتيجية و�أهدافنا
الرامية �إىل ا�ستعرا�ض الفر�ص والإمكانات
ال��ه��ائ��ل��ة ال��ت��ي ت��وف��ره��ا �أب��وظ��ب��ي للمجتمع
املحلي وال����دويل باعتبارها وج��ه�� ًة بحرية
ع��امل��ي��ة .ك��م��ا ن�����س��ع��ى مل��وا���ص��ل��ة ال��ت��ع��اون مع
ج��م��ي��ع ال�����ش��رك��اء مب��ا ي�ضمن �إر����س���اء بيئة

تنظيمية متطورة وحديثة ت�صب يف �صالح
امل�ستخدمني وجمتمع الأع��م��ال يف �آنٍ معاً،
�إىل جانب تطوير خدمات ومرافق بحرية
عاملية امل�ستوى م��ا يتيح للجميع �إمكانية
الو�صول �إىل امل�ساحات البحرية املحمية يف
الإمارة بطرق م�ستدامة».
وت�أ�س�ست “�أبوظبي البحرية” من خالل
ات��ف��اق��ي��ة ب�ي�ن جم��م��وع��ة م���وان���ئ �أبوظبي
ودائ���رة البلديات والنقل ،لتكون م�س�ؤولة
عن تقدمي خدمات بحرية متميزة و�إن�شاء
بنية حتتية ومرافق بحرية متطورة ترثي

القطاع البحري يف �إمارة �أبوظبي.
ومي��ن��ح امل��ع��ر���ض ز ّواره ف��ر���ص��ة اال�ستمتاع
ب��ف��ع��ال��ي��ات��ه ال���رائ���ع���ة وم�����ش��اه��دة ال���ق���وارب
وال��ي��خ��وت وامل��ن��ت��ج��ات ال��ب��ح��ري��ة م���ن دولة
الإم������������ارات وال�����ع�����امل .ك���م���ا ي���ج���م���ع نخبة
ال��ع�لام��ات ال��ت��ج��اري��ة العاملية واخل��ب�راء يف
ال��ق��ط��اع ،وي��وف��ر امل��ن�����ص��ة الأم���ث���ل ل�شركات
ال�ترف��ي��ه ال��ب��ح��ري ال���س��ت��ع��را���ض خدماتها
ومناق�شة الأع��م��ال وا�ستك�شاف فر�ص عقد
ال�شراكات مبا ي�ساهم يف تعزيز منو القطاع
البحري يف املنطقة.

ا�ستقطبت �أ�سواق الأ�سهم املحلية �سيولة بنحو  1.36مليار درهم يف ختام
تداوالت ام�س ،مع ا�ستمرار ترقب امل�ستثمرين لإف�صاح مزيد من ال�شركات
عن نتائجها للن�صف الأول من العام اجلاري.
وت��وزع��ت ال�سيولة ب��واق��ع  1.18مليار دره��م يف �سوق �أبوظبي للأوراق
املالية و 183.06مليون درهم يف �سوق دبي املايل ،وذلك بعد التداول علي
 207.7مليون �سهم عرب تنفيذ �أكرث من � 13.1ألف �صفقة.
وو�صل م�ؤ�شر فوت�سي �سوق �أبوظبي العام �إىل م�ستوى  9579.42نقطة
مع نهاية التعامالت ،فيما بلغ م�ؤ�شر �سوق دبي املايل م�ستوى 3235.9
نقطة.
و�ضخ امل�ستثمرون الأجانب غري العرب نحو  188.7مليون درهم كمح�صلة
�شراء يف ال�سوقني ،بعد حتقيقهم م�شرتيات بقيمة  367.2مليون درهم
مقابل مبيعات بنحو  178.5مليون درهم.
وارتفع يف �سوق �أبوظبي “العاملية القاب�ضة” بن�سبة  0.75%لي�صل �إيل
 294.7درهم مت�صدراً قائمة الأن�شط من حيث القيم ب�أكرث من 336.3
مليون درهم ،كما �صعد “�ألفا ظبي” بن�سبة � 0.67%إيل  24.02درهم،
و”م�صرف �أب��وظ��ب��ي الإ�سالمي” بن�سبة � 0.56%إيل  8.93درهم،
و”غذاء القاب�ضة”  2.89%و”�أغذية” .0.75%
بينما يف �سوق دبي امل��ايل ،ارتفع “دبي الإ�سالمي” بن�سبة � 0.34%إىل
 5.82دره��م ،و�صعد “تيكوم” بن�سبة  0.86%و”العربية للطريان”
 2.92%و”�أرامك�س”  0.53%و”اخلليج للمالحة” ،1.45%
وت�صدر “�إعمار العقارية” الن�شاط م�ستقطباً  40.2مليون درهم و�أقفل
عند  5.25درهم ،فيما �أغلق �سهمي “ديوا” و”�سوق دبي املايل” م�ستقرين
دون تغيري.
وجاء �سهم “تعاونية االحتاد” ،املُدرج مطلع الأ�سبوع املا�ضي� ،ضمن الأ�سهم
الأكرث ارتفاعاً يف �سوق دبي املايل مع ت�صدره املرتبة الثانية بعد �صعوده
بنحو  5%ليغلق عند  4.2دره��م بعد التداول على  2.62مليون �سهم
بقيمة  10.8ماليني درهم.

«�إ�شراق لال�ستثمار» يف املراحل النهائية لال�ستحواذ على �صندوق جولديلوك�س تدريب طالب الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحري -فرع ال�شارقة على �سفن زاخر مارين يف �أبوظبي

•• �أبو ظبي-الفجر:

�أعلنت �إ���ش��راق لال�ستثمار ����ش.م.ع “�إ�شراق” �أو
“ال�شركة” ،املدرجة يف �سوق �أبو ظبي للأوراق
املالية ،عن قرب االنتهاء من عملية اال�ستحواذ
ع���ل���ى “�صندوق جولديلوك�س” بوا�سطة
�إ���ص��دار �أ�سهم جديدة .كما وتعمل ال�شركة على
تخفي�ض ر�أ����س امل���ال م��ن  2.325مليار درهم
�إىل  1.427م��ل��ي��ار دره����م لإط���ف���اء اخل�سائر
املرتاكمة ،بالإ�ضافة �إىل الزيادة الالحقة لر�أ�س
امل��ال مقابل اال�ستحواذ .ومن املتوقع �أن ي�ساهم
ه��ذا اال�ستحواذ يف متكني “�إ�شراق” م��ن زيادة
ربحيتها ،وحت�سني �سعر �سهمها ،وتعزيز قدرتها
على تنمية �أعمال قوية ،بالإ�ضافة �إىل خلق قيمة
م�ستدامة طويلة الأجل مل�ساهمي “�إ�شراق».
�أع��ل��ن��ت �أي�����ض��اً “�إ�شراق” ع���ن ن��ت��ائ��ج��ه��ا املالية
املوحدة املوجزة للأ�شهر ال�ستة املنتهية يف 30
يونيو  .2022وعلى �صعيد العمليات الأ�سا�سية،
ارت���ف���ع �إج���م���ايل الأرب������اح ل��ل�����ش��رك��ة ال��ن��اجت��ة عن
العمليات التجارية بن�سبة  151.7%عن نف�س
الفرتة �-أي الن�صف الأول -من العام املا�ضي؛ يف
حني بلغ �صايف �أرباح ال�شركة لتلك الفرتة 7.29
مليون دره��م �إم��ارات��ي بانخفا�ض ق��دره 59%

على �أ�سا�س �سنوي وذلك نتيجة حتقيق ال�شركة
ال��ع��ام املا�ضي �أرب���اح �أه��م ملحفظتها م��ن الأ�سهم
العامة مقارنة بهذا العام.
و�سجلت “�إ�شراق” �إجمايل �إيرادات ت�شغيلية بلغت
 15.6مليون دره��م مدفوع ًة ب�أعمال الت�أجري
وال�����ض��ي��اف��ة؛ حيث حققت �شقق “برج �ضمان”
وال�شقق الفندقية يف “نوران مارينا” معدالت
�إ����ش���غ���ال ب��ل��غ��ت  99%و 89%ع��ل��ى التوايل،
و�سجلت �شقق “نوران مارينا” الفندقية زيادة

بن�سبة  70%يف متو�سط �أ�سعار الغرف بف�ضل
اجلهود اال�ستباقية واال�سرتاتيجية التي تبذلها
ال�شركة يف قطاع الت�أجري.
وحقق م�شروع مارينا راي��ز  -وه��و �أول م�شروع
متعدد اال�ستخدامات لل�شركة يف جزيرة الرمي
 ن�سبة �إ���ش��غ��ال بلغت  98%يف ال��رب��ع الثاين،مما �ساهم يف تعزيز الإي���رادات املتكررة لل�شركة
وا�سرتاتيجية الت�سييل امل��ايل ملحفظة �أرا�ضيها.
وتبحث ال�شركة يف امل��زي��د م��ن فر�ص التطوير،
مب��ا يف ذل��ك فر�ص امل�شاريع امل�شرتكة ،ملحفظة
�أرا���ض��ي��ه��ا الأخ����رى يف ج��زي��رة ال���رمي ب���أب��و ظبي
وقرية جمريا الدائرية يف دبي.
ويف ه��ذا ال�صدد ،ق��ال جا�سم ال�صديقي ،رئي�س
جمل�س �إدارة “�إ�شراق لال�ستثمار”“ :نعمل
ح��ال��ي��اً ب��ج��ه��د لإك���م���ال عملية اال���س��ت��ح��واذ على
�صندوق “جولديلوك�س” .متا�شياً مع التفوي�ض
املمنوح من قبل م�ساهمينا ،و�ضعنا عجلة القيادة
لتعزيز الأداء امل��ايل لل�شركة وحت�سني الفعالية
الت�شغيلية� .إننا متفائلون ب���أن ه��ذا اال�ستحواذ
�سي�سرع ف��ر���ص النمو امل�ستقبلية ويخلق قيمة
طويلة الأجل مل�ساهمينا .كما ونتطلع �إىل تقدمي
املزيد من التحديثات للم�ساهمني يف الأ�سابيع
القادمة».

 6ماليني م�سافر عرب مطار ال�شارقة يف الن�صف الأول من 2022

املدفع :ت�ؤكد الأرقام الإيجابية املحققة قدرة مطار
ال�شارقة على ك�سب ثقة �شريحة وا�سعة من امل�سافرين
•• ال�شارقة-الفجر:

وا�صل مطار ال�شارقة حتقيق معدالت منو ايجابية خالل العام اجلاري،
مبا يرتجم الثقة العالية التي يتمتع بها من قبل املتعاملني ،لي�سجل
ارت��ف��اع��اً يف �أع���داد امل�سافرين خ�لال الن�صف الأول م��ن ال��ع��ام ،2022
بن�سبة  142.74%لتقارب الـ  6ماليني م�سافر ،باملقارنة مع 2,449
مليون م�سافر يف الن�صف الأول من العام  ،2021كما �شهد املطار منواً
يف حركة الطائرات لت�سجل  41,189رحلة ،مقارنة بـ  21,709رحلة
يف الن�صف الأول من العام  2021بن�سبة زيادة .89.73%
وارتفع �إجمايل مناولة ال�شحن عرب مطار ال�شارقة خالل الفرتة بني
بداية يناير وحتى نهاية يونيو املا�ضي �إىل �أكرث من � 96ألف طن ،بن�سبة
منو  ،50.39%مقارنة بـ � 63,844أل��ف طن خالل ذات الفرتة من
العام .2021
وقال �سعادة علي �سامل املدفع ،رئي�س هيئة مطار ال�شارقة الدويل“ :تعك�س
الأرقام الإيجابية املحققة ،املكانة املميزة التي حتظى بها �إمارة ال�شارقة
كوجهة مف�ضلة لل�سفر والأعمال ،وت�ؤكد قدرة مطار ال�شارقة على ك�سب
ثقة �شريحة وا�سعة من امل�سافرين ،من خالل اجلهود املبذولة لتقدمي
�أف�ضل اخلدمات الرائدة واملبتكرة و�ضمان ر�ضى وراح��ة امل�سافرين مبا
يحقق جتربة �سفر �أمنة ومميزة جلميع املتعاملني ،من خالل التعاون مع

�شركائنا العاملني يف املطار من جهات حكومية وخا�صة ،ف�ض ً
ال عن الدور
الأ�سا�سي واملهم ل�شركات الطريان ،والناقل الوطني العربية للطريان ،يف
�إعادة ت�شغيل وجهات �سابقة وا�ستقطاب وجهات جديدة ،والذي �أثر ب�شكل
�إيجابي على حركة النمو امل�سجلة يف املطار».
و�أ�ضاف �سعادته:
“حتر�ص هيئة م��ط��ار ال�شارقة ال���دويل على اال�ستثمار يف اخلدمات
واحل��ل��ول ال��ذك��ي��ة وف��ق �أع��ل��ى امل��ع��اي�ير ال��دول��ي��ة ،وا�ستقطاب امل��زي��د من
�شركات الطريان العاملية ،وتعزيز ال�شراكات اال�سرتاتيجية ،مبا ي�ضمن
النمو امل�ستمر يف �أعداد امل�سافرين ،ويتنا�سب مع طموحاتنا الرامية �إىل
تر�سيخ مكانة املطار ال��رائ��دة على خريطة ال�سفر الإقليمية والعاملية،
ك�أحد �أف�ضل املطارات يف املنطقة».
وتابع �سعادته“ :من املتوقع �أن ي�ستمر النمو الإيجابي يف معدالت ال�سفر
خالل الن�صف الثاين من العام اجلاري ،نتيجة تزايد الإقبال على ال�سفر
عرب مطار ال�شارقة ،يف ظل تو�سع �شبكة الوجهات التي يخدمها «.
وتوا�صل هيئة مطار ال�شارقة الدويل ال�سري بخطى ثابتة نحو حتقيق
ا�سرتاتيجيتها الهادفة �إىل االرتقاء امل�ستمر بتجربة ال�سفر للمتعاملني،
وتعزيز تناف�سية املطار على امل�ستوى الإقليمي والعاملي ،من خالل �إطالق
العديد من املبادرات واحللول املبتكرة التي توفر جتربة �سفر �أكرث راحة
و�سال�سة ومتعة للم�سافرين.

•• ال�شارقة -الفجر

�أعلنت الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا
وال���ن���ق���ل ال���ب���ح���ري -ف����رع ال�������ش���ارق���ة �أن طالب
ق�سم تكنولوجيا ال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري بالأكادميية
�سيتدربون على منت �أ�سطول �شركة زاخر مارين
�إنرتنا�شيونال� ،شركة اخلدمات البحرية الرائدة
يف ال��ع��ا���ص��م��ة �أب��وظ��ب��ي .و���س��ي��ت��درب  14طال ًبا
و 18طالبة من الأك��ادمي��ي��ة على م��دار ف�صلني
درا�سيني ،بينما �سيتدرب ط�لاب ق�سم الهند�سة
البحرية على مدار ف�صل درا�سي واحد.
خ�ل�ال ف�ت�رة ال��ت��دري��ب ال��ع��م��ل��ي��� ،س��ت��وف��ر �شركة
زاخر مارين املرافق املعي�شية والتدريبية املنا�سبة
لطالب الأكادميية على منت ال�سفن وفقًا ملا تن�ص
عليه ال��ق��واع��د وال��ق��وان�ين وامل��ع��اه��دات الدولية
واملحلية اخلا�صة بالتدريب ،ومبا يلبي متطلبات
رع���اي���ة ال��ط��ل��ب��ة وال���ب���ح���ارة و���ض��م��ان تغطيتهم
بالت�أمينات ال�لازم��ة �أث��ن��اء تواجدهم على منت
ال�سفن.وتعد زاخ��ر مارين واح��دة من ال�شركات
الرائدة يف جمال اخلدمات البحرية النوعية يف
املنطقة ،ويقع مقرها يف �أبوظبي بدولة الإمارات
العربية املتحدة ،وهي �شركة متخ�ص�صة يف تقدمي
خدمات دعم احلقول البحرية ،ومتتلك �أحد �أكرب
�أ�ساطيل قوارب الدعم البحري و�أكرثها تنوعًا يف
دولة الإم��ارات ،ما يجعلها �شري ًكا مثال ًيا لتوفري
ال��ت��دري��ب ال��ع��م��ل��ي ع��ل��ى م�تن �سفنها للمهنيني
البحريني ال��ط��م��وح�ين .كما ين�سجم التدريب
مع جهود الأكادميية املتوا�صلة لتمكني الكوادر
الوطنية ال�شابة للعمل يف القطاع البحري.

مبنا�سبة ب���دء ال��ت��دري��ب العملي ل��ل��ط�لاب ،قال
�سعادة الأ�ستاذ �إ�سماعيل عبدالغفار �إ�سماعيل فرج،
رئي�س الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا
وال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري“ :يتمثل ه���دف الأكادميية،
منذ ت�أ�سي�سها ،يف ت�أهيل نخبة من املتخ�ص�صني
البحريني الذين �سي�سهمون يف تطوير القطاع
ال��ب��ح��ري م���ن خ�ل�ال م��زي��ج ف��ري��د وم���ث���ايل من
التعليم النظري والتدريب العملي� ،إ�ضافة �إىل
التطوير امل�ستمر ملنهاجنا الأكادميية ومنوذجنا
التعليمي ل��ي��واك��ب متطلبات ال��ق��ط��اع البحري
و�ضمان ت��زوي��د ق��ادة امل�ستقبل ب���آخ��ر التطورات
و�أح���دث النظريات .ومتتلك الأك��ادمي��ي��ة �أحدث
املرافق والأدوات املتطورة؛ مثل �أجهزة املحاكاة
لتوفري البيئة املثالية للطالب للح�صول على
التدريب العملي� ،إال �أن ما مييزنا حقًا ويجعل
طالبنا يف الطليعة دائ ًما ،هو التدريب امليداين
الذي نوفره لهم بالتعاون مع عدد من امل�ؤ�س�سات
البحرية الرائدة مثل �شركة زاخر مارين ،ونحن
فخورون مبا حققناه يف هذا املجال».
م���ن ج��ه��ت��ه ،ق���ال ع��ل��ي ال��ع��ل��ي ،ال��ع�����ض��و املنتدب
ل�شركة زاخ��ر مارين �إنرتنا�شونال“ :باعتبارنا
واح��دة من �شركات اخل��دم��ات البحرية الرائدة
يف املنطقة ،ندرك �أهمية �إع��داد املهنيني الأكفاء
الذين �أ�سهموا يف جناح زاخ��ر مارين على مدى
ال�سنوات املا�ضية .وعرب توفري التدريب العملي
لطالب الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا
وال��ن��ق��ل ال��ب��ح��ري ف���رع ال�����ش��ارق��ة ،ف���إن��ن��ا ن�شارك
يف ر���س��م م�ستقبل ال��ق��ط��اع ال��ب��ح��ري م��ن خالل
ت��ع��زي��ز م���ه���ارات ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة ،وال���ذي���ن قد

ي�سهم الكثري منهم يف منو وتطور �شركة زاخر
مارين من خالل العمل كقباطنة �أو مهند�سني
على منت �أ�سطولنا .كما ين�سجم التدريب الذي
نقدمه لطالب الأكادميية مع جهودنا للم�ساعدة
يف دعم اقت�صاد دولة الإم��ارات؛ حيث نعمل على
تدريب الكوادر الوطنية الطموحة التي �سيكون
لها دور يف دفع عجلة تقدم القطاع البحري الذي
يعد �أحد �أبرز دعائم اقت�صاد الدولة».
وق�����ال ال���دك���ت���ور ال����رب����ان �أح���م���د ي���و����س���ف ،نائب
عميد كلية النقل البحري والتكنولوجيا لدى
الأكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل
البحري فرع ال�شارقةُ “ :تعد دولة الإمارات من
�أهم املراكز البحرية الدولية؛ حيث مت ت�صنيفها
يف املرتبة اخلام�سة عاملياً ،وي�سهم القطاع البحري
بنحو  90مليار درهم يف الناجت املحلي الإجمايل
ل��ل��دول��ة ،الأم����ر ال���ذي ي���ؤك��د �أه��م��ي��ة اال�ستثمار
يف ال���ك���وادر ال��وط��ن��ي��ة امل���ؤه��ل��ة ال��ت��ي ت�����ش��ارك يف
من��و ال��ق��ط��اع .ل����ذا ،ن��رك��ز دائ��� ًم���ا يف الأكادميية
العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري
ف��رع ال�شارقة ،على �ضمان ح�صول طالبنا على
ال��ت��دري��ب ال�ل�ازم وال��ف��ر���ص املنا�سبة لإعدادهم
مل�ستقبل مهني ناجح ومتميز يف القطاع البحري.
ون��ح��ن واث���ق���ون �أن ال��ت��دري��ب م��ع زاخ����ر مارين
�سيتيح الفر�صة لطالب الأكادميية للتعرف �إىل
الآف��اق املتاحة يف القطاع البحري ،وهذه فر�صة
ف��ري��دة ل��ق��ادة امل�ستقبل الك��ت�����س��اب خ�ب�رة عملية
على منت �أحد �أكرب الأ�ساطيل العاملة يف جمال
اخلدمات البحرية وخدمات حقول النفط بدولة
الإمارات».
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«الطاقة والبنية التحتية» حت�صد  21جائزة عاملية مرموقة خالل الن�صف الأول من 2022
•• دبي-وام:
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ح�����ص��دت وزارة ال��ط��اق��ة وال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة  21جائزة
�إق��ل��ي��م��ي��ة وع��امل��ي��ة م��رم��وق��ة خ��ل�ال ال��ن�����ص��ف الأول من
العام اجل��اري  2022لتوا�صل بذلك م�سريتها املتميزة
و�إجنازاتها الطموحة الداعمة لريادة دولة الإمارات عاملياً
وم�ستهدفاتها للخم�سني عاماً القادمة ،و�صو ًال لتحقيق
امل��ئ��وي��ة  2071ول��ت��ج�����س��د ب��ذل��ك ال��ت��ط��ور احل��ا���ص��ل يف
الوزارة.وقالت ليلى البلو�شي مديرة �إدارة اال�سرتاتيجية
وامل�ستقبل“ :يعزز ذلك الفوز مكانة ال��وزارة يف م�ؤ�شرات
ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة ال��ع��امل��ي��ة ع��ل��ى ن��ح��و ي�����س��ه��م يف احل���ف���اظ على
مكت�سبات قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإ�سكان

والنقل ،ومنظومة التطور واالزده���ار يف تلك القطاعات
احل���ي���وي���ة ال���ت���ي مت��ث��ل داع���م���ا رئ��ي�����س��ي��ا مل�����س�يرة التنمية
واالزده�����ار ،و�أن ال��ع��ام اجل���اري ع��ام ا�ستثنائي يف م�سرية
التطور وا�ست�شراف امل�ستقبل».و�أ�ضافت �أن هذه الإجنازات
ت�شكل حافزاً متجدداً لنا جميعاً على موا�صلة العمل بجِ د
ومثابرة ووفق منظور قائم على التميز واالبتكار ومواكب
لتوجهات حكومة دول���ة الإم�����ارات ال��ت��ي ال تر�ضى �سوى
بالريادة العاملية ..الفتة �إىل �أن هذه اجلوائز ت�ؤكد كفاءة
م�شاريع وم��ب��ادرات ال����وزارة يف جم���االت الطاقة والبنية
ال��ت��ح��ت��ي��ة والإ����س���ك���ان وال��ن��ق��ل ،وك���ف���اءة وق�����درة املوظفني
على ال��ق��ي��ام مبهامهم ب�شكل مبتكر ومتميز .وح�صدت
وزارة الطاقة والبنية التحتية  13جائزة �ضمن جوائز

“�ستيفي العاملية” والتي تعد �أرفع جائزة دولياً يف جمال
الإب��داع والتميز امل�ؤ�س�سي وت�شمل جوائز االبتكار يف �إدارة
املوارد الب�شرية والتخطيط واملمار�سة احلكومة واالبتكار
يف الطاقة واال���س��ت��دام��ة واالب��ت��ك��ار يف �إدارة التكنولوجيا
والتخطيط والتنفيذ و�أف�����ض��ل �إجن���از مبتكر يف التطور
والنمو و�أف�ضل �إجن���از مبتكر يف العلوم �أو التكنولوجيا
و 3ج��وائ��ز لال�ستجابة الأك�ث�ر فاعلية خ�لال “كوفيد-
� ”19إ���ض��اف��ة �إىل ج���وائ���ز االب��ت��ك��ار يف ال��ت��وا���ص��ل حول
ال�ش�ؤون العامة والتميز يف االبتكار للمنظمات التي ت�ضم
 100موظف �أو �أك�ثر والتميز يف االبتكار يف ال�صناعات
التكنولوجية للمنظمات ال��ت��ي ت�ضم  100م��وظ��ف �أو
�أك��ث�ر واالب���ت���ك���ار يف �إدارة خ��دم��ة ال��ع��م�لاء والتخطيط

 3.344تريليون درهم �أ�صول
القطاع امل�صريف الإماراتي بنهاية �أبريل املا�ضي

و�أف�����ض��ل امل��م��ار���س��ات واالب��ت��ك��ار يف �إدارة امل����وارد الب�شرية
والتخطيط و�أف�ضل ممار�سة .كما ت�شمل اجلوائز التي
ف��ازت بها وزارة الطاقة والبنية التحتية جائزتني �ضمن
ج��وائ��ز جلوبال بزن�س �أوارد “الأعمال الدولية” والتي
تعد واحدة من �أرفع اجلوائز العاملية وهما جائزة �أف�ضل
ممار�سة يف التغيري املناخي و�أف�ضل فريق مايل ..وجائزة
�أف�����ض��ل م��ب��ادرة تنظيمية يف جم��ال اال���س��ت��دام��ة البحرية
واالب��ت��ك��ار �ضمن ج��وائ��ز “�شيبتيك” ال��دول��ي��ة وجائزة
ال�شرق الأو�سط للطاقة  2022عن �أف�ضل ا�سرتاتيجية
يف الطاقة امل�ستدامة لهذا العام ف�ضال عن جائزتني �ضمن
جوائز جمل�س “هارفارد” العاملية للأعمال وهما اجلائزة
اخل�ضراء املا�سية وجائزة االبتكار الذهبية.

�أبوظبي للزراعة وال�سالمة الغذائية تختتم م�شاركتها يف مهرجان ليوا للرطب

•• �أبوظبي -وام:

�أع��ل��ن م�صرف الإم����ارات امل��رك��زي ع��ن ارتفاع
ً
���ش���ام�ل�ا �إىل
�إج����م����ايل الأ�����ص����ول امل�����ص��رف��ي��ة �
 443.3ت��ري��ل��ي��ون دره����م يف ن��ه��اي��ة �أبريل
امل��ا���ض��ي ،ب���زي���ادة ع��ل��ي �أ���س��ا���س ���ش��ه��ري بن�سبة
� 0.3%أو ما يعادل  8.4مليار درهم مقارنة
ب��ن��ح��و  3.336ت��ري��ل��ي��ون دره�����م يف مار�س
.2022
و�أو�ضح امل�صرف املركزي يف تقرير التطورات
النقدية وامل�صرفية ل�شهر �أبريل � ،2022أن
الأ�صول امل�صرفية ارتفعت على �أ�سا�س �سنوي
بن�سبة � 5.54%أو ما يعادل  175.5مليار
درهم مقارنة بنحو  3.169تريليون درهم يف
�أبريل .2021
و�أ�شار التقرير �إىل و�صول االئتمان امل�صريف
�إىل  1.817تريليون درهم يف �أبريل املا�ضي
بزيادة على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة � 3.07%أو
م��ا ي��ع��ادل  54.2مليار دره��م مقارنة بنحو
 1.763تريليون دره���م يف �أب��ري��ل ،2021
بينما انخف�ض االئتمان امل�صريف علي �أ�سا�س ودائع املقيمني ،فيما زادت الودائع على �أ�سا�س
�شهري بن�سبة  0.8%مقارنة بنحو � 1.831سنوي بن�سبة � 7%أو ما يعادل  131.1مليار
تريليون درهم يف مار�س املا�ضي ،وذلك نتيجة درهم مقارنة بنحو  1.877تريليون درهم يف
ت��راج��ع بن�سبة  1.1%يف االئ��ت��م��ان املحلي �أبريل .2021
م��ق��اب��ل ارت���ف���اع بن�سبة  1.9%يف االئتمان وتو�سعت ال��ق��اع��دة النقدية بن�سبة 1.2%
الأجنبي.
وذلك من  481مليار درهم يف نهاية مار�س
أ�سا�س
�
على
امل�صرفية
الودائع
إجمايل
وارتفع �
امل��ا���ض��ي �إىل  486.9م��ل��ي��ار دره���م يف نهاية
تريليون
2.006
من
0.1%
بن�سبة
�شهري
�أبريل  ،2022وذلك نتيجة ارتفاع يف النقد
دره���م يف نهاية م��ار���س املا�ضي �إىل  2.008امل�صدر وح�ساب االحتياطي بن�سبة 6.7%
ت��ري��ل��ي��ون دره�����م يف ن��ه��اي��ة �أب���ري���ل  ،2022و 27.6%ع��ل��ى ال���ت���وايل م��ق��اب��ل انخفا�ض
نتيجة ارتفاع بن�سبة  14.8%يف ودائع غري احل�سابات اجلارية والإي��داع��ات لليلة واحدة
املقيمني مقابل انخفا�ض بن�سبة  1.6%يف للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية الأخرى يف امل�صرف

•• �أبوظبي -وام:

املركزي و�شهادات الإي��داع والأذون��ات النقدية
بن�سبة  16.6%و 3.8%على التوايل.
ووف��ق تقرير امل�صرف املركزي ،ارتفع عر�ض
النقد “ن “ ”1ي�شمل النقد املتداول خارج
البنوك  +الودائع النقدية “احل�سابات اجلارية
واحل�����س��اب��ات حت��ت ال��ط��ل��ب ل���دي البنوك””
بن�سبة  0.3%من  728.2مليار دره��م يف
نهاية مار�س املا�ضي �إىل  730.4مليار درهم
يف نهاية �أبريل  ،2022وذلك نتيجة لزيادة
مب��ق��دار  4.3مليار دره��م يف النقد املتداول
خ��ارج البنوك مقابل انخفا�ض مبقدار 2.1
مليار درهم يف الودائع النقدية.

تعاون بني دائرة الأرا�ضي والتنظيم
العقاري وجمل�س �سيدات عجمان
•• عجمان-وام:

وق��ع��ت دائ����رة الأرا����ض���ي والتنظيم
العقاري وجمل�س �سيدات عجمان
اتفاقية تعاون بهدف تعزيز العمل
امل�شرتك بني الطرفني والتن�سيق
م�����ن �أج�������ل دع������م ت����وج����ه الإم���������ارة
وم�ساعيها لالرتقاء بجودة احلياة
وتعزيز امل�س�ؤولية املجتمعية لدى
خمتلف �شرائح وفئات املجتمع.
وق�����ع االت���ف���اق���ي���ة ك����ل م����ن ال�سيد
�أح���م���د خ��ل��ف��ان ال�����ش��ام�����س��ي املدير
ال��ع��ام ل��دائ��رة الأرا���ض��ي والتنظيم
العقاري بالإنابة و�سعادة الدكتورة
�آمنة خليفة �آل علي رئي�س جمل�س
�سيدات �أعمال عجمان.
و�أكد ال�سيد �أحمد خلفان ال�شام�سي
امل����دي����ر ال����ع����ام ل����دائ����رة الأرا�����ض����ي
والتنظيم العقاري بالإنابة �أهمية
توقيع هذه االتفاقية لإر�ساء دعائم
التعاون امل�شرتك وت�ضافر اجلهود
م���ن �أج�����ل ت���وف�ي�ر خ���دم���ات راقية
وم��ت��ن��وع��ة للفئات املعنية وتعزيز
�سيا�سات اجلودة ونظم التميز التي
تنتهجها حكومةعجمان.

وان��خ��ف�����ض ع��ر���ض ال��ن��ق��د “ن “ ”2ي�شمل
“ن + ”1ال���ودائ���ع �شبه ال��ن��ق��دي��ة “الودائع
لأجل والودائع االدخارية للمقيمني بالدرهم
وودائع املقيمني بالعمالت الأجنبية “ بن�سبة
 1.6%من  1.593تريليون درهم يف نهاية
مار�س املا�ضي �إىل  1.567تريليون درهم يف
نهاية �أبريل .2022
وت��راج��ع ع��ر���ض النقد “ن “ ”3ي�شمل “ن
 + ”2ودائع احلكومة لدي البنوك العاملة يف
الدولة وكذلك لدى امل�صرف املركزي” بن�سبة
 1.4%من  1.885تريليون درهم يف نهاية
مار�س املا�ضي �إىل  1.858تريليون درهم يف

بهدف رعاية املواهب وتعزيز م�سريتها املهنية

امل�شرق يطلق دورته الثالثة من برنامج «�شهادة االمتياز
املتقدمة»  ACEيف دول التعاون و�شمال �أفريقيا
•• دبي-الفجر:

و�أو����ض���ح �أن ال��ط��رف�ين ات��ف��ق��ا على
�أه���م���ي���ة دع�����م وت�����ش��ج��ي��ع �سيدات
الأعمال املواطنات على اال�ستثمار
يف املجال العقاري واال�ستفادة من
امل���ب���ادرات وامل�����ش��اري��ع ال��ت��ي تتبناها
دائ��رة الأرا�ضي والتنظيم العقاري
يف �إطار خطتها الرامية �إىل تعزيز
�أداء ال�سوق العقاري ومتكني وت�أهيل
ال�����ش��ب��اب الإم���ارات���ي م��ن اجلن�سني
وتنمية مهاراتهم وتعزيز ثقافتهم
املتعلقة بقوانني التداول العقاري.
من جانبها قالت �سعادة الدكتورة
�آمنة خليفة �آل علي رئي�س جمل�س
���س��ي��دات �أع���م���ال ع��ج��م��ان �إن امل����ر�أة

الإماراتية �أثبتت جدارتها وقدرتها
على حتقيق النجاحات يف خمتلف
امل��ج��االت والتخ�ص�صات ..م�ؤكدة
�أهمية توقيع اتفاقية التعاون مع
دئ��رة الأرا���ض��ي والتنظيم العقاري
م��ن �أج���ل ت���أه��ي��ل ���س��ي��دات الأعمال
ومتكينهن لدخول ال�سوق العقاري
وت���زوي���ده���ن ب���امل���ه���ارات واخل��ب�رات
الالزمة لتحقيق النجاح وامل�ساهمة
يف دف���ع ع��ج��ل��ة ال��ن��م��و االقت�صادي
خ����ا�����ص����ة يف ظ������ل دع�������م ال����ق����ي����ادة
ال��ر���ش��ي��دة وح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى �إ�شراك
امل��ر�أة الإماراتية يف م�سرية التقدم
واالزدهار.

اختتمت هيئة �أب��وظ��ب��ي ل��ل��زراع��ة وال�����س�لام��ة الغذائية
م�شاركتها يف م��ه��رج��ان ل��ي��وا للرطب بن�سخته ال��ـ 18
وال���ت���ي �أق��ي��م��ت حت���ت رع���اي���ة ���س��م��و ال�����ش��ي��خ م��ن�����ص��ور بن
زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزي��ر ديوان
ال��رئ��ا���س��ة وبتنظيم جل��ن��ة �إدارة امل��ه��رج��ان��ات والربامج
الثقافية والرتاثية يف �أبوظبي.و�شهد جناح الهيئة يف
املهرجان زي��ارة عدد من ال�شخ�صيات البارزة يف الدولة
وم��دراء العموم �إىل جانب املهتمني بزراعة النخيل من
داخ��ل الدولة وخارجها ،بالإ�ضافة �إىل �أ�صحاب املزارع
امل��ن��ت��ج��ة ل��ل��ف��اك��ه��ة وامل��ن��ت��ج��ات ال��زراع��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة ،حيث
اطلعوا على �أف�ضل املمار�سات الزراعية امل�ستدامة ،وطرق
الزراعة احلديثة وكيفية العناية باملزارع ،بالإ�ضافة �إىل
ت�شجيع املزارعني لالهتمام �أك�ثر بجودة الإنتاج وذلك
يف �إط��ار ا�سرتاتيجية الهيئة لتحقيق التنمية الزراعية
امل�����س��ت��دام��ة ،وت��ع��زي��ز منظومة الأم���ن ال��غ��ذائ��ي وتفعيل
وتن�شيط احلركة االقت�صادية يف االمارة.وقدمت الهيئة
خ�لال �أي���ام امل��ه��رج��ان ع���ددا م��ن امل��ح��ا���ض��رات التوعوية
االف�ترا���ض��ي��ة ح���ول زراع����ة النخيل وط���رق ال��ع��ن��اي��ة بها

�أعلن امل�شرق ،امل�ؤ�س�سة املالية الرائدة يف دولة الإمارات
ال��ع��رب��ي��ة امل���ت���ح���دة ،ع���ن �إط��ل��اق ال������دورة ال��ث��ال��ث��ة من
ب��رن��اجم��ه ال���رائ���د لتنمية ورع���اي���ة امل���واه���ب “�شهادة
االمتياز املتقدمة»  ACEليكون متاحاً للراغبني يف
االلتحاق به يف دول جمل�س التعاون اخلليجي و�شمال
�أفريقيا.وي�ستهدف برنامج “�شهادة االمتياز املتقدمة”
م����ن امل�������ش���رق يف دورت�������ه ال���ث���ال���ث���ة اخل���ري���ج�ي�ن اجل����دد
املتخ�ص�صني يف ال��ت��م��وي��ل� ،أو املحا�سبة� ،أو الأعمال،
الطاحمني للعمل يف قطاع اخلدمات امل�صرفية املوجهة
لل�شركات واال�ستثمار ،ويقدم الربنامج و�صو ًال ح�صرياً
وتدريباً مميزاً على �أيدي قادة وخرباء عامليني يف جمال
العمل امل�صريف.تعمل املبادرة التعليمية اال�سرتاتيجية
على ا�ستقطاب اخلريجني ومتابعة تطورهم عن كثب
لي�شقوا طريقهم ب��ق��وة وث��ب��ات ن��ح��و م�����س��ارات مهنية
مت�سارعة يف ميادين العمل امل�صريف ،حيث حاز الربنامج
وا�سع
منذ انطالقته الأوىل يف عام  ،2019على اهتما ٍم ٍ
من املواهب ال�شابة والواعدة يف املنطقة .ومن اجلدير
بالذكر� ،أن الطالبات الإناث ميثلن ما ن�سبته اثنني من
�أ�صل كل ثالثة من خريجي املبادرة.
ومن املقرر �أن يتم �إطالق الدورة الثالثة من الربنامج
املكثف ملدة � 6أ�شهر يف منت�صف يونيو من العام اجلاري،
وذل����ك يف ج��م��ي��ع �أن���ح���اء ف����روع ب��ن��ك امل�����ش��رق يف دولة

الإم��ارات ،وم�صر ،وقطر ،والبحرين ،والكويت ،والتي
ت�ستقبل اخلريجني اجلدد ،مبن فيهم �أولئك الذين مل
تتجاوز خربتهم عاماً واح��داً .وق��ال �أحمد عبد العال،
ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي مل��ج��م��وع��ة امل�����ش��رق“ :نحر�ص يف
امل�شرق على دعم �أولئك الطاحمني خلو�ض غمار العمل
يف جم��ال اخل��دم��ات امل�صرفية لل�شركات واال�ستثمار،
وحتويل حلمهم �إىل حقيقة ،وذل��ك من خالل رفدهم
ب���أف�����ض��ل امل��ع��ارف امل�����ص��رف��ي��ة ع��ل��ى �أي����دي خ�ب�راء وقادة
متمر�سني من امل�شرق والقطاع امل�صريف ،ونعتز بلقب
“املدر�سة امل�صرفية” ال��ذي �أ�صبحنا معروفني به يف
املنطقة ،وبجهودنا الد�ؤوبة لتحفيز املواهب وتطويرها.
ون�شدد على التزامنا الرا�سخ بتنمية املواهب الوطنية،
وامل�ساهمة يف �صناعة قادة امل�ستقبل ،ونعتقد �أن اكت�ساب
املعارف واملهارات وو�ضع اللبنات ال�صحيحة هو الأ�سا�س
لبناء جمتمع م�صريف ناب�ض باحلياة ،وقادر على مواكبة
التطورات املتالحقة يف هذا املجال».
يتميز برنامج “�شهادة االمتياز املتقدمة»  ACEمن
امل�شرق عن بقية الربامج املماثلة التي تهتم باجلوانب
الفنية التقليدية فقط ،برتكيزه على تطوير املهارات
املطلوبة للتنب�ؤ باحتياجات الأع��م��ال وال��ع��م�لاء بد ًال
م���ن اال���س��ت��ج��اب��ة ل���ه���ا ،و�إب�������داع االجت����اه����ات ب�����د ًال من
�إدراك��ه��ا ،وا�ستخدام احلنكة لتطويع البيانات ،وتبني
التكنولوجيا لتزويد العمالء بحلول متطورة وخربة
م�صرفية مميزة.

وكيفية اال���س��ت��ف��ادة منها اقت�صاديا وذل���ك ب��ه��دف ن�شر
الوعي وت�شجيع املزارعني على االهتمام بالزراعة واتباع
�أف�ضل املمار�سات يف هذا املجال و تقدمي امل�شورة الفنية
واخلدمات الإر�شادية الالزمة لهم� .إ�ضافة �إىل تعريف
الزوار باجلهود التي تبذلها الهيئة ملكافحة �آفات النخيل
وتطبيق برامج الإدارة املتكاملة للمكافحة بطرق بيئية
�آمنة و ال��رد على ا�ستف�ساراتهم فيما يخ�ص ال��زراع��ة و
الرثوة احليوانية و الأمن احليوي.
ك��م��ا ق��دم��ت ع��ر���ض��اً ت��ع��ري��ف��ي��اً ح����ول ب��رن��ام��ج �أبوظبي
للجينوم ال���زراع���ي ال���ذي �أط��ل��ق��ت��ه ب��ال��ت��ع��اون م��ع بع�ض
املراكز البحثية الوطنية يف الدولة بهدف تطبيق �أف�ضل
املمار�سات العاملية يف جمال البحوث اجلينية الزراعية
والذي يعترب الأول من نوعه على م�ستوى املنطقة.
و�أكد بدر ال�شحي مدير �إدارة االت�صال وخدمة املجتمع
ح���ر����ص ال��ه��ي��ئ��ة ع���ل���ى دع�����م امل���ه���رج���ان ان���ط�ل�اق���اً من
م�س�ؤوليتها كهيئة حكومية ت�ساهم يف تعزيز الفعاليات
الرتاثية والثقافية والأن�شطة التي تروج ملنطقة الظفرة
�سياحياً واقت�صادياً  ،م�شرياً �إىل �أن عدد من اخلرباء يف
الهيئة �شاركوا �ضمن جلنة التحكيم اخلا�صة مبزاينة
الرطب وهي احلدث الأبرز �ضمن فعاليات املهرجان.

 1897طلبا لتو�صيل الكهرباء عرب
خدمة «النامو�س» خالل الن�صف الأول

•• دبي-وام:

�أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن تلقيها خالل الن�صف الأول من العام
اجلاري  1897طلباً لتو�صيل الكهرباء عرب خدمة “النامو�س” التي تتيح
ت��و���ص��ي��ل ال��ك��ه��رب��اء ل��ل��م�����ش��اري��ع التي
ت�صل �أحمالها �إىل  150كيلووات يف
خطوتني وخالل � 5أيام فقط.
وق����ال م��ع��ايل �سعيد حم��م��د الطاير
الع�ضو امل��ن��ت��دب ال��رئ��ي�����س التنفيذي
لهيئة ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب��ي �إن خدمة
“النامو�س” تعد ثمرة تعاون الهيئة
الوثيق مع �شركائها من اال�ست�شاريني
وامل��ق��اول�ين وجن��اح��ه��ا يف ت��وف�ير بيئة
�إي���ج���اب���ي���ة حت��ف��ز االب���ت���ك���ار واق��ت��راح
امل������ب������ادرات ال���ت���ط���وي���ري���ة واخل�������روج
بتو�صيات لت�سهيل وت�سريع �آلية احل�صول على خدمات الكهرباء وفق �أف�ضل
املعايري واملمار�سات العاملية.و�أو�ضح معاليه �أن الهيئة �أطلقت خدمة النامو�س
عام  2014للمقاولني واال�ست�شاريني �ضمن حزمة الت�سهيالت التي توفرها
للم�شاريع ال�صناعية والتجارية وال�سكنية ،م�شرياً �إىل �أن الهيئة توفر جميع
الإمكانات الالزمة واخلدمات الذكية التي ت�ساعد اال�ست�شاريني واملقاولني
على تنفيذ �أعمالهم بكل �سهولة وي�سر.و�أكد املهند�س را�شد بن حميدان
النائب التنفيذي للرئي�س لقطاع توزيع الطاقة يف هيئة كهرباء ومياه دبي �أن
خدمة “النامو�س” اخت�صرت �إجراءات احل�صول على الكهرباء �إىل خطوتني
بد ًال من ثالث خطوات خالل � 5أيام فقط ،مو�ضحاً �أن عدد اال�ست�شاريني
واملقاولني املعتمدين لدى الهيئة بلغ  2258ا�ست�شارياً ومقاو ًال حتى 30
يونيو .2022

قرب ا�ستكمال الأعمال التمهيدية وبدء الأعمال الإن�شائية يف م�شروع «بروج »4
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت �شركة بروج للبرتوكيماويات ،الرائدة يف توفري حلول
ال��ب��ويل �أول��ي��ف��ي��ن��ات املبتكرة وامل��ت��ن��وع��ة ،ب�صفتها اجل��ه��ة التي
تتوىل �إدارة م�شروع “بروج  ”4بالنيابة عن مالكي امل�شروع
– �شركتي “�أدنوك” وبوريالي�س ،عن �إجن��از جديد يف �إن�شاء
م�شروع التو�سعة “بروج  ”4يف الروي�س ،متثل بقرب ا�ستكمال
مرحلة الأع��م��ال التمهيدية يف امل�����ش��روع وا���س��ت��ع��داد املقاولني
للبدء بالأعمال الهند�سية وامل�شرتيات والت�شييد خالل ال�شهر
اجلاري.وقال �سلطان زيد ال�شحي ،مدير م�شروع “بروج :”4
“نحقق تقدماً ملمو�ساً يف العمل مب�شروع “بروج  ،”4حيث
يبد�أ امل�شروع املرحلة التالية من التطوير مع ت�شييد البنية
التحتية التي �ستت�ضمن �إن�شاء �أنظمة املرافق اخلدمية و�أعمال
الطرق والأعمال املدنية الأخرى املرتبطة باملجمع».
و�أ�ضاف “يُعد جممع ’بروج � ‘4أحد عوامل التمكني الأ�سا�سية

يف �إ�سرتاتيجية �أدن����وك للنمو ويف خطط التنمية والتنويع
ال�صناعي يف دولة الإمارات و�إمارة �أبوظبي ،ونفخر مب�ساهمتنا
الفاعلة يف برنامج “ا�صنع يف الإمارات” خالل مراحل �إن�شاء
امل�شروع ،حيث �سيتم ت�صنيع �أكرث من  25%من �إجمايل املواد
واملعدات امل�ستخدمة يف املجمع اجلديد داخل الإمارات ،م�شرياً
�إىل �أن��ه مت حتى الآن ا�ستكمال  1.5مليون �ساعة عمل �آمنة
منذ بدء امل�شروع ،ومن خالل تعاوننا مع مقاولنا الإماراتي –
�شركة الع�صب للنقليات واملقاوالت العامة – نتطلع قدماً �إىل
ا�ستكمال مرحلة الأعمال التح�ضريية للم�شروع بنجاح.
وباعتباره �أح��د الركائز الأ�سا�سية يف �إ�سرتاتيجية “�أدنوك”
املتكاملة للنمو الذكي� ،سي�سهم جممع “بروج  ”4يف م�سرية
التطوير امل�ستمرة لقطاع التكرير والت�صنيع والت�سويق ودعم
النمو ال�صناعي يف دولة الإمارات ،و�سيتم ت�شييد من�ش�أة “بروج
 ”4اجلديدة على �أر�ض توازي م�ساحتها حوايل  500ملعب
ك���رة ق���دم ،ك��م��ا �سيقوم جم��م��ع “بروج  ”4ب��ا���س��ت��خ��دام تقنية

 Borstarاملرخ�صة من بوريالي�س لإنتاج حلول عالية اجلودة
من البويل �أوليفينات لتلبية الطلب املتزايد من العمالء يف
العديد من القطاعات ال�صناعية ،مبا يف ذلك البنية التحتية
والطاقة واحل��ل��ول اال�ستهالكية وال��زراع��ة يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�أفريقيا و�آ�سيا واملحيط الهادئ .كما �ست�ساهم املن�ش�أة
اجل��دي��دة يف �إت��اح��ة الفر�صة �أم��ام امل�ص ّنعني يف دول��ة الإمارات
لتعزيز م�شاركتهم يف مبادرة “ا�صنع يف الإمارات” بالإ�ضافة
�إىل تزويد املواد الأولية لـمنطقة تعزيز للكيماويات ال�صناعية
التي �ست�ساهم يف حتفيز االنتقال �إىل املرحلة التالية من النمو
ال�صناعي يف دولة الإمارات.
وبعد االنتهاء من �إن�شاء “بروج  ”4وب��دء ت�شغيله� ،سي�ساهم
امل��ج��م��ع ب���إ���ض��اف��ة  1.4م��ل��ي��ون ط��ن م��ن ال��ب��ويل �إي��ث��ي��ل�ين �إىل ا�صنع يف الإمارات” الذي نظمته وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا عوامل التمكني لقطاع �صناعة البرتوكيماويات ،توفر “بروج”
الطاقة الإنتاجية ال�سنوية الإجمالية لت�صل �إىل  6.4مليون املتقدمة بالتعاون مع دائ��رة التنمية االقت�صادية يف �أبوظبي الدعم ل�سل�سة الإم��داد املحلية وت�سهم يف دعم برنامج القيمة
طن من البويل �أوليفينات املُنتجة يف دولة الإمارات ،حيث ي�أتي و”�أدنوك” ،و�إط���ل��اق ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة �أب���وظ���ب���ي ال�صناعية .الوطنية امل�ضافة يف دول��ة الإم���ارات من خ�لال اال�ستفادة من
هذا الإجناز اجلديد بعد م�شاركة “بروج” م�ؤخراً يف “منتدى وباعتبارها �أح��د رواد قطاع ال�صناعة يف دول��ة الإم���ارات و�أحد القوة ال�شرائية املحلية لتعزيز منو القطاع ال�صناعي.
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منتخب نا�شئي ال�سلة يكثف ا�ستعداداته للبطولة اخلليجية
•• دبي-وام:

بد�أ منتخب الإم��ارات لنا�شئي كرة ال�سلة املرحلة الأخرية
من ا�ستعداداته للم�شاركة يف البطولة اخلليجية املقررة
يف دب��ي خ�لال الأي��ام املقبلة وامل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س �آ�سيا
للعبة.
وا���س��ت���أن��ف ال��ف��ري��ق ت��دري��ب��ات��ه ب��ن��ادي الن�صر يف دب���ي ،بعد
ح�صوله على ق�سط �ضئيل من الراحة عقب م�شاركته يف
البطولة العربية مب�صر ،والتي كانت امل�شاركة اخلارجية
الأوىل للمنتخب الوطني.

وبد�أ الفريق ا�ستعداداته للبطولة اخلليجية ،التي تخو�ضها
�أي�ضا منتخبات ال�سعودية والبحرين و�سلطنة عمان وقطر
وال��ك��وي��ت ،مب�شاركة نف�س الالعبني الـ 14امل�شاركني يف
البطولة العربية.
ويتم الإع�لان غدا "الأربعاء" عن القائمة النهائية ،التي
�سيخو�ض بها الفريق البطولة اخلليجية ،امل��ق��ررة على
�صالة ن��ادي الو�صل يف دبي بداية من  29يوليو اجلاري
وحتى � 6أغ�سط�س املقبل.
و�أكد را�شد النقبي ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد الإمارات لكرة
ال�سلة رئي�س جلنة املنتخبات �أن اجلهاز الفني للمنتخب

يعكف حاليا على معاجلة ال�سلبيات لتالفيها يف البطولة
املقبلة ،خا�صة و�أن الالعبني ق��دم��وا م�ستويات جيدة يف
البطولة العربية التي كانت فر�صة �إيجابية لتطوير الفريق
واكت�ساب خربة خارجية جيدة قبل البطولة اخلليجية.
وق����ال  " :ل��دي��ن��ا ب��ع�����ض الإ����ص���اب���ات اخل��ف��ي��ف��ة يف �صفوف
ال�لاع��ب�ين ،ويتم معاجلتها �سريعا للعودة قبل انطالقة
ال��ب��ط��ول��ة ،م�����ش�يرا �إىل �أن الأم������ور ت�����س�ير وف����ق اخلطة
املو�ضوعة من قبل اجلهازين الفني والإداري" .ويحتاج
منتخبنا �إىل احل�صول على املركزين الأول �أو الثاين يف
البطولة اخلليجية للت�أهل �إىل نهائيات ك�أ�س �آ�سيا.
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املن�صوري و�صيفا جلولة االفتتاح يف بطولة العامل لزوارق فورموال2-

•• �أوج�ستو  -بولندا-وام:

حقق زورق �أبوظبي  36بقيادة من�صور املن�صوري املركز الثاين
وو�صافة ال�سباق الرئي�سي للجولة االفتتاحية من بطولة العامل
لزوارق فورموال -2مبدينة �أوج�ستو البولندية.
وب��ع��د تفا�صيل م��ث�يرة �شهدها ال�����س��ب��اق ،ف��از زورق  36بقيادة
املن�صوري باملركز ال��ث��اين خلف زورق  19ال���ذي ق���اده الأملاين
�ستيفن هاجن ،فيما حل زورق  77بقيادة الرنويجي توباي�س
مونتي كا�س يف املركز الثالث.
و�شهد ال�سباق خروج زورق �أبوظبي  1بقيادة را�شد القمزي حامل
اللقب من املناف�سة بعدما كان مت�صدرا حتى منت�صف ال�سباق،
وذلك ب�سبب التفاف زورق  23البولندي ما�سيزاالك اخلاطيء
على زورق القمزي عند �إح��دى بوابات ال�سباق و�سقوط غطاء
الزورق يف املياه.
وكان ال�سباق ت�أجل �أكرث من مرة خالل اليوم اخلتامي ب�سبب قوة
الرياح وتقلب املناخ لينطلق يف ال�سابعة م�ساء بتوقيت بولندا.
وبد�أ القمزي املناف�سة يف ال�صدارة م�ستفيدا من حتقيقه للمركز
الأول يف �سباق �أف�ضل زم��ن وانطلق خلفه الأمل���اين �ستيفان ثم

املن�صوري ثالثا .ومع دخول ال�سباق للدورة  ،22تعر�ض القمزي
الل��ت��ف��اف م��ف��اج��يء م��ن زورق البولندي م��ار���س��ي��زاالك م��ا �أخل
ب��ت��وازن ال���زورق لي�سقط الغطاء الرئي�سي يف املياه ويت�سبب يف
خروج القمزي من املناف�سة ،وهي اللحظة التي ا�ستغلها �ستيفان
للتقدم للأمام والبقاء يف ال�صدارة حتى الدورة رقم .40
وبرغم خروجه من ال�سباق ،ترك القمزي ب�صمة قوية يف هذه
اجلولة حيث �سجل �أف�ضل زمن حول امل�سار وق��دره 40,303
ثانية .وانتهت فعاليات اجلولة االفتتاحية من البطولة بفوز
�ستيفان ب�����أول  20نقطة وت�����ص��در ال�ترت��ي��ب ال��ع��ام ،فيما حل
املن�صوري ثانيا ليكون �أول ظهور له على من�صة التتويج منذ
بدء م�شاركته مع فريق �أبوظبي.
وح�صد امل��ن�����ص��وري  15نقطة ليكون ثانيا يف ال�ترت��ي��ب العام
للبطولة ،وح�صد توباي�س �صاحب املركز الثالث  12نقطة.
ووجه �سامل الرميثي رئي�س بعثة فريق �أبوظبي التهنئة ،بفوز
املن�صوري ب����أول من�صة ل��ه� ،إىل ال�شيخ حممد ب��ن �سلطان بن
خليفة �آل نهيان رئي�س جمل�س �إدارة ن��ادي �أبوظبي للريا�ضات
البحرية ال��داع��م الأول وراع���ي الفريق يف خمتلف م�شاركاته
الدولية.

و�أك���د الرميثي �أن خ���روج ال��ق��م��زي م��ن املناف�سة ج��اء بعد �أداء
بطويل وم�شرف حتى اللحظات التي خ��رج من خاللها ب�سبب
خط�أ مت�سابق �آخر .
وع�بر الرميثي عن �سعادته ب�إجناز املن�صوري يف ه��ذه اجلولة،
وق���ال " :برغم �أن م��ا ح��دث م��ع القمزي �شكل لنا حزنا بع�ض
ال�����ش��يء ،ول��ك��ن ف���وز امل��ن�����ص��وري ع��و���ض ذل���ك وق���دم ل��ن��ا الفرحة
بال�صعود بعلم الإمارات على من�صة التتويج".
وع�ب�ر امل��ن�����ص��وري ع��ن ���س��ع��ادت��ه ال��ك��ب�يرة مب��ا حققه يف املناف�سة
وال��و���ص��ول لأول من�صة ل��ه م��ع فريق �أب��وظ��ب��ي ،م���ؤك��دا �صعوبة
ال�سباق والظروف املختلفة التي واجهها مع التقلبات اجلوية
املختلفة وت�أجيل ال�سباق �أك�ثر م��ن م��رة وم��ا �شكله م��ن �ضغط
ع�صبي.
وتوجه املن�صوري بال�شكر لفريق �أبوظبي والفر�صة التي �أتيحت
له ب�أن يكون �أحد املت�سابقني الرئي�سيني يف البطولة ،م�ؤكدا �أن
هذه الثقة والدعم الكامل الذي وفره له الفريق من �أهم �أ�سباب
الفوز .
وتقام اجلولة املقبلة من البطولة يف مدينة كوب�سكي بليتوانيا يف
 13و� 14أغ�سط�س املقبل.

احتاد ال�شطرجن يعتمد برنامج م�شاركاته
اخلارجية ومواعيد بطوالته املحلية
•• دبي-وام:

اعتمد احت��اد الإم����ارات لل�شطرجن
�أج��ن��دة بطوالته املحلية والدولية
امل��ق��ب��ل��ة ،وال��ت��ي ت���أت��ي يف مقدمتها
امل�������ش���ارك���ة يف الأومل����ب����ي����اد العاملي
الـ 44لل�شطرجن مبدينة ت�شيناي
الهندية وتنظيم بطولة الإمارات
يف �سبتمرب املقبل.
ج��اء ذل��ك خ�لال االج��ت��م��اع الثاين
ملجل�س �إدارة االحتاد برئا�سة ترمي
م����ط����ر ،يف م���ق���ر االحت��������اد ب���دب���ي،
ب��ح�����ض��ور ال����دك����ت����ور ���س��ي��ف �سامل
خلريباين النعيمي نائب الرئي�س

وع����ب����دال����ك����رمي ح�������س���ن امل����رزوق����ي
الأم�ي�ن ال��ع��ام ون��ا���ص��ر ع��ب��داهلل بن
عامر الأمني العام امل�ساعد و�سلطان
علي الطاهر رئي�س اللجنة الفنية،
وم�����ش��ع��ل �آل ب���رك���ت ن���ائ���ب رئي�س
اللجنة الفنية وعمر عثمان ربيع
ال��ن��ع��ي��م��ي الأم���ي��ن امل�����ايل و�سعود
الرفي�سة الكتبي ع�ضو املجل�س.
و�أو������ض�����ح ع���ب���دال���ك���رمي امل����رزوق����ي
الأم��ي�ن ال��ع��ام ل�لاحت��اد� ،أن رئي�س
االحت�����اد �أك����د خ�ل�ال االج��ت��م��اع �أن
التن�سيق م��ع الأن���دي���ة يف املرحلة
املقبلة ي�أتي يف مقدمة الأولويات
�سعيا لتطوير اللعبة والو�صول بها

للمحافل الدولية.
و�أ�������ض������اف�" :شدد امل���ج���ل�������س على
������ض�����رورة ب������دء زي����������ارات الأن����دي����ة
الأع���������ض����اء ب����االحت����اد ل���رب���ط فكر
االحتاد مع خطط الأندية بال�شكل
الذي ي�ساهم يف رفع امل�ستوى الفني
ل�لاع��ب�ين وال�ل�اع���ب���ات خ��ا���ص��ة �أن
الأندية هي ال�شريك اال�سرتاتيجي
ل�ل�احت���اد ،و�أن االحت�����اد �سرياعي
ك����اف����ة امل��ل�اح����ظ����ات م����ن جمال�س
�إدارات الأندية والعمل على �ضبط
منظومة العمل لدمج عمل االحتاد
مع الأندية بال�شكل املطلوب".
و�أو���ض��ح الأم�ي�ن ال��ع��ام� ،أن جمل�س

الإدارة تعرف من �سلطان الطاهر
رئ����ي���������س ال����ل����ج����ن����ة ال����ف����ن����ي����ة على
ب��رن��ام��ج الن�شاط املحلي والدويل
وامل�����ش��ارك��ات اخل��ارج��ي��ة للمنتخب،
الختيار العبي املنتخب امل�شاركني
يف ال��ب��ط��والت العربية والآ�سيوية
والدولية املقبلة ،مع الت�أكيد على
ال���دف���ع ب��ال�لاع��ب�ين وال�لاع��ب�ين يف
ك���ل ال���ب���ط���والت ل���رف���ع الت�صنيف
ال�����دويل واالح���ت���ك���اك م���ع املدار�س
ال�����ش��ط��رجن��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة .و�أ����ش���ار وتليها م�سابقتا ال����دوري ال��ع��ام يف ج�������دول ل���ل���م�������ش���ارك���ة يف ب���ط���والت ت�شيناي ال��ه��ن��دي��ة م��ن  27يوليو
�إىل �أن برنامج البطوالت املحلية �أكتوبر وك�أ�س �صاحب ال�سمو رئي�س ال���ع���امل ل��ل��م��راح��ل ال�����س��ن��ي��ة ،فيما اجلاري �إىل � 10أغ�سط�س املقبل".
وال��دول��ي��ة املقبلة ،يت�ضمن �إقامة الدولة يف دي�سمرب.
ي�ستعد املنتخب حاليا للم�شاركة يف و�أ���ض��اف" :تت�ضمن الأجندة �أي�ضا
بطولة الإمارات يف �سبتمرب املقبل ،وق�����ال" :ت�ضمن االج��ت��م��اع و�ضع الأوملبياد العاملي لل�شطرجن مبدينة امل�شاركة يف بطولة العامل حتت 14

بوجات�شار جنم فريق الإمارات للدراجات الهوائية يت�ألق يف جولة فرن�سا
•• باري�س-وام:

�أع���رب ت��ادي بوجات�شار جن��م فريق
"الإمارات" للدراجات الهوائية عن
�إعجابه بامل�ستوى ال��ذي ظهر عليه
���س��ب��اق ف��رن�����س��ا ال�����دويل للدراجات
"تور دو فران�س" هذا العام م�شريا
�إىل �أن م�ستوى ال�سباق ق��دم متعة
كبرية للجماهري العا�شقة لريا�ضة
�سباقات الدراجات.
و�أ����س���دل ال�����س��ت��ار �أم�����س الأول على
ج���ول���ة ف��رن�����س��ا ل���ع���ام  2022بعد
�أداء مذهل قدَّمه بوجات�شار ،حامل
ل��ق��ب ال�����س��ب��اق يف ن�سختي 2020
و. 2021
و�أنهى بوجات�شار ن�سخة ه��ذا العام
يف م��رك��ز و�صيف البطل حيث حل
يف امل��رك��ز ال��ث��اين ب��ال�ترت��ي��ب العام
ل��ل�����س��ب��اق ال������ذي ف�����از ب����ه مناف�سه
الدمناركي يونا�س فينيجارد دراج
ف���ري���ق "جامبو-فيزما"  ،فيما

الأق����وى يف اجل��ول��ة ه���ذا ال��ع��ام ،ما
يزيدين عزمية و�إ�صراراً على العودة
يف العام املقبل النتزاع اللقب منه.
و�شهدت ن�سخة هذا العام من ال�سباق
الفرن�سي فوز فريق "الإمارات" بـ3
م��راح��ل� ،إ���ض��اف��ة ل��ف��وزه بالقمي�ص
الأب���ي�������ض ،واالح���ت���ف���اظ بالقمي�ص
الأ�صفر يف � 5أيام متتالية.
وك���ان���ت ه����ذه ال��ن�����س��خ��ة م���ن جولة
ف��رن�����س��ا ���ش��ه��دت ان�����س��ح��اب ع���دد من
دراج�����ي ال��ف��ري��ق ب�����س��ب��ب امل���ر����ض �أو
الإ�صابة ،مبن فيهم فيجارد �ستيك
الينجن وج��ورج بينيت لإ�صابتهما
بفريو�س كوفيد.-19
وان�سحب مارك زولر ب�سبب م�شاكل
م���ع���دي���ة ،وت���ع��� َّر����ض راف�������ال مايكا
لإ�صابة ع�ضلية .وق���دَّم الدراجون
الآخرون بفريق الإم��ارات �أداء قوياً
ح��� َّل ج�يران��ت ت��وم��ا���س "�إينيو�س -ه��ذا ال��ع��ام رائ��ع��ة ،خا�صة بالن�سبة طوال مراحل اجلولة كما كنا ن�أمل .وبذلوا ق�صارى جهدهم يف ال�سباق،
جريناديريز" ثالثا.
جل��م��اه�ير ري��ا���ض��ة ال���دراج���ات التي ف��از مناف�سي يونا�س بلقب اجلولة وه��م يتطلعون ال�ستعادة اللقب يف
وق�����ال ب��وج��ات�����ش��ار :ك���ان���ت اجلولة ا�ستمتعت بعرو�ض ريا�ضية مذهلة ب����ج����دارة ،و�أث���ب���ت �أن����ه ك����ان ال����دراج ن�سخة .2023

و 16و 18عاما يف رومانيا من 5
�إىل � 17سبتمرب املقبل ،حيث �أبدى
االحتاد حر�صه على امل�شاركة يف كل
البطوالت اخلارجية".

� 5سباحني ميثلون الإمارات يف دورة �ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي
•• دبي-وام:

اعتمد احتاد الإمارات لل�سباحة �أ�سماء
�سباحي املنتخب امل�شاركني يف الن�سخة
اخلام�سة من دورة �أل��ع��اب الت�ضامن
الإ���س�لام��ي ،وامل���ق���ررة مب��دي��ن��ة قونيا
ال�ترك��ي��ة م��ن � 9إىل � 18أغ�سط�س
املقبل.
ويخو�ض منتخب الإم���ارات فعاليات
ه��ذه ال���دورة بـ� 5سباحني و�سباحات
ه��م �سامل غالب و�سعيد �أح��م��د فرج،
وال�������ش���ق���ي���ق���ات م���ه���ا وم����ه����رة وم��ي�رة
عبداهلل ال�شحي ،ويتناف�س ال�سباحون
الـ 5يف � 4سباقات لكل منهم.
ويخ�ضع ال�سباحون لربنامج �إعداد
مكثف حاليا ا�ستعدادا لهذه الدورة،
ت��ت�����ض��م��ن ب��رن��ام��ج ت���دري���ب���ات يومية
يف ن��ادي الو�صل ،م��ع �إمكانية �إقامة
مع�سكر قبل ال�سفر لرتكيا.
وك��ان منتخبنا ق��دم م�شاركة ناجحة
يف بطولة العامل لل�سباحة بالعا�صمة
املجرية بوداب�ست.

و�أك��د م��روان حافظ احلتاوي مدرب
املنتخب ارت��ف��اع ج��اه��زي��ة ال�سباحني
املختارين للم�شاركة يف دورة �ألعاب
ال��ت�����ض��ام��ن الإ����س�ل�ام���ي ،وال��ت��ي ت�أتي
����ض���م���ن �أج�����ن�����دة ب����ط����والت املنتخب
وم�شاركاته اخلارجية يف .2022
وق�������ال" :جميع ال�����س��ب��اح�ين �أب������دوا
ال����ت����زام����اً ت����ام����اً ب�ب�رن���ام���ج الإع�������داد
بالدورة ،وبالتدريبات اليومية املقامة
حاليا بنادي الو�صل ،للمحافظة على
جاهزيتهم و�سعيا لتقدمي م�ستويات

متميزة يف الدورة التي ت�شهد م�شاركة
عدد كبري من ال�سباحني من خمتلف
الدول الإ�سالمية حول العامل".
و�أو������ض�����ح �أن ك��ل�ا م����ن ال�سباحني
اخلم�س �سي�شارك يف � 4سباقات خالل
مناف�سات ه��ذه ال����دورة ،م��ا مينحهم
الفر�صة لتقدمي �أف�����ض��ل م��ا لديهم
وحم��اول��ة حت�سني �أرقامهم ال�سابقة
يف حمطة مهمة مب�شوار م�شاركاتهم
اخلارجية ،وحتفيزا لتحقيق الأف�ضل
يف البطوالت املقبلة.
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الفجر الريا�ضي

Tuesday

اليوم ..منتخب ال�شباب يلتقي نظريه اليمني يف ك�أ�س العرب

•• �أبها -وام:

يخو�ض منتخبنا الوطني لل�شباب اليوم الثالثاء اختباره الثاين يف بطولة
ك�أ�س العرب لكرة القدم لل�شباب "حتت  20عاما" عندما يلتقي نظريه
اليمني يف العا�شرة م�ساء على ملعب نادي �ضمك ،يف اجلولة الثالثة لدور

املجموعات بالبطولة ،التي يُنظمها االحت���اد العربي للعبة مبدينة �أبها وي�ضمن له الفوز بهدفني نظيفني على الأقل ،ت�صدر املجموعة الثانية ،بعد
فوز منتخب الأردن على نظريه اليمن  0-1يف اجلولة املا�ضية وت�صدره
ال�سعودية.
وك���ان منتخبنا ت��ع��ادل م��ع ن��ظ�يره الأردين  1-1يف اجل��ول��ة الأوىل من املجموعة بر�صيد  4نقاط مقابل نقطة واحدة ملنتخبنا فيما ي�أتي منتخب
اليمن ثال ًثا دون نقاط.
مناف�سات البطولة.
ويحتاج منتخب ال�شباب للفوز على نظريه اليمني للت�أهل �إىل ربع النهائي ،و�أكد فرانك �أورتيجا مدرب املنتخب �أن الالعبني على �أمت اجلاهزية ملواجهة

الغد امل�صريية مل�شوار املنتخب يف البطولة ،معربا عن ثقته الكبرية بقدرتهم
على الفوز بعدد وافر من الأهداف لت�صدر املجموعة الثانية والت�أهل لربع
النهائي.
ويت�أهل �إىل ربع النهائي للبطولة �صاحب املركز الأول بكل من املجموعات
ال�ست� ،إ�ضافة لأف�ضل اثنني من املنتخبات التي حتتل املركز الثاين.

بالتعاون بني جمل�س دبي الريا�ضي واحتاد الإمارات لكرة القدم

بطولة دبي املفتوحة لأكادمييات كرة القدم �أكتوبر املقبل
•• دبي-الفجر:

�أع��ل��ن جمل�س دب��ي الريا�ضي واحتاد
الإم��������ارات ل���ك���رة ال���ق���دم ع���ن تنظيم
ال��ن�����س��خ��ة الأوىل م����ن ب���ط���ول���ة دبي
املفتوحة لأكادمييات كرة القدم وذلك
يف �إطار تكامل اجلهود بني الطرفني
لتطوير العمل يف خمتلف املجاالت
وخ�صو�صا يف تطوير قطاع النا�شئني
ب�أندية دبي والقطاع اخلا�ص.
ومت��ث��ل ال��ب��ط��ول��ة اجل���دي���دة �إ�ضافة
مهمة لقطاع النا�شئني و�أكادمييات
ك��رة ال��ق��دم يف دب��ي و�سيتم تنظيمها
خ�ل�ال ال���ف�ت�رة م���ن �أك��ت��وب��ر 2022
�إىل مار�س  ،2023للفئات العمرية
" 18 -16 -14 -12 -10 -9 -8
�سنة" للبنني والبنات "وذلك بالتعاون
م��ع ���ش��رك��ة �إن�����س��ب�يرات��و���س ()ISD
امل�ست�ضيف للمباريات على مالعب
م��دي��ن��ة دب���ي ال��ري��ا���ض��ي��ة ل��ك��رة القدم
و ���ش��رك��ة دل��ت��ا للفعاليات الريا�ضية
( ،)Deltaكما ي�أتي تنظيم البطولة
ا�ستكماال للجهود التي بذلها جمل�س
دب����ي ال��ري��ا���ض��ي يف ه����ذا امل���ج���ال من
خ��ل�ال ت��ن��ظ��ي��م  5ن�����س��خ م���ن بطولة

جمل�س دب���ي ال��ري��ا���ض��ي لأكادمييات البطولة املقبلة للأكادمييات التابعة
كرة القدم التي �أقيمت يف مدينة دبي لأندية دبي والأكادمييات الريا�ضية
ريا اخلا�صة املرخ�صة ب�إمارة دبي ،وكذلك
الريا�ضية وحققت جناحً ا فن ًيا كب ً
كما �ساهمت يف زيادة عدد الأكادمييات م�شاركة الأندية والأكادمييات املنتمية
يف دبي وظهور مواهب كروية نا�شئة للدرجة الثالثة والثانية يف م�سابقات
احت����اد الإم�������ارات ل��ك��رة ال���ق���دم ،حيث
واعدة.
ومت الإع�لان عن �إمكانية امل�شاركة يف �ست�ستقطب البطولة م�شاركة �أكرث

من  2000العب �أ�سبوعيا من �أكرث
م��ن  100ف��ري��ق يف خمتلف الفئات
العمرية ميثلون � 40أك��ادمي��ي��ة كرة
قدم معتمدة.
وت������ه������دف ال����ب����ط����ول����ة �إىل حتفيز
الأك��ادمي��ي��ات الريا�ضية على تطوير
براجمها الفنية و�ضمان ا�ستمرارية

�أن�����ش��ط��ت��ه��ا وت��رخ��ي�����ص��ه��ا م��ن املجل�س
والإحت�������اد ،ومت��ك�ين �أن���دي���ة دب����ي من
امل�شاركة يف البطولة واالحتكاك مع
الأن����دي����ة والأك����ادمي����ي����ات الريا�ضية
اخلا�صة ،وكذلك زيادة عدد املباريات
ال���ت���ي ي��خ��و���ض��ه��ا الع���ب���و �أن����دي����ة دبي
ل��ل��و���ص��ول �إىل امل�����س��ت��وى ال����دويل "ما

بني  35و 40مباراة �سنويًا" .وي�ضم
ب��رن��ام��ج م��ن��اف�����س��ات ال��ب��ط��ول��ة تنظيم
�أكرث من  1000مباراة ،مبعدل 60
مباراة �أ�سبوعيا "وفقا للربتوكوالت
ال�صحية املعتمدة" ،كما �سيتم تنظيم
البطولة وفق الربوتوكوالت ال�صحية
وغطاء ت�أمني ،و�سيقوم ب�إدارة املباريات

ط���واق���م حت��ك��ي��م م��ع��ت��م��دة م���ن احتاد
الإم���ارات لكرة القدم .ووج��ه جمل�س
دبي الريا�ضي واحت��اد الإم���ارات لكرة
ال��ق��دم ال��دع��وة جلميع الأكادمييات
للم�شاركة يف البطولة كما مت تو�ضيح
���ش��روط امل�����ش��ارك��ة ول��وائ��ح املناف�سات
التي تت�ضمن املوا�صفات الفنية من

حيث �أب��ع��اد امل�لاع��ب لكل فئة وزمن
ال��ل��ع��ب ،وغ�يره��ا م��ن اجل���وان���ب وفق
امل��وا���ص��ف��ات ال��دول��ي��ة امل��ع��ت��م��دة والتي
ت�ساهم يف توفري �أف�ضل الأجواء للعب
واكت�شاف امل��واه��ب ال��ك��روي��ة ومنحها
الفر�صة للتطوير واكت�ساب املزيد من
اخلربات.

يونايتد يد�شن مع�سكره ال�صيفي ب�إ�سبانيا

الكتبي  :مع�سكرات يونايتد فنية و�سلوكية لالعبني ال�صغار

و ي�شارك يف املع�سكر  25العباً للفئتني العمريتني ب�إ�شراف �إداري من املدرب
•• �أبوظبي-الفجر
جا�سم املرزوقي  ،بينما ي�شرف على التدريبات مدربني �إ�سبان مبوجب اتفاقية
د�شن ن��ادي يونايتد �سبورت لكرة ال��ق��دم مبدينتي �أبوظبي و العني املع�سكر �أبرمها نادي يونايتد �سبورت مع �شركة متخ�ص�صة يف تدريب وت�أهيل املواهب
الإعدادي ال�صيفي لفرق املراحل العمرية يف العا�صمة الإ�سبانية مدريد  ،وق�ص الكروية ال�صغرية تعزيزاً للجودة و�إك�ساب الالعبني تقنيات تدريبية وت�أهيلية
فريقا حتت  12و  14عاماً �شريط البداية للتح�ضريات ال�صيفية التي درج جديدة تعمق التجربة والفائدة.
النادي على �إقامتها لالعبيه ال�صغار طوال الأعوام الع�شرة ال�سابقة.
من جانبه �أعرب رئي�س نادي يونايتد لكرة القدم الدكتور مبارك الكتبي عن

ر�ضاه من �سري املع�سكر االع���دادي و�إق��ب��ال الالعبني على براجمه املتعددة  ،اجلوانب و�أهمها ال�سلوكية حيث يبتعد الالعب عن الروتني اليومي والأجهزة
مو�ضحاً �أن املع�سكرات ال�صيفية الأوربية لفرق نادي يونايتد �سبورت تهدف اللوحية ويعتمد على نف�سه طيلة اليوم بعيداً عن �أ�سرته ".
لإعداد الأبناء الالعبني من النواحي الفنية والذهنية والبدنية وفقاً لربنامج و�أردف الكتبي  ":نهدف من املع�سكرات ال�صيفية لإعداد وت�أهيل العبني ومواهب
كروية حمرتفة فنياً و�سلوكياً منذ ال�صغر  ،فكرة القدم و�سيلة رائعة ننفذ بها
علمي دقيق ومدرو�س تنفذه الأكادميية الإ�سبانية.
و�أ�ضاف  ":يف كل عام تخو�ض فرق يونايتد مع�سكراتها ال�صيفية الإعدادية جمموعة من الربامج الرتبوية والت�أهيلية لالعب ال�صغري حتى ي�شب عن
بالتناوب بني �إ�سبانيا و�إيطاليا  ،وه��ي مع�سكرات ت�أهيلية لالعب يف جميع الطوق قوياً  ،ويف نهاية الأمر تعم الفائدة لكرة القدم الإماراتية واملجتمع".

نادي مليحة يختتم بنجاح باهر امل�سابقة الثقافية للأندية امل�شاركة بالن�شاط ال�صيفي ملجل�س ال�شارقة الريا�ضي
•• مليحة –الفجر:

بنجاح باهر اختتم نادي مليحة الثقايف الريا�ضي فعاليات امل�سابقة الثقافية
للأندية امل�شاركة بالن�شاط ال�صيفي ملجل�س ال�شارقة الريا�ضي "عطلتنا غري
لعام  "2022وال��ت��ي نظمها يف مقره �صباح �أم�����س الأول و�سط م�شاركة
ثمانية �أندية و�أظهر جاهزية وحرفية عالية يف النواحي الثقافية.
ح�ضر وقائع امل�سابقة كل من يا�سر عمر ال��دوخ��ي مدير �إدارة الفعاليات
الريا�ضية واملجتمعية مبجل�س ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ض��ي رئي�س جلنة �صيف
ال�شارقة الريا�ضي وه��ادي مهري الكتبي ع�ضو جمل�س �إدارة ن��ادي مليحة
الثقايف الريا�ضي.
�شملت الأندية امل�شاركة يف امل�سابقة ن��ادي ال�شارقة الريا�ضي ون��ادي املدام
الثقايف الريا�ضي ون���ادي مليحة الثقايف الريا�ضي ون���ادي ال��ذي��د الثقايف
الريا�ضي ونادي احتاد كلباء الريا�ضي ونادي دبا احل�صن الريا�ضي ونادي
البطائح الثقايف الريا�ضي ونادي خورفكان الريا�ضي .
ب��د�أت امل�سابقة بالن�شيد الوطني بعدها ب��د�أت امل�سابقة بني كافة اجلهات
الأندية امل�شاركة حيث �ساد جو من التناف�س والت�شجيع جلميع امل�شاركني
يف املعلومات العامة التي تنوعت ما بني الأ�سئلة اخلا�صة بدولة الإمارات
العربية املتحدة و�أ�سئلة يف الثقافة و�أ�سئلة يف ال�شعر و�أخرى يف الريا�ضة.

وبالو�صول �إىل مرحلة اخلتام �أ�سفرت النتائج عن فوز ن��ادي دبا احل�صن
الريا�ضي باملركز الأول ونادي املدام الثقايف الريا�ضي باملركز الثاين وباملركز
الثالث نادي الذيد الثقايف الريا�ضي.
وم��ع ختام امل�سابقة التي ج��رت �ضمن فعاليات �صيف ال�شارقة الريا�ضي
ملجل�س ال�شارقة الريا�ضي ق��ام يا�سر عمر ال��دوخ��ي يرافقه ه���ادي مهري
الكتبي بتتويج الفائزين من الأندية .
وق��ام ن��ادي مليحه بتقدمي درع ملجل�س ال�شارقة الريا�ضي تقديرا لدوره
وعطائه يف خدمة �أوجه العمل بالنادي .
و�أ�شاد يا�سر عمر الدوخي بجهود الأندية وم�شاركاتها يف امل�سابقة الثقافية
والتي يحر�ص جمل�س ال�شارقة الريا�ضي على �إدراجها يف براجمه ال�صيفية
بهدف �إفادة امل�شاركني يف النواحي الثقافية و�شكر الأندية على م�شاركتها
وال��دور ال��ذي حتققه يف تنمية الثقافة واملعرفة كما و�أثنى على دور نادي
مليحة يف تنظيم امل�سابقة ب�شكل رائ��ع وملفت وما ي�ؤديه النادي من ن�شر
الثقافة واملعرفة ومتكني اجلميع م��ن ال��ق��راءة واالط�ل�اع والتناف�س بني
اجلميع .
بدوره �أ�شار هادي مهري الكتبي �إىل تفعيل نادي مليحة للنواحي الثقافية
م��ن خ�ل�ال خ��ط��ة ال��ن��ادي ال�سنوية وت��رج��م��ة ت��وج��ي��ه��ات جمل�س ال�شارقة
الريا�ضي يف فعاليات نوعية وهادفة كما يف امل�سابقة الثقافية للأندية .
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الأخطاء املتكررة تبخر حلم فرياري بلقب �أول منذ 2007
�إذا مل ت��ك��ن ال�����س��ي��ارة ،ف��اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ،و�إن مل ت��ك��ن اال�سرتاتيجية،
فال�سائق .هذا هو الواقع املرير الذي يعي�شه فريق فرياري خالل املو�سم
احل��ايل م��ن بطولة ال��ع��امل ل�سباقات ال��ف��ورم��وال واح���د ،و�آخ���ر ف�صوله
الأحد حني ارتكب �سائقه �شارل لوكلري من موناكو خط�أ فادحاً �أدى اىل
تفريطه بال�صدارة وان�سحابه من جائزة فرن�سا الكربى.
بعدما حلم م�شجعو "�سكوديريا" باحراز احلظرية الإيطالية لقبها الأول
لل�سائقني منذ  2007عقب ت�صدر لوكلري الرتتيب العام بفارق 46
نقطة يف م�ستهل املو�سم ،بد�أ يتبخر احللم بعد خ�سارة هذه الأف�ضلية يف
غ�ضون ثالثة �سباقات.
ثم ازداد الأم��ر �صعوبة بعدما وج��د اب��ن �إم��ارة موناكو نف�سه على بعد

 63نقطة من حامل اللقب العاملي �سائق ريد بول الهولندي ماك�س
فري�ستابن عقب �سباق الأحد على حلبة بول ريكار يف لو كا�ستيليه.
بدا �أن لوكلري يف طريقه لتحقيقه فوزه الثاين توالياً والعودة اىل دائرة
ال�����ص��راع على اللقب بعدما حافظ على م��رك��زه الأول عند االنطالق
ومت�سك به حتى اللفة  18قبل �أن تقع الكارثة اثر فقدانه ال�سيطرة
على �سيارته احلمراء لتنزلق وت�صطدم بحائط الأم��ان ،فاحتاً الطريق
�أمام فري�ستابن للفوز واالقرتاب خطوة �إ�ضافية من االحتفاظ باللقب
بعدما تقدم بفارق  63نقطة مع بقاء  10جوالت من �أ�صل .22
ك��ارث��ة ���س��ب��اق ف��رن�����س��ا مل ت��ك��ن امل���رة الأوىل ال��ت��ي ي��ف��رط فيها الفريق
الإيطايل بفوز يف متناوله هذا املو�سم ،بل كانت اخلام�سة من �أ�صل 12

جولة �أقيمت حتى الآن ،ثالث منها ب�سبب خط�أ من ال�سائق واثنان ب�سبب
خط�أ يف اال�سرتاتيجية وعطل ميكانيكي.
وبالتايل ،عو�ضاً عن ت�صدر بطولتي ال�سائقني وال�صانعني ،يجد الفريق
الإي��ط��ايل نف�سه بعيداً ع��ن مناف�سة فري�ستابن وري��د ب��ول م��ع �إهداره
ا�ستناداً اىل ح�سابات تقديرية من �صحيفة "ليكيب" الفرن�سية 116
نقطة عرب لوكلري و 62نقطة عرب �سائقه الثاين الإ�سباين كارلو�س
�ساين�س.
وحتى فري�ستابن نف�سه �أق��ر بعد �سباق الأح��د �أن ال��ف��ارق الكبري الذي
يف�صله عن لوكلري ال يعك�س التقارب يف �أداء �سيارتي ريد بول وفرياري،
ق��ائ ً
�لا " ُتعد ه��ذه ال�����ص��دارة رائ��ع��ة بالت�أكيد ،لكنها رمب��ا �أك�بر مم��ا من

«هيئة الريا�ضة» واحتاد الري�شة الطائرة يبحثان �سبل تطوير اللعبة
•• دبي-وام:

ع��ق��د ���س��ع��ادة ال�شيخ �سهيل ب��ن بطي
�آل م��ك��ت��وم ،امل��دي��ر التنفيذي لقطاع
التنمية الريا�ضية يف الهيئة العامة
للريا�ضة ،اجتماعا مع نورة اجل�سمي،
رئ���ي�������س احت������اد الإم�����������ارات للري�شة
ال���ط���ائ���رة ،وغ������ازي امل������دين ،الأم��ي�ن
العام لالحتاد ،و�أع�ضاء جمل�س �إدارة
االحتاد اجلديد.
وبحث االجتماع �سبل تطوير وح�ضور
ال��ل��ع��ب��ة يف امل��ج��ت��م��ع يف ظ���ل القاعدة
اجلماهريية الكبرية التي تتمتع بها
الري�شة الطائرة� ،إ�ضافة �إىل �ضرورة
و���ض��ع خ��ط��ط ت�����س��اه��م ب��ت��ط��وي��ر �آلية
اكت�شاف وتنمية املواهب.
ك��م��ا ن��اق�����ش االج��ت��م��اع �أه��م��ي��ة متكني ال��ث��ق��اف��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة مبا القطاع اخل��ا���ص وم�ؤ�س�سات القطاع
املدربني لتوفري �أف�ضل ظروف الإعداد ي��ت��ن��ا���س��ب م���ع ال��ت��وج��ه��ات احلكومية الريا�ضي ،وحت��دي��داً احت��اد الإمارات
للمنتخبات الوطنية ،و�سبل اال�ستفادة والأه������داف اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة للهيئة ،الريا�ضي مل�ؤ�س�سات التعليم املدر�سي
م��ن م�شروع الأل��ع��اب املدر�سية الذي ونعمل مع االحتاد اجلديد على �إيجاد واجل��ام��ع��ي ،ع��ل��ى اع��ت��ب��ار �أن الري�شة
ي���ه���دف ل��ت��ط��ب��ي��ق اخل���ط���ط ال��ف��ن��ي��ة � ،أف�ضل ال�سبل لال�ستفادة من قاعدة ال���ط���ائ���رة م����درج����ة ���ض��م��ن م�شروع
التي ت�ضعها االحتادات �ضمن املدار�س ممار�سة اللعبة وا�ستقطاب املزيد من الأل��ع��اب املدر�سية ،م��ا يتيح لالحتاد
تنمية املواهب من الطلبة فنياً وبدنياً
بهدف ا�ستقطاب امل��زي��د م��ن املواهب املواهب وتطويرها.
وو�ضع �أف�ضل الآليات لتطويرها.
و�أ������ض�����اف ان ال��ه��ي��ئ��ة ت���دع���م جهود وزرع الرغبة لديهم لتحقيق الإجناز،
وقال �سعادة ال�شيخ �سهيل بن بطي �آل االحتاد لإيجاد �أف�ضل �آليات احلوكمة بهدف تعزيز الإب��داع وتطوير الفكر
مكتوم غن الهيئة تتطلع لتعزيز دور يف الإدارة ،وحت��ق��ي��ق ال�����ش��راك��ة مع الريا�ضي لديهم.
االحت�����ادات ال��ري��ا���ض��ي��ة ب��ه��دف تنمية اجل�����ه�����ات احل���ك���وم���ي���ة وم�ؤ�س�سات وع��ب�رت ن����ورة اجل�����س��م��ي ع��ن �شكرها

للهيئة العامة للريا�ضة على الدعم
ال�����ذي ت��ق��دم��ه مل��خ��ت��ل��ف االحت�������ادات،
م��ت��م��ن��ي��ة �أن ت�����ش��ه��د ال���ف�ت�رة املقبلة
�إجن��ازات ترفع راية الدولة خفاقة يف
خمتلف املحافل القارية والدولية.
وق���ال���ت ان احت����اد ال��ري�����ش��ة الطائرة
يتطلع لتعزيز ح�ضوره ال��دويل عرب
العمل على ا�ست�ضافة بطوالت دولية،
وحتقيق التعاون مع م�ؤ�س�سات القطاع
ال���ري���ا����ض���ي ب���ه���دف حت��ق��ي��ق �أف�ضل
تنظيم للبطوالت املحلية والدولية

مب��ا يتنا�سب م��ع امل��ع��اي�ير والقوانني
العاملية.
وت�شري الأرق���ام �إىل وج��ود � 10آالف
مم���ار����س ل��ل��ري�����ش��ة ال��ط��ائ��رة يف دولة
الإمارات ،و 150حكماً من امل�ستويني
الأول وال��ث��اين �إ���ض��اف��ة ل��وج��ود حكام
�إماراتيني دول��ي�ين ،و 4مراكز �أندية
حم��ل��ي��ة ،و�أك��ث��ر م���ن � 40أكادميية
مرخ�صة وفعالة ،ما يُظهر احل�ضور
ال��ك��ب�ير للريا�ضة يف املجتمع ويعزز
من فر�ص تطويرها.

كلوب يتوقع بطل الدوري
الإجنليزي املقبل

�شرطة �أبوظبي تفوز بـ « 6ميداليات
ذهبية» بالألعاب العاملية بهولندا

يف ت�صريح غري م�ألوف ،ك�شف املدرب الأملاين يورغن كلوب ،عن توقعه
لبطل الدوري الإجنليزي املو�سم املقبل ،م�ستبعدا فريقه ليفربول.
و�أكد مدرب ليفربول الإجنليزي �أن املو�سم املقبل للدوري الإجنليزي
املمتاز �سيكون حمتدم ال�صراع ،وخا�صة على مقاعد دوري �أبطال
�أوروبا.
وق��ال امل���درب الأمل���اين ل�شبكة �سكاي �سبورت�س" :الأمر دائ��م��ا هكذا،
الهدف الرئي�سي هو الت�أهل لدوري �أبطال �أوروبا".
و�أ���ض��اف" :الأمر �صعب بالفعل ،عندما ت�ضمن ال��ت���أه��ل �إىل دوري
الأبطال ،بعد ذلك �إذا كان لديك وقت للقتال من �أجل اللقب ،ف�إنك
تفعل ذلك".
و�أك���د ك��ل��وب�" :ستكون معركة �ضخمة ،ي��ا �إل��ه��ي ..ه��ذا ه��و الدوري
الإجنليزي املمتاز .لي�س لدي �أي فكرة عمن �سيخو�ض �سباق اللقب،
ولكن يبدو �أن مان�ش�سرت �سيتي يف النهاية �سيكون البطل".
وا�ستغربت بع�ض اجلماهري ت�صريحات كلوب ال��ذي "�أكد" توقعه
ب�أن مان�ش�سرت �سيتي �سيحافظ على اللقب ،قبل بدء املو�سم ،وهو ما
اعتربته جماهري "الريدز" �أمرا حمبطا.
يذكر �أن ليفربول خ�سر لقب الربميريليغ بفارق نقطة واحدة ،خلف
مان�ش�سرت �سيتي ،املو�سم املا�ضي.

كورينثيانز يالحق باملريا�س
على قمة الدوري الربازيلي

•• �أبوظبي -وام:

ح�����ص��د ف���ري���ق ����ش���رط���ة �أب���وظ���ب���ي امل�������ش���ارك ب�����دورة
الألعاب العاملية لل�شرطة والإطفاء مبدينة روتردام
الهولندية  6ميداليات ذهبية و 3ف�ضيات وبرونزية
واح���دة يف �أول يومني م��ن البطولة التي تختتم يف
 31يوليو اجلاري.
وه��ن���أ العقيد ع�صام ع��ب��داهلل �آل علي م��دي��ر مركز
الرتبية الريا�ضية ال�شرطية الفريق على حتقيقه
هذا الإجناز يف مناف�ساته مع فرق عاملية عريقة.
و�أو����ض���ح �أن ال��ب��ط��ول��ة ي�����ش��ارك فيها  14الع��ب��اً من
�شرطة �أبوظبي يتناف�سون يف � 10سباقات ريا�ضية
ت�شمل ال�سباحة ،والدراجات الهوائية ،والرتايثلون،
و�أل��ع��اب ال��ق��وى واملالكمة والتجديف الثابت ورفع
الأثقال والكرو�س فت ون�صف ماراثون ( 21كيلو )
وال�سباحة يف البحر.
وا�شار �أن امليداليات الذهبية ح�صل عليها كل من:
�أح��م��د ال�شحي م��ن ق��ط��اع امل��ه��ام اخل��ا���ص��ة مب�سابقة

(رفع الأثقال) ،و�سعود الزعابي من قطاع العمليات
املركزية مب�سابقة  800مرت (�ألعاب القوى) ،وعلي
�أح��م��د الكعبي م��ن قطاع امل���وارد الب�شرية مب�سابقة
( 100مرت فرا�شة �سباحة) وحممد عي�سى احلو�سني
من اكادميية �سيف بن زايد مب�سابقة ال�سباحة (100
مرت حرة)  ،وحممد الغافري وحممد عي�سى وعلي
الكعبي واحمد اجلهوري مب�سابقة (ال�سباحة 4*50
حرة) ،و�سيف معيوف الكعبي من قطاع �ش�ؤون القيادة
ب�سباق الدراجات الهوائية (�ضد ال�ساعة).
وفاز بامليداليات الف�ضية :ال�شعايل �أحمد من قطاع
املهام اخلا�صة مب�سابقة امل�شي ( 5000مرت) �ضمن
مناف�سات العاب القوى ،و�أحمد خلفان اجلهوري من
ق��ط��اع امل����وارد الب�شرية مب�سابقة ال�سباحة (100
مرت حرة) ،وحممد ح�سن احلمادي من قطاع املهام
اخلا�صة مب�سابقة العاب القوى (ال��وث��ب الطويل)
فيما حاز امليدالية الربونزية وليد النقبي من قطاع
امل��ه��ام اخلا�صة مب�سابقة ال��دراج��ات الهوائية (�ضد
ال�ساعة).

وا�صل كورينثيانز مالحقة باملريا�س على قمة الدوري الربازيلي لكرة
القدم بانت�صاره على م�ضيفه �أتلتيكو مينريو بهدفني لواحد �ضمن
اجلولة الـ 19من امل�سابقة.
وجن��ح كورينثيانز يف حتويل ت���أخ��ره بهدف مبكر �سجله ماركو�س دا
�سيلفا كينو العب �أتلتيكو مينريو (ق ،)9النت�صار بهدفني يف الدقائق
الع�شر الأخرية بوا�سطة فابيو �سانتو�س روميو (ق 80وق 86من ركلة
جزاء).
ً
ورف��ع كورينثيانز ر�صيده �إىل  35نقطة يف الو�صافة ،مبتعدا ب�أربع
نقاط خلف باملريا�س الذي كان قد فاز يف نف�س اجلولة بهدفني لواحد
على �إنرتنا�سيونال ،الذي يحتل الآن املركز ال�سابع بـ 30نقطة ،ليبتعد
عن املراكز امل�ؤهلة لك�أ�س ليربتادوري�س ،بينما جتمد ر�صيد �أتلتيكو
مينريو عند  32نقطة ليحتل املركز الرابع يف اجلدول.
وكان فلومينين�سي قد فاز �أي�ضاً يف نف�س اجلولة على �ضيفه براغانتينو
.1-2
�سجل ه��ديف فلومينين�سي ك��ل م��ن ج��ون �أري��ا���س (ق )62وجريمان
كانو (ق ،)66بينما حمل ه��دف براجانتينو الالعب ل��وان كانديدو
(ق.)72
وحافظ فلومينين�سي كذلك على احتالله للمركز الثالث بر�صيد 34
نقطة ،مقابل  27نقطة لرباغانتينو �صاحب املركز الثامن.
بدوره رف�ض �سانتو�س االقرتاب من املربع الذهبي بتعادله ال�سلبي �أمام
فورتاليزا� ،صاحب املركز الع�شرين يف اجلدول.
و�أ�صبح ر�صيد �سانتو�س  26نقطة حمت ً
ال املركز التا�سع يف اجلدول.
وعاد �أمرييكا مينريو لالنت�صارات بعد ثالث هزائم متتالية ،بفوزه
على م�ضيفه �أتلتيكو جويانيين�سي بهدف نظيف �سجله فيليب �أوزفالدو
(ق.)33
ورفع مينريو ر�صيده �إىل  21نقطة بعدما حقق ثاين انت�صاراته يف �آخر
ع�شر جوالت ،مرتقيا للمرتبة الـ ،14مقابل  20نقطة جلويانيين�سي
الذي تراجع ملنطقة الهبوط باحتالله للمركز ال�سابع ع�شر.

املفرت�ض �أن تكون عليه نظراً اىل �أداء ال�سيارتني".
ورغم �أنه كان �سعيداً بالفارق الكبري الذي بات يف�صله عن لوكلري ،حذر
فري�ستابن يف املقابل من �أنّ "الكثري من الأم��ور قد حتدث" بعد ر�ؤيته
�أف�ضلية الـ 46نقطة التي متتع بها لوكلري مبكراً تتبخر يف غ�ضون
ثالثة �سباقات.
و ُف���هِ��� َم م��ن ل��وك��ل�ير خ�ل�ال االت�����ص��ال ال���ذي �أج����راه م��ع ف��ري��ق��ه مبا�شرة
بعد احل��ادث �أن ال��ذي ح�صل ك��ان ب�سبب عطل يف دوا�سة الوقود لقوله
"ال ميكنني �إيقاف دوا�سة الوقود" ،لكنه �أو�ضح بعد نهاية ال�سباق �أن
امل�س�ؤولية يف احلادث تقع على عاتقه ،قائ ً
ال �أمام ال�صحافيني "�أنا ارتكبت
اخلط�أ� .إنه خط�أ من جانبي� .إنه �أمر حمبط للغاية".
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�سيدات الواليات املتحدة يحرزن
ذهبية التتابع  4مرات  400مرت
�أح���رزت �سيدات ال��والي��ات املتحدة اللقب العاملي يف �سباق
التتابع  4مرات  400م يف الن�سخة الثامنة ع�شرة ملونديال
يوجني لألعاب القوى .وجنحت الأمريكيات بقيادة �سيدين
ماكالفلني� ،صاحبة اللقب العاملي والرقم القيا�سي يف �سباق
 400م حواجز ،يف �إح��راز املركز الأول عن ج��دارة بزمن
 3:17.79دقائق ،وتقدمن على جامايكا (3:20.74
د) وفرن�سا ( 3:25.81د) .و�ساهمت الأمريكيات يف ك�سب
مواطنتهن الأ�سطورة �ألي�سون فيليك�س ميداليتها الـ 20يف
بطوالت العامل (رقم قيا�سي) بعدما �شاركت يف الت�صفيات
ال�سبت .وكانت فيليك�س عدلت عن ق��رار اعتزالها الذي
ات��خ��ذت��ه ي���وم اجل��م��ع��ة امل��ا���ض��ي يف اف��ت��ت��اح ال��ب��ك��ول��ة عقب
تتويجها م��ع منتخب ب�لاده��ا ب�برون��زي��ة ���س��ب��اق التتابع
املحتلط  4مرات  400م ،وذلك من �أجل خو�ض ت�صفيات
ال��ت��ت��اب��ع  4م���رات  400م .وب��ع��دم��ا ب���دت خ��ائ��ب��ة ب�إنهاء

م�شوارها بربونزية ي��وم اجلمعة املا�ضي� ،أنهت فيليك�س
م�سريتها امل��ذه��ل��ة ب���أف�����ض��ل ط��ري��ق��ة مم��ك��ن��ة مبيداليتها
العاملية الـ 20يف  10م�شاركات يف املونديال بد�أتها لأول
مرة يف بطولة العامل يف باري�س عام  2003عن عمر 17
ع��امً��ا .وبعد ذل��ك بعام واح���د ،ف��ازت بف�ضية �سباق 200
م يف �أومل��ب��ي��اد �أث��ي��ن��ا ،وك��ان��ت ب��داي��ة ح�صيلة غ�ير م�سبوقة
من امليداليات يف �سباقات  200م و 400م والتتابع 4
م��رات مع منتخب ب�لاده��ا .رفعت غلتها يف  10بطوالت
عاملية  20ميدالية ( 14ذهبية ،وثالث ف�ضيات ،وثالث
برونزيات) بينها �أرب��ع ميداليات ذهبية فردية ،علما �أنها
�أك�ثر الريا�ضيني تتويجا لدى اجلن�سني .كانت فيليك�س
الدعامة الأ�سا�سية للمنتخب الأمريكي ،حيث �شاركت يف
خم�س �ألعاب �أوملبية ح�صدت خاللها  11ميدالية� :سبع
ذهبيات وثالث ف�ضيات وبرونزية واحدة.

جماهري �أتلتيكو «تتحد» �ضد
�صفقة رونالدو

ف�صل ال�صيف "من �سيء �إىل �أ�سو�أ" بالن�سبة للنجم
الربتغايل كري�ستيانو رون��ال��دو ،بعد �أن ب��د�أ �أن�صار
�أتلتيكو م��دري��د حملة على م��وق��ع ت��وي�ترن تطالب
ناديهم بعدم التوقيع على جنم مان�ش�سرت يونايتد.
وانت�شرت �أن��ب��اء م���ؤخ��را عن رغبة النجم الربتغايل
ال��ب��ال��غ م���ن ال��ع��م��ر  37عاما،
االنتقال �إىل �أتلتيكو مدريد،
وامل�شاركة مع الفريق ببطولة
دوري �أبطال �أوروبا.
وف���������ش����ل رون�������ال�������دو حتى
الآن ،بتحقيق مطالبه،
واالنتقال من مان�ش�سرت
ي��ون��اي��ت��د ل���ن���اد م�شارك
ب����دوري �أب���ط���ال �أوروب�����ا،
بعد �أن �أعلنت �أندية عدة
ع����دم رغ��ب��ت��ه��ا التوقيع
معه ،وعلى ر�أ�سها بايرن
ميونيخ الأملاين.
وبعد ف�شل املفاو�ضات مع
ب��اي��رن ميونيخ وت�شل�سي
و�أندية �أخرى من كبار �أوروبا،
ت��ع��ر���ض رون����ال����دو "ل�ضربة"
جديدة من م�شجعي �أتلتيكو
م��دري��د ،ال��ذي توجهوا
مل�����وق�����ع ت���وي�ت�ر

ل�ل�إع�لان ع��ن معار�ضتهم فكرة انتقال "غرميهم"
ال�سابق وجنم ري��ال مدريد كري�ستيانو رونالدو �إىل
�صفوف الفريق.
ب��ا���س��ت��خ��دام ه��ا���ش��ت��اغ "كونرتا ���س��ي �آر � "7أو "�ضد
 "CR7على تويرت ،ق��ام امل�شجعون بتغريد �أ�شياء
مثرية مثل التهديد ب�إلغاء ع�ضويتهم مع
ال��ن��ادي يف ح��ال��ة توقيعهم م��ع العب
ريال مدريد ال�سابق.
وك��ت��ب �أح����د امل�����ش��ج��ع�ين على
تويرت "�إذا جاء هذا (رونالدو)
�إىل �أتلتيكو ،ف�س�أقوم ب�إلغاء
ا�شرتاكي ..ل�سنا ملج�أ جلمع
احلثالة".
وك���ت���ب �آخ������ر" :يف ال����ن����ادي ،لن
ن�ضع �أب��دا العالمة التجارية �أو
ال�����ص��ورة �أو امل��ك��ا���س��ب االقت�صادية
قبل الريا�ضة �أو ال�صورة االجتماعية.
�أنا �ضد رونالدو".
وانت�شر ها�شتاغ "�ضد رونالدو" كالنار
يف ال��ه�����ش��ي��م ،وت�����ص��در التغريدات
العاملية.

روبوت يهاجم طفال يف مباراة �شطرجن
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يف لقطة مثرية للذعر ،حتولت مباراة �شطرجن بني طفل وروبوت� ،إىل كارثة ،ب�سبب هجوم الروبوت "املفاجئ" على
الطفل املوهوب بلعبة ال�شطرجن.
و�أفادت م�صادر �إعالمية رو�سية �أن روبوتا يلعب ال�شطرجن �أم�سك ب�إ�صبع طفل يبلغ من العمر � 7سنوات وك�سره،
خالل مباراة يف بطولة مو�سكو املفتوحة الأ�سبوع املا�ضي.
وقال �سريجي الزاريف ،رئي�س احتاد ال�شطرجن يف مو�سكو ،لوكالة تا�س للأنباء بعد احلادث� ،إن الروبوت ك�سر �إ�صبع
الطفل ،م�ضيفا �أن هذه الآلة لعبت العديد من مباريات ال�شطرجن ال�سابقة دون م�شاكل م�شابهة.
يُظهر مقطع فيديو للحادث الذي وقع قبل �أيام� ،إ�صبع ال�صبي وهو يقر�ص من الذراع الآلية لعدة ثوان ،قبل �أن
يندفع ثالثة رجال لتحرير ال�صبي من قب�ضة الآلة.
وقال �سريغي �سماغني ،نائب رئي�س االحتاد الرو�سي لل�شطرجن� ،إن الطفل ال�صغري "خرق" القوانني لأنه مل ينتظر
الروبوت حتى ينهي حركته يف اللعبة ،هذا الأمر دفع الآلة للت�صرف ب�شكل غريب.
و�أكد امل�س�ؤولني �أن الطفل ،الذي يعترب من بني �أف�ضل  30العبا رو�سيا بال�شطرجن دون � 10أعوام ،عاد للم�شاركة
يف امل�سابقة اليوم التايل.
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�سمكة تطعن امر�أة

يقود دبابة للت�سوق يف �سوبر ماركت

ق��ف��زت �سمكة ت��زن  100رط��ل م��ن امل��ي��اه قبالة �سواحل
فلوريدا ،وطعنت ام��ر�أة تبلغ من العمر  73عامًا بينما
كان زميالها ال�صيادان يحاوالن �سحبها.
ونقلت وك��ال��ة "�أ�سو�شيتد بر�س" ع��ن �سلطات مقاطعة
مارتن بوالية ماريالند� ،إن كاثرين بريكنز من �أرنولد
ب��والي��ة م��اري�لان��د �أ���ص��ي��ب��ت ب��ع��د �أن طعنتها �سمكة �أبو
�شراع يف منطقة الفخذ .و�سمكة "�أبو �شراع" ذات زعنفة
ظهرية عالية ت�شبه ال�شراع ،و(�أنف) طويل ومدبب ي�شبه
املنقار .ووقع الهجوم �أثناء وقوف بريكنز يف قارب بينما
كان رفيقاها يحاوالن �سحب ال�سمكة على خط ال�صيد
اللتقاط �صورة .وتعترب �أ�سماك �أبو �شراع من �أ�سرع �أنواع
الأ�سماك يف املحيط ،وميكن التعرف عليها ،من خالل
مناقريها املدببة الطويلة .وقال مكتب قائد ال�شرطة:
�إن "�سمكة �أب��و �شراع قفزت من امل��اء وطعنت كاثرين يف
منطقة الفخذ بينما كانت تقف يف قارب ال�صيد".
ووق����ع احل����ادث ع��ل��ى ب��ع��د م��ي��ل�ين م��ن ���ش��اط��ئ �ستيوارت
بوالية فلوريدا ،على ال�ساحل الأطل�سي للوالية �شمال
بامل بيت�ش ،ح�سبما جاء يف تقرير ال�شرطة.

قد يكون من ال�صعب حتفيز الأطفال للقيام بالأعمال املنزلية،
ولكن لي�س �إذا كان لديك دبابة! حيث وجد رجل بريطاين طريقة
ذكية لإغراء �أطفاله مل�ساعدته يف الت�سوق من خالل ا�صطحابهم
معه على ظهر دبابة.
وكان غاري فريالند ( 35عاماً) وهو �أب لثالثة اطفال :فريدي
( 13ع��ام��اً) وفيبي (� 9أع����وام) وه��اري�����س��ون (ع���ام واح���د) يع�شق
الدبابات منذ �صغره ،حيث كان جده ميتلك مركبات ع�سكرية يف
املا�ضي ،مما دفعه �أي�ضاً لالن�ضمام �إىل اجلي�ش يف �سن  16عاماً.
و�أن��ف��ق غ���اري � 20أل���ف جنيه �إ�سرتليني (� 24أل���ف دوالر) على
ال��دب��اب��ة ال��ت��ي ي�ستخدمها يف حياته اليومية ،مم��ا ج��ذب انتباه
ال�سكان املحليني وهو يقود دباباته عرب حمطة الوقود ويوقفها يف
موقف �سيارات ال�سوبر ماركت.
ويحتاج خزان الوقود الذي يت�سع لنحو  400لرت يف املركبة �إىل ما
يقرب من  800جنيه ا�سرتليني ( 960دوالراً) مللئه .وقال غاري
"�أبقي الدبابة متوقفة بالقرب من �سيارتنا الأخرى �أمام املنزل،
وهي حتظى باهتمام كبري من النا�س وهم مي�شون بجوار منزلنا
لأنه بالت�أكيد لي�س �شيئاً تتوقع ر�ؤيته كل يوم".
و�أ�ضاف غاري "الدبابة هي �أف�ضل طريقة لت�شجيع الأطفال على
الذهاب �إىل مكان ما .ال ميكنهم االنتظار مل�ساعدتي يف الت�سوق
عندما يعلمون �أنني ذاهب بالدبابة� .إنهم يعتقدون �أنه �أمر رائع
لأن���ه ال ي��وج��د �أي م��ن �أ�صدقائهم يحظى بفر�صة رك���وب دبابة
ع�سكرية .وال�����ش��يء اجليد يف �أخ��ذ ال��دب��اب��ة �إىل حم�لات ال�سوبر
ماركت هو �أن هناك مت�سعاً كبرياً لأكيا�س الت�سوق".

بي�ضة من املجوهرات والذهب مباليني الدوالرات
ع�ثرت ال�سلطات الأم��ري��ك��ي��ة ،على م��ا ي��ب��دو �أن���ه بي�ضة
فابرجيه فاخرة ،يف يخت �صادرته من ملياردير رو�سي يف
فيجي .وذكرت �شبكة "�سي �إن �إن" الأمريكية �أن ال�سلطات
ا�صطحبت اليخت ال��ذي يبلغ ثمنه  300مليون دوالر،
واململوك لرجل الأعمال الرو�سي �سليمان كرميوف� ،إىل
ميناء �سان دييجو ال�شهر املا�ضي.
واليخت الذي يحمل ا�سم "�أماديا" يبلغ طوله �أكرث من
 350ق��دم��ا ،وه��و جمهز مبهبط ل��ل��ط��ائ��رات العمودية
�صادرته �سلطات فيجي على �شواطئ الوتوكا.
وك�شفت نائبة املدعي العام الأمريكي ،ليزا موناكو ،يف
منتدى �آ�سنب الأمني� ،أن العثور على تلك اجلوهرة يعد
�أح��د �أك�ثر االكت�شافات "�إثارة لالهتمام" التي تو�صل
�إليها فريقها .و�أ�ضافت" :من املهم �أن نظهر للرو�س �إننا
�سنفعل كل ما بو�سعنا لتتبع مكا�سبهم غري ال�شرعية".
وت��ع��د بي�ضة ف��اب��رج��ي��ه م��ن �أج��م��ل الأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة� ،إذ
�صنعها �صائغ املجوهرات والذهب ،بيرت كارل فابرجيه،
بناء على طلب من عائلة رومانوف القي�صرية يف رو�سيا.
وقد �أ�صبح بي�ض فابرجيه اً
مثال للرفاهية والرتف منذ
�أن كلف قي�صر رو���س��ي��ا� ،ألك�سندر ال��ث��ال��ث� ،صائغا �شابا
ب�صنع واحدة كهدية لزوجته ماريا عام .1885

بيع حزام �أ�شهر نزال للبطل
الراحل حممد علي كالي
جنح مالك ناد ريا�ضي �أمريكي ،باحل�صول على حزام حممد علي
كالي ،الذي حققه بعد الفوز يف واحدة من �أ�شهر نزاالت املالكمة
عرب التاريخ ،مقابل مبلغ �ضخم.
ومت بيع حزام بطولة حممد علي كالي من معركة اللقب للوزن
الثقيل عام " 1974رامبل �إن ذا جانغل"� ،أو معركة الأدغال ،يف
مزاد يوم الأحد مقابل  6.18مليون دوالر.
وكان الفائز يف املزاد املحتدم على احلزام هو جيم �إير�ساي مالك
ف��ري��ق �إنديانابولي�س كولت�س ،وف��ق��ا مل��ا ذك��رت��ه �شركة هريتيدج
للمزادات يف داال�س.
يف تغريدة يوم الأحد� ،أكد �إير�ساي ح�صوله على احلزام ملجموعته
من تذكارات مو�سيقى الروك والتاريخ الأمريكي وتذكارات ثقافة
البوب التي جتوب البالد حاليا.
و�سيتم عر�ض احلزام يف � 2أغ�سط�س يف منطقة ر�صيف البحرية
ال�سياحية يف �شيكاغو ويف � 9سبتمرب يف �إنديانابولي�س.
وغرد �إر�ساي على تويرت قائال" :فخور لكوين احلائز عليه".
وقال كري�س �آيفي ،مدير املزادات الريا�ضية يف هريتيدج ،يف بيان:
"بعد ع��دة �ساعات من م�شاهدة اثنني من مقدمي العطاءات
يتجوالن ذهابا و�إيابا فوق هذا احلزام ،ثبت �أن هذه معركة جديرة
باملناف�سة".

امر�أة غري متزوجة تخ�سر ق�ضية احلقوق الإجنابية

يا�سمينة زيتون تعرب عن �سعادتها عقب تتويجها بلقب ملكة جمال لبنان  2022يف منتدى بريوت بالعا�صمة  -ا ف ب

ماذا يقع �إذا مر�ض ربان الطائرة و�سط اجلو؟ وات�ساب ..خا�صية جديدة تك�شف
ا�ضطرت طائرة �إندوني�سية ،م�ؤخرا ،للعودة �إىل �أر���ض املطار� ،إثر �إ�صابة
على الهاربني من املحادثات اجلماعية
الربان ب�أزمة قلبية �أودت بحياته يف وقت الح��ق ،الأم��ر ال��ذي �ساعد

اجلمهور يحرج
بيكيه ب�سبب �شاكريا
ت�ستمر متاعب الع��ب ك��رة القدم
الإ���س��ب��اين ،ج�ي�رارد بيكيه ،ب�سبب
انف�صاله عن املطربة الكولومبية
�شاكريا� ،سواء يف مالعب الكرة �أو
يف تقارير ال�صحافة ال��ت��ي تنب�ش
بف�ضول يف �أ�سباب اخلالف.
و�أظهرت مقاطع فيديو ،جماهري
غ�����ف��ي��رة يف م������ب������اراة ودي���������ة بني
ب��ر���ش��ل��ون��ة وري������ال م����دري����د ،وهي
ت��ه��ت��ف��ت "�شاكريا �شاكريا" يف
ملعب "�أليجينت" ب��والي��ة نيفادا
الأم�يرك��ي��ة .وخ�ل�ال امل���ب���اراة ،فاز
"البلوغرانا" على النادي امللكي
ب��ه��دف وح��ي��د دون م��ق��اب��ل �سجله
ال�لاع��ب ال�برازي��ل��ي رافينيا الذي
ان�ضم م�ؤخرا �إىل بر�شلونة.
و�صدح اجلمهور بهتافات �شاكريا،
يف ر�سالة �إىل بيكيه الذي انف�صل
عن جنمة الغناء الكولومبية بعد
عالقة دامت �سنوات طويلة و�أجنبا
فيها طفلني .وق��ال �أح��د املعلقني
على "تويرت"� ،إن بيكيه الذي يبلغ
��� 35س��ن��ة ،ي�ستحق ك��ل الهتافات
التي �أطلقت �ضده يف امللعب.
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جناة نحو مئة راكب كانوا على منت الرحلة.
و�أث��ارت الواقعة �أ�سئلة حول ما يح�صل للرحالت اجلوية ،يف حال �إ�صابة
الطيار ب�أزمة �صحية ،مثل النوبة القلبية ،في�صبح عاجزا عن موا�صلة
التحليق بكامل قدراته ووعيه.
وبح�سب موقع "اليف �ساين�س" ،ف�إن �إ�صابة الطيارين بنوبات قلبية على
منت الرحالت اجلوية �أم��ر ن��ادر� ،أم��ا الوفيات فهي ن��ادرة للغاية.ويحتاج
الطيار �إىل نيل �شهادة �صحية من �أج��ل مزاولة عمله ،فهو لي�س مطالبا
فقط ب�إتقان مهارة التحليق بالطائرة ،كما �أن هناك قيودا على ا�ستهالكه
ملواد مثل الكحول.
ويخ�ضع الطيارون لفحو�ص دوري��ة من �أجل ك�شف �سالمتهم� ،سواء على
م�ستوى الب�صر وال�سمع و�صحة القلب وجوانب �أخرى.
ويتم منح �شهادة �صحية للطيار ،مرة يف ال�سنة ،وعندما يبلغ ال�ستني من
العمر ،ي�صبح احل�صول عليها �إلزاميا يف العادة كل �ستة �أ�شهر.
وحت�سبا لإ�صابة رب��ان الطائرة ب���أزم��ة �صحية ،ت�شرتط هيئات الطريان
وجود طيارين اثنني على الأقل على منت الرحلة اجلوية التجارية.
ويكون الطياران على الدرجة نف�سها من التدريب واملهارة ،حتى و�إن كان
�أحدهما يحمل �صفة طيار والآخر طيار م�ساعد.
�أم��ا ال��ق��رار املتخذ م��ن قبل ال��رب��ان ،يف حالة ال��ط��وارئ ،فيختلف بح�سب
النقطة التي توجد فيها الرحلة ،ففي حال كانت الطائرة قريبة من مطار
ما ف�إنه �سيف�ضل الهبوط على الأرجح من �أجل �إنقاذ زميله.

ما�سك ينفي عالقته العاطفية مع زوجة م�ؤ�س�س جوجل
قال �إيلون ما�سك رئي�س �شركة ت�سال يف �ساعة مت�أخرة من م�ساء الأحد على
تويرت �إنه و�سريجي برين امل�ؤ�س�س امل�شارك ل�شركة جوجل ما زاال �صديقني
ونفى تقريرا عن ارتباطه بعالقة عاطفية مع زوجة برين نيكول �شاناهان.
وجاءت تغريدات ما�سك بعد �أن نقل تقرير ل�صحيفة وول �سرتيت جورنال
عن م�صادر جمهولة قولها �إنه �أق��ام عالقة ق�صرية مع �شاناهان .وقالت
ال�صحيفة �إن هذه الق�ضية دفعت برين �إىل �إقامة دعوى لطالق �شاناهان يف
وقت �سابق من هذا العام و�إنهاء ال�صداقة الطويلة بني �أ�صحاب املليارات يف
جمال التكنولوجيا .ورف�ض ما�سك التقرير وقال على تويرت "�أنا و�سريجي
�صديقان وكنا يف حفلة معا الليلة املا�ضية .لقد ر�أيت نيكول مرتني فقط
خالل ثالث �سنوات ويف املرتني مع العديد من الأ�شخا�ص الآخرين .لي�س
هناك عالقة رومان�سية".
ومل ترد ت�سال وجوجل على الفور على طلبات رويرتز للتعليق خارج �ساعات

ت��رك��ز �شركة "وات�ساب" ك��ث�يرا ه��ذا ال��ع��ام ،على تطوير
خا�صية املحادثات اجلماعية ،ووفقا للأخبار الأخرية ،ف�أن
خا�صية جديدة �ست�ضاف لقائمة التغيريات على املحادثات
اجلماعية.
وت�����ش��م��ل امل���ح���ادث���ات اجل��م��اع��ي��ة ع��ل��ى "وات�ساب" ثالثة
�أ�شخا�ص �أو �أك�ثر ،ويتيح لك التطبيق الدخول يف �أكرث
من جمموعة ،جتمع كل منها الأ�صدقاء والعائلة.
ووفقا ملوقع "وابيتا �إنفو"� ،سيتيح التطبيق للم�ستخدم
اكت�شاف الأع�ضاء ال�سابقني يف كل حمادثة جماعية ،حتى
و�إن كانوا قد غادروا املجموعة.
ووفقا للموقع� ،ست�سمح اخلا�صية اجلديدة يف املحادثات
اجلماعية ،ر�ؤية كل الأع�ضاء الذين غادروا �أو مت �إخراجهم
من املجموعة ،خالل الـ 60يوما املا�ضية.
و�سيبد�أ التطبيق باختبار اخلا�صية اجلديدة على هواتف
نظام �أندرويد ،قبل �أن يتم جتربتها على هواتف �آيفون.

خ�سرت ام���ر�أة غري متزوجة يف ال�صني دع��وى ق�ضائية
لل�سماح لها بتجميد بوي�ضاتها مما ي�سلط ال�ضوء على
خم��اوف ع��دم توافر اخل��ي��ارات التكنولوجية لل�صينيني
الذين يفكرون يف ت�أجيل الإجناب.
ورف���ع���ت ت�ي�ري���زا �شو( 34ع���ام���ا) دع����وى ق�����ض��ائ��ي��ة على
م�ست�شفى يف بكني يف دي�سمرب كانون الأول  2019متهمة
�إي��اه بانتهاك حقوقها برف�ضه جتميد بوي�ضاتها ب�سبب
حالتها االجتماعية يف ق�ضية تاريخية الم���ر�أة �صينية
تنا�ضل من �أجل حقوقها الإجنابية.

م�صر تعيد احلياة للكاريكاتري امل�صري مب�شاركة  62دولة
تراجع فن الكاريكاتري يف م�صر على مدار
ال�سنوات الأخ�ي�رة ،ب�سبب �ضعف االهتمام
بال�صحف ال��ورق��ي��ة ،بينما �سعى "امللتقى
ال��دويل للكاريكاتري" لإع��ادة االعتبار �إىل
هذا الفن.
وخالل العامني املا�ضيني ،مت ت�أجيل انعقاد
امللتقى ب�سبب جائحة ك��ورون��ا التي �أثرت
على العامل �أج��م��ع ،غري �أن وزارة الثقافة
امل�����ص��ري��ة �أع���ل���ن���ت ع���ن ع���ودت���ه مبناف�سة
قوية من  297فنانا من  62دول��ة عربية
و�أجنبية ،على �أن يكون  30يوليو املقبل هو
اليوم اخلتامي.
وي�صف الفنان فوزي مر�سي ،وامل�سري العام
للملتقى ،ملوقع "�سكاي نيوز عربية" عودة
انعقاد امللتقي بـ "احلدث الأهم والأب��رز يف
تاريخ الكاريكاتري امل�صري ،فهو قبلة احلياة

للكاريكاتري امل�صري الذي يعاين من �أزمات
كثرية خالل الفرتة الأخرية .عودته حدث
عظيم ،ونحن �سعداء به للغاية".
وتابع الفنان امل�صري "مت تقدمي نحو 400
ع��م ً
�لا �إب��داع��ي��اً ومم���ي���زاً مم��ا �أق���رت���ه جلنة
اختيار الأعمال من الفنانني امل�شاركني يف
امللتقى ،بجانب ما يزيد على  100بورتريه
كاريكاتريي عن كوكب ال�شرق �أم كلثوم".
ومت اختيار مو�ضوع املو�سيقى ليكون املحور
الأول للملتقى ه��ذا ال��ع��ام ،لكونها اللغة
الوحيدة التي تفهمها كل ال�شعوب ،بينما
مت اختيار �سيدة الغناء العربي �أم كلثوم
كمحور البورتريه الكاريكاتريي ،لكونها
رمزاً لل�صوت الذي التفت حوله اجلماهري
من املحيط للخليج ،بجانب احتفاء الغرب
بها ك�صوت ذهبي وحنجرة ال مثيل لها.

كايت مو�س� :أعرف احلقيقة عن جوين ديب
يف �أيار  -مايو املا�ضي ،تابع العامل ب�أ�سره �شهادة عار�ضة الأزي��اء العاملية كايت مو� س ل�صالح
ب يف دعواه �ضد طليقته املمثلة�أمرب هريد.
املمثل الأمريكيجوين دي 
بعد �شهرين ،عادت عار�ضة الأزياء الربيطانية �إىل "احلقيقة" ال�شهرية التي تعرفها.
�شهادة كايت مو�س يف ق�ضية ديب-هريد كانت واحدة من ال�شهادات ذات الت�أثري الأهم يف
قرار هيئة املحلفني التي حكمت ل�صالح ديب.
ع��ادت العار�ضة الربيطانية بالفعل �إىل �شائعة عنف ج��وين دي��ب �ضدها ،بينما كانا
يتواعدان .تلك ال�شائعة التي تقول �إن بطل Pirates of the Caribbean
دفع كايت مو�س �إىل �أ�سفل الدرج يف الت�سعينيات .ثم �أنكرت هذه ال�شائعة من خالل
التو�ضيح �أن عا�صفة �شديدة هبت يف ذلك امل�ساء �أثناء وجودهما يف جامايكا ،و�أنها
�سقطت على الدرج عند مغادرة الفندق و�أن جوين ديب �ساعدها بحملها �إىل الغرفة
واالت�صال بطبيب ملعاجلتها.

قدا�س روماين من
�أجل املطر
�سافرت يوليا كولي�سا 81 ،عاما،
مل�سافة  15كم يف ظل �أجواء �شديدة
احلرارة �إىل دير يف جنوب رومانيا
ل�لان�����ض��م��ام �إىل ق��دا���س م��ن �أجل
هطول املطر.
وتعتمد كولي�سا يف ح�صولها على
طعامها على قطعة �أر�ض �صغرية
متتلكها .وجتاوزت درجات احلرارة
خ�ل�ال الأي�����ام امل��ا���ض��ي��ة  40درجة
مئوية يف رومانيا ،و�أدى اجلفاف
�إىل �إمداد مئات القرى يف رومانيا
بح�ص�ص حم���ددة م��ن امل��ي��اه و�إىل
دمار املحا�صيل.
وط��ل��ب��ت ال��ك��ن��ي�����س��ة الأرثوذك�سية
يف ال��ب�لاد م��ن رج���ال ال��دي��ن �أداء
���ص�لاة امل��ط��ر التقليدية .ويف دير
ب��ان��ت��وك��رات��ور مب��ق��اط��ع��ة جورجو
بجنوب رومانيا ،ان�ضمت كولي�سا
�إىل م��ا ي��ق��رب م��ن � 100شخ�ص
يف ال�صالة .وقالت �إن الطق�س مل
يكن بهذا ال�سوء من قبل.
وق��ال��ت "مل �أر مثل ه��ذا اجلفاف
يف ح��ي��ات��ي ..لدينا �أط��ف��ال ،لدينا
م���ا����ش���ي���ة .ن���ب���ذل ج����ه����ودا ل���زراع���ة
ال���ط���م���اط���م يف احل���دي���ق���ة وجتف
ولي�س لدينا ما ن�أكله .يا اهلل� ،أنزل
علينا املطر ،ال ترتكنا".
ويعي�ش �أك�ث�ر م��ن  40ب��امل��ائ��ة من
�سكان رومانيا البالغ عددهم 20
مليون ن�سمة يف ال��ري��ف ،ويعتمد
الكثريون على زراعة قطع �صغرية
م���ن الأر������ض ل�����س��د احتياجاتهم.
ولدى البالد احتياجات ا�ستثمارية
�ضخمة يف ال��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة ،مبا
يف ذل���ك ال���ط���رق وامل���ي���اه اجلارية
والري.

