قتلى من ال�شرطة العراقية بهجوم داع�شي

�ص07

مركز حممد بن را�شد للف�ضاء ين�ضم

•• بغداد-وكاالت:

ذك��رت م�صادر �أمنية يف ال�ع��راق ،الأرب �ع��اء� ،أن  6من عنا�صر ال�شرطة االحتادية
قتلوا يف هجوم ن�سب �إىل تنظيم داع�ش الإرهابي يف حمافظة �صالح الدين �شمال
العا�صمة بغداد.
ونقلت وكالة فران�س بر�س عن م�صدر �أمني قوله �إن الهجوم �أ�سفر �أي�ضا عن �إ�صابة
� 7آخرين من عنا�صر ال�شرطة العراقية.
ووقع الهجوم الليلة املا�ضية يف منطقة نائية يف حمافظة �صالح الدين ،تقع على
بعد  140كيلومرتا �شمال العا�صمة بغداد.
وق��ال امل�صدر ،ال��ذي ف�ض ّل عدم الك�شف عن هويته� ،إن ع�شرة �إىل  15عن�صرا يف
داع�ش قاموا مبهاجمة نقطة لل�شرطة االحتادية بعد منت�صف الليل (الأربعاء).
وا�ستمر الهجوم نحو �ساعة.
ووق��ع الهجوم يف منطقة اجل�لام يف حمافظة �صالح ال��دي��ن ،يف منطقة ال تزال
تن�شط فيها خاليا داع�ش .وذكرت تقارير �إخبارية عراقية �أن حالة من اال�ستنفار
ت�شهدها منطقة الهجوم الواقعة بني حمافظتي �صالح الدين ودياىل ،فيما �شرع
الطريان احلربي يف �إجراء عملية مت�شيط يف املنطقة.
مواقــيت ال�صالة الفجر04:19 ........
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الع�رص........
املغرب.....
الع�شاء......

�إىل املر�صد الف�ضائي الدويل للمناخ

«تطهري �أم قب�ضة حديدية» ..ق�ضايا
التج�س�س تفاقم معاناة �أوكرانيا

�ص 19

2022 - Issue No 13599

الفجر الريا�ضي

مانيه و�صالح يجددان ال�رصاع

يومية � -سيا�سية  -م�ستقلة

اخلميس  21يوليو  2022م  22 -ذي احلجة  1443العدد 13599
July

عربي ودويل

�ص 10

12:31
03:53
07:15
08:38

21

�أخبار الإمارات

www.alfajrnews.ae

Thursday

على الأف�ضل يف �أفريقيا

�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

 28صفحة -الثمن درهمان

مو�سكو :ال معنى لأي حمادثات �سالم يف الوقت احلا�ضر

الفروف :العملية الرو�سية يف �أوكرانيا �ستتجاوز دونيت�سك ولوغان�سك
•• عوا�صم-وكاالت:

رئي�س الدولة ونائبه يهنئان رئي�س
كولومبيا بذكرى ا�ستقالل بالده
•• �أبوظبي -وام:

بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن زاي��د �آل نهيان رئي�س الدولة
حفظه اهلل برقية تهنئة �إىل فخامة �إيفان دوكي ماركيز رئي�س جمهورية
كولومبيا وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل برقية تهنئة مماثلة
�إىل فخامة الرئي�س فخامة �إيفان دوكي ماركيز.

ح� ��ذر وزي � ��ر اخل ��ارج �ي ��ة الرو�سي،
�سريغي الفروف ،الغرب من �إمداد
�أوك ��ران� �ي ��ا ب��أ��س�ل�ح��ة ب �ع �ي��دة امل ��دى،
مو�ضحا �أن القوات الرو�سية ميكن
�أن ت��ذه��ب �إىل م��دى �أب �ع��د يف الرد
ع�ل��ى م�ث��ل اخل �ط��وة ،وم���ض�ي�ف�اً انه
ال معنى لأي حم��ادث��ات ��س�لام مع
�أوكرانيا يف الوقت احلا�ضر.
وق��ال الف ��روف ،الأرب �ع��اء� ،إن املهام
اجل �غ��راف �ي��ة ل�ل�ع�م�ل�ي��ة الع�سكرية
ال��رو� �س �ي��ة يف �أوك� ��ران � �ي� ��ا ،تغريت،
ومل ت�ع��د تقت�صر ع�ل��ى دونيت�سك
ولوغان�سك.
ويف وق � ��ت �� �س ��اب ��ق ،ق � ��ال الف � ��روف
�إن ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة الأمريكية
وبريطانيا ت��رغ�ب��ان يف دف��ع رو�سيا
مل��واج �ه��ة �أوروب� � ��ا ،وذل ��ك ع�ب�ر دعم
�أوكرانيا بال�سالح.
و�أو�ضح وزير اخلارجية الرو�سي ،يف
لقاء م��ع قناة رو�سيا ال�ي��وم ووكالة
ن��وف��و��س�ت��ي ال��رو� �س �ي �ت�ين� ،أن� ��ه على
يقني م��ن �أن �أوك��ران�ي��ا ل��ن تتاح لها
فر�صة ال�ت�ف��او���ض م��ع رو��س�ي��ا طاملا
يتم �إبعادها عن �أي خطوة بناءة.
و�أ�� � �ض � ��اف الف � � � ��روف ،م �ع �ل �ق��ا على
ت �� �ص��رف��ات ال��رئ �ي ����س الأوك � � � ��راين،

جنود �أوكرانيون يتجهون نحو خط املواجهة يف منطقة دونيت�سك( .ا ف ب)
ف� �ل ��ادمي� �ي ��ر زي � �ل � �ي � �ن � �� � �س � �ك� ��ي� ،أن بداية العملية الع�سكرية الرو�سية
الأخ� �ي ��ر مم �ث��ل ب� � ��ارع وف� �ق ��ا لنهج اخل��ا� �ص��ة ،ب ��دء م �ف��او� �ض��ات معنا،
�ستاني�سالف�سكي (املخرج امل�سرحي ومل ن ��رف �� ��ض ،ب ��ل ات �خ ��ذن ��ا نهجا
ال ��رو�� �س ��ي ال �� �ش �ه�ير كون�ستانتني �صادقا جتاه هذه العملية ،لتك�شف
�ستاني�سالف�سكي) ،لهذا فهو �سريع اجل� � ��والت الأوىل ،ال �ت��ي ج� ��رت يف
التقم�ص للغاية.
بيالرو�سيا ،عن عدم رغبة اجلانب
وتعليقا على �إمكانية ان��دالع �صدام الأوكراين فعليا يف مناق�شة �أي �شيء
ن� ��ووي ب�ي�ن رو� �س �ي��ا و�أوروب � � � ��ا ،قال ب�ج��دي��ة .وميكنك �سماع م��ا يقوله
الف ��روف �إن احل��رب ال�ن��ووي��ة لي�س امل�ست�شار الأملاين� ،أوالف �شولت�س� ،أو
ب �ه��ا م�ن�ت���ص��ر ،ل��ذل��ك ال مي �ك��ن �أن رئي�س الوزراء الربيطاين امل�ستقيل،
تن�شب مثل هذه احلرب.
بوري�س جون�سون ،وما تقوله رئي�سة
وح��ول ع��دم ج��دوى املفاو�ضات بني املفو�ضية الأوروب�ي��ة� ،أور��س��وال فون
رو��س�ي��ا و�أوك ��ران �ي ��ا ،ق ��ال الف ��روف :دي ��ر الي� ��ن ،وع� ��دد م��ن امل�س�ؤولني
لقد طلبت ال�ق�ي��ادة الأوك��ران �ي��ة ،يف الأوروب �ي�ي�ن الآخ��ري��ن ،مب��ا يف ذلك

املفو�ض ال�سامي لالحتاد الأوروبي
ل�ش�ؤون العالقات اخلارجية والأمن،
جوزيب بوريل ،كبري الدبلوما�سيني،
حينما يقولون جميعا �إن �أوكرانيا
يجب �أن تنت�صر يف �ساحة املعركة،
و�إن �أوك��ران �ي��ا ال ينبغي عليها �أن
ت �ت �ف��او���ض الآن .وي �ع��ود ذل ��ك لأن
م��وق��ف �أوك��ران �ي��ا الآن ه��و موقف
��ض�ع�ي��ف ،ل �ه��ذا ي�ت�ع�ين ع�ل�ي�ه��ا �أوال
�أن حت�سن م��وق�ف�ه��ا ،وت�صحح هذا
الو�ضع ،وعندها فقط تبد�أ احلديث
من موقع قوة" .م�شريا �إىل �أن كل
ذلك لن ي�ؤدي �إىل نتيجة و�سيذهب
�أدراج الرياح.
ه� ��ذا وع�ي��ن ال��رئ �ي ����س الأوك� � � ��راين
فولودميري زيلين�سكي رئي�سا جديدا
جلهاز اخلدمة ال�سرية«�إ�س بي يو».
و�صدر مر�سوم رئا�سي بتعيني نائب
رئي�س اجلهاز فا�سيل ماليوك رئي�سا
م�ؤقتا جلهاز (�إ�س بي يو) .
وكان زيلين�سكي عزل  28موظفاً يف
جهاز اخل��دم��ة ال�سرية ،وذل��ك بعد
ي��وم م��ن الإط��اح��ة برئي�س اجلهاز
و� �ص��دي �ق��ه م �ن��ذ ال �ط �ف��ول��ة �إي �ف��ان
باكانوف.
وق��ال زيلين�سكي يف خ�ط��اب متلفز
�إن تلك الإقاالت تطال موظفني يف
املنا�صب املختلفة للجهاز.

حممد بن را�شد ي�صدر مر�سوما ب�ش�أن تنظيم منح
حق امل�ساطحة على الأرا�ضي التجارية يف �إمارة دبي

•• دبي-وام:

�أ�صدر �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي رع��اه اهلل ،
ب�صفته حاكما لإمارة دبي ،املر�سوم رقم  23ل�سنة 2022
ب�ش�أن تنظيم منح حق امل�ساطحة على الأرا�ضي التجارية يف
�إمارة دبي بهدف تنظيم عملية ا�ستغالل الأرا�ضي التجارية
يف الإم� ��ارة م��ن خ�لال منح ح��ق امل�ساطحة عليها ،و�ضبط
ا�ستغالل الأرا�ضي التجارية التي يرغب املالك بتطويرها
(التفا�صيل �ص)2
و�إقامة امل�شاريع العقارية عليها..

برملان �سريالنكا يختار رئي�سا جديدا للبالد
� 9ساعات من التحقيق مع الغنو�شي
ويكرم�سينغه يتعهد ب�إخراج بالده من الأزمات اخلانقة قبل ال�سماح له بالعودة للمنزل

•• كوملبو-وكاالت:

�� � �ص� � � ّوت �أع � �� � �ض� ��اء ال� �ب��رمل� � ��ان يف
� �س ��ري�ل�ان �ك ��ا� ،أم � ��� ��س الأرب� � �ع � ��اء،
ل�صالح انتخاب الرئي�س امل�ؤقت
ران� �ي ��ل وي �ك��رم �� �س �ي �ن �غ��ه ،رئي�سا
ج��دي��دا للبالد التي تع�صف بها
�أزمتان اقت�صادية و�سيا�سية غري
م�سبوقتني.
وب �ع��د االن �ت �ه��اء م��ن عملية فرز
الأ�� � �ص � ��وات ،ق� ��ال الأم� �ي��ن العام
ل�ل�برمل��ان ال���س��ري�لان�ك��ي :انتخب
ران � �ي� ��ل وي �ك��رم �� �س �ي �ن �غ��ه رئي�سا
ت �ن �ف �ي��ذي��ا ث��ام �ن��ا ال � �ب �ل�اد وفقا
للد�ستور.
وقال ويكرم�سينغه خالل جل�سة
الت�صويت على اختياره �إنه ي�أمل
يف �إخ� � ��راج ب �ل��اده م ��ن الأزم � ��ات
اخلانقة التي متر بها �سريالنكا
وت �ع �ه��د ب��ال �ع �م��ل م ��ن �أج � ��ل هذا
الهدف ،كما تعهد بعدم ال�سماح
ملن يهدفون اىل ابعاد البالد عن
ط��ري��ق ال��دمي �ق��راط �ي��ة بتحقيق
غاياتهم.
و�أخ� �ف ��ق امل��ر� �ش��ح الآخ � ��ر يف هذا

م��ايل تطرد املتحدث با�سم
بعثة الأمم املتحدة لل�سالم

•• باماكو�-أ ف ب:

�أمر املجل�س الع�سكري احلاكم يف
مايل الأربعاء بطرد املتحدث با�سم
بعثة الأمم املتحدة (مينو�سما)،
م ّتهماً �إي��اه بن�شر معلومات غري
مقبولة حول ق�ضية احتجاز 49
جندياً من �ساحل العاج منذ �أكرث
م��ن �أ�سبوع يف باماكو ،وف��ق بيان
�صحايف ر�سمي.
ي ��أت��ي ال �ق��رار يف �إط ��ار العالقات
امل �ت��وت��رة ب�ي�ن م ��ايل و�شركائها
الدوليني.
و�أفاد البيان الذي �أُر�سل �إىل وكالة
فران�س بر�س ب� ّأن احلكومة �أبلغت
ن��ائ �ب��ة امل �م �ث��ل اخل ��ا� ��ص للأمني
ال� �ع ��ام ل �ل ��أمم امل �ت �ح��دة دانييال
ك��رو� �س�لاك ب �ق��رار ب��ام��اك��و دعوة
ال�سيد �أوليفييه �سالغادو املتحدث
با�سم مينو�سما ،ملغادرة الأرا�ضي
(املالية) يف غ�ضون � 72ساعة.
وب � � � ّررت ال �� �س �ل �ط��ات امل��ال �ي��ة هذا
ال�ق��رار بن�شر معلومات مغر�ضة
وغري مقبولة من ال�شخ�ص املعني
(�سالغادو) على �شبكة التوا�صل
االجتماعي تويرت.

الرئي�س ال�سريالنكي املنتخب رانيل ويكرم�سينغه يتحدث �إىل ممثلي و�سائل الإعالم( .ا ف ب)
الت�صويت ،دوال� ��س االهابروما ،الدوالرات الالزمة لت�سديد ثمن الغا�ضبني من النخبة ال�سيا�سية
احلاكمة خا�صة �أنه ينتمي �إليها،
رغ��م �أن��ه ينتمي للحزب احلاكم امل�ستوردات.
وي �ل �ق��ى ق �ب��وال �أك �ث�ر م��ن جانب ورمب � � � � � � ��ا ي � � � ��واج � � � ��ه ان� � �ت� � �خ � ��اب بعد �أ�شهر من النق�ص احل��اد يف
امل �ت �ظ��اه��ري��ن وامل� �ع ��ار�� �ض ��ة على ويكرم�سينغه معار�ضة كثري من الوقود والأدوية.
ح��د � �س��واء ،لكنه ال ميلك خربة ال�سريالنكيني ،ورمبا يقود الأمر وق� ��ادت الأزم � ��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة يف
�سيا�سية يف ب�لاد ،تكاد تخلو من �إىل تظاهرات جديدة بني ال�سكان ال� �ب�ل�اد ،م ��ع ف� �ق ��دان كولومبو

حتالف دعم ال�شرعية يدعم
تثبيت ال��ه��دن��ة يف اليمن

قدرات رهيبة
لـبرييف 50
و�إليو�شني  22الرو�سية
•• مو�سكو-وكاالت:

لعبت طائرات اال�ستطالع واحل��رب الإلكرتونية
وط��ائ��رات الإن� ��ذار امل�ب�ك��ر دورا ك �ب�يرا ،و�أ�صحبت
�إح��دى �أ��س��رار جناحات اجلي�ش الرو�سي يف حرب
�أوكرانيا.
ووف �ق��ا ل�ت�ق��اري��ر رو��س�ي��ة وغ��رب �ي��ة ،ف�ق��د ب��رز على
�أر�ض املعركة ا�سم طائرتي �إيل -20لال�ستطالع،
و A50ل�ل�إن��ذار املبكر وامل�سماة �أي�ضا ببرييف
�إي��ه –  ،50ف�ضال عن الطائرة "�إليو�شني "22
املخت�صة ب�أعمال الت�شوي�ش واحلرب الإلكرتونية.
و�إيل -20التي يطلق عليها حلف الناتو ا�سم الغرة
الأورا�سية وهي نوع من �أنواع الطيور ،هي طائرة
ا�ستطالع وحرب �إلكرتونية ،مزودة مبا�سح �ضوئي
بالأ�شعة حتت احلمراء و�أجهزة ا�ست�شعار ب�صرية
ورادار جانبي.
و�صنعت هذه الطائرة عام  1968وهي م�صممة
لال�ستطالع ال�شامل ،وبها جمموعة كاملة من
و�سائل اال�ستخبارات ،كما حلقت �أول مرة يف العام
نف�سه ،حيث تعد �أول طائرة ا�ستطالع يف االحتاد

ل�ل�اح� �ت� �ي� �ط ��اط� �ي ��ات ال� �ن� �ق ��دي ��ة
الأج � �ن � �ب � �ي ��ة� ،إىل اح �ت �ج ��اج ��ات
�صاخبة� ،أدت يف نهاية املطاف �إىل
�إط��اح��ة حكم الرئي�س غوتابايا
راج ��اب ��اك� ��� �س ��ا ،واق �ت �ح ��م ق�صره
ال��رئ��ا� �س��ي ،يف وق� ��ت � �س��اب��ق من
يوليو اجلاري.
وك � � ��ان وي �ك��رم �� �س �ي �ن �غ��ه ي�شغل
م�ن���ص��ب رئ�ي����س ال� � ��وزراء يف ظل
ح �ك��م راج��اب��اك �� �س��ا ،و�أج �ب ��ر هو
الآخ� ��ر �أن ي�ت�ن�ح��ى ع��ن من�صبه
يف خ���ض��م االح �ت �ج��اج��ات ،علما
ب ��أن ويكرم�سينغه ت��وىل رئا�سة
احلكومة  6مرات.
وب � ��د�أت الأزم � ��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة يف
�� �س�ي�رالن� �ك ��ا ن �ت �ي �ج��ة الهجمات
الإره��اب �ي��ة ال �ت��ي ��ض��رب��ت البالد
يف ع � ��ام � ،2019إذ ع�صفت
ب�ق�ط��اع ال���س�ي��اح��ة امل �ه��م للبالد،
ث��م تفاقمت الأزم ��ة م��ع جائحة
كورونا ،وا�ستفحلت مع �سيا�سات
غ��وت��اب��اي��ا ،ايل مت� �ح ��ورت حول
�إقرار تخفي�ضات �ضريبية كبرية،
ما حرم البالد من عائدات مالية
كبرية.

•• اليمن-وكاالت:

ال�سوفييتي ،وفقا ملوقع �سبوتنيك الرو�سي.
ك �م��ا ي��وج��د ب �ه��ا ن �ظ��ام ا� �س �ت �ط�لاع ا�ستخباراتي
و�إ��ش��ارات��ي من ن��وع �إ���س� .آر� .إ���س  4ونظام ت�صنت
علي االت�صاالت من نوع في�شنيا وردار جانبي من
نوع �إي�سال ،2بالإ�ضافة �إىل كامرياتني من نوع �إيه
 87لال�ستطالع الب�صري بعيد امل��دى ،واجلزء
الأمامي والأو�سط من كابينة الركاب بالطائرة به
مقاعد ل�ستة �أو ثمانية م�شغلني لأنظمة هند�سة
الراديو.
ويبلغ باع اجلناح  37.42مرتا� ،أما طوله في�صل
لنحو � 35.9أمتار بارتفاع  10.17مرتا ،ووزنها
 33.77طنا.
ك�م��ا �أن �سرعتها ال�ق���ص��وى  675ك�ي�ل��وم�ترا يف
ال �� �س��اع��ة و� �س��رع��ة الإب� �ح ��ار  620ك �ي �ل��وم�ترا يف
ال�ساعة ،مبدى ي�صل �إىل � 6.2ألف كيلومرت ،كما
يتكون طاقمها من � 13شخ�صا.
وط��ائ��رة الإن � ��ذار امل�ب�ك��ر و�إدارة امل �ع��ارك A-50
والتي ت�سمى برييف تعترب دعامة �أ�سا�سية للجي�ش
الرو�سي ،حيث دخلت اخلدمة ع��ام  ،1984كما
يعتقد وجود  16طرازا منها يف اخلدمة.

قال حتالف دعم ال�شرعية يف اليمن
�إن��ه يتخذ ويدعم كافة الإجراءات
ل�ت�ث�ب�ي��ت ال �ه��دن��ة ب�ي�ن الأط� � ��راف
ال �ي �م �ن �ي��ة م � ��ؤك� ��دا �أن ال�ضربات
اجلوية للتحالف توقفت مع بدء
�سريان الهدنة.
ك�م��ا �أو� �ض��ح ال�ت�ح��ال��ف �أن مزاعم
احلوثيني بتنفيذ التحالف �ضربات
جوية بال�ضالع عارية عن ال�صحة.
ع�بر االحت ��اد الأوروب� ��ي ع��ن �أ�سفه
ال�ك�ب�ير ل��رف����ض ج�م��اع��ة احلوثي
املقرتح الأخ�ير للمبعوث اخلا�ص
ل�ل�أمم املتحدة �إىل اليمن ،هان�س
غروندبرغ ،حول �إعادة فتح الطرق،
خا�صة حول مدينة تعز املحا�صرة
منذ ثماين �سنوات.
وك ��ان االحت� ��اد الأوروب � � ��ي ،ق ��ال يف
بيان له ،الثالثاء� ،إنه ي�أ�سف كثريا
لرف�ض احلوثيني مقرتح املبعوث
الأمم ��ي لإع ��ادة فتح ال�ط��رق التي
مت �ث��ل ع�ن���ص��را �إن �� �س��ان �ي��ا جوهريا
للهدنة �إىل جانب �شحنات الوقود
ع�بر م�ي�ن��اء احل��دي��دة والرحالت
التجارية من و�إىل �صنعاء.

•• تون�س-وكاالت:

بعد �أكرث من � 9ساعات من التحقيق� ،أطلقت ال�سلطات
التون�سية �سراح را�شد الغنو�شي ،زعيم حزب املعار�ضة
ال��رئ�ي���س��ي ،ب�ع��د ا��س�ت�ج��واب��ه م��ن ق�ب��ل وح ��دة مكافحة
الإره � ��اب� ،أم ����س الأول ،لال�شتباه يف غ�سل الأم ��وال
ومتويل الإرهاب عرب جمعية خريية.
و��س�م��ح ل�ل�غ�ن��و��ش��ي 81 ،ع��ام �اً ،زع �ي��م ح��زب النه�ضة
الإ�� �س�ل�ام ��ي ب��ال �ع��ودة �إىل م �ن��زل��ه ب �ع��د � �س��اع��ات من
التحقيق.
ون�ظ��م �أن���ص��ار الغنو�شي اح�ت�ج��اج�اً خ��ارج املحكمة يف
العا�صمة تون�س ،وو�صفوا التحقيقات ب�أنها مفربكة
من قبل ال�سلطات.
وق��د علق الرئي�س قي�س �سعيد عمل ال�برمل��ان العام
املا�ضي يف خطوة قال �إنها �ضرورية لإنقاذ البالد من

�أزمة �سيا�سية واقت�صادية ،وهو ما قوبل بانتقادات من
املعار�ضة التي اتهمته باحليد عن امل�سار الدميقراطي.
وك ��ان ال�غ�ن��و��ش��ي م��ن ب�ين ع���ش��رة م��ن ك �ب��ار م�س�ؤويل
احلزب الذين جمد البنك املركزي يف الدولة الواقعة
يف �شمال �إفريقيا ح�ساباتهم امل�صرفية يف وقت �سابق
من هذا ال�شهر .وترف�ض النه�ضة ب�شدة اتهامات غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب.
وق��ال��ت النه�ضة �إن ك��ل ه��ذه االت �ه��ام��ات ت�ه��دف �إىل
ت�شتيت االنتباه عن ا�ستفتاء  25يوليو املزمع �إجرا�ؤه
م��ن ق�ب��ل �سعيد لتغيري ال��د��س�ت��ور ل��زي��ادة ال�سلطات
الرئا�سية وتقلي�ص دور الربملان ورئي�س الوزراء.
ك��ان �سعيد و�آخ� ��رون �أل �ق��وا ب��ال�ل��وم جزئيا على حزب
النه�ضة يف الأزمة ال�سيا�سية يف تون�س العام املا�ضي.
ويعد ح��زب النه�ضة ،ال��ذي هيمن على ال�برمل��ان قبل
تعليقه� ،أحد �أ�شد منتقدي الرئي�س.

ال�صحة العاملية حتذر من احتمال زيادة
وفيات كورونا ب�سبب ال�سالالت اجلديدة
•• جنيف-وام:

ترامب ودي�سانتي�س �صراع �شر�س داخل اجلمهوريني

�صراعات داخل البيتني اجلمهوري والدميقراطي

الواليات املتحدة :من يريد خالفة بايدن؟

•• الفجر -ثيو لوبري -ترجمة خرية ال�شيباين

لئن ت�ؤكد فرق الرئي�س الأمريكي احلايل �أنه �سيكون على خط االنطالق عام
 ،2024يبدو �أن الدميقراطيني يتجهون �إىل خيارات �أخرى اليوم ،يف حني
يحاول اجلمهوريون االبتعاد عن ظل دونالد ترامب.
مت انتخاب جو بايدن يف نوفمرب  ،2020ون�صّ ب يف يناير  ،2021و�سيحتفل
مب��رور عامني على توليه رئا�سة الواليات املتحدة يف غ�ضون ب�ضعة �أ�شهر.
وُلد بايدن عام  ،1942و�سيبلغ حينها من العمر  80عامًا( .التفا�صيل

ح ��ذر ال��دك �ت��ور ت �ي��درو���س ادهانوم
غ�بري���س�ي��و���س م��دي��ر ع ��ام منظمة
ال�صحة العاملية من احتمال تزايد
�أع � � ��داد ال��وف �ي��ات ب���س�ب��ب فريو�س
ك ��ورون ��ا خ �ل�ال الأ� �س��اب �ي��ع املقبلة
،ب� ��� �س� �ب ��ب ال � �� � �س �ل��االت اجل� ��دي� ��دة
ل �ل �ف�يرو���س ال �ت��ي ظ �ه��رت م�ؤخرا
و ي� �ج ��ري ال� �ب� �ح ��ث بخ�صو�صها
ح��ال�ي��ا ل�ل��وق��وف ع�ل��ى ق��درت�ه��ا على
االنت�شار والت�سبب بالوفيات  .و ذكر
غربي�سيو�س خالل م�ؤمتر �صحفي
مبقر املنظمة فى جنيف �أن �أعداد
الإ�صابات بالفريو�س قد ت�ضاعفت
حول العامل فى الأ�سابيع املا�ضية،
وحث كافة الدول و�أنظمتها ال�صحية
على اال�ستعداد بتعزيز ا�ستجابتها
،وكذلك ا�ستمرار اجراء االختبارات
والتلقيح للفئات ال�ضعيفة خا�صة
�أ�صحاب الأمرا�ض املزمنة وامل�سنني
والعاملني ال�صحيني.

 400قتيل ومفقود ب�أحداث النيل الأزرق

•• اخلرطوم-وكاالت:

�أعلنت اللجنة العليا لقبيلة الهو�سا يف ال�سودان �أن
�أحداث النيل الأزرق �أودت مبا يقارب  400بني قتيل
ومفقود.
ويف وق��ت �سابق ،ق��ال مكتب الأمم املتحدة لتن�سيق
ال� ��� �ش� ��ؤون الإن �� �س��ان �ي��ة يف ال� ��� �س ��ودان� ،إن ن �ح��و 14
�أل ��ف �شخ�ص ن��زح��وا م��ن ال��رو� �ص�ير���ص ،يف �أعقاب
اال�شتباكات القبلية التي �شهدها �إقليم النيل الأزرق
يف الآون��ة الأخ�يرة .ورجحت الأمم املتحدة �أن يزداد

العدد الإجمايل للنازحني.
م��ن جانبها� ،أع��رب��ت من�سقة ال���ش��ؤون الإن�سانية يف
ال�سودان عن قلقها البالغ �إزاء مقتل ع�شرات املدنيني
ونزوح الآالف ،ودعت جميع الأطراف يف النيل الأزرق
�إىل وقف العنف ،واحلوار والبحث عن حلول مقبولة
للطرفني.
هذا وبلغت ح�صيلة اال�شتباكات القبلية بوالية النيل
الأزرق جنوب �شرق ال�سودان ،والتي ا�ستمرت مدى
الأ�سبوع املا�ضي 105 ،قتلى ،بح�سب ما �أفاد ،الأربعاء،
وزير ال�صحة بالوالية ،نقال عن فران�س بر�س.
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�شراكة بني مركز حممد بن را�شد للف�ضاء و �سرتاتا للت�صنيع

02

و و�أو�ضح �إ�سماعيل علي عبداهلل  -املدير التنفيذي ل�شركة �سرتاتا �أن
•• دبي  -وام:
توقيع عقد ال�شراكة اجلديد بني �سرتاتا للت�صنيع ومركز حممد بن
وقعت �شركة �سرتاتا للت�صنيع- ،ال�شركة ال��رائ��دة يف جم��ال ت�صنيع را�شد للف�ضاء يعترب امتدادا لل�شراكة الإ�سرتاتيجية بينهما ،ويهدف
�أج��زاء هياكل ال�ط��ائ��رات -مع مركز حممد بن را�شد للف�ضاء عقداً �إىل تعزيز وت��وط�ين �صناعة الف�ضاء يف دول��ة الإم� ��ارات  ،وانطالقاً
جديداً لت�صنيع املزيد من �أجزاء القمر اال�صطناعي  ،MBZ-SATمن موقع "�سرتاتا للت�صنيع " ك�شرك ٍة رائ��دة ت�ساهم يف دعم عالمة
والذي يعترب الأحدث يف املنطقة يف جمال الت�صوير عايل الدقة.
"�صنع بفخرٍ يف الإمارات" حول العـامل ،ت�شارك للمرة الثانية يف
ي�أتي �إبرام املزيد من االتفاقيات ت�أكيداً على �إلتزام ال�شريكني يف دعم عمليات ت�صنيع وتوريد مكونات القمر اال�صطناعي "،"MBZ-Sat
منو قطاع الف�ضاء والت�صنيع وتطوير منظومة ال�صناعة املتقدمة حيث تعد ه��ذه ال�شراكة ت��أك�ي��داً ملكانة "�سرتاتا للت�صنيع" ك�شريك
وا��س�ت��دام�ت�ه��ا يف دول ��ة الإم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة ،مب��ا يتما�شى مع ا�سرتاتيجي يف قطاع الت�صنيع للمركز.
ا�سرتاتيجية الدولة يف حتفيز ودعم النمو يف قطاع الت�صنيع املحلي و�أ�ضاف ان �سرتاتا حر�صت منذ بدء عملياتها على ت�سليم �أجزاء هياكل
واالبتكار والتكنولوجيا املتطورة.
ال�ط��ائ��رات وف��ق �أع�ل��ى معايري ج��ودة الت�صنيع ،مب��ا يعك�س تناف�سية

القطاع ال�صناعي يف الدولة على امل�ستوى العاملي .وت�أتي هذه االتفاقية
دلي ً
ال على �أهمية التعاون بني ال�شركات الوطنية يف القطاع ال�صناعي.
من جهته ،قال �سعادة �سامل حميد املري ،املدير العام ملركز حممد بن
را�شد للف�ضاء ن�سعى من خالل م�ساهمتنا يف تطوير قطاع الف�ضاء
�إىل دعم وتعزيز التواجد الإقليمي والدويل لدولة الإمارات لتكون يف
م�صاف ال��دول املتقدمة يف هذا املجال ،ذلك متا�شياً مع ا�سرتاتيجية
مركز حممد بن را�شد للف�ضاء . 2031-2021
و�أ�ضاف امل��ري ان مركز حممد بن را�شد للف�ضاء ،يحر�ص على دعم
ال�شركات اخلا�صة الوطنية ،التي من �ش�أنها �أن ت�ساهم يف تطوير جمال
�صناعة الف�ضاء الإماراتي ،وي�أتي عقد �شراكة جديدة مع �سرتاتا بناء
على قيامها ب�صناعة منتجات وطنية ذات جودة عالية جعلتها ال�شريك

اال�سرتاتيجي يف عمليات الت�صنيع ،حيث �أوك ��ل �إىل �سرتاتا مهمة
ت�صنيع ك��ل م��ن الأج ��زاء امليكانيكية وامل�سطحة للقمر اال�صطناعي
" ، "MBZ-Satوين�سجم ذل��ك م��ع تعزيز ال�ك�ف��اءات الوطنية
املتخ�ص�صة ،وتطوير القدرات العلمية والتقنية العالية ،ون�شر ثقافة
االبتكار الوطني.
ويبلغ وزن القمر اال�صطناعي ،ذو الأبعاد  ، 3m x 5mحوايل 750
كيلو غرام ،ويتميز " "MBZ-SATبقدرة عالية على حت�سني دقة
التقاط ال�صور .بالإ�ضافة �إىل زي��ادة �سرعة نقل وحتميل البيانات
مبقدار ثالثة �أ�ضعاف عن الإمكانات املتاحة حالياً .كما ُي�ساعد نظام
جدولة ومعاجلة ال�صور امل�ؤمتت بالكامل يف القمر على �إنتاج �صو ٍر
تفوق كمية ال�صور التي ُينتجها املركز حالياً بع�شرة �أ�ضعاف.

ينظم اال�ستفادة من الأرا�ضي التجارية يف دبي ويحفز اال�ستثمار يف القطاع العقاري

حممد بن را�شد ي�صدر مر�سوما ب�ش�أن تنظيم منح حق امل�ساطحة على الأرا�ضي التجارية يف �إمارة دبي
• حق امل�ساطحة ال تزيد مدته على � 35سنة ويجوز متديدها مبوافقة املالك على �أال تزيد يف مدتها الإجمالية على � 50سنة
• للم�ساطح رهن حق امل�ساطحة رهنا ت�أمينيا �شريطة احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من املالك ودائرة الأرا�ضي والأمالك يف دبي
• انتقال حق امل�ساطحة بعد وفاة امل�ساطح �إىل ورثته ال�شرعيني طبقا للإعالم ال�شرعي و�ضوابط دائرة الأرا�ضي والأمالك
•• دبي-وام:

�أ�� �ص ��در � �ص��اح��ب ال���س�م��و ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم نائب
رئ �ي ����س ال ��دول ��ة رئ �ي ����س جمل�س
ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي "رعاه اهلل"
 ،ب���ص�ف�ت��ه ح��اك �م��ا لإم� � ��ارة دب ��ي،
املر�سوم رق��م  23ل�سنة 2022
ب�ش�أن تنظيم منح حق امل�ساطحة
ع� �ل ��ى الأرا� � � �ض� � ��ي ال� �ت� �ج ��اري ��ة يف
�إم ��ارة دب��ي بهدف تنظيم عملية
ا� �س �ت �غ�لال الأرا� � �ض� ��ي التجارية
يف الإم � � � � � ��ارة م � ��ن خ� �ل ��ال منح
ح��ق امل���س��اط�ح��ة ع�ل�ي�ه��ا ،و�ضبط
ا�ستغالل الأرا�ضي التجارية التي
يرغب املالك بتطويرها و�إقامة
امل�شاريع العقارية عليها ،وكذلك
حتفيز ودفع عجلة اال�ستثمار يف
القطاع العقاري يف الإم ��ارة ،مبا
يحفظ للإمارة مكانتها العاملية
يف اال�ستثمار بالقطاع العقاري،
وتوفري فر�ص ا�ستثمارية واعدة
وع��وائ��د مالية للم�ستثمرين يف
القطاع العقاري.
و ح��ق امل���س��اط�ح��ة ه��و ح��ق عيني
ي�ع�ط��ي ��ص��اح�ب��ه احل ��ق يف �إقامة
بناء �أو �أغرا�س على �أر���ض الغري،
ل �ف�ت�رة حم� ��ددة وي �ج ��وز جتديد
ه��ذه الفرتة باالتفاق بني مالك
الأر� � � ��ض ال �ت �ج��اري��ة وامل�ستثمر
املتمتع بهذا احلق .ون�ص املر�سوم
رق��م  23ل�سنة  2022على �أال
تزيد مدة حق امل�ساطحة على 35
��س�ن��ة ،وي �ج��وز مت��دي��د ه ��ذه املدة
مبوافقة املالك على �أال تزيد يف
مدتها الإجمالية على � 50سنة.
و ح��دد امل��ر��س��وم � �ش��روط جتديد
حق امل�ساطحة لي�سري اعتبارا من

تاريخ قيده يف ال�سجل ،املحفوظ
لدى دائرة الأرا�ضي والأمالك �أو
مركز دب��ي امل��ايل العاملي ،بح�سب
الأحوال ،ويظل �ساريا طوال املدة
املحددة يف عقد امل�ساطحة ،ما مل
تنته مدته �أو يتفق ط��رف��اه على
�إنهائه ..كما �ألزم املر�سوم امل�ساطح
ب�أنه يف ح��ال رغبته بتجديد حق
امل�ساطحة ،عليه �أن يتقدم بطلب
التجديد �إىل املالك قبل �سنتني
ع �ل��ى الأق � ��ل م ��ن امل ��وع ��د املحدد
النتهاء مدة حق امل�ساطحة ،ما مل
يتفق الطرفان على غري ذلك.
و ي���ش�م��ل ن �ط��اق ت�ط�ب�ي��ق �أحكام
امل ��ر�� �س ��وم الأرا�� � �ض � ��ي التجارية
التي يجوز ملالك الأر� ��ض� ،سواء
حكومة دبي �أو اجلهة احلكومية،
�أو ال���ش��رك��ة امل�م�ل��وك��ة للحكومة
�أو ال�ت��ي ت�ساهم ف�ي�ه��ا ،م�ن��ح حق
امل�ساطحة على الأر�ض التجارية،
وف�ق��ا ل�ل���ض��واب��ط واال�شرتاطات
ال�ت��ي �أورده ��ا امل��ر��س��وم ،ومنها �أن
ين�ش�أ ح��ق امل�ساطحة للم�ساطح،
وه � ��و ال �� �ش �خ ����ص ال �ط �ب �ي �ع��ي �أو
املعنوي املمنوح له حق امل�ساطحة
ع �ل��ى الأر� � ��ض ال �ت �ج��اري��ة ،وذلك
مبوجب العقد ال��ذي يربمه مع
امل��ال��ك ،وفقا للنموذج املعد لدى
دائ��رة الأرا� �ض��ي والأم�ل�اك لهذه
الغاية.
ك� �م ��ا ا�� � �ش �ت��رط امل� ��ر� � �س� ��وم على
امل�ساطح ،ت�سجيل حق امل�ساطحة
يف ال�سجل ،ل��دى دائ��رة الأرا�ضي
والأم �ل��اك �أو م��رك��ز دب ��ي املايل
ال�ع��امل��ي ح�سب الأح � ��وال ،والذي
ت �ث �ب��ت ف �ي��ه ح� �ق ��وق امل�ساطحة
والعقود املربمة ب�ش�أنها ،وغريها
م��ن الت�صرفات القانونية التي

تتم على الأر�ض التجارية.
 اخت�صا�صات دائرة الأرا�ضيوالأمالك .
و حدد املر�سوم مهام و �صالحيات
دائ��رة الأرا��ض��ي والأم�ل�اك يف دبي
يف هذا اخل�صو�ص ،وت�شمل اعتماد
ال �� �ش��روط وال �� �ض��واب��ط الالزمة
ال�ستغالل الأرا�ضي التجارية من
خ�ل�ال ح��ق امل �� �س��اط �ح��ة ،وحتديد
الأرا��ض��ي التجارية التي يتم منح
حق امل�ساطحة عليها بالتن�سيق مع
اجلهات احلكومية املعنية ،ورفعها
ل�صاحب ال�سمو حاكم دبي �أو من
يفو�ضه العتمادها.
و �أن��اط املر�سوم ل��دائ��رة الأرا�ضي
والأم�ل��اك يف دب��ي و��ض��ع املعايري
والقواعد التي ت�ضمن اال�ستفادة
امل �ث �ل��ى م ��ن الأرا� � �ض� ��ي التجارية
ال�ت��ي ي�ت��م امل��واف�ق��ة ع�ل��ى م�ن��ح حق
امل �� �س��اط �ح��ة ع �ل �ي �ه��ا مب ��ا ي�ضمن
ح�سن ا�ستخدامها ،وكذلك املتابعة
والإ�� �ش ��راف ع�ل��ى تنفيذ امل�شاريع
ال�ع�ق��اري��ة امل�ق��ام��ة ع�ل��ى الأرا�ضي
التجارية وفقا لأحكام هذا املر�سوم
بالتن�سيق م��ع اجل�ه��ات احلكومية
املعنية .وي�ك��ون ل��دائ��رة الأرا�ضي
والأم �ل��اك يف دب ��ي ،وف�ق��ا مل��ا ن�ص
عليه املر�سوم� ،صالحيات الرقابة
والتفتي�ش على الأرا�ضي التجارية
التي مت منح حق امل�ساطحة عليها
بالتن�سيق مع بلدية دبي ،للتحقق
من مدى التزام امل�ساطح و�أطراف
ال �ع �ق��د ب��ال �� �ش��روط وال�ضوابط
والأح � �ك� ��ام امل �ن �� �ص��و���ص ع�ل�ي�ه��ا يف
ه��ذا املر�سوم وال �ق��رارات ال�صادرة
مب��وج�ب��ه وال�ت���ش��ري�ع��ات ال�سارية
يف �إم��ارة دب��ي ،وات�خ��اذ الإج ��راءات

الالزمة ب�ش�أنها.
و �أل� ��زم امل��ر� �س��وم دائ� ��رة الرا�ضي
والأم�ل�اك يف دب��ي ،بالنظر والبت
يف ال �� �ش �ك��اوى وال �ت �ظ �ل �م��ات التي
ت �ق��دم �إل �ي �ه��ا م��ن �أط � ��راف العقد
والعمل على ت�سويتها وديا واتخاذ
ال �ق��رارات ال�لازم��ة ب�ش�أنها ،وفقا
للإجراءات املعتمدة لدى الدائرة
يف ه� ��ذا ال� ��� �ش� ��أن ،دون الإخ �ل��ال
ب ��أح �ك��ام ق��ان��ون دع ��اوى احلكومة
رقم  3ل�سنة  1996وتعديالته.
 التزامات امل�ساطح .ون�ص املر�سوم على التزام امل�ساطح
بالت�شريعات ال�سارية يف دب��ي ،مبا
يف ذل ��ك �أح �ك��ام ع�ق��د امل�ساطحة،
وا�ستغالل الأر���ض التجارية وفقا
للغر�ض املحدد يف العقد املربم بني
املالك وامل�ساطح ،و�إجن��از املن�ش�آت
وامل �ب��اين ع�ل��ى الأر� � ��ض التجارية
حم��ل العقد يف امل��واع�ي��د املحددة،
ف�ضال عن ا�ستخراج �شهادة الإجناز
خالل  5خم�س �سنوات من تاريخ
ق�ي��د ح��ق امل���س��اط�ح��ة يف ال�سجل،
وكذلك �سداد الر�سوم املقررة على
ت�سجيل عقد امل�ساطحة.
ك � �م ��ا ا�� � �ش �ت��رط امل � ��ر�� � �س � ��وم على
امل �� �س��اط��ح االل � �ت� ��زام ب �ع��دم تغيري
ا�ستعمال الأر���ض التجارية حمل
ح��ق امل�ساطحة �إال بعد احل�صول
على امل��واف�ق��ة امل�سبقة م��ن املالك
واجلهات املعنية يف الإمارة ،وكذلك
ع��دم الت�صرف يف ح��ق امل�ساطحة
ب � ��أي ن ��وع م��ن �أن � ��واع الت�صرفات
ال�ق��ان��ون�ي��ة ،با�ستثناء ال��ره��ن� ،إال
بعد ��ص��دور �شهادة الإجن ��از ..كما
�أل ��زم امل��ر��س��وم امل�ساطح باالمتناع
ع��ن �أي ت�صرف م��ن ��ش��أن��ه �إحلاق

ال���ض��رر ب��امل��ال��ك� ،أو ال�ت��أث�ير على
ا��س�ت�غ�لال الأر�� ��ض ال�ت�ج��اري��ة بعد
انتهاء حق امل�ساطحة.
 رهن حق امل�ساطحة .ون ����ص ال �ق��ان��ون ع�ل��ى �أن ي�ن���ش��أ يف
دائ��رة الأرا��ض��ي والأم�ل�اك يف دبي
�سجل خ��ا���ص ،تقيد فيه احلقوق
والعقود والت�صرفات النا�شئة عن
ح��ق امل�ساطحة وف�ق��ا لأح �ك��ام هذا
املر�سوم ..و�أجاز املر�سوم للم�ساطح
ره��ن حق امل�ساطحة رهنا ت�أمينيا
وفقا لأحكام القانون رقم  14ل�سنة
 2008ب�ش�أن ال��ره��ن الت�أميني
يف �إم ��ارة دب��ي� ،شريطة احل�صول
على املوافقة اخلطية امل�سبقة من
املالك ودائ��رة الأرا�ضي والأمالك
يف دب��ي على ذل��ك ..كما ي�سري يف
� �ش ��أن ره��ن ح��ق امل�ساطحة �أحكام
امل��ر��س��وم رق��م  31ل�سنة 2016
ب�ش�أن ره��ن الأرا��ض��ي املمنوحة يف
�إم ��ارة دب��ي ،ومب��ا ال يتعار�ض مع
طبيعة حق امل�ساطحة.
 ملكية املباين واملن�ش�آت .و ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق مب �ل �ك �ي��ة املباين
واملن�ش�آت ،فقد ن�ص املر�سوم على
�أن ميلك امل�ساطح خالل مدة حق
امل���س��اط�ح��ة م��ا �أح��دث��ه يف الأر� ��ض
ال�ت�ج��اري��ة م��ن م �ب��ان �أو من�ش�آت،
وت�ك��ون ملكيته حم��ددة مب��دة حق
امل���س��اط�ح��ة وال �غ��ر���ض ال ��ذي �أعد
املباين واملن�ش�آت من �أجله ،وله �أن
يت�صرف بالبناء واملن�ش�آت املقرتنة
ب ��الأر� ��ض ال�ت�ج��اري��ة ب�ك��اف��ة �أن ��واع
ال �ت �� �ص��رف��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة �شريطة
�إ�� �ص ��دار � �ش �ه��ادة الإجن � � ��از ،والتي
ح��دده��ا امل��ر� �س��وم ب ��أن �ه��ا الوثيقة

ال�صادرة عن بلدية دبي �أو �سلطة
الرتخي�ص املخت�صة ،ال�ت��ي تفيد
اك�ت�م��ال �إجن ��از امل �� �ش��روع العقاري
ب���ش�ك��ل ن �ه��ائ��ي ،ومب ��ا ال يتعار�ض
مع حقوق امل��ال��ك .و�أت��اح املر�سوم،
للم�ساطح حق الت�صرف يف الوحدة
ال �ع �ق��اري��ة ق �ب��ل �إ� � �ص� ��دار �شهادة
الإجناز ،وفقا لأحكام القانون رقم
 13ل�سنة  2008ب�ش�أن تنظيم
ال�سجل العقاري املبدئي يف �إمارة
دب ��ي وت �ع��دي�ل�ات��ه ،والت�شريعات
ال �� �س��اري��ة يف الإم� � ��ارة ،بالإ�ضافة
�إىل �أي قواعد �أو �ضوابط ت�ضعها
دائ��رة الأرا��ض��ي والأم�ل�اك يف دبي
بهذا ال�ش�أن ،على �أن ت ��ؤول ملكية
امل� �ب ��اين وامل �ن �� �ش ��آت امل �ق��ام��ة على
الأر���ض التجارية بعد انتهاء مدة
حق امل�ساطحة �إىل مالك الأر�ض
التجارية ،ما مل يتفق �أطراف عقد
امل�ساطحة على غري ذلك.
 انتهاء وانتقال حق امل�ساطحة .وحدد املر�سوم احلاالت التي يتعني
فيها انتهاء حق امل�ساطحة ،وت�شمل
انق�ضاء مدة حق امل�ساطحة وعدم
جت ��دي ��ده ،وات� �ف ��اق �أط� � ��راف عقد
امل�ساطحة على �إنهائه قبل انتهاء
م��دت��ه ،و� �ص��دور ح�ك��م ن�ه��ائ��ي من
امل �ح �ك �م��ة امل �خ �ت �� �ص��ة ب� ��إن� �ه ��اء حق
امل�ساطحة ،واحت��اد �صفتي املالك
وامل�ساطح ،وكذلك تخلف امل�ساطح
لثالث �سنوات متتالية عن �إ�صدار
�شهادة الإجناز �إذا م�ضى على بناء
امل �� �ش��روع ال �ع �ق��اري ع �ل��ى الأر�� ��ض
التجارية �أك�ثر من خم�س �سنوات
م ��ن ت ��اري ��خ ق �ي��د ح ��ق امل�ساطحة
يف ال�سجل ،ومل يتمكن امل�ساطح
م��ن �إ� �ص��دار �شهادة الإجن ��از لعدم

ا�ستكمال بناء امل�شروع العقاري.
كما ن�ص املر�سوم على �أن ال ينتهي
ح��ق امل���س��اط�ح��ة ب� ��زوال امل �ب��اين �أو
املن�ش�آت املقامة على الأر�ض التجارية
ق�ب��ل ان�ت�ه��اء م ��دة ح��ق امل�ساطحة،
ويجوز للم�ساطح ا�ستغالل الأر�ض
ال�ت�ج��اري��ة خ�ل�ال ال �ف�ترة املتبقية
م��ن م��دة ح��ق امل�ساطحة ب ��أي نوع
م��ن �أن ��واع الت�صرفات القانونية.
ك�م��ا ح��دد امل��ر� �س��وم ح ��االت انتقال
ح��ق امل�ساطحة ،بحيث ينتقل حق
امل�ساطحة بعد وف��اة امل�ساطح �إىل
ورث�ت��ه ال�شرعيني طبقا للإعالم
ال���ش��رع��ي ،ووف �ق��ا لل�ضوابط التي
ت�ضعها دائ��رة الأرا��ض��ي والأمالك
يف دب��ي يف ه��ذا ال���ش��أن ..ويجوز �أن
يتم نقل حق امل�ساطحة للم�ساطح
بالو�صية.
 �شهادة الإجناز .و�أت� � ��اح امل��ر� �س��وم ل �ب �ل��دي��ة دب� ��ي �أو
�سلطة الرتخي�ص املخت�صة �إ�صدار
�شهادة الإجن��از للم�شروع العقاري
بعد اكتمال �إجن��ازه ب�شكل نهائي،
بحيث تكون الت�صرفات القانونية
امل�ب�رم ��ة ع �ل��ى امل� �ب ��اين واملن�ش�آت
وال��وح��دات العقارية املقامة على
الأر� � ��ض ال�ت�ج��اري��ة � �س��اري��ة خالل
مدة حق امل�ساطحة ،على �أن تنتهي
هذه الت�صرفات بانتهاء هذه املدة،
ما مل يتفق �أطراف عقد امل�ساطحة
على غري ذل��ك .كما ن�ص املر�سوم

على �أنه �إذا م�ضى على بناء امل�شروع
ال �ع �ق��اري ع�ل��ى الأر�� ��ض التجارية
�أكرث من خم�س �سنوات من تاريخ
ق�ي��د ح��ق امل���س��اط�ح��ة يف ال�سجل،
ومل يتمكن امل�ساطح م��ن �إ�صدار
�شهادة الإجناز لعدم ا�ستكمال بناء
امل �� �ش��روع ال �ع �ق��اري ،ف ��إن��ه يفر�ض
على امل�ساطح غرامة ت�أخري تعادل
قيمتها  1%من القيمة ال�سوقية
لل��أر���ض ال �ت �ج��اري��ة ع��ن ك��ل �سنة
تزيد على تلك املدة وحتى �صدور
� �ش �ه��ادة الإجن � � ��از� ،أو ان �ت �ه��اء حق
امل���س��اط�ح��ة.وي�ع�ف��ى امل���س��اط��ح من
��س��داد ه��ذه ال�غ��رام��ة ،يف ح��ال كان
�سبب الت�أخر يف ا�ستكمال امل�شروع
العقاري يعود لأ�سباب خارجة عن
�إرادته� ،أو ب�سبب الظروف الطارئة
�أو ال�ق��وة ال�ق��اه��رة ،وي�ع��ود تقدير
ه ��ذه الأ� �س �ب��اب ل��دائ��رة الأرا�ضي
والأم � �ل � ��اك يف دب � � ��ي .ك� �م ��ا ن�ص
املر�سوم على �أنه ال يجوز للم�ساطح
ال �ت �� �ص��رف ب��ال�ب�ي��ع �أو ال ��ره ��ن �أو
ال�ت�ن��ازل ع��ن ملكية امل��ؤ��س���س��ات �أو
ال �� �ش��رك��ات ال �ت��ي مت م�ن�ح�ه��ا حق
امل�ساطحة �أو عن �أي ح�صة فيها� ،إال
بعد احل�صول على موافقة املالك
ودائ� � ��رة الأرا� � �ض� ��ي والأم �ل ��اك يف
دبي امل�سبقة على ذلك وبالتن�سيق
مع ال�سلطة املخت�صة بالرتخي�ص
التجاري ..وين�شر هذا املر�سوم يف
اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من
تاريخ ن�شره.

حمدان بن زايد ي�ستقبل عددا من متطوعي الهالل الأحمر
و�أثــــنى �ســــــموه خــــــالل اللقــــاء على جهود املتطوعني يف دع��م ر�سالة دولة الإمارات العربية املتحدة وقيادتها الر�شيدة قواعد ثابتة ومتينة يف
•• �أبوظبي -وام:
ال�ه�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�لال الأح�م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ر ال�ن�ب�ي�ل�ـ�ـ�ـ��ة ،وح �ي��ا م �ب��ادرات �ه��م ال�ت�ط��وع�ي��ة خلدمة هذا املجال احليوي".
ونوه �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان بالدور الكبري الذي قام به
ا�ستقبل �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الإن�سانية.
الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر الإماراتي ،بق�صر النخيل عددا من وقال �سموه " �إن التطوع يعترب روح العمل الإن�ساين ،و�أحد العوامل املهمة املتطوعون وم�شاركتهم الفاعلة يف تنفيذ برامج الهيئة اخلا�صة بتعزيز
متطوعي الهيئة الذين �شاركوا يف جمموعة من املهام الإن�سانية داخل يف تعزيز جماالته وتر�سيخ مبادئه وقيمه بني الب�شر ،وهو واجب ديني الإجراءات الوقائية واالحرتازية للحد من جائحة كورونا ،وحملة ك�سر
الدولة وخارجها.
ووطني والتزام �أخالقي جتاه الإن�سانية يف �أي مكان وزمان ،لذلك �أر�ست ال�صيام التي مت تنفيذها خالل �شهر رم�ضان املبارك باال�ضافة �إىل العديد

من الربامج واملبادرات التي تنفذها الهيئة.
ح�ضر اللقاء ال�شيخ حممد بن حمدان بن زايد �آل نهيان ،و�سعادة �أحمد
مطر ال�ظ��اه��ري م��دي��ر مكتب �سمو ممثل احل��اك��م يف منطقة الظفرة،
و�سعادة حمد عي�سى بو�شهاب م�ست�شار �سمو رئي�س هيئة الهالل الأحمر
الإماراتي ،و�سعادة حمود عبد اهلل اجلنيبي الأمني العام املكلف للهالل
الأحمر ،وعدد من م�س�ؤويل الهيئة.
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ال�صحة جتري  258,676فح�صا وتك�شف عن � 1,398إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا و 1,095حالة �شفاء النيابة العامة للدولة تو�ضح عقوبة ال�سب والقذف با�ستخدام �شبكة معلوماتية
••�أبوظبي-وام:

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزي ��ادة نطاق
الفحو�صات يف ال��دول��ة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احل��االت امل�صابة
بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم وعزلهم � ..أعلنت
الوزارة عن �إجراء  258,676فح�صا جديدا خالل ال�ساعات الـ  24املا�ضية
على فئات خمتلفة يف املجتمع با�ستخدام �أف�ضل و�أح��دث تقنيات الفح�ص
الطبي . و�ساهم تكثيف �إج ��راءات التق�صي والفح�ص يف ال��دول��ة وتو�سيع
نطاق الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  1,398حالة �إ�صابة
جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها حاالت
م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية الالزمة ،وبذلك يبلغ جمموع احلاالت

امل�سجلة  977,578حالة.
 كما �أعلنت الوزارة عن وفاة حالة م�صابة نتيجة تداعيات الإ�صابة بفريو�س
كورونا امل�ستجد ،وبذلك يبلغ عدد الوفيات يف الدولة  2,328حالة.
و�أع ��رب ��ت وزارة ال���ص�ح��ة ووق��اي��ة امل�ج�ت�م��ع ع��ن �أ��س�ف�ه��ا وخ��ال ����ص تعازيها
وموا�ساتها لذوي املتويف ،ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني ،مهيبة
ب�أفراد املجتمع التعاون مع اجلهات ال�صحية والتقيد بالتعليمات وااللتزام
بالتباعد االجتماعي �ضماناً ل�صحة و�سالمة اجلميع.
كما �أعلنت الوزارة عن �شفاء  1,095حالة جديدة مل�صابني بفريو�س كورونا
امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أع��را���ض املر�ض بعد تلقيها
الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك يكون جمموع
حاالت ال�شفاء  957,446حالة.

•• �أبوظبي-وام:

�أو�ضحت النيابة العامة للدولة ،من خ�لال م��ادة فيلمية ن�شرتها
ام�س على ح�ساباتها يف مواقع التوا�صل االجتماعي عقوبة ال�سب
والقذف با�ستخدام �شبكة معلوماتية.
و�أ�شارت النيابة العامة �إىل �أنه طبقا للمر�سوم بقانون احتادي رقم
 34ل�سنة  2021يف �ش�أن مكافحة ال�شائعات واجلرائم الإلكرتونية،
ن�صت املادة  43على �أنه يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن
 250,000درهم وال تزيد على  500,000درهم� ،أو ب�إحدى
ه��ات�ين ال�ع�ق��وب�ت�ين ،ك��ل م��ن ��س��ب ال�غ�ير �أو �أ��س�ن��د �إل �ي��ه واق �ع��ة من

�ش�أنها �أن جتعله حم ً
ال للعقاب �أو االزدراء من قبل الآخرين ،وذلك
با�ستخدام �شبكة معلوماتية� ،أو �إح��دى و�سائل تقنية املعلومات �أو
نظام معلوماتي.
ف�إذا وقعت �إحدى الأفعال الواردة بالفقرة الأوىل من هذه املادة يف
حق موظف ع��ام �أو مكلف بخدمة عامة مبنا�سبة �أو ب�سبب ت�أدية
عمله عد ذلك ظرفاً م�شدداً للجرمية.
وي��أت��ي ن�شر ه��ذه املعلومات يف �إط��ار حملة النيابة العامة للدولة
امل�ستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بني �أفراد املجتمع ون�شر جميع
الت�شريعات امل�ستحدثة وامل�ح��دث��ة ب��ال��دول��ة  ،ورف��ع م�ستوى وعي
اجلمهور بالقانون ،وذلك بهدف ن�شر ثقافة القانون ك�أ�سلوب حياة.

علي النعيمي يرت�أ�س اجلل�سة االفرتا�ضية لفريق االحتاد الربملاين الدويل املعني بال�شراكة بني اجلن�سني
•• �أبوظبي -وام:

ت��ر�أ���س م �ع��ايل ال��دك �ت��ور ع�ل��ي را� �ش��د النعيمي رئ�ي����س جم�م��وع��ة ال�شعبة
الربملانية للمجل�س الوطني االحتادي يف االحتاد الربملاين الدويل ،ع�ضو
اللجنة التنفيذية يف االحتاد ،ب�صفته رئي�س فريق ال�شراكة بني اجلن�سني
يف االحتاد ،اجلل�سة االفرتا�ضية التي ناق�شت مو�ضوع "التمكني ال�سيا�سي
للمر�أة يف نيجرييا".
و�أكد معاليه يف كلمته على �ضرورة جتديد اخلطاب الديني يف املجتمعات،
و�إي�صال الفهم ال�صحيح واملعتدل ملبادئ الدين احلنيف الذي يعترب منهج
حياة متكامل ،وي�شجع ويدعم م�صالح املجتمع يف جميع املجاالت ويف كل
ع�صر.

و�شدد على �أهمية االلتفات �إىل �أثر العادات والتقاليد والثقافة املجتمعية
التي حتد من امل�شاركة ال�سيا�سة للمر�أة ومتكينها ،ف��دور امل��ر�أة ال�سيا�سي
مهم جدا و�أثبت جناحه على مدى ال�سنوات ،وتناول النموذج الرائد لدولة
الإمارات يف متكني املر�أة منذ ت�أ�سي�س الدولة بف�ضل حكمة و�إميان القيادة
الر�شيدة بدور املر�أة ،ومتكينها يف القطاعات كافة �سيما على �صعيد امل�شاركة
ال�سيا�سة ،و�إقرار الت�شريعات والقرارات الداعمة لدور املر�أة.
من جهتهم �أ�شاد امل�شاركون يف اجلل�سة االفرتا�ضية بالتجربة الإماراتية يف
متكني امل��ر�أة يف جميع املجاالت ،وعلى وجه اخل�صو�ص امل�شاركة يف العمل
الربملاين حيث متثل ن�سبة  50%من �إجمايل �أع�ضاء املجل�س الوطني
االحت��ادي ،م�ؤكدين �أن متكني امل��ر�أة يف دولة الإم��ارات �أ�صبح واقعاً يعك�س
مدى وعي املر�أة بنف�سها والتزامها بامل�شاركة الفاعلة يف العمل ال�سيا�سي.

وك��ان ف��ري��ق ال�شراكة ب�ين اجلن�سني ق��د �أج ��رى ح ��وارا م��ع ممثلي برملان
نيجرييا يف اجتماعات اجلمعية  144ل�لاحت��اد ال�برمل��اين ال��دويل التي
عقدت يف �إندوني�سيا يف �شهر مار�س املا�ضي ،و�أحاط الفريق علما باجلهود
املبذولة والتحديات امل�ستمرة يف م�شاركة امل��ر�أة ال�سيا�سية يف نيجرييا،
و�أكدوا �أن احلوار بني ممثلي االحتاد الربملاين الدويل واجلمعية الوطنية
النيجريية �سيكون خطوة مهمة نحو دعم جهود متكني املر�أة يف نيجرييا.
ويعمل فريق ال�شراكة بني اجلن�سني الذي ت�أ�س�س عام 1997م ،على دعم
عمل االحتاد الربملاين الدويل يف التوازن بني اجلن�سني� ،سواء يف �أجهزته
�أو يف الربملانات الوطنية الأع�ضاء ،ويت�ألف من رجلني وامر�أتني ع�ضوين
يف اللجنة التنفيذية لالحتاد ،ويهدف �إىل النهو�ض مب�شاركة املر�أة داخل
املنظمة ويف الربملانات الوطنية ،وذلك من خالل احلوار مع الربملانات التي

03

ت�ضم عددا قليال من الن�ساء �أو ال يوجد فيها �أع�ضاء فيها ،وذلك بدعوة
الوفود �إىل تبادل خرباتها واحتياجاتها وا�ستك�شاف �سبل زيادة التعاون مع
االحتاد الربملاين الدويل يف جمال متثيل املر�أة يف الربملان.

بـ � 4إجنازات نوعية ..الإمارات تر�سخ ريادتها العاملية بقطاع الف�ضاء يف 2022
•• �أبوظبي-وام:

حققت الإمارات منذ مطلع العام اجلاري � 4إجنازات نوعية ر�سخت ريادتها
العاملية يف قطاع �صناعة الف�ضاء وا�ستك�شافه ،و الذي بات �أولوية رئي�سية يف
اخلطط التنموية امل�ستقبلية للدولة.
تتمثل الإجنازات الأربعة يف �إطالق الربنامج الوطني للأقمار اال�صطناعية
ال � ّراداري��ة (��س��رب) ،وت�أ�سي�س ال�صندوق الوطني لدعم قطاع الف�ضاء ،و
�إط�لاق مهمة جديدة طويلة الأم��د �إىل حمطة الف�ضاء الدولية� ،إ�ضافة
�إىل فوز الإمارات برئا�سة جلنة الأمم املتحدة لال�ستخدام ال�سلمي للف�ضاء
اخلارجي "كوبو�س".
البداية مع الإجناز الأحدث واملتمثل يف �إطالق الإمارات يوم الأحد املا�ضي
الربنامج الوطني للأقمار اال�صطناعية ال ّرادارية (�سرب) لتطوير �سرب
من الأقمار ال ّرادارية ،والذي يعد �أحد الربنامج النوعية والأوىل عربياً يف
القطاع الف�ضائي.
و �سي�سهم الربنامج يف ر�صد املتغريات التي تطر�أ على كوكب الأر�ض ب�سبب
التغريات املناخية والعمل على �إي�ج��اد حلول مبتكرة لال�ستدامة البيئية
واملوارد على �سطح الأر�ض.
و ي�ضم الربنامج �أول قمر ا�صطناعي عربي لال�ست�شعار الراداري ،و�سيوفر
على م��دى � 6سنوات �ضمن منظومته لدولة الإم��ارات ولأول م��رة بيانات
متوا�صلة من الف�ضاء على مدار ال�ساعة ويف جميع احلاالت اجلوية ،يتم فيه
ا�ستخدام تكنولوجيا متطورة ت�صل فيها دقة الت�صوير �إىل �أقل من  1مرت،

كما �سيتم من خالله تطوير �سرب من الأقمار ال� ّراداري��ة التجارية لدعم
القطاعات االقت�صادية وعدد من القطاعات احليوية يف الدولة.
ويعزز الربنامج جهود الإم��ارات لإيجاد حلول للتحديات املرتبطة بالتغري
املناخي وا�ستدامة البيئة وامل�ساهمة يف التطوير العمراين ،والعمل على
تكامل اجلهود ودع��م مواجهة الكوارث وحتديات الأم��ن الغذائي وغريها،
وذلك باالعتماد على الكوادر املواطنة امل�ؤهلة وال�شركات الإماراتية ،عالوة
على ت�شجيع ال�شراكات مع امل�ؤ�س�سات العاملية وتقدمي احلوافز لها والذي
يعد امتداداً مل�شروع مناطق الف�ضاء االقت�صادية الرامي �إىل تر�سيخ مكانة
الإمارات كمركز عاملي للمواهب واال�ستثمار واالبتكار.
و بالتزامن م��ع �إط�ل�اق ال�برن��ام��ج �أع�ل�ن��ت الإم� ��ارات ع��ن ت�أ�سي�س �صندوق
ا�سرتاتيجي متخ�ص�ص لدعم قطاع الف�ضاء يف الدولة ،يعمل على توفري
املوارد املالية وحوكمة �إدارتها ومبا يتواءم مع توجه الدولة نحو �إيجاد حلول
بديلة ومبتكرة لتمويل امل�شاريع وتنمية القطاع.
و�سي�سهم ت�أ�سي�س ال�صندوق  -ال��ذي �سيكون حتت مظلة وكالة الإمارات
للف�ضاء والبالغ قيمته  3مليار درهم  -يف تعزيز اال�ستثمارات من املهتمني
من رواد الأعمال وال�شركات اخلا�صة ،والعمل على متويل وت�سهيل تطوير
الأن�شطة وامل�شاريع الف�ضائية امل�ستقبلية.
و ي�ستهدف �صندوق الف�ضاء ا�ستدامة تطوير القدرات يف القطاع الف�ضائي
وت�أهيل كوادر �إماراتية لقيادة القطاع ذي الأولوية الوطنية ،وزيادة م�ساهمة
قطاع الف�ضاء الإماراتي يف تنويع االقت�صاد الوطني وت�شجيع القطاع اخلا�ص
وا�ستقطاب ال�شركات املتخ�ص�صة عاملياً لتطوير م�شاريعها و�أن�شطتها يف دولة

الإمارات.
و ي�ضم ال�صندوق �ضمن خططه وم�شاريعه �إن�شاء �أكادميية لتطوير قدرات
املهند�سني يف تطوير الأق�م��ار اال�صطناعية ،وجممع للبيانات الف�ضائية،
و�إن�شاء حا�ضنة �أعمال لدعم ال�شركات ال�صغرية باخلربة والعقود ،ي�ضمن
عملهم يف امل�شاريع التي يتم تطويرها من قبل ال�صندوق.
و يف يونيو املا�ضي فازت الإم��ارات برئا�سة جلنة الأمم املتحدة لال�ستخدام
ال�سلمي للف�ضاء اخلارجي "كوبو�س" �إحدى �أكرب اللجان يف الأمم املتحدة،
والتي ت�ضم يف ع�ضويتها  100دولة ،وذلك يف �إجناز ير�سخ ريادة الدولة يف
جمال �سيا�سة الف�ضاء من خالل قيادة احلوارات حول التحديات الرئي�سية
التي تواجه الف�ضاء العاملي ،ويربز دبلوما�سية الف�ضاء الإماراتية يف ت�سهيل
عقد االت�ف��اق�ي��ات ال��دول�ي��ة ،و�ضمان االل �ت��زام ب��امل�ع��اه��دات ال��دول�ي��ة يف زمن
التكتالت اجليو�سيا�سية واجليواقت�صادية و�سباق الو�صول �إىل الف�ضاء من
قبل القطاع اخلا�ص.
و ح�سب النظام املعمول به يف امل�ؤ�س�سة الأمم�ي��ة ،ت�ستمر رئا�سة الإمارات
للجنة الأمم املتحدة لال�ستخدام ال�سلمي للف�ضاء اخلارجي "كوبو�س" ،التي
ت�أ�س�ست لأول مرة العام  ،1959وتتبع مكتب الأمم املتحدة ل�ش�ؤون الف�ضاء
اخلارجي ،ملدة عامني ./2023-2022/
و يكت�سب فوز الإمارات بهذا املن�صب خالل املرحلة الراهنة �أهمية �إ�ستثنائية،
باعتبارها مرحلة مهمة يف و�ضع ال�سيا�سات الف�ضائية ،حيث تناف�س دول
العامل يف �إطالق �أعداد كبرية من الأقمار اال�صطناعية ،و�سيكون دور اللجنة
حمورياً يف بناء ال�سيا�سات ل�ضمان ا�ستدامة الف�ضاء وت�شجيع تبني الأطر

التنظيمية الداعية لتبني ال�سلوك امل�س�ؤول.
و يف جديد املهمات الف�ضائية �أعلنت الإمارات يف �أبريل املا�ضي �إطالق مهمة
جديدة طويلة الأمد �إىل حمطة الف�ضاء الدولية متتد �إىل � 6أ�شهر ،وذلك
من خالل توقيع اتفاقية �شراكة ا�سرتاتيجية بني مركز حممد بن را�شد
للف�ضاء و�شركة "�أك�سيوم �سبي�س" ،ال�شركة املتخ�ص�صة يف رحالت الف�ضاء
امل�أهولة وتطوير البنى التحتية الف�ضائية يف الواليات املتحدة ال�ستك�شاف
الف�ضاء.
يهدف التعاون الف�ضائي �إىل �إط�لاق �أول مهمة عربية طويلة الأم��د �إىل
حمطة الف�ضاء الدولية ويخو�ضها رائد ف�ضاء �إماراتي ،و�ستعمل االتفاقية
على تعزيز التعاون ب�ين مركز حممد ب��ن را��ش��د للف�ضاء ووك��ال��ة الف�ضاء
الأمريكية "نا�سا" .
و �ستنطلق املهمة التي تبلغ مدتها � 6شهور يف ربيع عام  2023و�ستكون
دولة الإمارات بهذه املهمة واحدة من  11دولة ا�ستطاعت �إر�سال رواد ف�ضاء
يف مهمات طويلة الأمد �إىل حمطة الف�ضاء الدولية و�ستحمل دولة الإمارات
العربية املتحدة الرقم  11يف حتقيق هذا الإجن��از ،كما �ستكون �أول دولة
عربية تقتحم جمال الف�ضاء لرحالت طويلة.
و ي�صادف اليوم م��رور عامني على انطالق "م�سبار الأم��ل الإماراتي" يف
مهمته ال�ستك�شاف كوكب امل��ري��خ ،يف ح�ين ت�ستمر الإم ��ارات يف التح�ضري
لإطــالق �أول م�ستك�شــف �إماراتي وعـربي يهبط على �سطح القمر ،وكذلك
م�شروع �صنع مركبة ف�ضائية �إماراتية النطالق يف رحلة ا�ستك�شافية �إىل
كوكب الزهرة وحزام الكويكبات يف املجموعة ال�شم�سية.

توفري �أف�ضل خدمات الرتخي�ص ال�ستقطاب الكفاءات بهدف تعزيز حيوية القطاع ال�صحي

وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع تك�شف عن عدد الرتاخي�ص الإلكرتونية ملزاويل املهن ال�صحية
•• دبي-الفجر:

حكومة خالية من املواد امل�ستخدمة ملرة واحدة

بلدية مدينة �أبوظبي وهيئة البيئة – �أبوظبي تعقدان ور�شة تعريفية بدليل اجلهات احلكومية
•• �أبوظبي –الفجر:

عقدت بلدية مدينة �أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل من خالل
�إدارة البيئة وال�صحة وال�سالمة وبالتعاون م��ع هيئة البيئة – �أبوظبي
ور�شة تعريفية تثقيفية م�شرتكة ب�ش�أن دليل اجلهات احلكومية يف �أبوظبي
وال�صادر عن الهيئة حتت عنوان " حكومة خالية من املواد امل�ستخدمة ملرة
واحدة".
وت�أتي هذه الور�شة �ضمن �إطار ن�شر ثقافة احلفاظ على البيئة وخ�صو�صاً
فيما يتعلق بالتعامل مع املواد البال�ستيكية امل�ستخدمة ملرة واحدة والتي
ن�ص عليها �إع�ل�ان حكومة �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي اب �ت��دا ًء م��ن  1يونيو 2022
 ،حيث يت�ضمن ال��دل�ي��ل الإج � ��راءات املطلوبة م��ن اجل�ه��ات احلكومية يف
�أبوظبي لتطبيق الهدف املتمثل يف " حكومة خالية من امل��واد امل�ستخدمة
ملرة واحدة" ،ويقدم الدليل اخلطوات والإجراءات الواجب اتباعها لاللتزام

بهذا ال�ه��دف ،وي��وف��ر الدليل كذلك للجهات احلكومية وامل��وظ�ف�ين �سبل
تطبيق بنود الدليل من خالل احلد من ا�ستخدام املواد البال�ستيكية وغري
البال�ستيكية امل�ستخدمة ملرة واحدة ،والتحول �إىل ا�ستخدام البدائل متعددة
اال�ستخدامات وذات الأثر البيئي املقبول.
وت�ضمنت الور�شة عدة حماور تناولت :الهدف من الدليل وكيفية تطبيقه،
ونطاق تطبيق الدليل ،وكيفية تطبيقه ،وكيفية قيا�س التطبيق ،ومراقبته،
وم��ا هي املرافق والأم��اك��ن التي ي�شملها تطبيق الدليل ،وكذلك ت�ضمنت
الور�شة �شرحاً مف�ص ً
ال للمواد امل�ستهدفة بااللتزام  ،والبدائل املمكنة للمواد
امل�ستهدفة ،وغريها من املحاور والنقاط التي تبني تفا�صيل الدليل .
ويف ختام الور�شة مت فتح باب الت�سا�ؤالت واال�ستف�سارات من قبل املوظفني
وقطاعات البلدية و�إداراتها حول �أف�ضل املمار�سات وال�سبل لتطبيق الدليل ،
والو�صول �إىل الهدف النهائي يف تطبيق امل�ستهدف "حكومة خالية من املواد
امل�ستخدمة ملرة واحدة".

ال�سياحة والآثار ب�أم القيوين تثمن جهود جمعية الرتاث العمرانى فى الدولة
•• �أم القيوين-وام:

ثمن ال�شيخ ماجد بن �سعود بن را�شد املعال رئي�س دائ��رة ال�سياحة والآثار
ب��أم القيوين اجلهود الكبرية التى تقوم بها جمعية ال�تراث العمرانى فى
دولة االمارات حلماية املبانى التاريخية التى تزخر بها الدولة  ،وملا تقدمة
اجلمعية من خدمات وا�ست�شارات ودع��م فى جم��ال احلفاظ على الرتاث
العمرانى للدولة وتوثيقه وت�أهيله ون�شر الوعى الثقافى فى هذا املجال.
جاء ذلك خالل ا�ستقبال ال�شيخ ماجد بن �سعود بن را�شد املعال وفدا من
جمعية الرتاث العمرانى برئا�سة املهند�س ر�شاد بوخ�شن رئي�س اجلمعية ،
حيث منحت اجلمعية خالل اللقاء ال�شيخ ماجد بن �سعود بن را�شد املعال

ع�ضوية اجلمعية الفخرية.
و�أك��د �سعادة املهند�س بوخ�شن عن �أمتنانه جلهود ال�شيخ ماجد بن �سعود
املعال فى احلفاظ على ال�تراث الوطنى وتقديرة ل��دورة خ�لال ال�سنوات
املا�ضية فى ن�شر الوعى ب�أهمية احلفاظ على املبانى الرتاثية والتاريخية
باالمارة من خالل �أطالق م�شاريع متعددة �أهمها م�شروع حى �أم القيوين
الرتاثى.
�أو�ضاف بوخ�شن ب�أن التعاون القائم بني جمعية الرتاث العمرانى ودائرة
ال�سياحة واالث ��ار ب��ام القيوين يهدف اىل دع��م امل�شاريع التى م��ن �ش�أنها
احلفاظ على ال�تراث العمرانى للدولة واث��راء القيمة ال�سياحية للمبانى
التاريخية.

ك�شفت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عن بلوغ عدد مزاويل املهن ال�صحية
املرخ�صني م��ن قِبلها  28,195حتى نهاية ال��رب��ع الأول م��ن ه��ذا العام
اجل��اري ،وال تتعدى م��دة �إ��ص��دار ترخي�ص مزاولة املهن ال�صحية للطلب
امل�ستويف لل�شروط يوم عمل واحد .حيث يتم تقدمي طلب ترخي�ص مزاويل
املهن ال�صحية عرب ح�ساب املن�شاة ال�صحية املرخ�صة على املن�صة االلكرتونية
ل�ل��وزارة لإ��ص��دار ترخي�ص للعاملني ال�صحيني من م��زاويل املهن الطبية
والتمري�ض وفنيي الأ�سنان مبختلف تخ�ص�صاتهم وم�ستوياتهم.
وي ��أت��ي ه��ذا ال�ن�ج��اح يف ظ��ل �سعي ال� ��وزارة ل��رف��ع م�ستوى وج ��ودة خدمات
الرتاخي�ص وتقدمي خدمات تنظيمية متميزة للقطاع ال�صحي والربط
االلكرتوين خلدمات الرتخي�ص بني اجلهات ذات ال�صلة ،بهدف االرتقاء
بجودة املنظومة ال�صحية و�إ�سعاد املتعاملني بحلول ذكية وااللتزام بتطبيق
نظم اجل ��ودة ،باعتبارهم �شريكاً مهماً يف تطوير اخل��دم��ات وف��ق �أف�ضل
املعايري العاملية.

خدمات تنظيمية متميزة
و�أك��دت عبري ع��ادل مدير �إدارة الرتخي�ص واالعتماد حر�ص ال��وزارة على
تطوير املنظومة املتكاملة يف خدمة املتعاملني من �أ�صحاب املن�ش�آت ال�صحية
وم��زاويل املهن ال�صحية ،يف �إطار ا�سرتاتيجيتها حلوكمة القطاع ال�صحي
وتقدمي خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع ال�صحي ،وتوفري �أف�ضل
اخلدمات الإلكرتونية الذكية ،ال�ستقطاب الأطباء والفنيني ،بهدف تعزيز
حيوية القطاع ال�صحي ،مبا يتنا�سب مع زيادة الطلب على خدمات الرعاية
ال�صحية.
ً
و�أ�شارت عبري عادل �إىل �أن العمل جا ٍر حاليا على �إع��ادة هند�سة اخلدمات
االلكرتونية والرقمية خلدمات الإدارة �ضمن اخلطة التطويرية للإدارة
لعام  ،2023-2022ف�ض ً
ال عن م�ساهمة النظام االلكرتوين والأنظمة
ال��ذك�ي��ة ب�شكل ف��اع��ل يف ت���س��ري��ع �إج � ��راءات ال�تراخ�ي����ص للمهن الطبية،
باختالف التخ�ص�صات ،وفق جمموعة من املعايري وامل�ؤ�شرات ،يف ظل �سعي
الوزارة لرفع م�ستوى وجودة خدمات الرتاخي�ص وتقدمي خدمات تنظيمية
متميزة للقطاع ال�صحي.

�شرطة �أبوظبي تعزز وعي ال�سائقني ب�سالمة �إطارات املركبات
•• الظفرة-وام:

نظمت �شرطة �أبوظبي �ضمن حملة "�صيف ب�أمان" برنامج توعية لل�سائقني
بالتعاون مع جمموعة الفهيم لل�سيارات و"مي�شالن"  ،يف منطقة الظفرة،
لتوعية ال�سائقني ب�أهمية فح�ص الإطارات.
ونفذ الربنامج فرع العالقات العامة ب ��إدارة مرور منطقة الظفرة التابع
ملديرية املرور والدوريات ومب�شاركة دورية ال�سعادة والتي �أ�سهمت بدورها
يف ن�شر الإيجابية وحث ال�سائقني على االلتزام ب�إجراء ال�صيانة الدورية
للمركبات وا�ستبدال الإطارات التالفة باجلديدة .
وا�شتمل الربنامج على تعريف ال�سائقني باالحتياطات ال�لازم��ة لقيادة
املركبة يف الأج��واء احل��ارة  ،والرتكيز على فح�ص الإط ��ارات والت�أكد من

�سالمتها وا�ستبدالها يف حالة انتهاء �صالحيتها �أو وجود �أي ت�شققات عليها
�أو انتفاخ  ،واحلر�ص على ا�ستخدام الأ�صناف اجليدة و املطابقة للموا�صفات
لتجنب احل ��وادث امل��روري��ة التي تقع ب�سبب انفجارها� ،إىل جانب توزيع
كتيبات توعية وهدايا لل�سائقني.
و�أك��د العقيد حم�سن �سعيد املن�صوري مدير �إدارة م��رور منطقة الظفرة،
اهتمام �شرطة �أب��وظ�ب��ي بتنفيذ ال�برام��ج وامل �ب��ادرات التوعوية للجمهور
مبختلف املو�ضوعات ،حر�صاً على �سالمتهم و�سالمة كافة م�ستخدمي
الطريق .ودعا �إىل �ضرورة الرتكيز على الك�شف عن �سالمة �إطارات املركبات
وحث ال�سائقني على تبديل �إطارات مركباتهم املنتهية ال�صالحية  ،والت�أكد
من حالة الإطارات اجلديدة قبل �شرائها وعدم ت�أثرها بالرطوبة ودرجات
احلرارة مما ي�ؤدى �إىل عدم �صالحيتها .

اخلميس  21يوليو  2022م  -العـدد 13599
2022 - Issue No 13599

July

21

�أخبـار الإمـارات

Thursday

الكاتب العدل مبحاكم دبي يحقق عدد ًا من املعامالت الرقمية عرب قنوات خمتلفة يف الن�صف الأول لعام 2022
•• دبي –الفجر:

جنحت �إدارة الكاتب العدل مبحاكم دبي يف تقدمي �أف�ضل اخلدمات
يف امل�ع��ام�لات الرقمية للمتعاملني يف الن�صف الأول ل�ع��ام ،2022
التي ت�سعى من خاللها دائ��رة حماكم دب��ي لتوفري �أف�ضل اخلدمات
ب�أعلى جودة ممكنة وك�سب ر�ضا متعامليها ،حتقيقاً ال�سرتاتيجيتها يف
�إي�صال ر�سالتها بتحقيق عدالة نافذة وتقدمي خدمات ق�ضائية مي�سرة
الو�صول للجميع.
وك�شف ال�سيد �أحمد احلو�سني مدير �إدارة الكاتب العدل مبحاكم دبي
�أن الإدارة �أجنزت عدداً من املعامالت الرقمية ب�شكل ناجح وفعال ،فقد
بلغ ع��دد معامالت الكاتب العدل العام الرقمية "� 86ألفاً و"558
معاملة ،بينما بلغ ع��دد معامالت الكاتب ال�ع��دل اخل��ا���ص الرقمية

"�63ألفاً و "457معاملة ،بالإ�ضافة �إىل �أن عدد املعامالت التي
مت توثيقها للمتعاملني خ��ارج الدولة بلغت " "5000معاملة ،كما
�أجنزت  1232معاملة ملعامالت االت�صال املرئي للم�ؤ�س�سات العقابية
والإ�صالحية و�أو�ضح �أحمد احلو�سني �أن جمموع املتعاملني الذي مت
ا�ستقبالهم و�صل �إىل ما يقارب "� 119ألفاً و "623متعامال ،بينما
بلغ عدد املتعاملني الذين مت تقدمي اخلدمة لهم حوايل "� 374ألفاً
و "501متعامال ،م ��ؤك��داً على حر�ص ال��دائ��رة على �إط�ل�اق قنوات
متنوعة لتقدمي خدمات الكاتب العدل لت�سهم يف �إيجاد قنوات تفاعلية
مبتكرة ت�سهم يف تلبية احتياجات املتعاملني وا�سعادهم ،وذل��ك �سعيا
لتقدمي �أف�ضل اخل��دم��ات ب�صورة تعزز ج��ودة احلياة ومكانة الدولة
وموقعها املتقدم على �سلم التناف�سية.
منوهاً احلو�سني حيث ميكن للمتعامل احل�صول على خدماته يف

04
حاكم �أم القيوين ي�ستقبل قن�صل عام الواليات املتحدة الأمريكية

املوقع االلكرتوين ملحاكم دبي من خالل ا�سم م�ستخدم  ،كما ميكن
احل�صول على اخلدمة عرب قنوات متنوعة منها ،الكاتب العدل اخلا�ص
الذي يبلغ عدد فروعه  50فرع �ضمن توزيع جغرايف يغطي �إمارة دبي
كمراكز متخ�ص�صة تتناف�س يف تقدمي اخل��دم��ة و مكاتب حم��ام��اة ،
ومراكز الع�ضيد التي تعترب من مراكز اخلدمة املعتمدة من قبل
حماكم دبي لتقدمي اخلدمات الق�ضائية املحددة  ،ويف فروع الكاتب
العدل العام يف " وايف مول ومرور الرب�شاء من االثنني �إىل اخلمي�س
�صباحا 11:30 -
�صباحا  7:30 -م�ساءً ،اجلمعة 8
من ال�ساعة 8
ً
ً
�صباحا  3 -بعد
�صباحا ،والرب�شاء مول من االثنني �إىل اخلمي�س 8
ً
ً
�صباحا  ،وذلك لتعزيز معايري
�صباحا 11:30 -
الظهر ،اجلمعة 8
ً
ً
ال�سعادة للو�صول �إىل �أع�ل��ى م�ع��دالت �إ��س�ع��اد للمتعاملني ،و تقدمي
خدمات ق�ضائية ب�أعلى معايري اخلدمات احلكومية املتميزة.

•• �أم القيوين-وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى
ح��اك��م �أم ال�ق�ي��وي��ن مبكتبه يف ال��دي��وان الأم�ي��ري �أم ����س ��س�ع��ادة ميجان
جريجوني�س القن�صل ال�ع��ام للواليات املتحدة الأمريكية يف دب��ي  ،التي
قدمت لل�سالم على �سموه مبنا�سبة ت�سلمها مهام عملها لدى الدولة.
ورحب �صاحب ال�سمو حاكم �أم القيوين بالقن�صل العام للواليات املتحدة
االمريكية  ،متمنيا لها التوفيق والنجاح يف �أداء مهام عملها مبا ي�سهم يف
تعزيز عالقات ال�صداقة بني دولة الإم��ارات والواليات املتحدة الأمريكية
يف خمتلف امليادين.
من جانبها � ،أ�شادت �سعادة ميجان جريجوني�س القن�صل العام الأمريكي
يف دب��ي بعمق العالقات الثنائية بني دول��ة ال�ل�إم��ارات وال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ومب��ا ت�شهده الإم ��ارات عامة و�أم القيوين خا�صة م��ن نه�ضة
ح�ضارية �شاملة يف كافة امليادين.
ح�ضر اللقاء  ..ال�شيخ خالد بن را�شد املعال رئي�س الديوان الأم�يري يف
�أم القيوين وال�شيخ حممد بن �سعود بن را�شد املعال رئي�س دائرة الرقابة
املالية يف �أم القيوين وال�شيخ ماجد بن �سعود بن را�شد املعال رئي�س دائرة
ال�سياحة والآثار يف �أم القيوين و�سعادة را�شد حممد �أحمد مدير الت�شريفات
يف الديوان الأمريي يف �أم القيوين.

اختتام ملتقى ا�ست�شراف الأوبئة امل�ستقبلية واملخاطر البيولوجية

وقدم �شرحا عن " كيفية بناء ال�سيناريوهات" كما قدم �سامل �ساملني مدير
•• �أبوظبي-وام:
اجلل�سة موجز عن الور�شة وطريقة عملها م�ستعر�ضا خمرجات اجلل�سة
اختتمت �أم����س يف �أب��وظ�ب��ي فعاليات ملتقى "ا�ست�شراف م�ستقبل االوبئة االوىل وال�سيناريوهات التي مت تطويرها واحللول ومناق�شتها.
امل�ستقبلية واملخاطر البيولوجية" وال��ذي نظمته الهيئة الوطنية لإدارة و�أ� �ش��ار ��س�ع��ادة حمد �سيف الكعبي م��دي��ر ادارة ح ��وادث امل ��وارد اخل�ط��رة يف
الطوارئ والأزمات والكوارث على مدار يومني مب�شاركة وح�ضور جمموعة الهيئة الوطنية الدارة الطوارئ واالزمات والكوارث يف ت�صريح لوكالة انباء
م��ن اخل�ب�راء واملخت�صني مب�ج��ال ال�ع�ل��وم ال��وب��ائ�ي��ة وال�ب�ي��ول��وج�ي��ة حمليا االم ��ارات " وام" �إىل توجيهات خا�صة م��ن �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد
ودوليا.
بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل"بو�ضع اهمية كبرية ملو�ضوع
ويهدف امللتقى �إىل ر�سم �صورة م�شرتكة للمخاطر والتهديدات البيولوجية ا�ست�شراف امل�ستقبل واال�ستفادة من ازمات احلا�ضر م�ضيفا انه ومن خالل
امل�ستقبلية من خ�لال اال�ست�شراف والتنب�ؤ بهدف تعزيز مرونة قطاعات اخلربات التي مت اكت�سابها من ازمة كوفيد  19مت اال�ستفادة من نتائجها
الدولة وتطوير قدراتها لدرء املخاطر والتخفيف من تداعياتها.
لتذليل بع�ض ال�صعوبات التي قد تظهر م�ستقبال ويتم مواجهتها.
وت�ضمن امللتقى يف يومه الثاين ع��ددا من اجلل�سات النقا�شية وا�ستعر�ض وقال  :من خالل فعاليات هذا املنتدى الذي يعترب جزءا وحمورا من حماور
اخلرباء عددا من املوا�ضيع املهمة والتي ركزت على التكنولوجيا احليوية مراجعة وطنية كاملة نحاول ب�شكل م�شرتك ر�سم �صورة ملا يحمله امل�ستقبل
والذكاء اال�صطناعي واالرهاب واالمن البيولوجي من بينهم �سعادة �أطرف من هذه االزمات فيما يخ�ص االوبئة واال�ستفادة من الدرو�س التي نتعامل
�شهاب الرئي�س التنفيذي ملخترب املئوية مبكتب التطوير احلكومي وامل�ستقبل معها حاليا وكذلك الدرو�س التاريخية.

وا��ش��ار اىل ان املخاطر البيولوجية ه��ي خماطر وا�سعة االنت�شار وتعترب
بتبعاتها �أك�ثر تعقيدا و�أك�ث�ر غمو�ضا م��ن املخاطر الأخ ��رى التي ت�صيب
املجتمعات ولكن ميكن ا�ست�شرافها .
و�أ� �ض��اف " �أن امل�خ��اط��ر البيولوجية الت�ستطيع م�ؤ�س�سة او دول��ة معينة
مبفردها ان تقوم با�ست�شرافها او احتوائها ب�شكل منفرد على �سبيل املثال
" التطعيمات والعالجات" لذلك هناك �أهمية كبرية وا�سرتاتيجية وحيوية
لتكون مواجهة املخاطر ب�شكل م�شرتك ��س��واء ك��ان على م�ستوى الدولة
مب�شاركة جميع ال�شركاء مثل القطاعات احلكومية واخلا�صة والأكادميية
�إ�ضافة �إىل ال�شركاء على امل�ستوى الدويل.
و�أكد على �أن جميع منتديات وملتقيات ا�ست�شراف م�ستقبل الأوبئة واملخاطر
البيولوجية حت��اول و�ضع �سيناريوهات للتعرف اىل الأوبئة �أوالفريو�سات
امل�ستقبلية وكيف �ستكون خماطر �أو ام��را���ض ان كانت بق�صد �أو من غري
ق�صد.
و�أكد خالل اليوم الثاين للملتقى �أنه �سيتم التعرف على كيفية ما�سيكون

عليه العامل وو�ضع ال�سيناريوهات واحللول امل�شرتكة التي تخ�ص االمرا�ض
م�ستقبال فهناك عدد من ال�سيناريوهات التي �سيتم طرحها والتي تتكلم عن
�أمرا�ض تقليدية و�أوبئة مركبة وكذلك �أوبئة نا�شئة.
من جهته �أكد الدكتور مروان علي الكعبي املدير تنفيذي العمليات ل�شركة
�صحة ورئي�س اللجنة اال�ست�شارية امل�ستقبلية ل�ضمان الأمن البيولوجي ل "
وام" �أن امللتقى ركز ب�شكل �أ�سا�سي على �أهمية بناء املوارد الب�شرية من خرباء
وعاملني مبجال الأمن البيولوجي لأهميتهم ودورهم الكبري ببناء م�ستقبل
بيولوجي �آمن معزز.
كما ركز امللتقى على �أهمية ا�ستخدام التكنولوجيا ب�شكل �أكرب والتي ت�سرع يف
بناء القدرات مبجال الأمن البيولوجي ب�شكل كبري.
وا�ستعر�ض امللتقى ال�سيناريوهات التي مت تطويرها و�شمل جل�سات نقا�شية
تتمثل يف طرح الأ�سئلة مب�شاركة كافة اخلرباء وممثلي اجلهات من احل�ضور
وقامت فرق العمل بخلق حلول وافكار من خالل معاجلة ال�سيناريوهات
وا�ستعرا�ض احللول ومناق�شتها.

�إطالق م�شروع الإطار العام لقيا�س ن�ضج ممار�سات وتطبيقات املوارد الب�شرية يف حكومة عجمان
•• عجمان -وام:

�أط �ل �ق��ت دائ � ��رة امل� � ��وارد الب�شرية
حلكومة عجمان م�شروع الإطار
ال� �ع ��ام ل �ق �ي��ا���س ن �� �ض��ج ممار�سات
وت �ط �ب �ي �ق��ات امل� � ��وارد ال �ب �� �ش��ري��ة يف
ح �ك��وم��ة ع �ج �م��ان ب �ه ��دف قيا�س
م�ستوى تطور ون�ضج كفاءة �إدارات
امل� ��وارد ال�ب���ش��ري��ة ومم��ار��س��ات�ه��ا يف
اجلهات احلكومية بالإمارة  ،وذلك
وفق ممكنات و م�ؤ�شرات لتحقيق
�أعلى م�ستويات التميز والريادة يف
العمل احلكومي.
ون�ف��ذت ال��دائ��رة �سل�سلة الزيارات
امل�ي��دان�ي��ة ل�ل�ج�ه��ات احل�ك��وم�ي��ة يف
الإمارة بهدف قيا�س تطبيق الأدلة
والأن �ظ �م��ة والإج� � ��راءات اخلا�صة
باملوارد الب�شرية وم�ستوى الن�ضج

ف�ي�ه��ا واالط �ل��اع ع�ل��ى التحديات
و امل �ع��وق��ات ال �ت��ي ت��واج��ه اجلهات
احل �ك��وم �ي��ة يف ت�ط�ب�ي��ق الأنظمة
واملمار�سات.
و ق��ال��ت م��وزة ال�شام�سي ،مديرة
�إدارة ��س�ي��ا��س��ات امل � ��وارد الب�شرية

يف ال ��دائ ��رة� ،إن �إط�ل��اق امل�شروع
ي� ��أت ��ي ب��ال �ت��واف��ق م ��ع التوجهات
اال�سرتاتيجية للحكومة والدائرة
م ��ن خ �ل��ال ت �ط��وي��ر ر�أ� � � ��س امل ��ال
الب�شري وحتفيز االبتكار ،و تطوير
م �ن �ظ��وم��ة ت �� �ش��ري �ع��ات و�سيا�سات
متكاملة وفعالة للموارد الب�شرية.
و�أو��ض�ح��ت �أن امل�شروع يهدف �إىل
تعزيز املمار�سات املطبقة اخلا�صة
ب��امل��وارد الب�شرية لتحقيق �أعلى
م �� �س �ت��وي��ات ال �ت �م �ي��ز وال� ��ري� ��ادة يف
العمل احلكومي ،ومتكني موظفي
وحدات املوارد الب�شرية يف اجلهات
احل�ك��وم�ي��ة م��ن التطبيق الفعال
لأدل��ة و�أنظمة ومم��ار��س��ات املوارد
الب�شرية  ،و�ضمان ا�ستدامة تطبيق
الأنظمة والأدلة و�إج��راءات املوارد
ال�ب���ش��ري��ة يف اجل �ه��ات احلكومية

وتطويرها.
و �أ� �ش��ارت �إىل �أن م���ش��روع الإط��ار
ال �ع��ام ح��دد م���س�ت��وي��ات الن�ضج يف
تطبيقات وممار�سات �إدارات املوارد
ال�ب���ش��ري��ة يف اجل �ه��ات احلكومية
ب� ��الإم� ��ارة �إىل �أرب� �ع ��ة م�ستويات
ه��ي الإب �ت��داء والتطوير والن�ضج
والتكامل والريادة و التميز وذلك
وف� ��ق م�ن�ه�ج�ي��ة ع �ل �م �ي��ة وا�ضحة
ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ت��وف��ر ب�ي��ان��ات امل ��وارد
ال�ب���ش��ري��ة ذات ال���ص�ل��ة م��ن خالل
�أن �ظ �م��ة امل � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة  ،ومبا
يدعم توجهات احلكومة .وذكرت
ال�شام�سي �أن �آلية قيا�س م�ستوى
ن�ضج ممار�سات و تطبيقات املوارد
الب�شرية يف حكومة عجمان ،متت
وفق ثالثة حماور رئي�سية وفرعية
ه��ي حم��ور املمكنات وت�شمل �أدلة

و�أن � �ظ � �م� ��ة ومم � ��ار�� � �س � ��ات امل� � � ��وارد
الب�شرية املعتمدة يف احلكومة ،و
حمور النتائج الذي يت�ضمن نتائج
تطبيق ممكنات امل ��وارد الب�شرية
وال �ت��ي ي�ت��م ا��س�ت�خ�لا���ص نتائجها

لقيا�س م�ستوى �أداء املوارد الب�شرية
للجهة احلكومية وف��ق م�ؤ�شرات
امل�م�ك�ن��ات ،و امل ��ؤ� �ش��رات القطاعية
للموارد الب�شرية املرتبطة ب�أهداف
الإم��ارة� .أم��ا املحور الثالث ي�شمل

حم �ف��زات امل � ��وارد ال�ب���ش��ري��ة وفق
ث�لاث��ة مفاهيم م�تراب�ط��ة تتمثل
يف االب �ت �ك��ار ،امل��رون��ة والر�شاقة،
وا�ست�شراف امل�ستقبل واال�ستباقية.
و�أك � � ��دت �أن ن �ت��ائ��ج ه� ��ذه الآل� �ي ��ة

ت�ستند �إىل م�ؤ�شرات ونتائج وفق
حماور قيا�س ت�ستند �إىل �شمولية
ال �ت �ط �ب �ي��ق و� �ش �م��ول �ي��ة النتائج
وحتقيق امل�ستهدفات ،والتطور يف
الأداء ،التعلم والتح�سني.

وفد من م�ؤ�س�سة دبي للإعالم يزور مكتبة حممد بن را�شد لبحث �سبل التعاون امل�شرتك
•• دبي-الفجر:

ا�ستقبلت مكتبة حممد بن را�شد،
ال�ث�لاث��اء ،وف� �دًا م��ن م�ؤ�س�سة دبي
ل�ل��إع�ل�ام ب��رئ��ا� �س��ة � �س �ع��ادة �أحمد
�سعيد املن�صوري ،املدير التنفيذي
ل �ق �ط��اع الإذاع � � ��ة وال �ت �ل �ف��زي��ون يف
م�ؤ�س�سة دب��ي ل�ل�إع�لام ،لالطالع
على خدماتها املتخ�ص�صة والفريدة
ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا ل ��زواره ��ا وخا�صة
الإع�لام�ي�ين والباحثني يف جمال
الإع�لام ،بالإ�ضافة �إىل بحث �سبل
تعزيز التعاون امل�شرتك يف املجاالت
ذات ال�صلة.
وك ��ان يف ا��س�ت�ق�ب��ال وف ��د م�ؤ�س�سة
دبي للإعالم ،معايل حممد �أحمد
امل��ر ،رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
مكتبة حممد بن را�شد �آل مكتوم،
وال��دك�ت��ور حممد �سامل املزروعي،
ع�ضو جمل�س الإدارة ،وع ��دد من
امل�س�ؤولني واملوظفني باملكتبة.
وع �ب��ر م � �ع ��ايل حم� �م ��د امل � � ��ر ،عن
�سعادته ب��زي��ارة وف��د م�ؤ�س�سة دبي
ل�ل��إع�ل�ام ،ق��ائ�ل�ا� �« :س �ع��داء بهذه
الزيارة التي متثل خطوة مهمة يف
ر�ؤيتنا وا�سرتاتيجيتنا نحو تعزيز
ال� �ت� �ع ��اون امل �� �ش�ت�رك م ��ع اجلهات
وامل��ؤ��س���س��ات احل�ك��وم�ي��ة واخلا�صة

يف ال��دول��ة ب�ه��دف ت�ب��ادل اخلربات
وال� � �ت� � �ج � ��ارب وت �ن �� �س �ي ��ق اجل� �ه ��ود
والطاقات لالرتقاء بقطاع املعرفة
يف املجتمع الإم��ارات��ي» ،م�ؤكداً «�أ َّن
الثقافة والإع�لام يكمل كل منهما
الآخ� ��ر؛ ح�ي��ث �إ َّن و��س��ائ��ل الإع�ل�ام
مب �خ �ت �ل��ف �أ�� �ش� �ك ��ال� �ه ��ا امل�سموعة
واملقروءة واملرئية ،ت�سهم يف تعزيز
احل � ��راك وامل �� �ش �ه��د ال �ث �ق��ايف ودعم
ال�ن�ه���ض��ة الإب��داع �ي��ة واحل�ضارية
ال�ت��ي ت�شهدها ال��دول��ة ،مب��ا يدعم

ت ��ر�� �س� �ي ��خ ال � �ت � �ن� ��وع ال � �ث � �ق� ��ايف بني
�أف ��راد املجتمع ،وت�ع��زي��ز التوا�صل
واالنفتاح وحتويل القراءة واملعرفة
�إىل �أ�سلوب حياة بني اجلميع».
من جانبه ،قال �سعادة �أحمد �سعيد
املن�صوري ،املدير التنفيذي لقطاع
الإذاعة والتلفزيون يف م�ؤ�س�سة دبي
ل�ل�إع�لام�« :سعدنا بزيارتنا ملكتبة
حممد بن را�شد والتي �أثمرت عن
خ�ط��ط م�ستقبلية واع� ��دة ونحن
يف ق �ط��اع الإذاع � ��ة وال�ت�ل�ف��زي��ون يف

م ��ؤ� �س �� �س��ة دب� ��ي ل �ل��إع �ل�ام نتطلع
لتعزيز �سبل التعاون امل�شرتك بني
اجلهات الرائدة يف الدولة لرت�سيخ
ر�ؤية �صاحب ال�سمو ال�شيخ 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
حاكم دب��ي حفظه اهلل ،يف ب��ذل كل
اجلهود املرجوة كما وح�شد الهمم
حت��ت � �ش �ع��ار واح� ��د وه ��و االرتقاء
بقطاع املعرفة .حيث �أن��ه ب��ات من
ال �� �ض��روري ال �ي��وم الإ� � �ض ��اءة على

�أه�م�ي��ة ال �ق��راءة ب�ين جيل ال�شباب
كنوع من احلر�ص من جهتنا على
جيل الغد و�أهمية حت�صينه بالعلم
وامل�ع��رف��ة ال�ت��ي يتطلبها امل�ستقبل
احلافل بالعلوم والتكنولوجيا».
و�ضم الوفد� :أ�سماء ال�شرهان ،نائب
امل��دي��ر التنفيذي للدعم الإداري،
وعلي عبيد الهاملي ،مدير مركز
الأخبار ،وح�سن حبيب ،نائب مدير
ق �ن��اة دب ��ي ال��ري��ا� �ض �ي��ة ، ،وعائ�شة
املهريي ،مدير الإنتاج الرباجمي،

والإعالمية نوفر رمول
وخ �ل��ال ال � ��زي � ��ارة ،ت� �ع� � َّرف الوفد
�إىل خمتلف م��راف��ق املكتبة و�أبرز
خدماتها و�أهميتها على ال�ساحة
الثقافية واالجتماعية بف�ضل ما
توفره لزوارها من ف�ضاء اجتماعي
م�ت�م�ي��ز ،وم��ا حتت�ضنه م��ن مركز
املعلومات ،واملكتبة العامة ،ومكتبة
ال���ش�ب��اب ،ومكتبة ال�ط�ف��ل ،ومركز
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ،وم �ك �ت �ب��ة اخل ��رائ ��ط
والأط � ��ال� � �� � ��س ،وم �ك �ت �ب��ة الفنون

والإعالم ،ومكتبة الأعمال ،ومكتبة
الإم � � � � ��ارات ،وم �ك �ت �ب��ة ال� ��دوري� ��ات،
ومكتبة املجموعات اخلا�صة.
و�أ� � �ش� ��اد ال ��وف ��د ،مب�ك�ت�ب��ة الفنون
والإع �ل��ام ،وال �ت��ي ت�ضم �أك�ث�ر من
 15000عمال مطبوعاً ورقمياً
وو�سائط متعددة يف الفن والهند�سة
امل �ع �م��اري��ة وال �ت �� �ص �م �ي��م والأزي � � ��اء
وامل��و� �س �ي �ق��ى وال �ف �ن��ون امل�سرحية
والكلمة املكتوبة ،وم��ا تقدمه من
خ��دم��ات وم��راف��ق وم�ع�ل��وم��ات عن

ت ��اري ��خ ال �ف �ن��ون و�إر�� � �ش � ��ادات حول
التقنيات الإبداعية وغريها.
كما تطرقت ال��زي��ارة� ،إىل مناق�شة
�ضرورة ت��وازن اجلرعة الإعالمية
مب �خ �ت �ل��ف م �ن��اح��ي احل� �ي ��اة ودور
الثقافة يف الإعالم ،وتفاعل الإعالم
م ��ع ف �ع��ال �ي��ات و�أن �� �ش �ط��ة املكتبة،
بالإ�ضافة �إىل بحث تعزيز التعاون
امل �� �ش�ترك وك�ي�ف�ي��ة اال� �س �ت �ف��ادة من
�أر�شيف م�ؤ�س�سة دبي للإعالم من
ب��رام��ج و�أف�ل�ام وثائقية يف خدمة
حمتوى املكتبة .ي��ذك��ر� ،أ َّن مكتبة
حممد بن را�شد ،التي �أُن�شئت على
م���س��اح��ة ت�غ�ط��ي �أك �ث�ر م��ن ن�صف
مليون ق��دم مربع م��ا ب�ين م�ساحة
الأر�ض وم�ساحة املبنى ،تعد واحدة
من �أك�ثر املباين املميزة يف ال�شرق
الأو��س��ط؛ حيث ُ�صممت على �شكل
رحل ،وهو م�سند الكتب على �شكل
 ،Xوامل���س�ت�خ��دم يف جميع �أنحاء
ال �ع��امل الإ� �س�لام��ي .ك�م��ا ت�ع��د �أحد
�أك�ثر املكتبات تقدماً م��ن الناحية
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة يف ال� �ع ��امل؛ حيث
تعتمد على �أح��دث التقنيات ،ومن
بينها الذكاء اال�صطناعي (،)AI
والواقع االفرتا�ضي املعزز (،)AR
والت�صوير املج�سم «الهولوجرام»،
والروبوتات الذكية.
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حاكم ر�أ�س اخليمة ي�ستقبل قن�صل اليابان
•• ر�أ�س اخليمة  -وام:

ا�ستقبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود ب��ن �صقر القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى،
حاكم ر�أ���س اخليمة ،يف ق�صر �سموه مبدينة �صقر بن حممد �أم����س� ،سعادة نوبورو
�سيكيجوت�شي القن�صل العام لليابان يف دبي والإم��ارات ال�شمالية ،الذي قدم لل�سالم
على �سموه.
ورح��ب �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س اخليمة ،ب�سعادة القن�صل ،وتبادل معه الأحاديث
حول تعزيز عالقات التعاون بني البلدين ال�صديقني على خمتلف ال�صعد.
و�أ�شاد �سموه بعالقات ال�صداقة التي تربط دولة الإمارات واليابان.
من جانبه عرب �سعادة نوبورو �سيكيجوت�شي ،عن بالغ �شكره وتقديره ل�صاحب ال�سمو
حاكم ر�أ�س اخليمة على كرم ال�ضيافة وح�سن اال�ستقبال.

حاكم ر�أ�س اخليمة يطلع على خطط وبرامج وزارة تنمية املجتمع

05

•• ر�أ�س اخليمة -وام:

�أك��د �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ،ع�ضو املجل�س الأعلى،
حاكم ر�أ���س اخليمة� ،أن االرت�ق��اء بجودة حياة �أبناء الإم ��ارات ،والدفع بعجلة
التنمية االجتماعية امل�ت��وازن��ة ،وتعزيز التما�سك الأ��س��ري� ،أول��وي��ات رئي�سية
لرت�سيخ مكانة الدولة وبناء �أجيال قادرة على امل�ساهمة ب�شكل فاعل يف م�سرية
التنمية امل�ستدامة و�صناعة م�ستقبل �أف�ضل و�أك�ثر �إ�شراقاً خالل اخلم�سني
عاماً القادمة .جاء ذلك خالل ا�ستقبال �صاحب ال�سمو حاكم ر�أ���س اخليمة،
يف ق�صر �سموه مبدينة �صقر بن حممد ام�س ،بح�ضور �سمو ال�شيخ حممد بن
�سعود بن �صقر القا�سمي ،ويل عهد ر�أ�س اخليمة ،معايل ح�صة بنت عي�سى بو
حميد ،وزي��رة تنمية املجتمع .واطلع �سموه خالل اللقاء على خطط وبرامج
وزارة تنمية املجتمع ،الهادفة �إىل تعزيز التما�سك الأ�سري والتالحم املجتمعي،
ودعم التنمية االجتماعية امل�ستدامة ،واالرتقاء بجودة حياة �أبناء الإمارات مبا
ي�سهم يف تر�سيخ مكانة الدولة موطناً لل�سعادة واالزدهار والتطور.
و�أ�شاد �سموه بجهود الوزارة م�ؤكدا �أهمية تعزيز جودة حياة �أفراد املجتمع يف
�شتى املجاالت ،و�ضرورة العمل على تطوير �سيا�سات متكاملة وتقدمي خدمات
اجتماعية متميزة تتما�شى مع توجهات الإم ��ارات لتكون من �أف�ضل الدول
متكيناً للمجتمع بكافة فئاته.

الإمارات وكوريا تبحثان تعزيز التعاون يف جماالت الأمن الغذائي وال�صحة والتكنولوجيا
•• �أبوظبي -وام:

بحث معايل الدكتور ث��اين بن �أحمد ال��زي��ودي وزي��ر دول��ة للتجارة اخلارجية،
مع معايل دوكغون �آهن وزير التجارة يف جمهورية كوريا اجلنوبية �سبل تعزيز
�آف ��اق ال�ت�ع��اون االق�ت���ص��ادي وال�ت�ج��اري يف ق�ط��اع��ات الأم ��ن ال�غ��ذائ��ي وال�صحة
والتكنولوجيا واالت�صاالت والت�صنيع والطاقة املتجددة ..وناق�شا �آفاق تطوير
العمل امل�شرتك لال�ستفادة من التجارب ال�صناعية يف الدولتني وتعزيز فر�ص
التعاون يف م�شاريع ثنائية تعود بالنفع على اقت�صاد البلدين.
ج��اء ذل��ك خ�لال ملتقى الأع�م��ال الإم��ارات��ي الكوري اال�ستثماري ال��ذي نظمته
وزارة االقت�صاد افرتا�ضياً بالتعاون مع �سفارة دولة الإمارات العربية املتحدة يف
كوريا اجلنوبية ،بح�ضور �سعادة عبداهلل �سيف علي النعيمي �سفري الدولة لدى
اجلمهورية الكورية اجلنوبية  ،و�سعادة يل �سيوك غو� ،سفري جمهورية كوريا
اجلنوبية ل��دى ال��دول��ة  ،ومب�شاركة ممثلني عن اجلهات احلكومية والقطاع
اخلا�ص ورجال �أعمال وم�ستثمرين من البلدين.
و �أكد معايل ثاين الزيودي عمق ومتانة العالقات االقت�صادية والتجارية التي
تربط دولة الإمارات العربية املتحدة بجمهورية كوريا ال�صديقة ،والتي �شهدت
ت�ط��وراً م�ستمراً على م��دى العقود الأرب�ع��ة املا�ضية ،وذل��ك بف�ضل ر�ؤي��ة قيادة
البلدين وتوجيهاتهما بدفعها �إىل الأمام ،مبا �ساهم يف تنويع م�سارات التعاون

االقت�صادي وحتقيق نقالت نوعية يف التبادل التجاري واال�ستثماري.
و ق��ال �إن امللتقى من�صة هامة لال�ستفادة م��ن الفر�ص اال�ستثمارية النا�شئة
يف البلدين وت�شجيع ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص م��ن اجل��ان�ب�ين على �ضخ اال�ستثمارات
يف القطاعات احليوية ذات االهتمام امل�شرتك ،مبا ي�ساهم يف تر�سيخ م�ستقبل
ال�ع�لاق��ات التجارية الإم��ارات�ي��ة ال�ك��وري��ة ،ودع��م التنمية امل�ستدامة القت�صاد
البلدين.
و �أو�ضح معاليه �أن حجم التجارة البينية غري النفطية بني دول��ة الإم��ارات و
كوريا خ�لال الربع الأول من ع��ام  2022بلغ نحو  1.3مليار دوالر حمققاً
منواً قدره  19يف املائة مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�ضي ،يف حني و�صلت
التجارة البينية غري النفطية بني البلدين �إىل  4.6مليار دوالر خ�لال عام
.2021
و اطلع جمتمع الأعمال الكوري من معاليه على املبادرات التجارية واال�ستثمارية
التي �أطلقتها دولة الإمارات يف �إطار م�شاريع اخلم�سني ومئوية الإمارات 2071
لتعزيز ما تقدمه على خريطة االقت�صاد العاملي ،واحلوافز اال�ستثمارية اجلاذبة
التي توفرها البيئة االقت�صادية الرائدة يف الدولة ،والتطور ال�شامل ملنظومة
الت�شريعات االقت�صادية وال�سماح بالتملك الأجنبي لل�شركات بن�سبة  100يف
املائة  ،وال�سيا�سة ال�ضريبية املرنة التي ال تت�ضمن �ضرائب على الدخل ،وت�سهيل
�إج ��راءات ت�أ�سي�س م��زاول��ة الأع �م��ال ،مب��ا ير�سخ مكانة الإم ��ارات كمركز عاملي

للتجارة واال�ستثمار.
م��ن جانبه ق��ال معايل دوك�غ��ون �آه��ن �" :إن جمهورية ك��وري��ا اجلنوبية ودولة
الإم ��ارات العربية املتحدة تتمتعان مب�ستوى متقدم م��ن التعاون الثنائي يف
العديد من الأن�شطة االقت�صادية والتجارية ال�سيما الطاقة و البنية التحتية
مب��ا ��س��اه��م يف حتقيق ال�ن�م��و امل�ت��زاي��د وامل �ط��رد ب�شكل ��س�ن��وي مل �ع��دالت التبادل
التجاري واال�ستثماري بني البلدين ،واالرتقاء بالعالقات الثنائية �إىل �شراكة
ا�سرتاتيجية متميزة ،وبناء �شراكات جتارية ناجحة تخدم التطلعات وامل�صالح
امل�شرتكة".
و �أك��د معاليه حر�ص حكومتي البلدين على تر�سيخ العمل امل�شرتك خالل
املرحلة املقبلة بهدف تعزيز التعاون اال�ستثماري امل�ت�ب��ادل ،وت��وف�ير الفر�ص
الواعدة ملجتمعي الأعمال يف البلدين.
من جهته ،قال �سعادة عبداهلل �سيف النعيمي� ،سفري الدولة لدى جمهورية كوريا
اجلنوبية " :ت�ستند العالقات الإماراتية والكورية �إىل تاريخ طويل من التعاون
وال�صداقة والتفاهم املتبادل وال�شراكات اال�سرتاتيجية يف خمتلف املجاالت
الدبلوما�سية واالقت�صادية واالجتماعية ،وذلك يف �إطار الر�ؤية احلكيمة لقيادة
البلدين ..وحر�صت دولة الإمارات على دعم جهودها خالل املرحلة املا�ضية من
�أجل حت�سني بيئة الأعمال واال�ستثمار ،وتوفري الفر�ص واملمكنات والت�شريعات
الداعمة جلاذبية اال�ستثمارات الأجنبية ..وي�شكل ملتقى الأعمال الإماراتي

الكوري زخماً لزيادة اال�ستثمارات املتبادلة وا�ستك�شاف الفر�ص اال�ستثمارية
اجلديدة يف الدولتني".
ا�شتملت �أعمال امللتقى على جل�سات حوارية تناولت ع��ددًا من املو�ضوعات ذات
االهتمام امل�شرتك ومن �ضمنها ت�شجيع التعاون وتبادل اخل�برات يف املجاالت
التجارية ،وتعزيز العمل الثنائي يف قطاع امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة ،والعمل
على بناء �شراكات م�ستدامة على م�ستوى القطاعني احلكومي واخلا�ص تخدم
امل�ستثمرين وجمتمع الأعمال وا�ستعرا�ض �أبرز تطورات بيئة الأعمال يف البلدين،
مبا يعك�س تنمية وتطوير العالقات االقت�صادية واال�ستثمارية بينهما.
و ارتفعت ال�صادرات الإماراتية جلمهورية كوريا اجلنوبية بن�سبة  34يف املائة
لت�صل �إىل  679مليون دوالر خالل عام  ،2021مقارنة بعام  ،2020وزادت
�أي�ضا �إعادة الت�صدير للدولة بن�سبة  48يف املائة حيث و�صلت �إىل  428مليون
دوالر خ�لال ع��ام  2021مقارنة بـ  289مليون دوالر ع��ام  ،2020وج��اء يف
مقدمة �سلع الت�صدير و�إعادة الت�صدير الإماراتية �إىل كوريا منتجات الأملنيوم،
والزيوت النفطية واملعدنية ،ومنتجات النحا�س ،واحللي واملجوهرات واملعادن
الثمينة  .يذكر �أن ر�صيد اال�ستثمارات الإماراتية يف كوريا بلغ نحو  637مليون
دوالر خالل عام  2020مت �ضخها يف قطاعات النفط والغاز والفحم والعقارات
والرتفيه وت�صنيع معدات ال�سيارات ،يف حني بلغت اال�ستثمارات الكورية يف دولة
الإمارات قرابة ملياري دوالر خالل عام .2019

ور�شة توعوية حول �أخالقيات املهنة
للمهنيني االجتماعيني باجتماعية ال�شارقة

نيويورك �أبوظبي تن�شر �أول �أطل�س لكوكب املريخ باللغة العربية
•• �أبوظبي-وام:

�أعلنت جامعة نيويورك �أبوظبي عن ن�شر �أطل�س املريخ الذي
�أنتجه عامل الأبحاث يف اجلامعة الأ�ستاذ دمييرتا �آتري .
ويعترب الأطل�س الأول من نوعه باللغة العربية ،وقد �أ�شرف
الأ� �س �ت��اذ �آت ��ري ع�ل��ى ه��ذا ال�ع�م��ل ب�ه��دف ت��وف�ير املعلومات
جلمهور العلماء والباحثني الناطقني باللغة العربية داخل
الدولة وخارجها معتمدا يف ذلك على البيانات التي جمعها
م�سبار "الأمل" الذي �أطلقته وكالة الإمارات للف�ضاء.
واعتمد �أ�سلوب العمل للم�شروع على دمج �صور التقطتها

�أج �ه��زة امل�سبار لت�شكيل خريطة دقيقة ل�سطح الكوكب،
مما �أنتج جمموعة فريدة من ال�صور املذهلة واملعلومات
غ�ير امل�سبوقة ح��ول ت�ضاري�س ه��ذا الكوكب ال��ذي ك��ان يف
�سابق الزمان م�شابهاً للأر�ض من حيث البيئة والظروف
اجلوية.
وخ�لال هذا امل�شروع ،د�أب فريق العمل على حتليل ال�صور
التي التقطتها �إح��دى �أج�ه��زة الت�صوير على م�تن امل�سبار
ب�ه��دف تو�ضيح االخ�ت�لاف��ات ال�ت��ي ت�ط��ر�أ على ال�ك��وك��ب مع
تعاقب الف�صول على مر �سنة مريخية كاملة التي ت�ساوي
حوايل �سنتني على كوكب الأر�ض ،كما ينوي الفريق موا�صلة

حتديث الأطل�س بال�صور والبيانات لدى بثها من امل�سبار.
وت�سهم بيانات امل�شروع يف تكوين نظرة �أو�ضح و�أ�شمل للظروف
اجلوية على �سطح كوكب املريخ� ،إ�ضافة �إىل تفا�صيل حول
ال�ت�غ�يرات ال�ت��ي �أ ّدت �إىل تال�شي ال�غ�لاف اجل��وي للكوكب
مما �أدى �إىل تدين درج��ات احل��رارة وجتفيف الكوكب على
م��دى  4مليار �سنة .وي��أم��ل الأ�ستاذ دمييرتا يف �أن ت�سهم
البيانات املتوقع و�صولها خالل الأ�شهر الثالثة املقبلة يف
فك �ألغاز عدد من امل�سائل التي ال تزال مو�ضع خالف بني
العلماء فيما يتعلق بتال�شي الغالف اجلوي على املريخ ،مما
�سينعك�س على فهمنا للظواهر اجلوية على كوكبنا.

الروح الإيجابية تختتم فعاليات "�صيفنا مرح و�سعادة"
•• دبي-الفجر:

اخ�ت�ت�م��ت م �ب��ادرة ال ��روح الإي�ج��اب�ي��ة ب���ش��رط��ة دب ��ي ،فعاليات
"�صيفنا مرح و�سعادة" يف مو�سمها الثاين ،والتي نظمتها
امل �ب��ادرة ب��ال�ت�ع��اون م��ع جم��ال����س امل� ��وارد ال�ب���ش��ري��ة وال�سعادة
والإيجابية و�أ�صحاب الهمم ،يف خيمة ال�سعادة ،بهدف تعزيز
جهود املبادرة الرامية لالرتقاء بجودة احلياة ،وتر�سيخ روح
االن�سجام االجتماعي ،وتوفري حياة �سعيدة يف الأحياء ال�سكنية
مع االلتزام التام بالإجراءات االحرتازية.
و�أعرب �سعادة العميد خالد �شهيل ،مدير الإدارة العامة لإ�سعاد
املجتمع ،رئي�س جلنة م�ب��ادرة ال��روح الإيجابية ،عن �سعادته
بنتائج فعاليات "�صيفنا مرح و�سعادة" ،وا�ستقطابها لقرابة
� 700شخ�ص من الطلبة و�أولياء الأمور على مدار �أ�سبوعي
ال�ف�ع��ال�ي��ات ،ال��ذي��ن ت��واف��دوا للم�شاركة مبختلف ال ��دورات
والور�ش امل�صاحبة ،م�ؤكداً �أن مبادرة الروح الإيجابية ،م�ستمرة
يف تعزيز جهودها يف املجتمع ،حر�صا على حتقيق �أهدافها يف

تنمية الوعي الأمني واملجتمعي� ،إىل جانب التوعية بخدمات
�شرطة دبي املرورية واجلنائية ،وتر�سيخ قنوات التوا�صل بني
الأفراد وال�شرطة.
و�أك��د العميد خالد �شهيل� ،أن مبادرة ال��روح الإيجابية التي
انطلقت بتوجيهات من معايل الفريق عبد اهلل خليفة املري،
القائد العام ل�شرطة دبي ،تواكب �أهداف القيادة الر�شيدة يف
تعزيز �شعور الأف��راد ب��الأم��ان وال�سعادة ،وي�ستدل على ذلك
ب��الإق�ب��ال املتزايد وامل�ستمر للم�شاركة يف فعاليات و�أن�شطة
امل�ب��ادرة على م��دار ال�سنة�� ،س��واء كانت توعوية �أو جمتمعية
�أو ري��ا��ض�ي��ة ،م��وج�ه�اً ��ش�ك��ره �إىل ك��اف��ة ال���ش��رك��اء الداخليني
واخلارجيني ،والذين كان لهم دور كبري يف �إجناح الفعاليات.
و�شهد احلفل اخلتامي ،املقدم �سعيد علي الكتبي ،مدير خمفر
�شرطة لهباب بالوكالة ،والنقيب عو�ض م�ب��ارك ،وال�سيدة
ف��اط�م��ة ب��وح �ج�ير ،م�ن���س�ق��ي امل� �ب ��ادرة ،وال��رق �ي��ب �أول خالد
�ضيف اهلل ،مقدم الفقرات والربامج وممثلني عن املجال�س،
و�شخ�صية "ال�شرطي من�صور" يف �إدارة التوعية الأمنية.

وكرم املقدم خالل احلفل ال�شركاء الداخليني واخلارجيني،
والفائزين يف امل�سابقات الرتفيهية التي نظمتها املبادرة.
من جانبها� ،أو�ضحت ال�سيدة فاطمة بوحجري ،من�سقة املبادرة،
�أن فعاليات "�صيفنا م��رح و�سعادة" ،ت�ضمنت دورة لتعليم
لغة الإ� �ش��ارة ،ا�ستفادة منها  110ط�لاب وطالبات ،وور�شة
يف ال���س�لام��ة امل��روري��ة ،ا��س�ت�ف��اد منها  120ط��ال�ب��ا وطالبة،
وور� �ش��ة للتوعية م��ن التنمر و�سبل مواجهته ا�ستفاد منها
 130طالبا وطالبة ،وعرو�ض للكالب البولي�سية وخدماتها
ومهامها ال�شرطية ،وا�ستفاد منها  145من الطلبة و�أولياء
الأم� ��ور ،وحم��ا��ض��رة  ،901وا��س�ت�ف��اد م��ن � 210أ�شخا�ص،
وور�شة للتوعية ب�إطفاء احلريق املنزيل ،وا�ستفاد منها 35
من الأمهات ،وور�شة يف التطوع ،ا�ستفاد منها � 200شخ�ص،
وعرو�ض لليزر ،ا�ستفاد منها  145من الطلبة و�أولياء الأمور،
�إىل ج��ان��ب احتفالهم م��ع الأه ��ايل بعيد الأ��ض�ح��ى املبارك،
والعديد من الور�ش واملحا�ضرات الأخ��رى التي لقيت �إقباال
من الفئات العمرية املختلفة.

•• ال�شارقة-الفجر:

�ضمن خططها ال��رام �ي��ة �إىل ت�ع��زي��ز امل�ع��رف��ة لدى
مم��ار��س��ي امل�ه��ن االج�ت�م��اع�ي��ة ،ن�ف��ذت �إدارة الرخ�ص
االجتماعية التابعة ل��دائ��رة اخل��دم��ات االجتماعية
يف ال�شارقة؛ ور�شة ح��ول؛ "�أخالقيات املهنة " عرب
املن�صة االفرتا�ضية "زووم".
قدمت الور�شة الدكتورة �سعاد املرزوقي  -اخت�صا�صي
علم نف�س �إكلينكي ،التي تناولت فيها �سل�سلة من
الأخالقيات املهنية التي يجب ان يلتزم بها املوظف
م��ن حيث امل�ب��ادئ والأخ�لاق�ي��ات والقيم كالنزاهة و
الأمانة  ،وال �سيما �أن اخلدمة االجتماعية هي مهنة
تتعامل م��ع خمتلف �أف ��راد يف املجتمع ي�ع��ان��ون من
م�شاكل جمتمعية متفاوتة قد ينجم عنها متغريات
يف حياتهم و�أدواره��م االجتماعية التي ت�ؤثر بكل ما
يحيط بهم �سواء اال�سرة واملجتمع ب�صورة عامة كما
انه تهتم بالبيئة املحيطة بالفرد و�أ�سرته وم�ساعدته
على �إج��راء احللول للم�شاكل ال�سلوكية ،الفتة �إىل
�أن الهفوات الأخالقية ت�ؤثر �سلباً على املجتمع كافة
ولي�س الفرد فقط.
وبدورها �أك��دت خلود النعيمي ،مدير �إدارة الرخ�ص

االجتماعية� ،أن مثل هذه الور�ش التي تنظمها �إدارة
الرخ�ص االجتماعية تن�سجم م��ع م�شروع الدائرة
ل�صقل مهارات املهنيني االجتماعني ف�ض ً
ال عن دعم
وتطوير املنظومة املهنية ورف��ع م�ستوى اخلدمات
املقدمة للمجتمع.
و�أ�ضافت النعيمي؛ �أن��ه منذ بداية الأزم��ة ال�صحية
جلائحة كورونا؛ رفعت الدائرة م�ستوى جاهزيتها
ال�ت�ق�ن�ي��ة ل���ض�م��ان ��س�ير ال�ع�م��ل يف ت�ع��زي��ز منظومة
الرتخي�ص املهني من خالل تقدمي الور�ش التوعوية
ع�ب�ر ال��و� �س��ائ��ل "االفرتا�ضية" ل�ت�ع��ري��ف املهنيني
االج�ت�م��اع�ي�ين ال�ع��ام�ل�ين يف امل �ن �� �ش ��آت االجتماعية
مب�ستجدات العمل املهني االج�ت�م��اع��ي وبالإ�ضافة
للمحا�ضرات والور�ش التوعوية والتثقيفية العامة
لأف��راد املجتمع ،كما لفتت النعيمي ،م�شرية �إىل �أن
ال��دائ��رة تعتزم بتنفيذ مثل ه��ذه ال��ور���ش والربامج
للمهنيني املرخ�صني لديها �شهرياً.
وتدعو دائرة اخلدمات االجتماعية املهنيني الراغبني
يف احل�صول على الرتخي�ص املهني تقدمي الطلبات
عرب الرابط الإلكرتونيةhttps://sssd.shj.ae/e-
� service?app=licProfessionalأو املوقع الإلكرتوين
للدائرة . ./https://sssd.shj.ae
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موزة بنت مبارك :الإمارات رائدة العمل التطوعي �إقليميا ودوليا
•• �أبوظبي-وام:

06

�أك��دت ال�شيخة الدكتورة م��وزة بنت مبارك �آل نهيان رئي�سة جمل�س �إدارة
م�ؤ�س�سة املباركة �أن دولة الإمارات قدمت منوذجاً فريداً يف العمل التطوعي
املبني على ا�سرتاتيجيات مدرو�سة تعزز من بناء الإن�سان وتر�سخ لديه
الوالء واالنتماء للوطن وقيادته الر�شيدة وتو�سع مداركه وتفتح �أمامه �آفاقاً
وا�سع ًة للوعي املجتمعي الهادف واملعزز خلطط وبرامج التنمية الوطنية .
و�أ�شادت برعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة
"حفظه اهلل" مل�سرية التنمية الوطنية والنه�ضة احل�ضارية التي ت�شهدها
دولتنا يف جميع املجاالت ويف مقدمتها العمل التطوعي الذي �سي�شهد خالل
الفرتة املقبلة نقلة نوعية من حيث الأداء وال�برام��ج املجتمعية املوجهة

ملختلف فئات املجتمع.
وقالت � " :إننا نفخر برفع �أ�سمى �آيات االمتنان والتقدير ل�صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه اهلل" على توجيهاته
ال�سديدة ور�ؤيته الثاقبة وفكره اخلالق ب�ش�أن النهو�ض بالعمل التطوعي
واالرتقاء به مبا يعزز من ريادة دولة الإمارات حملياً و�إقليمياً ودولياً " .
ج��اء ذل��ك خ�لال ت��ر�ؤ���س ال�شيخة ال��دك�ت��ورة م��وزة بنت م�ب��ارك �آل نهيان
االجتماع الأول ملجل�س �إدارة م�ؤ�س�سة املباركة بعد ت�شكيله اجلديد برئا�ستها
ال من ال�شيخة �شما بنت خليفة بن حمدان �آل نهيان نائباً
و�ضم املجل�س ك ً
لرئي�س جمل�س الإدارة والدكتورة �أمنة ال�ضحاك ال�شام�سي الوكيل امل�ساعد
لقطاع الرعاية وبناء القدرات يف وزارة الرتبية والتعليم والدكتورة ب�شرى
ع�ب��داهلل امل�لا مدير ع��ام هيئة ال��رع��اي��ة الأ��س��ري��ة يف دائ��رة تنمية املجتمع

يف �إم��ارة �أبوظبي و�أم��ل عبدالقادرالعفيفي الأم�ي�ن ال�ع��ام جل��ائ��زة خليفة
ال�ترب��وي��ة وال��دك�ت��ورة �سعاد حممد ال�سويدي والأ� �س �ت��اذة �شم�سة عبداهلل
الطائي وم��وزة ه�لال الهنائي مدير مكتب امل�ؤ�س�سة االحت��ادي��ة لل�شباب
بالإنابة والدكتورة رمي ف�يروز الكندي من كلية التقنية العليا وال�سيدة
عائ�شة نا�صر ال�سعدي.
و�أكدت ال�شيخة الدكتورة موزة بنت مبارك �آل نهيان خالل االجتماع على
�أه�م�ي��ة دور جمل�س الإدارة خ�لال ال�ف�ترة املقبلة يف تنفيذ ا�سرتاتيجية
امل�ؤ�س�سة والربامج واملبادرات التي تطرحها ترجم ًة لر�سالتها يف النهو�ض
مبختلف عنا�صر العمل التطوعي يف املجتمع وبناء الوعي الفكري والوطني
للن�شء واملراهقني وفق �أف�ضل املمار�سات العلمية والعملية يف هذا ال�صدد.
و�أ��ش��ارت �إىل حر�ص امل�ؤ�س�سة على تعزيز ال�شراكة املجتمعية مع خمتلف

اجل �ه��ات ذات ال�ع�لاق��ة مب��ا ي�خ��دم تنفيذ ه��ذه اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة والربامج
املرتبطة بها ومن بينها تلك املبادرات التي تطرحها امل�ؤ�س�سة واملوجهة لفئة
الن�شء واملراهقني عرببرنامج "املغاوير " الذي ي�ستهدف هذه الفئة ويقدم
ور�ش العمل التطبيقية والربامج التي ت�صقل مهاراتهم وتفتح لديهم �آفاق
الإبداع واالبتكار يف خدمة التنمية الوطنية .
و�أو�ضحت �أن الفرتة املقبلة �ست�شهد تنفيذ مبادرات رائدة من قبل امل�ؤ�س�سة
فيما يتعلق بدعم العمل التطوعي املوجه لهذه الفئات مبا يواكب �أجندة
"مبادئ اخلم�سني املقبلة"  ..م�شرية �إىل �أن ت�شكيل جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
املباركة اجلديد �سيمثل �إ�ضافة نوعية لهذه اجلهود املبذولة لدعم خارطة
العمل التطوعي على امل�ستوى املحلي مبا يو�سع من قاعدة الكوادر الوطنية
امل�ؤهلة يف هذا ال�صدد.

خليفة الرتبوية :الإمارات قدمت منوذجا مبتكرا يف رعاية الطفولة املبكرة

•• �أبوظبي -وام:

�أك��دت الأم��ان��ة العامة جلائزة خليفة
ال�ترب��وي��ة �أن دول ��ة الإم � ��ارات بقيادة
� �ص��اح��ب ال���س�م��و ال���ش�ي��خ حم �م��د بن
زايد �آل نهيان رئي�س الدولة "حفظه
اهلل" تقدم منوذجاً مبتكراً يف رعاية
ال �ط �ف��ول��ة امل �ب �ك��رة وت ��وف�ي�ر البيئة
املحفزة التي تهيئ لهذه الفئة النمو
ال�سليم �صحياً واجتماعياً وتعليمياً
وف � ��ق �أف �� �ض ��ل امل� �م ��ار�� �س ��ات العلمية
والتطبيقية ال�ت��ي ت ��أخ��ذ ب�ه��ا الدول
املتقدمة يف العامل.
و�أ��ش��ارت �إىل �أن دول��ة الإم ��ارات �أولت
الطفولة املبكرة عناية فائقة و�سنت
ال�ق��وان�ين والت�شريعات ال�ت��ي و�ضعت

خ��ري �ط��ة ط ��ري ��ق مل �� �س �ت �ق �ب��ل م�شرق
للطفل عرب مبادرات وبرامج تنفيذية
تد�شنها الهيئات املتخ�ص�صة يف رعاية
ال�ط�ف��ول��ة امل �ب �ك��رة ت�ع�ل�ي�م�ي�اً و�صحياً
وث�ق��اف�ي�اً وم��ن ب�ين ه��ذه امل �ب��ادرات ما
طرحته الأمانة العامة جلائزة خليفة
ال�ت�رب��وي��ة يف دورت� �ه ��ا امل��ا� �ض �ي��ة وهو
جمال جائزة خليفة العاملية للتعليم
املبكر والذي يت�ضمن فئتني هما:فئة
البحوث وال��درا� �س��ات ،وفئة الربامج
واملناهج واملنهجيات وطرق التدري�س.
ج��اء ذل��ك خ�ل�ال اجل�ل���س��ة احلوارية
التي نظمتها الأمانة العامة للجائزة
ع��ن ب�ع��د ب�ع�ن��وان " التعلم باللعب "
بح�ضور �أم��ل العفيفي الأم�ي�ن العام
جل��ائ��زة خ�ل�ي�ف��ة ال�ترب��وي��ة وحتدثت

االع �ت �ب��ار ن��وع التطبيقات والألعاب
والأدوات امل�ستخدمة يف اللعب ل�ضمان
خ �ل��ق ب �ي �ئ��ة ت�ع�ل�ي�م�ي��ة �آم� �ن ��ة وثرية
وت��رب��وي��ة ل�ت��زوي��د الأط �ف��ال ال�صغار
بالفر�ص التي ي�ستطيع فيها الطفل
�أن يعرب ع��ن �أف �ك��اره وي��رم��ز ويخترب
معرفته عن هذا العامل الوا�سع.
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا ق ��ال ��ت ه� �ن ��ادي �صالح
اليافعي ،مدير �إدارة �سالمة الطفل:
" الأطفال بُناة امل�ستقبل و�ص ّناع الغد
ويف �إط��ار ر�ؤي��ة �إدارة �سالمة الطفل
وال�ت��زام�ه��ا ب�ب�ن��اء جم�ت�م��ع ي�ن�ع��م فيه
الأطفال بال�صحة البدنية والنف�سية
و�إمي��ان �ن��ا ب��أه�م�ي��ة ال�ل�ع��ب والرتفيه
ودوره يف ت �ع��زي��ز � �ص �ح��ة الأط� �ف ��ال
وتنمية مداركهم و�إك�سابهم جمموعة

م ��ن اخل� �ب��رات امل �ت �ن��وع��ة يف مرحلة
الطفولة املبكرة حتر�ص الإدارة على
ت�شجيع اللعب بكافة �أنواعه و�أ�شكاله
ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ت��وف�ي�ر ب �ي �ئ��ة �آمنة
ل�ضمان �أمن الأطفال و�سالمتهم ".
و�أ�ضافت  " :اللعب عملية حيوية لها
فوائد معرفية واجتماعية وعاطفية
ق ّيمة حيث ت�سهم جميع �أ�شكال اللعب
بتنمية ع��دد م��ن امل �ه��ارات الأ�سا�سية
الالزمة مل�ساعدة الأطفال على النجاح
يف امل���س�ت�ق�ب��ل م�ث��ل ال�ت�ف�ك�ير النقدي
والتعاون والتوا�صل والإبداع واالبتكار
�إذ يُعد اللعب املحطة الأوىل النطالق
الأطفال يف رحلتهم التعليمية ولهذا امل��در��س��ة �أو يف امل �ن��زل �أو يف املجتمع ،ويف ختام اجلل�سة دار ح��وار حول دور وا�سعة من االبتكار واالبداع مبا يعزز
نلتزم يف �إدارة �سالمة الطفل بتوفري ل�ضمان �إثراء مهارات الأطفال وتعزيز الأ��س��رة وامل��در��س��ة يف تعزيز ال�شراكة من مواهب هذه الفئة و�إ�سهامهم يف
التي تدفع بالطفولة املبكرة نحو �آفاقاً التنمية الوطنية م�ستقب ً
ال.
بيئات تعليمية داعمة و�آمنة �سواء يف منوهم و�صحتهم ".

م�ضيفاً�" :شهدت العام اجلاري بداية رائعة من خالل جناح ماراثون �أمنية
الذي �أقيم للعام الرابع على التوايل بدعم بنك �أبوظبي التجاري ،مدينة
زايد الريا�ضية و�شركة "جلف مالتي �سبورت" ال�شريك الراعي للماراثون
و�شهد م�شاركة لأكرث من  800مُ ت�سابق ومُ ت�سابقة.
و�أردف قائ ً
ال" :كما ت�ض ّمنت الأ�شهر ال�ست الأوىل من العام احلايل �إطالق
العديد من امل ُ�ب��ادرات ،املُ�شاركات والفعاليات الناجحة مثل املُ�شاركة يف
خا�ص مب�ؤ�س�سة "حتقيق �أمنية"
معر�ض "بالتفورم  "09من خالل جناح ّ
داخ��ل املعر�ض بهدف التعريف ب��أه��داف ور�سالة امل�ؤ�س�سة ،ون�شر الوعي
حول �أعمالها� ،أن�شطتها ومبادراتها� .إ�ضافة �إىل �إقامة "حملة 2درهم"
م��ع جمموعة اللولو خ�لال �شهر رم�ضان ال�ك��رمي ،ال�ت�ع��اون م��ع �شرطة
�أبوظبي يف ي��وم الأمنية العاملي ،و�أخ�ي�راً ولي�س �آخ ��راً تنظيم الفعالية

مُ ذ ّكرة تفاهم مع جمموعة اللولو العاملية".
و�أ��ش��اد الزبيدي بال�شراكة املُجزية للم�ؤ�س�سة مع وزارة تنمية املجتمع،
والتي �أ�سهمت يف حتقيق �أمنيات  12طف ً
ال وطفلة خالل فعاليات معر�ض
"�إك�سبو  2020دبي" وبالتعاون مع جناح جمل�س التعاون لدول اخلليج
العربية.
واختتم الزبيدي ت�صريحه بالقول" :يف جعبة امل�ؤ�س�سة املزيد واملزيد من
امل ُ�ب��ادرات واخلطط الهادفة �إىل تعميق وزي��ادة �شراكاتنا مع امل�ؤ�س�سات
واخلا�صة احلري�صة على ر ّد اجلميل للوطن وت�أدية م�س�ؤولياتها
احلكومية
ّ
االجتماعية ،والتي ُت�سهم بالتايل يف متكيننا من حتقيق ا�سرتاتيجية
امل�ؤ�س�سة الإن�سانية النبيلة يف حتقيق املزيد من �أمنيات الأطفال املر�ضى،
ون�شر بذور ال�سعادة والأمل يف قلوبهم مع عائالتهم".

ف�ي�ه��ا ه �ن��ادي ال�ي��اف�ع��ي م��دي��رة �إدارة
� �س�ل�ام��ة ال �ط �ف��ل ب��امل �ج �ل ����س الأع �ل ��ى
ل���ش��ؤون الأ� �س��رة ب��ال���ش��ارق��ة و�أدارتها
ال��دك �ت��ورة ��س�م�يرة احل��و��س�ن��ي مدير
�إدارة مناهج العلوم الإن�سانية واللغات
يف وزارة الرتبية والتعليم .
و�أ��ش��ارت الدكتورة �سمرية احلو�سني
�إىل �أن التعلم باللعب والتلعيب �أو
التعلم القائم على اللعب والذي ي�ضع
الألعاب واللعب ك�أداة �أ�سا�سية لتعليم
م��راح��ل ال �ط �ف��ول��ة امل �ب �ك��رة وعن�صر
رئي�سي جلودة حياة الأطفال ورفاههم
التعليمي �إال �أن �أثر التعلم القائم على
اللعب يختلف م��ن طفل لآخ��ر ومن
جمتمع تعليمي لآخر و�إنه من الأوىل
يف الوقت الراهن �أن يتم الأخذ بعني

(�أمنية) ُتعلن عن جناحها يف حتقيق ا�سرتاتيجيتها خالل الن�صف الأول من عام 2022

•• �أبوظبي-الفجر:

�أعلنت م�ؤ�س�سة "حتقيق �أمنية" عن مت ّكنها من �إجناز �شوط مُ ه ّم وكبرية
من ا�سرتاتيجيتها الإن�سانية النبيلة خالل الن�صف الأول من عام ،2022
وذلك عرب عقد �شراكات وتوقيع مُ ذكرات تفاهم مع العديد من ال�شركاء
الرائدين يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية.
ويف م�ع��ر���ض تعليقه ع�ل��ى ه��ذا الإجن� ��از ،ق��ال ه��اين ال��زب �ي��دي ،الرئي�س
التنفيذي مل�ؤ�س�سة "حتقيق �أمنية"" :تمُ ّثل ال�شراكات اال�سرتاتيجية مع
واخلا�صة نقطة ق ّوة دافعة ملوا�صلة عملنا
العديد من امل�ؤ�س�سات احلكومية
ّ
النبيل يف حتقيق �أمنيات الأطفال املُ�صابني ب�أمرا�ض خطرية ُتهدّد حياتهم
داخل وخارج الدولة".

الثالثة لت�صميم تذكار امل�ؤ�س�سة يف املركز الثقايف ب�أبوظبي ،بال�شراكة مع
"خولة للفن والثقافة وب�إ�شراف عزة القبي�سي ،املُبدعة الإماراتية الرائدة
يف جمال الفن الت�شكيلي واملجوهرات".
وع��ن ال���ش��راك��ات اال�سرتاتيجية ال�ت��ي حفل بها الن�صف الأول م��ن عام
� ،2022أ�شار الزبيدي �إىل �أن م�ؤ�س�سة "حتقيق �أمنية" ،وبتوجيهات من
حرم �سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن خليفة �آل نهيان ،م�ست�شار �صاحب
ال�سمو رئي�س ال��دول��ة ،ال�شيخة �شيخة بنت �سيف ب��ن حممد �آل نهيان،
رئي�سة جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة "حتقيق �أمنية" ،قامت بتوقيع مُ ذ ّكرات
تفاهم مع جمعية الإمارات للثال�سيميا ،ومعهد التكنولوجيا التطبيقية
يف مركز �أبوظبي للتعليم والتدريب التقني واملهني ،م�ؤ�س�سة "الإجتاه
للم�س�ؤولية الإجتماعية"� ،أكادميية الإع�لام اجلديد بدبي� ،إ�ضافة �إىل

بحثا �أوجه التعاون يف جمال الدرا�سات و�أبحاث التكنولوجيا احليوية

وفدان علميان و�أكادمييان يزوران مركز تريندز ..ويث ّمنان جهوده البحثية والعلمية يف ا�ست�شراف امل�ستقبل

العلمية ،ليقوم املركز بدوره بن�شر
ه��ذه الأوراق البحثية والدرا�سات
التي يقوم ال�شباب ب�إعدادها� ،إ�ضافة
�إىل ت��وق�ي��ع ال�ع��دي��د م��ن مذكرات
ال�ت�ف��اه��م وال �ت �ع��اون م��ع م�ؤ�س�سات
�أك��ادمي�ي��ة وجامعات وم��راك��ز فكر،
ل��دع��م ال�ب��اح�ث�ين ال���ش�ب��اب وتنمية
م �ه��ارات �ه��م ،و�إع� ��داده� ��م ليكونوا
خرباء ومتخ�ص�صني تعتمد عليهم
الأوطان يف بناء امل�ستقبل.

•• ابوظبي-الفجر:

ا�ستعر�ض مركز تريندز للبحوث
واال�ست�شارات مع وفدين علميني
و�أكادمييني �آفاق التعاون امل�شرتك
يف جم ��االت ال��درا� �س��ات والأبحاث
ال�ع�ل�م�ي��ة امل���ش�ترك��ة امل�ن���ص�ب��ة على
ا�ست�شراف امل�ستقبل والتكنولوجيا
احل �ي��وي��ة ،وك��ل م��ا ي �خ��دم �أه ��داف
الأط ��راف يف ن�شر املعرفة املوثقة
القائمة على �أ�س�س علمية ر�صينة،
وت �ع��زي��ز جم� ��ال ال �ب �ح��ث العلمي
ب�أبحاث ودرا�سات فريدة ونوعية.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال زي� ��ارة وف ��د ملقر
امل ��رك ��ز يف �أب ��وظ �ب ��ي� � ،ض��م قامات
البحوث التطبيقية ،وكيم جفري
علمية و�أك��ادمي�ي��ة ،وعلى ر�أ�سهم :الدرا�سات اال�ست�شرافية.
ال��دك�ت��ور �سعيد خلفان الظاهري ك�م��ا زار وف ��د م��ن ك�ل�ي��ات التقنية مدير البحوث التطبيقية.
مدير مركز الدرا�سات امل�ستقبلية العليا م��رك��ز تريندز يف �أبوظبي ،وت� �ع ��رف ال� ��وف� ��دان �إىل قطاعات
يف جامعة دب��ي ،وال��دك�ت��ورة �شيخة وب �ح��ث اجل��ان �ب��ان �أوج � ��ه التعاون و�إدارات و�أق � �� � �س� ��ام "تريندز"
املزروعي رئي�سة جمموعة الإمارات وال�شراكة امل�ستقبلية يف املجاالت امل� �ت� �ن ��وع ��ة ،وث �م �ن��ا ج� �ه ��ود املركز
للخاليا اجلذعية ،والربوفي�سور ال �ب �ح �ث �ي��ة وامل �ع��رف �ي��ة والتدريب البحثية ال�ت��ي تعالج ال�ع��دي��د من
مِ � � ّْ�ن ب� ��ارك م��ن ال �� �ش��رك��ة العاملية وت� �ب ��ادل اخل �ب��راء والأك ��ادمي �ي�ي�ن ،الق�ضايا احليوية الإقليمية منها
القاب�ضة ،وبحث الدكتور حممد و�� �ض ��م ال ��وف ��د ك�ل� ً�ا م� ��ن :نيكوال وال�ع��امل�ي��ة ،كما اطلعا على �أحدث
عبد اهلل العلي الرئي�س التنفيذي بيتيت امل��دي��ر التنفيذي للبحوث �إ�� �ص ��دارات امل��رك��ز م��ن مو�سوعات
ل�ل�م��رك��ز ،م��ع ال��وف��د ال��زائ��ر �سبل ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة وري � � � ��ادة الأع � �م� ��ال ،علمية و�سال�سل معرفية ودرا�سات
ت � �ع� ��زي� ��ز ال� � �ت� � �ع � ��اون يف جم� � ��االت والدكتور غامن ك�شواين مدير �أول و�أبحاث متنوعة.

تعزيز الفكر الإن�ساين
بدوره ،قال الدكتور حممد عبداهلل
ال �ع �ل��ي ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ملركز
ت��ري �ن��دز ل �ل �ب �ح��وث واال�ست�شارات
�إن "تريندز" م�ن�ف�ت��ح ع �ل��ى بناء
ع� �ل��اق� � ��ات وث � �ي � �ق� ��ة م� � ��ع خمتلف
امل ��ؤ� �س �� �س��ات الأك ��ادمي �ي ��ة والعلمية
والتعليمية وال�ف�ك��ري��ة والبحثية،
املحلية والإقليمية والعاملية ،التي
ت�سعى �إىل تعزيز الفكر الإن�ساين
ومعاجلة خمتلف الق�ضايا الدولية

مبحتوى علمي دقيق وموثق ،مبيناً
�أن ا�سرتاتيجية "تريندز" اجلديدة
ت �ه��دف �إىل ال�ت��و��س��ع يف ال�شراكات
وال �ت �ع��اون م��ع خم�ت�ل��ف امل�ؤ�س�سات
واجل��ام �ع��ات وامل �ع��اه��د التعليمية،
مبيناً �أن املركز ي�ستهدف من وراء
تعزيز �شراكاته البحثية والعلمية �أن
يكون ج�سراً عاملياً للتوا�صل املعريف
والأكادميي ي�صل بني مراكز الفكر
واجلامعات� ،إ�ضافة �إىل اال�ضطالع
بدور فاعل يف �صناعة امل�ستقبل.

ع�ق��ول ال���ش�ب��اب وت�ن�م�ي��ة قدراتهم
ا�سرتاتيجية م�ستدامة
و�أو�ضح الدكتور العلي �أن "تريندز" و�إك� ��� �س ��اب� �ه ��م اخل� �ب ��رات العلمية
ي���س�خ��ر �إم �ك��ان �ي��ات��ه ك��اف��ة لتمكني والعملية ومتكينهم يف مراكز �صنع
ال �ب��اح �ث�ين وط �ل�اب اجل��ام �ع��ات يف القرار ،ف�ض ً
ال عن �إك�سابهم املهارات
جم��ال البحث العلمي ،عرب تب ِّنيه النوعية عرب انخراطهم يف دورات
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ع��امل �ي��ة م�ستدامة ،تدريبية وبحثية ومعرفية تتجاوز
ت�شمل �إطالق العديد من املبادرات املحلية �إىل العاملية.
امل�ب�ت�ك��رة وال �ف��ري��دة ال �ه��ادف��ة �إىل وذكر العلي �أن املركز د�شن العديد
تعزيز قدراتهم وتنمية مواهبهم من امل�ب��ادرات الهادفة �إىل ت�شجيع
ال�ب�ح�ث�ي��ة ،م �� �ش�يراً �إىل �أن املركز ال �� �ش �ب��اب ال �ب��اح �ث�ين وال� �ط�ل�اب يف
ي�ع�م��ل ج��اه��داً ع�ل��ى اال��س�ت�ث�م��ار يف اجل��ام �ع��ات ع �ل��ى ك �ت��اب��ة الأب �ح��اث

جناح �شرطة �أبوظبي ي�ستقطب زوار مهرجان ليوا للرطب

املهرجان حول ا�ضرار املخدرات وفر�ص عالج املتعاطني واملدمنني.
•• �أبوظبي-وام:
و�شاركت �إدارة ترخي�ص ال�سائقني واملركبات مبنطقة الظفرة يف املهرجان من
ا�ستقطب جناح �شرطة �أبوظبي عدداً كبرياً من زوار مهرجان ليوا للرطب يف خالل عر�ض مميزات جهاز �سهل الذكية يف ت�سهيل �إجراءات معامالت اجلمهور
منطقة الظفرة ب�إمارة �أبوظبي .واطلع الزوار يف من�صة �إدارة مكافحة املخدرات لرتخي�ص مركباتهم و�إ��س�ع��اده��م كما تعرف ال ��زوار على �إج ��راءات وعمليات
بالظفرة على �أهداف خدمة فر�صة �أمل التي تتيح طلب العالج ملتعاطي املواد الت�سجيل باخلدمات الإلكرتونية ل�شرطة ابوظبي و�أه��داف رخ�ص التوعية
املخدرة بطريقة ت�ضمن ال�سرية التامة وجهود املديرية يف مكافحة املخدرات للأطفال عرب الإ�صدار املميز من البطاقات التي تت�ألق باللون الذهبي �إ�شارة
وتوعية املجتمع مبخاطر الإدمان وعقدت حما�ضرة توعية للجمهور يف م�سرح اىل اليوبيل الذهبي لدولة االمارات العربية املتحدة ،و�إجنازاتها يف اخلم�سني

عاماً املا�ضية ،وم�سريتها امل�ستمرة نحو م�ستقبل م�شرق .ووزع��ت �إدارة املرور
وال��دوري��ات مبنطقة الظفرة ،املطويات وال�برو��ش��ورات التوعوية على �أفراد
املجتمع ،م��ؤك��دة �أهمية االل �ت��زام ب��الإج��راءات الوقائية التي تعزز ال�سالمة
املرورية .
و�أ��س�ه��م ق�سم ال�شرطة املجتمعية يف الظفرة بتعريف ال ��زوار ب��أه��داف حملة
"�صيف ب�أمان " وحم��اوره��ا املختلفة لتوعيتهم ب��الإر��ش��ادات ال�ضرورية ومن
�أهمها ت�أمني املنازل �أثناء الإجازة ال�صيفية خارج املنازل ،مثل الت�أ ّكد من �إحكام

نتاج بحثي متفرد
من جانبهما� ،أكد الوفدان الزائران
�أن ال�ن�ت��اج البحثي وامل �ع��ريف ملركز
تريندز متميز ومتفرد يف حتديد
اجت ��اه ��ات الأح� � ��داث يف امل�ستقبل
وحت�ل�ي��ل خم�ت�ل��ف امل �ت �غ�يرات التي
ميكن �أن ت�ؤثر يف هذه االجتاهات �أو
يف حركة م�سارها ،و�أ�شادا بن�شاطات
"تريندز" ال �ب �ح �ث �ي��ة والعلمية
ومب �� �س �ت��وى �إ�� �ص ��دارات ��ه النوعية،
وث َّمنا م��ا يقدمه امل��رك��ز م��ن ر�ؤى
و�أب �ح ��اث ودرا�� �س ��ات ر��ص�ي�ن��ة وذات
�أهمية للمجتمع العاملي ،وت�ساعد
��ص� ّن��اع ال �ق��رار على و��ض��ع احللول
للق�ضايا القائمة.

الأبواب والنوافذ ومداخل وخمارج املنازل ،والت�أكد من عدم وجود �آثار تدل على
عدم وجود �أحد يف املنزل مثل ال�صحف والربو�شورات ومل�صقات الدعاية وحث
الأ�سر على حماية الأط�ف��ال من املخاطر وع��دم تركهم مبفردهم يف املركبات
وحمايتهم من حوادث االختناق � ،أو حوادث الغرق يف امل�سابح.
كما اطلع الزوار على جهود �شرطة ابوظبي يف توعية �سائقي املركبات وال�شاحنات
ب�أهمية فح�ص الإطارات والت�أكد من �سالمتها وتعزيز وعي ال�سائقني با�ستخدام
�أف�ضل �أ�صناف الإطارات من اجل �سالمتهم و�سالمة مرافقيهم على الطرق.

اخلميس  21يوليو  2022م  -العـدد 13599

�أخبـار الإمـارات

2022 - Issue No 13599

July

21

Thursday

وزارة الداخلية وات�صاالت من  &eتطلقان تطبيق الهواتف الذكية «ح�صنتك» للمنازل
•• �أبوظبي -وام:

�أطلقت القيادة العامة للدفاع املدين بوزارة الداخلية و"ات�صاالت الإمارات"،
ركيزة االت�صاالت يف جمموعة  &eاملعروفة �سابقاً با�سم جمموعة ات�صاالت
 ،تطبيق منظومة "ح�صنتك للمنازل" للهواتف املحمولة  -وهو من�صة
تفاعلية ذكية ت�ساهم يف تعزيز �أمن و�سالمة الأفراد واملمتلكات عرب ت�سهيل
التحكم باملنظومة وا�ستقبال �إنذار احلريق يف �أي مكانٍ ووقت.
وي�ق��دم التطبيق ك��اف��ة اخل��دم��ات املتعلقة ب��اال��ش�تراك يف �إدارة منظومة
ح�صنتك للمنازل التي تعد خطوة ريادية على م�ستوى اخلدمات الذكية
يف جمال الأمن املجتمعي والوقاية من احلريق .ويتميز التطبيق ب�سهولة
ا�ستخدامه ،حيث يتيح �سال�سة كبرية يف الت�صفح والتفاعل والتنبيهات

وال��رد على اال�ستف�سارات ،ف�ض ً
ال عن خا�صية البحث ال�سريع ،وامل�شاركة
الرقمية ،وتوثيق بيانات امللف ال�شخ�صي للمواطن واملقيم.
ويتيح التطبيق مل�ستخدمي اخلدمة احلاليني �إمكانية متابعة املنظومة
والتحكم فيها عن بعد ،مبا فيها الإن��ذار املبكر على الهاتف يف �أي زمان
وم�ك��ان ،وميكن حتميل تطبيق  HASSANTUKم��ن متاجر �آبل
وجوجل بالي.
و�أك ��د ال �ل��واء ال��دك�ت��ور جا�سم امل��رزوق��ي ،ق��ائ��د ع��ام ال��دف��اع امل��دين بوزارة
الداخلية ،حر�ص الوزارة على تقدمي منظومة خدمات ترتقي ب�أمناط حياة
املجتمع الإماراتي ،واال�ستفادة من التقنيات احلديثة والتطبيقات الذكية
لتح�سني جودة هذه اخلدمات و�صو ًال �إىل حتقيق الأهداف اال�سرتاتيجية
يف تعزيز الأم��ن ،وحفظ الأرواح ،واحلماية من احلريق ،ورفع م�ستويات

الأداء و�سرعة اال�ستجابة بالإ�ضافة �إىل حتقيق م�ستهدفات خطط التحول
الرقمي.
وق��ال الدكتور امل��رزوق��ي" :عملنا مع اجلهة املنفذة ’ات�صاالت الإمارات‘
ب�صورة تكاملية ومتوا�صلة لتحديث اخلدمات املتعلقة مبنظومة الإنذار
الذكي ’ح�صنتك للمنازل‘ ،والتي تعد خطوة ريادية عززت جهود الدفاع
املدين يف مكافحة احلريق وتعزيز الإجراءات اال�ستباقية .ويندرج ذلك يف
�إطار تطبيق توجيهات حكومة الإمارات يف التحول �إىل احلكومة الرقمية،
وبهدف �إ�سعاد املتعاملني وتقدمي �أف�ضل اخلدمات وامل�شاريع الإلكرتونية
الذكية والرقمية".
من جانبه ق��ال عبداهلل �إبراهيم الأح�م��د ،النائب الأول للرئي�س لقطاع
امل�ؤ�س�سات احلكومية يف "ات�صاالت الإمارات"" :ت�سعى ’ات�صاالت الإمارات‘

دائماً �إىل حتقيق الريادة يف ع�صر النه�ضة الرقمية ،وتفعيل ال�شراكات مع
اجلهات احلكومية لتوظيف �أح��دث احللول واخل��دم��ات الذكية يف وقاية
وحماية املجتمع والأفراد .ويج�سد �إطالق تطبيق ح�صنتك الذكي للهاتف
املتحرك ،بالتعاون مع وزارة الداخلية ،مدى حر�صنا على امل�ساهمة الفعالة
يف تطوير خدماتنا الذكية وتو�سيع نطاقها يف جماالت التحول الرقمي
مبا ي�ضمن تقدمي �أف�ضل اخلدمات للمجتمع وفقاً لأعلى معايري احلماية
والوقاية".
و�أ��ض��اف الأح�م��د" :ب�صفتنا م�ؤ�س�سة وطنية تهتدي بتوجيهات القيادة
الإم��ارات �ي��ة ال��ر��ش�ي��دة ،نحر�ص على العمل الت�شاركي والتكاملي �ضمن
منظومة عمل م��وح��دة تعمل على تقدمي �أف�ضل اخل��دم��ات ،وت�ساهم يف
حتقيق ر�ؤية الإمارات وتعزيز م�سرية التنمية ال�شاملة".
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عمار النعيمي يطلع على ا�سرتاتيجيات و�أهداف الهوية واجلن�سية و�أمن املنافذ واحلدود واملناطق احلرة
•• عجمان-وام:

ا�ستقبل �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان مبكتبه يف ديوان
احلاكم �أم�س� ،سعادة اللواء �سهيل �سعيد اخلييلي مدير عام الهيئة االحتادية
للهوية و اجلن�سية واجل �م��ارك و�أم��ن املنافذ ب��الإن��اب��ة و��س�ع��ادة حممد �أحمد
الكويتي مدير ع��ام الهيئة العامة لأم��ن املنافذ و احل��دود و املناطق احل��رة و
الوفد املرافق لهما بح�ضور العميد حممد عبد اهلل علوان مدير عام الإقامة
و�ش�ؤون الأجانب عجمان.

و يف م�ستهل ال�ل�ق��اء ،رح��ب �سمو ال�شيخ ع�م��ار ب��ن حميد النعيمي  ،بالوفد و �أكد �سموه دعم �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س
ال��زائ��ر م�شيداً ب��ال��دور الوطني ال��ذي ت�ضطلع ب��ه الهيئة االحت��ادي��ة للهوية الأعلى حاكم عجمان لكل ما من �ش�أنه �أن يحقق امل�صلحة الوطنية والأهداف
واجلن�سية واجلمارك والهيئة العامة لأمن املنافذ و احلدود و املناطق احلرة ال�سامية التي ت�سعى �إليها الهيئة االحت��ادي��ة للهوية واجلن�سية واجلمارك
يف دعم منظومة العمل الأمني من خالل ر�سم اال�سرتاتيجيات الأمنية وو�ضع والهيئة العامة لأمن املنافذ واحلدود واملناطق احلرة .و اطلع �سمو ويل عهد
ال�سيا�سات الوطنية التي تكفل حتقيق �أعلى معدالت الأمن وال�سالمة باملنافذ عجمان من مدير عام الهيئة االحتادية للهوية واجلن�سية واجلمارك بالإنابة
واحل ��دود وامل�ن��اط��ق احل��رة يف ال��دول��ة ،م��ا ي��دع��م امل�ك��ان��ة امل�م�ي��زة عامليا لدولة و مدير عام الهيئة العامة لأمن املنافذ واحلدود واملناطق احلرة على �أهداف
الإم ��ارات العربية املتحدة بتوجهات القيادة الر�شيدة من �أج��ل تعزيز الأمن واخت�صا�صات الهيئتني واخلدمات واملمار�سات املتطورة و�آليات �سري العمل التي
حتر�ص الهيئتان على ا�ستدامة متيزها.
والأمان ،وتر�سيخ جودة احلياة و�إ�سعاد جمتمع دولة الإمارات .

من جانبه تقدم اللواء �سهيل �سعيد اخلييلي و�سعادة حممد �أحمد الكويتي
بال�شكر والتقدير �إىل �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي و �سمو
ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي على دعمهما و�أك��دا موا�صلة العمل ب�إخال�ص
وتر�سخ مكانة الإم��ارات بني �أكرث دول
وتقدمي خدمات نوعية ومتم ّيزة تدعم ّ
العامل �أمناً و�أم��ان�اً وتعزيز االقت�صاد الوطني للمحافظة على �سمعة الدولة
و�صورتها النا�صعة وما حققته من �إجنازات يف املجاالت كافة.
ح�ضر اللقاء� ،أحمد �إبراهيم الغمال�سي رئي�س مكتب ويل العهد و يو�سف حممد
النعيمي مدير عام دائرة الت�شريفات وال�ضيافة وعدد من كبار امل�س�ؤولني.

دعم ًا للجهود العاملية يف مراقبة ت�أثري املتغريات املناخية

مركز حممد بن را�شد للف�ضاء ين�ضم �إىل املر�صد الف�ضائي الدويل للمناخ
• �سامل املري :اخلطوة ت�ؤكد التزام دولة الإمارات بدعم اجلهود الدولية الرامية لر�صد ت�أثري التغريات املناخية ومعاجلة ما ينجم عنها من حتديات
• داوود الهاجري :الإ�سهام يف تعزيز دور دولة الإمارات ودبي يف تنفيذ بنود اتفاقية باري�س للمناخ بتوفري معلومات الر�صد البيئي للدول واملنظمات العاملية املعن ّية

•• دبي -وام:

ان� ��� �ض ��م م ��رك ��ز حم� �م ��د ب� ��ن را�� �ش ��د
للف�ضاء  MBRSCر��س�م� ًي��ا �إىل
امل��ر��ص��د ال�ف���ض��ائ��ي ال ��دويل للمناخ
 ، SCOاالحتاد العاملي الذي ي�ضم
وك ��االت وم�ن�ظ�م��ات ال�ف���ض��اء بقيادة
املركز الوطني للدرا�سات الف�ضائية
 CNESوالذي ي�سعى �إىل تن�سيق
اجل� �ه ��ود ال �ع��امل �ي��ة وال �ت ��و� �ص ��ل �إىل
التقييم الدقيق ومراقبة ت�أثري تغري
املناخ ،كما ت�أتي هذه اخلطوة متا�ش ًيا
يف �إط� ��ار ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ب�ين دولة
الإم��ارات وفرن�سا يف جمال م�شاريع
الف�ضاء امل�ستقبلية.
وم� ��ن خ�ل��ال ان �� �ض �م��ام��ه �إىل هذا
امل��ر� �ص��د�� ،س�ي�ق��وم م��رك��ز حم�م��د بن
را� �ش��د ل�ل�ف���ض��اء ب�ت�ق��دمي املعلومات
ال � � � � � � � � ��واردة ع � � ��ن ط� � ��ري� � ��ق ال� �ق� �م ��ر
اال�� �ص� �ط� �ن ��اع ��ي ، DMSat-1
وه� ��و الأول ل �ب �ل��دي��ة دب� ��ي ملراقبة
الغالف اجلوي ومت �إطالقه يف العام
 ،2021ويعمل على تعزيز التدابري
الهادفة �إىل حماية البيئة ،وتر�سيخ
م�ك��ان��ة دب��ي ك�ن�م��وذج ع��امل��ي للتنمية
امل�ستدامة� ،إذ ت�شارك بلدية دب��ي يف
هذا الإطار البيانات والنتائج الق ّيمة
امل�ستخل�صة من القمر اال�صطناعي
مع جمتمع الف�ضاء الدويل ،ال�سيما
و�أن القمر قد قام منذ �إطالقه بدور

ب��ال��غ الأه�م�ي��ة يف مراقبة التغريات
املناخية يف دولة الإمارات وم�سبباتها
املختلفة.
وق��د ق��ام �سعادة �سامل حميد املري،
م��دي��ر ع��ام م��رك��ز حم�م��د ب��ن را�شد
ل�ل�ف���ض��اء ،ب�ت��وق�ي��ع م �ي �ث��اق املر�صد
ال�ف���ض��ائ��ي ال ��دويل ل�ل�م�ن��اخ SCO
يف خ�ط��وة مت�ه��د ال�ط��ري��ق لع�ضوية
دول��ة الإم ��ارات الر�سمية يف ال�شبكة
الدولية.
ويف تعليق له على توقيع امليثاق ،قال
املري" :هذه خطوة �أ�سا�سية ومهمة
لتحقيق ر�سالتنا بال�شراكة مع بلدية
دب ��ي ،وب ��دء ال �ت �ع��اون م��ع املنظمات
ال��دول�ي��ة ال��س�ت�خ��دام ال�ب�ي��ان��ات التي
جن�م�ع�ه��ا م��ن ال �ق �م��ر اال�صطناعي
� ، DMSat-1إ�سهاماً م��ن دولة
الإم� � ��ارات يف دع ��م اجل �ه��ود العاملية

امل�ب��ذول��ة لر�صد ت��أث�ير تغري املناخ،
حتى نتمكن من امل�شاركة يف معاجلة
ت�ب�ع��ات ه ��ذه ال�ق���ض�ي��ة امل �ل� ّ�ح��ة التي
يت�شارك العامل يف الت�صدي لها".
و�أ�شاد املري بجهود املر�صد الف�ضائي
ال � ��دويل ل�ل�م�ن��اخ وف ��روع ��ه املحلية،
م��ؤك��داً �أن حجم وم��دى ت�أثري تغري
امل �ن��اخ يتطلبان ج �ه��داً ت�ع��اون�ي�اً من
جميع الأط��راف املعنية ،مثمناً دور
امل��ر��ص��د يف ج�م��ع وحت�ل�ي��ل البيانات
ال� ��واردة م��ن الأق �م��ار اال�صطناعية
حول هذا املو�ضوع ،وم��ؤك��داً �أن هذا
ال�ت�ع��اون ي�ساعد يف �صياغة خطط
عمل ت�ضمن حماية الأر�ض واحلفاظ
عليها للأجيال احلالية واملقبلة.
و�أ�ضاف�" :شرف كبري لنا �أن نن�ضم
�إىل هذه املبادرة العاملية ،كما ي�شرفنا
م���ض��اف��رة ج �ه��ودن��ا م��ع ب�ل��دي��ة دبي

لإ�ضافة �إجنازات جديدة ل�سجل دولة
الإمارات احلافل بالإجنازات الهادفة
خلدمة �شعوب املنطقة والعامل".
ومي� � �ث � ��ل ال � �ق � �م� ��ر اال�� �ص� �ط� �ن ��اع ��ي
� DMSat-1أح��د العنا�صر التي
ت ��ؤك��د ال �ت��زام دول ��ة الإم � ��ارات ببنود
اتفاقية باري�س للمناخ ال�ت��ي تدعو
�إىل توفري البيانات ح��ول انبعاثات
غ� � ��ازات االح �ت �ب��ا���س احل � � ��راري من
ال��دول املو ِّقعة ،ف�ض ً
ال عن االرتقاء

بالقدرات الوطنية يف جمال درا�سة اخل �ط��ة ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�ت�غ�ير املناخي
وحتليل ظاهرة االحتبا�س احلراري ،للدولة .2050-2017
�إذ ي� �ع ��د �إط� �ل� ��اق  DMSat-1من جهته ،قال �سعادة داوود الهاجري،
وت�شغيله ج��ان�ب�اً م��ن ا�سرتاتيجية م��دي��ر ع ��ام ب�ل��دي��ة دب ��ي " :ي�سعدنا
دب � ��ي ل �ل �ط��اق��ة ال �ن �ظ �ي �ف��ة  2050البدء بالتعاون مع املنظمات الدولية
وا� �س�ترات �ي �ج �ي��ة الإم � � ��ارات للطاقة ال�ستخدام البيانات التي جنمعها من
 ،2050فيما ت�سهم البيانات التي القمر اال�صطناعي ، DMSat-1
يجمعها يف تنفيذ ال�ن�ظ��ام الوطني وال��ذي �أح��دث نقلة نوعية بتقنيات
لإدارة ان �ب �ع��اث غ � ��ازات االحتبا�س و�آليات الر�صد امل�ستخدمة يف جمال
احل��راري ب�شكل كبري ،وذل��ك �ضمن الت�أكيد على جودة الهواء وانخفا�ض

م�ل��وث��ات بيئة ال �ه��واء ،ومت��ا��ش�ي�اً مع
جم��ري��ات ال�ت�ط��ور ال�ع��امل��ي يف جمال
ال �ب �ي��ان��ات ال�ف���ض��ائ�ي��ة واال�ست�شعار
ع��ن ُب �ع��د ،ل �ه��ذا �أُط� �ل ��ق ه ��ذا القمر
اال�صطناعي النانومرتي املخ�ص�ص
لأغ��را���ض ال��ر��ص��د البيئي بالوطن
العربي ،كما �أن ال�سعي يف الإ�سهامات
اال�سرتاتيجية على النطاق العاملي
ي�ع��زز دور دول ��ة الإم � ��ارات يف تنفيذ
بنود اتفاقية باري�س للمناخ والتي

تن�ص على توفري معلومات وبيانات
ر� �ص��د ان�ب�ع��اث��ات ال �غ��ازات الدفيئة،
وت�سخري التقنيات املتطورة وو�ضع
�آل�ي��ات متقدمة يف عمليات الر�صد،
وب �ن��اء ال� �ق ��درات ال��وط�ن�ي��ة لدرا�سة
ظ��اه��رة االحتبا�س احل ��راري ،ودعم
ال � ��دول ال �ن��ام �ي��ة ب �ت��وف�ير البيانات
والتقنيات ال�لازم��ة لتنفيذ �أهداف
االتفاقية ،وزيادة الإ�سهام الإيجابي
ل��دب��ي ب �ت��وف�ير م �ع �ل��وم��ات الر�صد
البيئي للمنظمات العاملية والدول
الأخ� � � ��رى .وت� �ق ��دم ج �م �ي��ع وك� ��االت
الف�ضاء الأوروب�ي��ة الدعم للمر�صد
ال�ف���ض��ائ��ي ال ��دويل ل�ل�م�ن��اخ SCO
ال � ��ذي ت��وج��د ل ��ه ف � ��روع وط �ن �ي��ة يف
رو� �س �ي��ا وال �� �ص�ين وال �ي��اب��ان والهند
وامل �غ��رب والإم � ��ارات .وت�ل�ت��زم الدول
الأع �� �ض��اء ب�ت��وف�ير ب �ي��ان��ات الأقمار
اال��ص�ط�ن��اع�ي��ة ال�ت��ي جتمعها لدعم
هذه املبادرة ،ومبا يعود بالنفع على
املجتمع ال��دويل عموماً ،للم�ساعدة
يف ت�ق�ي�ي��م ور� �ص��د ال �ت ��أث�ي�ر العاملي
لتغري املناخ.
و�إ�ضافة �إىل توفري بيانات الأقمار
اال��ص�ط�ن��اع�ي��ة ع�ق��ب ال�ت�ح�ق��ق منها
ب�ش�أن تغري املناخ� ،سي�ساعد املر�صد
�أي �� �ض �اً يف ت�ط��وي��ر جم�م��وع��ة �أدوات
وخ ��دم ��ات م �ف �ي��دة ل �ت �ع��زي��ز ق ��درات
احلو�سبة يف جم��ال حتليل البيانات
املتخ�ص�صة حول تغري املناخ.

الطاقة والبنية التحتية تتابع �سري الأعمال لتنفيذ طرق للربط بني مناطق الدولة
•• دبي-وام:

ت���ش��رف وزارة ال�ط��اق��ة وال�ب�ن�ي��ة التحتية ح��ال�ي��ا ع�ل��ى تنفيذ ع��دد م��ن الطرق
ال�شريانية التي تربط مناطق الدولة والتي تلبي احتياجات التو�سع ال�سكاين
والعمراين وا�ستيعاب الزيادة املتنامية يف احلركة املرورية.
و�أ��ش��ار �سعادة املهند�س يو�سف عبداهلل الوكيل امل�ساعد لقطاع م�شاريع البنية
التحتية الإحتادية يف وزارة الطاقة والبنية التحتية �إىل هذه امل�شاريع ومنها
م�شروع ان�شاء واجناز امتداد طريق االم��ارات "املرحلة الثانية" الذي يت�ضمن
ان�شاء تقاطع رئي�سي ونفق لإ�ستيعاب احلركة املرورية من و�إىل املناطق الو�سطى
واملنطقة ال�شرقية للدولة الفتا �إىل �أن ن�سبة اجنازه و�صلت حتى الآن �إىل 23%
وه�سيتم االنتهاء منه خالل �أغ�سط�س من العام املقبل .2023
و�أ�ضاف �أن امل�شروع ي�شمل تنفيذ نفق مقو�س بخم�س حارات يف كل اجتاه ثالثة
منها تخدم الفرتة احلالية وحارتني للتو�سع امل�ستقبلي حيث �سريبط طريق
خ��ورف�ك��ان اجل��دي��د ب���ش��ارع الإم � ��ارات م��ن خ�ل�ال ع��دد م��ن ال �ط��رق الإنزالقية
واحللقية منوها ب�أن امل�شروع ي�شمل كذلك نقل وحماية اخلدمات القائمة حيث
�سي�سهم التقاطع بعد �إجن��ازه من رف��ع م�ستوى ال�سالمة وتوفري حركة حرة
وان�سيابية.
ولفت �إىل م�شروع تطوير ورف��ع كفاءة الطريق االحتادي"  "E88ال�شارقة -

الذيد  -م�سايف "املرحلة الثالثة " من تقاطع  7حتى مدخل الذيد والذي بلغت و�أكد املهند�س يو�سف عبداهلل حر�ص وزارة الطاقة والبنية التحتية على تطوير
ن�سبة اجنازه  14%مبينا �أن امل�شروع عبارة عن تطوير طريق ال�شارقة الذيد وحت�سني �شبكة الطرق املمتدة يف كافة الإم��ارات والتي تلبي احتياجات التو�سع
من ج�سر  7حتى مدخل الذيد بطول  29كيلومرتا وذلك ب�إ�ضافة حارة جديدة والإنت�شار ال�سكاين والعمراين وا�ستيعاب الزيادة املتنامية يف احلركة املرورية
يف كل اجتاه لي�صبح الطريق ثالث حارات يف كل اجتاه مع عمل �صيانة للحارات ف�ض ً
ال عن حت�سني حركة النقل وت�سهيل حركة امل��رور م�شريا �إىل �أن الوزارة
القائمة ف�ضال عن ان�شاء تقاطع حلقي جديد ليخدم م�ستخدمي طريق نزوى تطبق �أف�ضل املمار�سات العاملية عرب الإعتماد على منظومة الإبتكار والإ�ستدامة
والذكاء الإ�صطناعي �إىل جانب تعاونها مع �شركائها الإ�سرتاتيجيني للمحافظة
 مليحة يف �إمارة ال�شارقة.وق��ال �إن من بني امل�شاريع التي ت�شرف عليها ال ��وزارة م�شروع �إن�شاء و �إجناز على مكت�سبات الدولة يف جمال البنية التحتية وح�صولها على مراكز عاملية
امتداد طريق الإمارات يف مرحلته الثانية "الطريق الرابط بني �شارع الإمارات متقدمة مب�ؤ�شرات التناف�سية العاملية.
م��ع ��ش��ارع الإحت ��اد -املرحلة الأوىل" وال��ذي بلغت ن�سبة الإجن ��از فيه  % 42وقال �إن الوزارة توا�صل جهودها و�سعيها احلثيث نحو ا�ستدامة كافة قطاعاتها
مو�ضحا �أن��ه �سيتم الإنتهاء من �أعمال امل�شروع خالل الربع الأخ�ير من العام وم��ن بينها ال�ط��رق ولنقل وذل��ك ملواكبة تطلعات ال��دول��ة �إىل دع��م م�ؤ�شرات
احلايل  2022حيث يتكون امل�شروع من طريق مزدوج حارتني بكل اجتاه بطول الإ�ستدامة يف تلك القطاعات ب�شكل يكر�س مكانة الإمارات بو�صفها رائدة عامليا
 2.8كيلومرت يربط يف مرحلته الأوىل �شارع ال�شيخ حممد بن زايد مع طريق يف هذا املجال احليوي ومن بني هذه اجلهود �إطالق "�أدلة الإ�ستدامة للمباين
وال�ط��رق الإحتادية" التي متثل دع�م�اً مل�ستهدفات ال��دول��ة املرتبطة بتحقيق
الإمارات و�ستكون هناك مرحلة �أخرى لرتبطه مع �شارع الإحتاد.
ونوه ب�أن هذا الطريق �سي�شكل حموراً عمودياً على الطرق الإحتادية" E11و الإ�ستدامة يف م�شاريع البنية التحتية وه��ي دليل لتنفيذ امل�ب��ادئ التوجيهية
E311و"و E611يربط ب��الإجت��اه ال�شرقي الغربي حيث �سيخدم املناطق الإحتادية للطرق امل�ستدامة واملباين امل�ستدامة والتي بدورها �ست�ساهم يف رفع
املحيطة ب�شارع ال�شيخ زايد و�شارع االم��ارات مثل مدينة الإم��ارات و"�آب تاون" كفاءة الأ��ص��ول وتقليل تكاليف ال�صيانة والت�شغيل وم��واءم��ة الأ��ص��ول ملعايري
واحلليو ومنطقة احلمرية وال��زب�ير وغريها من املناطق يف ام��ارت��ي ال�شارقة كفاءة الطاقة وكفاءة ا�ستهالك املياه وا�ستخدام مواد بناء م�ستدامة ف�ضال عن
�إدارة النفايات وتقليل الت�أثري ال�سلبي للم�شاريع على البيئة واملناخ.
وعجمان.

و�أك ��داً �أن الإم� ��ارات تعد م��ن ال ��دول ال��رائ��دة عاملياً يف تطوير قطاعي البنية
التحتية والطرق حيث حققت نتائج متقدمة �ضمن م�ؤ�شرات التناف�سية يف تلك
القطاعات احليوية التي متثل داعماً رئي�س للإقت�صادات الوطنية والرفاهية
وجودة احلياة وحتقيق التنمية امل�ستدامة التي تعزز من تناف�سية الدولة وتدعم
عبورها ب�سال�سة خلم�سني عاماً مقبلة من الإجنازات النوعية و�صو ًال �إىل حتقيق
املئوية  .2071ولفت الوكيل امل�ساعد لقطاع م�شاريع البنية التحتية الإحتادية
�أن الوزارة ت�أخذ كافة االجراءات الإحرتازية للمحافظة على �سالمة العاملني
يف م�شروعاتها حيث تدير امل�شروعات وعقد الإجتماعات عن بعد وتتابع �سري
الأعمال والإجن��از من خالل كامريات البث احلي املثبتة يف مواقع امل�شروعات
ف�ضال عن ا�ستخدام الطائرات من دون طيار م�شريا �إىل �أن ال��وزارة تعزز من
ا�ستخدام املواد امل�ستدامة يف م�شروعاتها حيث يتم ا�ستخدام �أ�صباغ متت�ص ثاين
�أوك�سيد الكربون وال��روائ��ح الكريهة من اجلو ف�ضال عن ا�ستحداث منظومة
ال�ط��رق اخل�ضراء بهدف تقييم وت�صميم وتنفيذ ال�ط��رق مب��ا يحقق التنمية
امل�ستدامة ويحافظ على البيئة بجميع مراحل العمل من تنفيذ وت�شغيل التي
بدورها ت�ساهم يف تقليل االنبعاثات الكربونية بن�سبة � 30%إىل جانب تقليل
ا�ستهالك الكهرباء بن�سبة  50%وتقليل م��واد البناء الهالكة بن�سبة 70%
وا�ستخدام نوعية جديدة من و�سائد اجل�سور والتي حتقق معايري الإ�ستدامة
حيث يزيد عمرها الإفرتا�ضي وال حتتاج ل�صيانة.
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ايرث
للطاقه
رخ�صة رقم CN 4007528:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ق�صه
كافيه
رخ�صة رقم CN 3698394: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 :وايت هوب للنقليات
واملقاوالت العامه
رخ�صة رقم  CN 3769850:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حممد ماجد مبارك حممد املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف هادف �سعيد فالح �سعيد املن�صوري
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
لوك�سوري كلو�ست للتجارة العامة
رخ�صة رقم CN 2381618: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)
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :بقالة الطنبور
رخ�صة رقم  CN 1032725:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ابراهيم بخيت را�شد ذبيان املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف بخيت را�شد ذبيان حممد املن�صوري
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 :الكرامة لتجارة
الأملنيوم والنحا�س والبطاريات امل�ستعملة
رخ�صة رقم  CN 4216005:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ف�ضل ابوبكر �سامل الطهبو�ش %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �ساملني مبخوت حممد العامري
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/النظافة
الالمعة
رخ�صة رقم CN 2998070:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/بارليتو
للمقاوالت العامه
رخ�صة رقم CN 1727693: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
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/ا�ست�شر
لال�ست�شارات القانونيه
رخ�صة رقم CN 3989140:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة�/إك�س �آي
يف لال�ست�شارات
رخ�صة رقم CN 4113100:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/
الربتقايل للن�شر والهدايا
رخ�صة رقم CN 2973531:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/االهرام
لال�ست�شارات القانونية
رخ�صة رقم CN 4185502: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
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :بل�س وان لل�شيلة والعباية
رخ�صة رقم  CN 1273405:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حمدان �سامل حمد را�شد النعيمى %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف حمدان �سامل حمد را�شد النعيمى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبدالقادر حممد كونهى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 10000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /بل�س وان لل�شيلة والعباية

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :فاري خلدمات رجال االعمال
رخ�صة رقم  CN 3689086:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  0*0اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /فاري خلدمات رجال االعمال

�إعــــــــــالن

PLUS ONE ABAYA & SHELA

�إىل /بل�س وان لل�شيلة والعباية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

�إعــــــــــالن

VARY BUSINESSMEN SERVICES

�إىل/فاري خلدمات رجال االعمال � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
VARY BUSINESSMEN SERVICES - 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.

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة اال�ستثمار يف امل�شروعات التجارية و ت�أ�سي�سها و ادارتها 6499001
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.
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PLUS ONE ABAYA & SHELA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :الت�صنيف العاملي للمقاوالت وال�صيانة
العامه ذ.م.م رخ�صة رقم  CN 4338258:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حمد �سيف على حممد الكلبانى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /الت�صنيف العاملي للمقاوالت وال�صيانة العامه ذ.م.م
AL TASNIF AL ALAMI OF CONTRACTING AND GENERAL MAINTENANCE L.L.C

�إىل /الت�صنيف العاملي للمقاوالت وال�صيانة العامه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AL TASNIF AL ALAMI OF CONTRACTING AND GENERAL
MAINTENANCE - 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
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مطعم �سالت اند كاراميل
رخ�صة رقم  CN 2534367:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات  /حذف ا�سامه احمد عبداهلل احلورى احل�ضرمى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم �سالت اند كاراميل
SALT & CARAMEL RESTAURANT

�إىل /مطعم �سالت اند كاراميل � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
SALT AND CARAMEL 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)

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :الب�شاري لت�أجري العقارات و�إداراتها
رخ�صة رقم  CN 4489964:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة لطيفه بوال ابراهيم %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /ادم ابراهيم من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /ادم ابراهيم من � % 100إىل %50
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة مهنية �إىل �شركة مهنية
تعديل �إ�سم جتاري من /الب�شاري لت�أجري العقارات و�إداراتها
AL-BASHARI REAL ESTATE RENTAL AND MANAGEMENT

�إىل /الب�شاري لت�أجري العقارات و�إداراتها
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :دو�سان هيفى اند�سرتي�س اند كون�سرتاك�شن
كومبانى � -أبوظبي رخ�صة رقم  CN 1001674:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل مدير � /إ�ضافة داييوجن يو
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة دو�سان انريبيليتي كومباين ليمتد
DOOSAN ENERBILITY CO LTD
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�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :حممد �سيد لتجاره االدوات الكهربائية وال�صحية
ذ.م.م  -فرع �أبو ظبي  1رخ�صة رقم  CN 3776533:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد عالء الدين نور العلم %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد امداد احلق �سيد احلق
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف مها �سلطان هزمي ال�سويدى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد �سيمون اال�سالم �سامون ابوالب�شر
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  null* nullاىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من فرع �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /حممد �سيد لتجاره االدوات الكهربائية وال�صحية ذ.م.م  -فرع �أبو ظبي 1
MOHAMMAD SYED ELECT & SANITARY WARE TR L.L.C - BRANCH OF ABU DHABI 1

�إىل /حممد عالء الدين لتجارة مواد البناء � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

MOHAMMED ALA UDDIN BUILDING MATERIALS TRADING SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ام دوت ام لت�صميم
االعالنات رخ�صة رقم  CN 4432874:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

تعديل وكيل خدمات � /إ�ضافة �شركة جيبكا للتجارة ذ م م

�إ�ضافة كلثم �سامل خمي�س زعل الواىل %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف دو�سان هيفى اند�سرتي�س اند كون�سرتاك�شن كومبانى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف موزه �سامل خمي�س زعل الواىل

GIBCA TRADING COMPANY L L C
Doosan Heavy IndustrieS & Construction Company Limited

تعديل وكيل خدمات  /حذف �شركة جيبكا للتجارة واملقاوالت ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /دو�سان هيفى اند�سرتي�س اند كون�سرتاك�شن كومبانى � -أبوظبي
DOOSAN HEAVY INDUSTRIES & CONSTRUCTION COMPANY LIMITED - ABU DHABI

AL - BASHARI REAL ESTATE RENTAL AND MANAGEMENT

�إىل /دو�سان انريبيليتي كومباين ليمتد �أبوظبي

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.

DOOSAN ENERBILITY CO LTD - ABUDHABI

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

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

تعديل مدير  /حذف موزه �سامل خمي�س زعل الواىل
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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عربي ودويل

وا�شنطن ّتتهم مو�سكو بال�سعي ل�ض ّم مزيد من الأرا�ضي الأوكرانية

�أمريكا وحلفا�ؤها يناق�شون �إمكانية تدريب القوات اجلوية الأوكرانية
•• �آ�سنب-رويرتز

ق ��ال رئ �ي ����س �أرك � ��ان ال� �ق ��وات اجلوية
الأم��ري�ك�ي��ة ت���ش��ارل��ز ب ��راون لرويرتز
�إن الواليات املتحدة وحلفا�ؤها بد�ؤوا
درا� �س ��ة �إم �ك��ان �ي��ة ت��دري��ب الطيارين
الأوك��ران �ي�ي�ن يف �إط ��ار ج�ه��ود طويلة
الأم � ��د مل �� �س��اع��دة ك�ي�ي��ف يف ب �ن��اء قوة
جوية م�ستقبلية.ومع توفري الغرب
للأ�سلحة امل�ضادة للطائرات ،متكنت
�أوكرانيا من منع رو�سيا من ا�ستخدام
قوتها اجلوية الأك�ثر تقدما لفر�ض

هيمنتها يف ال���س�م��اء م�ن��ذ ب ��د�أ الغزو
الرو�سي يف  24فرباير� -شباط.
لكن �أوك��ران�ي��ا �سعت �أي�ضا �إىل تقليل
اع�ت�م��اده��ا ع�ل��ى ال �ط��ائ��رات الرو�سية
م��ن خ�ل�ال احل���ص��ول ع�ل��ى املقاتالت
الأم��ري �ك �ي��ة وت ��دري ��ب ط�ي��اري�ه��ا على
قيادتها.
و�أعلنت القوات اجلوية الأوكرانية عن
�آمالها يف احل�صول على طائرات �إف-
 15و�إف.16-
ويف ح��دي�ث��ه �أث �ن��اء ت��وج�ه��ه �إىل �آ�سنب
ب��والي��ة ك ��ول ��ورادو حل �� �ض��ور منتدى
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�أم�ن��ي� ،أق��ر ب��راون ب ��أن املناق�شات بني
اجلي�ش الأمريكي وحلفائه جارية.
وقال براون “نريد خطة طويلة الأمد
تتعلق بكيفية ب�ن��اء ق��وات�ه��م اجلوية
والقوات اجلوية التي �سيحتاجونها يف
امل�ستقبل” ،دون �أن ي�ؤكد �أي قرارات
يف هذا ال�ش�أن.
ج��اءت تعليقات ب ��راون بعد �أي ��ام من
حت ��رك لأع �� �ض��اء يف جم�ل����س النواب
�سي�سمح بتوفري  100مليون دوالر
لتدريب الطيارين الأوكرانيني على
الطائرات املقاتلة الأمريكية.

ل�ض ّم عدد من املناطق يف �أوكرانيا ،مبا يف
•• وا�شنطن�-أ ف ب
ذل��ك خري�سون وزاب��وروج�ي��ا وك � ّل مناطق
ا ّت �ه��م ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض رو��س�ي��ا بـ”ال�سعي دونيت�سك ولوغان�سك».
ل�ض ّم �أرا� �ٍ�ض �أوكرانية” �سيطرت عليها و�أ�ضاف �أنّ ال�سلطات “غري ال�شرعية” التي
ّ
“�ستنظم
يف الأ��ش�ه��ر الأخ �ي�رة ،م ��ؤ ّك��داً �أنّ مو�سكو فر�ضتها مو�سكو يف هذه املناطق
االتحّ
اد مع
ت �� �س �ت �خ��دم “الطريقة” ن �ف �� �س �ه��ا التي ا�ستفتاءات مز ّيفة ب�ش�أن �إعادة
ا�ستخدمتها عندما �ض ّمت �شبه جزيرة رو�سيا ( )...ربمّ ا يف �أيلول�-سبتمرب خالل
القرم الأوكرانية يف .2014
االنتخابات املحلية الرو�سية».
وق � ��ال امل� �ت� �ح� �دّث ب��ا� �س��م جم �ل ����س الأم� ��ن و�أ ّك ��د كريبي �أنّ رو�سيا تعمل �أي�ضاً على
ال �ق��وم��ي ج ��ون ك�يرب��ي ل�ل���ص�ح��اف�ي�ين �إنّ �إن �� �ش��اء م���ص��ارف رو��س�ي��ة يف ه��ذه املناطق
“احلكومة الرو�سية لديها خطط ّ
مف�صلة لتعميم ا�ستخدام ال��روب��ل فيها و”جترب

ال���س� ّك��ان على ال�ت�ق�دّم بطلبات للح�صول
ع �ل��ى اجل�ن���س�ي��ة الرو�سية” و”تفر�ض
�أتباعها يف الأجهزة الأمنية” ويف الوقت
عينه “تخ ّرب الإنرتنت املدين».
و�إذ ذ ّك ��ر امل �ت �ح �دّث ب��ا��س��م جم�ل����س الأم��ن
القومي الأمريكي ب�أنّ �ض ّم �أرا�� ٍ�ض بالقوة
“ينتهك م�ي�ث��اق الأمم املتحدة” ،تعهّد
“فر�ض عقوبات جديدة على رو�سيا” �إذا
م�ضت قدماً يف ّ
خمططها هذا.
و�أ�ضاف �أنّ “مو�سكو �ست�صبح منبوذة �أكرث
مما هي عليه اليوم».

بالتعاون مع رو�سيا ..خطوة م�صرية نحو حتقيق «احللم النووي»
•• القاهرة-وكاالت

ت�ضع ال���س�ل�ط��ات امل���ص��ري��ة ،ال�صبة
اخلر�سانية لإن�شاء الوحدة الأوىل
ملحطة الطاقة النووية يف ال�ضبعة
�شمال غربي البالد ،والتي تتعاون
يف تنفيذها مع رو�سيا.
واتفقت م�صر ورو�سيا عام ،2015
على �إن�شاء حمطة الطاقة النووية
ب��ال �� �ض �ب �ع��ة ،ال� �ت ��ي ت �ت �ك��ون م ��ن 4
م�ف��اع�لات ن��ووي��ة ،ب�ق��درة �إجمالية
ت�ب�ل��غ  4800م �ي �غ��اواط ،بتكلفة
ت�صل �إىل  21مليار دوالر.
وت �ن �ظ��م ه �ي �ئ��ة امل �ح �ط��ات النووية
امل���ص��ري��ة ح�ف�لا هند�سيا مبنا�سبة
بدء �أعمال ال�صبة اخلر�سانية لأول
وح � ��دة ن ��ووي ��ة ،ب �ح �� �ض��ور العديد
م ��ن امل� ��� �س� ��ؤول�ي�ن امل �� �ص��ري�ي�ن على
ر�أ� �س �ه��م وزي ��ر ال �ك �ه��رب��اء والطاقة
امل���ص��ري حممد ��ش��اك��ر ،ف�ضلاً عن
م�شاركة ع��دد م��ن م���س��ؤويل �شركة
“رو�ساتوم” احل�ك��وم�ي��ة الرو�سية
للطاقة النووية.
وك��ان��ت ال�سلطات امل���ص��ري��ة وافقت
�أواخ��ر ال�شهر املا�ضي على منح �إذن
�إن�شاء الوحدة الأوىل ملحطة الطاقة
ال �ن��ووي��ة ،ب�ع��د ال�ت�ح�ق��ق م��ن توافر
�أق �� �ص��ى درج� ��ات الأم � ��ان للم�شروع

النووي وفق �أعلى املعايري الدولية.
وت�ستهدف م�صر من بناء حمطات
طاقة ن��ووي��ة� ،أن ت�صل ن�سبة �إنتاج
ال �ك �ه��رب��اء م��ن ت �ل��ك امل �ح �ط��ات �إىل
نحو  9يف املئة من �إجمايل الطاقة
املنتجة.
واعترب نائب رئي�س هيئة املحطات
ال �ن��ووي��ة امل �� �ص��ري��ة ال �� �س��اب��ق ،علي

عبدالنبي� ،أن الإج��راءات الإن�شائية عديدة منذ عام  1954حينما كان
ع� �ل ��ى الأر�� � � � � ��ض ب ��و�� �ض ��ع ال�صبة الرئي�س جمال عبدالنا�صر يرغب
اخلر�سانية الأوىل مبثابة “ب�شرة يف ت �ن �ف �ي��ذ حم� �ط ��ات ن� ��ووي� ��ة ،لكن
احللم واجه العديد من التحديات
خري».
وقال عبدالنبي ،يف ت�صريحات خا�صة وال� �ع ��وائ ��ق ،ل �ك �ن��ه ب� ��ات ح �ق �ي �ق��ة يف
مل��وق��ع “�سكاي ن �ي��وز عربية”� ،إن ال��وق��ت ال��راه��ن».و�أو� �ض��ح امل�س�ؤول
“م�صر كانت تنتظر تلك الإجراءات امل�صري ال�سابق �أنه “من املقرر بدء
بفارغ ال�صرب ،وهذا جمهود �سنوات و�ضع ال�صبة اخلر�سانية يف موقع

نواب بلجيكا ي�صوتون على
معاهدة تبادل �سجناء مع �إيران
•• بروك�سل�-أ ف ب

دع��ي ال�ن��واب البلجيكيون �إىل �إق ��رار م�شروع معاهدة
يثري ج��دال ح��ول الت�سليم املتبادل ل�سجناء م��ع �إيران
يرى منتقدوها �أنها تفتح الباب �أم��ام عملية “تبادل”
بني بلجيكي يعمل يف املجال الإن�ساين وعميل للنظام
الإي��راين.وي�ت��وق��ع �أن يقر الن�ص ال��ذي �سبق ووافقت
عليه اللجان يف ال�ساد�س من متوز-يوليو بغالبية النواب
خالل النهار يف جل�سة عامة �أخرية قبل عطلة ال�صيف
النيابية.لكن منذ الك�شف عن م�ضمونها قبل ثالثة
�أ�سابيع تثري هذه املعاهدة الثنائية نقا�شا حمتدما يف
ال�برمل��ان م��ع التعبري ع��ن خم��اوف مماثلة لتلك التي
عرب عنها معار�ضون �إيرانيون يف املنفى.
وي��رى ه ��ؤالء املعار�ضون �أن املعاهدة تفتح الباب �أمام
ت�سليم طهران بعد عفو حمتمل ،ا�سد اهلل �أ�سدي الذي
حكم عليه يف ال�ع��ام  2021يف بلجيكا بال�سجن 20
عاما بعد �إدان �ت��ه بتهم “حماوالت اغتيال �إرهابية”.
وقال نائب بليجكي معار�ض �إن الن�ص “مف�صل” على
قيا�س �أ�سدي.و�أدانت حمكمة انتويرب يف �شمال بلجيكا
الإي ��راين البالغ  50ع��ام��ا بتهمة التخطيط لعملية
�إرهابية احبطت يف اللحظة الأخ�يرة يف  30حزيران-
ي��ون�ي��و  2018ع�ن��دم��ا �أوق �ف��ت ال���ش��رط��ة البلجيكية
ق��رب بروك�سل زوج�ي�ن بلجيكيني م��ن �أ��ص��ول �إيرانية
وبحوزتهما متفجرات.
وك��ان ال��زوج��ان يف طريقهما �إىل فرن�سا حيث ك��ان من

امل�خ�ط��ط ت�ن�ف�ي��ذ ه �ج��وم ق ��رب ب��اري ����س يف ذل ��ك اليوم
ي�ستهدف التجمع ال�سنوي للمجل�س الوطني للمقاومة
الإيرانية املعار�ض للنظام الإي��راين وي�ضم يف �صفوفه
حركة جماهدي ال�شعب.
ور�أى الق�ضاة يف ان�ت��وي��رب �أن �أ��س��دي خطط للهجوم
حل�ساب اال�ستخبارات الإيرانية حتت غطاء دبلوما�سي.
فعندما كان موظفا يف �سفارة ب�لاده يف فيينا �أوق��ف يف
الأول م��ن مت��وز-ي��ول�ي��و  2018يف �أمل��ان�ي��ا و��س�ل��م �إىل
بلجيكا بعد ثالثة �أ�شهر .وق��د �أث��ارت املحاكمة غ�ضب
طهران التي توا�صل املطالبة بـ”االفراج عنه من دون
� �ش ��روط».ويف مطلع مت��وز-ي��ول�ي��و واج ��ه وزي ��ر العدل
البلجيكي فين�سان فان كيكينبورن �صعوبة لدى عر�ضه
املعاهدة على النواب ،يف تهدئة املخاوف ويف ف�صل هذا
الن�ص عن ق�ضية �أ�سدي.
ول �ف��ت ال��وزي��ر �إىل ان “م�صالح” بلجيكا يف �إي ��ران
ورع��اي��اه��ا املئتني يف ه��ذا البلد ب��ات��وا اه��داف��ا حمتملة
لإجراءات رد منذ توقيف “الدبلوما�سي املزعوم».
و�أكد “منذ اليوم الأول �شعرنا ب�ضغوط من جانب �إيران
وقد تدهور الو�ضع الأمني مل�صاحلنا ب�شكل منهجي».
ويف دل�ي��ل ع�ل��ى ج��دي��ة ه��ذه ال�ت�ه��دي��دات �أوق ��ف يف 24
�شباط-فرباير املا�ضي البلجيكي اوليفيه فانديكا�ستيل
العامل يف املجال الإن�ساين من دون �أي �سبب يف طهران
ما ي�برر بنظر ال�سلطة التنفيذية البلجيكية االقرار
ال�سريع للمعاهدة التي وقعت يف � 11آذار-م��ار���س يف
بروك�سل.

ال��وح��دة الأوىل للمفاعل النووي،
ع �ل��ى �أن ت �ت��م ب��ال �ت��زام��ن م ��ع ذلك
الرتكيبات امليكانيكية للمعدات التي
جرى ت�صنيعها يف رو�سيا” ،متاب ًعا:
“هناك فريق يعمل يف اخلر�سانة،
وهناك فريق يعمل يف املعدات ،على
�أن ت�صل ت�ل��ك امل �ع��دات م��ن رو�سيا
للرتكيب واحدة تلو الأخرى».

و�أ�شار �إىل �أن��ه من املقرر �أن نت�سلم
املحطة النووية كاملة التجهيزات
بعد � 56شه ًرا من الآن.
وكانت �شركة “رو�ساتوم” احلكومية
ال��رو��س�ي��ة ل�ل�ط��اق��ة ال �ن��ووي��ة ،بد�أت
يف �إن �ت��اج م �ع��دات حم�ط��ة ال�ضبعة،
ب��ال�ت��زام��ن م��ع زي� ��ارة وف��د م�صري
رفيع امل�ستوى �إىل مو�سكو.
وحينها �أق��ام��ت ال���ش��رك��ة الرو�سية
ح� �ف�ًل�اً ل� �ب ��دء �إن � �ت� ��اج “الفراغات
للمفاعل لوحدة الكهرباء رقم ”1
لـمحطة ال�ضبعة النووية ،يف موقع
الإن�ت��اج مب�ؤ�س�سة كولبينو مبدينة
� �س��ان��ت ب �ط��ر� �س�برغ ،وال� �ت ��ي ت�شهد
ت�صنيع م �ع��دات خم�ت�ل�ف��ة ملحطات
الطاقة النووية.
وبح�سب وكالة “تا�س” الرو�سية،
ف�إن املحطة النووية البالغة قدرتها
الإجمالية  4800ميغاواط تبلغ
تكلفتها  30م�ل�ي��ار دوالر ،يمُ َّ ��ول
 85يف املئة منها عرب قر�ض رو�سي
ب�ق�ي�م��ة  25م �ل �ي��ار دوالر ،بفائدة
.3%واعترب عبدالنبي �أن حمطة
ال �� �ض �ب �ع��ة ال� �ن ��ووي ��ة مت �ث��ل �أهمية
ك�برى للبالد� ،إذ �أن م�صر ت�ستورد
التكنولوجيا ال�ن��ووي��ة وال ننتجها
حمليا ،وهي �أرقى �أنواع التكنولوجيا
على م�ستوى العامل.

اتهام ع�سكر بورما با�ستخدام
�ألغام م�ضادة للأفراد
•• بانكوك�-أ ف ب

ا ّتهمت منظمة العفو الدولية �أم�س الأربعاء اجلماعة
الع�سكرية يف ب��ورم��ا ب��ارت�ك��اب ج��رائ��م ح��رب ع�بر زرع
�أل�غ��ام م�ضادة ل�ل�أف��راد “ب�شكل كثيف” يف ب�ل��دات يف
والي��ة ك��اي��اه (��ش��رق) ،الغارقة يف العنف منذ انقالب
�شباط/فرباير .2021
وندّدت املنظمة املدافعة عن حقوق الإن�سان باال�ستخدام
“الدينء والوح�شي” لهذه العبوات النا�سفة ّ
املحظورة
مبوجب اتفاقية �أوتاوا التي �صادقت عليها عام 1997
�أكرث من  160دولة لكن بورما لي�ست من بينها.
وه �ن��اك م��ا ال ي �ق� ّ�ل ع��ن  20ب �ل��دة يف ه ��ذه املنطقة
احل��دودي��ة م��ع ت��اي�لان��د ،معنية� ،إ��ض��اف��ة �إىل طريق
رئي�سي وكني�سة ودروب م�ؤدية �إىل حقول �أرز.
وي�شري التقرير ال��ذي خل�صت �إل�ي��ه درا��س��ة ميدانية
�أُجريت بني  25حزيران/يونيو و 8متوز/يوليو� ،إىل
�أن “اجلنود زرعوا �ألغا ًما �أر�ضية يف فناء م�ساكن وعلى
مداخل منازل ومراحي�ض خارجية».
و�أك� ��دت منظمة ال�ع�ف��و �أن “الألغام الأر� �ض �ي��ة التي
زرع�ه��ا اجلي�ش قتلت وت�سببت ب�ج��روح بالغة ملدنيني
و�أن ا�ستخدام ه��ذه الو�سائل لديها ت��داع�ي��ات خطرة
خ�صو�صا لأنها متنع الأ�شخا�ص
على املدى الطويل،
ً
ال� �ن ��ازح�ي�ن م ��ن ال � �ع� ��ودة �إىل م �ن��ازل �ه��م وال �ع �م��ل يف
�أرا�ضيهم».
وتابعت املنظمة �أن “ا�ستخدام اجلي�ش �ألغا ًما �أر�ضية

خ�صو�صا يف �إطار
ازداد ب�شكل كبري يف الأ�شهر الأخرية،
ً
ان�سحابه من بع�ض املناطق».
ومنذ االنقالب الع�سكري يف الأول من �شباط/فرباير
 2021ال��ذي �أط��اح بالزعيمة املدنية ال�سابقة �أونغ
�سان �سو ت�شي ،ت�شهد مناطق يف بورما معارك يتواجه
فيها اجلي�ش مع ميلي�شيات حملية تدعمها ف�صائل
اتنية متمردة.
وتوا�صل اجلماعة الع�سكرية احلاكمة التي ُتتّهم دائ ًما
بارتكاب فظائع ،حملة القمع الدامية �ضد املعار�ضني
التي �أدت �إىل مقتل �أكرث من �أل َفي مدين وتوقيف �أكرث
من � 15أل��ف �شخ�ص ،بح�سب منظمة غري حكومية
حملية .وتندّد الأمم املتحدة بـ”جرائم حرب وجرائم
�ضد الإن�سانية حمتملة».
يف العام  ،2017ف� ّر �أك�ثر من � 740أل��ف الج��ئ من
�أقلية الروهينغا امل�سلمة �إىل خميمات يف بنغالد�ش،
هر ًبا من فظائع ارتكبها الع�سكريون و�أعمال عنف على
نطاق وا��س��ع و�صفتها وا�شنطن يف �آذار/م��ار���س ب�أنها
“�إبادة جماعية».
وت�سببت الألغام امل�ضادة للأفراد و”خملفات متفجرات
احلرب” و”الألغام امل�صنّعة يدو ًيا” ،مبقتل ما معدله
�شخ�صا يف ال �ي��وم ال �ع��ام  80% ،2020منهم
19
ً
مدنيون ،بح�سب �آخر ح�صيلة ن�شرها مر�صد الألغام.
وارت�ف��ع ع��دد ال�ضحايا ال�ع��ام  2020بن�سبة 21%
ب�سبب تباط�ؤ جهود نزع الألغام الناجم عن �أزمة وباء
كوفيد ،19-بح�سب هذه املنظمة.

مايل� ..إ�شارة مقلقة من حركات �أزوادية �إىل املجل�س الع�سكري
•• باماكو-وكاالت

بوادر مواجهة تلوح يف الأفق بني احلركات
امل���س�ل�ح��ة يف �إق �ل �ي��م �أزواد ��ش�م��ايل مايل،
وب�ين املجل�س الع�سكري احل��اك��م ،ب�إعالن
تن�سيقية ه ��ذه احل��رك��ات جت�م�ي��د اتفاق
اجلزائر لل�سالم وامل�صاحلة ،احتجاجا على
ما قالت �إنه عدم التزام املجل�س باالتفاق.
ويف خ� �ت ��ام اج� �ت� �م ��اع امل �ك �ت��ب التنفيذي
لتن�سيقية احل��رك��ات الأزوادي ��ة يف كيدال،

برئا�سة بالل �أغ ال�شريف ،عربت احلركات
ع��ن ا�ستنكارها مل��ا اعتربته تخلي باماكو
عن اتفاق ال�سالم املوقع عام  ،2015منذ
بداية ت�سلم املجل�س احلكم االنتقايل عقب
انقالب مايو .2021
واتفاق ال�سالم تو�سطت اجلزائر يف �إجنازه
لو�ضع حد للحرب بني احلكومة واحلركات
امل�سلحة يف �شمال مايل التي تطالب بحكم
ذاتي حتت ا�سم “�إقليم �أزواد” ،بحجة �أن
احلكومة تهم�ش “الأزواديني” ،ومعظمهم

من الطوارق ،و�أكد االتفاق على امل�صاحلة
الوطنية ،وحتقيق التنمية االقت�صادية،
والأخ ��ذ يف االع�ت�ب��ار ال�ت�ن��وع ال�ع��رق��ي دون
امل�سا�س بوحدة البالد.
وي � ��رى الإع �ل�ام� ��ي الأزوادي ،والع�ضو
امل��ؤ��س����س يف “احلركة ال��وط�ن�ي��ة لتحرير
�أزواد”“ ،بكاي �أغ حمد”� ،أن بيان تن�سيقية
احلركات الأزوادية ي�ؤكد نفاد �صربها.
و� �ش �ه��د االج �ت �م��اع يف ك �ي��دال ي��وم��ي 16
و 17ي��ول�ي��و ،م�شاركة كثيفة م��ن القادة
ال�سيا�سيني والع�سكريني لهذه احلركات،
ج� � ��اءوا م ��ن ال ��داخ ��ل واخل � � ��ارج� ،إ�ضافة
حل�ضور رئي�سي ال�سلطات امل�ؤقتة لإقليم
ك �ي��دال وغ ��او ،وح��اك��م ك �ي��دال ،ووف ��د من
مينو�سما ،ورئي�س املجتمع امل��دين لوالية
كيدال وممثل بالت فورم.
وي���ض�ي��ف “بكاي” مل��وق��ع “�سكاي نيوز
عربية” �أن “الأزواديني يعلمون جيدا �أن
ال�سلطات ال تنوي حتريك �أي نقطة تتعلق
بتطبيق اتفاق ال�سالم ،بل تعمل يف �صمت
كي ت�سيطر على بقية املناطق يف �أزواد».
ويف و�سط خم��اوف من جت��دد القتال بني
اجلانبني ،ال يتوقع “بكاي” �أن “جتميد
العمل باتفاق ال�سالم يعني ع��ودة احلرب
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مع ال�سلطات مبايل ،ولكن ميكن �أن ي�ؤدي
ملفاو�ضات ج��دي��دة برعاية و�سيط جديد
حمايد».
لكن الع�ضو امل�ؤ�س�س يف “احلركة الوطنية
ل�ت�ح��ري��ر �أزواد” ،مل��ح �إىل �أن �سيناريو
احلرب قد يكون واردا�“ :إذا اختارت مايل
املواجهة الع�سكرية فلي�س �أمام الأزواديني
� �س��وى ال ��دف ��اع ع��ن �أن�ف���س�ه��م �أو الهجوم
لل�سيطرة على ك��ل الإق�ل�ي��م ،وحينها لكل
حادث حديث” ،ح�سب تعبريه.
وو��ص��ف مركز ك��ارت��ر  -منظمة �أمريكية
غ�ي�ر ح�ك��وم�ي��ة ت�ع�م��ل ك �م��راق��ب م�ستقل
التفاق ال�سالم� -أن االتفاق يعي�ش م�أزقا
غري م�سبوق ،م�شددا على �أنه منذ �أكتوبر
� 2021أ�صبح احل��وار بني �أط��راف��ه �أكرث
�صعوبة ،ولأجل حتريك املياه الراكدة دعا
ملراجعة االتفاق.
وي�ت��زام��ن ه��ذا الأم��ر م��ع حت��دي��ات �أخرى
تواجهها ال�سلطات االنتقالية يف مايل ،مثل
التوترات بينها وبني املنظمة االقت�صادية
ل ��دول غ ��رب �إف��ري�ق�ي��ا (�إي �ك ��وا� ��س) ،و�أدت
لفر�ض عقوبات من املنظمة على مايل؛
اح �ت �ج��اج��ا ع �ل��ى ع ��دم �إج� � ��راء انتخابات
ل �ل �خ��روج م��ن امل��رح �ل��ة االن �ت �ق��ال �ي��ة التي

يديرها قادة االنقالب الع�سكري ،و�سحب
الدعم املقدم من �شركاء دوليني تقليديني
ملايل� ،إ�ضافة ال�ستمرار العمليات الإرهابية
من تنظيم داع�ش الإرهابي وغريه.
وخالل مار�س ،ت�صاعدت وترية املواجهات
بني “داع�ش” واحلركات الأزوادية �شمايل
ال� �ب�ل�اد ،يف “ت�أملت” و”تين�سنانن”
و”�أ�ضرنبوكار” ،وغريها؛ ما �أدى ملقتل
الع�شرات وفرار الآالف من ال�سكان.
ويعترب “�أغ حمد” �أن ن�شاط “داع�ش”
يف م�ن��اط��ق الأزواد ح ��رب ب��ال��وك��ال��ة �ضد
الأزواد ،ومبا يخدم قوى حملية و�إقليمية
ودولية.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه ،ي �� �ص��ف ال �ب��اح��ث يف مركز
“راند” الأمريكي لال�ست�شارات الأمنية،
م��اي �ك��ل �� �ش ��ورك�ي�ن ،م ��ا ورد يف اجتماع
تن�سيقية احلركات الأزوادي��ة ،ب�أنه حترك
مقلق جديد.
ويلفت �شوركني �إىل �أن املجل�س الع�سكري
امل�سيطر ينظر لهذه احل��رك��ات على �أنها
لي�ست �أف�ضل م��ن اجل�م��اع��ات الإرهابية،
وتهدد �سيادة باماكو على �شمال مايل ،وهو
ما ينذر بعودة ال�صراع بني هذه احلركات
الأزوادية واملجل�س.
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عوا�صم
�أنقرة
ترك الرئي�س الرتكي رجب طيب �أردوغان نظريه الرو�سي فالدميري
بوتني يف حالة من االنتظار والتململ ملدة  50ثانية قبيل حمادثات
جرت بينهما يف طهران الثالثاء ،مما دفع و�سائل �إعالم تركية �إىل
ت�شبيه ما جرى مبا فعله بوتني معه ومع قادة �آخرين يف املا�ضي.
كان االجتماع الذي عقد يف �إيران الأول بني بوتني وزعيم دولة من
حلف �شمال الأطل�سي منذ غزو رو�سيا �أوكرانيا �أواخر فرباير �شباط
املا�ضي.و�أظهر مقطع م�صور وزعته الرئا�سة الرتكية بوتني واقف
�أمام مقعده وعلما البلدين ،ويداه مت�شابكتان وفمه يتحرك قبل �أن
تتغري و�ضعيته بظهور �أردوغان ويرفع يديه �إىل جنبيه.
وقال �أردوغ��ان بينما تبادل االبت�سامات مع بوتني و�صافحه “�أهال،
كيف حالك ،على ما يرام؟»
وعقدت و�سائل �إع�لام مقارنات مع مواقف ت��رك فيها بوتني قادة
عامليني يف حالة انتظار كان �أبرزها يف مو�سكو عام  2020عندما
ترك �أردوغان يف انتظاره لقرابة دقيقتني قبيل اجتماع بينهما.
وت�ساءل موقع تي  24الإخباري الإلكرتوين الرتكي يف عنوان “هل
كان انتقاما؟»

�أثينا
�أجلت ال�سلطات يف اليونان مئات الأ�شخا�ص يف �ساعة مبكرة �أم�س
الأربعاء فيما ُن�شر عنا�صر الإطفاء ومروحيات ملكافحة حريق غابات
يجتاح لليوم الثاين �إحدى ال�ضواحي اجلبلية �شمال �أثينا.
وهُ ��رع ق��راب��ة � 500إط�ف��ائ��ي و 120عربة وث�لاث ط��ائ��رات و�أربع
مروحيات فجرا ملنع امتداد النريان �إىل ال�ضواحي بينتيلي وباليني
و�أنثو�سا ويراكا�س ،التي ي�سكنها قرابة � 29ألف �شخ�ص.
ومل ترد تقارير فورية عن �إ�صابات لكن يُعتقد �أن ع�شرة منازل على
الأقل حلقت بها �أ�ضرار بدرجات متفاوتة ،بح�سب حمطة �إي �آر تي
التلفزيونية احلكومية.
وقال �أحد �أبناء بينتيلي �إن “ال�سماء كانت حمراء  ...غادرنا من دون
�أن نحمل معنا �شيئا” م�ضيفا �أن النريان �أتت على �سيارته والكوخ
اخلارجي ملنزله.ودمرت النريان املنزل املجاور بالكامل.
و�أو��ض��ح �أن “جهاز ال��دف��اع امل��دين ت��أخ��ر يف تنبيهنا ،كانت النريان
خلفنا ،غ��ادرن��ا يف اللحظة احلا�سمة .ول��و بقينا  30ثانية �أخرى
لق�ضت علينا».وذكرت و�سائل �إع�لام يونانية �أن رجال يف الثمانني
من عمره يف �أنثو�سا انتحر ي�أ�سا ب�سبب النريان التي اندلعت بعد
ظهر الثالثاء.وتفادت اليونان حتى الآن درج��ات احل��رارة اخلانقة
التي ت�سببت بحرائق غابات ح�صدت ارواح��ا يف فرن�سا والربتغال
و�إ�سبانيا و�أتت على م�ساحات �شا�سعة من الأرا�ضي .لكنها تعر�ضت
لرياح عنيفة هذا الأ�سبوع.
روما
دعا رئي�س الوزراء الإيطايل ماريو دراغي �أم�س الأول �إىل عملية “�إعادة
بناء” لـ”ميثاق الثقة” بني الأحزاب املن�ضوية يف االئتالف احلاكم من
�أجل �إنقاذ احلكومة التي تواجه �أزمة من جراء ان�سحاب حركة “خم�س
جنوم” الأ�سبوع املا�ضي.و�أكد دراغي يف خطاب �أمام جمل�س ال�شيوخ �أن
“احلل الوحيد� ،إذا كنا ال نزال نريد البقاء معا ،يكمن يف �إعادة بناء
هذا امليثاق من �أ�سا�ساته ،ب�شجاعة وتفان وم�صداقية” ،م�ضيفا “هذا
ما يطالب به الإيطاليون».وخالل هذه الكلمة التي �سيعقبها ع�صرا
ت�صويت على الثقة ،ب��دا دراغ��ي حازما مع الأح��زاب ال�سيا�سية بقوله
“�إيطاليا لي�ست بحاجة �إىل ثقة �صورية تختفي �أم��ام تدابري �صعبة
يتعينّ ا ّت�خ��اذه��ا».وه��و وجّ ��ه ��س��ؤال مبا�شرا �إىل الأح ��زاب والربملانيني
قائال “هل �أنتم م�ستعدون لإعادة بناء هذا امليثاق؟ هل �أنتم م�ستعدون
للت�أكيد على هذا اجلهد الذي بذلتموه يف الأ�شهر الأوىل والذي �ضعف
الحقا؟».و�أكد دراغ��ي �أن “كل الإيطاليني” يريدون “�إجابة على هذا
ال�س�ؤال».وتفيد ا�ستطالعات الر�أي �أن غالبية الإيطاليني يتم ّنون بقاء
“�سوبر ماريو” على ر�أ�س ائتالف الوحدة الوطنية املو�سع والذي ي�ضم
�أطيافا تراوح من الي�سار و�صوال �إىل اليمني املتطرف.و�شدد دراغي على
�أن “�إيطاليا قوية بوحدتها” ،م�ضيفا �أن التحديات املحلية من �إنعا�ش
اقت�صادي ومكافحة الت�ضخم و�إيجاد وظائف ،واخلارجية من حتقيق
اال�ستقاللية على �صعيد الطاقة واحل��رب يف �أوكرانيا ،التي تواجهها
�إيطاليا واالحتاد الأوروبي “تتطلب حكومة تكون حقا قوية ومت�ضامنة
وبرملانا يواكبها عن قناعة».

�سوريا تعلن قطع عالقتها
الدبلوما�سية مع �أوكرانيا

•• دم�شق�-أ ف ب

�أعلنت دم�شق �أم�س الأربعاء قطع عالقاتها الدبلوما�سية مع كييف عم ً
ال
مببد�أ “املعاملة باملثل” ،بعد �أ�سابيع من �إق��دام �أوكرانيا على اخلطوة
ذاتها �إثر اع�تراف احلكومة ال�سورية با�ستقالل جمهوريتي دونيت�سك
ولوغان�سك االنف�صاليتني املواليتني لرو�سيا ،داعمتها الأبرز.
وق��ال م�صدر ر�سمي يف وزارة اخلارجية ال�سورية ،وفق ما نقلت وكالة
الأنباء الر�سمية “�سانا”“ ،قررت اجلمهورية العربية ال�سورية قطع
العالقات الدبلوما�سية مع �أوكرانيا وذلك عم ً
ال مببد�أ املعاملة باملثل
ورداً على قرار احلكومة الأوكرانية بهذا اخل�صو�ص».
وكان الرئي�س الأوك��راين فولودميري زيلن�سكي �أعلن يف  29حزيران-
ي��ون�ي��و� ،أنّ “العالقات ب�ين �أوك��ران �ي��ا و��س��وري��ا انتهت” ،الف�ت�اً اىل �أن
“�ضغوط العقوبات” على دم�شق “�ستزداد �شدّة».
وجاء قراره بعد �ساعات من �إعالن �سوريا االعرتاف با�ستقالل جمهوريتي
دونيت�سك ولوغان�سك االنف�صاليتني ،لت�صبح بذلك �أول دولة تقدم على
ذلك بعد رو�سيا التي اعرتفت بهما يف � 21شباط-فرباير ،قبيل بدء
غزوها لأوكرانيا يف  24من ال�شهر نف�سه.
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�صراعات داخل البيتني اجلمهوري والدميقراطي

الواليات املتحدة :من يريد خالفة الرئي�س جو بايدن...؟
�سيكون على خط االنطالق عام  ،2024يبدو �أن
••الفجر -ثيو لوبري
الدميقراطيني يتجهون �إىل خيارات �أخرى اليوم،
ترجمة خرية ال�شيباينيف حني يحاول اجلمهوريون االبتعاد عن ظل
لئن ت�ؤكد فرق الرئي�س الأمريكي احلايل �أنه دونالد ترامب .مت انتخاب جو بايدن يف نوفمرب

ون�صب يف يناير  ،2021و�سيحتفل
ّ ،2020
مبرور عامني على توليه رئا�سة الواليات املتحدة
يف غ�ضون ب�ضعة �أ�شهرُ .ولد الرئي�س الأمريكي
عام  ،1942و�سيبلغ حينها من العمر  80عا ًما.

ولئن قال طاقمه �إنه �سيكون يف خط االنطالق
عام  ،2024فمن ال�صعب ان نتخيله ّ
ير�شح نف�سه
لوالية ثانية وهو يف  82عاما ويرتك ال�سلطة
عند  86يف حالة الفوز.
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الرئي�س جو بايدن ونائب الرئي�س الأمريكي كاماال هاري�س

ترامب ودي�سانتي�س �صراع �شر�س داخل اجلمهوريني
خ��ا��ص��ة �أن ت�صنيف �شعبيته ينخف�ض
ب��ا� �س �ت �م��رار م �ن��ذ ع ��ام ت �ق��ري � ًب��ا م ��ع تكاثر
الأزم � � ��ات ال �ت��ي ال ت�ن�ت�ه��ي -كوفيد،19-
واحل��رب يف �أوك��ران�ي��ا ،والت�ضخم املت�سارع
وال يبدو �أن يف الأفق ما يب�شر بعك�س هذااالجت��اه على امل��دى الق�صري .والأ� �س��و�أ من
ذل��ك� ،أ ّن املقاالت ال�صحفية تتكاثر لت�ؤكد
�ضعف ردّه على موا�ضيع رئي�سية مثل احلق
يف الإجها�ض �أو ال�سالح.
ويف هذا ال�سياق ،تربز من خلف الكوالي�س
م�ن��اق���ش��ات داخ ��ل امل�ع���س�ك��ر الدميقراطي،
ويقوم بع�ض امل�س�ؤولني املنتخبني بتحريك
بيادقهم تدريج ًيا مع ت�أكيد والئهم مل�ست�أجر
البيت الأبي�ض .على اجلانب اجلمهوري،
يجد احلزب نف�سه مق ّيد اليدين والقدمني
جتاه التجاوزات املتطرفة للرتامبية التي
ميكن �أن تت�سبب ،مع اق�تراب االنتخابات
ال��رئ��ا� �س �ي��ة ل �ع��ام  ،2024يف ال �ك �ث�ير من
التوتر الداخلي .غري ان الرئي�س ال�سابق،
ال��ذي يظل يف قلب اجلهاز ،مل يعد اخليار
ال ��وح� �ي ��د .ول �ئ ��ن مل ي �ع �ل��ن �أح � ��د ر�سمياً
تر�شحه يف الوقت احلايل ،ف�إن ال�سباق على
البيت الأبي�ض ق��د ب��د�أ فعال ب�شكل جدّي
وحقيقي.
ب�ين الدميقراطيني ا�ستمرارية �أم
قطيعة؟
كما ر�أي�ن��ا ،ف ��إن جولة ثانية من قبل جو
ب��اي��دن ت �ب��دو غ�ي�ر م��رج �ح��ة ،ح�ت��ى وان ال
مي �ك��ن ا� �س �ت �ب �ع��اد ه� ��ذا االح �ت �م ��ال متامًا.
ق��د ي �ف��ر���ض امل �ن �ط��ق �أن� ��ه يف ح��ال��ة تقاعد
الرئي�س� ،ستتوىل نائبه ،ك��ام��اال هاري�س،
املهمة .يعرفها الأمريكيون جيدا ،ومل تعد
ال�سيناتورة ال�سابقة عن والي��ة كاليفورنيا
تفتقر لل�شهرة منذ �أن مت اختيارها لتويل
م �ن �� �ص��ب ن ��ائ ��ب ال��رئ �ي ����س خ�ل��ال احلملة
االنتخابية الأخرية.
لي�ست كبرية يف ال�سن وال �صغرية جدًا،
قادمة من التنوع ،ويبدو �أنها تتمتع ب�صورة
مثالية لتعبئة الناخبني الدميقراطيني.
ميكنها � ً
أي�ضا االعتماد على ثقلها الكبري
داخل اال�ستبل�شمنت للت�أثري وفر�ض نف�سها
كزعيمة جديدة للحزب .لذلك ،وللوهلة
الأوىل ،ال �شيء يبدو �أنه قادر على الوقوف
يف طريقها .غ�ير ان ع��دم �شعبية الرئي�س
ينعك�س ع�ل�ي�ه��ا ،ك�م��ا ال ي�سمح ل�ه��ا دوره��ا

 يحاول اجلمهوريون االبتعاد عن ظل دونالدترامب ،ويتجه الدميقراطيون نحو خيارات �أخرى

 قد يكون جافني نيو�سوم ال�شخ�صية التي يجب ر�صدهاعلى اجلانب الدميقراطي

 حظوظ بيت بوتيجيج ،وزير النقل احلايل،وحاكمة مي�شيغان جريت�شن ويتمري ،كبرية

 داخل احلزب اجلمهوري ،الأمور �أكرث تعقي ًدا،ويظل دي�سانتي�س وترامب الأوفر حظا

 -ليز ت�شيني م�ستعدة لفعل �أي �شيء يحمي الأمة من ترامب ويعيق طريقه

جافني نيو�سوم ،مل يعد يخفي طموحاته الوطنية
بالتم ّيز وال�ت�م��اي��ز .ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س ه��و يف
الواقع من�صب متثيلي بدون �سلطة �سيا�سية
حقيقية ،وي�ضاف �إىل ذلك م�شاكل ات�صالية
وت��وت��ر م��ع ال�ب�ي��ت الأب �ي ����ض ...باخت�صار،
ديناميكية �سيئة.
هذا الو�ضع ،يفتح الباب �أم��ام ّ
تر�شحات
ت�ق�ط��ع �إىل ح��د م��ا م��ع ��س�لال��ة ب��اي��دن :ال
ت�ستبعد ف��رق ب�يرين ��س��ان��درز ،على �سبيل
امل �ث��ال� ،إم�ك��ان�ي��ة ال�تر��ش��ح ال�ث��ال��ث ،بح�سب
وثيقة داخلية ك�شفتها �صحيفة وا�شنطن
ب��و� �س��ت يف �أب ��ري ��ل امل ��ا�� �ض ��ي�� .س�ي�ب�ل��غ �سن
ال�سيناتور عن والي��ة فريمونت  83عامًا،

مم��ا ق��د ميثل م�شكلة ،اال ان امل�ف��اج��أة قد
ت ��أت��ي م��ن ��س��اك��رام�ن�ت��و ،لأن ح��اك��م والية
كاليفورنيا التقدمية ،جافني نيو�سوم ،مل
يعد يخفي طموحاته الوطنية.
يقود حملة ع��دوان�ي��ة �ضد اجلمهوريني
م �ن��ذ ع� ��دة �أ�� �ش� �ه ��ر ،وي �ن �ت �ق��د ح ��زب ��ه لعدم
م� ��� �ش ��ارك� �ت ��ه ب �� �ش �ك��ل ك� ��ام� ��ل يف “احلرب
الثقافية” .ومبنا�سبة العطلة الوطنية يف
 4يوليو ،قام حتى ببث �إعالن تلفزيوين يف
فلوريدا لتنبيه ال�سكان �إىل الطبيعة املبيدة
للحرية لل�سيا�سات املحافظة ،وت�شجيعهم
على االن�ت�ق��ال �إىل ال�ساحل ال�غ��رب��ي .و�إذا

ليز ت�شيني لقطع الطريق امام ترامب

بيت بوتيجيج ا�سم وارد يف ال�سباق
ا��س�ت�م��ر ع �ل��ى ه ��ذا ال �ن �ح��و ،ووا� �ص ��ل جذب
االنتباه ،فقد يكون جافني نيو�سوم -الذي
�سيبلغ م��ن العمر  57ع��ا ًم��ا ع��ام 2024
ال�شخ�صية التي يجب ر�صدها من اجلانبالدميقراطي.
�سيتعني علينا � ً
أي�ضا �أن ننظر عن كثب �إىل
بيت بوتيجيج،
م�ف��اج��أة االن�ت�خ��اب��ات التمهيدية الأخ�ي�رة
ووزي � ��ر ال �ن �ق��ل احل � ��ايل� ،أو ح �ت��ى حاكمة
مي�شيغان جريت�شن ويتمري ،التي ت�صدرت
امل�سرح لفرتة من الوقت يف بداية الأزمة
ال�صحية.

ي�سعى اجلمهوريون �إىل �شخ�صية �أقل
انق�سا ًما
داخ��ل احل��زب اجل�م�ه��وري ،الأم ��ور �أكرث
تعقيدًا .ميكن لدونالد ت��رام��ب ،ال��ذي مل
ي �خ��ف �أب� � �دًا رغ �ب �ت��ه يف االن �ط�ل�اق جمددا
يف حملة انتخابية ثالثة� ،إ��ض�ف��اء الطابع
الر�سمي على ّ
تر�شحه قري ًبا ج �دًا ل�سحب
ال �ب �� �س��اط م ��ن حت ��ت م�ن��اف���س�ي��ه وحماولة
ح�م��اي��ة نف�سه م��ن ت��داع �ي��ات االعرتافات
امل ��دم ��رة يف جل �ن��ة اح � ��داث  6ي �ن��اي��ر التي
حتقق يف حماولة انقالب ما بعد انتخابات
 2020واقتحام مبنى الكابيتول.

ومع ذل��ك ،مل يعد ترامب يحتكر رائحة
القدا�سة متامًا يف املع�سكر املحافظ ،ويُنظر
�إل�ي��ه ب�شكل م�ت��زاي��د على �أن��ه م��ادة �سامة،
ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن �سيطرته الن�سبية على
وتع�صب قاعدته .ويو ّد العديد من
احلزبّ ،
�أع�ضاء اال�ستبل�شمنت اجلمهوري التخل�ص
م�ن��ه لإف �� �س��اح امل �ج��ال �أم� ��ام �شخ�صية �أقل
انق�سامًا ولكنها رجعية بنف�س القدر ،مثل
نائب الرئي�س ال�سابق مايك بن�س �أو حاكم
فلوريدا رون دي�سانتي�س.
الأول ،تن ّكر له الرتامبيون منذ رف�ضه
�إلغاء نتائج االنتخابات ،وقد يف�شل خالل

جريت�شن ويتمري وجه دميقراطي �صاعد

االنتخابات التمهيدية اجلمهورية املقبلة.
وال�ث��اين ،له فر�صه ،مع ترامب �أو بدونه.
مد ّلل فوك�س نيوز ،ويحظى بتقدير �إيلون
ما�سك �أو �صانع البودكا�ست امل�ؤثر للغاية
جو روغان ،ويف �صعود يف جميع ا�ستطالعات
ال��ر�أي ،يتمتع رون دي�سانتي�س ب�شعبية بني
النخبة وال �ق��اع��دة .وم��ن خ�لال توا�صله
بكفاءة ومهارة ،عرف كيف يظل بعيدًا متامًا
عن الت�صريحات الت�آمرية للإدارة ال�سابقة
ور�سم م�ساره من خالل م�ضاعفة الهجمات
�ضد الدميقراطيني و”الووكيزم” .وعلى
خ�لاف معه بعد �أن ك��ان مر�شده ومع ّلمه،
ي�ع�ل��م دون ��ال ��د ت��رام��ب �أن� ��ه ق��د ي�خ���س��ر يف
ح��ال��ة م�ب��ارزت��ه يف االن�ت�خ��اب��ات التمهيدية
للجمهوريني.
هل يجب ف�صل ترامب؟
�إن الرهان عند اجلمهوريني هو حتديد
ما �إذا كان ف�صل الرئي�س ال�سابق هو احلل
ال�صحيح .بالن�سبة للمنتخبة ليز ت�شيني،
اب�ن��ة ن��ائ��ب ال��رئ�ي����س ال���س��اب��ق ج ��ورج دبليو
بو�ش ،ديك ت�شيني ،وع�ضو جلنة التحقيق
يف ال �ك��اب �ي �ت��ول ،ف� � ��إن الإج� ��اب� ��ة وا�ضحة:
“�أهم �شيء هو حماية الأم��ة منه” .متثل
�أق �ل �ي��ة داخ ��ل ح��زب�ه��ا وم�ع��اق�ب��ة مل�شاركتها
يف ال�ل�ج�ن��ة ،وال مت � ّث��ل ك�ل�م�ت�ه��ا الناخبني
املحافظني ،لكنها تقول �إنها م�ستعدة لفعل
�أي �شيء يعيق طريقه ،حتى الرت�شح عام
“ 2024م�ستقلة؟” خ��دم��ة للمر�شح
الدميقراطي.
عندما ندرك �أ ّن الفوز يف والية ما يح�سم
�أح�ي��ا ًن��ا بب�ضعة �آالف م��ن الأ� �ص��وات ،فقد
ي�ك��ون ل�ه��ذا ال �ق��رار ت ��أث�ير ك�ب�ير ،ك�م��ا كان
احل��ال ع��ام  1992عندما مت ّكن املحافظ
ال �ث��ري رو� � ��س ب�ي��رو م ��ن احل �� �ص��ول على
م��ا ي�ق��رب م��ن  19ب��امل��ائ��ة م��ن الأ�صوات.
ت�صويت م�ستقل ،ح�ك��م ع�ل��ى ج ��ورج بو�ش
الأب بالهزمية �أمام بيل كلينتون .للحالة
اال�ستثنائية ،تركيبة ا�ستثنائية؟ قد ت�شهد
االن�ت�خ��اب��ات ال��رئ��ا��س�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة املقبلة
� �ص��دام��ا ب�ي�ن م��ر� �ش �ح�ين غ�ي�ر متوقعني،
وتقوي�ض التكهنات املطروحة حتى الآن.
وعندما ن��درك الآن �أ ّن ره��ان االنتخابات
هو بقاء دميقراطية القوة العاملية الأوىل،
ال �شك �أن احلملة القادمة �ستكون حمور
متابعة ال تقل او تفوق احلمالت ال�سابقة.
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رحيله � ّأجج اخلالفات جمددا

هكذا حاول �شينزو �آبي حت�سني العالقات بني ال�صني-اليابان
يف  8يوليو ،على تهدئة العالقات بني البلدين� ...آبي ردود فعل ر�سمية مدرو�سة من بكني .بالت�أكيد،
•• الفجر -ريت�شارد �أرزت
يف بيان نقلته ن�شرة التليفزيون ال�صيني الر�سمي،
مهمة مل تكن نه ًرا طويلاً هاد ًئا.
–ترجمة خرية ال�شيباين
ال يوجد دفء خا�ص يف العالقات بني ال�صني �أعرب الرئي�س �شي جني بينغ “نيابة عن ال�صني
عمل رئي�س الوزراء الياباين ال�سابق ،الذي اغتيل واليابان� .أثار اغتيال رئي�س الوزراء ال�سابق �شينزو حكومة و�شع ًبا وبا�سمه اخلا�ص ،عن تعازيه يف

هذه الوفاة امل�ؤ�سفة واملفاجئة” .و�أ�شار الن�ص� ،إىل
�أنه وفق �شي جني بينغ“ ،بذل ال�سيد �آبي جهودًا
لتح�سني العالقات ال�صينية اليابانية خالل فرتة
واليته و�ساهم ب�شكل �إيجابي يف هذا اجلهد».

11

حلف رباعي يزعج بكني
كلمات ت�شري �إىل �أن العالقات املعنية
لي�ست ب��اجل��ودة ال�ت��ي ت��ري��ده��ا ال�صني،
و�أن ��ه ال ت��زال ه�ن��اك ح��اج��ة لتح�سينها.
ومع ذلك ،فقد مت �إن�شاء رابط بال �شك
بني �شينزو �آبي و�شي جني بينغ ،وي�شري
هذا الأخري �إىل �أنه “�أر�سل هو وزوجته،
الأ�ستاذة بينغ ليوان ،ر�سالة تعزية �إىل
زوجة ال�سيد �آبي� ،آكي �آبي ،للتعبري عن
تعاطفهما».
ت�ت�ن��اق����ض ه ��ذه ال �ت �ع��ازي ع �ل��ى �أعلى
م���س�ت��وى م��ن ال��دول��ة ال�صينية ب�شكل
ح��اد م��ع ردود الفعل ال�ت��ي ت�ن� ّز كراهية
جت��اه اليابان التي ظهرت على ال�شبكة
يف ال�صني فور �إعالن رحيل �شينزو �آبي.
ذه��ب بع�ض م�ستخدمي الإن�ترن��ت �إىل
ح��د و��ص��ف مطلق ال �ن��ار ب ��أن��ه “بطل”،
وح �� �ص��ل ه ��ذا ال�ت�ع�ل�ي��ق ع �ل��ى االعجاب
ب� � ��الآالف ع �ل��ى ر� �س��ائ��ل وي �ب��و .وباملثل،
ف ��إن م��ن كتب “�أمتنى �أن ي�ك��ون مطلق
النار بخري” ،تلقى التهنئة على �شبكة
الإنرتنت ،وكذلك ا�شادة �أخرى مبن قال
�أن “ 1.4مليار �صيني ميكنهم توجيه
ر�سائل تهنئة».
ع� � ��اد ًة م ��ا مت �ح��و ال ��رق ��اب ��ة ال�صينية
وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ه ��ذه ،لكنها مل تفعل.
ت���ش��او ل�ي�ج�ي��ان� ،أح ��د امل�ت�ح��دث�ين با�سم
وزارة اخلارجية ال�صينية ،قال بب�ساطة
�إن �إدارت� � � ��ه “الحظت ه� ��ذه احل � ��وادث
و�صدمت” ،م���ض�ي� ًف��ا“ ،لن �أع �ل��ق على
ردود فعل م�ستخدمي الإنرتنت».
�ضغينة
م ��ن ال ��وا�� �ض ��ح �أن � �ش �ي �ن��زو �آب � ��ي هو
ال �� �ش �خ �� �ص �ي��ة ،يف ن� �ظ ��ر ال� �ع ��دي ��د من
ال�صينيني ،ال�ت��ي ج��� ّ�س��دت ع��دم اعتذار
اليابانيني املعا�صرين عن �سلوك بع�ض
ا��س�لاف�ه��م ق�ب��ل و�أث �ن��اء احل ��رب العاملية
الثانية .يف دي�سمرب  ،2013يف طوكيو،
رئي�سا للوزراء للمرة الثانية،
عندما كان ً
زار � �ض��ري��ح ي��ا� �س��وك��وين � �ش �ن �ت��و املثري
للجدل.
مت ت�سجيل �أكرث من  2مليون �شخ�ص
ه �ن��اك م�ن��ذ ال �ق��رن ال�ت��ا��س��ع ع���ش��ر .من
ب�ي�ن�ه��م 14 ،ج �ن��د ًي��ا مت �إع��دام �ه��م بعد
�إدانتهم عام  1946كمجرمي حرب من
الدرجة الأوىل من قبل حمكمة دولية
لل�شرق الأق�صى بقيادة الدول املنت�صرة
يف احلرب.
وعلى عك�س بع�ض �أ�سالفه الذين زاروا
“ب�صفة �شخ�صية” �ضريح يا�سوكوين،
قام �شينزو �آبي بزيارته كرئي�س للوزراء.
ومع ذلك ،مل يعد اىل هناك �أبدًا رغم انه

اليابان تريد جي�شا ملواجهة ال�صني

 يعتقد �شينزو �آبي� ،أن اليابان يجب �أال تتحمل عبء االعتذارعن االنتهاكات التي ارتكبها اجلي�ش الياباين يف ال�صني

لقاء نادر يف بكني بني ابي و�شي
لكن يف الأم ��ور الع�سكرية ،مل ينجح
� �ش �ي �ن��زو �آب � ��ي ك �م��ا ك� ��ان ي� ��ود يف تعديل
الد�ستور ال��ذي فر�ضه الأمريكيون عام
 ،1946والذي ين�ص يف مادته التا�سعة
ع �ل��ى �أن “اليابان ت �ن �ب��ذ احل � ��رب �إىل
الأبد” .ال يوجد يف البلد جي�ش ولكن
“قوة دف��اع ذاتي” .وبب�ساطة� ،سي�سمح
التعديل ال��ذي مت و�ضعه ع��ام 2015
ل �ه��ذه ال� �ق ��وة ب��ال �ت��دخ��ل ل �� �ص��ال��ح دول ��ة
�صديقة .مل ي�ستطع �شينزو �آبي الذهاب
�أبعد من ذل��ك ،ويرجع ذل��ك جزئ ًيا �إىل
ال��ر�أي العام الياباين امل�سامل ب�شدة .ويف
ك��ل االح� ��وال ،يف �آ��س�ي��ا ،ت�ت��م متابعة �أي
تعديل لهذه املادة  9عن كثب ،وال �سيما
من قبل ال�صني.
التي �أتاحت عام - 1976بعد  31عاما
من انتهاء احلرب العاملية -بدء امل�صاحلة ماذا �سيفعل كي�شيدا؟
ميكن �أن يلتزم فوميو كي�شيدا ،رئي�س
ب�ين ال���ص�ين وال �ي��اب��ان .ك�م��ا ك��ان��ت هذه
ال��زي��ارة الر�سمية فر�صة لتوقيع عقود ال� � ��وزراء ال� ��ذي خ �ل��ف ��ش�ي�ن��زو �آب� ��ي عام
تعاون اقت�صادي بني البلدين ،واالطالع  ،2020ب �ه��ذا الإ�� �ص�ل�اح الد�ستوري.
ع�ل��ى ف��وائ��د ال �ت �ج��ارة احل� ��رة ،دون ذكر ومع الأغلبية املعززة التي منحته �إياها
العوائق التي جلبها دونالد ترامب لها .انتخابات جمل�س ال�شيوخ يف  10يوليو،
منت العالقات االقت�صادية ال�صينية ي �ع �ت��زم االب� �ق ��اء ع �ل��ى اخل ��ط ال�سيا�سي
ال�ي��اب��ان�ي��ة ب�شكل م�ط��رد خ�ل�ال �سنوات ل���ش�ي�ن��زو �آب � ��ي .ل �ق��د ت ��رك ه ��ذا االخري
� �ش �ي �ن��زو �آب � ��ي ك��رئ �ي ����س ل� � �ل � ��وزراء .لكن ال�سلطة ع��ام  2020لأ��س�ب��اب �صحية،
أي�ضا .ل�ك��ن دون ال�ت�خ�ل��ي ع��ن ال �ت��زام��ه بحياة
امل �ن��اف �� �س��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن زادت � ً
على وج��ه اخل�صو�ص يف جم��ال تقدمي ح ��زب ��ه ،وال ع ��ن ن� �ف ��وذه .اغ �ت �ي��ل بينما
امل�ساعدة �إىل ب�ل��دان اخ��رى ،حيث �شهد ك��ان يلقي كلمة ل�صالح مر�شح احلزب
ب�ن��ك التنمية الآ� �س �ي��وي-ال��ذي يهيمن ال�ل�ي�برايل ال��دمي�ق��راط��ي ،احل��زب الذي
عليه اليابانيون -عام  ،2016ت�أ�سي�س ف ��از ب�ع��د ي��وم�ين يف ان �ت �خ��اب��ات جمل�س
ال�صني للبنك الآ��س�ي��وي لال�ستثمار يف ال�شيوخ الياباين بهام�ش كبري.
يف  12يوليو� ،أثناء جنازته يف طوكيو،
البنية التحتية.
ع �ل��ى ج �ب �ه��ة ال � ��دف � ��اع ،ق � ��ام �شينزو ح�ضر نائب رئي�س ت��اي��وان ،الي ت�شينج
�آب � ��ي ب�ح�م�ل��ة ن���ش�ط��ة م ��ن �أج � ��ل �إن�شاء تي ،موكب توديعه� .سبق ان �ألقى �شينزو
“الرباعية” ،وه��و حتالف غ�ير ر�سمي �آب��ي ،بعد ا�ستقالته عام  ،2021خطا ًبا
ي �ج �م��ع ال� �ي ��اب ��ان وال� �ه� �ن ��د و�أ� �س�ت�رال �ي ��ا ق ��ال ف�ي��ه �إن ��ه ال ال �ي��اب��ان وال الواليات
وال��والي��ات امل�ت�ح��دة ،و�أح ��د �أه��داف��ه هو املتحدة ميكنهما الوقوف مكتويف الأيدي
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال �ت �ه��دي��دات ال �ق��ادم��ة من �إذا هاجمت ال�صني ت��اي��وان .و�أ��ض��اف �أن
ال�صني على املمرات املالحية الرئي�سية �أي م�غ��ام��رة ع�سكرية م��ن ج��ان��ب بكني
للمحيط الهادي .يف الوقت نف�سه� ،أبرمت � �ض��د اجل ��زي ��رة “�ست�ؤدي �إىل انتحار
ال���ص�ين ع ��ام “ 2016معاهدة ح�سن اقت�صادي» .و�أ�صدرت احلكومة ال�صينية
احتجاجا على هذه الآراء .وهو ما
اجلوار وال�صداقة والتعاون” مع رو�سيا ،حينها
ً
والتي �أن��ذرت بالتحالف اال�سرتاتيجي كررته عند ح�ضور الي ت�شينج تي جنازة
ال��ذي و ّق��ع عليه فالدميري بوتني و�شي �شينزو �آبي .يف بكني ،اعترب وانغ وينبني،
جني بينغ يف فرباير  ،2022قبل دخول �أحد املتحدثني با�سم وزارة اخلارجية� ،أن
ال�سلطات التايوانية “انتهزت الفر�صة
اجلي�ش الرو�سي �إىل �أوكرانيا.
للتالعب والتوظيف ال�سيا�سي” ،و�أ�شار
�إىل �أن احل �ك��وم��ة ال���ص�ي�ن�ي��ة “قدمت
�شكوى قوية لليابان” .حتى بعد موته،
ف�إن الذي كان �سيا�س ًيا يابان ًيا ا�ستثنائيا،
مت ّكن من �إحداث �ضجة.

 ينكر القوميون اليابانيون با�ستمرار �أهمية جرائماحلرب هذه ومل ت�صدر اليابان �أب ًدا اعتذا ًرا ر�سم ًيا

 و�صلت عالقات ال�صداقة بني الزعماء الأمريكيني واليابانيني حد ممار�سة لعبة اجلولف على عك�س العالقة مع ال�صينيني يف ال�ش�ؤون الع�سكرية ،مل ينجح �شينزو �آبي ،كما كان يود ،يف تعديل الد�ستور الذي فر�ضه الأمريكيون عام 1946ظل يف من�صبه كرئي�س للحكومة حتى
ع��ام  .2020وي �ب��دو �أن االحتجاجات
ال�ت��ي �أع��رب��ت عنها ال�ع��دي��د م��ن الدول
الآ�سيوية والواليات املتحدة قد منعته.
ع�ل�اوة ع�ل��ى ذل ��ك ،يعتقد ال�سيا�سي
ال �ي �م �ي �ن��ي ،ع �� �ض��و احل� � ��زب الليربايل
ال��دمي�ق��راط��ي ال �ق��وي� ،شينزو �آب ��ي� ،أن
اليابان يجب �أال تتحمل عبء االعتذار
وال �ن��دم ع��ن االن �ت �ه��اك��ات ال �ت��ي ارتكبها
اجل�ي����ش ال �ي��اب��اين يف ال���ص�ين يف القرن
امل��ا��ض��ي .ه��ذا ال ��ر�أي ي�شاطره ب�لا �شك
مواطنوه على نطاق وا��س��ع ،ولكن رمبا
ل�ي����س م ��ن ق �ب��ل ال � ��دول ال �ت��ي احتلتها
اليابان خالل احلرب الأخرية ،وال �سيما
ال�صني وكوريا.
ك��ذل��ك ،غ ��ذى ��ش�ي�ن��زو �آب ��ي اال�ستياء
العنيد املرتاكم من قبل ال�صينيني �ضد
اليابانيني .مل يتم عمل �أي �شيء ،ال يف
طوكيو وال يف بكني ،للتخفيف من ذكرى
الفرتة املمتدة من � 1930إىل ،1945
عندما احتلت اليابان ال�صني تدريجياً
بارتكاب ع��دد من الفظائع هناك .على
العك�س من ذلك ،يذ ّكر برنامج املدار�س
ال�صينية بالهجوم ال��ذي نظمه اجلي�ش
ال� �ي ��اب ��اين � �ض��د ال �� �س �ك��ة احل ��دي ��دي ��ة يف
من�شوريا ع��ام  ،1931وه��ي حلقة مت
��س��رده��ا ب�شكل م�ث��ايل يف م�غ��ام��رات تان
تان -اللوت�س االزرق .وخ�صو�صا ،ت�شدد
منا�سبات منتظمة عديدة على املذبحة
الرهيبة التي راح �ضحيتها مئات الآالف
من املدنيني التي وقعت يف ناجنينغ طيلة

�ستة �أ�سابيع من دي�سمرب .1937
ينكر القوميون اليابانيون با�ستمرار
�أهمية جرائم احل��رب ه��ذه ،ومل ت�صدر
ال�ي��اب��ان �أب � �دًا اع �ت��ذا ًرا ر��س�م� ًي��ا ع��ن هذه
املرحلة املظلمة م��ن ما�ضيها .وينت�شر
اال��س�ت�ي��اء ال���ص�ي�ن��ي ب��ان�ت�ظ��ام يف برامج
ت �ل �ف��زي��ون ب �ك�ين ال �ت��ي ت��و� �ض��ح وح�ش ّية
القوات الإمرباطورية اليابانية.
وه �ك��ذا ،ح�ق��ق فيلم ال ��ذرة احلمراء،
امل ��أخ ��وذ م��ن ك �ت��اب احل��ائ��ز ع�ل��ى جائزة
ريا منذ
نوبل للآداب مو يان،
ً
جناحا كب ً
�صدوره عام  ،1988حيث نرى اجلنود
اليابانيني يدمرون حما�صيل الفالحني
ال�صينيني قبل ذبحهم .وتظهر �ضراوة
املحتلني ال�ي��اب��ان�ي�ين �أي��ً��ض��ا يف م�سل�سل
يف �أر���ض الأي��ل الأب�ي����ض ،ال��ذي يتم بث
ح�ل�ق��ات��ه اخل�م����س وال �ث �م��ان�ين م�ن��ذ عام
 ،2017وال �ت��ي ت ��دور �أح��داث �ه��ا خالل
الن�صف الأول م��ن ال�ق��رن الع�شرين يف
�سهول �شن�شي.
�أمريكا� ،أمريكا
يف الأثناء ،على اجلانب الياباين ،بعد
�أن �أ� �ش��اد ب��امل�ق��ات�ل�ين ال�ي��اب��ان�ي�ين الذين
ي�صعب التباهي بهم -ورمب��ا لت�صحيح
م�ب��ادرت��ه ��-ض��اع��ف �شينزو �آب��ي �إ�شارات
التقارب مع ال��والي��ات املتحدة .يف مايو
 ،2016ا�ستقبل الرئي�س ب��اراك �أوباما
يف هريو�شيما� ،إح��دى املدينتني اللتني
�ألقى الأمريكان قنبلة ذري��ة عليهما يف
�أغ�سط�س  ،1945لإجبار اليابان على

اال�ست�سالمً � .
أي�ضا عام  ،2016يف جزر
ه ��اواي الأم��ري �ك �ي��ة ،ال�ت�ق��ى �شينزو �آبي
باراك �أوباما ،الذي ذهب معه �إىل بريل
ه ��ارب ��ور .ه �ن��اك ،يف دي���س�م�بر 1941
هاجمت الطائرات اليابانية الأ�سطول
الأمريكي وج � ّرت ال��والي��ات املتحدة �إىل
احلرب العاملية الثانية.
�أخ �ي � ً�را ،ع �ن��دم��ا مت ان �ت �خ��اب دونالد
ت��رام��ب رئ�ي��� ً�س��ا ل�ل��والي��ات امل�ت�ح��دة ،كان
��ش�ي�ن��زو �آب� ��ي �أول رئ �ي ����س دول� ��ة �أجنبي
ي� � ��زوره ،ح �ت��ى ق �ب��ل ت�ن���ص�ي�ب��ه يف البيت
الأب �ي ����ض .وب�ي�ن ال��زع�ي�م�ين الأمريكي
والياباين �ستقوم عالقة �صداقة قادتهما
خالل اجتماعاتهما للعب اجلولف ،وهي
ري��ا� �ض��ة مي��ار��س�ه��ا ال��رئ�ي���س�ين بحما�س
وول � ��ع .مل ي�ك��ن ه �ن��اك م�ث��ل ه��ذا الو ّد
ب�ين �شينزو �آب��ي و�شي ج�ين بينغ .كانت
النقطة امل�شرتكة بينهما هي �أنه يف عام
� 2012أ�صبحا على ال �ت��وايل “رئي�س
وزراء اليابان” ل�ل�أول و”الأمني العام
ل�ل�ح��زب ال���ش�ي��وع��ي ال�صيني” للثاين.
و�أن ��ه �أت�ي�ح��ت لهما فر�صة االج�ت�م��اع يف
ع��دي��د م� ��ؤمت ��رات ال �ق �م��ة االقت�صادية
ال��دول �ي��ة .ل�ك��ن ��ش��ي ج�ين بينغ مل يقم
برحلة ر�سمية �إىل اليابان بعد انتخابه
رئي�سا جلمهورية ال�صني ال�شعبية .ومت
ً
�إلغاء املوعد املقرر لعام  2020ب�سبب
وباء كوفيد.19-
و�إذا كان �شي جني بينغ يعرف طوكيو،
ف �ه��ذا لأن ��ه زاره� ��ا يف دي���س�م�بر 2009
ع�ن��دم��ا ك��ان �أح ��د الأع �� �ض��اء الت�سعة يف

اللجنة ال��دائ�م��ة للحزب ال�شيوعي .يف
ذلك الوقت ،بدا من امل�ؤكد �أنه �سي�صبح
ال ��رج ��ل االول يف ال �� �ص�ي�ن ب �ع��د ثالث
�سنوات ،وقد ا�ستقبله القادة اليابانيون
باحرتام كبري ،وك��ان من ن�صيبه �إجراء
مقابلة مع �إمرباطور اليابان �أكيهيتو.
خالفات من البداية
�أم��ا بالن�سبة ل�شينزو �آب��ي ،فقد متيز
و��ص��ول��ه على ر�أ� ��س احل�ك��وم��ة اليابانية
ب �خ �� �ص��وم��ة م� ��ع ال� ��� �ص�ي�ن ح� � ��ول ج ��زر
� �س �ي �ن �ك��اك��و .م �ن��ذ ع ��ام � ،1895أدارت
اليابان بفعالية ه��ذه اجل��زر الواقعة يف
بحر ال�صني ال�شرقي .لكن عام ،2012
قررت جعلها � ً
أر�ضا يابانية بالكامل ،مما
�أث��ار احتجاجات ق��وي��ة يف ال�صني حيث
ي�سود ال�شعور ب�أنّه ال �سبب الن يكون هذا
الأرخ�ب�ي��ل ال�صغري ي��اب��ان� ًي��ا .ث��م حددت
ب�ك�ين منطقة ت�ع��ري��ف ج��دي��دة للدفاع
اجل��وي ال�صيني ت�شمل ج��زر �سينكاكو
وت� �ت ��داخ ��ل م ��ع م �ن��اط��ق اع�ت�رف ��ت بها
ال�صني غري ال�شيوعية على �أنها يابانية
عام .1920
ب �ع��د � �س��ت � �س �ن��وات ،ع ��ام  ،2018مت
تعليق ه��ذا ال �ن��زاع .اح�ت��اج��ت بكني �إىل
موازنة موقف �إدارة ترامب الذي زاد من
ال�ضغط على ال�صني ،ال �سيما من خالل
م���ض��اع�ف��ة ال �� �ض��رائ��ب ع �ل��ى �صادراتها
�إىل ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة ،ول��ذل��ك ذهب
�شينزو �آبي �إىل بكني .كانت الذريعة هي
االحتفال بالذكرى ال�سنوية للمعاهدات

 حتى بعد موتهّ ،متكن الذي كان �سيا�س ًيا يابان ًيا ا�ستثنائيا من �إحداث �ضجة

تايوان م�صدر خالف كبري

�صراع حول املمرات البحرية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  3574/2022/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثالثة رقم 185
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  3345/2021جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )378946.95درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :يونيون للمنتجات الأ�سمنتية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الكرامه  -بردبي  -دبي � -شارع زعبيل  -مبنى مونتانا  -مكتب 506
املطلوب �إع�لان��ه  -1 :العابر للمقاوالت ملالكها عبداهلل ال عبد اهلل �شركة ال�شخ�ص الواحد
�ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )378946.95درهم اىل طالب التنفيذ �أو خزينة املحكمة باال�ضافة اىل مبلغ ر�سوم
خلزينة 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  13599بتاريخ 2022/7/21
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1319/2022/16:جتاري جزئي

70197

حماكم دبي

حمكمة التنفيذ

العدد  13599بتاريخ 2022/7/21

�إعــــــــــالن

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى احلادية ع�شر رقم 854
مو�ضوع الدعوى  :املطالبة بالزام املدعي عليهما االول والثاين بان ي�ؤديا اىل املدعي بالت�ضامن والت�ضامم والتكافل مبلغ
وقدره ( )900.000درهم ت�سعمائة الف درهم الذي ميثل اجرة امل�ستحق له عن و�ساطته يف عملية بيع العقار حمل الو�ساطة
والزامهما باداء الفائدة القانونية للمدعي بواقع � %5سنويا على املبلغ املذكور من تاريخ اال�ستحقاق احلا�صل يف2022/3/21:
وحتى متام ال�سداد والزام املدعي عليهما االول والثاين بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:احمد حمد را�شد بن مرخان الكتبي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -دبي  -منطقة بزن�س باي �شارع بربج خليفه بناية برامي تاور الطابق  28مكتب رقم
املطلوب �إعالنه -1 :رامي انطوان رزق اهلل � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما االول والثاين بان ي�ؤديا اىل املدعي
بالت�ضامن والت�ضامم والتكافل مبلغ وقدره ( )900.000درهم ت�سعمائة الف درهم الذي ميثل اجرة امل�ستحق له عن و�ساطته
يف عملية بيع العقار حمل الو�ساطة والزامهما باداء الفائدة القانونية للمدعي بواقع � %5سنويا على املبلغ املذكور من تاريخ
اال�ستحقاق احلا�صل يف 2022/3/21:وحتى متام ال�سداد والزام املدعي عليهما االول والثاين بالر�سوم وامل�صروفات ومقابل
اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/7/26ال�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.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي
العدد  13599بتاريخ 2022/7/21

70021

اعالن بالن�شر
 207/2021/454تنفيذ جتاري
�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/جلوبال جرين بريدج للمقاوالت �ش.ذ.م.م  -فرع دبي
جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/البنك العربي املتحد
نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة حق منفعة يف العقارات
العائدة لكم والكائنة يف امارة دبي  -جممع دبي لال�ستثمار الثاين  -ار�ض رقم 407
 وفاء للمبلغ املطالب به وقدره ( )6102348درهم يف امللف اعاله وذلك للعلم مباجاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�شعبة

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كرييتف
ميندز للديكور
رخ�صة رقم CN 4509738: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)

70021

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى ال�سابعة رقم 409
مو�ضوع ال��دع��وى  :ال��زام امل��دع��ي ب��ان ي ��ؤدي للمدعية مبلغ ( )4.379.817.61دره��م فقط ارب�ع��ة مليون
وثالثمائة ت�سعة و�سبعون الف وثمامنائة و�سبعة ع�شر درهما وواحد و�ستون فل�سا  -مع الفائدة القانونية
بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق حتى ال�سداد التام وال��زام املدعي عليه الر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب
املحاماة .
املدعي:ال�شركة الهند�سية لالن�شاء والتعمري �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع العهود  -برج وي�ستربى  -الطابق 22
املطلوب �إعالنه -1 :حممد خليفه بن يو�سف ال�سويدي � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها الزام املدعي بان ي�ؤدي للمدعية مبلغ ()4.379.817.61
درهم فقط اربعة مليون وثالثمائة ت�سعة و�سبعون الف وثمامنائة و�سبعة ع�شر درهما وواحد و�ستون فل�سا
 مع الفائدة القانونية بواقع  %9من تاريخ اال�ستحقاق حتى ال�سداد التام وال��زام املدعي عليه الر�سوموامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وح��ددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/7/25ال�ساعة 09.00
�ص 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.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي
العدد  13599بتاريخ 2022/7/21

70445

اعالن حم�ضر حجز بالن�شر
يف التنفيذ رقم  9379/2021/207تنفيذ جتاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  431ل�سنة  2020جتاري كلي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )501.366.954.87درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :م�صرف �أبوظبي اال�سالمي
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -الو�صل  -بردبي  -دبي � -شارع ال�شيخ زايد  -مبنى امارات اترمي � -شقة مكتب 252
املطلوب �إعالنه  -1 :ال�شركة اخلليجية لال�ستثمارات العامة �ش.م.ع � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :نعلنكم بانه مت احلجز على اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن اال�سهم (� )2.070.000سهم
لدى امالك للتمويل و (� )108.281.254سهم لدى �شركة �صقر الوطنية للت�أمني و�سهم واحد لدى بنك دبي
التجاري و � 1.683سهم لدى بنك االمارات  -لال�ستثمار و (� )7.912سهم لدى ال�شركة اخلليجية لال�ستثمارات
العامة و (� )48.178سهم لدى بنك امل�شرق و (� )35.000.000سهم لدى موارد للتمويل و (� )3.042.300سهم
لدى ال�شركة الوطنية للت�أمينات العامة وفاء للمبلغ املطالب به وقدره ( )501366954.87درهم يف امللف
اعاله وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا .
رئي�س ال�شعبة

العدد  13599بتاريخ 2022/7/21

العدد  13599بتاريخ 2022/7/21

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :كراج حممد على
رخ�صة رقم  CN 1047740:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد غياث الدين احلاج حممد على %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف مبارك را�شد مبارك رباعى املن�صورى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد على بن على احمد
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كراج حممد على
MOHAMMED ALI GARAGE

العدد  13599بتاريخ 2022/7/21
اعالن بالن�شر
يف املنازعة رقم 956/2022/465:نزاع جتاري

70021

املنظورة يف:الت�سوية الودية للمنازعات الرابعة رقم 753
مو�ضوع املنازعة  :اوال:قيد النزاع وحتديد اقرب جل�سة لنظرها واعالن املتنازع �ضدها ب�صورة من �صحيفة الدعوى
ومرفقاتها  -ثانيا:احلكم بالزام املتنازع �ضدها بان ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره ( )109.667.34درهم مائة وت�سعة الفا
�ستمائة �سبعة و�ستون درهما اربعة وثالثون فل�سا  -مع الزامه بالفائدة القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة
الق�ضائية وحتى متام ال�سداد  -ثالثا:الزام املتنازع �ضدها بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املتنازع:يوله خلدمات احلرا�سة والتنظيف �شركة اعمال مدنية وميثلها مديرها/ايهاب احمد جامو�س
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بردبي  -برج لطيفة � -شارع ال�شيخ زايد  -الطابق  - 38مكتب 3801
املطلوب �إعالنه  -1 :ام ايه بي الدارة املن�ش�أت �ش.ذ.م.م � -صفته  :متنازع �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها اوال:قيد النزاع وحتديد اقرب جل�سة لنظرها واعالن املتنازع
�ضدها ب�صورة من �صحيفة الدعوى ومرفقاتها  -ثانيا:احلكم بالزام املتنازع �ضدها بان ي�ؤدي للمتنازع مبلغ وقدره
( )109.667.34دره��م مائة وت�سعة الفا �ستمائة �سبعة و�ستون درهما اربعة وث�لاث��ون فل�سا  -مع ال��زام��ه بالفائدة
القانونية بواقع � %9سنويا من تاريخ املطالبة الق�ضائية وحتى متام ال�سداد  -ثالثا:الزام املتنازع �ضدها بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة -وحددت لها جل�سة يوم الثالثاء املوافق  2022/8/2ال�ساعة � 09:00صباحا 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

MOHAMMED ALI GARAGE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل� /سيرب �صرتات ال�ست�شارات تقنية املعلومات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

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

فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية
خالل �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  13599بتاريخ 2022/7/21

حماكم دبي
حمكمة التنفيذ

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:أ�سا�س تيك النظمة االمن

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:مطعم روح الذوق ذ.م.م
عنوان ال�شركة:جزيرة ابوظبي � -شرق  0.40مبنى حمامه حممد �صقر
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 4186702 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:

�إىل� /أ�سا�س تيك النظمة االمن واملراقبه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م

 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/مريال عبداحلبيب لتدقيق احل�سابات واال�ست�شارات
االدارية  ,كم�صفي قانوين لل�شركة بتاريخ 2022/7/6:وذلك بناء على
قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري العادية املوثق لدى كاتب العدل
بالرقم - 2250016621:تاريخ التعديل2022/7/20:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

تعديل �إ�سم جتاري من� /أ�سا�س تيك النظمة االمن واملراقبه

العدد  13599بتاريخ 2022/7/21

70021

اعالن بالن�شر
 502/2022/211تنفيذ عقاري

�إعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
تفا�صيل الإعالن بالن�شر
اىل املنفذ �ضده -1/داميتا هيتيار ا�شي�شي  -جمهول حمل االقامة
مبا ان الطالب التنفيذ/متويل  -م�ساهمة خا�صة
قد �أق��ام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وق��دره ()217957
دره��م اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة  -2بف�سخ اتفاقية االج��ارة املنتهية بالتملك ومالحقها
املربمة بني طريف التداعي وامل�ؤرخة  2008/8/25والزام املدعي عليه بت�سليم العقار مو�ضوع اتفاقية
االجارة املنتهية بالتملك واملبني احلدود واالو�صاف ب�سند امللكية كاالتي:ال�شقة رقم  -1208الطابق
 - 12رقم املبنى  - 1ا�سم املبنى جرين ليك�س ا�س  3امارة دبي  -املنطقة تالل االمارات  -رقم االر�ض 62
خاليا من ال�شواغل والغاء ا�شارة القيد العقاري الواردة يف �شهادة امللكية ل�صالح املدعي عليه وتكليف
دائرة االرا�ضي واالمالك بتنفيذ ذلك .وعليه فان املحكمة �ستبا�شر االجراءات التنفيذية بحقك يف
حالة عدم االلتزام بالقرار املذكور خالل  15يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.

رئي�س ال�شعبة

العدد  13599بتاريخ 2022/7/21
اعالن بالن�شر
 943/2022/460نزاع مدين

ASSAS TECH SAFETY & SECURITY SYSTEMS
70197

ASAS TECH SAFETY & SECURITY SYSTEMS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

تفا�صيل الإعالن بالن�شر

�إىل املتنازع �ضده � -1 :شريفة بيكوبريي  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان املتنازع :مو�سى لت�أجري ال�سيارات ذ.م.م
قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره ()34.822
دره��م والر�سوم وامل�صاريف واتعاب املحاماة والفائدة  %9من تاريخ ت�سليم ال�سيارة
والواقع ب�ت��اري��خ 2021/2/20:وحتى ال�سداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال
كفالة.
وح��ددت لها جل�سة ي��وم االث�ن�ين امل��واف��ق  2022/8/8ال�ساعة � 09:00صباحا 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.

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  13599بتاريخ 2022/7/21

حماكم دبياالبتدائية
70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1833/2022/253تنفيذ �شيكات

العدد  13599بتاريخ 2022/7/21

70533

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  1827/2022/253تنفيذ �شيكات

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك امل��رجت��ع رق��م ( )222وال���ص��ادر ع��ن ل�سن الي��ت للخدمات
الكهروميكانيكيه ���ش.ذ.م.م واملوقعة من/ارامي�ش �سادار اجناين بقيمة ( )22014.30درهم باال�ضافة
الر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :ايفكت لتجارة االجهزة الكهربائية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القرهود  -ديرة  -دبي � -شارع القرهود
املطلوب �إعالنه  -1 :ل�سن اليت للخدمات الكهروميكانيكية �ش.ذ.م.م � -صفته :منفذ �ضده
مو�ضوع الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية امل��ذك��ورة اع�لاه وال��زام��ك بدفع املبلغ املنفذ به
وقدره ( )22972.30درهم 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.

املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك امل��رجت��ع رق��م ( )227وال���ص��ادر ع��ن ل�سن الي��ت للخدمات
الكهروميكانيكيه ���ش.ذ.م.م واملوقعة من/ارامي�ش �سادار اجن��اين بقيمة ( )1858.74دره��م باال�ضافة
الر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :ايفكت لتجارة االجهزة الكهربائية �ش.ذ.م.م
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -القرهود  -ديرة  -دبي � -شارع القرهود  -مبنى بنايه ابو�شقره  -الطابق
الثالث � -شقة مكتب  - 304مرتو جيجيكو
املطلوب �إعالنهما  -1 :ل�سن اليت للخدمات الكهروميكانيكية ���ش.ذ.م.م  -2رامي�ش �سادار اجناتي -
�صفتهما :منفذ �ضدهما
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )1963.74درهم 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.

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

مركز ف�ض املنازعات االيجارية

رئي�س ال�شعبة

العدد  13599بتاريخ 2022/7/21

70363

رئي�س ال�شعبة

العدد  13599بتاريخ 2022/7/21

العدد  13599بتاريخ 2022/7/21

�إعــــــــــالن

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية

قطاع ال�ش�ؤون التجارية

رئي�س الق�سم

العدد  13599بتاريخ 2022/7/21

حماكم دبي

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعالن ت�صفية �شركة

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

حماكم دبي االبتدائية

CYBERSTRAT IT CONSULTING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

العدد  13599بتاريخ 2022/7/21

واملراقبه رخ�صة رقم  CN 3836258:قد تقدموا �إلينا بطلب:

حماكم دبي

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:سيرب�صرتات ال�ست�شارات تقنية
املعلومات ذ م م رخ�صة رقم  CN 2809985:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /اليزا بوبا من �شريك �إىل مدير
تعديل ن�سب ال�شركاء  /اليزا بوبا من � % 49إىل %0
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /اليزا بوبا من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /اليزا بوبا من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد حممد عامر ا�سحاق احل�ضرمى
تعديل لوحه الإعالن � /إجمايل من م�ساحة  0*0اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /سيرب�صرتات ال�ست�شارات تقنية املعلومات ذ م م
CYBERSTRAT IT CONSULTING L.L.C

�إىل /كراج حممد على � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

حمكمة دبي االبتدائية

حماكم دبياالبتدائية

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا
ق�صر اجل�سرين
رخ�صة رقم CN 1043342: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

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13599بتاريخ 2022/7/21
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 1300/2022/16:جتاري جزئي

العدد  13599بتاريخ 2022/7/21

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:سوبر �سونيك لقطع غيار
ال�سيارات رخ�صة رقم  CN 1063548:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل مدير � /إ�ضافة �سام�سون برا�سانتان برا�ساندان ك
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /سوبر �سونيك لقطع غيار ال�سيارات

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ادري�س بوينت للعقارات ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 3815335:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة فاطمه جمعه حممد بخيت اجلنيبى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فاطمه جمعه حممد بخيت اجلنيبى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف م�صطفى ح�سني عبده عطا
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /ادري�س بوينت للعقارات ذ.م.م

�إىل� /سوبر �سونيك لقطع غيار ال�سيارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

ADDRESS POINT PROPERTIES L.L.C

SUPER SONIC AUTO SPARE PARTS - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

�إىل /ادري�س بوينت للعقارات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

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

ADDRESS POINT PROPERTIES - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

SUPER SONIC AUTO SPARE PARTS

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
70363

�إعــــــــــالن

العدد  13599بتاريخ 2022/7/21

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)

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
70363

العدد  13599بتاريخ 2022/7/21

االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

االمارات للمزادات

تنفيذ رقم 2022/6879

تنفيذ رقم 2022/6965

تنفيذ رقم 2022/4375

تنفيذ رقم 2021/10115

70363

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

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

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

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

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام ال�ساعة
 6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/07/27لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضده مطعم
لزت �ستيك هاو�س �ش.ذ.م.م  +م�أمون غياث حممد غياث او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
35,375
معدات مطعم
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االمارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام ال�ساعة
 6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/07/27لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ �ضده ون
كوميونيكي�شن �أند ماركتينغ غروب منطقة حرة ذ.م.م او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
�أغرا�ض مكتبيه 23,850
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/07/27لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده مركز الدنيا ال�سعيده لالعمال و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
5,650
�أغرا�ض مكتبيه
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات

تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/07/27لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده دراجون ويف انرتنا�شيونال او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
�أغرا�ض مكتبيه 4,130
فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بت�أمني نقدي او ب�شيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل
بزيارة املوقع االلكرتوين  . www.emiratesauction.aeوعلى كل من له اعرتا�ض التقدم
باعرتا�ضه معززا �إياه مبا يربره من م�سنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة �أيام على الأقل .
االمارات للمزادات
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ال�صني ت�سجل � 1012إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا
•• بكني-رويرتز

ق��ال��ت جل�ن��ة ال�صحة ال��وط�ن�ي��ة �أم�س
الأربعاء �إن بر ال�صني الرئي�سي �سجل
� 1012إ�صابة جديدة بفريو�س كورونا
ي��وم ال�ث�لاث��اء منها  150م�صحوبة
ب�أعرا�ض و 862بال �أعرا�ض.
وه ��ذه ه��ي امل ��رة الأوىل ال�ت��ي تتجاوز
فيها الإ�صابات حاجز الأل��ف منذ 20
مايو �-أيار.
و�سجلت ال�صني � 776إ�صابة جديدة

بفريو�س كورونا يف اليوم ال�سابق منها
 237م�صحوبة ب�أعرا�ض و 539بال
�أعرا�ض.
ومل ُت�سجل �أي وف�ي��ات ج��دي��دة ليظل
عددها ثابتا عند .5226
و� �س �ج��ل ب ��ر ال �� �ص�ين ال��رئ �ي �� �س��ي حتى
ال�ث�لاث��اء � 227980إ��ص��اب��ة م�ؤكدة
م�صحوبة ب�أعرا�ض.
و�أظهرت بيانات حكومية �أن العا�صمة
ب�ك�ين ��س�ج�ل��ت �إ� �ص��اب��ة واح� ��دة حملية
ج��دي��دة م�صحوبة ب ��أع��را���ض ،وكانت

مل ت�سجل �أي �إ�صابة من ه��ذا القبيل
يف ال �ي��وم ال �� �س��اب��ق .ومل ت�سجل بكني
�أي �إ��ص��اب��ة ب�لا �أع��را���ض ي��وم الثالثاء
مقارنة مع واحدة يف اليوم ال�سابق.
ويف �شنغهاي،
�أظ� �ه ��رت ب �ي��ان��ات احل �ك��وم��ة املحلية
ت�سجيل خم�س �إ�صابات حملية جديدة
م�صحوبة ب��أع��را���ض مقارنة ب��أرب��ع يف
اليوم ال�سابق ،كما �سجلت ع�شر حاالت
�إ�صابة بال �أعرا�ض ،وذلك مقابل 19
يف اليوم ال�سابق.

July

21

Thursday

�شنغهاي متدد �أوامر
�إجراء فحو�ص كوفيد

•• بكني-رويرتز

قال م�س�ؤول حملي �أم�س الأربعاء �إنه يتعني على �سكان �شنغهاي
املركز التجاري لل�صني �إج��راء اختبارات كورونا مرة واح��دة على
الأقل �أ�سبوعيا حتى نهاية �أغ�سط�س� -آب.
ويعني ذلك متديد االلتزام ب�إجراء هذه الفحو�ص ملدة �شهر �آخر.
�أنهت �شنغهاي �إجراءات �إغالق دامت �شهرين يف يونيو -حزيران،
لكنها �سجلت ع�شرات الإ�صابات اجلديدة يوميا خالل الأ�سابيع
القليلة املا�ضية.

اليوم الأكرث �سخونة يف تاريخها ..بريطانيا حت�صي خ�سائرها

13

حرائق الغابات الكا�سحة ت�شمل �أنحاء العامل

وت�سبب احلريقان اللذان �ساعد على  13ي��ول�ي��و مت��وز ب��ال�ق��رب م��ن بلدة
�إ�شعالهما اجلفاف ودرج��ات احلرارة م��رم��ري ����س يف �إق �ل �ي��م م��وغ�لا املطل
التي ارتفعت �إىل  42.6درجة مئوية على بحر �إي�ج��ة وام�ت��د ع�بر الغابات
يف احرتاق نحو  47700فدان حتى يف املنطقة ال�ت��ي ي�سكنها ع��دد قليل
 19يوليو -مت��وز .و�صدرت الأوامر من النا�س .ودم��ر احلريق نحو 17
لنحو � 34أل��ف �شخ�ص مب�غ��ادرة عن منزال و 1700ف��دان من الأرا�ضي.
ومت �إخالء نحو  450منزال و�إجالء
املنطقة.
� 3530شخ�صا.
* �إ�سبانيا
* الربتغال
(زام ��ورا)  -ان��دل��ع احل��ري��ق ي��وم 15
ي��ون �ي��و -ح ��زي ��ران يف �إق �ل �ي��م زام� ��ورا (م��ورك��ا)  -ان��دل��ع حريق غ��اب��ات يوم
و� �س��اع��دت ع�ل��ى ا��ش�ت�ع��ال��ه م��وج��ة حر  17ي��ول�ي��و مت��وز يف منطقة موركا
حطمت الأرق��ام القيا�سية .و�أحرقت يف � �ش �م��ال ال�ب�رت �غ��ال وام� �ت ��د �صوب
�أل���س�ن��ة ال�ل�ه��ب � 61أل ��ف ف ��دان على فيال ب��وك��ا دي �أج�ي��ار وك��ارازي��دو دي
الأق��ل ومت �إج�ل�اء �أك�ثر م��ن  6000مونتينيجرو .و�أحلق احلريق �أ�ضرارا
�شخ�ص م��ن  32ق��ري��ة يف املنطقة .مب�ساحة بلغت  14800فدان ،طبقا
و�أودى احل ��ري ��ق ب �ح �ي��اة �شخ�صني لربنامج كوبرنيكو�س ملراقبة الأر�ض
وحل �ق ��ت ب �ث�ل�اث��ة �آخ ��ري ��ن �إ�صابات التابع لالحتاد الأوروب��ي .وعُرث على
خطرية�(.سيريا بريميجا)  -اندلع زوج�ي�ن م�سنني ميتني داخ��ل �سيارة
حريق يف الثامن من يونيو حزيران حمرتقة.
يف �إقليم ملقة على م�ن�ح��درات جبل (�أورمي)  -اندلعت عدة حرائق غابات
ب��وج�يرا يف ��س�ي�يرا ب�يرم�ي�ج��ا .ودمر يف ال�سابع من يوليو متوز يف منطقتي
احل��ري��ق  8600ف��دان م��ن الغابات الي��ري��ا و�سنتارمي يف منطقة �أورمي.
والأدغ� � ��ال ،وت���س�ب��ب يف �إج �ل�اء �ألفي واح�ترق �أك�ثر من  7413.1هكتار
�شخ�ص من بلدة بينافي�س املجاورة .و�أغلقت ال�سلطات ال�ط��رق ال�سريعة
وبلغ احلريق مرحلة اال�ستقرار الآن .الرئي�سية والطرق اجلانبية يف الوقت
ال��ذي ت�سببت فيه ال��ري��اح القوية يف
�إعاقة فرق الإطفاء عن �أداء عملها.
* تركيا
(موغال)  -اندلع حريق غابات يوم ومت �أي�ضا �إغالق �أهم طريق �سريع يف

�سان ميجيل وحريق كالف كانيون يف
�شرق �سانتا �أكرب حريق يف والية نيو
مك�سيكو �إىل اليوم .واندلع احلريقان
ي��وم��ي  6و� 19أب��ري��ل ن�ي���س��ان على
ال �ت��وايل و�أح��رق��ا  341735فدانا
حتى  15يوليو -متوز بح�سب تقرير
ن���ش��رت��ه خ��دم��ات ��س��ان�ت��ا يف نا�شونال
ف��وري���س��ت �سريفي�سيز .ومت احتواء
�أل�سنة اللهب الآن بن�سبة  93يف املئة.
(كاليفورنيا-بيج �سور) � -أتى احلريق
ال���ش�ت��وي ال �ن��ادر ،ال ��ذي �سمي حريق
كولورادو ،على  1050فدانا جنوبي
مونتريي و�إىل ال�شمال مبا�شرة من
املنطقة التي تعرف با�سم بيج �سور
يف كاليفورنيا من � 21إىل  24يناير
ك��ان��ون ال �ث��اين .وت���س�ب��ب يف �إج�ل�اءالربتغال ب�سبب حريق �آخر اندلع �إىل ن�ح��و � 500شخ�ص مب��وج��ب �أوام ��ر
اجلنوب.
�إجالء وت�سبب يف �إغالق طريق �سريع
رئي�سي.
* الواليات املتحدة
(ك��ال �ي �ف��ورن �ي��ا -م �ت �ن��زه يو�سيميتي
* كندا
ال��وط�ن��ي)  -ان��دل��ع حريق يف الثامن (ك��ول��وم�ب�ي��ا ال�بري�ط��ان�ي��ة)  -اندلع
من يوليو -مت��وز يف ج��زء من متنزه حريق يوم  14يوليو -متوز بالقرب
يو�سيميتي الوطني بوالية كاليفورنيا م� ��ن ق ��ري ��ة ل� �ي� �ت ��ون يف كولومبيا
ال� ��ذي ي���ض��م ب�ع����ض �أ� �ض �خ��م و�أق� ��دم الربيطانية .وهو �أكرب حريق غابات
�أ�شجار ال�سيكويا العمالقة يف العامل .يف الإقليم حتى الآن هذا العام بح�سب
وال �ت �ه �م��ت ال� �ن�ي�ران  3772فدانا خدمة بي�.سي .حلرائق الغابات.
بح�سب تقرير ن�شره نظام املعلومات يف ال� �ي ��وم ال� �ت ��ايل الن� � ��دالع احلريق
�إن���س��ي وي��ب ح�ت��ى  13ي��ول�ي��و متوز .اح�ت�رق نحو �أل�ف��ي ف ��دان .و�أ�صدرت
ومل ي�صب �أي م��ن �أ�شجار ال�سيكويا ال�سلطات املحلية �أوامر �إجالء ملالك
امل �ع��روف��ة يف ي��و��س�ي�م�ي�ت��ي ح �ت��ى  11ع�ق��ارات قريبة م��ن احل��ري��ق يف حني
يوليو -متوز.
طلبت م��ن ��س�ك��ان حم�م�ي��ات فري�ست
(�أري��زون��ا)  -ان��دل��ع م��ا ي�سمى حريق ني�شن الرحيل عن املنطقة.
الأن��اب�ي��ب ي��وم � 17أب��ري��ل ني�سان يف
غ��اب��ة ن��ا��ش��ون��ال ف��وري���س��ت والن�صب
* الأرجنتني
ال��وط �ن��ي ��س��ان���س�ي��ت ك��رات��ر فولكانو (ك��وري �ي �ن �ت ����س)  -ان��دل �ع��ت حرائق
ن��ا��ش��ون��ال مونيومينت وم�ت�ن��زه الك ك��وري �ي �ن �ت ����س يف �إق �ل �ي��م كوريينت�س
بيل بارك �شمايل مدينة فالج�ستاف ب ��ال� �ق ��رب م ��ن ح� � ��دود ب � ��اراج � ��وي يف
يف والية �أريزونا.
ال�سابع من ف�براي��ر� -شباط ودمرت
و�أتى احلريق على �أكرث من � 20ألف نحو مليونني و 223948فدانا من
فدان ودفع ال�سلطات �إىل �إلزام �سكان الغابات واملراعي متثل قرابة  12يف
�أكرث من  2100منزل بالنزوح.
املئة من الإقليم.و�شردت النريان �أو
�اج
�
م
�د
(ن �ي��و م�ك���س�ي�ك��و) �� -ش�ك��ل االن �
قتلت عدة حيوانات برية مثل خنزير
بني حريق هريميت�س بيك يف جبال امل ��اء وال��ذئ��اب امل��رو� �ض��ة والتما�سيح
��س��اجن��ري دي ك��ري���س�ت��و يف مقاطعة والغزالن و�أنواع �أخرى.

يانكوفيت�ش ،املقرب من مو�سكو ،يف
االنتخابات التي جرت عام ،2010
فوجه
يف تغيري دراماتيكي يف �أوكرانيا ّ
البالد نحو التحالف مع رو�سيا بدلاً
من االحتاد الأوروبي والغرب.
و�أو� �ض ��ح ال�ع�ن��اين �أن ب�ع����ض الأم ��ور
التي ت�صنف على �أنها نوع من �أنواع
الإهمال والتق�صري ومنها ،على �سبيل
املثال� ،إخفاقات ا�ستخباراتية �سمحت
ل��رو� �س �ي��ا ب��اال� �س �ت �ي�لاء ع �ل��ى مدينة
خري�سون جنوب �أوكرانيا ما ت�سبب
يف �إق��ال��ة زيلين�سكي ل�صديق عمره،
�إ� �ض��اف � ًة �إىل �أن زيلين�سكي ي��رى �أن
هناك م�س�ؤولني ،وال�ؤه��م للرو�س يف
جهاز الأمن والق�ضاء اال�ستخبارات،
وبالتايل حملهم نتيجة الإخفاقات
و�أعفاهم من منا�صبهم.التداخل بني
ال�شعبني الرو�سي والأوك��راين كبري،
يف ت �ل��ك ال ��زاوي ��ة ي �ق��ول الأك ��ادمي ��ي
ال ��رو�� �س ��ي يف ال �� �س �ي��ا� �س��ة ال��دول �ي��ة

ت �ه��دي��د �أم� ��ن رو� �س �ي��ا ال��داخ �ل��ي من
خ �ل�ال ع �� �س �ك��رة احل � ��دود وحماولة
�إدخ� ��ال ال �غ��رب ووا��ش�ن�ط��ن �إىل تلك
املنطقة.من جانب �آخ��ر ،قالت وزارة
اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك �ي��ة �إن �ه��ا �ستقدم
م�ع�ل��وم��ات ا��س�ت�خ�ب��ارات�ي��ة لأوكرانيا
بعد �إقاالت على خلفية تهم باخليانة
ال�ت��ي حت��دث��ت عنها ك�ي�ي��ف ،وتدخل
العملية ال��رو��س�ي��ة يف �أوك��ران �ي��ا 24
يوليو اجلاري �شهرها ال�ساد�س و�سط
تال�شي فر�ض التو�صل حلل �سيا�سي.
وت�ع�م��ل �أوك��ران �ي��ا م�ن��ذ ف�ت�رة طويلة
ع�ل��ى ا�ستئ�صال امل�ت�ع��اون�ين املوالني
ل��رو��س�ي��ا يف ال �ب�ل�اد ،و�أع �ل ��ن يفيني
يينني ،النائب الأول لوزير ال�ش�ؤون
الداخلية الأوك��راين ،ال�شهر املا�ضي،
اع �ت �ق��ال �أك �ث��ر م ��ن � 800شخ�ص
ي�شتبه يف قيامهم ب��أع�م��ال تخريب
�أو ج�م��ع م�ع�ل��وم��ات ا��س�ت�خ�ب��اري��ة يف
احلرب.

•• عوا�صم-رويرتز

ع �م��ل رج� ��ال الإط� �ف ��اء خ�ل�ال الليل
ع�ل��ى �إخ �م��اد ح��رائ��ق ال�غ��اب��ات و�سارع
امل�ه�ن��د��س��ون �أم����س الأرب �ع��اء لإ�صالح
ق�ضبان القطارات التي ت�أثرت ب�سبب
احل ��رارة فيما ا�ستيقظت بريطانيا
على ت��داع�ي��ات ال�ي��وم الأك�ث�ر ح��را يف
تاريخها.
و�أم ����س الأول ك��ان �أك�ث�ر الأي ��ام التي
ع �م �ل��ت ف �ي �ه��ا خ ��دم ��ة �إط � �ف� ��اء لندن
منذ احل��رب العاملية الثانية عندما
جت� ��اوزت درج� ��ات احل� ��رارة الأربعني
درجة مئوية للمرة الأوىل ،مما �أدى
�إىل ا��ش�ت�ع��ال ح��رائ��ق دم ��رت ع�شرات
امل� �ب ��اين يف ال �ع��ا� �ص �م��ة ،ك �م��ا و�صلت
�أل�سنة اللهب �إىل �أرا�ض ع�شبية جافة
على جانبي خطوط ال�سكك احلديد
والطرق.
و�ألغيت رح�لات قطارات كانت ت�سري
م��ن ل �ن��دن ح �ت��ى ال �� �س��اح��ل ال�شرقي
لإجن�ل�ترا حتى ع�صر �أم�س الأربعاء
ع�ل��ى �أق��ل ت�ق��دي��ر ب�ع��دم��ا �أدى حريق
ن�شب ب��ال�ق��رب م��ن م��دي�ن��ة بيرتبرو
بو�سط �إجن�ل�ترا� ،إىل �إت�ل�اف معدات
الإ�شارات .كما �أ�سفرت حرائق �أخرى
يف ��ش�ب�ك��ة ال �ق �ط��ارات ع��ن الإ�� �ض ��رار
بالق�ضبان والأ�سالك العلوية.
وق��ال��ت ال �� �ش��رك��ة امل���ش�غ�ل��ة خلطوط
�سكك حديد لندن“ :من ف�ضلكم ال
ت�سافروا من لندن كينغز كرو�س وال
�إل�ي�ه��ا اليوم” ،م���ش�يرة �إىل املحطة
الرئي�سية يف العا�صمة الربيطانية.
وذك ��ر م�ك�ت��ب الأر�� �ص ��اد اجل��وي��ة �أنه
مت ت�سجيل درج��ة ح��رارة قيا�سية يف
منطقة كونينغ�سبي ال��واق�ع��ة و�سط
�إجنلرتا �أم�س الثالثاء بلغت 40.3
درجة مئوية.
وكانت احلكومة الربيطانية دافعت
ع ��ن ��س�ج�ل�ه��ا ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق بالبيئة،
وروج��ت لقرارها اخل��ا���ص بالو�صول
�إىل ��ص��ايف انبعاثات “�صفري”� ،إال
�أن وزراء �أقروا ب�أن الأمر قد ي�ستغرق
�سنوات لتحديث البنية التحتية كي
تكون ق��ادرة على التكيف م��ع ارتفاع

درجات احلرارة.
ويوم االثنني ،ا�ضطرت ال�سلطات �إىل
�إغالق مدرجي مطار ب�سبب الأ�ضرار
التي حلقت بال�سطح .كما ا�ضطرت
��ش��رك��ات ال�ك�ه��رب��اء �إىل ق�ط��ع التيار
ب�سبب احلرارة التي �أدت �إىل احرتاق
امل� �ع ��دات .و�أغ �ل �ق��ت م ��دار� ��س عديدة
�أب��واب�ه��ا م�ب�ك��را ،كما كافحت حدائق
حيوانات للحفاظ على برودة �أج�سام
احليوانات.
و�أ�شاد رئي�س بلدية لندن �صادق خان
بالعمل ال��ذي تقوم به ف��رق الإطفاء
بعدما تلقت  2600مكاملة ا�ستغاثة،
مقارنة م��ع املتو�سط اليومي املعتاد
البالغ  350مكاملة.
و�أ��ش��ار �إىل �أن ه��ذه املكاملات ج��اءت يف
وقت كانوا يواجهون فيه  12حريقا
يف وق ��ت واح� ��د ،م�ب�رزا �أن احلرائق
ت�سببت يف تدمري ما ال يقل عن 41
عقارا.
وت �ل �ق��ت خ��دم��ة الإ�� �س� �ع ��اف يف لندن
 400مكاملة يف ال�ساعة من �أ�شخا�ص
�أ�صيبوا ب�إنهاك حراري و�صعوبات يف
التنف�س ودوار و�إغماء.
هذا و�صارت احلرائق الكا�سحة ،التي
كانت يف وقت ما نادرة احلدوث� ،أكرث
تواترا وي�ستمر ا�شتعالها وقتا �أطول
وت���ش�م��ل �أن �ح��اء ال �ع��امل ،وي���س��اع��د يف
ان��دالع �ه��ا ج��زئ �ي��ا ع �ل��ى الأق � ��ل تغري

املناخ ال��ذي يت�سبب يف زي��ادة �ضخمة و�أم� ��ر رئ�ي����س ك��وري��ا اجل�ن��وب�ي��ة مون
يف �أح�ج��ام احل��رائ��ق و�شدتها حتى يف ج��اي �إن ببذل جهود �شاملة حلماية
حمطة ه��ان��ول للطاقة ال�ن��ووي��ة من
ف�صل ال�شتاء.
يف ال�ن���ص��ف الأول م��ن ع ��ام  2022حرائق الغابات.
ال�ت�ه�م��ت ح��رائ��ق ال �غ��اب��ات م�ساحات
* املغرب
��ش��ا��س�ع��ة م��ن ال� ��زراع� ��ات و�أت � ��ت على
بلدات ومنازل .ومن املرجح �أن يزيد (امل�ن�ط�ق��ة ال���ش�م��ال�ي��ة  -ت� ��ازة)  -بد�أ
ع��دده��ا يف ح�ين ي�شهد ال�ع��امل املزيد ان��دالع ع��دد من احل��رائ��ق اب�ت��داء من
م��ن م��وج��ات احل ��ر وف �ت��رات جفاف ي��وم  13ي��ون�ي��و ح��زي��ران يف �أقاليم
ال�ع��رائ����ش ووزان وت �ط��وان يف �شمال
حتطم الأرقام القيا�سية.
وف�ي�م��ا ي�ل��ي ق��ائ�م��ة ب�ح��رائ��ق الغابات البالد ،ويف �إقليم تازة يف جنوب �شرق
الكا�سحة يف �أنحاء العامل امل�سجلة يف ال �ب�ل�اد .وال�ت�ه�م��ت ال �ن�ي�ران 4000
ع��ام  2022م�صنفة ب��ال �ق��ارات ويف فدان من الغابات على الأقل ،و�أحلقت
�أ�ضرارا بكثري من املنازل و�أودت بحياة
ترتيب �أبجدي باللغة الإجنليزية:
م�ل�اح �ظ��ة :يف � �س �ي��اق ه� ��ذه الق�صة �شخ�ص واح��د ،بح�سب قناة تلفزيون
يعترب احلريق “كا�سحا” �إذا �أحرق فران�س .24
و�أرغمت احلرائق �ألفا ومئة �شخ�ص
�ألف فدان �أو �أكرث.
على الفرار من  15قرية يف العرائ�ش
يف حني مت �إج�لاء  645من ال�سكان
* كوريا اجلنوبية
(مقاطعة �أوجل�ين)  -اندلع احلريق م��ن ت ��ازة وت� �ط ��وان ،ب�ح���س��ب و�سائل
يف الرابع من مار�س� -آذار يف مقاطعة �إعالم.
�أوجل�ي�ن ال�ساحلية ال��واق�ع��ة يف �شرق
* فرن�سا
ال �ب�لاد ،ب��ال�ق��رب م��ن حم�ط��ة هانول
للطاقة ال�ن��ووي��ة ،وانت�شر يف �أنحاء (ج�ي��رون� ��د)  -ا� �س �ت �ع��ر ح��ري �ق��ان يف
مدينة �سامتو القريبة و�أتى على �أكرث م �ن �ط �ق��ة ج�ي�رون ��د يف ج �ن ��وب غرب
من  14800فدان ودمر  159منزال ف��رن���س��ا م�ن��ذ  12ي��ون�ي��و -حزيران،
على الأقل ودفع � 6200شخ�ص �إىل �أحدهما على �ساحل املحيط الأطل�سي
ت��رك املنطقة ،طبقا لتقرير ن�شرته والآخر يف بلدة النديرا جنوبي مدينة
بوردو.
وكالة �أ�سو�شيتد بر�س.

ً
توقيف 17
برملانيا يف وا�شنطن خالل تظاهرة «تطهري �أم قب�ضة حديدية» ..ق�ضايا التج�س�س تفاقم معاناة �أوكرانيا

•• وا�شنطن�-أ ف ب

�أعلنت �شرطة الكونغر�س الأم�يرك��ي �أ ّنها �أوقفت �أمام
مبنى الكابيتول  17برملانياً ،من بينهم النائبة الي�سارية
ال�صاعدة �ألك�ساندريا �أوكازيو كورتيز ،ب�سبب رف�ضهم
االن�صياع لأوامرها خالل م�شاركتهم يف تظاهرة دفاعاً
عن احلقّ يف الإجها�ض.
وقالت �شرطة الكابيتول يف تغريدة على تويرت “لقد
�أوقفنا يف املجموع � 35شخ�صاً” من بينهم “ 17ع�ضواً
يف الكونغر�س».
و�أو�ضحت �أ ّنها �أمرت املتظاهرين ب�إخالء ال�شارع الواقع
بني مبنى الكابيتول واملحكمة العليا ،لكنّ بع�ضاً منهم
وجهت �إىل ه�ؤالء
رف�ضوا االمتثال لأوامرها ،وبعد �أن ّ
ثالثة �إنذارات قامت بتوقيفهم.
من جهتها قالت النائبة الدميوقراطية �إلهان عمر يف
تغريدة على تويرت �إنّ �شرطة الكابيتول �أوقفتها خالل
م�شاركتها يف “ع�صيان مدين” .و�أ��ض��اف��ت عمر التي
تعترب مع �أوك��ازي��و كورتيز من رم��وز اجلناح الي�ساري
يف احلزب الدميوقراطي “�س�أفعل ك ّل ما بو�سعي ّ
لدق
ناقو�س اخلطر ب�ش�أن االعتداء على حقوقنا الإجنابية».

و�أظ �ه��ر مقطع ف�ي��دي��و ن���ش��رت��ه �أوك ��ازي ��و ك��ورت�ي��ز على
ح���س��اب�ه��ا يف ت��وي�تر ��ش��رط�ي�اً ي�ق�ت��اده��ا خ ��ارج الطريق
الفا�صل بني مبنيي الكونغر�س واملحكمة العليا.
وبح�سب م��وق��ع �أك�سيو�س الإخ �ب��اري ف ��إن الربملانيني
الـ 17الذين �أوق�ف��وا هم جميعاً ن��واب دميوقراطيون
وغالبيتعم ن�ساء.
وك��ان��ت املحكمة العليا �أل�غ��ت يف نهاية حزيران-يونيو
ا ُ
حلكم التاريخي الذي �أ�صدرته يف  1973واعتربت فيه
�أنّ حقّ الن�ساء يف الإجها�ض مك ّر�س يف د�ستور الواليات
امل ّتحدة ،يف قرار �أعاد الواليات املتحدة �إىل الو�ضع الذي
كان �سارياً قبل  1973عندما كانت ك ّل والية ح ّرة يف
�أن ت�سمح بالإجها�ض �أو �أن حتظره.
ويف � 1973أ�صدرت املحكمة العليا يف ختام نظرها يف
ق�ضية “رو �ض ّد ويد” ُحكماً �ش ّكل �سابقة ق�ضائية �إذ �إ ّنه
كفل حقّ امل��ر�أة يف �أن تنهي طوعاً حملها ما دام جنينها
غري قادر على البقاء على قيد احلياة خارج رحمها� ،أي
لغاية حوايل � 22أ�سبوعاً من بدء احلمل.
لكنّ �أعلى هيئة ق�ضائية يف الواليات امل ّتحدة �ألغت هذا
القرار ،وبالتايل ف�إنّ احلقّ يف الإجها�ض مل يعد مك ّر�ساً
يف الد�ستور الفدرايل بل يختلف من والية �إىل �أخرى.

•• عوا�صم-وكاالت

�صادق الربملان الأوكراين على قرارات
ال��رئ �ي ����س ف��ول��ودمي�ي�ر زيلين�سكي،
اخل��ا��ص��ة ب ��الإق ��االت وال �ت��ي و�صفت
بحملة التطهري داخل �أجهزة الدولة،
ي�أتي هذا فيما تزايدت حلقات العداء
ال�سيا�سي ب�ين ال��رئ�ي����س الأوك� ��راين
واملعار�ضة� ،إذ ق��ال خ�براء ل�صحيفة
“بوليتكو” �إن تلك القرارات حماولة
لتوطيد �سلطته.كما �أع��رب م�س�ؤول
غ��رب��ي م�ق��رب م��ن �إدارة زيلين�سكي
لل�صحيفة الأمريكية ،عن قلقه من
�أن ه��ذه اخل �ط��وة ت���س�ير يف االجتاه
املعاك�س لطلب االحتاد الأوروبي من
كييف قمع الف�ساد ومنح مزيد من
اال�ستقاللية لوكاالت �إنفاذ القانون
يف ح��ال �أرادت نيل ع�ضوية الكتلة.
وكان �آخر امل�س�ؤولني الذين تعر�ضوا
للإقالة على يد الرئي�س الأوكراين،
امل��دع�ي��ة ال�ع��ام��ة �إي��ري�ن��ا فنيديكتوفا
ال�ت��ي ت�ق��ود ج�ه��ود مقا�ضاة مرتكبي
جرائم احلرب الرو�سية يف �أوكرانيا،
ورئ �ي ����س �أج� �ه ��زة الأم � ��ن يف البالد،
� �ص��دي �ق��ه م� �ن ��ذ ال� �ط� �ف ��ول ��ة �إي � �ف ��ان
باكانوف ،ب�سبب الكثري من ال�شكوك
ب��وج��ود “حاالت خيانة” ارتكبها
م�س�ؤولون حمليون ل�صالح الرو�س،
و� �س��ط ح��دي��ث ع��ن �أك�ث�ر م��ن 500
ق�ضية “خيانة عظمى».
خ �ط��وات زيلين�سكي ن�ح��و التطهري
كما و�صفت حكومته ،قوبلت برف�ض
وم �ع��ار� �ض��ة م��ن ال ��داخ ��ل ،ف �م��ن هم
اخلونة من وجهة نظر زيلين�سكي؟
ه �ن��ا ي �ق ��ول ال �ب��اح��ث يف العالقات

ال��دول�ي��ة� ،أح�م��د ال�ع�ن��اين� ،إن بع�ض
الأوكرانيني يعتقدون ب�أن زيلين�سكي
مل ي�ح��ال�ف��ه ال �� �ص��واب م�ن��ذ البداية
يف ال�ت�ع��اون م��ع ال�غ��رب �ضد رو�سيا،
وهناك معار�ضون �أوكرانيون يوالون
رو�سيا.الرئي�س الأوكراين �أكد � ً
أي�ضا
�أن ال�سلطات حتقق ح��ال� ًّي��ا يف �أكرث
م��ن  650حالة خيانة م�شتبه بها،
ارتكبها م���س��ؤول��ون حمليون ،بينها
 60حالة يف املناطق التي �سيطرت
عليها القوات الرو�سية وتلك املوالية
ملو�سكو.و�أ�ضاف زيلين�سكي �أن “العدد
الكبري من اجلرائم �ضد �أ�س�س الأمن
ال �ق��وم��ي ،وال ��رواب ��ط ال �ت��ي �أقيمت
ب�ي�ن م �� �س ��ؤول�ين �أوك��ران �ي�ي�ن مكلفة
ب�ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��وان�ي�ن وب�ي�ن الأجهزة
الرو�سية اخلا�صة” هو �أم��ر “يثري
�أ�سئلة خ�ط�يرة جدا” ،م�شددا على
�أن��ه “�سيتم ال��رد على كل ��س��ؤال من
هذه الأ�سئلة».يف ال�سياق ذاته� ،أ�ضاف
�أحمد العناين ،يف ت�صريحات خا�صة
لـ”�سكاي نيوز عربية”� ،أن طبيعة
ال� �ع�ل�اق ��ات ب �ي�ن م��و� �س �ك��و وكييف،
عالقات تقارب بحكم اجلرية ،وهناك
رو�س انتقلوا �إىل العي�ش يف �أوكرانيا
خ��ا� �ص � ًة يف ل��وغ��ان���س��ك ودونيت�سك،
ووال�ؤه � ��م الأول ل��رو��س�ي��ا ،وم ��ن ثم
جاء التعاون اال�ستخباراتي والأمني
ل�صالح مو�سكو على ح�ساب كييف.
ويف زم ��ن االحت� ��اد ال���س��وف�ي��ات��ي كان
ال�ك�ث�ير م��ن ال �ق��ادة ال���س��وف�ي��ات من
الأوك��ران�ي�ين ،ول�سنوات طويلة بعد
ا��س�ت�ق�لال �أوك��ران �ي��ا ك��ان��ت الأنظمة
احل��اك�م��ة م��وال�ي��ة ل��رو��س�ي��ا ،وت�سبب
ان�ت���ص��ار ال��رئ�ي����س الأ� �س �ب��ق فيكتور

دمييرتي فيكتوروفيت�ش� ،إن ق�س ًما
يرا م��ن �سكان امل�ن��اط��ق ال�شرقية
ك�ب� ً
يف �أوكرانيا يعتربون �أنف�سهم رو�سا،
وجاء تقدم القوات الرو�سية يف تلك
امل�ن��اط��ق �أ� �س��رع م��ن غريها.و�أ�ضاف
الأك � � ��ادمي � � ��ي ال� ��رو� � �س� ��ي دمي� �ي�ت�ري
فيكتوروفيت�ش ،خ�لال ت�صريحاته
لـ”�سكاي ن�ي��وز عربية”� ،أن �أغلب
��س�ك��ان امل�ن��اط��ق الأوك��ران �ي��ة يعلمون
جيدًا �أن نظامهم احلايل قام بالدفع
بهم نحو ال�ه��اوي��ة ،وال��دل�ي��ل طلبات
اجلن�سية الرو�سية التي تهافت عليها
اجل�م�ي��ع يف خ�ير� �س��ون وغ�ي�ره��ا من
املناطق التي متكنت القوات الرو�سية
من ال�سيطرة عليها.
وع � � ��ن م �� �ص �ط �ل��ح اخل � �ي � ��ان � ��ة ،ق ��ال
فيكتوروفيت�ش ،اخل�ي��ان��ة احلقيقية
ه��ي اال� �س �ت �ج��داء ب��ال�غ��رب وحماولة
�ضرب ا�ستقرار دول��ة ج��ارة ،فالنظام
الأوك � ��راين ��س�ع��ى م�ن��ذ ال �ب��داي��ة �إىل
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مياه وكهرباء الإمارات وتدوير تعلنان عن �إ�صدار طلب تقدمي العرو�ض لتطوير م�شروع حمطة حتويل النفايات �إىل طاقة
•• �أبوظبي-وام:

14

�أعلنت �شركة مياه وكهرباء الإم��ارات ومركز �أبوظبي لإدارة النفايات
(تدوير) ،اجلهة املخت�صة ب�إدارة النفايات يف �أبوظبي؛ �أم�س عن �إ�صدار
طلب ت�ق��دمي ال�ع��رو���ض لل�شركات واالئ �ت�لاف��ات ال�ت��ي �أب ��دت اهتمامها
بتطوير م�شروع حمطة جديدة لتحويل النفايات �إىل طاقة وفقاً لنموذج
املنتج امل�ستقل.
و�سيتم تطوير املحطة اجلديدة على مقربة من مطمرة الظفرة يف �إمارة
�أبوظبي وت�صل طاقتها الإنتاجية ملعاجلة النفايات �إىل � 900ألف طن
من النفايات �سنوياً ما يكفي لتوفري الكهرباء حلوايل  52,500منزل
يف دولة الإم��ارات ،الأمر الذي يجعلها واحدة من �أكرب حمطات حتويل

النفايات �إىل طاقة يف املنطقة .ومن املتوقع �أن ًت�سهم املحطة يف خف�ض
انبعاثات ثاين �أك�سيد الكربون مبقدار  1.1مليون طن �سنوياُ ما يعادل
�إزالة �أكرث من � 240ألف �سيارة من الطريق.
وقال عثمان �آل علي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة مياه وكهرباء الإمارات:
“ لقد ا�ستقطب هذا امل�شروع اال�سرتاتيجي م�ستوى عالياً من االهتمام
خ�لال مرحلة ت�ق��دمي طلبات االه�ت�م��ام .وي�سرنا بالتعاون م��ع تدوير
االنتقال �إىل املرحلة التالية ودعوة ال�شركات امل�ؤهلة للم�شاركة يف تقدمي
العرو�ض� .إن العمل على �إيجاد حلول مبتكرة لتحويل ح��وايل مليون
ط��ن م��ن النفايات �سنوياً �إىل ط��اق��ة خ�ط��وة حم��وري��ة يف �إط ��ار اجلهود
املبذولة للحد من الآثار البيئية الناجتة عن طمر النفايات .و�س ُت�سهم
املحطة اجلديدة يف احلد من االنبعاثات الكربونية الناجمة عن الطرق

التقليدية لإدارة النفايات ،ف�ض ً
ال عن دعم املبادرة اال�سرتاتيجية للحياد
املناخي بحلول  2050التي �أطلقتها دولة الإمارات».
من جهته ،قال �سعادة الدكتور �سامل الكعبي ،مدير عام مركز �أبوظبي
لإدارة ال�ن�ف��اي��ات /ت ��دوي ��ر “ :/ي���س��رن��ا الإع�ل��ان ع��ن ف�ت��ح ب��اب تقدمي
العرو�ض لتطوير هذا امل�شروع احليوي ال��ذي يعك�س التزامنا بتطوير
م�شاريع وحلول مبتكرة يف جمال �إدارة النفايات وامل�ساعدة يف دفع عجلة
االقت�صاد ال��دائ��ري يف دول��ة الإم ��ارات ،وذل��ك مبا ين�سجم مع م�ساعينا
الرامية لتحويل النفايات املنزلية �إىل طاقة كهربائية يف �إمارة �أبوظبي.
و�سيتم تطوير املحطة وفقاً لنموذج املنتج امل�ستقل ،مع مراعاة �أف�ضل
املعايري واملمار�سات العاملية ،الأمر الذي �سيعزز من م�ساهمتنا يف اجلهود
التي تبذلها دولة الإمارات يف حتقيق م�ستقبل م�ستدام للطاقة».

ومت �إ�صدار طلب تقدمي العرو�ض جلميع ال�شركات التي جنحت يف اجتياز
عملية الت�أهيل بعد تقدمي طلبات االهتمام بامل�شروع .وكانت �شركة مياه
وكهرباء الإمارات قد تلقت  109طلبات من ال�شركات واالئتالفات التي
�أبدت اهتمامها بتنفيذ امل�شروع.
وي�شمل امل���ش��روع تطوير ومت��وي��ل و�إن���ش��اء وت�شغيل و�صيانة وامتالك
حمطة جديدة لإنتاج الطاقة الكهربائية عرب حتويل النفايات �إىل طاقة
با�ستخدام تقنية احلرق املتقدمة لتحويل النفايات ال�صلبة �إىل كهرباء
عرب جمموعة مولدات تعمل بوا�سطة توربينات بخارية عالية الكفاءة.
و�ستكون ح�صة املطور الذين �سيتم اختياره  40يف املائة كحد �أق�صى
من ال�شركة ذات الغر�ض املحدد �/شركة امل�شروع ،/فيما �ستمتلك حكومة
�أبوظبي ب�شكل غري مبا�شر احل�صة املتبقية من امل�شروع.

امل�صرف املركزي� :أداء قوي للناجت املحلي الإجمايل للدولة خالل الربع الأول من 2022

•• �أبوظبي-وام:

ك�شف م�صرف الإمارات املركزي عن �أداء قوي
للناجت املحلي الإجمايل احلقيقي الكلي لدولة
الإمارات خالل الربع الأول من العام اجلاري.
و�أ��ض��اف امل�صرف امل��رك��زي يف تقرير املراجعة
ربع ال�سنوية للربع الأول من العام اجلاري،
�أن التقديرات ت�شري �إىل ارتفاع الناجت املحلي
الإجمايل احلقيقي الكلي خالل الربع الأول
من العام اجل��اري بن�سبة  8.2%على �أ�سا�س
� �س �ن��وي.و�أرج��ع امل ��رك ��زي الأداء ال �ق��وي �إىل
ال��زي��ادة يف �إن�ت��اج النفط ف�ضال ع��ن التح�سن
امللحوظ يف الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي
غري النفطي ،متوقعاً �أن ينمو الناجت املحلي
الإجمايل احلقيقي بن�سبة  5.4%و4.2%
يف  2022و 2023على التوايل.
وذك ��ر �أن ال �ت �ق��دي��رات ت���ش�ير �إىل �أن الناجت
املحلي الإجمايل الهيدروكربوين لبدولة زاد
على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة  13%خالل الربع
الأول من العام اجل��اري ،ات�ساقاً مع اتفاقيات
“�أوبك.»+وتوقع امل���ص��رف امل��رك��زي �أن ينمو
الناجت املحلي الإجمايل النفطي بن�سبة 8%
و 5%يف  2022و 2023على التوايل ،فيما
توقع �أن يزيد ال�ن��اجت املحلي الإج�م��ايل غري
النفطي بن�سبة  4.3%و 3.9%يف عامي
 2022و 2023على التوايل.
وذكر �أن التقديرات ت�شري �إىل �أن القطاع غري
الهيدروكربوين قد زاد بن�سبة  6.1%على
�أ��س��ا���س �سنوي خ�لال ال��رب��ع الأول م��ن العام
اجلاري ،م�ستفيداً من �إزالة العديد من القيود

امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ـ “كوفيد  ،”19-وت �ع��ايف ن�شاط
ال�سفر العاملي حيث وا�صلت الدولة اال�ضطالع
بدور رائد عاملياً يف احتواء انت�شار الفريو�س.
ولفت �إىل ارتفاع �إيرادات احلكومة االحتادية،
ال �ت��ي مت�ث��ل ح ��وايل  14.4%م��ن �إجمايل
الإي� ��رادات احلكومية املجمعة ،خ�لال الربع
الأخ�ير من العام املا�ضي ب�سبب االنتعا�ش يف
كل من �إنتاج النفط والن�شاط االقت�صادي غري
النفطي ،م�شرياً �إىل �أنه نظراً الرتفاع �أ�سعار
النفط والغاز والزيادة املتوقعة يف الإنتاج من
املقرر �أن يحقق عام � 2022إيرادات �أعلي.
وذك��ر �أن جمل�س ال ��وزراء واف��ق على موازنة
ع��ام��ة احت��ادي��ة قيمتها  58.9م�ل�ي��ار درهم
لعام  ،2022تركز على حتقيق ر�ؤية القيادة
وت��وج �ي �ه��ات �ه��ا ب �� �ش ��أن ت��وف�ي�ر �أع �ل ��ي م�ستوي

ممكن من الرفاهية للمواطنني واملقيمني يف
ال��دول��ة ،حيث مت تخ�صي�ص احل�صة الأكرب
من املوازنة بن�سبة  41.2%للتنمية وقطاع
اال�ستحقاقات االجتماعية مع الرتكيز على
االرتقاء بقطاعات التعليم والرعاية ال�صحية
وال �� �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة يف ال��دول��ة �إىل �أعلي
امل �� �س �ت��وي��ات.و�أك��د امل���ص��رف امل��رك��زي �أن دولة
الإم� � ��ارات ت�ستفيد م��ن وج ��ود ق �ط��اع خا�ص
ن��اب����ض ب��احل �ي��اة ،ت��دع�م��ه �إ� �ص�لاح��ات �شاملة
و�سوق عمل جاذب لأف�ضل املواهب ،فيما يت�سم
ال�ق�ط��اع امل���ص��ريف ب��اال��س�ت�ق��رار وي���س��اع��د على
اال�ستثمار اخلا�ص.
و�أو� �ض��ح �أن م�سح �أح ��وال الأع �م��ال التجارية
ي�شري �إىل �أن توقعات الأعمال التجارية خالل
الربع الأول من العام اجل��اري كانت متفائلة

فيما يتعلق بجميع امل�ت�غ�يرات ،و��س��ط ارتفاع
ط�ل��ب ال���س��وق ع�ل��ى ال�سلع واخل��دم��ات وقرب
و�صول العمليات التجارية �إىل م�ستويات ما
قبل “كوفيد  ”19وزي ��ادة امل�شاريع و�أعداد
العمالء.
و�أ�شار امل�صرف املركزي �إىل انتعا�ش اال�ستهالك
املحلي خ�لال الربع الأول من العام اجلاري
مدعوماً بزيادة التوظيف والأج��ور ،مو�ضحاً
�أنه باال�ستناد �إىل بيانات نظام حماية الأجور،
ف�ق��د ارت �ف��ع ع��دد امل��وظ�ف�ين والأج � ��ور بن�سبة
 8.1%و 4.9%ع�ل��ى �أ� �س��ا���س ��س�ن��وي على
التوايل وذل��ك يف نهاية مار�س املا�ضي لي�صل
�إيل �أع �ل��ي م���س�ت��وي ل��ه م �ن��ذ ب��داي��ة �سل�سلة
البيانات يف عام .2012
ووف��ق امل�صرف امل��رك��زي ال ي��زال قطاع جتارة

اجل �م �ل��ة وال �ت �ج��زئ��ة ي �ظ �ه��ر ع�ل�ام ��ات تعاف
قوية ،متجاوزاً م�ستويات عام  ،2019حيث
�سجل منواً بن�سبة  4.5%يف �إجمايل الإنفاق
اال�ستهالكي يف العام املا�ضي فيما تت�سم نظرته
امل�ستقبلية لعام  2022بانها �إيجابية.
و�أ�شار �إىل �أن عدد م�شرتكي الهاتف املحمول
يف ك�لا امل�شغلني “دو” و”ات�صاالت” وا�صل
ال��زي��ادة ب�ق��وة خ�ل�ال ال��رب��ع الأول م��ن العام
اجل � � ��اري ،م ��ع حت �� �س��ن الأن �� �ش �ط��ة التجارية
ومعر�ض �إك�سبو  ،2020وزيادة الزوار وال�سياح
�إىل الإمارات ،وهو ما يعك�س النمو االقت�صادي
ال�ق��وي وارت �ف��اع م�ستوى اال��س�ت�ه�لاك املحلي
خالل الربع الأول.
و�أ��ض��اف �أن الأن�شطة العقارية تعد راب��ع �أهم
ق�ط��اع غ�ير ه �ي��دروك��رب��وين ،م���ش�يراً �إىل �أنه
خ�ل�ال ال��رب��ع الأول م��ن ال �ع��ام اجل ��اري �شهد
� �س��وق ال �ع �ق��ارات يف ال ��دول ��ة زي� ��ادة ك �ب�يرة يف
م�ستويات الن�شاط والأداء.
و�أكد املركزي تعايف �صناعة ال�سياحة وال�ضيافة
يف دول ��ة الإم� � ��ارات ب �ق��وة م��ن �أزم� ��ة فريو�س
كورونا ،ويعود هذا التعايف �إىل ارتفاع تدابري
ال�سالمة وحملة التطعيم املكثفة واملبادرات
املخطط لها جيداً لإع��ادة القطاع ب�أمان �إىل
م�ستويات ما قبل الأزمة.
وذكر �أن االنتعا�ش يف كل من مطاري �أبوظبي
ودب ��ي ال��دول �ي�ين ي�ع��د م ��ؤ� �ش��راً ع�ل��ى انتعا�ش
ال �� �س �ي��اح��ة وال �ن �� �ش��اط االق �ت �� �ص��ادي يف دول ��ة
الإم��ارات ،وا�ستمر مطار دبي الدويل يف كونه
�أكرث املطارات ازدحاماً يف العامل من حيث عدد
امل�سافرين الدولية.

(م�صدر) ت�سهم يف متكني ال�شابات �ضمن جماالت اال�ستدامة والبيئة والطاقة املتجددة
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت �شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل
“م�صدر” ام ����س ع��ن ت�خ��ري��ج 23
�شابة من برنامج “الرائدات” الذي
يقام حت��ت مظلة من�صة “ال�سيدات
ل�ل�ا� �س �ت ��دام ��ة وال �ب �ي �ئ ��ة وال �ط ��اق ��ة
املتجددة” التابعة لل�شركة.
ويركز الربنامج على متكني ال�شابات
ممن ترتاوح �أعمارهن بني  25و35
�سنة و�إع��داده��ن للم�ساهمة يف قيادة
عملية التحول نحو اال�ستدامة �ضمن
جم�ت�م�ع��ات�ه��ن وخ �ل��ال م�سرياتهن
املهنية.ومع ا�ستكمال عامه الرابع،
خ � � ّرج ب��رن��ام��ج “الرائدات” �أك�ث�ر
من � 70شابة من  17جن�سية ،من
��ض�م�ن�ه��ن �� 23ش��اب��ة م��ن دورة هذا
العام اللواتي ا�ستكملن �أكرث من 20
�ساعة من ور�ش العمل التي تركز على
تنمية امل�ع��ارف وامل �ه��ارات و�أك�ث�ر من
� 100ساعة م��ن املقابالت املبا�شرة
لتقدمي التوجيه والإر�شاد.

وي�ن��درج برنامج “الرائدات” حتت
من�صة “ال�سيدات لال�ستدامة والبيئة
والطاقة املتجددة” التي مت �إطالقها
خ�ل��ال ال � � ��دورة ال � �ـ  70للجمعية
العامة ل�ل�أمم املتحدة يف نيويورك
يف عام  ،2015وذلك بهدف حتفيز
ال���س�ي��دات وال�ف�ت�ي��ات ع�ل��ى امل�ساهمة
بدور �أكرث فاعلية وتكاف�ؤاً يف عملية
التحول �ضمن قطاع الطاقة ،ومبا
يتما�شى مع امل�ساهمة يف دعم املبادرة
اال� �ست��رات �ي �ج �ي��ة ل ��دول ��ة الإم � � ��ارات

ل�ت�ح�ق�ي��ق احل �ي��اد امل �ن��اخ��ي و�أه � ��داف
الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة.
و�أك� ��دت ال��دك �ت��ورة مل�ي��اء ن ��واف فواز،
امل ��دي ��ر ال �ت �ن �ف �ي��ذي لإدارة الهوية
امل�ؤ�س�سية واملبادرات اال�سرتاتيجية يف
�شركة “م�صدر” ،على �أهمية الدور
ال��ذي يقوم به برنامج “الرائدات”
التابع ملن�صة “ال�سيدات لال�ستدامة
وال �ب �ي �ئ��ة وال �ط��اق��ة املتجددة” من
حيث توفري برامج التوجيه والإر�شاد
للفتيات املوهوبات و�صقل مهاراتهن،

مب � ��ا ي �� �س �ه��م يف مت� �ك�ي�ن الأج� � �ي � ��ال للطاقة ،الرئي�س التنفيذي واملمثل
القادمة لي�صبحن قائدات يف جمال اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة
اال�� �س� �ت ��دام ��ة � �ض �م��ن جمتمعاتهن مل�ب��ادرة الطاقة امل�ستدامة للجميع:
و�أم��اك��ن عملهن ويف خمتلف �أنحاء “ �إن�ن��ي ف�خ��ورة بامل�شاركة يف من�صة
ال� �ع ��امل ،وه ��ي ح��اج��ة م�ل�ح��ة لدعم “ال�سيدات ل�لا� �س �ت��دام��ة والبيئة
حتقيق �أهداف الأمم املتحدة للتنمية وال�ط��اق��ة املتجددة” وامل���س��اه�م��ة يف
امل�ستدامة.من جانبها قالت داميلوال متكني املر�أة للقيام بدور قيادي �ضمن
�أوجونبي ،ع�ضو املجل�س اال�ست�شاري قطاع الطاقة امل�ستدامة م�ستقب ً
ال،
مل �ن �� �ص��ة “ال�سيدات لال�ستدامة و�أتطلع قدماً لأرى الت�أثري الإيجابي
والبيئة والطاقة املتجددة” ،الرئي�س ال ��ذي ��س�ت�ح��دث��ه خ��ري �ج��ات برنامج
امل� ��� �ش ��ارك ل �� �ش �ب �ك��ة الأمم املتحدة الرائدات” .م��ن جهتها ق��ال��ت فرح

ال�صايغ ،خريجة برنامج الرائدات
التابع ملن�صة “ال�سيدات لال�ستدامة
والبيئة والطاقة املتجددة”“ :لقد
م �ن �ح �ن��ي ب ��رن ��ام ��ج “الرائدات”
الفر�صة للتعلم مبا�شرة من خرباء
ع��امل�ي�ين وق ��ادة ق�ط��اع��ات ومبتكرين
و�صناع التغيري االي�ج��اب��ي ،وخو�ض
جت��رب��ة ع�م�ل�ي��ة وال �ت �م �ك��ن م ��ن بناء
�شبكة عالقات عاملية �ست�ساعدين يف
ال�ق�ي��ام ب ��دور ف��اع��ل و�إح � ��داث ت�أثري
ملمو�س».

 % 30ارتفاع �صايف �أرباح م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي خالل الن�صف الأول من 2022
•• �أبوظبي-وام:

�أعلن م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي حتقيق منو
بن�سبة  30%على �أ��س��ا���س �سنوي يف �صايف
�أرباحه لتبلغ  1.4مليار درهم خالل الن�صف
الأول م��ن ال�ع��ام  2022م�ق��ارن��ة م��ع 1.1
مليار دره��م خ�لال ال�ف�ترة نف�سها م��ن عام
 ،2021مدفوعة بالنمو القوي للإيرادات،
وموا�صلة حت�سني قاعدة التكاليف وتخفي�ض
خم�ص�صات خ�سائر التمويل واال�ستثمار.
و�سجلت �إي ��رادات امل�صرف يف الن�صف الأول
م��ن ع��ام  2022من ��واً بن�سبة  7%لتبلغ
 2.838مليار درهم مقابل  2.644مليار

دره��م يف الن�صف الأول م��ن ال�ع��ام املا�ضي،
ن �ت �ي �ج � ًة ل ��زي ��ادة ال ��دخ ��ل م ��ن غ�ي�ر م�صادر
التمويل ب��واق��ع  11%على �أ��س��ا���س �سنوي
ليبلغ  1.169مليار دره��م مدفوعاً بزيادة
الر�سوم والعموالت بن�سبة  ،26%والدخل
من التمويالت مبقدار  5%ليبلغ 1.669
م�ل�ي��ار دره ��م بف�ضل من��و مت��وي��ل ال�ع�م�لاء.
و��س��اه��م التطبيق ال�ن��اج��ح لعمليات �ضبط
التكاليف واال�ستثمار امل�ستمر يف املبادرات
الرقمية يف انخفا�ض النفقات الت�شغيلية
بن�سبة  0.2%ع�ل��ى �أ� �س��ا���س ��س�ن��وي لتبلغ
حت�سن معدل
 1.16مليار درهم ،ما �أدى �إىل ّ
التكلفة �إىل الدخل بواقع  3.1نقطة مئوية

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

حماكم دبياالبتدائية
العدد  13599بتاريخ 2022/7/21

لي�سجل .40.9%
وارت�ف��ع �إج�م��ايل الأ��ص��ول بن�سبة  9%على
�أ�سا�س �سنوي لي�صل �إىل  142مليار درهم
نتيجة لنمو �إجمايل التمويل بواقع ،10%
ومنو حمفظة اال�ستثمارات بن�سبة .30%
و�سجلت ودائ��ع العمالء من��واً بن�سبة 10%
على �أ�سا�س �سنوي لتبلغ  115مليار درهم
بالتوازي مع منو ودائ��ع احل�سابات اجلارية
وح�سابات التوفري.وحافظ م�صرف �أبوظبي
الإ�سالمي على مركز قوي لر�أ�س املال حيث
ب�ل��غ م �ع��دل ك�ف��اي��ة ال���ش��ق الأول م��ن حقوق
امل�ساهمني  12.8%ون�سبة كفاية �إجمايل
ر�أ� ��س امل ��ال  .18%ك�م��ا ا��س�ت�ق��رت ال�سيولة

النقدية للم�صرف عند م�ستويات �سليمة
تتخطى احلد الأدنى للمتطلبات التنظيمية
ب�ف��ارق م��ري��ح ،م��ع ت�سجيل حت�سن يف معدل
الأم ��وال امل�ستقرة بلغ  85.1%والأ�صول
ال�سائلة امل�ؤهلة بن�سبة .17.4%وقال �سعادة
جوعان عوي�ضة �سهيل اخلييلي رئي�س جمل�س
الإدارة ملجموعة م�صرف �أبوظبي الإ�سالمي:
“حقق م���ص��رف �أب��وظ �ب��ي الإ� �س�لام��ي منواً
قوياً يف �صايف �أرب��اح��ه خ�لال الن�صف الأول
من العام اجل��اري نتيجة الزيادة الكبرية يف
�أ�صوله و�إيراداته و�إجمايل متويله .ويعك�س
ه ��ذا الأداء امل �ت �م �ي��ز ال ��زخ ��م ال �ق ��وي ال ��ذي
�سجلته الأعمال الأ�سا�سية للم�صرف �ضمن

70530

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  522/2022/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  891/2021عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )375.288درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقار
عنوانه:امارة دبي � -شارع املطار منطقة بور�سعيد بناية نقطة االعمال امليزانني مكتب رقم - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد ف�ضل حممد ف�ضل � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )375288.00درهم 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

العدد  13599بتاريخ 2022/7/21
اعالن حكم بالن�شر
 827/2017احوال نف�س م�سلمني

�إط��ار ا�سرتاتيجيته للنمو لعام ”.2025
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال نا�صر ال�ع��و��ض��ي ،الرئي�س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل �ج �م��وع��ة م �� �ص��رف �أبوظبي
الإ�سالمي“ :لقد برهن �أدا�ؤنا املتميز خالل
الن�صف الأول من عام  2022على التزامنا
الرا�سخ بتقدمي �أف�ضل املنتجات واخلدمات
�إىل عمالئنا ال�ك��رام ،وتوفري قيمة م�ضافة
طويلة الأم��د لأ�صحاب امل�صلحة .ويتجلى
ه��ذا الأداء الإي �ج��اب��ي يف خمتلف �أعمالنا،
حيث جنحت جمموعة اخلدمات امل�صرفية
لل�شركات وجم�م��وع��ة اخل��دم��ات امل�صرفية
ل �ل��أف� ��راد ب�ت�ح�ق�ي��ق من ��و ق� ��وي خ �ل�ال هذه
الفرتة”.

تفا�صيل الإعالن بالن�شر
�إىل حمكوم عليه  -1عبداهلل مريزا علي ر�ستم  -جمهول حمل الإقامة
مبا ان حمكوم له  :بدريه عبداهلل ح�سن جا�سم اخلل�صان
وميثله  :علي ابراهيم حممد احلمادي
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها املنعقدة بتاريخ  2018/11/29يف الدعوى املذكورة اعاله بــ حكمت املحكمة مبثابة احل�ضوري
للمدعيه بدريه عبداهلل ح�سن جا�سم اخلل�صان/على/املدعي عليه/عبداهلل مريزا علي ر�ستم باالتي -1:على املدعي ان يح�سن
ع�شرة املدعية كما قرر ال�شرع احلنيف  -2ال��زام املدعي عليه بان ي��ؤدي للمدعية نفقة زوجية قدرها الف وخم�سمائة درهم
�شهريا اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  -3- 2017/5/22اثبات ح�ضانة املدعية لبنتيها فاطمة ونرج�س ومد �سن
ح�ضانتها البنها علي حتى البلوغ  -4الزام املدعي عليه بدفع نفقة بنوة الوالده علي وفاطمة ونرج�س قدرها خم�سة االف درهم
�شهريا بينهم بالت�ساوي �شاملة جميع اوجه النفقة عدا ال�سكن ومبلغ الف درهم بينهم بالت�ساوي للك�سوة وامل�صاريف يف كل عيد
من عيدي الفطر واال�ضحى وذلك اعتبارا من تاريخ املطالبة الق�ضائية احلا�صل يف  -5- 2017/5/22الزام املدعي عليه بتمكني
املدعية من م�سكن الزوجية احلايل او ان ي�سدد لها مبلغ �سبعون الف درهم �سنويا ايجار م�سكن زوجية مع الزامه ب�سداد قيمة
فواتري الكهرباء واملياه والهاتف واالنرتنت مبا اليجاوز الف درهم �شهريا وذلك اعتبارا من تاريخ املطالبة.
حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ستئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا االعالن �صدر با�سم �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �سعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا.

رئي�س الق�سم

�صادرات و�إعادة �صادرات �أع�ضاء غرفة جتارة دبي
ترتفع بن�سبة  % 18يف الن�صف الأول من 2022

•• دبي-الفجر:

�أعلنت غرفة جتارة دبي ان �صادرات و�إعادة �صادرات اع�ضائها حققت منواً الفتاً
خالل الن�صف الأول من العام  2022بن�سبة بلغت  17.8%مقارن ًة بالفرتة
نف�سها من العام املا�ضي ،حيث بلغت قيمتها  129.4مليار درهم �إماراتي ،مما
يعك�س مرونة جتار دبي وقدرتهم على اال�ستفادة من اخلدمات واملزايا التي
توفرها الغرفة لتنويع وجهات �صادراتهم وجتارتهم .ولفتت غرفة جتارة دبي
�إىل �أن عدد �شهادات املن�ش�أ التي �أ�صدرتها الغرفة يف الن�صف الأول من العام
احل��ايل بلغ � 357,000شهادة ،بن�سبة منو بلغت  ،8.9%وذل��ك و�سط �أداء
ا�ستثنائي الفت انعك�س يف كافة م�ؤ�شرات وخدمات الغرفة للقطاع اخلا�ص يف
الإمارة رغم التحديات العاملية املتنوعة .وتعك�س معدالت النمو البارزة خالل
العام احل��ايل يف �صادرات و�إع��ادة �صادرات الأع�ضاء و�شهادات املن�ش�أ وع�ضوية
الغرفة ،حجم اجلهود املبذولة يف عمليات الغرفة وانعكا�ساتها وت�أثرياتها
الإيجابية على امل�شهد االقت�صادي لإم��ارة دبي ،وعلى قدرة جمتمع الأعمال
املحلي ودوره الفاعل يف قيادة مرحلة التعايف االقت�صادي فيها ،بالإ�ضافة �إىل
ت�أثري �إع��ادة هيكلة غرفة دبي على الن�شاط التجاري ل�ل�إم��ارة .وتعليقاً على
الأداء اال�ستثنائي لتجار دبي ،ومنو �صادرات و�إع��ادة �صادرات الأع�ضاء خالل
الن�صف الأول من العام احل��ايل� ،أكد �سعادة حمد مبارك بوعميم ،مدير عام
غرف دبي �أن جودة اخلدمات التي توفرها الغرفة لأع�ضائها مبا فيها خدمات
املكاتب التمثيلية اخلارجية ،م�صحوباً بقوة ومرونة اقت�صاد دبي وجتار الإمارة
وقدرتهم على اال�ستفادة من الفر�ص الت�صديرية يف الأ�سواق اخلارجية� ،ساهم
بتعزيز الأداء الت�صديري خ�لال الن�صف الأول من العام اجل��اري ،وتوطيد
مكانة الإم��ارة يف قلب املنظومة التجارية العاملية .ولفت بوعميم �إىل التزام
ال�غ��رف��ة حتقيق �أه ��داف خطة دب��ي للتجارة اخل��ارج�ي��ة ال�ت��ي �أعلنها �صاحب
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س
ال��وزراء حاكم دبي”رعاه اهلل” ،والتي تق�ضي برفع قيمة جت��ارة الإم��ارة �إىل
تريليوين دره��م بحلول العام  ،2026معترباً ان املبادرات اجلديدة للغرفة
تركز على دعم قطاع التجارة وجتار الإم��ارة يف تو�سعهم اخلارجي وو�صولهم
ال�سهل وال�سل�س �إىل الأ��س��واق اخلارجية امل�ستهدفة .و�أ�ضاف �سعادته قائ ً
ال:
وبهذه النتائج الإيجابية نتوقع ان يكون عام  2022عاماً ا�ستثنائياً وقيا�سياً
على �صعيد الع�ضوية والأداء الت�صديري للأع�ضاء ودع��م التو�سع اخلارجي
لأع�ضائنا وجتار دبي .ونتطلع ال�ستكمال م�سريتنا يف خدمة جمتمع الأعمال
بالإمارة ».وجدير بالذكر ان غرفة جتارة دبي� ،إحدى الثالث املن�ضوية حتت
مظلة غرف دبي ،كانت قد ك�شفت م�ؤخراً عن عن �أداء قيا�سي لع�ضويتها خالل
الن�صف الأول من العام  2022متثل بان�ضمام �أك�ثر من � 21,000شركة
جديدة �إىل ع�ضوية الغرفة بنمو بلغ  80%مقارن ًة بنف�س الفرتة من العام
 .2021وقد ارتفع بذلك �إجمايل عدد �أع�ضاء الغرفة �إىل �أكرث من � 308ألف
�شركة ،مما ير�سخ مكانتها ك�إحدى �أكرب غرف التجارة يف املنطقة والعامل ،مبا
يتوافق مع اال�سرتاتيجية اجلديدة لغرف دبي .2024-2022

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

ف �ق��د امل ��دع ��و  /ر� �ض ��اء الكرمي
م � � � ��وزو م � �ي � ��اه  ،ب �ن �غ�ل�ادي �� ��ش
اجل �ن �� �س �ي��ة ج� � ��واز � �س �ف��ره رقم
( - )EB0795151يرجى
مم � ��ن ي� �ع�ث�ر ع� �ل� �ي ��ه ت�سليمه
بال�سفارة البنغالدي�شية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف� � � � �ق � � � ��د امل � � � � � ��دع � � � � � ��و /ع� � � �ل � � ��ي
ع �ب��دال �ك��رمي ه �ن ��دي � ،سوريا
اجل �ن �� �س �ي��ة ج� � ��واز � �س �ف��ره رقم
( )N013149961يرجى
مم � ��ن ي� �ع�ث�ر ع� �ل� �ي ��ه ت�سليمه
ب��ال �� �س �ف��ارة ال �� �س��وري��ة او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و  /ي ��ان ��ى بت
را��س�م��ان��ا ام��ا  ،اندوني�سيا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
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جي  42وبيانات حتققان ثالثة �أ�ضعاف �أهداف التوطني املقررة لهما خالل �شهر ون�صف
•• �أبوظبي-وام:

�أع�ل�ن��ت جمموعة ج��ي  ،42ال�شركة القاب�ضة ال��رائ��دة يف جمال
تكنولوجيا الذكاء اال�صطناعي واحلو�سبة ال�سحابية و�شركة بيانات،
التابعة لها واملخت�صة يف جمال البيانات اجلغرافية املكانية القائمة
على الذكاء اال�صطناعي ،عن ح�صولهما على ت�صنيف الفئة الأوىل
بعد �إدراجهما م�ؤخراً �ضمن � 16شركة التي �أ�شادت بها وزارة املوارد
الب�شرية وال�ت��وط�ين يف ال��دول��ة ل�ق��اء جناحهما يف حتقيق ثالثة
�أ�ضعاف �أهداف التوطني املقررة لهما خالل فرتة مل تتجاوز �شهراً
ون�صف.ويُ�سلط هذا االجناز ال�ضوء على م�ساعي جمموعة جي 42
لتحقيق منو م�ستدام طويل الأمد قائم على الذكاء اال�صطناعي،

ب��ال�ت��وازي م��ع �إع ��داد منا�صب مُلهمة لتمكني امل��واه��ب الإماراتية اخلربات العاملية وا�ستخدام �أحدث احللول التكنولوجية ،لنتيح لهم
املتميزة من حتقيق طموحاتهم .كما يُعد التكرمي دلي ً
ال على دور فر�صة ت�أدية دورهم يف توفري حياة �أف�ضل للجميع».
ال�شركة يف تطوير ال�ك��وادر الإم��ارات�ي��ة ،لت�أدية دوره��م امل�ح��وري يف من جانبها ،قالت ماميي كوريان ،الرئي�س التنفيذي للمجموعة
للموارد الب�شرية والثقافة لدى جي “ :42حدّدت دولة الإمارات
حتقيق طموحات الدولة و�أهدافها يف خمتلف القطاعات.
وق ��ال ��س�ع��ادة من�صور امل�ن���ص��وري ،ال��رئ�ي����س ال�ت�ن�ف�ي��ذي للعمليات �أه��داف �اً �أ��س��ا��س�ي��ة ل�ل�ت��وط�ين ،لت�سهم م��ن خ�لال�ه��ا يف دع��م م�سرية
للمجموعة يف جي  42 -بهذه املنا�سبة  “ : -ي�شرفنا �أن نحظى بهذا التنمية يف الدولة ،ونفخر يف جي 42ب�إ�سهاماتنا يف حتقيق هذه
التكرمي ،الذي يُ�سلط ال�ضوء على ثقتنا بقدرة املواهب الإماراتية ،الأه� ��داف .و�سنوا�صل يف ��ض��وء امل �ب��ادرة اجل��دي��دة ا�ستقطاب �أبرز
التي ُت�ش ّكل حجر �أ�سا�س للنمو واالزدهار امل�ستقبلي جلميع القطاعات املواهب الإماراتية� ،سواء من حديثي التخرج �أو �أ�صحاب اخلربة،
يف الدولة .ونفتخر بهذا الإجناز الكبري الذي حققته جمموعة جي ودع��م تطورهم املهني .وي�سعدنا �أن ن�شهد تزايد �أع��داد املواطنني
 42و�شركة بيانات التابعة لها ،ونعتزم موا�صلة جهودنا لتوفري الإم��ارات �ي�ي�ن يف ق�ط��اع ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ،وال ��ذي ُي�ح�ف��ز من��و القطاع
الفر�ص املالئمة للمواهب الإماراتية الواعدة للعمل �إىل جانب �أبرز واالقت�صاد ب�شكل عام يف املرحلة املقبلة».

�سلطان اجلابر و�سارة الأمريي وحممد ال�شرفاء ي�شهدون مرا�سم التوقيع

15

ان�ضمام االحتاد للطريان لربنامج القيمة الوطنية امل�ضافة لتعزيز م�شاركة قطاع الطريان يف القطاع ال�صناعي
 عمر ال�سويدي� :إقبال قطاعات متنوعة على االن�ضمام للربنامج ي�ؤكد دوره يف تعزيز القدرات وتطوير مزايا املنتجات واخلدمات ومنحها م�ساحة �أكرب للنمو واالبتكار دوغال�س :ان�ضمام االحتاد للطريان يو�سع نطاق و�صولنا ل�سال�سل التوريد املحلية ،وامل�ساهمة يف حتقيق اقت�صاد م�ستدام ومتنوع لدولة الإمارات•• �أبوظبي-وام:

وق�ع��ت وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة
و �شركة “االحتاد للطريان” ال�ن��اق��ل الوطني
لدولة الإم ��ارات ،مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
والتكامل االحتادي واملحلي لدعم برنامج القيمة
الوطنية امل�ضافة وذلك انطالقاً من دور الوزارة
اال�سرتاتيجي يف دعم قطاع ال�صناعة الإماراتية،
وتعزيز �أداء االقت�صاد الوطني.
وت ��أت��ي امل��ذك��رة يف �إط ��ار ج�ه��ود ال� ��وزارة لتو�سيع
تنفيذ الربنامج على امل�ستوى االحت��ادي واملحلي
وتو�سيع نطاقه لي�شمل ق�ط��اع��ات ج��دي��دة مثل
الطريان ،ك�أحد الربامج املحورية �ضمن “م�شاريع
اخلم�سني” ،ت�ع��زي��زاً ل��دروه��ا اال��س�ترات�ي�ج��ي يف
ا�ستدامة النمو االقت�صادي ورفع كفاءة وتناف�سية
القطاع ال�صناعي يف الدولة.
�شهد م��را��س��م التوقيع م�ع��ايل ال��دك�ت��ور �سلطان
بن �أحمد اجلابر وزي��ر ال�صناعة والتكنولوجيا
امل�ت�ق��دم��ة وم �ع��ايل � �س��ارة ب�ن��ت ي��و��س��ف الأم�ي�ري
وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا املتقدمة
وم�ع��ايل حممد علي حممد ال�شرفاء احلمادي
رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة االحت��اد للطريان
 ،فيما وقعها عن ال��وزارة �سعادة عمر ال�سويدي،

وكيل وزارة ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة ،وعن
�شركة ط�ي�ران االحت ��اد ،ال�سيد ت��وين دوغال�س،
الرئي�س التنفيذي ملجموعة االحتاد للطريان.
وي ��أت��ي ان���ض�م��ام “طريان االحتاد” ك�ج��زء من
النجاح املميز الذي حققه الربنامج على امل�ستوى
االحت��ادي منذ �إطالقه خالل الربع الأخ�ير من
العام املا�ضي ،بعد ان�ضمام عدد  45من اجلهات
االحت��ادي��ة و 18م��ؤ��س���س��ة وط�ن�ي��ة رائ ��دة  ،فقد
�ساهم يف �إعادة توجيه �أكرث من  41مليار درهم
يف ع��ام  2021من م�صروفات اجلهات املطبقة
من امل�شرتيات واخلدمات �إىل االقت�صاد الوطني،
مقارنة بـ 27ملياراً قبل عامني.
و�أكد �سعادة عمر ال�سويدي� ،أن برنامج “القيمة
الوطنية امل�ضافة” يعد �أحد ركائز اال�سرتاتيجية
ال��وط �ن �ي��ة ل�ل���ص�ن��اع��ة وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا املتقدمة
“م�شروع  300مليار” ،ح �ي��ث ي �ع��زز ق ��درات
ال���ش��رك��ات احلا�صلة على ��ش�ه��ادة ال�برن��ام��ج من
خ�ل�ال زي ��ادة ال�ط�ل��ب ع�ل��ى امل�ن�ت�ج��ات واخلدمات
املحلية و�إع ��ادة توجيه اجل��زء الأك�ب�ر م��ن �إنفاق
م�شرتيات وخدمات القطاع احلكومي و�شركات
القطاع اخلا�ص املطبقة �إىل االقت�صاد الوطني
مم��ا ي�ساهم يف ت�شجيع من��و القطاع ال�صناعي،
وا�ستحداث فر�ص عمل نوعية وتقدمي احلوافز

لتبني التقنيات املتقدمة .ويتم احل�صول على
��ش�ه��ادة ال�برن��ام��ج وف�ق�اً ملعايري حم��ددة ودقيقة
تتمثل يف قيمة الإن�ف��اق واال�ستثمار يف الدولة،
التوطني ،و تبني التكنولوجيا املتقدمة.
وق ��ال ��س�ع��ادت��ه �إن ان���ض�م��ام م��ؤ��س���س��ات �إماراتية
رائ� � � ��دة م �ث ��ل “جمموعة ط �ي ��ران االحتاد”،
�سينعك�س على تطوير مزايا وم�ستوى املنتجات
واخلدمات ومينحها م�ساحة �أكرب للنمو واالبتكار

 40مليار درهم النفقات الر�أ�سمالية مل�شاريع
الكهرباء واملياه يف دبي خالل ال�سنوات اخلم�س املقبلة
•• دبي-وام:

�أع �ل��ن م �ع��ايل ��س�ع�ي��د حممد
ال� �ط ��اي ��ر ،ال �ع �� �ض��و املنتدب
ال��رئ �ي ����س ال �ت �ن �ف �ي��ذي لهيئة
كهرباء ومياه دبي� ،أن الهيئة
لديها خطط ال�ستثمار 40
م� �ل� �ي ��ار دره � � ��م يف النفقات
الر�أ�سمالية خ�لال ال�سنوات
اخلم�س املقبلة ،مب��ا يف ذلك
التو�سع يف م�شروعات الطاقة
املتجددة والنظيفة .و�أ�شار �إىل
�أن الهيئة تخطط ال�ستثمار
نحو  16مليار دره��م يف تعزيز وتو�سيع �شبكات نقل وت��وزي��ع الكهرباء
واملياه ،ونحو  12مليار درهم ال�ستكمال م�شاريع املنتج امل�ستقل للطاقة
يف جممع حممد بن را�شد �آل مكتوم للطاقة ال�شم�سية وجممع ح�صيان
لإنتاج الطاقة ،وم�شاريع املنتج امل�ستقل للمياه يف ح�صيان.
وتقوم هيئة كهرباء ومياه دبي با�ستكمال امل�شاريع الأخرى القائمة بالفعل
يف جمال البنية التحتية والأنظمة الذكية ،كما تخطط م�ؤ�س�سة الإمارات
لأنظمة التربيد املركزي �إمباور والتي متتلك الهيئة  70%منها ،لإنفاق
نحو  3مليارات دره��م لتو�سيع �سعتها الإجمالية و�شبكتها من خطوط
النقل والتوزيع لتلبية منو الطلب املتزايد على خدمات تربيد املناطق.
وق��ال معايل الطاير� ،إن الهيئة تعمل على توفري بنية حتتية متطورة

ت ��واك ��ب م�ت�ط�ل�ب��ات التنمية
امل�ستدامة التزاماً بتوجيهات
القيادة الر�شيدة التي �أطلقت
اخلم�سني”
“م�شاريع
ل�ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون والتكامل
ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ي�ن احلكومي
واخل� ��ا�� ��ص ،وت ��وف�ي�ر فر�ص
ا� �س �ت �ث �م��اري��ة واع� � ��دة ،ع�ل�اوة
ع�ل��ى � �ش��راك��ات ا�سرتاتيجية
م ��ع ال �ع��دي��د م ��ن ال�شركات
امل �ح �ل �ي��ة وال �ع��امل �ي��ة لتنفيذ
م �� �ش��اري��ع ال �ط��اق��ة املتجددة
وحت �ل �ي��ة امل� �ي ��اه وف� ��ق من ��وذج
املنتج امل�ستقل ،م�ضيفاً �أن الهيئة حققت من خالل هذا النموذج �أرقاماً
قيا�سية عاملية يف �أدن��ى الأ�سعار خلم�س م��رات متتالية ،حتى باتت دبي
معياراً لأ�سعار الطاقة ال�شم�سية على م�ستوى العامل.
و�أ�ضاف معاليه� ،أن الهيئة توا�صل ا�ستثماراتها وجهودها لتعزيز القدرة
الإنتاجية للطاقة النظيفة من خالل خطط مدرو�سة ت�ستند �إىل �أحدث
�أدوات ا�ست�شراف امل�ستقبل لتلبية الطلب املتزايد على الكهرباء واملياه
وتوفري خدماتنا وفق �أعلى م�ستويات اجل��ودة والتوافرية واالعتمادية
والكفاءة ،ومواكبة النمو املت�سارع الذي ت�شهده دبي يف خمتلف املجاالت،
الفتاً �أن خطط الهيئة �ست�سهم يف تر�سيخ مكانة الإمارة كنموذج متطور
يوفر املناخ املالئم والبيئة الداعمة لال�ستثمار.

والتناف�سية ،كما يقدم حلو ًال م�ستدامة لزيادة
ال�ط�ل��ب ع�ل��ى ��س�لا��س��ل الإم � ��داد ع��ال�ي��ة الكفاءة،
ويعك�س �أهمية التن�سيق وال�ت�ع��اون ب�ين ال��وزارة
واجلهات االحتادية واملحلية وال�شركات الوطنية
ال�ك�برى ،و�ست�صبح م�شرتيات خ��دم��ات اجلهات
املطبقة للربنامج من �أهم و�سائل دعم ال�صناعة
الإم ��ارات� �ي ��ة ،ومت�ك�ي�ن�ه��ا يف ظ��ل الأه� � ��داف التي
تتبناها دولة الإمارات نحو اخلم�سني عام املقبلة.

�صعود جماعي مل�ؤ�شرات
الأ�سهم الأوروبية

•• �أبوظبي-وام:

ارت �ف �ع��ت م� ��ؤ�� �ش ��رات �أ� � �س� ��واق الأ�سهم
الأوروبية خالل تداوالت �أم�س مقتفية
�أث � ��ر م �ك��ا� �س��ب ب��ور� �ص��ة وول �سرتيت
الأم��ري�ك�ي��ة ال�ل�ي�ل��ة امل��ا��ض�ي��ة واملكا�سب
ال�ق��وي��ة ل�ل�أ��س�ه��م الآ�سيوية.وبحلول
ال �� �س��اع��ة “ 02:02م �� �س��اء بتوقيت
الإمارات”� ،صعد م��ؤ��ش��ر “�ستوك�س
 ”600الأوروب� � ��ي بن�سبة 0.28%
م��ا ي �ع��ادل  1.2نقطة ليبلغ م�ستوى
 424.58نقطة ومن��ا م�ؤ�شر “ يورو
�ستوك�س  “ 50بن�سبة  0.18%توازي
 6.62نقطة لي�صل �إىل 3594.06
ن�ق�ط��ة وذل ��ك وف �ق��ا ل�ب�ي��ان��ات الأ�سواق
الأوروب� �ي ��ة.و �صعد م��ؤ��ش��ر “ فوت�سي
 “ 100الربيطاين بن�سبة 0.16%
م��ا ي ��وازي  10.78نقطة لي�صل �إىل
م�ستوى  7307.06نقطة ،وارتفع
م ��ؤ� �ش��ر “كاك  ”40ال�ف��رن���س��ي نحو
 18.86نقطة �أو م��ا ن�سبته 0.3%
ل �ي �� �ص��ل �إىل  6220.08نقطة..
وزاد م��ؤ��ش��ر “داك�س” الأمل� ��اين ب�سبة
 0.33%م��ا ي ��وازي  43.97نقطة
ليبلغ م�ستوي  13353.67نقطة.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر

فقد امل��دع��و  /اف ��راث ن�سيبه
حممد ام�ين ح�سني  ،الهند
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( - )R0985421يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الهندية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف � � �ق� � ��د امل � � � ��دع � � � ��و  /حم� �م ��د
ي��ا��س�ين ع �ب��داهلل  ،بنغالدي�ش
اجل�ن���س�ي��ة ج� ��واز � �س �ف��ره رقم
( - )BN0486758يرجى
مم� ��ن ي� �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
ب��ال���س�ف��ارة ال�ب�ن�غ�لادي���ش�ي��ة او
اقرب مركز �شرطة باالمارات.

ف �ق��د امل ��دع ��و  /ح���س�ين حممد
ار� � �ش � ��د حم� �م ��د � �ش �ه �ي��د اهلل ،
ب �ن �غ�ل�ادي ����ش اجل �ن �� �س �ي��ة ج ��واز
�سفره رقم ()EB0329316
يرجى ممن يعرث عليه ت�سليمه
بال�سفارة البنغالدي�شية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف� � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /حم �م ��د
ي��و� �س��ف ه�ي�ب�ت��ان  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة ج ��واز ��س�ف��ره رقم
( )CE6916303يرجى
مم ��ن ي �ع�ث�ر ع �ل �ي��ه ت�سليمه
بال�سفارة الباك�ستانية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

ف� �ق ��د امل� ��دع� ��و  /ا� � �س�ل��ام على
ن � �ظ� ��ر ع � �ل� ��ى  -ب� �ن� �غ�ل�ادي� �� ��ش
اجل �ن �� �س �ي��ة ج� � ��واز � �س �ف��ره رقم
( - )EH0192531يرجى
مم � ��ن ي� �ع�ث�ر ع� �ل� �ي ��ه ت�سليمه
بال�سفارة البنغالدي�شية او اقرب
مركز �شرطة باالمارات.

دائرة التنمية االقت�صادية
حكومة عجمان
العدد  13599بتاريخ 2022/7/21
رقم الرخ�صة 41948 :
غرفة جتارة و�صناعة عجمان  -ق�سم ال�سجل التجاري
�إعالن وحل وت�صفية

اال�سم التجاري  :البند ملقاوالت ال�صيانة العامة  -ذ م م
نعلن للجميع بان ال�شركة املذكورة اعاله هي  :البند ملقاوالت ال�صيانة العامة
ذ م م � -شركة ذات م�س�ؤولية حم��دودة تا�س�ست يف ام��ارة عجمان مبوجب قانون
ال�شركات االحت ��ادي رق��م ( )8ل�سنة ( )1984وتعديالته مرخ�صة يف دائرة
التنمية االقت�صادية و�سجلته بالتنمية االقت�صادية حتت رقم ( )41948وقد
قرر ال�شركاء حلها وت�صفيتها وتعيني ال�سيد.
جمال لتدقيق احل�سابات
م�صفى قانوين لل�شركة فعلى كل من له اي حق او اعرتا�ض التقدم به للم�صفي
القانوين املذكورة اعاله خالل مدة ( )45يوما من تاريخ ن�شر االع�لان وعلى
العنوان التايل  :امارة  :هاتف � :ص.ب :

مدن يا�س الرتفيهية و ق�صر الوطن تت�صدر قائمة
وجهات امل�سافرين مبوقع تريب �أدفايزر لعام 2202
•• �أبوظبي-وام:

ن�شر م��وق��ع “تريب �أدفايزر”� ،أك�ب�ر من�صة لل�سفر يف
ال �ع ��امل ،ق��ائ�م��ة “�أف�ضل الأن �� �ش �ط��ة ال �ت��ي مي�ك��ن القيام
بها” يف �أبوظبي ت�صدرها ع��امل ف�يراري �أبوظبي ويا�س
ووتروورلد �أبوظبي وعامل وارنر براذرز �أبوظبي وكالمي
�أبوظبي وق�صر الوطن و التي ح�صلت على جوائز “اختيار
امل�سافرين” لعام  ،2022وهي جوائز تمُ نح لأبرز املعامل
الرتفيهية وال�سياحية التي تقدم جتارب مميزة ل�ضيوفها،
ا�ستناداً �إىل التعليقات والتقييمات الإيجابية للم�سافرين
من جميع �أنحاء العامل.
ومت ت�صنيف ع��امل ف�ي�راري �أب��وظ�ب��ي ،املدينة الرتفيهية
الأوىل يف العامل امل�ستوحاة من عالمة فرياري الأ�سطورية،
وكذلك يا�س ووت��روورل��د �أبوظبي ،مدينة الألعاب املائية
الوحيدة يف العامل امل�ستوحاة من الرتاث الإماراتي ،وق�صر
ال��وط��ن ،ال���ص��رح امل�ع�م��اري ال�ف��ري��د ال��ذي يج�سد م�سرية
التقدم يف دولة االم��ارات العربية املتحدة ،من بني �أف�ضل
 1%من معامل اجلذب يف �أبوظبي ،وحازت املعامل الثالثة
على جائزة “اختيار امل�سافرين” لعام .2022

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

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
العدد  13599بتاريخ 2022/7/21

ويعترب برنامج القيمة الوطنية امل�ضافة مبثابة
ركيزة �أ�سا�سية يف دع��م التوجهات الوطنية نحو
ال�ت�ن��وي��ع االق �ت �� �ص��ادي امل �� �س �ت��دام ،ك�م��ا ي�ستهدف
زي � ��ادة ع ��دد امل ��وردي ��ن امل�ع�ت�م��دي��ن م��ن 5,000
�إىل � 7,300شركة ،ورف��ع م�شرتيات املنتجات
واخلدمات الإماراتية من  33مليار دره��م عند
�إط�ل�اق ال�برن��ام��ج ع��ام � 2020إىل  55مليار
دره��م بحلول عام  ،2025علما �أن عام 2021
�شهد ارت�ف��اع تلك امل�شرتيات لت�صل �إىل 41.2
مليار درهم.
م��ن ج��ان�ب��ه ،ق��ال ت��وين دوغ�لا���س �إن االن�ضمام
لربنامج القيمة الوطنية امل�ضافة يتما�شى مع
ر�ؤي� ��ة االحت� ��اد ل �ل �ط�يران وال �ت��زام �ه��ا بامل�صلحة
الوطنية فيما يخ�ص دعم ال�صناعة الإماراتية،
ال ��ذي ي�ع��د واج �ب �اً وم �� �س ��ؤول �ي��ة ت�ق��ع ع�ل��ى عاتق
جميع ال�شركات واجل�ه��ات االحت��ادي��ة ،لالرتقاء
باملنتج الوطني وتعزيز م�ؤ�شرات تناف�سيته عاملياً،
وتعزيز نهج الدولة يف تنويع اقت�صادها ،و�سيكون
ال �ت �ع��اون م ��ع وزارة ال �� �ص �ن��اع��ة والتكنولوجيا
املتقدمة �أح��د �أه��م هذه الركائز ،ملا تقوم به من
مبادرات نوعية وابتكارية تن�سجم مع طموحات
دول��ة الإم� ��ارات نحو امل�ستقبل� .ستتيح لنا هذه
اخلطوة تو�سعة نطاق و�صولنا ل�سال�سل التوريد

70392

�إعالن مدعي عليه بالن�شر
لدى مكتب �إدارة الدعوى حمكمة عجمان الإحتادية  -املحكمة الإبتدائية املدنية االحتادية
يف الدعوى رقم  AJCFICIREA2022 /0002281مدين (جزئي)

�إىل املدعي عليه  :بي تو بي �سليو�شنز �ش م ح
جمهول حمل الإقامة
انت مكلف باحل�ضور بجل�سة � 2022/8/3أمام مكتب �إدارة الدعوى حمكمة
عجمان املحكمة الإبتدائية املدنية  -مكتب رقم (مكتب مدير الدعوى رقم )6
�شخ�صيا او بوا�سطة وكيل معتمد ،وتقدمي مذكرة جوابية على الدعوى مرفقا
بها كافة امل�ستندات وذلك خالل مدة ال تزيد على ع�شرة ايام من تاريخ الن�شر
وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله  -بو�صفك مدعي عليه.
حرر بتاريخ  2022/7/20م.

مدير اخلدمات الق�ضائية

املحلية ،وامل�ساهمة يف حتقيق اقت�صاد م�ستدام
وم�ت�ن��وع ل��دول��ة الإمارات” و�أ� �ض��اف“ :يف �إطار
ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ن��ا� ،أط�ل�ق��ت االحت� ��اد ع��ام ،2020
برناجما حمل ًيا حتت ا�سم “الوطني” .تعاونت
ً
من خاللها مع �أكرث من  1,000م��و ّرد حملي،
وو�صل الإنفاق املحلي لل�شركة �إىل �أكرث من 35
يف املائة ،على م�شرتيات من ال�سوق الإماراتية.
وال� �ي ��وم وب�ت��وق�ي�ع�ن��ا ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة م��ع وزارة
ال�صناعة والتكنولوجيا املتقدمة،
ين�صب هدفنا على تعزيز الإنفاق املحلي لالحتاد
ل��دى ال���ش��رك��ات ال��وط�ن�ي��ة وزي� ��ادة ال�ف��ر���ص �أمام
امل��وردي��ن املحليني و�أ��ص�ح��اب امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة».
ومبوجب االن�ضمام �إىل برنامج القيمة الوطنية
امل���ض��اف��ة� ،ستعطي ��ش��رك��ة “االحتاد للطريان”
الأولوية لل�شراء من املوردين املحليني وال�شركات
الإم��ارات �ي��ة ال�ت��ي ت�ق��دم امل�ن�ت�ج��ات واخل��دم��ات يف
جم��ال ال�ط�يران وخ��دم��ات��ه عند توفر ال�شروط
التناف�سية ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال �ت �ج��اري ،و�ست�شجع
امل��وردي��ن الدوليني على �إن�شاء ف��روع داخ��ل دولة
الإمارات ،جلذب املزيد من اال�ستثمارات اخلارجية
�إىل الدولة ،ومتكني �سال�سل التوريد ،مبا ينعك�س
�أي�ضاً على ال�صناعات الإماراتية.

العدد  13599بتاريخ 2022/7/21

فيما مت ت�صنيف ع��امل وارن ��ر ب� ��راذرز �أب��وظ �ب��ي ،املدينة
الرتفيهية املغلقة الأوىل على الإط�ل�اق يف ال�ع��امل التي
حت�م��ل ع�لام��ة وارن ��ر ب � ��راذرز ،وك�ل�امي �أب��وظ �ب��ي ،املرفق
الرتفيهي والريا�ضي الداخلي الأب��رز يف دول��ة الإمارات،
من بني �أف�ضل  10%من معامل اجلذب يف �أبوظبي ،كما
حازوا على جائزة “اختيار امل�سافرين” لعام .2022
ويف ه��ذا ال���ص��دد ،ق��ال احل���س��ن كعبو�س ال��زع��اب��ي ،نائب
الرئي�س لل�ش�ؤون الت�شغيلية لدى فرح �إك�سبريين�سز�“ :إن
تقدمي جت��ارب مُثلى ل�ضيوفنا هو جوهر كل ما نقوم به
يف ف��رح �إك�سبريين�سز ،حيث ت�أتي التعليقات والتقييمات
الإي �ج��اب �ي��ة م ��ن ال �� �ض �ي��وف ال ��ذي ��ن ا� �س �ت �م �ت �ع��وا باملعامل
ال�ترف�ي�ه�ي��ة وال���س�ي��اح�ي��ة ل��دي�ن��ا خ�ير دل�ي��ل ع�ل��ى جناحنا
يف حت�ق�ي��ق �أه��داف �ن��ا ،ون�ع�ت��ز بت�صنيف م��دن�ن��ا ومرافقنا
الرتفيهية من بني �أف�ضل املعامل يف العا�صمة �أبوظبي مرة
�أخرى� ..إن مثل هذه التقديرات والتكرميات تدفعنا قدماً
ملوا�صلة االرتقاء بالتجارب املتميزة التي نوفرها ،متطلعني
ال�ستقبال ال�ضيوف من جميع �أنحاء العامل يف كافة املدن
واملرافق الرتفيهية التي تتوىل �شركة فرح �إك�سبريين�سز
�إدارة عملياتها الت�شغيلية هذا ال�صيف».
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

70533

تنازل /بيع
ليكن معلوما للجميع بانني ال�سيدة /جاى انان مري ا�سلي �سي�سموندو لريولي�س  -فلبينية
اجلن�سية وحتمل بطاقة هوية رقم  ،784199213180922ارغب يف البيع والتنازل
عن كامل ح�صتي البالغة  ،%100يف الرخ�صة امل�سماه �(/صالون دياال للتجميل) والتي
تا�س�ست بامارة ال�شارقة حتت رقم  764309ايل ال�سيد/حامت ذاكر عبداهلل ،عراقي
اجلن�سية ويحمل بطاقة هوية رقم  ،784196869027985لت�صبح ن�سبته ،%100
تنازل �صاحب الرخ�صة الخر
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال ذلك
عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل

العدد  13599بتاريخ 2022/7/21
رقم املعاملة MOJAU_2022- 0078117
تنازل /بيع

70555

اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع ب�أن /حممد �شاه جهان حممد ,اجلن�سية  :بنغالدي�ش ,يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد  /حممد ها�شم حممد
حنيف ,اجلن�سية  :الهند ,بالرخ�صة امل�سماه (الوقت لتجارة الدراجات النارية امل�ستعملة
وقطع غيارها) ت�أ�س�ست ب�أمارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم ( )112494ال�صادرة من
دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقه ،تعديالت اخرى  :ال يوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة 2013
يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على
االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض حيال
ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية.
الكاتب العدل
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 459.9مليار درهم �إجمايل الأ�صول الأجنبية للم�صرف املركزي بنهاية مار�س مركز دبي ملعاجلة النفايات يبد�أ الت�شغيل املبدئي مطلع العام 2023
•• �أبوظبي -وام:

16

و�صل �إجمايل الأ�صول الأجنبية مل�صرف الإمارات املركزي
�إىل  459.92مليار درهم يف نهاية مار�س املا�ضي بزيادة
علي �أ�سا�س �سنوي بلغت � 17.2%أو م��ا ي�ع��ادل 67.5
مليار درهم مقارنة بنحو  392.44مليار درهم يف مار�س
.2021
و�أرج �ع��ت �أح ��دث �إح���ص��ائ�ي��ات امل���ص��رف امل��رك��زي االرتفاع
ال �� �س �ن��وي يف الأ�� �ص ��ول الأج �ن �ب �ي��ة �إيل زي � ��ادة يف �أر�صدة
احل�سابات اجلارية والودائع لدي البنوك يف اخلارج بن�سبة
� 6.5%أو ما يوازي  16.7مليار درهم لتبلغ 274.18

مليار درهم بنهاية مار�س املا�ضي مقارنة بنحو 257.46
مليار درهم يف مار�س .2021
و زادت الأوراق املالية الأجنبية �ضمن الأ�صول الأجنبية
للم�صرف امل��رك��زي �إىل  135.62مليار دره��م يف نهاية
م��ار���س امل��ا��ض��ي ،ب��ارت�ف��اع ن�سبته � 50.8%أو م��ا يعادل
 45.7مليار درهم ،مقارنة بنحو  89.93مليار درهم يف
مار�س .2021
و بالن�سبة للأ�صول الأجنبية الأخرى للم�صرف املركزي
فقد و�صلت �إىل  50.12مليار دره��م يف نهاية مار�س
امل��ا��ض��ي ،م�ق��ارن��ة بنحو  45.05مليار دره ��م يف مار�س
 ،2021بارتفاع ن�سبته � 11.3%أو ما يعادل  5.1مليار

درهم.يف �سياق مت�صل ارتفعت امليزانية العمومية مل�صرف
الإم ��ارات امل��رك��زي �إىل  515.79مليار دره��م يف مار�س
املا�ضي ب��زي��ادة على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة � 9.7%أو ما
يعادل  45.8مليار درهم مقارنة بنحو  470.02مليار
درهم يف مار�س .2021
و ت��و ّزع��ت ميزانية امل���ص��رف امل��رك��زي يف ج��ان��ب الأ�صول
بواقع  267.04مليار درهم للنقد والأر�صدة امل�صرفية
يف مار�س املا�ضي� ،إىل جانب ا�ستثمارات بنحو 181.53
مليار درهم ،و 36.17مليار درهم للودائع ،و 2.94مليار
درهم للقرو�ض وال�سلف ،و 28.11مليار درهم للأ�صول
الأخرى.

الإمارات وفرن�سا توقعان اتفاقية لتعزيز
الفوائد االقت�صادية واالجتماعية للعمل املناخي
•• باري�س  -وام:

وقع مكتب املبعوث اخلا�ص لدولة الإمارات
للتغري املناخي اتفاقية م��ذك��رة تفاهم مع
احلكومة الفرن�سية بهدف تعزيز الفوائد
االقت�صادية واالجتماعية للعمل املناخي و
رفع الطموحات لتنفيذ اتفاق باري�س �إ�ضافة
�إىل دع ��م ال� ��دورة ال�ث��ام�ن��ة وال�ع���ش��ري��ن من
م�ؤمتر الأط��راف يف اتفاقية الأمم املتحدة
الإطارية ب�ش�أن تغري املناخ  COP28املقرر
ا�ست�ضافته يف دولة الإمارات عام  ،2023يف
“مدينة �إك�سبو دبي».
مت ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى الإت �ف��اق �ي��ة خ�ل�ال زي ��ارة
� �ص��اح��ب ال �� �س �م��و ال �� �ش �ي��خ حم �م��د ب ��ن زاي ��د
�آل ن �ه �ي��ان رئ �ي ����س ال ��دول ��ة “حفظه اهلل”
للجمهورية الفرن�سية والتي اختتمها �أم�س
ل�ت�ع��زي��ز ال �� �ش��راك��ة اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة طويلة
الأم � ��د ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �� �ص��دي �ق�ين .ح�ضر
م��را��س��م ال�ت��وق�ي��ع �سمو ال�شيخ ع �ب��داهلل بن
زاي��د �آل نهيان وزي��ر اخل��ارج�ي��ة و التعاون
ال� ��دويل و م �ع��ايل ك��اث��ري��ن ك��ول��ون��ا ،وزي ��رة
�أوروب��ا وال�ش�ؤون اخلارجية الفرن�سية .وقع
االتفاقية كل من معايل الدكتور �سلطان بن
�أحمد اجلابر ،وزير ال�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة املبعوث اخل��ا���ص ل��دول��ة الإم ��ارات
ل�ل�ت�غ�ير امل �ن��اخ��ي ،وم �ع��ايل �أغ�ن�ي����س بانييه
رونا�شيه ،وزيرة االنتقال الطاقي الفرن�سية.
وب � �ه� ��ذه امل �ن��ا� �س �ب��ة ق � ��ال م� �ع ��ايل ال ��دك �ت ��ور
��س�ل�ط��ان ب��ن �أح �م��د اجل��اب��ر“ :متا�شياً مع
توجيهات ال�ق�ي��ادة ال��ر��ش�ي��دة ،حت��ر���ص دولة

الإم ��ارات ،ب�صفتها ال��دول��ة امل�ضيفة مل�ؤمتر
الأط� � � ��راف  COP28يف ع� ��ام ،2023
على ال�ت�ع��اون والعمل ع��ن ق��رب م��ع فرن�سا
التي متتلك خ�برة كبرية يف العمل املناخي
ل�ضمان ترجمة التعهّدات �إىل نتائج عملية
ملمو�سة تعود بالفائدة على جميع الدول
وامل�ج�ت�م�ع��ات ..و ت ��درك دول ��ة الإم � ��ارات �أن
العمل املناخي الفعال يُعد مم ّكناً رئي�ساً لبناء
من��وذج منو اقت�صادي منخف�ض االنبعاثات
ُي��رك��ز ع�ل��ى حت�ق�ي��ق اال� �س �ت��دام��ة وي���س�ه��م يف
خلق فر�ص عمل وقطاعات ومهارات جديدة
ت��واك��ب امل�ستقبل” .و�أ� �ض��اف“ :ت�سهم هذه
ال �� �ش��راك��ة يف دف ��ع ال �ع �م��ل امل �ن��اخ��ي الفعال
ورف� ��ع ال �ط �م��وح��ات ل�ت���س��ري��ع ت�ن�ف�ي��ذ اتفاق
باري�س ..فمنذ �أك�ثر من  15عاماً و�ضعت
دول� ��ة الإم � � ��ارات ال �ع �م��ل امل �ن��اخ��ي يف �صلب
ا�سرتاتيجيتها للنمو والتنويع االقت�صادي
و�ساهمت يف تقدمي حلولٍ مبتكرة وعملية
ل��واح��د م��ن �أك�ب�ر ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي تواجه
ال �ع��امل ،و�أظ �ه��رت ال �ت��زام �اً را��س�خ�اً بالعمل
املناخي حيث كانت �أول دولة يف املنطقة توقع
وت�صادق على اتفاق باري�س ،وكذلك �أول دولة
يف املنطقة تلتزم بخف�ض االنبعاثات يف جميع
القطاعات االقت�صادية».
و مبوجب االتفاقية� ،سيتعاون البلدان يف
التح�ضري مل�ؤمتر الأطراف  ، COP28مبا
ي�شمل جوانب التخطيط امل�سبق للمفاو�ضات
واجلوانب التنظيمية واللوج�ستية ،وتعزيز
كفاءة الطاقة وت�سريع انت�شار حلول توليد
ال�ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة ودجم �ه��ا وت�خ��زي�ن�ه��ا من

خالل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة
امل �ت �ج ��ددة �آي ��ري �ن ��ا ال �ت��ي ت���س�ت���ض�ي��ف دول ��ة
الإمارات مق ّرها الدائم يف مدينة م�صدر.
و ��س�ت�ت�ع��اون الإم � � ��ارات وف��رن �� �س��ا ك��ذل��ك يف
جم � ��االت ال� ��زراع� ��ة امل �� �س �ت��دام��ة و�صناعة
الأغذية الزراعية والأم��ن الغذائي واملائي،
بهدف حتقيق اال�ستفادة امل�شرتكة من حلول
تخفيف حدة الت�أثريات البيئية والتكيف مع
تداعيات تغري املناخ واملحافظة على التنوع
البيولوجي� ،إ�ضافة �إىل احلد من انبعاثات
الكربون يف قطاع ال�صناعات الثقيلة ،وتعزيز
التكيف واملرونة وتطوير حلول قائمة على
الطبيعة،
وال�ت�م��وي��ل واال��س�ت�ث�م��ار الأخ �� �ض��ر ،ومتكني
املجتمع امل��دين يف جم��االت العمل املناخي
والتعاون العلمي والبحثي.
و منذ الإعالن عن ت�أ�سي�س دولة الإمارات يف
عام  ،1971ترتبط الدولة مع اجلمهورية
ال �ف��رن �� �س �ي��ة ب �ع�ل�اق ��ات ت��اري �خ �ي��ة را�سخة
و��ش��راك��ات ا�سرتاتيجية يف جم��ايل الطاقة
وال�صناعة ت�شمل �شراكات يف م�شاريع الطاقة
امل �ت �ج��ددة واال� �س �ت �ف ��ادة م ��ن ف��ر���ص النمو
منخف�ضة الكربون .وب�صفتها مزوداً موثوقاً
وم�س�ؤو ًال للطاقة ،ظلت دولة الإم��ارات على
ال ��دوام �شريكاً ثابتاً لل�صناعات الفرن�سية
لتحقيق طموحاتها يف جم��ال ال�ت�ح� ّول يف
قطاع الطاقة.
وع �ل��ى م ��دار ال�ع�ق��ود امل��ا��ض�ي��ة ،ع ��ززت دولة
الإم � � ��ارات ري��ادت �ه��ا ع�ل��ى م���س�ت��وى املنطقة
يف ا�ستثمارات الطاقة امل�ت�ج��ددة والنظيفة

حملياً ودول �ي �اً ،حيث ا�ستثمرت  50مليار
دوالر يف الطاقة النظيفة ،و�أعلنت م�ؤخراً
عزمها ا�ستثمار �أك�ثر من  50مليار دوالر
خالل العقد املقبل يف مزيد من امل�شاريع مبا
فيها الهيدروجني والأمونيا .و متتلك دولة
الإم ��ارات ث�لاث�اً م��ن �أك�بر حمطات الطاقة
ال�شم�سية و�أقلها تكلفة يف ال�ع��امل ،ولديها
ا�ستثمارات يف م�شاريع الطاقة املتجددة يف
 70دولة ،وت�شمل هذه اال�ستثمارات تقدمي
�أكرث من مليار دوالر �أمريكي على �شكل منح
وقرو�ض لـ  27دولة جزرية تعاين من �شح
امل ��وارد وت�ع��د �أك�ث�ر ع��ر��ض��ة ل �ت ��أث�يرات تغري
املناخ.
يذكر �أن الدورة الـ  28من م�ؤمتر الأطراف
 COP28تكت�سب �أهمية كبرية يف حتقيق
�أهداف “اتفاق باري�س للمناخ”،
�إذ �أن�ه��ا تنعقد خ�لال مرحلة دقيقة ي�سعى
فيها املجتمع ال ��دويل �إىل �إح� ��راز ت�ق��دم يف
تنفيذ االل �ت��زام��ات ال�ت��ي مت التعهد ب�ه��ا يف
االتفاق،
وم��ن امل �ق��رر �أن ي�شهد امل ��ؤمت��ر �أول تقييم
عاملي ملدى تقدم الدول يف تنفيذ التزاماتها
مب��وج��ب ات�ف��اق ب��اري����س �إ��ض��اف��ة �إىل حتديد
م�ساهمات الدول املحددة وطنيا للم�ستقبل.
وم��ع ا�ست�ضافة ج�م�ه��وري��ة م�صر العربية
مل ��ؤمت ��ر الأط � � ��راف ال �� �س��اب��ع وال �ع �� �ش��ري��ن يف
ن��وف �م�بر  ،2022ت �ل �ت��زم دول� ��ة الإم� � ��ارات
بالعمل عن قرب مع حكومة جمهورية م�صر
ال�شقيقة لت�سريع التقدم يف العمل املناخي
العاملي والتكيف مع تداعيات تغري املناخ.

نظمت جل�سة ع�صف ذهني يف مقر الدائرة

�إح�صاء ال�شارقة ت�ؤكد ملوظفي حكومة الإمارة �أهمية �شراكتهم يف جناح تعداد 2022
•• ال�شارقة-الفجر:

ا�ستعدادًا لبدء �أعمال “تعداد ال�شارقة ”2022
ن�ظ�م��ت دائ� ��رة الإح �� �ص��اء وال�ت�ن�م�ي��ة املجتمعية
بال�شارقة (ال�ث�لاث��اء) جل�سة الع�صف الذهني،
ا�ست�ضافت خ�ل�ال ع ��دداً م��ن م �� �س ��ؤويل وحدات
االت �� �ص��ال وال�ت���س��وي��ق وامل��وظ �ف�ين يف م�ؤ�س�سات
ال���ش��ارق��ة احل�ك��وم�ي��ة ،ب�ه��دف ت�ع��زي��ز ال�شراكات
اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة ،وا��س�ت�ق�ط��اب الأف� �ك ��ار املبتكرة
والإب��داع �ي��ة ،لإجن ��اح ال �ت �ع��داد وحت�ق�ي��ق �أق�صى
ا��س�ت�ف��ادة ممكنه م��ن خم��رج��ات��ه يف ر��س��م خطط
الإمارة التنموية ال�شاملة.
وا�ستهل اجلل�سة ،مدير الدائرة ال�شيخ �سلطان بن
عبدهلل القا�سمي ،بكلمة افتتاحية �أكد فيها على
حمورية ال�شراكة بني دائ��رة الإح�صاء والتنمية
املجتمعية بال�شارقة مع كافة امل�ؤ�س�سات والدوائر
احلكومية ،يف خمتلف اخلطط اال�سرتاتيجية
ال�ت��ي تعمل عليها م��ؤ��س���س��ات الإم� ��ارة لتج�سيد
تطلعاتها التنموية.وقال مدير دائ��رة الإح�صاء
والتنمية املجتمعية�“ :إن جن��اح �أي خطة عمل
يعتمد بالدرجة الأوىل على و�ضوح الر�ؤية وحجم
البيانات امل�ت��وف��رة ودق�ت�ه��ا ،و�أن حتقيق خمتلف
ال�ت�ط�ل�ع��ات ع �ل��ى م���س�ت��وى ال�ت�ن�م�ي��ة املجتمعية
�أو النه�ضة االقت�صادية �أو ال�ن�ق�لات الرتبوية
والتعليم ّية ،يتطلب بيانات و�أرقام دقيقة و�شاملة
حول واق��ع وما�ضي املتغريات التي تعمل عليها،
وذل��ك ي��ؤك��د وير�سخ �شراكة ال��دائ��رة يف جممل
خطوات التنمية التي تعمل عليها الإمارة».
من جانبه �أو�ضح �سامل علي بن دروي����ش ،مدير
�إداره اخل��دم��ات امل���س��ان��دة واالت �� �ص��ال احلكومي
بدائرة الإح�صاء والتنمية املجتمعية� ،أن �أبواب

•• دبي-وام:

�أعلنت بلدية دبي عن بد�أ الت�شغيل املبدئي يف العام 2023
مل�شروع مركز دبي ملعاجلة النفايات الأكرب عامليا لتحويل
النفايات �إىل طاقة وذلك من خالل ت�شغيل عدد  2خطوط
من �أ�صل  5خطوط حيث �سيتم يف هذه املرحلة ا�ستقبال
حوايل  2000طن من النفايات ال�صلبة و�إنتاج ما يقارب
من  80ميغاواط يف ال�ساعة من الطاقة املتجددة.
وي�سهم م��رك��ز دب��ي مل�ع��اجل��ة ال�ن�ف��اي��ات يف حتقيق خطط
بلدية دب��ي ال��رام�ي��ة �إىل تقليل كمية النفايات ال�صلبة
ال�ت��ي ُت�ن� َق��ل �إىل امل�ك�ب��ات وت�ط��وي��ر م���ص��ادر بديلة لتوليد
الطاقة النظيفة ف�ض ً
ال عن الإ�سهام يف ت�أ�سي�س منظومة

م�ستدامة و�صديقة للبيئة يف جمال �إدارة النفايات على
م�ستوى الإم��ارة مبا يدعم حتقيق الأه��داف املُ��درج��ة يف
“ا�سرتاتيجية دب��ي للطاقة النظيفة  ”2050ور�ؤية
البلدية.وقال �سعادة املهند�س داوود الهاجري مدير عام
بلدية دب��ي “اننا ن�ستعد الآن للت�شغيل املبدئي يف مركز
دبي ملعاجلة النفايات للعام القادم حيث �إننا جنتاز خطوات
كبري وتناف�سية يف �إجناز البناء والذي بلغ  75باملائه».
و�أ�ضاف �سعادته “ ميثل مركز دبي ملعاجلة النفايات ركيزة
�أ�سا�سية �ضمن ر�ؤية دبي لت�صبح �أكرث مدن العامل ا�ستدامة
حيث يوفر حال بديال وم�ستداما لردم النفايات وموردا
للطاقة النظيفة م�ساهماً بذلك يف تر�سيخ مكانة الإمارة
يف م�صافِ املدن التي تقود م�سرية اال�ستدامة عامليا».

مطارات دبي تطلق مركز ات�صال لالرتقاء بخدمات
العمالء وتقدمي الدعم على مدار ال�ساعة
•• دبي -وام:

�أعلنت م�ؤ�س�سة مطارات دب��ي عن �إط�لاق مركز ات�صال يتيح
جلميع امل�سافرين عرب مطار دب��ي ال��دويل � DXBإمكانية
التوا�صل مع ممثلي خدمة العمالء ذوي اخلربة العالية للرد
على جميع اال�ستف�سارات يف �أي وقت ومن �أي مكان.
ويعتمد مركز االت�صال اجلديد على �أح��دث التقنيات عاملياً
وال�ت��ي توفر خ��دم��ات ال��دع��م للم�سافرين م��ن خ�لال تقنيات
الدرد�شة املبا�شرة عرب االنرتنت والهاتف والربيد الإلكرتوين
وو�سائل التوا�صل االجتماعي عرب ح�ساب مطار دبي الدويل
@ DXBوح�ساب مطارات دبي @DubaiAirports
كما �سيتم قريبا �إتاحة خا�صية التوا�صل من خ�لال تطبيق
وات���س��اب ل�ل�أع�م��ال الأم ��ر ال ��ذي يتيح تو�سيع ن�ط��اق الدعم
للم�سافرين وت�سهيل توا�صلهم مع ممثلي خدمة العمالء.
وقامت م�ؤ�س�سة مطارات دبي باختبار كفاءة وفعالية اخلدمة
املتكاملة �ضمن ف�ترة جتريبية يف وق��ت �سابق من ه��ذا العام
ل�ضمان �أعلى معايري الراحة وال�سهولة وتوفري خدمة متميزة
للم�سافرين.
ويت�ضمن مركز االت�صال دع��م ثنائي اللغة لإدارة تفاعالت
ال�ع�م�لاء يف جميع �أن �ح��اء ال �ع��امل ع�ل��ى م ��دار ال���س��اع��ة طوال
�أيام الأ�سبوع بالإ�ضافة �إىل حتديث البيانات ب�صورة وا�ضحة
ومتنا�سقة ع�بر جميع ال �ق �ن��وات ح�ي��ث م��ن امل�م�ك��ن التحقق
التلقائي من حالة الرحلة دون احلاجة �إىل التحدث مع ممثلي
خدمة العمالء.كما تتوفر خا�صية التوجيه الآيل �إىل جميع
ال�شركاء الرئي�سيني مبا ي�شمل “طريان الإمارات” و”دناتا”
والإدارة العامة للإقامة و�ش�ؤون الأجانب دبي وجمارك دبي
وهيئة الطرق واملوا�صالت.
وم��ن جانبه ق��ال ب��ول غريفيث الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
مطارات دبي �أن مركز ات�صال خدمة العمالء اجلديد يعك�س
اجلهود وامل�ساعي املتوا�صلة مل�ؤ�س�سة م�ط��ارات دب��ي لالرتقاء
بتجربة امل�سافرين عرب مطار دب��ي ال��دويل  DXBو�إدخال
التح�سينات امل���س�ت�م��رة ال�ت��ي ت�ضفي ط��اب�ع��ا مم�ي��زا للتفاعل
وال�ت��وا��ص��ل م��ع امل�سافرين خ�لال رحلتهم معنا حيث نلتزم
دائماً بتقدمي �أعلى معايري اخلدمة وتوفري جتربة �سفر �آمنة

و�سل�سة و�سريعة وممتعة ”.و�أ�ضاف غريفيث “�إن اال�ستثمار
وال�سعي نحو حتقيق التميز يف خدمة امل�سافرين على م�ستوى
مطار دب��ي ال��دويل  DXBي�سهم يف دع��م ر�ؤي��ة حكومة دبي
الرامية �إىل تقدمي خدمة عمالء مبتكرة ومتكاملة وحتقيق
�سعادة املتعاملني .يمُ كن جلميع امل�سافرين اختيار الو�سيلة
املالئمة للتوا�صل مع مركز االت�صال ليتمكن فريق العمل
م��ن الإج��اب��ة على ا�ستف�ساراتهم وتلقي متطلباتهم ب�سرعة
واح�ت�راف �ي��ة ع��ال �ي��ة».وت �ت �ع��اون م��ؤ��س���س��ة م �ط ��ارات دب ��ي مع
“�شركة تيلي بريفورمان�س »Teleperformance -
بهدف تقدمي �أف�ضل حلول القنوات املتعددة التي جتمع بني
التكنولوجيا الرقمية احلديثة والكوادر الب�شرية الأمر الذي
ي�سهم يف تقدمي ال��دع��م ال�ل�ازم ب�سرعة و�سهولة م��ع حتقيق
م�ستويات عالية من ر�ضا العمالء.
ومي�ك��ن جلميع امل�سافرين ع�بر م�ط��ار دب��ي ال ��دويل DXB
التوا�صل مع مركز خدمة العمالء اجلديد من خالل الهاتف
من خالل الرقم � 5555 224 04أوالربيد الإلكرتوين بر
 ustomer.care@dubaiairports.aeوالدرد�شة
املبا�شرة عرب الإنرتنت من خالل املوقع االلكرتوين ملطارات
دب� ��ي و» »DXB&moreوك ��ذل ��ك و� �س��ائ��ل التوا�صل
االج�ت�م��اع��ي مل �ط��ار دب ��ي ال� ��دويل @ DXBع�ب�ر في�سبوك
ان�ستجرام تويرت و�أي�ضا �سائل التوا�صل االجتماعي مل�ؤ�س�سة
م �ط ��ارات دب ��ي @ DubaiAirportsع�ب�ر في�سبوك
ان���س�ت�ج��رام ت��وي�تر وتطبيق وات���س��اب  WhatsAppمن
خالل الرقم  2245555 04الذي �سيتم �إتاحته قريبا.

الأ�سهم املحلية تربح  21.4مليار درهم وتعزز مكا�سبها للجل�سة اخلام�سة

و�صعد م�ؤ�شر فوت�سي �سوق �أبوظبي العام بن�سبة
•• �أبوظبي-وام:
 1.35%ليغلق عند م�ستوى  9375.12نقطة،
ع��ززت �أ� �س��واق الأ��س�ه��م املحلية مكا�سبها للجل�سة فيما ارتفع م�ؤ�شر �سوق دبي املايل بن�سبة 0.79%
اخل��ام���س��ة ع�ل��ي ال �ت��وايل يف خ �ت��ام ت� ��داوالت ام�س ،ب��ال�غ�اً م���س�ت��وى  3211.66نقطة.وا�ستقطبت
بدعم مكا�سب الأ�سهم القيادية يف قطاعات العقار الأ�سهم �سيولة �إجمالية بنحو  1.47مليار درهم
والبنوك بالتزامن مع �إنطالق مارثون �إف�صاحات موزعة بواقع  1.25مليار درهم يف �سوق �أبوظبي،
ال�شركات والبنوك امل��درج��ة ع��ن نتائجها للن�صف و 219.24مليون درهم يف �سوق دبي املايل ،وذلك
الأول من العام اجلاري.وجتاوزت املكا�سب ال�سوقية بعد التداول على �أك�ثر من  228.8مليون �سهم،
للأ�سهم نحو  21.4مليار درهم ،مع ارتفاع القيمة عرب تنفيذ � 13.37أل��ف �صفقة.وتعزز �أداء �سوق
ال���س��وق�ي��ة م��ن  2.487ت��ري�ل�ي��ون دره ��م يف نهاية �أبوظبي مع ارتفاع �سهم “�أبوظبي الأول” بن�سبة
جل�سة �أم�س االول ،و�صوال �إىل  2.508تريليون  1.49%ليغلق عند  19.08دره��م م�ستقطباً
درهم بنهاية اليوم.
�سيولة بنحو  265.17مليون دره��م ،كما �صعد

“ات�صاالت الإم � ��ارات – �إي �آند” بنحو 4.6%
�إيل  27.24درهم ،وزاد “الدار العقارية” بن�سبة
� 1.77%إيل  4.61درهم ،فيما ت�صدر “العاملية
القاب�ضة” الن�شاط ج��اذب�اً �سيولة بنحو 323.6
مليون درهم و�أغلق م�ستقراً عند  284درهم.فيما
دع��م �صعود �سوق دب��ي ارتفاع �سهم “الإمارات دبي
الوطني” بن�سبة � 2%إيل  12.7دره��م ،و”دبي
الإ�سالمي” بن�سبة � 1.08%إيل  5.57درهم،
كما زاد “ديوا” بن�سبة  0.39%و”تيكوم” بن�سبة
 ،0.42%وت���ص��در “�إعمار العقارية” الن�شاط
م�ستقطباً �أكرث من  71مليون درهم و�أغلق مرتفعاً
بن�سبة � 0.56%إيل  5.37درهم.

 403ماليني درهم �أرباح اجلرافات البحرية الوطنية خالل الن�صف الأول

•• �أبوظبي-وام:

ال��دائ��رة مفتوحة لال�ستماع �إىل الآراء وتلقي
املقرتحات ،م�شرياً �أن موظفي الدوائر احلكومية
يف ال�شارقة �سفراء لر�سالة الإح���ص��اء وداعمني
�أ��س��ا��س�ي�ين و��ش��رك��اء يف جن��اح (ت �ع��داد ال�شارقة)
وجهود الدائرة ،ولفت �إىل �أن دعوتهم للم�شاركة
يف ا��س�ت�ع��دادات “تعداد ال�شارقة” يج�سد ر�ؤية
دائرة الإح�صاء يف �أهمية حتقيق ال�شراكة الفاعلة
لإجناح �أهداف ور�ؤية التعداد ال�شارقة وخطوات
ت �ن �ف �ي��ذه.وق��دم��ت ال ��دائ ��رة �أم � ��ام امل �� �ش��ارك�ين يف
اجلل�سة تعريفاً بالتعداد و�أهدافه ،وتوقفت عند
�آليات االت�صال املنا�سبة ال�ستهداف املجتمع املحلي
لإمارة ال�شارقة ،داعية امل�شاركني يف اجلل�سة �إىل
و� �ض��ع ت �� �ص��ورات لأن���س��ب ال��و��س��ائ��ل واخلطابات
لتحفيز اجلمهور على امل�شاركة بتقدمي معلومات
دقيقة و�شاملة يف “تعداد ال�شارقة».

حماكم دبي
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حماكم دبياالبتدائية
العدد  13599بتاريخ 2022/7/21

وع ��ر�� �ض ��ت ال� � ��دائ� � ��رة يف ف� �ي ��دي ��و تو�ضيحي،
ا��س�ترات�ي�ج�ي��ات ت��وا� �ص��ل وت �ف��اع��ل ب�ي�ن الدائرة
خم�س فئات خمتلفة من املجتمع ،بهدف تو�سيع
النقا�ش والتو�صل �إىل الآليات الواجب اتباعها
خ�لال تنفيذ ال�ت�ع��داد ،حيث فتحت ال�ب��اب �أمام
امل�شاركني ملناق�شة كل واح��دة من احل��االت التي
عر�ضها الفيديو ،وتوزيعها على فرق من ممثلي
امل�ؤ�س�سات احلكومية للو�صول �إىل �أف�ضل نتائج
من الفئات االجتماعية امل�ستهدفة بالتعداد.
وبحثت اجلل�سة احل�ل��ول املنا�سبة ال�ت��ي ت�ضمن
�سهولة الو�صول �إىل خمتلف الفئات امل�ستهدفة
م��ن خ�ل�ال ال �ت �ع��داد ،ح �ي��ث ا��س�ت�ه��دف��ت تعريف
ممثلي وح��دات و�إدارات االت�صال واملوظفني يف
حكومة ال�شارقة بت�أثري خرباتهم وم�شاركتهم
على جناح م�شروع التعداد.

حماكم دبي

حماكم دبياالبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  7820/2022/253تنفيذ �شيكات
املنظورة يف:دائرة التنفيذ التا�سعة رقم 230
مو�ضوع التنفيذ  :املطالبة بقيمة ال�شيك امل��رجت��ع رق��م ( )004145وال���ص��ادر ع��ن /ب��روج��ر���س لالن�شاءات
���ش.ذ.م.م بقيمة ( )94273.21درهم وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري واملطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع
رقم ( )004022درهم وال�صادر عن/بروجر�س لالن�شاءات �ش.ذ.م.م بقيمة ( )178.156.02درهم وامل�سحوب على
بنك ابوظبي التجاري واملطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع رقم ( )004102وال�صادر عن/بروجر�س لالن�شاءات
���ش.ذ.م.م بقيمة ( )81.668.18درهم وامل�سحوب على بنك ابوظبي التجاري واملطالبة بقيمة ال�شيك املرجتع
رقم ( )004103وال�صادر عن/بروجر�س لالن�شاءات �ش.ذ.م.م بقيمة ( )81.668.18درهم وامل�سحوب على بنك
ابوظبي التجاري.
طالب التنفيذ  :هاين البغدادي العمال ت�صميم تنفيذ الديكور
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 الإع�لان  :قد �أق��ام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اع�لاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )435765.59درهم 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  13599بتاريخ 2022/7/21

حققت �شركة اجلرافات البحرية الوطنية ،املجموعة
الرائدة عاملياً يف جمال الهند�سة والتوريد والإن�شاء
و�أع �م��ال ال�ت�ج��ري��ف ال�ب�ح��ري��ة ،وامل��درج��ة يف �سوق
�أبوظبي للأوراق املالية حتت الرمز،»NMDC« :
قفزة يف �صايف �أرباحها بن�سبة بلغت  74,4يف املائة
خ�ل�ال ال�ن���ص��ف الأول م��ن ع ��ام  ،2022لت�صل
�إىل  403ماليني دره��م م�ق��ارن� ًة ب�صايف �أرباحها
ال �ب��ال��غ  231م�ل�ي��ون دره ��م خ�ل�ال ال �ف�ترة ذاتها
م��ن ال�ع��ام ال���س��اب��ق ،م��ا يعك�س جن��اح ا�سرتاتيجية
التو�سع اجلغرايف وتو�سيع نطاق �أعمال املجموعة،
و�إجن ��از امل��زي��د م��ن امل�شاريع.كما حققت املجموعة
من��واً يف �إيراداتها بن�سبة  8,5يف املائة ،لت�صل �إىل
 3,546مليون دره��م م�ق��ارن� ًة ب ��إي��رادات الن�صف
الأول  2021وال�ب��ال�غ��ة  3,269م�ل�ي��ون درهم.
و ارت �ف��ع �إج �م��ايل �أ� �ص��ول امل�ج�م��وع��ة �إىل 13.32
مليار درهم �إماراتي ،بزيادة قدرها  3يف املائة عن
�إجمايل �أ�صولها البالغ  12.92مليار درهم خالل

الفرتة ذاتها من العام ال�سابق.و ا�ستمرت �أعمال
املجموعة بالنمو والتو�سع خالل الن�صف الأول ،مع
حتقيق املزيد من التقدم يف م�شاريع ا�سرتاتيجية
رئي�سية قيد التنفيذ ت�شمل �أعمال حقلي حيل وغ�شا
ل�صالح �شركة برتول �أبوظبي الوطنية “�أدنوك”،
واالتفاقيات طويلة الأج��ل مع �أرام�ك��و ال�سعودية،
وم�شروع قطار االحتاد ..وعززت املجموعة مكانتها
ووا� �ص �ل��ت ت��و��س�ع��ات�ه��ا اخل��ارج �ي��ة ،م��ا رف ��ع ن�سبة
الإي� � ��رادات امل�ت�ح�ق�ق��ة م��ن امل���ش��اري��ع خ ��ارج الدولة
لت�شكل  42%من �إجمايل الإيرادات خالل الن�صف
الأول .2022وقال �سعادة حممد ثاين مر�شد غنام
الرميثي ،رئي�س جمل�س �إدارة املجموعة“ :متك ّنا
من موا�صلة حتقيق نتائج ون�سب منو متميزة يف
الأرب� ��اح والإي � ��رادات ،الأم ��ر ال��ذي ي��دل على جناح
تو�سعنا اال�سرتاتيجي ��س��واء على �صعيد جماالت
الأعمال اجلديدة �أو النطاق اجلغرايف ،ف�ض ً
ال عن
ك�ف��اءة الأداء يف تنفيذ امل�شاريع اال�سرتاتيجية يف
دولة الإم��ارات واململكة العربية ال�سعودية وم�صر،
�ضمن حمفظتنا املتنوعة �سريعة النمو .و�أ�ضاف “ :
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  405/2022/211تنفيذ عقاري
املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2021/1130ا�ستنئاف عقاري  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )5686062.19درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :تي �سو بينغ  -واخرون
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -منطقة اخلليج التجاري  -دبي � -شارع ال�سعادة  -مبنى ابراج رجال االعمال
ا�سبكت تاور � -شقة 3401
املطلوب �إعالنهم  -1 :جوزيف كليندين�ست  -2تي ات�ش او اي ليمتد  -3تي ات�ش او اي للتطوير العقاري
� ��ش.ذ.م.م  -4ذا �سيهور�س لتجارة ال�ق��وارب � ��ش.ذ.م.م  -5ذا ه��ارت �أوف ي��وروب ���ش.م.ح � -صفتهم  :منفذ
�ضدهم
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )5686062.19درهم 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  13599بتاريخ 2022/7/21

�سنوا�صل العمل على تعزيز مكانة املجموعة �إقليمياً
وعاملياً ،والتي تعد �ضمن املجموعات الأ�سرع منواً
يف العامل يف جمال الهند�سة والتوريد والإن�شاء ،يف
�إط��ار التزامنا بدعم ر�ؤي��ة دول��ة الإم��ارات وقيادتها
احلكيمة ،لتكون ال�صناعة الوطنية حا�ضرة ب�أعلى
م�ستويات التناف�سية ،وراف ��داً رئي�سياً لالقت�صاد
ال��وط �ن��ي ،مب��ا ي�ح�ق��ق �أه � ��داف ال�ت�ن�م�ي��ة ال�شاملة
وامل�ستدامة».من جانبه ،قال املهند�س يا�سر زغلول،
الرئي�س التنفيذي ملجموعة اجل��راف��ات البحرية
الوطنية“ :نحر�ص على حتقيق م�ستويات �صحية
وجيدة من النمو ،و�إجن��از امل�شاريع ب�أعلى درجات
ال �ك �ف��اءة والإت � �ق � ��ان ،ل�تر� �س �ي��خ م �ك��ان��ة املجموعة
ال��ري��ادي��ة يف جم��ال الهند�سة وال�ت��وري��د والإن�شاء
و�أع�م��ال التجريف البحرية ..ونتطلع �إىل امل�ضي
يف ا�سرتاتيجية التو�سع ،ودخ��ول جم��االت جديدة
و�أ� �س��واق جديدة” .و ت��رك��ز امل�ج�م��وع��ة م��ن خالل
ا��س�ترات�ي�ج�ي�ت�ه��ا ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال �ك �ف��اءة الت�شغيلية
واالرتقاء ب��إدارة التكاليف ،و�إدارة �سل�سلة التوريد،
وزيادة الإنتاجية على جميع امل�ستويات.

حماكم دبياالبتدائية
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اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  4129/2022/207تنفيذ جتاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الثامنة رقم 229
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  2019/3235جتاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ
املنفذ به وقدره ( )470440درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف .
طالب التنفيذ  :دا�س ملقاوالت البناء �ش.ذ.م.م
ع�ن��وان��ه:االم��ارات  -ام��ارة دب��ي  -الق�صي�ص الثانية  -دب��ي � -شارع �شارع دم�شق  -مبنى بناية
الزرعوين � -شقة مكتب  - 314اليوجد فاك�س
املطلوب �إعالنه  -1 :ايديل كون�سبت للمقاوالت �ش.ذ.م.م � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ
به وقدره ( )470440درهم 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  13599بتاريخ 2022/7/21

70530

اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر
يف التنفيذ رقم  469/2022/211تنفيذ عقاري

املنظورة يف:دائرة التنفيذ الرابعة رقم 186
مو�ضوع التنفيذ  :تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم  1037/2021عقاري جزئي  ,ب�سداد املبلغ املنفذ به
وقدره ( )368.349درهم �شامال للر�سوم وامل�صاريف.
طالب التنفيذ  :م�ؤ�س�سة عقار
ع �ن��وان��ه:ام��ارة دب��ي � � -ش��ارع امل �ط��ار منطقة ب��ور��س�ع�ي��د ب�ن��اي��ة ن�ق�ط��ة االع �م��ال امل �ي��زان�ين م�ك�ت��ب رق��م - 9
هاتف - 0504643947:بريد االلكرتوينEXECUTION1@OMALC.AE:
مكاينIBAN:AE090500000000020106942 - 3244594826:
وميثله:عبداهلل مروان عبداهلل احمد بخيت املطرو�شي
املطلوب �إعالنه  -1 :حممد خمتار حممد انور �شاه � -صفته  :منفذ �ضده
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليكم الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامكم بدفع املبلغ املنفذ به وقدره
( )368.349درهم 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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اجلنيبي يحفز العبي منتخب ال�شباب
قبل مباراتهم االفتتاحية يف ك�أ�س العرب
•• �أبها -وام:

�أكد عبد اهلل نا�صر اجلنيبي ،النائب الأول لرئي�س احتاد الكرة ،رئي�س رابطة
املحرتفني الإماراتية �أهمية املباراة االفتتاحية ملنتخب الإم��ارات لل�شباب يف
بطولة ك�أ�س العرب /حتت  20عاما� ، /أمام نظريه الأردين.
و �أو�ضح اجلنيبي يف ت�صريحات له �أن حتقيق نتيجة �إيجابية يف هذه املباراة،
�سيعطي منتخب ال�شباب دفعة معنوية كبرية ال�ستكمال م�شوار البطولة

بنجاح.
ك��ان اجلنيبي قد التقى �أع�ضاء منتخب ال�شباب مبقر �إقامته مبدينة �أبها
ال�سعودية ،التي ت�ست�ضيف البطولة من  20يوليو احلايل �إىل � 6أغ�سط�س
املقبل .و �أو�ضح اجلنيبي �أن املباريات االفتتاحية يف كل البطوالت مهمة و قد
ت�ساهم يف حتديد م�سرية الفريق يف البطولة ،م�شيداً يف الوقت نف�سه بجهود
االحتاد العربي لكرة القدم ،وحر�صه على تنظيم بطوالت ملنتخبات املراحل
ال�سنية ،ما ي�سهم يف عملية تطويرها وزيادة خربات الالعبني.

17

فريق �أبوظبي ي�شارك باجلولة االفتتاحية لبطولة العامل لزوارق فورموال -2يف بولندا
•• �أبوظبي-وام:

يبد�أ فريق �أبوظبي للزوارق ال�سريعة رحلته اليوم اخلمي�س
�صوب مغامرة وحتد جديدين بال�سفر �إىل بولندا ا�ستعدادا
للم�شاركة يف اجلولة االفتتاحية من بطولة العامل لزوارق
فورموال -2مبدينة �أوج�ستو اعتبارا من يوم غد اجلمعة
وحتى الأحد املقبل مب�شاركة  25زورقا.
متثل البطولة حتديا مهما لفريق �أبوظبي حامل اللقب
باملو�سم املا�ضي عن طريق البطل را�شد القمزي قائد زورق
�أبوظبي  1والذي ح�صد اللقب بتحقيق  47نقطة.
و توج فريق �أبوظبي باللقب  4م��رات يف  6موا�سم فقط
منذ بدء م�شاركته يف  2016عرب هذه البطولة ،وي�سعى
بقوة للفوز باللقب اخلام�س ه��ذا امل��و��س��م .ي�تر�أ���س بعثة

الفريق �سامل الرميثي وت�ضم املت�سابقني را�شد القمزي
ومن�صور املن�صوري والراديو مان نا�صر الظاهري �إ�ضافة
للطاقم الإعالمي والإداري اخلا�ص بالفريق ..ومت �شحن
زوارق ال�ف��ري��ق ق�ب��ل �أ��س��اب�ي��ع ملنطقة امل�ن��اف���س��ة ومع�سكر
ال��زوارق على نهر �أوج�ستو حيث تقام ال�سباقات اخلا�صة
بهذه اجلولة .و وجه �سامل الرميثي رئي�س البعثة ال�شكر
�إىل ال�شيخ حممد بن �سلطان بن خليفة �آل نهيان رئي�س
جمل�س �إدارة نادي �أبوظبي للريا�ضات البحرية للمتابعة
الدائمة والدعم املتوا�صل للفريق  ..كما وجه ال�شكر �إىل
�أح�م��د ث��اين الرميثي ن��ائ��ب رئي�س جمل�س �إدارة النادي
الع�ضو املنتدب .و �شدد �سامل الرميثي على املكانة التي
يطمح ف��ري��ق �أب��وظ�ب��ي دوم��ا لتحقيقها وال��و��ص��ول �إليها
وحتقيق الألقاب يف كل البطوالت التي ي�شارك فيها.

املدن امل�ضيفة لبطولة �أ�سرتاليا ونيوزيلندا تتحد لالحتفال مبنا�سبة �سنة قبل انطالق ك�أ�س العامل لل�سيدات FIFA 2023
ب ��د�أت اح �ت �ف��االت منا�سبة �سنة قبل
انطالق بطولة ك�أ�س العامل لل�سيدات
 FIFA 2023ب�ح�ف��ل �إن � ��ارة يف
م ��دي� �ن ��ة ه ��ام� �ي� �ل� �ت ��ون -ك�ي�ري� �ك�ي�روا
بنيوزيلندا ،ت�لاه الك�شف عن ملعب
الوحدة يف مدينة �سيدين -جاديجال
ب�أ�سرتاليا وع��رو���ض و�أن ��وار يف باقي
املدن الت�سع امل�ضيفة للبطولة.
رفع الأمني العام لـ  ،FIFAال�سيدة
فاطمة ��س��ام��ورا لثام ملعب الوحدة
املُ��ز ّي��ن ب ��أل��وان البطولة وال��واق��ع يف
حممية ب��اران�غ��ارو مبدينة �سيدين-
جاديجال احتفاء بدنو موعد بطولة
ك� ��أ� ��س ال� �ع ��امل ل �ل �� �س �ي��دات FIFA
 ،2023و��س�ي�ف�ت��ح امل �ل �ع��ب �أب ��واب ��ه
للعامة وال�ن��وادي املحلية لغاية 24
ي��ول �ي��و -مت ��وز ق �ب��ل �أن ُت��و�� ّ�س��ع هذه
املبادرة لتع ّم كل املدن الت�سع امل�ضيفة
ل�ل�ب�ط��ول��ة ،وج ��اء ه ��ذا امل�ل�ع��ب هدية
ل�ل��دول�ت�ين امل�ضيفتني ليمثل جزءا
من التزام  FIFAب�ترك �إرث دائم
يف املنطقة.
قال الأمني العام لـ  ،FIFAال�سيدة
ف��اط�م��ة � �س��ام��ورا �أث �ن ��اء ح�ف��ل ك�شف
ال�ستار عن ملعب الوحدة�" :إنه يوم
عظيم م��ن �أي ��ام اال��س�ت�ع��داد للن�سخة
التا�سعة م��ن ك��أ���س ال�ع��امل لل�سيدات
 ،FIFAف �ك��ل ال ��دع ��م وال�شغف
ال��ذي وجدناه ،وحفل الأن��وار الرائع

• الك�شف عن ملعب الوحدة مبدينة �سيدين -جاديجال.
• ت�سع مدن من الدولتني امل�ضيفتني للبطولة حتتفل ب�إجناز «�سنة قبل االنطالق» ب�إنارة املعامل الأثرية وتنظيم بع�ض الفعاليات الثقافية
• �ستنطلق مبيعات التذاكر يف ال�ساد�س من �أكتوبر -ت�شرين الأول ب�أ�سعار �أدناها  20دوالرا �أ�سرتاليا -نيوزيلنديا للرا�شدين و 10دوالرات للأطفال
ال��ذي ع�شناه يف مدينة هاميلتون-
ك�ي�ري� �ك�ي�روا وح� �م ��ا� ��س ك � ��رة القدم
لل�سيدات ال��ذي �شهدناه يف حممية
ب��اران �غ��ارو �أث �ن��اء ال�ك���ش��ف ع��ن ملعب
ال��وح��دة �سيجعلون م��ن ك��أ���س العامل
لل�سيدات  FIFAبطولة خالدة� ،إذ
�ستكون ه��ذه املناف�سة مثاال للإلهام

وال��وح��دة الذين تفر�ضهما ق��وة كرة
ال�ق��دم الن�سائية .ويتطلع FIFA
وال ��دول� �ت ��ان امل �� �ض �ي �ف �ت��ان للرتحيب
ب��ال�لاع�ب��ات وامل�شجعني م��ن خمتلف
�أن�ح��اء ال�ع��امل وال��ذه��اب �إىل م��ا وراء
العظمة �سنة ."2023
كما �أعلن  FIFAاليوم عن موعد

ط��رح ت��ذاك��ر ك ��أ���س ال �ع��امل لل�سيدات
 FIFAللبيع� ،إذ �ستنطلق املبيعات
ع�بر الأن�ترن��ت اب �ت��داء م��ن ال�ساد�س
م��ن �أك�ت��وب��ر -ت�شرين الأول ب�أ�سعار
�أدن ��اه ��ا  20دوالرا ل�ل�ب��ال�غ�ين و10
دوالرات فقط للأطفال.
ق ��ال م��دي��ر ك ��رة ال �ق��دم ال�ن���س��ائ�ي��ة بـ

 ،FIFAال���س�ي��دة � �س��اراي بارمان:
"�إنه ليوم تاريخي يف �سجل االحتاد
ال ��دويل ل�ك��رة ال �ق��دم وه��و ي��رى كرة
ال �ق��دم الن�سائية تتجه �إىل م��ا وراء
العظمة �سنة  2023بعد �أن �أ�صبحت
ت�صفيات املناف�سة ت�شمل جميع �أنحاء
العامل ،و�أ�ضحت هناك م�ساحة �أكرب

لل�سيدات والفتيات يف كرة القدم ،كما
باتت مبيعات التذاكر على الأبواب".
�إ�ضافة الحتفايل مدينة هاميلتون-
ك�ي�ري� �ك�ي�روا ب �ن �ي��وزي �ل �ن��دا ومدينة
�سيدين -جاديجال ب�أ�سرتاليا ،ظهرت
بهجة احتفاالت "�سنة قبل االنطالق"
ب ��إن��ارة ال�ع��دي��د م��ن امل �ع��امل الأثرية

يف البلدين كج�سر ه��ارب��ور ،و�سكاي
ت��اور يف �أوك�لان��د -تاماكي ماكوراو،
ومباين الربملان يف ويلينجتون -تي
واجنانوي �آ تارا ،والعديد من املعامل
والبنايات ال�شهرية يف ملبورن -نارم،
وب��ري���س�ب��ان -م�ي��اجن�ين ،و�أدي�ل�اي ��د-
ت��ارن�ت��ان�ي��ا ،وب �ي�رث -ب��ورل��و ودنيدن

تيبوتي.كما �سيُنري الأم�ين العام لـ FIFA
ه � ��ذا امل �� �س ��اء �أ� � �ض � ��واء ج �� �س��ر ميناء
�سيدين يف مبادرة رمزية من منظمي
البطولة ،وميكنكم العثور بالنقر هنا
على مزيد من املعلومات والفيديوهات
الإخبارية بهذا اخل�صو�ص.

ترمي مطر توج الفائز

ختام ناجح لبطولة الطوية لل�شطرجن اخلاطف يف العني
•• العني-الفجر

يف �إطار تن�شيط مبادرة ال�شطرجن
وامل �ج �ت �م ��ع  ،ن �ظ ��م ن� � ��ادي العني
ل �ل �� �ش �ط��رجن والأل � �ع� ��اب الذهنية
بطولة الطوية الدولية لل�شطرجن
اخل��اط��ف مب �ق��ر ال� �ن ��ادي مبدينة
ال �ع�ين مب���ش��ارك��ة ك �ب�يرة م��ن 60
الع �ب��ا والع �ب��ة م��ن  10دول هي
ال�صني والهند والفلبني وم�صر
وال� ��� �س ��ودان وف �ل �� �س �ط�ين و�سوريا
و�إريرتيا والإمارات العربية املتحدة
وع � ��دد م ��ن ال�ل�اع �ب�ي�ن منت�سبي
االحتاد الدويل لل�شطرجن .
ح�ضر م�ن��اف���س��ات ال�ب�ط��ول��ة وتوج
ال �ف��ائ��زي��ن � � ،س �ع��ادة ت� ��رمي مطر
رئي�س احت��اد الإم ��ارات لل�شطرجن

و�� �س� �ع ��ادة ال ��دك� �ت ��ور � �س �ي��ف �سامل
خل��ري�ب��اين النعيمي ن��ائ��ب رئي�س
احتاد الإم��ارات لل�شطرجن و�سعيد
ح �� �س��ن � �ش �ه��داد ال �ب �ل��و� �ش��ي املدير
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل� �ل� ��� �ش� ��ؤون الإداري� � � ��ة
لنادي العني لل�شطرجن والألعاب
الذهنية
�أ� � �ش� ��اد ت � ��رمي م �ط��ر باملناف�سات
ال �ق��وي��ة ال �ت��ي ��ش�ه��دت�ه��ا البطولة
مثمنا توجيهات ومبادرات ال�شيخ
�سلطان ب��ن خليفة ب��ن �شخبوط
بن �سلطان بن �شخبوط �آل نهيان
رئ �ي ����س ن � ��ادي ال �ع�ي�ن لل�شطرجن
والألعاب الذهنية وجهود جمل�س العني.
�إدارة ال �ن��ادي والإدارة التنفيذية ت� � ��وج ب �ل �ق��ب ال� �ب� �ط ��ول ��ة ال� � ��دويل
والفنية لن�شر ريا�ضة ال�شطرجن الفلبيني ر�ستم تولينتينو بر�صيد
بني خمتلف فئات جمتمع مدينة  9ن�ق��اط وج��اء يف امل��رك��ز الثاين

مواطنه ال��دويل الفلبيني نيلمان
الج��وت�ين بر�صيد  8نقاط بينما
حل الدويل امل�صري وائل جماهد
يف املركز الثالث بر�صيد  7نقاط .

توج علي حمدان ال�شريفي بجائزة
�أف���ض��ل الع��ب �إم ��ارات ��ي وح�صدت
�أمل فا�ضل ال�شام�سي جائزة �أف�ضل
العبة �إماراتية  ..وف��از الإماراتي

��س��امل حم�سن ال�ه��ا��ش�م��ي بجائزة
�أف �� �ض��ل الع ��ب ع �ي �ن��اوي وح�صدت
الإماراتية زينب دروي�ش املعمري
ج��ائ��زة �أف �� �ض��ل الع �ب��ة ع�ي�ن��اوي��ة .
وف��ازت ال�ي��ازي��ة حميد اخلرو�صي
بجائزة �أف�ضل �سيدة عيناوية
�أق �ي �م��ت ال�ب�ط��ول��ة ط�ب�ق��ا للنظام
ال�سوي�سري من  9جوالت وح�صل
ك��ل الع��ب على زم��ن تفكري ثالث
دقائق للمباراة مع �إ�ضافة ثانيتني
لكل نقلة من بداية املباراة ح�سب
ن�ظ��ام في�شر مل�سابقات ال�شطرجن
اخل��اط��ف البليتز  .ت��وىل رئا�سة
ح �ك��ام ال �ب �ط��ول��ة احل �ك��م ال� ��دويل
الإم��ارات��ي �أحمد النعيمي وعاونه
احلكم الدويل امل�صري �أحمد عادل
واحلكم �أحمد الهاملي.

الدولية �أمل جمال ُت�شارك يف �إدارة نهائي
بطولة غرب �آ�سيا لأندية ال�سيدات
ُت�شارك احلكمة الدولية �أمل جمال "م�ساعد ثان" �ضمن طاقم التحكيم
ال��ذي �س ُيدير مباراة فريقي ال�صفاء اللبناين والأرثوذك�سي الأردين ،يف
نهائي بطولة ك�أ�س غ��رب �آ�سيا الثانية لأن��دي��ة ال�سيدات  ،2022املقرر
�إقامته م�ساء اليوم على ملعب الأمري حممد يف مدينة الزرقاء بالأردن.
وكانت الدولية �أم��ل جمال قد �شاركت "م�ساعد �أول" يف م�ب��اراة فريوزة
ال�سوري ونفط ال�شمال العراقي ،وم�ب��اراة فريقي الأرثوذك�سي الأردين
وف�يروزة ال�سوري ،وقدمت �أداء حتكيم ًيا ممي ًزا  ،وه��ذا التميز دفع جلنة
احلكام الختيارها "م�ساعد ثان" �ضمن طاقم حتكيم مباراة ن�صف النهائي
بني فريقي نفط ال�شمال العراقي والأرثوذك�سي الأردين.
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�أحمد بن ح�شر و�سامل بن هويدن يتوجان الفائزين والفائزات ببطولة االحتاد الثالثة للرماية
•• الذيد -الفجر:

يف ختام بطولة بطولة احتاد الإم��ارات للرماية وهي الثالثة لرماية البندقية
و امل�سد�س  10مرت لعام  2022والتي �أقيمت يف �صالة الرماية بنادي الذيد
توج ال�شيخ �أحمد بن ح�شر �آل مكتوم رئي�س احتاد الإم��ارات للرماية الفائزين
يرافقه �سعادة �سامل حممد بن هويدن رئي�س جمل�س �إدارة نادي الذيد الفائزين
والفائزات يف البطولة يف ظل جناحها الالفت  .وحققت البطولة التي �شهدت
م�شاركة الفتة من قبل الرماة مناف�سات قوية طيلة فرتة انعقادها وتالقت مع

�أه��داف االحتاد يف ت�أهيل رماة االم��ارات و�إتاحة املناف�سة يف �سياق تعزيز مكانة
ريا�ضة الرماية حمليا ودوليا.
ح�ضر مرا�سم اختتام البطولة �سعادة حميد عبد اهلل بال�صدرية اخلاطري نائب
رئي�س جمل�س �إدارة نادي الذيد و�سامل �سيف اجل��اري الكتبي املدير التنفيذي
لنادي الذيد ولفيف من �شخ�صيات املجتمع .
ومع انتهاء جولة الأخ�يرة من البطولة قام ال�شيخ �أحمد بن ح�شر �آل مكتوم
رئي�س احتاد الإم��ارات للرماية و�سعادة �سامل حممد بن هويدن الكتبي رئي�س
نادي الذيد بتتويج الفائزين والفائزات والتي �شهدت ظهورا الفتا وتفوقا من

قبل الفتيات امل�شاركات .
وتوجه ال�شيخ �أحمد بن ح�شر �آل مكتوم بكلمة لالعبني وق��ام بتوجيه ن�صائح
وج��رى تتويج الالعبة كرمية بجاف باملركز الأول وج��اءت �أم�يرة ال�سعدي يف لهم من خالل خربته الريا�ضية الكبرية و�أ�شاد بنادي الذيد ودوره الريا�ضي
املركز الثاين بينما حققت املركز الثالث الالعبة منال �أحمد الفال�سي.
واملجتمعي و�شكر جمل�س الإدارة على التعاون.
ويف مناف�سات الرجال حقق الالعب م�سد�س عثمان علي البلو�شي املركز الأول من جانبه �أعرب �سامل حممد بن هويدن الكتبي رئي�س جمل�س �إدارة نادي الذيد
وجاء يف املركز الثاين الالعب فار�س جمعه الكعبي ويف املركز الثالث الالعب الثقايف الريا�ضي عن �سعادته بهذا النجاح الكبري للبطولة والتي ت�ضاف لر�صيد
حممد �صالح ال�شام�سي .ويف فئة ال�شباب فئة بندقية توج باملركز الأول خليل االحت��اد ون��ادي الذيد يف ظل التفوق الكبري لرماية الإم��ارات وتوجه بال�شكر
ابراهيم وباملركز الثاين �سامل اليماحي �أما املركز الثالث فكان من ن�صيب ح�سن لل�شيخ �أحمد بن ح�شر �آل مكتوم على متابعته وجهوده احلثيثة ودعم االحتاد
�سلطان كما مت تكرمي حكام البطولة وم�شرف البطولة علي بن نومه الكتبي .امل�ستمر لريا�ضة الرماية.

 89العبا ميثلون الكويت يف �ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي
•• الكويت-الفجر:

�أعلنت اللجنة الأوملبية الكويتية م�شاركتها يف الن�سخة اخلام�سة من دورة �ألعاب الت�ضامن
الإ�سالمي التي ت�ست�ضيفها مدينة قونية الرتكية من � 9إىل � 18أغ�سط�س املقبل عرب 89
العبا والعبة يف  11لعبة فردية.
ير�أ�س وفد الكويت ،رئي�س اللجنة االوملبية �سمو ال�شيخ فهد النا�صر ،وي�ضم �أي�ضا  21مدربا
ومدربة ف�ضال عن الوفد االداري واالعالمي.
وكان جمل�س ادارة اللجنة الأوملبية الكويتية ف�ضل يف اجتماعه الأخ�ير امل�شاركة بالألعاب

الفردية بعدما حققت جناحا كبريا ونتائج مميزة خالل مناف�سات دورة الألعاب اخلليجية
الثالثة التي اقيمت �أخريا يف الكويت.
وهي املرة الأوىل التي تغيب فيها الألعاب اجلماعية عن امل�شاركة الكويتية يف �ألعاب الت�ضامن
اال�سالمي.
�سيكون وفد احتاد �ألعاب القوى هو الأكرب يف البعثة الكويتية ،حيث �سي�شارك بـ  14العبا
والعبة ،ثم الرماية بـ  12راميا ورامية ،والكاراتيه عرب  9العبني ،وال�سباحة بـ  7العبني،
والقو�س وال�سهم عرب  5العبني ،والدراجات الهوائية عرب  4دراجني ،كرة الطاولة عرب 4
العبني ،ف�ضال عن ريا�ضي واحد يف كل من اجلودو والتايكواندو وامل�صارعة.

الربازيل الأكرث ح�ضورا 17 ..العبا �أجنبيا يدعمون �صفوف �أندية دوري �أدنوك للمحرتفني
الأهلي واجلزيرة وبني يا�س وخورفكان والبطائح ال�صاعد حديثا لدوري
•• �أبوظبي-وام:
املحرتفني يف انتظار ما �ست�شهده الأ�سابيع املقبلة باملريكاتو ال�صيفي.
م��ع ان�ط�لاق ا��س�ت�ع��دادات الأن��دي��ة للمو�سم اجل��دي��د مل�سابقة دوري �أدنوك و بلغ ع��دد تعاقدات الأن��دي��ة الـ 8من الالعبني الأج��ان��ب يف ه��ذا املريكاتو
للمحرتفني �شهدت ال�ف�ترة املا�ضية �إع�ل�ان العديد م��ن ه��ذه الأن��دي��ة عن ال�صيفي حتى الآن  17العبا ينتمون �إىل  11جن�سية.
�صفقاتها اجلديدة وبد�أ الالعبون اجلدد فرتات الإعداد مع فرقهم.
و فر�ض العبو الربازيل تواجدهم على قائمة تعاقدات �أندية دوري املحرتفني
االنتقاالت
ويف �إط��ار التدعيمات املختلفة ل�صفوف ه��ذه الأن��دي��ة يف ف�ترة
ه��ذا ال�صيف بواقع � 6صفقات حتى الآن ،مقابل �صفقتني من الالعبني
ال�صيفية احلالية جنحت � 8أندية يف �ضم العبني �أجانب فيما مل تعلن  6الهولنديني ،و�صفقة واح��دة فقط لكل م��ن الع�ب��ي �إيطاليا والأرجنتني
�أندية �أخرى عن �أي تعاقدات جديدة مع العبني �أجانب ،وهي ال�شارقة و�شباب واملغرب والبحرين و�سلوفاكيا وغانا وغينيا ومونتنجرو و�أوكرانيا.

و طبقا للح�سابات الر�سمية للأندية الإم��ارات�ي��ة  ،يت�صدر الو�صل قائمة
التعاقدات من الالعبني الأجانب حتى الآن بعدما �ضم  5العبني هم املدافع
ال�برازي�ل��ي رودري�ج��و �أول�ي�ف�يرا ،وم��واط�ن��اه الع��ب الو�سط ج��واو جابرييل،
واجلناح جابرييل دي �سوزا� ،إ�ضافة للمدافعني الغيني �سانا جوميز ،واملغربي
�سفيان بوفتيني.
وي�أتي احتاد كلباء ودبا الفجرية يف املركز الثاين بقائمة �أكرث �أندية دوري
�أدن��وك تعاقدا مع الالعبني الأج��ان��ب ه��ذا ال�صيف بواقع � 3صفقات لكل
منهما.

احتاد الكرة الطائرة ينظم بطولة ر�سمية لأبناء اجلاليات

•• دبي  -وام:

ق��رر احت��اد الإم��ارات للكرة الطائرة �إقامة بطولة ر�سمية لفرق
اجلاليات وال�شركات التي متار�س ن�شاط اللعبة داخ��ل الدولة،
على �أن تقام البطولة حتت �إ�شراف االحتاد وتخ�ضع لكل اللوائح
الدولية املنظمة ،مبا يحافظ على جدواها وا�ستمراريتها.
وع�ق��د االحت��اد برئا�سة عبد اهلل جمعة ال��درم�ك��ي اج�ت�م��اع�اً ،مع
ممثلي بع�ض اجلاليات الأجنبية املقيمني بالدولة ،لبحث �أطر
التعاون امل�شرتك بني االحتاد واجلاليات املختلفة.
و�شهد االج�ت�م��اع ،ال��ذي ح�ضره عبد العزيز �إب��راه�ي��م ال�سلمان
الأمني العام لالحتاد ،االتفاق على و�ضع ت�صور لتنظيم عدد من
امل�سابقات جتمع �أبناء اجلاليات املتواجدة بالدولة  ،بهدف ن�شر
اللعبة و�إت��اح��ة الفر�صة للجميع ملمار�سة ال�ك��رة ال�ط��ائ��رة حتت
مظلة االحتاد.
و�أو�ضح ال�سلمان �أن االجتماع جاء جت�سيداً ال�سرتاتيجية االحتاد
يف تو�سيع ق��اع��دة امل���ش��ارك��ة ،و�إي �ج��اد م ��وارد ل�ضخ دم��اء جديدة

يف اللعبة ،واال�ستفادة من �أب�ن��اء اجلاليات املقيمة بالدولة ،مبا
يتما�شى م��ع ال�ل��وائ��ح املنظمة للم�سابقات التي ت�سمح للأندية
بقيد العبني مقيمني ،ميكن اال�ستفادة منهم م�ستقبال و�ضمهم
ل�صفوف املنتخبات الوطنية .وق��ال" :ا�سرتاتيجية االحت��اد هي
�أن حق ممار�سة هذه الريا�ضة مكفول جلميع فئات املجتمع من
خمتلف الأع �م��ار واجلن�سيات ،م��ا حفزنا على ال�سعى جاهدين
لتي�سري ممار�سة اللعبة خا�صة لفئة عري�ضة من املجتمع وهم
فئة اجلاليات املقيمة بالدولة" .و�أو��ض��ح" :هناك �أك�ثر من 45
فريقا من �أبناء اجلاليات ي�شاركون يف مناف�سات للكرة الطائرة
تقيمها ال�شركات واجلاليات يف الدولة ،بدون �إ�شراف احتاد اللعبة.
لذلك  ،ر�أي�ن��ا �أن نعطي ه��ذه امل�سابقات ال�صبغة الر�سمية لتقام
ب�شكل �أك�ثر تنظيما حتت �إ�شراف االحتاد" .و�أ�شار �إىل �أن��ه تقرر
اختيار �أف�ضل  16فريقاً من بني فرق اجلاليات وال�شركات التي
متار�س ن�شاط الكرة الطائرة داخل الدولة ،لإقامة بطولة فيما
بينهم حتت �إ��ش��راف االحت��اد  ،على �أن تقام البطولة حتت �شعار
"الكرة الطائرة بال حدود" وتكون ن�سختها الأوىل خالل املو�سم

الريا�ضي احلايل.
واعترب ال�سلمان �أن هذه اخلطوة حتقق جمموعة من الأهداف
الإيجابية لن�شاط اللعبة يف الدولة ولكل الأطراف املتعاونة.
و�أك ��د �أن ��ه ال مي�ك��ن �إغ �ف��ال ال ��دور الت�سويقي لإق��ام��ة م�ث��ل هذه
البطوالت  ،وال��ذي ي�سهم يف ا�ستمرارية �أي ن�شاط ريا�ضي من
خالل جذب رعايات جديدة ل�شركات مهتمة بتو�صيل منتجاتها
وخدماتها وعالماتها التجارية �إىل �أكرب �شريحة من املجتمع.
و�أو� �ض��ح �أن ال��درا� �س��ات والإح���ص��ائ�ي��ات �أ� �ش��ارت ل��وج��ود �أك�ث�ر من
 2.5مليون �شخ�ص بالدولة من الفئات العمرية ال�ق��ادرة علي
ممار�سة الريا�ضة بكل ي�سر  ،ما يعظم دور احتاد الطائرة وغريه
من االحت��ادات الريا�ضية يف �ضرورة تطبيق ق��رار رئي�س الدولة
ب�ضرورة اال�ستفادة من م�شاركة جميع فئات املجتمع و�إعطائهم
الفر�صة ملمار�سة الكرة الطائرة والريا�ضة ب�صفة عامة .و�أ�ضاف �أن
االجتماع مع ممثلي �أبناء اجلاليات ك�شف وجود  8حكام حا�صلني
على �شارات دولية ،وي�ستطيعون �إدارة مباريات الكرة الطائرة ،ما
يعطي فر�صة لالحتاد لال�ستفادة من وجودهم ب�شكل ر�سمي.

فقد تعاقد احتاد كلباء مع املدافع الربازيلي �إيجور رو�سي ،والعبي الو�سط
الإيطايل دانييل بي�سا وال�سلوفاكي فيليب كي�ش ،فيما تعاقد دبا الفجرية
مع املونتنيجري الك�سندر �شيكيت�ش والهولندي جوي �سليجر�س ،والغاين
احل�سن ب��ا��س�يرو ..و��ض��م ف��ري��ق ال�ع�ين الع�ب�ين �أجنبيني هما الأرجنتيني
ماتيا�س باال�سيو�س والأوكراين �أندري يارمولينكو.
وتعاقد الن�صر م��ع ال�برازي�ل��ي جاندرير برينتو ،وال��وح��دة م��ع الربازيلي
م��اراك��ا���س ج��و��س�ب��ون ،وع�ج�م��ان م��ع ال�ب�ح��ري�ن��ي ع�ل��ي م ��دن ،وال �ظ �ف��رة مع
الهولندي حممد رايحي.

لإعداد الريا�ضيني العراقيني لأوملبياد باري�س 2024

مذكرة تعاون بني الأوملبية
العراقية ومدينة برتغالية

•• بغداد-الفجر:

وق��ع رئي�س اللجنة الأوملبية العراقية الأ�ستاذ رعد
حمودي مذكرة تعاون م�شرتك مع عمدة بلدية مدينة
�آناديا الربتغالية ال�سيدة ترييزا بيليم كاردو�سو.
و�أو�ضحت اللجنة الأوملبية العراقية �أن هذه املذكرة
ت�أتي ا�ستكماال ملا مت االتفاق عليه مع وفد بلدية �آناديا
و�شركة �سان ليف الذي كان زار مقر اللجنة الأوملبية

يف العا�صمة ب�غ��داد يف ال�سابع ع�شر م��ن �شهر مايو
املا�ضي.
ت �ت �� �ض �م��ن االت� �ف ��اق� �ي ��ة �إق� ��ام� ��ة م �ع �� �س �ك��رات تدريب
للريا�ضيني العراقيني يف مدينة �آناديا ومقر �شركة
�سان اليف اللتني ت�شتمالن على بنى حتتية ريا�ضية
متقدمة ،وذلك ا�ستعدادا للم�شاركة العراقية يف دورة
االلعاب االوملبية ال�صيفية يف باري�س  2024ولو�س
اجنلي�س .2028

الفجر الريا�ضي

احلكومة الفل�سطينية تعتمد خطوة تطوير قطاع ال�شباب والريا�ضة
ال���س��اح��ة ال�ع��رب�ي��ة وال �ق��اري��ة وال��دول �ي��ة وحت�ق��ق العديد
•• رام اهلل-الفجر:
من الإجن ��ازات ،داعيا �إىل م�ضاعفة االهتمام باحلركة
اعتمد جمل�س ال ��وزراء الفل�سطيني يف جل�سته االثنني الريا�ضية و�إب �ع��اده��ا ع��ن �أي جت��اذب��ات �سيا�سية ،لتظل
املا�ضي خطة العمل املقدمة من املجل�س الأعلى للريا�ضة عن�صر وحدة جلميع مكونات ال�شعب الفل�سطيني.
وال�شباب ،لتطوير قطاع ال�شباب والريا�ضة ،مبا ي�شمل و�أو�ضح الرجوب �أن فل�سطني ت�ضم  298ناديا ريا�ضيا،
اللجنة الأوملبية والك�شافة ،وذلك بح�ضور الفريق جربيل و�أن� ��ه مت ت ��أه �ي��ل م��درب�ي�ن ي�ح�م�ل��ون خم�ت�ل��ف الدرجات
الرجوب رئي�س املجل�س الأعلى لل�شباب والريا�ضة ورئي�س الدولية لتدريب املنتخبات والأندية ،و�أن املجل�س الأعلى
اللجنة االوملبية الفل�سطينية.
لل�شباب والريا�ضة قام بت�أهيل  91ملعبا.
الريا�ضية
للحركة
التطويرية
وق��دم ال��رج��وب ر�ؤي �ت��ه
ودع ��ا �إىل االه �ت �م��ام ب��ال��ري��ا��ض��ة امل��در� �س �ي��ة واجلامعية
وال���ش�ب��اب�ي��ة وال�ك���ش�ف�ي��ة ،ال�ت��ي ا��س�ت�ط��اع��ت �أن ت�ب�رز على وتطوير احلركة الك�شفية.

مدرب منتخب الإمارات للدراجات :نخو�ض دورة الت�ضامن
الإ�سالمي بطموحات كبرية ومريزا ميكنه الت�أهل للأوملبياد
•• دبي-وام:

�أكد عبد اهلل �سويدان املدير الفني ملنتخبنا الوطني للدراجات �أن الفريق
لديه فر�صة كبرية لتحقيق ميداليات ملونة يف دورة �ألعاب الت�ضامن
الإ�سالمي التي تقام برتكيا من � 9إىل � 18أغ�سط�س املقبل رغ��م قوة
املناف�سات.
و �أو�ضح �سويدان يف ت�صريحات له �أن الإجن��ازات الكبرية التي حتققت
خ�لال ال�ف�ترة املا�ضية ،و�أب��رزه��ا ح�صول يو�سف م�ي�رزا على الذهبية
الآ�سيوية� ،ستكون دافعا كبريا لتقدمي الأف�ضل.
و ينتظم منتخبنا الوطني للرجال يف مع�سكر �إع ��داد مبدينة ليفينو
الإي �ط��ال �ي��ة ف�ي�م��ا ي �ق��ام م�ع���س�ك��ر م�ن�ت�خ��ب ال �� �س �ي��دات مب��دي �ن��ة فريونا
الإيطالية.
وت�ضم قائمة منتخب الرجال كال من يو�سف مريزا و�أحمد املن�صوري
وجابر املن�صوري ،وخالد املعيوف و�سيف املعيوف ،ووليد خمي�س ..يف حني
ت�ضم قائمة منتخب ال�سيدات كال من �صفية ال�صايغ و�شيخة عي�سى،
وزهرة ح�سني.
وق��ال �سويدان �إن اختيار �إيطاليا لإقامة مع�سكر الإع��داد ي�أتي لت�شابه
الأجواء مع نظريتها يف تركيا وكذلك املناطق املرتفعة هناك حيث تتميز
مناطق �إقامة املع�سكر بوجود املرتفعات التي ي�صل ارتفاعها �إىل 1700
مرت فوق م�ستوى �سطح البحر لتكون بهذا �أعلى من املناطق التي �ستقام
فيها مناف�سات الطريق برتكيا حيث ترتفع  1200م�تر ع��ن �سطح
البحر ،ما مينح دراجينا تدريبا �أف�ضل.
و �أ�ضاف" :نعلم جيدا مدى قوة البطولة مل�شاركة دراجني من �أوزبك�ستان

وماليزيا و�إندوني�سيا وكازاخ�ستان الذين �شاركوا جميعا يف البطولة
الآ�سيوية وتفوق عليهم مريزا برغم م�ستوياتهم اجليدة".
و عن قرار اللجنة الأوملبية الوطنية بتقدمي منحة �أوملبية لـ 7ريا�ضيني
�إم��ارات�ي�ين من بينهم يو�سف م�يرزا  ،ق��ال �سويدان" :قرار �صائب من
�أجل الفرتة املقبلة خا�صة �أوملبياد فرن�سا  2024؛ حيث يحتاج الت�أهل
ل�شروط خا�صة وم�سرية �إعداد جيدة".
و �أ�شار �سويدان �إىل �أن مريزا �سيخو�ض فعاليات دورة الألعاب الآ�سيوية
بال�صني العام املقبل ،وميكنه الت�أهل مبا�شرة للأوملبياد حال ح�صوله على
ميدالية ذهبية ح�سب ال�شروط اجلديدة.
و حول املحطات املقبلة ملنتخبنا الوطني قال" :لدينا العديد من املحطات
املهمة خالل الفرتة املقبلة  ،بعد دورة الت�ضامن الإ�سالمي ،مثل ك�أ�س
�آ�سيا يف تايالند نهاية �أغ�سط�س املقبل ،والبطولة العربية للم�ضمار
مب�صر مطلع �سبتمرب ،ثم البطولة العربية ل�سباقات الطريق".
و �أ�ضاف �سويدان" :لدينا العديد من الدراجني املميزين القادرين على
�صناعة م�ستقبل باهر خ�لال ال�ف�ترة املقبلة ،لكنهم بحاجة ملزيد من
الدعم واكت�ساب اخلربات من �أجل املناف�سة بقوة يف خمتلف البطوالت".
و �أ�شاد مبنتخب لل�سيدات م�ؤكدا �أنه ي�ضم جمموعة كبرية من املوهوبات
مثل �صفية ال�صايغ وهدى ح�سني ،وينتظرهن م�ستقبل باهر ،لرتكيزهن
ال�شديد يف املناف�سات والعمل على تطوير �أنف�سهن.
و ع��ن �إم�ك��ان�ي��ة ت�شكيل ف��ري��ق �آخ��ر بنف�س ق��وة وخ�ب�رة ف��ري��ق الإم ��ارات
للدراجات  ،قال �سويدان" :نتمنى هذا لكن الأمر مكلف للغاية و بحاجة
لدعم كبري وتوفري املعدات والأدوات للدراجني ،وحتمل نفقات املع�سكرات
اخلارجية".
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ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س يبحث دعم م�شروع الريا�ضات ذات الأولوية
•• ال�شارقة-وام:

بحث نادي ال�شارقة لريا�ضات الدفاع عن النف�س خالل اجتماعه
برئا�سة �أح�م��د عبد الرحمن العوي�س رئي�س ال�ن��ادي م��ع حممد
جا�سم االمني العام امل�ساعد الحتاد الإمارات للم�صارعة واجلودو
ال�سبل الكفيلة بتطوير ريا�ضة اجلودو يف النادي وموا�صلة الأداء
الت�صاعدي ال��ذي ي�شهده النادي يف الوقت احلا�ضر  .ج��اء ذلك
خالل االجتماع الذي عقد يف مقر النادي بح�ضور املدير التنفيذي
للنادي املهند�سة هنادي خليفة الكابوري ومدير ادارة التدريب
الريا�ضي عبد العزيز احلمادي ،ومت خالل االجتماع االتفاق على
ت�شكيل فريق اجلودو للبنات لفئة الرباعم واال�شبال واال�ستفادة
من اخلربات املتاحة لدى احتاد اللعبة ملوا�صلة تطوير اللعبة يف

النادي خا�صة و�إم��ارة ال�شارقة عامة وا�ست�ضافة احدى بطوالت
ال�براع��م خ�لال الفرتة املقبلة بالتعاون مع احت��اد اللعبة .و�أكد
�أحمد العوي�س �أن توجه ادارة النادي حاليا ين�صب حول تطوير
ريا�ضة اجلودو ون�شر ثقافة ممار�ستها لدى االعمار املبكرة وذلك
وفقا ل��ر�ؤي��ة جمل�س ال�شارقة الريا�ضي وتوجهات جمل�س ادارة
النادي بدعم م�شروع االم��ارات واملتمثل يف مب�شروع «الريا�ضات
ذات الأول��وي��ة» وال��ذي �سيتم الرتكيز عليه خالل املرحلة املقبلة
حيث تعد ريا�ضة اجلودو احداها لتعزيز تناف�سية ريا�ضة الإمارات
وح�ضورها عاملياً وزي ��ادة ال�ق��درة على حتقيق �إجن ��ازات ريا�ضية
و�أوملبية للدولة يف املحافل الإقليمية والدولية م�ؤكدا ان النادي
يتطلع ال�ستك�شاف العبني والعبات من املواهب املواطنة والعمل
على تطويرها لرفد املنتخبات الوطنية م�ستقبال.
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بر�شلونة ي�ستعد للكال�سيكو «الودي»
ب�سدا�سية يف �شباك �إنرت ميامي
•• ميامي -وام:

ا�ستهل بر�شلونة جولته الأمريكية
ا� �س �ت �ع��دادا للمو�سم اجل��دي��د بفوز
كبري  0-6على فريق �إنرت ميامي
الأم��ري �ك��ي يف امل� �ب ��اراة ال �ت��ي جرت
� �ص �ب��اح �أم� �� ��س الأرب� � �ع � ��اء بتوقيت
الإمارات.
كان بر�شلونة قد �سافر �إىل الواليات
امل� �ت� �ح ��دة الأم ��ري� �ك� �ي ��ة خل ��و� ��ض 4
مباريات ودي��ة يف �إط��ار ا�ستعداداته
ل �ل �م��و� �س��م اجل ��دي ��د ال � ��ذي تنطلق
مناف�ساته يف �أغ�سط�س املقبل .
وب��د�أ الفريق ه��ذه املباريات بالفوز
ال �ك �ب�ي�ر ع �ل��ى �إن� �ت��ر م �ي��ام��ي قبل
مواجهة ري��ال مدريد يف كال�سيكو
�إ�سباين ودي ي��وم ال�سبت املقبل يف
ال�س فيجا�س.
و ح�سم بر�شلونة املباراة ب�شكل كبري
يف �شوطها الأول من خالل � 3أهداف
�سجلها ب�ي�ير �إمي��ري��ك �أوبامياجن ويف ال� ��� �ش ��وط ال � �ث� ��اين � ،أ� � �ض� ��اف وعثمان دميبلي.
ال �ت�ق�ل�ي��دي ري� ��ال م��دري ��د يف ثاين
وال�برازي�ل��ي رافينيا املن�ضم حديثا بر�شلونة � 3أه��داف �أخ��رى بتوقيع كانت املباراة �أف�ضل ا�ستعداد ممكن م� �ب ��اراة ك�لا��س�ي�ك��و ب�ي�ن الفريقني
بابلو مارتن باييز وممفي�س ديباي لرب�شلونة ق�ب��ل م��واج�ه��ة مناف�سه بالواليات املتحدة.
للفريق  ،و�أن�سو فاتي.

مانيه و�صالح يجددان ال�صراع على الأف�ضل يف �أفريقيا
�سيكون احلفل ال�سنوي لتوزيع اجل��وائ��ز الفردية لكرة ال�ق��دم الإفريقية يف �سبق ان اح��رزه مرة واح��دة عام  ،2019قبل ان تلغى اجلائزة يف الن�سختني
ال��رب��اط عا�صمة امل�غ��رب ال�ي��وم اخلمي�س،
م�سرحا ملنازلة ج��دي��دة تقليدية يف التاليتني ب�سبب جائحة كورونا.
ً
الآونة الأخرية بني الزميلني ال�سابقني يف ليفربول االنكليزي ،امل�صري حممد وبحال فوز مانيه� ،سي�صبح �أول جنم من بايرن ميونيخ الأمل��اين يتم اختياره
�صالح وال�سنغايل �ساديو مانيه.
ك�أف�ضل العب كرة قدم �إفريقي.
ولعب مانيه دورا رئي�سا يف قيادة منتخب ال�سنغال لهزمية الفراعنة بقيادة وكان �أقرب العب من بطل �أملانيا للفوز باجلائزة الغاين �صامويل كوفور عامي
�صالح يف نهائي ك�أ�س الأمم الإفريقية 2022-2021
 1999و 2001عندما احتل املركز الثاين.
ث ّم يف مباراة اخرى فا�صلة للت�أهل اىل ك�أ�س العامل
وانتقل مانيه �إىل بايرن ال�شهر املا�ضي يف �صفقة مدتها ثالث �سنوات قادما
 2022يف قطر.
من ليفربول الذي ان�ضم اليه عام  2016من �ساوثمبتون وو�صفه املدرب
وان� �ت� �ه ��ت امل ��واج� �ه� �ت ��ان ال� �ل� �ت ��ان اق �ي �م �ت��ا يف
الأملاين يورغن كلوب ب�أنه "مهاجم متكامل".
ال �ك ��ام�ي�رون وال �� �س �ن �غ��ال مل���ص�ل�ح��ة "�أ�سود
و�شرح كلوب عنه "انتقادي الوحيد ل�ساديو هو �أن��ه رمبا يكون يف بع�ض
تريانغا" ب��رك�لات ال�ترج�ي��ح ،ح�ي��ث �سجل
الأحيان ال�شخ�ص الوحيد الذي ال يدرك كم هو جيد".
م��ان�ي��ه رك�ل�ت�ي��ه يف امل��رت�ي�ن ،ع�ل�م��ا ا ّن فوز
و�أ� �ش��اد م��داف��ع ليفربول �آن ��دي روب��رت���س��ون بغريزة االه ��داف لالعب
ال�سنغاليني �آن��ذاك كان قد حُ �سم قبل ان
البالغ  30عاما قائال "كلما كان �أم��ام املرمى ال تعتقد �أن��ه �سي�ضيع
ي�صل �صالح اىل دوره يف الت�سديدّ ،
لكن
الفر�صة".
� �ص�لاح �أ� �ض��اع رك�ل�ت��ه يف امل��واج �ه��ة الثانية
وف��از �صالح باجلائزة يف العامني  2017و ،2018قبل ان يرفع فوز
واملف�صلية للت�أهل اىل ك�أ�س العامل.
مانيه يف العام التايل عدد الفائزين من ليفربول اىل اربعة بعدما �سبق
ُ
و�أ� �س �ه��م ت �ف �وّق ال���س�ن�غ��ال ه ��ذا ال �ع��ام ب�إعطاء
ان توج ال�سنغايل احلجي �ضيوف باجلائزة عام .2002
مانيه بع�ض احلظوظ اال�ضافية للفوز
وق��دم النجم امل�صري مو�سم 2022-2021
يف ال���س�ب��اق ن�ح��و ل�ق��ب اف�ضل
رائ ًعا مع "ريدز" ،حيث تقا�سم جائزة
الع� � � ��ب ال� � ��ذي
احلذاء الذهبي مع هدّاف توتنهام
الكوري اجلنوبي �سون هيونغ-
مني.
وح� ��� �ص ��ل � � �ص�ل��اح على

جائزة �أف�ضل الع��ب يف ال��دوري الإنكليزي املمتاز من قبل رابطة العبي كرة
القدم املحرتفني ورابطة ال�صحافيني املتخ�ص�صني بكرة القدم.
وميلك جنم مان�ش�سرت �سيتي وقائد املنتخب اجل��زائ��ري ريا�ض حم��رز الذي
�سبق ان فاز باجلائزة عام  ،2016حظوظا �ضئيلة ن�سبياً� .إذ عانى حمرز خالل
املو�سم املا�ضي بعد خروج اجلزائر من الدور الأول رغم كونها حاملة اللقب ،ثم
خ�سر مباراة فا�صلة يف ت�صفيات املونديال �أمام الكامريون.
و�ض ّمت قائمة املر�شحني الع�شرة كال من :اجلزائري ريا�ض حمرز (مان�ش�سرت
�سيتي الإن �ك �ل �ي��زي) ،ال �ك��ام�يروين ك ��ارل ت��وك��و اي�ك��ام�ب��ي (ل �ي��ون الفرن�سي)،
الكامريوين فن�سان ابو بكر (الن�صر ال�سعودي) ،العاجي �سيبا�ستيان هالر
(بورو�سيا دورمتوند الأمل��اين) ،الغيني نابي كيتا (ليفربول الإنكليزي)،
امل�صري حممد �صالح (ليفربول الإنكليزي) ،املغربي �أ�شرف حكيمي
(باري�س �سان جرمان الفرن�سي) ،ال�سنغايل �إدوار مندي (ت�شل�سي
الإنكليزي) ،ال�سنغايل خاليدو كوليبايل (نابويل الإيطايل) ،ال�سنغايل
�ساديو مانيه (بايرن ميونيخ الأملاين).
ولدى ال�سيداتُ ،ت�سيطر جنوب �إفريقيا على املر�شحات جلائزة �أف�ضل
العبة ،حيث ُتعترب ثيمبي كغاتالنا الفائزة باجلائزة
عام � ،2018إ�ضافة اىل �أنديل دالميني،
ريفيلو جني ،بامباناين مباين ،من بني
املر�شحات الع�شر.
غ��ان��ا ال �ت��ي ت�ع��د الغائبة
االبرز عن ك�أ�س الأمم
الإفريقية لل�سيدات
يف امل�غ��رب بعد

خ�سارتها مباراة ت�أهيلية يف الدور الأول �أمام نيجرييا ،لديها ممثلتان� ،إيفلني
بادو ودوري�س بواداوا.
ام��ا نيجرييا التي ُتعد القوة االك�بر يف ك��رة القدم الن�سائية يف �إفريقيا منذ
عقود ،لديها مر�شحة واحدة� ،أ�سي�سات �أو�شواال ،التي تلعب يف �صفوف بر�شلونة
اال�سباين و�صيف بطل دوري �أبطال �أوروبا .2022
وبعد ا�ستبعادها من ت�شكيلة ك�أ�س الأمم الإفريقية ب�سبب الإ�صابة ،اختريت
�أو�شواال ك�أف�ضل العبة �أفريقية �أربع مرات،
كان �آخرها عام .2019
و� �س �ي ��ؤج��ل اخ �ت �ي ��ار �أف�ضل
م�ن�ت�خ��ب ن �� �س��ائ��ي �إىل ما
بعد نهائي ك�أ�س الأمم بني
املغرب وجنوب �إفريقيا يف
الرباط ال�سبت.
وي� �ت ��م اخ� �ت� �ي ��ار الفائزين
وال�ف��ائ��زات بوا�سطة �أ�ساطري
كرة القدم الأفريقية و�أع�ضاء
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ف� �ن� �ي ��ة ل�ل�احت ��اد
الأفريقي واملدربني وقادة املنتخبات
وب�ع����ض الأن ��دي ��ة وو�سائل
الإعالم املختارة.

ملاذا تغري �أو ال تغري الن�ساء �أ�سماءهن بعد الزواج؟
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لي�س يف العامل العربي فح�سب تغري الن�ساء �أ�سماءهن بعد الزواج ،فالواليات املتحدة �أي�ضا ت�شهد هذه الظاهرة على
نطاق وا�سع ،رغم ن�شاط احلركة الن�سوية الذي يريد تغيريها.
وعلى �سبيل املثال ،غيرّ ت املغنية الأمريكية ال�شهرية،جينيفر لوبيز ،ا�سمها الأخري بعدما تزوجت املمثل بن �أفليك،
و�صار ا�سمها الآن "ال�سيدة جينيفر لني �أفليك" ،وفق ما �أوردت �شبكة "�سي �إن �إن" الأمريكية.
وتقول ال�شبكة الأمريكية �إن نحو  30 - 20يف املئة من �إجمايل الن�ساء يف الواليات املتحدة فقط حتتفظ ب�أ�سماء
عائالتهن بعد الزواج ،بح�سب جامعة بو�سطن ،رغم ن�شاط احلركة الن�سوية املتنامي وتزايد الدعوات للم�ساواة بني
اجلن�سني.
وحتى العقود خلت ،كانت ال�سيدات املتزوجات حديثا يف الواليات املتحدة يعتمدن �أ�سماء عائالت �أزواجهن ب�أغلبية
�ساحقة ،وهي عادة اجتماعية ونهج يوفر بع�ض احلماية القانونية واالقت�صادية والعائلية.
وبح�سب م��دي��رة الأب�ح��ات والتعليم ال�ع��ام يف جمل�س العائالت املعا�صرة� ،ستيفاين كونتز ،ف ��إن بع�ض الواليات
الأمريكية تتيح �ضمانات ت�شمل االحتفاظ برخ�صة القيادة وا�صطحاب الأطفال من مدار�سهم واحل�صول على
بطاقة االئتمان.
ويف تف�سري الظاهرة ،قالت �أ�ستاذة علم االجتماع ،ديبورا كار� ،إن تبني ا�سم الزواج يرتبط باملفاهيم الأبوية للملكية،
مبا ي�شمل انتماء املر�أة لوالدها �أوال ثم لزوجها ثانيا.
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موجة عمالقة ت�ضرب العرو�سني واحل�ضور

تو�أم �إحداهما �أ�صغر بثالث مرات من الأخرى

حتول حفل زفاف يف جزر هاواي الأمريكية �إىل ذكرى �سيئة
لعرو�سني ،حيث اجتاحت موجة عمالقة احل��دث املنتظر
الذي �أقيم يف الهواء الطلق على املحيط الهادي ،و�أجربت
اجلميع على الفرار بحثا عن م�أوى �آمن .و�أظهرت لقطات
فيديو اقتحام املوجة للحفل ال��ذي �أقيم م��ؤخ��را يف ق�صر
على جزيرة يف هاواي ،لت�ضرب العرو�سني واحل�ضور وتف�سد
"ليلة العمر" ،لكن حل�سن احلظ مل ي�صب �أحد ب�أذى .وقالت
العرو�س رايلي كار�سون م�يريف ،التي وثقت ما ح��دث على
ح�سابها يف "�إن�ستغرام"� ،إن املياه "اجتاحت ن�صف �ضيوفنا"،
لكنها �أو�ضحت �أنها وزوجها ديلون مرييف "ا�ستمتعا بليلة ال
تن�سى مع الأ�شخا�ص الذين يحبونهما" .و�أ�ضافت يف حديث
لقناة "كي �إت�ش �أو �إن  "2املحلية" :احلياة ال ميكن توقعها
دائما .ال �أطيق االنتظار لأمر بلحظات ال�صعود والهبوط
مع زوجي اجلديد" .وقال العري�س �إنه رغم ما حدث ،فقد
حظي م��ع زوج�ت��ه ببع�ض ال�صور اجل�ي��دة "و�سط الأمواج
املتناثرة" ،م�شريا �إىل �أن "االحتفال كان جميال" .و�أ�ضاف
ديلون مرييف" :يف نهاية الليل كنا جميعا نرق�ص يف الوحل.
كان الأمر رائعا .ما حدث رمبا ال يُن�سى".

حتدت طفلة �صغرية ولدت �أ�صغر بثالث مرات من �شقيقتها التو�أم
ال�صعاب بعد �أن كان الأطباء مقتنعني ب�أنها �ستموت يف الرحم.
ُولدت ريغان ،التي تبلغ من العمر الآن �ستة �أ�شهر ،قبل � 11أ�سبوعاً
من موعد الوالدة وكان وزنها  1رطل ( 450غ) فقط ،يف حني كان
وزن �شقيقتها التو�أم ميال  2رطل و � 13أون�صة ( 1.27كيلوغرام).
وقالت الأم �أودريانا المربت �إنها معجزة �أن ريغان كانت على قيد
احلياة بعد حتذيرات الأطباء ال�صارخة ب�أنها لن تنجو من احلمل.
و�أ�صبح الأطباء يف م�ست�شفى وي�ست بني بيت�سربغ ،الواليات املتحدة
الأمريكية قلقني بعد � 20أ�سبوعاً عندما اكت�شفوا �أن ريغان قد
توقفت عن النمو .و يف الأ�سبوع الرابع والع�شرين للحمل ،تلقت
�أودري��ان��ا �أخ �ب��اراً م��روع��ة مفادها �أن ري�غ��ان �أ�صبحت الآن �أ�صغر
حجماً بن�سبة  50%وتعاين من م�شاكل يف تدفق احلبل ال�سري
الذي ينقل العنا�صر الغذائية من دم الأم عرب امل�شيمة �إىل اجلنني
عرب احلبل ال�سري.
وبعد �إجراء عملية قي�صرية يف دي�سمرب -كانون الأول  ،2021مت
نقل التو�أم �إىل وحدة العناية املركزة حلديثي الوالدة حيث �أم�ضت
ميال  45يومًا قبل �أن ت�صبح قوية مبا يكفي للعودة �إىل املنزل.
لكن ري�غ��ان ال���ص�غ�يرة ،ال�ت��ي كافحت تعفن ال ��دم ،ا��ض�ط��رت �إىل
االنتظار  118يوماً قبل �أن تتمكن من االن�ضمام �إىل �شقيقتها يف
املنزل يف وا�شنطن ،بن�سلفانيا .والآن كلتا التو�أمني ب�صحة جيدة،
ولكنهما التزاالن ب�أحجام خمتلفة ،حيث تزن ميال الآن  12رط ً
ال
( 5.4كغم) وريغان � 7أرطال � 5أوقية ( 3.3كغم) ،بح�سب �صحيفة
مريور الربيطانية.

مت�شية الكالب جرمية يف هذا البلد
�شرعت ال�سلطات الإي��ران�ي��ة يف حملة اع�ت�ق��االت ملالكي
احليوانات الأليفة يف ظل تقارير عن قانون مرتقب يقيد
ملكية احليوانات املنزلية .وقال تقرير لـ"بي بي �سي" �إن
ال�شرطة الإيرانية �أعلنت م�ؤخراً �أن مت�شية الكالب يف
احلدائق يعترب جرمية وبررت ذلك ب�أنه �إجراء "حلماية
�سالمة اجلمهور" .ولطاملا كانت تربية الكالب �شائعة
يف املناطق الريفية الإي��ران�ي��ة لكن احليوانات �أ�صبحت
�أي�ضاً رم��زاً للحياة احل�ضرية والرفاه املديني يف القرن
الع�شرين ،فيما تعتربها ال�سلطات "ت�شبهاً بالغرب".
وبح�سب الت�شريع املقرتح� ،ستخ�ضع ملكية احليوانات
الأليفة لت�صريح �صادر عن جلنة خا�صة و�ستفر�ض غرامة
ال تقل عن  800دوالر على "ا�سترياد و�شراء وبيع ونقل
وحفظ" بع�ض احليوانات مبا يف ذلك احليوانات الأليفة
ال�شائعة مثل القطط وال�سالحف والأرانب .وكانت �إيران
واح��دة من �أوائ��ل ال��دول يف ال�شرق الأو��س��ط التي �أقرت
قوانني للرفق باحليوان يف عام  1948ومولت احلكومة
�أول م�ؤ�س�سة لتعزيز حقوق احليوان .لكن بعد الإطاحة
بال�شاه حممد ر�ضا بهلوي تغريت العديد من جوانب
احلياة للإيرانيني ،وباتت احليوانات تعترب جن�سة ورمزا
لـ"التغريب" الذي ي�سعى النظام �إىل كبحه.

جرمية ب�شعة  ..قتل �سيدة حامل بطريقة وح�شية
جرمية ب�شعة جديدة هزت الأردن ،بعد قيام �شخ�ص بقتل امر�أة
حامل ،ب�ضربة على ر�أ�سها بوا�سطة مطرقة ،و�إخ�ف��اء جثتها يف
حمل جتاري مبدينة الزرقاء ،و�سط البالد.
ومتكنت الأجهزة الأمنية الأردنية من ك�شف جرمية القتل ،و�ألقت
القب�ض على القاتل خالل �ساعات من وقوع اجلرمية.
وق ��ال ال�ن��اط��ق الإع�ل�ام��ي ب��ا��س��م م��دي��ري��ة الأم ��ن ال �ع��ام" :وردت
معلومات م�ساء االثنني املا�ضي للبحث اجلنائي ،ب�ش�أن قيام �أحد
الأ�شخا�ص بقتل امر�أة و�إخفاء جثتها داخل �أحد املحال التجارية
يف حمافظة الزرقاء".
وف��ور ورود املعلومات ،بو�شر التحقيق وجمعت املعلومات للت�أكد
منها ،ومبزيد من التحقيق ُحددت هوية ال�شخ�ص ال��واردة بحقه
املعلومات ،وجرى حتديد مكانه و�إلقاء القب�ض عليه.
وبالتحقيق معه ،اعرتف بقتل امر�أة �إثر خالفات بينهما ،مو�ضحا
�أنه "قام ب�ضربها بوا�سطة �أداة �أثناء وجودها داخل حمله التجاري،
م��ا �أدى �إىل وف��ات�ه��ا ،ث��م ق��ام ب��إخ�ف��اء جثتها داخ��ل امل�ح��ل وغادر
املكان".
و�أ�ضاف امل�صدر �أنه "مت التوجه للمحل التجاري ،حيث عرث على
جثة الفتاة ،وج��رى حتويلها للطب ال�شرعي ،وم��ا زال التحقيق
جاريا".
وح�سب �أق��ارب ال�ضحية ،ف ��إن القتيلة كانت تبلغ من العمر 22
عاما ،وه��ي حامل بال�شهر الثامن ،وق��د تعر�ضت لأك�ثر من 20
طعنة يف ال�صدر ،بالإ�ضافة ل�ضربات متعددة مبطرقة حديدية
على الر�أ�س ،مما �أدى �إىل ك�سر يف اجلمجمة وتهتك الدماغ.

بحبك لتامر ح�سني ..ملاذا �أثار
االنتقادات رغم �إيراداته؟
حقق فيلم بحبك للنجم امل�صري
تامر ح�سني �أرق��ام��ا كبرية يف دور
ال �ع��رو���ض م �ن��ذ �إط�ل�اق ��ه يف عيد
الأ��ض�ح��ى ،حيث و�صلت �إيراداته
ال�ك�ل�ي��ة �إىل ق��راب��ة  350مليون
جنيه (نحو  18مليون دوالر) ،لكن
تقييم الفيلم من جانب النقاد مل
يكن على نف�س امل�ستوى ،حيث ر�أى
كثري منهم �أن جتربته يف الت�أليف
والإخراج والتمثيل يف الوقت ذاته
كانت دون امل�ستوى.
واع � �ت �ب�ر ال� �ن ��اق ��د ال �ف �ن ��ي ط� ��ارق
ال �� �ش �ن��اوي �أن ح���س�ن��ي "جنم له
جاذبية يف �شباك التذاكر ،بدليل
جناح حفالته و�أفالمه ال�سابقة"،
م� ��ؤك ��دا �أن ا� �س �م��ه ل ��ه م � ��ردود يف
ال�شارع امل�صري والعربي ،وبالتايل
ع �ن��د ت �ق��دمي��ه ع �م�لا ف �ن �ي��ا تكون
هناك ثقة يف الإقبال اجلماهريي
عليه .لكن ال�شناوي ن�صح ح�سني،
يف ح��دي �ث��ه مل ��وق ��ع "�سكاي نيوز
عربية" ،ب ��أن يكون ل��ه ت��راث فني
يعي�ش لفرتات طويلة ،و�أن ي�ستعني
ب �ك��ات��ب وخم� ��رج حم�ترف�ين حتى
يحقق ال�ن�ج��اح امل �ط �ل��وب ،و�ضرب
مثال بالفنان الراحل عبد احلليم
ح��اف��ظ ال��ذي ك��ان��ت ل��دي��ه خربات
يف التلحني وال �ع��زف ،ورغ��م ذلك
ك��ان ي�ستعني مبتخ�ص�صني حتى
يعطوه الإ�ضافة يف �أعماله.
ك �م��ا ح��ث ال �� �ش �ن��اوي ح���س�ن��ي على
"الرتكيز يف الغناء" ،معتربا �أن
كونه "يفهم يف الإخ��راج والت�أليف
والدراما �أمر مهم يجب �أن يعطي
الإ� �ض��اف��ة ،ل�ك��ن ذل��ك ال يعني �أن
يكون هو املخرج �أو امل�ؤلف".
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دب ميزق ثالثة �أ�شخا�ص

املمثلة ورين �شميدت حت�ضر العر�ض العاملي الأول لفيلم  Nopeيف امل�سرح ال�صيني يف هوليوود ،كاليفورنيا .ا ف ب

ر�سالة ن�صب داخل علبة هاتف

ذك��رت �صحيفة م��واط��ن نيوز املحلية �أن مواطنا كويتيا تعر�ض لعملية
"ن�صب" ميكن و�صفها ب�أنها مبالب�سات غريبة� ،إذ ا�شرتى لزوجته هاتفا
عرب الإنرتنت من �سوق داخلية وتفاج�أ با�ستالم ق�صا�صة اعتذار.
ويف التفا�صيل� ،أفادت ال�صحيفة ب�أن مواطنا كويتيا ا�شرتى لزوجته هدية
ع�ب��ارة ع��ن هاتف "غالك�سي" م��ن ال�سوق يف منطقة "ال�ساملية" املفتوح،
لكنه تفاج�أ عند ا�ستالم علبة الهاتف بخلوها من اجلهاز ووجود ق�صا�صة
ورق بداخلها .وكتبت على ه��ذه الوريقة كلمات اع�ت��ذار تقول�" :أرجوك
اعذرين اعتربهم �سلف وما عندي �سكن لولدي يومني يجيك م�سج مبكان
الفلو�س" .وكانت �صحف عربية تناقلت احلادثة م�شرية �إىل �أن املواطن
الكويتي ا��ش�ترى هاتف "�آيفون" ،وعلى �أي ح��ال ،مهما اختلفت نوعية
الهاتف تبقى الق�صة واحدة.
و�أفيد يف تكملة اخلرب �أن املواطن الكويتي ح��اول االت�صال برقم الهاتف
الذي حجز من خالله� ،إال �أنه كان مغلقا وال من جميب!.

بدء حماكمة القا�ضي قاتل �شيماء جمال
بد�أت يف م�صر �أم�س الأربعاء حماكمة قا�ض �سابق و�صديق له التهامهما
بقتل زوج��ة القا�ضي ال�سابق الإع�لام�ي��ة �شيماء ج�م��ال ع�م��دا م��ع �سبق
الإ��ص��رار .وبح�سب التحقيقيات ،ف��إن القا�ضي ال�سابق� ،أمي��ن عبد الفتاح
حممد حجاج" ،زوج املجني عليها الإعالمية �شيماء جمال"� ،أ�ضمر التخل�ص
من �شيماء �إزاء تهديدها له ب�إف�شاء �أ�سرارهما ،وم�ساومته على الكتمان
بطلبها مبالغ مالية منه ،فعر�ض على املتهم الثاين� ،صديقه ح�سني حممد
�إبراهيم الغرابلي ،معاونته يف قتلها ،و َقبِل الأخري نظري مبل ٍغ مايل وعده
املتهم الأول به .وتبني من التحقيقات �أن املتهمني عقدا العزم وبيتا النية
على �إزهاق روح الإعالمية �شيماء جمال ،وو�ضعا لذلك خمططا اتفقا فيه
على ا�ستئجار مزرعة نائية لقتلها بها و�إخفاء جثمانها بقرب يحفرانه فيها.
و�أ�شارت النيابة �إىل �أن املتهمني ا�شرتيا �أدوات حلفر القرب ،و�أعدا م�سد�سا
وقطعة قما�شية لإح �ك��ام قتل املجني عليها و��ش��ل مقاومتها ،و�سال�سل
وقيودا حديدية لنقل اجلثمان �إىل القرب بعد قتلها ،ومادة حارقة لت�شويه
معامله قبل دفنه .و�أظهرت التحقيقات �أن��ه يف اليوم ال��ذي ح��دداه لتنفيذ
خمططهما ،ا�ستدرجها املتهم الأول �إىل املزرعة ،بينما كان املتهم الثاين يف
انتظاره كما خططا ،وملا ظفرا هنالك بها باغتها املتهم الأول ب�ضربات على
ر�أ�سها مبقب�ض امل�سد�س ،ف�أفقدها اتزانها و�أ�سقطها �أر�ضا ،وجثم مطبقا
عليها بيديه وبالقطعة القما�شية حتى كتم �أنفا�سها ،بينما �أم�سك الثاين
بها ل�شل مقاومتها ،قا�صدين �إزهاق روحها حتى �أيقنا وفاتها محُ د َثينْ ِ بها
الإ�صابات املو�صوفة يف تقرير ال�صفة الت�شريحية ،والتي �أودت بحياتها ،ثم
غلاّ جثمانها بالقيود وال�سال�سل و�سلكاه يف القرب الذي �أعداه ،و�سكبا عليه
املادة احلارقة لت�شويه معامله.

تويرت يك�سب اجلولة الأوىل �ضد ما�سك

مت �ك��ن م��وق��ع ال �ت��دوي��ن امل �� �ص �غ��ر ت��وي�ت�ر من
ك�سب اجل��ول��ة الأوىل م��ن ال �ن��زاع الق�ضائي
مع امللياردير الأم�يرك��ي� ،إي�ل��ون ما�سك ،على
خ�ل�ف�ي��ة �إع�ل��ان الأخ�ي��ر �إل �غ ��اء ��ص�ف�ق��ة �شراء
املوقع ،التي و�صلت �إىل  44مليار دوالر .وقال
قا�ض يف حمكمة بوالية دي�لاوي��ر الأمريكية
�إن ه�ن��اك "�سحابة م��ن ع��دم اليقني" ،ب�ش�أن
�صفقة "تويرت" ،معلنا يف الوقت نف�سه قبول
حجة امل��وق��ع التي تقول �إن ال�ت��أخ�ير �سيلحق
�أ�ضرارا ب�أعماله .و�أمرت املحكمة بعقد اجلل�سة
ال �ق��ادم��ة يف �أك �ت��وب��ر امل �ق �ب��ل .وذك� ��رت رئي�سة
املحكمة ،كاثالني ماكورميك�" :أن الت�أخري
يهدد ب�إحداث �ضرر ال ميكن �إ�صالحه ،وكلما
طال الت�أخري ،زادت املخاطر" .و�شددت على �أن
املحكمة قادرة على معاجلة الدعاوى الق�ضائية
ب���س��رع��ة .واع �ت�بر خ�ب�راء ق��ان��ون�ي��ون ،بح�سب
ما �أوردت �صحيفة "الغارديان" الربيطانية،
ليل الثالثاء الأرب�ع��اء ،هذا التطور نب�أ جيدا
بالن�سبة �إىل "تويرت" ،ال��ذي طلب �أن تكون
هناك معاجلة �سريعة للدعوى الق�ضائية.

ه��اج��م دب يف والي ��ة �أودي �� �ش��ا ال�ه�ن��دي��ة ث�لاث��ة �أ�شخا�ص
وقتلهم خالل � 24ساعة .وت�شري �صحيفة The Times
� ،of Indiaإىل �أن احل��ادث وق��ع يف قرية �سامار �سينغ
الواقعة غرب والية �أودي�شا يوم  17يوليو اجلاري.
ووف�ق��ا لل�صحيفة ،ذه��ب �أح��د �سكان القرية �إىل الغابة
جللب احلطب ،ولكنه مل يعد �إىل منزله .فقرر �أقاربه
و��ص��دي�ق��ه ال��ذه��اب �إىل ال�غ��اب��ة وال�ب�ح��ث ع�ن��ه .ولكنهم
تعر�ضوا لهجوم دب �أي�ضا ،متكن اثنان منهم من ت�سلق
�شجرة و�إنقاذ نف�سيهما ،ومزق الدب االثنني الآخرين �إىل
�أ�شالء .ويبدو ان الدب قتل ال�شخ�ص الأول �أي�ضا.

التوا�صل املو�سيقي يقاوم التحوالت يف منطقة القرن الأفريقي
يعول خمت�صون على الدور الكبري الذي ميكن �أن
يلعبه التقارب املو�سيقي بني �شعوب بلدان �شرق
�أفريقيا يف احل�ف��اظ على ال��رواب��ط االجتماعية
وال�ث�ق��اف�ي��ة وت��ذوي��ب ال���ص��راع��ات ال�ت��ي �أوجدتها
التحوالت "اجليو � -سيا�سية" الكبرية يف املنطقة،
خالل العقود الثالثة الأخرية.
وعلى الرغم من ا�ستقالل �إريرتيا عن �إثيوبيا يف
العام  1993والتق�سيمات التي طالت ال�صومال يف
بداية القرن احلايل و انف�صال جنوب ال�سودان يف
العام  2011والأزمات احلدودية وال�سيا�سية التي
تن�شب بني احلني والآخر والفوارق اللغوية؛ �إال �أن
املو�سيقى ظلت متثل العامل امل�شرتك الذي يجمع
بني تلك البلدان.
ومل ت�ك��ن احل� ��دود ال���س�ي��ا��س�ي��ة واجل �غ��راف �ي��ة بني
امل�م��ال��ك وال� ��دول يف منطقة ال���ش��رق الأفريقي،
منذ ما قبل امليالد وحتى الآن ،ثابت ًة �أو وا�ضحة
وحم ��ددة ب��ل ك��ان��ت وم��ا ت��زال حم��ل تغري و�إع ��ادة
ت��ر� �س �ي��م ب�ي�ن احل �ي�ن والآخ � � ��ر ت �ب �ع �اً للتحوالت
ال�سيا�سية والع�سكرية التي ت�ستجد يف هذه �أو تلك

من املمالك والدول.
ل�ك��ن يف اجل��ان��ب الآخ� ��ر وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن تلك
التحوالت؛ �إال �أن احلياة االجتماعية والثقافية
وال �ع �ق��دي��ة مل ت �ت �غ�ير ك� �ث�ي�را؛ ب �ح �ي��ث حتتفظ
امل�ج�م��وع��ة ال �ت��ي "�شطرها" ال�تر��س�ي��م اجلديد
ل�ل�ح��دود بعاداتها وتقاليدها وثقافاتها املادية
املت�شابهة ،ل�ك��ن ال��وج��ه الأب ��رز يف ذل��ك الت�شابه
ال �ث �ق��ايف واالج �ت �م��اع��ي ان�ع�ك����س ب���ش�ك��ل وا� �ض��ح يف
التوا�صل املو�سيقي.
ومن ال�سهل على املتجول يف بلدان �شرق �أفريقيا
�أن يالحظ االن�سجام الكامل ل�شعوب دول املنطقة
مع املو�سيقى والأغاين ،حتى تلك التي ال يربطها
جوار جغرايف مبا�شر.
و�إن كنت متر يف �شوارع �أدي�س �أبابا� ،أو اخلرطوم �أو
�أ�سمرا ،فالأذن لن تخطئ التقاط �أغنيات حممد
وردي ،و�سيد خليفة وال�ب�لاب��ل وه��ي تنطلق من
م�سجالت املقاهي وامل��ذي��اع؛ مت��ام�اً مثلما ت�سمع
حم �م��ود �أح �م��د و�أ� �س �ت�ير �أوق� ��ي وت �ي��دي �آف� ��رو يف
اخلرطوم �أو حليمة ال�صومالية وغريهم.

كيم كاردا�شيان ت�ش ّبه نف�سها ب�أمرية ديزين

�شاركت جنمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كاردا�شيا ن اجلمهور جمموعة
��ص��ور ع�بر ح�سابها اخل��ا���ص على م��وق��ع التوا�صل االج�ت�م��اع��ي ،لفتت الأنظار
ب�إطاللة مده�شة.
وارت��دت كيم كاردا�شيان جامب�سوت باللون الزهري �ضيق للغاية ب�أكمام طويلة
وق�صة مميزة على ال�صدر ،وتركت �شعرها الأ�شقر الطويل من�سدال على كتفها،
ما دفعها لت�شبيه نف�سها ب�أمرية ديزين ربانزل ذات ال�شعر الطويل ،وعلقت" :كيف
ميكنني �أن �ألفظ كلمة ربانزل؟".
وكان قد ك�شف املمثل الكوميدي بيت ديفيد�سون عن رغبته يف ال��زواج وتكوين
�أ�سرة مع كيم كاردا�شيان.
وخ�لال حلوله �ضيفاً على �أح��د الربامج ،قال بيت" :الزواج �ضمن خمططاتي
و�أود الإقدام على تلك اخلطوة بن�سبة  % 100م�ستقب ً
ال وهو ما �آمل ان يتحقق
يل الفرتة القادمة.

مو �إ�سماعيل� ..أول ممثل
م�صري ي�شارك يف بوليوود
جنح امل�صري مو �إ�سماعيل يف كتابة
ا�سمه بحروف من نور ،ك�أول ممثل
م �� �ص��ري ي �� �ش��ارك يف �أح� ��د �أف�ل�ام
بوليوود .ويقدم مو �إ�سماعيل يف
اجلزء الثاين من فيلم "Khuda
 ،"Haafizدور "طاب�ش حاجي"،
وه � ��و �أح� � ��د الأدوار الرئي�سية
ال�شريرة ،لع�ضو �شهري يف املافيا،
وم� ��� �س� ��ؤول ع ��ن اخ �ت �ط��اف طفلة
وحيدة لوالديها اللذين يحاوالن
ت�خ�ل�ي���ص�ه��ا م �ن��ه ،ف� �ت ��دور بينهم
مطاردات ومعارك لتحريرها.
وي �ح �ك��ي امل �م �ث��ل امل� ��� �ص ��ري ملوقع
"�سكاي ن �ي��وز عربية" كوالي�س
اخ� �ت� �ي ��اره ل� �ه ��ذا ال� � � ��دور ،قائال:
"البداية كانت يف �شهر نوفمرب
امل ��ا�� �ض ��ي ،ع �ن��دم��ا مت تر�شيحي
ل�ل�ف�ي�ل��م ،وق �م��ت ب �ت �ق��دمي جتربة
�أداء لل�شخ�صية ال�ت��ي يريدونها،
ف�أعجب بها املخرج للغاية وعر�ض
علي الدور" .وتابع�" :سعيد للغاية
ّ
ب�أنني �أول ممثل م�صري ي�شارك
يف �سينما بوليوود ،وب�أن الفيلم مت
ت�صويره على �أر���ض م�صر ،فهديف
ط � ��وال ع �م��ري ك ��ان و� �ض��ع م�صر
ع�ل��ى اخل��ري�ط��ة ال�ع��امل�ي��ة ،و�إظهار
�أن �ن��ا من�ت�ل��ك ال�ك�ث�ير م��ن اخلربة
والتميز".
و�أو� � �ض� ��ح �إ� �س �م��اع �ي��ل �أن � ��ه "دخل
امل�ج��ال منذ نحو � 10سنوات ،عن
طريق الإع�لان��ات وبع�ض الأدوار
الب�سيطة ،لكن بعد فرتة �شعر �أن
جمال التمثيل �صعب ،فقرر دخول
جمال الإنتاج الكت�ساب املزيد من
اخل �ب�رات وف �ه��م ك��ل م��ا ه��و خلف
الكامريا".

