�سخر من �أ�صابته بكورونا مرتني خالل � 10أيام

�ص 03

ترامب :بايدن م�صاب باخلرف

بلدية �أبوظبي تنظم مبادرة املنقذ

ال�صغري على �شاطئ البطني العام

•• وا�شنطن-وكاالت

�سخر الرئي�س الأم��ري�ك��ي ال�سابق دون��ال��د ت��رام��ب ،م��ن �إ��ص��اب��ة خلفه ج��و بايدن
بفريو�س ك��ورون��ا للمرة الثانية خ�لال � 10أي��ام ،قائ ً
ال «ب��اي��دن م�صاب باخلرف،
ويتعافى ب�سعادة».
و�أك ��د ت��رام��ب يف ت�صريحات ن�شرت على م��وق��ع «� ،»Truth Socialإن «�إ�صابة
الرئي�س جو بايدن ،مرة ثانية بفريو�س كورونا ،مت ت�شخي�صها ب�شكل خط�أ من قبل
�أطبائه».
ً
و�أو�ضح ترامب  :هو ب��دال من ذلك م�صاب باخلرف ،لكنه يتعافى ب�سعادة..يفكر
جو يف االنتقال ،بدوام جزئي� ،إىل �أحد دور التمري�ض اجلميلة يف وي�سكون�سن حيث
يتمتع جميع ال�سكان ب�أعجوبة ،ولأول مرة يف التاريخ ،بالقوة والطاقة للت�صويت
حتى لو �أدلوا بهذه الأ�صوات ب�شكل غري قانوين ..ال�شفاء العاجل ،جو!".
مواقــيت ال�صالة
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�أ�س�سها عام  1975عبيد حميد املزروعي

رو�سيا تتهم �أمريكا بزعزعة العامل

رئي�س الدولة ونائبه يعزيان خادم احلرمني
بوفاة الأمرية مي بنت بندر �آل �سعود

ت�أهب تايواين مع و�صول بيلو�سي وت�صعيد �صيني

•• �أبوظبي -وام:

•• عوا�صم-وكاالت:

هن�أه هاتفيا مبنا�سبة انتخابه رئي�س ًا جديد ًا ل�سريالنكا

حممد بن زايد يبحث مع الرئي�س ال�سريالنكي
العالقات الثنائية والق�ضايا الإقليمية والدولية
•• �أبوظبي -وام:

�أجرى �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان
رئي�س الدولة «حفظه اهلل» ات�صاال هاتفيا مع فخامة
ران�ي��ل ويكرميي�سينغه رئي�س جمهورية �سريالنكا
الدميقراطية اال��ش�تراك�ي��ة ال�صديقة ،ه�ن��أه خالله

مبنا�سبة انتخابه رئي�ساً جديداً للبالد  ..ومتنى له
التوفيق يف قيادة �سرييالنكا نحو اال�ستقرار وال�سالم
وجتاوز الظروف التي متر بها.
كما تناول االت�صال الهاتفي العالقات الثنائية بني
البلدين ال�صديقني و�سبل تنميتها ،وعدداً من الق�ضايا
الإقليمية والدولية حمل االهتمام امل�شرتك.

و�صلت رئي�سة جمل�س النواب الأمريكي
نان�سي بيلو�سي �إىل تايوان �أم�س الثالثاء
يف بداية زي��ارة ح��ذرت بكني بيلو�سي من
القيام بها قائلة �إنها �ستقو�ض العالقات
ال�صينية الأم��ري�ك�ي��ة .و�أع�ل�ن��ت بيلو�سي
لدى و�صولها �إىل تايوان �أن زيارتها املثرية
للجدل تظهر التزام وا�شنطن القوي حيال
اجلزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتربها
ال�صني جزءا من �أرا�ضيها.
وق��ال��ت ب�ي�ل��و��س��ي يف ب �ي��ان ب�ع�ي��د و�صول
ط��ائ��رت �ه��ا �إن «زي � � ��ارة وف� ��د الكونغر�س
لتايوان تكر�س التزام �أمريكا الثابت بدعم
الدميوقراطية الناب�ضة يف تايوان».
و�أك ��دت بيلو�سي �إن زي��ارت�ه��ا ال تتعار�ض
«ب � ��أي ��ش�ك��ل» م��ع ال���س�ي��ا��س��ات الأمريكية
التي تعرتف بـ«�صني واحدة» ومل تعرتف
ر�سميا بتايوان كدولة م�ستقلة.
وتعترب ال�صني تايوان ،التي تتمتع بحكم
ذات��ي ،ج��زءا من �أرا�ضيها ،وق��ال متحدث
با�سم وزارة اخلارجية ال�صينية يف وقت
�سابق هذا الأ�سبوع �إن �أي زي��ارة تقوم بها
بيلو�سي لتايوان �ستكون «تدخال �سافرا يف
ال�ش�ؤون الداخلية لل�صني» وح��ذر من �أن
«اجلي�ش ال�شعبي لتحرير ال�صني لن يقف
مكتوف الأيدي �أبدا».
اىل ذلك اتهمت رو�سيا الواليات املتحدة

ب�ع��ث ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن زاي ��د �آل
نهيان رئي�س ال��دول��ة «حفظه اهلل» برقية تعزية
�إىل �أخيه خــــــادم احلرمني ال�شريفني امللك �سلمان
ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكــــة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة عرب فيها عن خال�ص تعازيه
و�صادق موا�ساته يف وف��اة �صاحبة ال�سمو الأمرية
م��ي ب �ن��ت ب �ن��در ب��ن حم �م��د ب��ن ع �ب��دال��رح �م��ن �آل
�سعود.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء
ح��اك��م دب��ي «رع ��اه اهلل» برقية تعزية مماثلة �إىل
خادم احلرمني ال�شريفني.

بيلو�سي يف �سيارة لدى و�صولها اىل تايوان متجهة اىل الفندق يف تايبيه (�أ.ف.ب)
ب �ـ«زع ��زع ��ة ال� �ع ��امل» م ��ن خ �ل�ال �إح � ��داث تايوان م�ستم ّرة منذ ت�أكيد زي��ارة رئي�سة
توترات ب�ش�أن تايوان حيث يثري احتمال جمل�س النواب الأمريكي نان�سي بيلو�سي
زي ��ارة رئي�سة جمل�س ال �ن��واب الأمريكي للجزيرة.
ن��ان���س��ي ب�ي�ل��و��س��ي ل �ه��ذه اجل��زي��رة غ�ضب و�أف��اد الإع�لام ال�صيني ب��أن اجلي�ش ن�شر
�أعدادا كبرية من الآليات الع�سكرية قبالة
بكني.
وكتبت الناطق با�سم اخلارجية الرو�سية �سواحل تايوان.
م��اري��ا زاخ��اروف��ا ع�بر ت�ل�غ��رام« :وا�شنطن م��ن ج�ه�ت�ه��ا ،ع�ل�ق��ت ت ��اي ��وان ع �ل��ى زي ��ارة
تزعزع العامل .مل يحل �أي نزاع يف العقود ب �ي �ل��و� �س��ي ب ��ال� �ق ��ول« :ن� ��رح� ��ب ب� �ح ��رارة
بال�ضيوف الأجانب ،و�سنتخذ الرتتيبات
الأخرية بل مت الت�سبب بنزاعات كثرية.
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال «ال �ك��رم �ل�ين» �إن زي ��ارة املنا�سبة» ،و�أكدت وزارة الدفاع التايوانية
بيلو�سي لتايوان «ا�ستفزازية بالت�أكيد ولن التحركات الع�سكرية قرب تايوان ،م�ؤكدة
بالقول�« :سنن�شر قوات ع�سكرية منا�سبة
ت�ؤدي �إال لت�صعيد التوترات».
هذا و�أف��ادت و�سائل �إعالم حم ّلية �صينية ردا على التهديدات ..لدينا العزم والقدرة
�أن ال �ت �ح � ّرك��ات ال���ص�ي�ن�ي��ة ق� ��رب ح ��دود على �ضمان �أمننا الوطني».

الإمارات تعزي ليبيا يف �ضحايا حادث الزوية

•• �أبوظبي-وام:

��ت دول� ��ة الإم� � � ��ارات ع ��ن ت �ع��ازي �ه��ا ال�صادقة
ع�ّب رّ
وت�ضامنها مع دولة ليبيا وال�شعب الليبي ال�شقيق
يف �ضحايا ان�ف�ج��ار �شاحنة نقل وق��ود يف منطقة
ال��زوي��ة ال�ت��اب�ع��ة ل�ب�ل��دي��ة ب�ن��ت ب�ي��ة ج�ن��وب��ي ليبيا
م��ا �أ��س�ف��ر ع��ن وف��اة ع��دد م��ن الأ��ش�خ��ا���ص و�إ�صابة
ال �ع �� �ش��رات .و�أع ��رب ��ت وزارة اخل��ارج �ي��ة والتعاون
الدويل عن خال�ص تعازيها وموا�ساتها �إىل ال�شعب
ال�ل�ي�ب��ي ال���ش�ق�ي��ق و�إىل �أه� ��ايل وذوي ال�ضحايا،
ومتنياتها بال�شفاء العاجل جلميع امل�صابني.

اتهامات �أمريكية لرو�سيا با�ستخدام «درع نووي»

مو�سكو :دمرنا �أكرث من � 200صاروخ «هيمار�س» �أمريكي يف �أوكرانيا
•• عوا�صم-وكاالت:

ت �ت��وا� �ص��ل ال �ع �م �ل �ي��ة الع�سكرية
ال��رو� �س �ي��ة يف �أوك� ��ران � �ي� ��ا ،حيث
ي�ستمر اجلي�ش الرو�سي يف �ضرب
مواقع ال�ق��وات والبنية التحتية
الع�سكرية الأوك��ران �ي��ة وحترير
�أرا� �ض��ي دون �ب��ا���س ،ف�ي�م��ا ت�ستمر
ك �ي �ي��ف يف ح �� �ش��د ال� �ت� ��أي� �ي ��د من
القوى الغربية يف مواجهة الدب
الرو�سي.
وق � ��ال وزي � ��ر ال� ��دف� ��اع الرو�سي
�سريغي �شويغو �أم����س الثالثاء
�إن ق��وات ب�لاده دم��رت �أك�ثر من
� 200صاروخ «هيمار�س» �أمريكي
يف �أوكرانيا.
ويف �آخ� � ��ر ال � �ت � �ط� ��ورات ،اتهمت
ال� � � ��والي� � � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة رو�� �س� �ي ��ا
با�ستخدام �أك�بر حمطة للطاقة
النووية يف �أوكرانيا «درعا نوويا»
من خالل ن�شر قوات هناك ،مما
مينع القوات الأوكرانية من الرد
على �إط�لاق النار ويهدد بخطر
وقوع حادث نووي مروع.
وق��ال وزي��ر اخلارجية الأمريكي

جندي �أوكراين يعد �شحنات البارود ملدافع هاوتزر � M777أمريكية ال�صنع على خط املواجهة يف خاركيف« .ا ف ب»
�أنتوين بلينكني ،لل�صحفيني بعد ب ��إط�ل�اق ق��ذائ��ف ب��ال �ق��رب منها �أوكرانيا �أليك�سي ريزنيكوف ،عن
حمادثات يف الأمم املتحدة ب�ش�أن ب�شكل خطري يف مار�س� ،أ�صبحت و� �ص��ول  4راج �م��ات لل�صواريخ
منع انت�شار الأ�سلحة النووية� ،إن الآن ق ��اع ��دة ع���س�ك��ري��ة رو�سية �أم �ي�رك � �ي� ��ة �أخ � � � ��رى م� ��ن ط� ��راز
الواليات املتحدة "قلقة للغاية"
ُت �� �س �ت �خ��دم لإط� �ل��اق ال� �ن ��ار على «ه �ي �م��ار���س» �إىل ب �ل��اده .وعرب
من �أن حمطة زابوريجيا للطاقة القوات الأوكرانية القريبة.
ال ��وزي ��ر الأوك� � � ��راين ع ��ن �شكره
ال �ن ��ووي ��ة ،ال �ت��ي اُت �ه �م��ت رو�سيا ي�أتي ذلك فيما �أعلن وزي��ر دفاع وامتنانه للرئي�س الأمريكي جو

دعوات ومبادرات دولية حلل الأزمة ال�سيا�سية يف العراق من خالل حوار �سيا�سي

ال�صدر يدعو �أن�صاره لإخالء الربملان واالعت�صام مبحيطه
•• بغداد-وكاالت:

دعا زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر ،املعت�صمني �إىل �إخالء الربملان
العراقي واالعت�صام مبحيطه.
ووفق البيان ال�صادر عن وزير زعيم التيار ال�صدري� ،صالح حممد العراقي،
فقد دعا مقتدى ال�صدر �إىل «�إخالء مبنى الربملان وحتوّل االعت�صام �أمام
وحول الربملان ،خالل مدة �أق�صاها� 72ساعة من تاريخ البيان».
و�أ�ضاف�« :إن كانت هناك �أماكن �أخرى ينبغي االعت�صام �أمامها ف�ست�أتيكم
التعليمات تباعا».
و�أك��د البيان على �أن «دمي��وم��ة االعت�صام مهمة ج��دا لتتحقق مطالبكم.
ويجب تنظيم االعت�صام على �شكل وجبات مع بقاء زخم الأعداد يف �أوقات
حمددة».
واختتم ب��ال�ق��ول« :نحن يف ط��ور ت�شكيل جلنة م��ن قبل املحتجني لإدارة
االحتجاجات وتنظيمها واالهتمام بكل ما يلزم».
ويتوا�صل «االعت�صام املفتوح» لأن�صار التيار ال�صدري يف العراق بداخل
مبنى الربملان بعد �سيطرة املتظاهرين على مقر ال�سلطة الت�شريعية.
وكان �أن�صار ال�صدر قد احت�شدوا و�سط العا�صمة العراقية ال�سبت املا�ضي
قبل اقتحام املنطقة اخل�ضراء �شديدة التح�صني التي ت�ضم مبنى الربملان
و�سط �إج ��راءات �أمنية م���ش��ددة ،مم��ا �أ�سفر ع��ن �سقوط  125جريحا يف
�صدامات مع قوات مكافحة ال�شغب.
ويف ظل ان�سداد �سيا�سي ،يحتج �أن�صار ال�صدر على ا�ستمرار دعوة �أحزاب ما
يعرف بقوى «الإطار التن�سيقي» ،املوالية لإيران ،الربملان النتخاب رئي�س
للجمهورية وتكليف املر�شح حممد �شياع ال���س��وداين لت�شكيل احلكومة
املقبلة ،بينما ت��وال��ت ال��دع��وات للتهدئة واحل ��وار م��ن خمتلف الأطراف

�أن�صار ال�صدر يتجمعون يف اعت�صام داخل مبنى الربملان «رويرتز»
الدولية وال�سيا�سية العراقية.
و�أع�ل��ن رئي�س �إقليم كرد�ستان ال �ع��راق ،نيجريفان ب ��ارزاين ،ع��ن مبادرة
حلل الأزم��ة ال�سيا�سية بالبالد عرب حوار مبا�شر ت�ست�ضيفه �أربيل ،داعيا
الأطراف ال�سيا�سية املختلفة �إىل «�ضبط النف�س واالنخراط يف احلوار حلل
امل�شكالت» .وقال رئي�س �إقليم كرد�ستان العراق ،يف بيان� ،إن «زي��ادة تعقيد
الأم��ور يف ظل ه��ذه ال�ظ��روف احل�سا�سة تعر�ض ال�سلم املجتمعي والأمن
عب عن احرتامه للتظاهر ال�سلمي
واال�ستقرار يف البلد للخطر» ،بينما رّ
للعراقيني ،لكنه �أكد يف الوقت نف�سه �أهمية حماية م�ؤ�س�سات الدولة و�أمن
وحياة وممتلكات املواطنني وموظفي الدولة.

بايدن ،ووزير الدفاع لويد �أو�سنت
على تعزيز القوات الأوكرانية.
وقال املتحدث با�سم اال�ستخبارات
ال�ع���س�ك��ري��ة الأوك ��ران� �ي ��ة ف ��ادمي
�سكيبيت�سكي� ،إن كييف ت�شاور
وا�شنطن قبل ا�ستخدام �صواريخ
«هيمار�س» الأمريكية.
ويف املقابل� ،أعلنت وزارة الدفاع
ال� ��رو� � �س � �ي� ��ة ت� ��دم�ي��ر راج� �م� �ت ��ي
��ص��واري��خ �أم�يرك�ي�ت�ين م��ن طراز
«هيمار�س» والق�ضاء على ع�شرات
اجل �ن��ود الأوك��ران �ي�ين واملرتزقة
الأج ��ان ��ب يف خ ��ارك ��وف ب�شمال
�شرق �أوكرانيا.
كما �أعلنت �أن الت�شكيالت امل�سلحة
الأوك ��ران� �ي ��ة ل � ّغ �م��ت اجل �� �س��ور يف
م �ن �ط �ق��ة دن � �ي �ب�رو بيرتوف�سك
جنوب و�سط �أوكرانيا ،لتفجريها
واتهام اجلي�ش الرو�سي بذلك.
ه ��ذا و�أع �ل �ن��ت ال ��والي ��ات املتحدة
�أم�س الأول االثنني �أنها �سرت�سل
�أ� �س �ل �ح��ة ج ��دي ��دة ب�ق�ي�م��ة 550
مليون دوالر للقوات الأوكرانية،
بينها ذخائر لقاذفات ال�صواريخ
التي تزداد �أهمية يف النزاع.

لبنان يلم�س «جدية» مبفاو�ضات
تر�سيماحلدودالبحريةمع�إ�سرائيل
•• بريوت-وكاالت:

ح� �ق ��ق احل� � � ��راك الأم� ��ري � �ك� ��ي يف
ملف مفاو�ضات تر�سيم احلدود
ال �ب �ح��ري��ة م ��ع �إ� �س��رائ �ي��ل خرقاً
جديداً ،و�صف بالـ«تقدم الهائل»،
من دون �أن يثمر عن توافق نهائي
يعيد ا�ستئناف امل�ف��او��ض��ات غري
املبا�شرة بني الطرفني اللبناين
والإ� � �س ��رائ � �ي � �ل ��ي يف ال � �ن� ��اق� ��ورة،
بانتظار عودة الو�سيط الأمريكي
�آم��و���س هوك�شتاين م��رة �أخرى
«قريبا �إىل املنطقة للو�صول �إىل
النتيجة املرجوة».
ونقلت �صحيفة «ال�شرق الأو�سط»
اللندنية �أم�س الثالثاء عن رئي�س
الربملان اللبناين نبيه بري القول
�إن امل���س��ؤول�ين اللبنانيني مل�سوا
«جدية» هذه املرة يف املفاو�ضات،
كا�شفا �أن امل��وف��د الأم��ري�ك��ي «مل
ي �ح �م��ل ط ��رح� �اً حم � � ��دداً ،لكننا
تناق�شنا يف احللول املقرتحة».
و�أع� �ل ��ن �أن � ��ه �أب� �ل ��غ الأمريكيني
ب �ـ ��إ� �ص ��رار ل �ب �ن��ان ع �ل��ى تر�سيم
احل��دود البحرية كممر �إلزامي
للحلول.

الدخان يت�صاعد من منزل يف �أعقاب غارة جوية بطائرة م�سرية �أمريكية يف منطقة �شريبور يف كابول «ا ف ب»

مطالبات دولية بتعزيز التعاون �ضد الإرهاب

بايدن يعلن مقتل الظواهري وموا�صلة مالحقة القاعدة
•• عوا�صم-وكاالت:

�أعلن الرئي�س الأمريكي جو بايدن مقتل زعيم تنظيم
القاعدة �أمين الظواهري يف غارة بكابل ،م�شرياً �إىل �أن
العدالة �أخذت جمراها.
و�أو� �ض��ح �أن ال�ظ��واه��ري م���س��ؤول ع��ن عمليات �إرهابية
ا�ستهدفت �أم��ري�ك��ا ،و��ش��ارك يف عملية � 11سبتمرب يف
نيويورك.
كما قال �إن بالده �ستوا�صل مالحقة الإرهابيني حيثما
وجدوا وتقتلهم.
و�أ�ضاف �أن عملية اغتيال الظواهري متت بدقة عالية،
الفتاً �إىل �أنه وافق على عملية قتل الظواهري لدوره يف
عمليات �إرهابية �ضد بالده.
كذلك �أ�شار �إىل �أن بالده لن ت�سمح لأفغان�ستان �أن تكون
م�ل�اذا ل�ل�إره��اب�ي�ين ،و��س�ت��وا��ص��ل م�لاح�ق��ة الإرهابيني
ومراقبة تنظيم القاعدة يف �أفغان�ستان.
وق��ال متحدث با�سم البيت الأبي�ض �أم�س �إن وا�شنطن
لي�س لديها ت�أكيد من خ�لال حتليل احلم�ض النووي
ملقتل زعيم القاعدة �أمي��ن ال�ظ��واه��ري يف قلب كابول،

لكنها ت�أكدت من هويته من خالل م�صادر �أخرى.
وم��ا �إن �أعلنت ال��والي��ات املتحدة الأمريكية ،عن مقتل
زع �ي��م ت�ن�ظ�ي��م ال �ق��اع��دة �أمي� ��ن ال �ظ��واه��ري يف �ضربة
ب�أفغان�ستان مطلع الأ��س�ب��وع ،حتى ت��وال��ت ردود الفعل
املعلقة على مقتله.
ونقلت وكالة الأن�ب��اء ال�سعودية «وا���س» ،عن اخلارجية
ال�سعودية قولها :الظواهري ،يعد من قيادات الإرهاب
ال�ت��ي ت��زع�م��ت التخطيط والتنفيذ لعمليات �إرهابية
مقيتة يف الواليات املتحدة واململكة العربية ال�سعودية".
و�أكدت ال�سعودية �أهمية تعزيز التعاون وتظافر اجلهود
الدولية ملحاربة �آفة الإرهاب واجتثاثها ،مهيبة بجميع
ال ��دول ال�ت�ع��اون يف ه��ذا الإط� ��ار حل�م��اي��ة الأب��ري��اء من
التنظيمات الإرهابية.
ويف ذات ال�سياق ،كتب رئي�س ال ��وزراء الكندي جا�سنت
ت ��رودو ،على «ت��وي�تر» :مقتل �أمي��ن ال�ظ��واه��ري خطوة
نحو عامل �أكرث �أمانا� ،ستوا�صل كندا العمل مع �شركائها
يف العامل ملواجهة التهديدات الإرهابية ،وتعزيز ال�سالم
والأمن ،واحلفاظ على �سالمة النا�س هنا يف الوطن ويف
جميع �أنحاء العامل.

�إذا مت�سك بول�سونارو بال�سلطة:

ال�سيناريو الذي يجعل الربازيل ترتعد!

•• الفجر -خرية ال�شيباين

هل من املمكن �إعادة �صنع الهجوم على مبنى الكابيتول بوا�شنطن
يف برازيليا؟ مع اقرتاب االنتخابات الرئا�سية يف �أكتوبر ،مثل هذا
ال�سيناريو الكارثي غري م�ستبعد.
هذا عيب ال يعاين منه جايري بول�سونارو :الإخفاء« .اهلل وحده
قادر على انتزاعي من ال�سلطة» ،قال الرئي�س الربازيلي .من ريو
�إىل ماناو�س ،حذر اجلميع :لن يتم التخل�ص منه ب�سهولة.
قبل �أقل من ع�شرة �أ�سابيع من االنتخابات الرئا�سية يف � 2أكتوبر
وبينما �أعلن جايري ّ
تر�شحه يف  24يوليو ،للح�صول على تفوي�ض
جديد �ضد لوال الأوف��ر حظا ،مل تكن الدميقراطية الربازيلية
ال�شابة م�ه��ددة ب�ه��ذا ال�شكل واحل�ج��م منذ نهاية الدكتاتورية
(التفا�صيل �ص)10
الع�سكرية عام .1985

بول�سونارو يطعن م�سبقا يف النتائج
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طالب من الإمارات يلتقون حاكمة طوكيو
•• طوكيو  -وام:

02

التقى طالب يف املرحلة الثانوية من دولة الإمارات العربية املتحدة وطوكيو
مع حاكمة طوكيو يوريكو كويكي �أم�س الأول يف �إطار االحتفاالت بالذكرى
اخلم�سني لت�أ�سي�س العالقات بني البلدين .عُقد االجتماع يف مبنى حكومة
العا�صمة طوكيو مب�شاركة  10طالب �إماراتيني و 10طالب يابانيني من
املرحلة الثانوية للأعمار بني  15و 18عاماً ،مبوجب التبادل الطالبي
ال�ه��ادف اىل التوا�صل وال�ت�ع��ارف ب�ين الثقافات وت�ب��ادل الأف�ك��ار م��ن خالل
الزيارات.
و�أعربت حاكمة طوكيو يف حديثها للطالب عن ال�شكر �إىل �صاحب ال�سمو

ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة"حفظه اهلل" لتحقيق برنامج لدى ال�شباب منظور عاملي وجتارب يف التبادل الثقايف� ..أ�شعر بقوة �أن ال�شباب
التبادل الثقايف الطالبي مع اليابان .وقالت كويكي  ":زرت الإمارات العربية �سوف يقدمون مبادرات لأجل م�ستقبل الإمارات العربية املتحدة واليابان".
املتحدة يف مايو وتبادلت الآراء مع �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن زايد و يف ت�صريح خا�ص اىل مرا�سل /وام /يف اليابان قال الربوفي�سور يوتارو
�آل نهيان وحتدثنا عن برنامج التبادالت بني طالب املدار�س الثانوية� ..أنا �أوكي من جامعة كيو�شو ،امل�شرف على زيارة وفد طالب الإمارات� ،إنه كان قد
�سعيدة ح ًقا �أن زيارة وفد املرحلة الثانوية حتقق بعد وقت ق�صري من زيارتي حتدث مع �سفري اليابان لدى الإمارات �أكيو �إي�سوماتا عن الربنامج ،و التقى
ال�سفري مع وزي��ر الرتبية والتعليم يف دول��ة الإم��ارات حيث ج��رت مناق�شة
�إىل االمارات" .
ً
وحتدثت احلاكمة باللغتني العربية واالنكليزية مهنئة ال�ط�لاب ،الذين الزيارة معه.
�أم�ضوا �أ�سبوعني يف اليابان .وقالت كويكي "�أنا �سعيدة جداً با�ستقبالكم هنا ير�أ�س الربوفي�سور �أوك��ي م�شروع جي-مينا " J-MENAم�شروع �شبكة
اليوم� ..إن زيارتكم لليابان جتربة ثمينة وهي بداية رائعة ت�ساهم يف منو الدرا�سة العاملية يف اليابان وال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا" ،الذي يهدف
البلدين وتعزيز عالقاتنا يف امل�ستقبل" .وقالت كويكي "من املهم �أن يكون �إىل م�ضاعفة عدد الطالب من منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا خالل

ال�سنوات اخلم�س املقبلة .وتنفذ امل�شروع جامعة كيو�شو بتمويل من احلكومة
اليابانية .و�شكر الطالب اليابانيون من �ضاحية ميتاكا يف طوكيو �ضيوفهم
و�أعربوا عن رغبتهم يف زيارة الإمارات .ويف اللقاء ،قالت طالبة يابانية "�إنه
ل�شرف عظيم ان نلتقي هنا اليوم .نحن حري�صون على تعلم كيفية تطوير
وجهة نظر دولية لتحقيق جمتمع متعدد الثقافات يتفاعل مع النا�س من
خمتلف البلدان والثقافات ،مبا يف ذلك الإمارات العربية املتحدة" .و�أعربت
عن �أملها يف �أن حتظى بفر�صة زيارة الإمارات يف امل�ستقبل القريب .و�أعربت
املتحدثة با�سم الوفد الطالبي الإم��ارات��ي عن تقديرها للحفاوة اليابانية
خالل هذه الزيارة التي ت�ضمنت زيارات مواقع جميلة يف اليابان ا�ضافة اىل
فر�ص التبادل واملعرفة وزيادة اخلربة.

حمدان بن زايد يزور مقر الهالل االحمر ويطلع على �أهداف ومبادرات م�شروعي «حفظ النعمة» و «الغدير»
•• �أبوظبي-وام:

�أك��د �سمو ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة
رئي�س هيئة الهالل االحمر حر�ص الهيئة على تبني امل�ب��ادرات املحلية التي
تعمل على ا�ستدامة العطاء وتعزيز ال�ق��درات من خ�لال توفري م�صادر دخل
ثابتة للأ�سر املتعففة وال�شرائح ال�ضعيفة.
وق��ال �سموه �إن الهيئة خطت خ�ط��وات ك�ب�يرة نحو �آف ��اق �أرح ��ب م��ن التو�سع
واالنت�شار الكمي والكيفي يف امل�شاريع والربامج املوجهة للفئات وال�شرائح التي
ترعاها داخل الدولة وخارجها.
جاء ذلك خالل الزيارة التي قام بها �سموه ملقر هيئة الهالل االحمر يف �أبوظبي
لالطالع على �أهداف ومبادرات م�شروعي "حفظ النعمة" و"الغدير" التابعني
للهيئة.
وقال �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان �إن م�شروع حفظ النعمة ي�سهم بدور
كبري يف احلد من الإ�سراف و�شكر النعم التي حبانا اهلل بها من خالل �إعادة
تدوير الفائ�ض من الغذاء والك�ساء والأث��اث والتربع بها لأ�صحاب احلاجات
والدخل املحدود لتعزيز مبد�أ التكافل والرتاحم واملودة والإخاء والعطاء التي
يتميز بها جمتمع الإمارات.
و�أ�شار �سموه �إىل �أن امل�شروع ي�سعى كذلك اىل حث الأفراد والهيئات احلكومية
واخلا�صة على مد املزيد من ج�سور التوا�صل مع املحتاجني وحتقيق اال�ستفادة
الق�صوى من كميات الطعام امل�ه��درة و�سد احلاجة ل��دى ال�شرائح امل�ستفيدة
وو��ص��ول امل�ساعدات بطريقة �سهلة و�آم�ن��ة واملحافظة على البيئة م��ن خالل
تدوير الفائ�ض عن احلاجة.

ونوه �سموه بالأهداف التي �أن�شئ من �أجلها م�شروع "الغدير للحرف الإماراتية"
وال��ذي ي�سهم يف حت�سني حياة احلرفيات العامالت يف امل�شروع ودع��م �أو�ضاع
�أ�سرهن االقت�صادية واالجتماعية وابراز الهوية الثقافية والرتاثية للإمارات
ومتكني املواطنات من اكت�ساب اخلربات الالزمة بهدف احياء احلرف القدمية
ونقلها �إىل االجيال احلالية.
وثمن �سمو ال�شيخ ح�م��دان ب��ن زاي��د �آل نهيان اجل�ه��ود الكبرية التي يبذلها
القائمون على م�شروعي "حفظ النعمة" و"الغدير" ودعا �إىل طرح املزيد من
املبادرات والربامج التي من �ش�أنها تفعيل وتعزيز دور و�أهداف امل�شروعني.
وك��ان �سمو ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل نهيان قد تعرف يف بداية الزيارة على
�أهداف ومبادرات م�شروع حفظ النعمة وبح�ضور �سعادة �أحمد مطر الظاهري
مدير مكتب �سمو ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة و�سعادة حمود اجلنيبي
االمني العام املكلف لهيئة الهالل االحمر وعدد من امل�س�ؤولني بالهيئة.
كما تعرف �سموه على بداية ت�أ�سي�س امل�شروع وا�سرتاتيجية عمله وخططه
واق�سامه و�أه ��م امل �ب��ادرات والإجن� ��ازات ال�ت��ي حققها خ�لال ال�سنوات املا�ضية
و�أب��رز م�شاريعه امل�ستقبلية حيث قدم م�شروع حفظ النعمة منذ انطالقه يف
عام  2004م�ساعدات للكثري من امل�ستفيدين داخل الدولة وخارجها �شملت
الغذاء وال��دواء والك�ساء والأث��اث وغريها من الربامج وامل�ساعدات االن�سانية
واخلريية.
و�شاهد �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان عر�ضا عن اخلدمات التي قدمها
امل�شروع خالل الـ�ستة �أ�شهر املا�ضية حيث بلغ عدد امل�ستفيدين من ق�سم الغذاء
�أك�ثر من  700ال��ف �شخ�ص وباجمايل ع��دد املنتجات امل��وزع��ة ح��وايل مليون
و 147منتجا بلغت قيمتها  21مليون ودره��م ،وفيما يخت�ص بق�سم الك�ساء

فقد بلغ عدد املالب�س املوزعة حوايل  332الف قطعة ا�ستفاد منها �أكرث من
 16الف �شخ�ص وبقيمة بلغت حوايل  143الف درهم فيما ا�ستفاد من االثاث
ما يقرب من � 300أ�سرة وبقيمة بلغت حوايل  900الف درهم.
كما اطلع �سموه على اخلطة اال�سرتاتيجية مل�شروع حفظ النعمة والتي تت�ضمن
ط��رح خ��دم��ات ال�ك�ترون�ي��ة ج��دي��دة تتمثل يف تطبيق ال�ه��ات��ف ال��ذك��ي واملزمع
اطالقه خالل ال�شهر اجل��اري ويهدف اىل التو�سع يف تقدمي اخلدمات وفتح
قنوات للتربع ومواكبة التطور يف تقدمي اخلدمات االلكرتونية باال�ضافة اىل
تطبيق نظام الكرتوين ملخازن حفظ النعمة.
كما ت�شمل اخلطة مبادرة رائدة من طلبة كلية الهند�سة بجامعة �أبوظبي يتم
م��ن خاللها توظيف خرباتهم الأك��ادمي�ي��ة والتطبيقية يف توفري متطلبات
الأثاث الالزمة مل�ساكن املحتاجني ،واال�ستفادة من تربعات الأثاث الواردة من
بع�ض اجلهات والفنادق وحمالت االثاث واالفراد والعمل على �صيانتها واعادة
ت�صميمها وفقا لأف�ضل املعايري العلمية التي حتقق اال�ستدامة وتلبي احتياجات
القاطنني يف هذه امل�ساكن.
كما ت�شمل املبادرة اعادة تدوير و�صيانة االثاث واال�ستفادة منه ب�صورة عملية يف
�سد احتياجات هذه امل�ساكن مع ا�ضفاء مل�سات ابداعية من الطالب والطالبات
علي قطع الأثاث عرب منظور �شامل للتخطيط املعماري لكل م�سكن من هذه
امل�ساكن وااللتزام باالبعاد االجتماعية وال�صحية التي تنا�سب البيئة املحلية
والتخطيط العمراين للمجمعات ال�سكنية لهذه الفئات امل�ستفيدة.
كما ت�ستهدف املبادرة كذلك متكني قاطني هذه امل�ساكن من العي�ش الكرمي عرب
توظيف العنا�صر البيئية املتاحة وارتباطها بتوظيف الأث��اث املنزيل لتحقيق
جودة احلياة لهذه الفئات االجتماعية واال�ستفادة من تربعات االثاث الوارده

لتمكني احتياجات ومتطلبات امل�ستفيدين باال�ضافة اىل اعادة تدوير و�صيانة
االثاث واال�ستفادة من اثاث الفنادق بهدف توزيعها على املحتاجني.
وتت�ضمن امل �ب��ادرات ان�شاء م�شغل للخياطة وت��وزي��ع ع��دد م��ن ح��اوي��ات حفظ
النعمة حديثة وع�صرية لتجميع املقتنيات القدمية واجلديدة وحتويل خملفات
االطعمة غري امل�ستخدمة اىل �أ�سمدة ع�ضوية واال�ستفادة منها باال�ضافة اىل
و�ضع ثالجات امل�شروع يف املراكز التجارية ال�ستقبال م�ساهمات املطاعم من
الوجبات الطازجة وتوزيعها على امل�ستفيدين ب�شكل يومي.
من جانب �آخر قام �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان خالل الزيارة بتفقد
م�شروع الغدير للحرف الإماراتية� ،أحد امل�شاريع الرائدة لهيئة الهالل االحمر
االم��ارات��ي ويحظى برعاية كرمية من ح��رم �سمو ال�شيخ حمدان بن زاي��د �آل
نهيان �سمو ال�شيخة �شم�سة بنت حمدان بن حممـد �آل نهيان م�ساعدة �سمو
رئي�س هيئة الهالل الأح�م��ر الإم��ارات��ي لل�ش�ؤون الن�سائية ،وال��ذي مكن منذ
انطالقته يف � 2006أك�ثر من  200حرفية من الن�ساء املبدعات يف جمال
احلرف امل�ستدامة.
وا�ستمع �سمو ال�شيخ حمدان بن زايد �آل نهيان من بع�ض احلرفيات اىل اخلدمات
واملنتجات التي يقدمها امل�شروع وتعرف على �أهم �أق�سام امل�شروع وهي اخلو�ص
وال�سدو وال�صل�صال والتي يتم ت�صنيع بع�ض منتجاتها خ�صي�صا لبع�ض اجلهات
احلكومية واخلا�صة التي تدعم م�شروع الغدير ب�شكل دائم.
كما �شاهد �سموه جمموعة حديثة من منتجات الغدير �أطلق عليها "جمموعة
الظفرة" وتتكون من �شموع ح�صن الظفرة و�صحون النخيل و�سالل اخلو�ص
و�شمعة احليب امل�ستوحاة من الزيوت امل�ستخرجة من نواة التمر باال�ضافة اىل
�سالل الظفرة وهي دمج بني حرفتي اخلو�ص وال�صل�صال.

الإمارات ت�شارك مب�ؤمتر «�أفغان�ستان :الأمن والتنمية االقت�صادية» يف ط�شقند
•• �أبوظبي -وام:

�شاركت دولة الإمارات يف م�ؤمتر "�أفغان�ستان :الأمن والتنمية
االقت�صادية" الذي عقد يف العا�صمة الأوزبكية ط�شقند يومي
 25و 26يوليو  ،2022وت��ر�أ���س وف��د ال��دول��ة �سعادة �سامل
حممد الزعابي ،مدير �إدارة التعاون الأم�ن��ي ال��دويل بوزارة
اخلارجية والتعاون الدويل.
ويف كلمة �أم��ام امل�ؤمتر �أك��د �سعادة الزعابي على موقف دولة
الإم��ارات الثابت والرا�سخ لدعم الأم��ن وال�سالم واال�ستقرار
وحتقيق التنمية الإن�سانية واالقت�صادية يف �أفغان�ستان ،وقال:
"�إن حتقيق الأمن واال�ستقرار يف و�سط �آ�سيا مهم للمنطقة
والعامل" .و�أو� �ض��ح �أن دول��ة االم ��ارات ت��ويل �أول��وي��ة ملكافحة
الإره ��اب وال�ت�ط��رف بجميع �أ��ش�ك��ال��ه ،م�شرياً �إىل �إدان ��ة دولة

الإم ��ارات الهجومني الإره��اب�ي�ين اللذين وقعا يف �أفغان�ستان
يف يونيو املا�ضي وا�ستهدف �أحدهما م�سجداً يف �شمال �شرق
�أفغان�ستان فيما ا�ستهدف الآخ ��ر معبدا لطائفة ال�سيخ يف
العا�صمة كابول ،و�أ�سفرا عن مقتل و�إ�صابة عدد من الأبرياء،
معرباً عن خال�ص التعازي لل�شعب الأفغاين ال�صديق والتمنيات
بال�شفاء العاجل للم�صابني.
و�أ�ضاف �سعادته يف كلمته قائ ً
ال" :يجب �أن تكون حقوق املر�أة
وتعليم الفتيات الأفغانيات هدفاً �أ�سا�سياً لكافة الدول" باعتبار
ذلك املحور الأ�سا�سي جلهود دولة الإم��ارات ،ويف هذا ال�سياق،
ا�ستعر�ض �سعادته م�ب��ادرة �سمو ال�شيخة فاطمة بنت حممد
بن زايد لتمكني املر�أة الأفغانية وتوفري فر�ص العمل و�ضمان
احلياة الكرمية لها من خالل برنامج "�سجاد ال�سالم" لإنتاج
ال�سجاد وتطوير الريف الأفغاين.

كما ا�ستعر�ض �سعادة الزعابي امل�ساعدات الإغاثية والتنموية
املقدمة لل�شعب الأف�غ��اين ،منوهاً �إىل توجيه �صاحب ال�سمو
ال�شيخ حممد بن زايد �آل نهيان ،رئي�س الدولة "حفظه اهلل"،
بت�سيري ج�سر جوي يحمل �سال ًال غذائية متكاملة و�إمدادات
طبية وفريقاً طبياً وم�ست�شفى ميدانياً للتخفيف من تداعيات
الزلزال املدمر الذي �ضرب واليتي خو�ست وبكتيكا جنوب �شرق
�أفغان�ستان ال�شهر املا�ضي .كما �أ�شاد بجهود منظمة التعاون
الإ� �س�لام��ي وال�ب�ن��ك الإ� �س�لام��ي للتنمية يف ت�سهيل �إي�صال
امل�ساعدات الإن�سانية عن طريق ان�شاء ال�صندوق الإ�ستئماين
الإن�ساين الأفغاين.
واختتم �سعادة الزعابي كلمته متمنياً حتقيق النتائج املرجوة
م��ن م ��ؤمت��ر ط�شقند ال� ��دويل لتحقيق الأم� ��ن واال�ستقرار
واالزدهار لل�شعب الأفغاين ال�صديق.

«م�صدر» تعلن �إغالق متويل م�شروع حمطة «كاراداغ» للطاقة الكهرو�ضوئية يف �أذربيجان
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت �شركة �أبوظبي لطاقة امل�ستقبل "م�صدر" � -إح��دى ال�شركات العاملية
الرائدة يف جمال الطاقة املتجددة� ..أم�س عن �إغ�لاق متويل حمطة كاراداغ
للطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية التي تبلغ قدرتها الإنتاجية  230ميجاواط
يف �أذرب�ي�ج��ان ،وه��و �أول م�شروع طاقة �شم�سية م�ستقل قائم على اال�ستثمار
الأجنبي يف البالد ،و�أوىل م�شاريع "م�صدر" يف �أذربيجان.
وي�شارك يف متويل امل�شروع �صندوق �أبوظبي للتنمية ،وبنك التنمية الآ�سيوي،
والبنك الأوروبي للإن�شاء والتعمري ،والوكالة اليابانية للتعاون الدويل.
وقال معايل برويز �شاهبازوف ،وزير الطاقة يف �أذربيجان " يعك�س النجاح يف
�إجناز هذه املرحلة املهمة طبيعة نهجنا وت�صميمنا على ت�ضافر جهود خمتلف
الأط ��راف والتزامها بتنفيذ امل���ش��روع .ومتا�شياً م��ع ال�ه��دف الوطني املتمثل

يف حتقيق بيئة نظيفة وتنمية خ�ضراء ،فقد و�ضعت الدولة خططاً طموحة
لال�ستفادة من م��وارده��ا ال��وف�يرة من الطاقة املتجددة ،وال �شك �أن م�شروع
الطاقة ال�شم�سية هذا �سيكون مبثابة خطوة رائدة متهد الطريق للمزيد من
امل�شاريع يف جمال الطاقة النظيفة م�ستقب ً
ال .ومن �ش�أن هذا امل�شروع وغريه من
ً
امل�شاريع امل�شابهة دعم حتقيق امل�ساهمات املحددة وطنيا بحلول عام ،2050
والتي مت الإعالن عنها على هام�ش م�ؤمتر املناخ كوب ."26
وت�ستهدف �أذربيجان زيادة ح�صة الطاقة املو ّلدة من م�صادر متجددة �إىل 30
يف املائة بحلول عام  ،2030حيث تتطلع البالد �إىل تنويع اقت�صادها وتقليل
انبعاثات غازات االحتبا�س احلراري.
من جانبه ،قال حممد جميل الرحمي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة "م�صدر"..
" تعترب حمطة ك��اراداغ �أول م�شروع ل�شركة م�صدر يف �أذربيجان ،وبالتايل
نحن فخورون بالو�صول �إىل هذه املرحلة املهمة من تطوير املحطة ومن �ش�أن

امل�شروع �أن ي�شكل منوذجاً يحتذى للم�ساهمة يف دعم جهود �أذربيجان يف جمال
الطاقة النظيفة والتزامها بتحقيق التحوّل املن�شود يف قطاع الطاقة ودفع
عملية التنمية امل�ستدامة".
وكا الرئي�س التنفيذي ل�شركة "م�صدر" ح�ضر يف �شهر مار�س املا�ضي مرا�سم
ال�ت��د��ش�ين ال��ر��س�م��ي ل�ب��دء �أع �م��ال �إن �� �ش��اء حم�ط��ة ك � ��اراداغ للطاقة ال�شم�سية
الكهرو�ضوئية املتوقع بدء ت�شغيلها التجاري خالل عام  .2023و�ست�ساهم
املحطة يف توليد ن�صف مليار كيلوواط �-ساعة من الكهرباء �سنوياً ،وهو ما
يكفي لتلبية احتياجات �أكرث من � 110آالف منزل ،واحلد من انبعاث �أكرث من
� 200ألف طن من الكربون �سنوياً .ف�ض ً
ال عن توفري فر�ص عمل جيدة.
وكانت "م�صدر" وقعت اتفاقيات مع وزارة الطاقة يف جمهورية �أذربيجان
لتطوير م�شاريع طاقة نظيفة ومتجددة ب�ق��درات �إنتاجية �إجمالية م�ؤكدة
تبلغ " 4جيجاواط" يف املرحلة الأوىل ،مع احل�صول على حق تطوير "6

جيجاواط" �إ�ضافية كمرحلة ثانية .و�شملت االتفاقيات املوقعة يف �شهر يونيو
املا�ضي ،تنفيذ م�شاريع لطاقة الرياح الربية بقدرة  1جيجاواط ،و�أخ��رى يف
جم��ال الطاقة ال�شم�سية الكهرو�ضوئية بقدرة  1جيجاواط ،بالإ�ضافة �إىل
اتفاقية لتطوير م�شاريع متكاملة لطاقة ال��ري��اح البحرية والهيدروجني
الأخ�ضر بقدرة  2جيجاواط.
وتعترب �شركة "م�صدر" واح��دة من �شركات الطاقة املتجددة الأ�سرع من��واً يف
العامل مع توقعات ب�أن ت�صل القدرة الإجمالية مل�شاريعها �إىل  100جيجاواط
بحلول عام  ،2030حيث متكنت ال�شركة خالل العام املا�ضي فقط من حتقيق
منو يف حمفظة م�شاريعها العاملية بن�سبة  .40%وقد مت الإعالن يف دي�سمرب
املا�ضي عن اتفاقية ا�سرتاتيجية بني "�أدنوك" و"طاقة" و"مبادلة" المتالك
كل منها ح�صة يف "م�صدر" بهدف تو�سيع نطاق التطوير واال�ستثمار يف جمال
الطاقة املتجددة والهيدروجني الأخ�ضر.

�شرطة �أبوظبي تخالف � 4200سائق لـ «عدم و�ضوح �أرقام املركبة»
•• �أبوظبي-وام:

خالفت �شرطة �أب��وظ�ب��ي � 4200سائق ب�سبب
�إخفاء بيانات لوحات املركبات الثقيلة واخلفيفة
ب�صورة يتعذر معها ر�صد �أرقام اللوحات �أو متييز
الفئة وامل�صدر خ�لال الن�صف الأول م��ن العام
اجلاري .
ودع��ت ال�سائقني �ضمن حملة "درب ال�سالمة"
�إىل ع��دم �إخ�ف��اء بيانات املركبات ب ��أي �شكل من
الأ�شكال �أو حماولة تغطية اللوحات عند قيادتها
من غري حمولة �أو عند حتميل مواد �أو حتميل

الدراجات الهوائية.
ومنها قيام بع�ض �سائقي ال�شاحنات با�ستخدام
و�أو� �ض �ح��ت �أن امل ��ادة رق��م " 27ب" م��ن قانون �أغطية ت�صل �إىل م�ستوى موقع لوحات الأرقام
ال���س�ير وامل � ��رور االحت � ��ادي ت�ن����ص ع�ل��ى معاقبة او تو�صيل خراطيم قريبة م��ن م��وق��ع اللوحة
مرتكبي الأعمال التي قد ت�ؤدي �إىل "عدم و�ضوح ب���ص��ورة التظهرها ب�شكل جيد �أو ع��دم �صيانة
�أرق� ��ام ل��وح��ات امل��رك�ب��ة " غ��رام��ة م��ال�ي��ة قدرها موقع لوحات الأرقام ب�شكل دوري مع طول مدة
 400درهم م�ؤكدة احلر�ص على تكثيف الرقابة ا�ستخدام ال�شاحنة على الطريق.
املرورية واتخاذ الإج��راءات القانونية مبخالفة و�أكدت �شرطة �أبوظبي على ت�شديد الرقابة على
�أي مركبة ال تلتزم بتو�ضيح ارقام لوحاتها وفقا حركة ال�سري وامل��رور يف الطرق كافة ،مو�ضحة
لقانون ال�سري واملرور االحتادي .وذكرت �أن بع�ض �أن مثل ه��ذه املخالفات يتم ر�صدها ومتابعتها
ال�سائقني يرتكبون �سلوكيات على الطريق العام وت�صويرها ب��دق��ة ،وي�ج��ري خمالفة مرتكبيها
توقعهم يف خمالفات مرورية وغرامات مالية  ،وتطبيق القانون بحقهم.
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ال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف حت�صل على �شهادة نظام �إدارة ال�سالمة البيولوجية
•• �أبوظبي-وام:

ح�صلت الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوقاف
على �شهادة االمتثال لنظام �إدارة �ضمان ال�سالمة
ال�ب�ي��ول��وج�ي��ة امل �م �ن��وح��ة م��ن ق �ب��ل ه�ي�ئ��ة الإم � ��ارات
للت�صنيف ،وذلك بعد اجتيازها كل عمليات التدقيق
على متطلبات ه��ذا النظام بنجاح وت�ف��وق ،لت�صبح
ب��ذل��ك �أول م��ؤ��س���س��ة يف منطقة ال �� �ش��رق الأو�سط
والعامل العربي حت�صل على ه��ذه ال�شهادة وتن�ضم
�إىل ثمانية ع�شر منظمة دول�ي��ة م �ب��ادرة يف تعزيز
منظومة ال�سالمة البيولوجية.

ويعد ه��ذا الإجن��از نتيجة جلهود الهيئة وحر�صها الع�صرية.
على اتباع �أف�ضل املمار�سات واملعايري التي ت�ساهم و�أكدت الهيئة �أن الدعم والرعاية الذي حتظى به من
يف تقليل خماطر انت�شار الأوبئة يف الأماكن املغلقة القيادة الر�شيدة �ساهم يف ارتقاء خدماتها ومواكبتها
حيث قامت بتوفري املتطلبات التي ت�ضمن �سالمة ملتغريات الع�صر م��ؤك��دة عزمها على حتقيق ر�ؤية
العاملني فيها واملتعاملني معها ،وتطبيق الأ�س�س القيادة الر�شيدة وتلبية طموحات اجلمهور.
التي تعزز ه��ذا املنحى يف جميع مبانيها وفروعها وت�سلم ال�شهادة الدكتور حممد مطر الكعبي رئي�س
وك��ذل��ك امل�ساجد وم��راك��ز حتفيظ ال �ق��ر�آن الكرمي الهيئة العامة لل�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق ��اف من
وامل�ب��اين الوقفية على م�ستوى ال��دول��ة ،بالإ�ضافة املهند�س �سعيد �سامل امل�سكري الرئي�س التنفيذي
�إىل ت�أهيل كل امل�ساهمني يف حتقيق هذا الهدف عرب ل�ه�ي�ئ��ة الإم� � ��ارات للت�صنيف "ت�صنيف" بح�ضور
الدورات املخ�ص�صة والتدريبات التي ت�ساهم يف رفع حممد �سعيد النيادي مدير ع��ام الهيئة وع��دد من
الكفاءة واالبتكار والتعامل الإيجابي مع امل�ستجدات املوظفني.

03

احلكام يعزون خادم احلرمني بوفاة الأمرية مي بنت بندر �آل �سعود
بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ،ع�ضو
املجل�س الأع�ل��ى حاكم ال�شارقة برقية تعزية �إىل �أخ�ي��ه خ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة ،عرب فيها عن خال�ص تعازيه و��ص��ادق موا�ساته يف
وفاة �صاحبة ال�سمو الأمرية مي بنت بندر بن حممد بن عبدالرحمن �آل
�سعود.
كما بعث �سمو ال�شيخ �سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد
ونائب حاكم ال�شارقة ،و�سمو ال�شيخ عبداهلل بن �سامل بن �سلطان القا�سمي
نائب حاكم ال�شارقة ،و�سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن �سلطان القا�سمي
نائب حاكم ال�شارقة ،برقيات تعزية مماثلة �إىل خادم احلرمني ال�شريفني.

كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حميد بن را�شد النعيمي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم عجمان برقية تعزية �إىل �أخيه خ��ادم احلرمني ال�شريفني
امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة ،عرب فيها عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته يف وفاة �صاحبة
ال�سمو الأمرية مي بنت بندر بن حممد بن عبدالرحمن �آل �سعود.
كما بعث �سمو ال�شيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان و�سمو
ال�شيخ ن��ا��ص��ر ب��ن را� �ش��د النعيمي ن��ائ��ب ح��اك��م ع�ج�م��ان برقيتي تعزية
مماثلتني �إىل خادم احلرمني ال�شريفني.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�ضو املجل�س
الأعلى حاكم الفجرية برقية تعزية �إىل �أخيه خادم احلرمني ال�شريفني

امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية
ال�شقيقة ،عرب فيها عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته يف وفاة �صاحبة
ال�سمو الأمرية مي بنت بندر بن حممد بن عبدالرحمن �آل �سعود.
ك�م��ا ب�ع��ث �سمو ال�شيخ حم�م��د ب��ن ح�م��د ب��ن حم�م��د ال���ش��رق��ي ويل عهد
الفجرية برقية تعزية مماثلة �إىل خادم احلرمني ال�شريفني.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن را�شد املعال ع�ضو املجل�س الأعلى
حاكم �أم القيوين برقية تعزية �إىل �أخيه خادم احلرمني ال�شريفني امللك
�سلمان بن عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة
عرب فيها عن خال�ص تعازيه و��ص��ادق موا�ساته يف وف��اة �صاحبة ال�سمو
الأمرية مي بنت بندر بن حممد بن عبدالرحمن �آل �سعود.

كما بعث �سمو ال�شيخ را�شد بن �سعود بن را�شد املعال ويل عهد �أم القيوين
برقية تعزية مماثلة �إىل خادم احلرمني ال�شريفني.
كما بعث �صاحب ال�سمو ال�شيخ �سعود بن �صقر القا�سمي ع�ضو املجل�س
الأع �ل��ى ح��اك��م ر�أ� ��س اخل�ي�م��ة  ،ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة �إىل �أخ �ي��ه خ ��ادم احلرمني
ال�شريفني امللك �سلمان ب��ن عبدالعزيز �آل �سعود ملك اململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة عرب فيها عن خال�ص تعازيه و�صادق موا�ساته بوفاة
�صاحبة ال�سمو الأم�ي�رة م��ي بنت ب�ن��در ب��ن حممد ب��ن عبدالرحمن �آل
�سعود.
كما بعث �سمو ال�شيخ حممد بن �سعود بن �صقر القا�سمي ويل عهد ر�أ�س
اخليمة  ،برقية تعزية مماثلة �إىل خادم احلرمني ال�شريفني.

ختام الأن�شطة ال�صيفية ملفو�ضية ك�شافة العني
•• العني -وام:

اختتمت مفو�ضية ك�شافة ال�ع�ين -حت��ت مظلة جمعية ك�شافة الإم ��ارات
وبالتعاون مع نادي ليدر كيدز بالعني -فعاليات املخيم ال�صيفي الذي �أقيم
مب�شاركة مب�شاركة  150ك�شافا ميثلون املدار�س احلكومية مبدينة العني،
حتت �شعار "الك�شفية تكنولوجيا وابتكار" والذي نظمته اجلمعية بالتعاون
مع م�ؤ�س�سة الإمارات للتعليم املدر�سي.
و تواكبت الأن�شطة اخلتامية للمخيم مع احتفاالت اليوم العاملي للمنديل
الك�شفي الذي يوافق الأول من �أغ�سط�س ،و تنوعت الأن�شطة والربامج التي

ت�ضمنها برنامج املخيم ال�صيفي و �شملت �أن�شطة ك�شفية ت�ضمنت تعليم
الك�شافني امل�شاركني �أ�سا�سيات احلركة الك�شفية واملتمثلة يف الوعد والقانون
ومهارات ا�ستخدام احلبال والعقد والربطات وغريها من الفنون الك�شفية،
بالإ�ضافة �إىل الأن�شطة الريا�ضية التي تنوعت بني �أن�شطة الدفاع عن النف�س
وال�سباحة واجلمباز والفرو�سية.
و ت�ضمنت فعاليات الن�شاط اخلتامي للمخيم ال�صيفي عدة ان�شطة مميزة
ب��د�أت بحفظ وت�لاوة القر�آن الكرمي ،الر�سم والأ�شغال اليدوية ،التدريب
على املهارات الك�شفية املختلفة ،والألعاب وامل�سابقات الريا�ضية مثل :لعبة
امل�ب��ارزة ،ال�سباحة ،الكاراتيه ،كيك بوك�سينج ،وتوزيع ال�شهادات واجلوائز

وامل �ي��دال �ي��ات ع�ل��ى الأ� �ش �ب��ال وال��زه��رات وال�ك���ش��اف�ين وامل��ر� �ش��دات الفائزين و�أك��د خالد ال�ساعدي ع�ضو جمل�س �إدارة مفو�ضية ك�شافة العني وامل�شرف
واملتفوقني يف الأن�شطة املختلفة .و�أو�ضح خليل رحمة الأمني العام للجمعية ال�ع��ام على املخيم الك�شفي ال�صيفي مبفو�ضية ك�شافة ال�ع�ين� ،أن املخيم
�أن الأن�شطة الك�شفية التي نظمتها مفو�ضية ك�شافة العني ات�سمت بخروجها ال�صيفي ه��ذا ال�ع��ام �شهد �إق�ب��ا ًال ك�ب�يراً م��ن م��راح��ل �سنية خمتلفة تعك�س
عن امل�ألوف لتحقيق �أق�صى درجات اال�ستفادة للفتية وال�شباب امل�شاركني يف حر�ص �أول�ي��اء الأم��ور على �إ��ش��راك االبناء يف الأن�شطة الك�شفية والتي مت
املخيم ،وانعك�س ذلك على امل�ستوى املتميز من الإتقان للعديد من املهارات �إعدادها بحيث تتنا�سب مع احتياجات الفتية وال�شباب وت�ساهم يف تنميتهم
وال��ذي جت�سد يف حفل ختام الأن�شطة ال�صيفية مبفو�ضية ك�شافة العني تنمية متكاملة تراعي اجلانب البدين واملعريف والذهني .
..وت��وج��ه بال�شكر �إىل �أول�ي��اء الأم��ور الذين حر�صوا على تواجد �أبناءهم ،و �أكد �أولياء الأمور �أهمية املخيم الك�شفي للأبناء وطالبوا با�ستمرار الن�شاط
ط��وال فعاليات املخيم� ،إمي��ان�اً منهم بالفائدة التي يكت�سبها الطلبة عرب الك�شفي طوال العام ولي�س يف ال�صيف فقط ،ملا مل�سوه من فوائد انعك�ست على
�سلوكيات الأبناء وتنمية قدراتهم املختلفة.
م�شاركتهم يف الن�شاط ال�صيفي وا�ستثمار وقت فراغهم فيما ينفعهم .

املخيمات ال�صيفية  ..تربية وتعليم يف قالب ترفيهي
•• �أبوظبي -وام:

جتمع املخيمات ال�صيفية يف دول��ة الإم� ��ارات ب�ين املتعة وال�ف��ائ��دة يف �آن
واحد ،ف�إىل جانب دورها الرتفيهي تلعب دورا بارزا يف بناء قدرات الطلبة
و�صقل مواهبهم خالل مو�سم الإج��ازة ال�صيفية ،وت�سهم يف تر�سيخ القيم
االجتماعية والوطنية الأ�صيلة يف نفو�سهم.
وحققت املخيمات ال�صيفية نقلة نوعية على م�ستوى الأن�شطة والربامج
التي �أ�صبحت �أكرث مالئمة لروح الع�صر ولطبيعة التطور الكبري يف دولة
الإم��ارات وتطلعاتها امل�ستقبلية ،وه��و الأم��ر ال��ذي ب��دا وا�ضحا من خالل
ارتفاع عدد املخيمات ال�صيفية املتخ�ص�صة بالعلوم املتقدمة مثل الذكاء
اال�صطناعي ،والف�ضاء ،والتكنولوجيا ،وغريها.
وم��ع بداية العطلة املدر�سية � ..شهدت الإم ��ارات تنظيم جمموعة كبرية
من املخيمات ال�صيفية يف كافة مناطق الدولة ،التي تتيح جتربة فريدة
من نوعها للق�ضــاء علـى �أوقات الفراغ التي يعاين منها الن�شء ،ب�أن�شطتها
املتنوعة وال�شيقة احلافلة باملعرفة والت�سلية.
ويعد املخيم ال�صيفي  2022ال��ذي تنظمه امل�ؤ�س�سة االحت��ادي��ة لل�شباب
التابعة لوزارة الثقافة وال�شباب ،وي�ستمر لغاية � 19أغ�سط�س اجلاري �أحد
�أبرز الأن�شطة ال�صيفية التي ت�سهم يف تنمية قدرات الن�شء وتر�سيخ ثقافة
الإبداع واكت�ساب املعرفة� ،إىل جانب دوره يف متكني جميع �أفراد املجتمع من
خمتلف م�صادر املعرفة ،وتطوير مهاراتهم وقدراتهم ليكونوا قادرين على
خدمة وطنهم وجمتمعهم ب�شكل فاعل ،وتو�سعة مداركهم.
وي�شهد املخيم تنظيم �أكرث من  200برنامج ون�شاط تفاعلي ،وتقدمي �أكرث
من � 1200ساعة ا�ستثمارية يف ال�شباب و�أفراد املجتمع ،ف�ضال عن الدورات
التخ�ص�صية ،وور� ��ش العمل التفاعلية� ،إىل ج��ان��ب ال�ل�ق��اءات احلوارية،

والعرو�ض الفنية ،واجلوالت والزيارات ،واالحتفاالت.
ويركز املخيم يف دورت��ه ه��ذا العام على  3م�سارات رئي�سية ،وه��ي� :إعداد
الأطفال وال�شباب وت�سليحهم باملهارات املتقدمة واملرتبطة مبئوية الإمارات،
ومتكينهم من اكت�ساب مهارات جديدة ،رفع وعي ال�شباب حول �أ�سا�سيات
خمتلف القطاعات والأولويات الوطنية وتوعيتهم بالتوجهات امل�ستقبلية
و�إملامهم بها ،غر�س القيم الإماراتية يف �أفراد املجتمع وتعريفهم مبختلف
مكونات الهوية الإماراتية والثقافة الإماراتية.
م��ن جهتها �أط�ل�ق��ت وزارة تنمية املجتمع يف  3ي��ول�ي��و امل��ا��ض��ي " املن�صة
ال�صيفية املجتمعية  " 2022التي ت�ضم جمموعة متنوعة من املبادرات
والفعاليات وتنفذها ال��وزارة يف خمتلف �إم��ارات ومناطق الدولة بالتعاون
مع �شركائها من م�ؤ�س�سات حكومية وخا�صة وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين
وت�ستهدف خاللها كافة �أفراد الأ�سرة .
وت�ستهدف املن�صة � 10آالف �شخ�ص يف  200فعالية ملدة � 8أ�سابيع متتالية
ت�شمل املتعة واملعرفة والتناف�س والت�شويق عرب باقة متنوعة من الربامج
املبتكرة ميكن م��ن خاللها ا�ستغالل �أوق ��ات ال�ف��راغ خ�لال ف�ترة الإجازة
ال�صيفية ،حيث �صممت الربامج لتنا�سب جميع �أف��راد الأ�سرة من �أطفال
وطالب و�أولياء �أمور ،كما ميكن لكل �أ�سرة االختيار من بني جمموعة من
املبادرات والأن�شطة للم�شاركة.
ون�ظ��م ��ص�ن��دوق خليفة لتطوير امل�شاريع خميم "فين�شوري�ست" لف�صل
ال�صيف للعام  2022يف ن�سخته الرابعة ،والذي يهدف �إىل متكني ال�شباب
الإماراتيني واملقيمني� ،ضمن الفئة العمرية بني � 10إىل  ،14و� 14إىل
 18عاماً و�إك�سابهم مهارات ريادية �أ�سا�سية ،وتنمية قدراتهم الفردية يف
التعامل مع امل�شاريع التجارية ،مبا يف ذلك �أهم متطلبات ت�أ�سي�س الأعمال
ال�ت�ج��اري��ة ،وم �ه��ارات التعامل م��ع التحديات ال�ت�ج��اري��ة ،وتعزيز الثقافة

الرقمية يف �سوق تزداد فيه �أهمية التكنولوجيا ب�شكل مت�سارع.
وي�ت���ض�م��ن امل �خ �ي��م جم �م��وع��ة متخ�ص�صة م��ن ور�� ��ش ال �ع �م��ل واجلل�سات
اال�ست�شارية اخلا�صة التي يقدمها خرباء خمت�صون يف جمال ريادة الأعمال،
وال��ذي��ن �سي�شاركون معارفهم ال��ري��ادي��ة م��ن خ�لال التعريف بالعنا�صر
الأ�سا�سية لت�أ�سي�س امل�شاريع بدءا من تكوين فكرة امل�شروع والتخطيط له،
�إىل الت�سويق والعالقات العامة.
بدورها �أعلنت دائ��رة الثقافة وال�سياحة يف �أبوظبي ،عن تنظيم جمموعة
من الفعاليات والأن�شطة التفاعلية ال�صيفية خالل �شهري يوليو املا�ضي
و�أغ�سط�س اجل ��اري يف مدينة ال�ع�ين ،تت�ضمن ب��رن��ام��ج املخيم ال�صيفي
ل�ل�أط�ف��ال يف م��رك��ز ال�ق�ط��ارة للفنون ،واملخيم ال�صيفي يف متحف ق�صر
العني.
وي��رك��ز خميم القطارة ال�صيفي للأطفال ب�ين  6و� 13سنة ،على �أربعة
م�سارات رئي�سية ،هي :الف�ضاء ،والطبيعة ،وعلم الآثار ،وامل�سرح ،ويت�ضمن
ال�ع��دي��د م��ن ور� ��ش ال�ع�م��ل واحل � ��وارات وال �ل �ق��اءات وال �ع��رو���ض وال� ��دورات
التدريبية ،بال�شراكة م��ع نخبة مم�ي��زة م��ن اجل�ه��ات االحت��ادي��ة واملحلية
والقطاع اخلا�ص.
�أم��ا املخيم ال�صيفي يف متحف ق�صر ال�ع�ين ال��ذي اختتم يف  28يوليو
املا�ضي فقد ركزت فعالياته على تعزيز الهوية الوطنية والوالء واالنتماء،
وتعريف الطلبة امل�شاركني بالرتاث والعادات والتقاليد املحلية ،من خالل
برنامج حافل بالور�ش التعليمية والرحالت الثقافية والأن�شطة الرتفيهية
وامل�سابقات الرتاثية .ويف دبي �أطلق " متحف امل�ستقبل " خميمه ال�صيفي
الأول من نوعه حتت عنوان " �أبطال امل�ستقبل " مت�ضمناً ج��دو ًال حاف ً
ال
بالفعاليات والربامج التي متزج بني املرح والرتفيه والتعليم.
وي��رك��ز امل�خ�ي��م ع�ل��ى  5اه�ت�م��ام��ات �أ��س��ا��س�ي��ة ه��ي ال �ع �ل��وم والتكنولوجيا،

والهند�سة ،وال�ف��ن ،والريا�ضيات ،ويوفر املخيم ،ال��ذي ي�ستمر حتى 19
�أغ�سط�س اجل��اري ،فر�صة فريدة لتو�سيع �آف��اق الأط�ف��ال وتعزيز �شغفهم
بامل�ستقبل والإبداع والتحليق �إىل ف�ضاءات �أرحب.
ويحظى �أبطال امل�ستقبل يف خميمهم ال�صيفي بور�ش عمل تخ�ص�صية تغطي
جمموعة �شاملة من املو�ضوعات والأن�شطة ال�ش ّيقة التي تغذي ف�ضول
الأط�ف��ال يف تخ�ص�صات العلوم ،والتكنولوجيا ،والهند�سة ،والريا�ضيات.
وت�شمل ور�ش العمل مو�ضوعات ملهمة ،مثل ا�ستك�شاف الف�ضاء ،والبيئة،
وال�سعادة ،والرفاهية ،و�سيكون لدى الأطفال فر�صة التعمق يف مو�ضوعات
فريدة ودخول عامل الروبوتات والذكاء اال�صطناعي ،مبا يحاكي اهتمامات
وقدرات كلٍ منهم ،كما يف تخ�ص�صات الربجمة ،والفن.
ويف دبي �أي�ضا �أطلقت م�ؤ�س�سة وطني الإم��ارات وخدمة الأم�ين وم�ؤ�س�سة
الإم ��ارات للتعليم املدر�سي «خميم املواطنة الرقمية وتطبيقات االبتكار
الرقمي» ،والذي يعترب الأول من نوعه ،م�ستهدفاً فئتني هما :الأطفال من
�سن ال�سابعة �إىل احلادية ع�شرة ،والنا�شئة من الثانية ع�شرة �إىل ال�ساد�سة
ع�شرة لكال اجلن�سني ،وباللغتني العربية والإجنليزية.
ويقدم املخيم برامج تهدف �إىل تن�شئة �أجيال امل�ستقبل وتكوين �شخ�صياتهم،
و�إمناء خ�صائ�صهم ال�شخ�صية وتطوير �إمكانياتهم املعرفية واالعتماد على
النف�س ،و�صقل املواهب املبدعة ،وعدداً من املهارات احلياتية التي ترتبط
بالبيئة الإماراتية وتاريخ الإمارات� ،إذ تقدم لهم فيها برامج متنوعة تدعم
توجهات الدولة وت�سهم يف تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية.
وت�شمل �أن�شطة املخيم تطبيقات الذكاء اال�صطناعي والروبوتات والأمن
ال���س�ي�براين ،ك�م��ا يهتم ب��ال��ري��ا��ض��ة كال�سباحة وك ��رة ال �ق��دم والتحديات
الريا�ضية املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل الرحالت املتنوعة اال�ستك�شافية والعلمية
والرتفيهية.

بلدية مدينة �أبوظبي تنظم مبادرة املنقذ
ال�صغري على �شاطئ البطني العام
•• �أبوظبي– الفجر:

نظمت بلدية مدينة �أبوظبي ،من خالل بلدية مركز
املدينة ،مبادرة "املنقذ ال�صغري" حتت عنوان "عجالت
ال�شاطئ" ،وقد ا�شتملت فعاليات املبادرة تعريف الأطفال
والزوار مبهام حرا�س الإنقاذ ،ودورهم يف احلفاظ على
�سالمة مرتادي ال�شاطئ واملعدات التي ي�ستخدمونها
وكيفية ا�ستخدام الكر�سي العائم "التريالو" يف �شاطئ
ال�ب�ط�ين ال �ع��ام .و�أو� �ض �ح��ت ب�ل��دي��ة م��دي�ن��ة �أب��وظ�ب��ي �أن
تنظيم فعاليات التوعية ي�أتي �ضمن �إطار حر�صها على
التوا�صل الدائم مع املجتمع بهدف تثقيفهم بخ�صو�ص
ارت �ي��اد امل��راف��ق ال�ع��ام��ة وتعريفهم مبعايري ال�سالمة
والأم ��ن والبيئة وخ�صو�صاً الأط �ف��ال ،و�إ��ش��راك�ه��م يف

االرتقاء مبظهر املدينة وحماية بيئتها ،وبالوقت ذاته
تكري�س مفهوم بيئة ترفيهية �آمنة جلميع ال�سكان من
خ�لال ال�برام��ج امل�ستمرة الهادفة �إىل توعية املجتمع
مبتطلبات ال�سالمة الرتياد ال�شواطئ واملرافق العامة.
وق��د ت�ضمنت امل�ب��ادرة �شرح كيفية ا�ستخدام الكرا�سي
العائمة للأطفال ،وتوعيتهم ب�أهم الإجراءات الوقائية
ال �ت��ي حت�م�ي�ه��م م��ن ال �ت �ع��ر���ض ل �ل �غ��رق �أو الإ�صابات،
وحر�صت املبادرة على تنفيذ تدريب عملي على �شاطئ
البطني لرفع م�ستوى وع��ي الأط�ف��ال ب�ش�أن متطلبات
ارتياد ال�شواطئ حماية ل�صحتهم و�سالمتهم العامة،
بالإ�ضافة �إىل تدريبهم على املهارات الب�سيطة يف جمال
الإن �ق��اذ والإ� �س �ع��اف��ات الأول �ي��ة وغ�يره��ا م��ن الأن�شطة
الرتفيهية وامل�سابقات.
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مذكرة تفاهم بني كلية الرتبية يف جامعة العني وكلية الآداب يف جامعة دري�سدن التقنية يف �أملانيا
•• العني-الفجر:

04

�أب��رم��ت كلية ال�ترب�ي��ة وال �ع �ل��وم الإن���س��ان�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة يف
جامعة العني مذكرة تفاهم مع كلية الآداب للعلوم الإن�سانية
واالج�ت�م��اع�ي��ة بجامعة دري���س��دن التقنية يف �أمل��ان�ي��ا لتوطيد
عالقات التعاون الثنائية بني الطرفني .وقد وقع املذكرة كل
من الربوفي�سور برونو كالين -عميد كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية واالجتماعية يف جامعة دري�سدن للعلوم التطبيقية،
والأ�ستاذ الدكتورة �سناء عا�شور -مدير برنامج علم االجتماع
التطبيقي -يف كلية الرتبية والعلوم الإن�سانية واالجتماعية،
نيابة عن عمادة كلية الرتبية يف جامعة العني.
وت �ه��دف امل��ذك��رة �إىل ت�ع��زي��ز ال�ت�ب��ادل الأك��ادمي��ي وال�ث�ق��ايف يف

جم��االت التعليم والبحث العلمي ،وذل��ك من خ�لال ت�شجيع
زي ��ارات �أع���ض��اء هيئة التدري�س م��ن كلية �إىل �أخ��رى بغر�ض
االن �خ��راط يف �أن�شطة بحثية �أو �أن�شطة تعليمية ،والتعاون
امل �� �ش�ترك ل�ع�ق��د امل� ��ؤمت ��رات وت �ع��زي��ز الأن �� �ش �ط��ة الأكادميية،
ون�شر بحوث م�شرتكة وتبادل املن�شورات الأبحاث الأكادميية
واملعلومات العلمية .كما تت�ضمن املذكرة االتفاق على ت�سهيل
ت�ب��ادل ال�ط�لاب م��ن خ�لال ا�ست�ضافة ال�ط�لاب امل��ؤه�ل�ين من
جامعة �إىل �أخ ��رى بغر�ض االل�ت�ح��اق ب�برام��ج البكالوريو�س
والدرا�سات العليا.
وق��د ع�بر الأ� �س �ت��اذ ال��دك�ت��ور غ��ال��ب ال��رف��اع��ي ،رئ�ي����س جامعة
العني ،عن �أهمية االتفاقية والتي تعزز تطوير برامج اجلامعة
وتوفري فر�ص بحثية وتدريبية ت�سهم يف تعزيز املعرفة وتبادل

اخل�برات بني اجلانبني واال�ستفادة الق�صوى من الإمكانات
املتاحة لكال الطرفني يف امل�ج��االت ذات االه�ت�م��ام امل�شرتك.
م�شرياً �إىل �أن التعاون م��ع جامعة دري�سدن التقنية �سيعزز
تطوير م�شاريع بحثية وتقنية جديدة ذات ت�أثريات �إيجابية
على املجتمع .تعترب جامعة دري�سدن التقنية واحدة من �أرقى
ع�شر جامعات يف �أملانيا ،ويعود تاريخ اجلامعة لعام 1828
مم��ا يجعلها واح��دة م��ن �أع��رق و �أك�ب�ر "اجلامعات التقنية"
تخ�ص�صا متنوعاً
يف �أملانيا ،حيث ت�ضم  17كلية تقدم 124
ً
ما بني العلوم ال�صحية والطب احليوي والهند�سة احليوية
وتكنولوجيا املعلومات والإلكرتونيات الدقيقة واملواد الذكية
وامل�ن���ش��آت وال�ط��اق��ة والتنقل والبيئة ب��الإ��ض��اف��ة �إىل الثقافة
والتغيري املجتمعي.

�أطلقه حمدان بن حممد ..وت�شرف عليه م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل واملجل�س التنفيذي لدبي

برنامج دبي خلرباء امل�ستقبل ي�ستقبل �أكرث من  800طلب من  37جهة حكومية للم�شاركة بدفعته الثالثة
•• دبي-الفجر:

ا�ستقبلت م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل
�أكرث من  800طلب من موظفي
 37جهة حكومية ب ��إم��ارة دبي،
ل �ل �م �� �ش��ارك��ة يف ال��دف �ع��ة الثالثة
ل�ـ�برن��ام��ج دب��ي خل�ب�راء امل�ستقبل
ال�ت��ي �أع �ل��ن �سمو ال���ش�ي��خ حمدان
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ويل
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي
رئي�س جمل�س �أمناء م�ؤ�س�سة دبي
ل�ل�م���س�ت�ق�ب��ل� ،إط�ل�اق �ه��ا يف يونيو
املا�ضي.
وي �ع �م��ل امل �ت �ق��دم��ون للم�شاركة

ب��ال�برن��ام��ج ،م��ن موظفي الإدارة
العليا واملتو�سطة واملتخ�ص�صني يف
جم��االت الت�صميم اال�سرتاتيجي
وا��س�ت���ش��راف امل�ستقبل يف القطاع
احل �ك ��وم ��ي ب ��دب ��ي ،يف �أك �ث��ر من
 20جم ��ا ًال ح�ي��وي�اً م�ت�ن��وع�اً مبا
ذل��ك ق�ط��اع اخل��دم��ات احلكومية
وال � �ل ��وج � �� � �س � �ت � �ي ��ة واالق � �ت � �� � �ص� ��اد
والتكنولوجيا وال�صحة والتعليم
وال�سياحة والطريان وغريها .وقد
بلغت ن�سبة الإناث اللواتي تقدمن
للربنامج  57%من �إجمايل عدد
املتقدمني الذين ترتاوح ال�شريحة
العمرية لنحو  95%منهم بني

 25و 45عاماً.
و��س�ت�ع�م��ل جل �ن��ة متخ�ص�صة من
م�ؤ�س�سة دبي للم�ستقبل واملجل�س
التنفيذي لإم��ارة دبي على تقييم
طلبات امل�شاركة واختيار ما ي�صل
�إىل  30م �ن �ت �� �س �ب �اً � �س �ت �ت��اح لهم
ال�ف��ر��ص��ة لتعلم م �ه��ارات و�أدوات
امل�ستقبل خ�ل�ال م�ستويني ميتد
ك��ل م�ن�ه�م��ا ل���س�ت��ة �أ� �ش �ه��ر للتد ّرج
من درجة "حملل م�ستقبلي" �إىل
"تنفيذي م�ستقبلي" .ومن املقرر
�أن تنطلق الدفعة الثالثة لربنامج
دب��ي خل�براء امل�ستقبل يف �سبتمرب
املقبل.

�سعيد القرقاوي :كفاءات وطنية
م �ت �م �ك �ن��ة يف جم � ��ال ا�ست�شراف
وت �� �ص �م �ي��م امل �� �س �ت �ق �ب��ل يف جميع
اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة والقطاعات
امل�ستقبلية
و�أك� � ��د � �س �ع �ي��د ال� �ق ��رق ��اوي مدير
�أك��ادمي �ي��ة دب��ي للم�ستقبل ،التي
ت�شرف على تنظيم "برنامج دبي
خل�ب�راء امل�ستقبل"� ،أن الربنامج
يهدف �إىل توفري ك�ف��اءات وطنية
م �ت �م �ك �ن��ة يف جم � ��ال ا�ست�شراف
وت�صميم امل�ستقبل يف جميع اجلهات
احل�ك��وم�ي��ة ويف ك��اف��ة القطاعات
امل�ستقبلية لتنفيذ توجيهات �سمو

ال �� �ش �ي��خ ح� �م ��دان ب ��ن حم �م��د بن
را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم ل�لارت �ق��اء ب� ��أداء
القطاع احلكومي يف دب��ي وتعزيز
جاهزيته للم�ستقبل ،مب��ا ي�سهم
برت�سيخ ريادة دبي عاملياً يف جمال
تطوير اخلطط واال�سرتاتيجيات
امل�ستقبلية وتبني �أحدث املمار�سات
احلكومية الناجحة.
و�أ��ض��اف�" :ست�سهم هذه اخلربات
الوطنية ال�شابة يف تعزيز كفاءة
ال�ع�م��ل احل �ك��وم��ي واب �ت �ك��ار �آليات
عمل جديدة غري تقليدية ت�س ّرع
م��ن تنفيذ اخل �ط��ط امل�ستقبلية،
وت��رف��د جهود التنمية امل�ستدامة

يف ال ��دول ��ة .ك �م��ا ��س�ي�ع�م��ل خرباء
ت �� �ص �م �ي��م امل �� �س �ت �ق �ب��ل يف اجلهات
احلكومية على ر�سم �سيناريوهات
م���س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ق� � ��ادرة ع �ل��ى التنب�ؤ
بالتغريات القادمة واال�ستعداد لها
ب�شكل فعال".
ت�صميم امل�ستقبل
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ب��رن��ام��ج دبي
خلرباء امل�ستقبل الذي �أطلقه �سمو
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد
�آل م�ك�ت��وم ،ويل ع�ه��د دب��ي رئي�س
املجل�س التنفيذي ،رئي�س جمل�س
�أم �ن��اء م��ؤ��س���س��ة دب��ي للم�ستقبل،

ي�سهم يف تطوير مهارات املنت�سبني
يف جم��االت الفكر اال�سرتاتيجي
والذكاء االجتماعي و�إدارة امل�شاريع
وا��س�ت���ش��راف وت���ص�م�ي��م امل�ستقبل
وال �ق �ط��اع��ات العلمية والثقافية
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة وات� �خ ��اذ القرار
وت �ط��وي��ر ال���س�ي��ا��س��ات والقوانني
وال�ت���ش��ري�ع��ات ،وت��وظ�ي��ف خمتلف
الأدوات لتحديد الفر�ص املتاحة
خللق قطاعات اقت�صادية جديدة
يف دولة الإمارات.
ويتيح الربنامج الذي مت تطويره
بال�شراكة ب�ين املجل�س التنفيذي
لإم � � � � ��ارة دب� � ��ي وم� ��ؤ�� �س� ��� �س ��ة دب ��ي

للم�ستقبل ،ف��ر��ص��ة للم�شاركني
ل�ت�ط��وي��ر ق��درات �ه��م يف ا�ست�شراف
وت�صور امل�ستقبل مبا يتنا�سب مع
توجهات دول��ة الإم� ��ارات ،وتعزيز
ال �ق��درة ع�ل��ى ت�ط��وي��ر الت�شريعات
وال �� �س �ي��ا� �س��ات مل��واك �ب��ة متغريات
ومتطلبات امل�ستقبل ،ودعم ثقافة
ال ��ري ��ادة يف ا��س�ت���ش��راف م�ستقبل
القطاعات اال�سرتاتيجية.

مبادرة تطوير �شجرة الغاف يف غابة ال�شبهانة
و�أ�شجارها املعمرة ب�صفة خا�صة وذلك من خالل تطوير الأعمدة الداعمة
•• الظفرة -الفجر:
لأ�شجار الغاف ،واملحافظة على لوحة معلوماتها التاريخية على احلجر
ان �ط�لاق �اً م��ن اه�ت�م��ام ب�ل��دي��ة منطقة ال�ظ�ف��رة ب��امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى البيئة اال�صطناعي و�إ�ضاءتها لي ً
ال با�ستخدام الطاقة ال�شم�سية لإظهار جمالية
وا�ستدامتها نفذت البلدية مبادرة تطوير �شجرة الغاف يف غابة ال�شبهانة .الأ�شجار التي تعترب من �أق��دم الأ�شجار يف الدولة و�أكربها عمراً حيث
وتهدف املبادرة �إىل تطوير غابة ال�شبهانة مبدينة ال�سلع ب�صفة عامة يفوق عمرها مئاتي عام.

وتبلغ م�ساحة غ��اب��ة ال�شبهانة  301.7ه�ك�ت��اراً وت�ضم �أ��ش�ج��ار الغاف
وال�سمر وال��ردي��ان��ا و�أن� ��واع �أخ ��رى ُت ��روى بنظام التنقيط بعد اكتمال
�أعمال �إزالة الأ�شجار ذات اال�ستهالك العايل ملياه الري ك�أ�شجار الغويف
والداما�س وا�ستبدالها بنباتات البيئة املحلية مما يجعلها من الغابات
امل�ستدامة وال�صديقة للبيئة .ومت تركيب دعامات فوالذية حول اجلذع

واجلذور ال�ستعــــــادة ا�ســـــــتقرار ال�شـــــــجرة الهيكلــــــي ومن ثــــم تغطيتها
ب�أفرع �أ�شجار ا�صطناعية من ذات اللـــــــون للحفاظ على منظر ال�شجرة
الطبيعي .وتعترب "ال�شبهانة" معلماً ب��ارزاً يف مدينة ال�سلع ويحر�ص
ال���س�ي��اح وال� ��زوار ع�ل��ى ر�ؤي�ت�ه��ا واجل�ل��و���س حتتها وك��ان��ت ملتقى للنا�س
وامل�سافرين.

�شرطة ال�شارقة تطلع على جهود تعزيز ال�سالمة املرورية يف �أبوظبي
•• �أبوظبي-الفجر:

اطلع وفد من �شرطة ال�شارقة على �أف�ضل ممار�سات مديرية
املرور والدوريات يف �شرطة �أبوظبي مبجاالت ال�سالمة املرورية
والربط بني النظام املروري والهوية الوطنية وجهود التوعية
لاللتزام مبتطلبات وا�شرتاطات الأمن وال�سالمة مل�ستخدمي
الدراجات الهوائية والكهربائية يف �إمارة �أبوظبي .
و�أك��د العميد حممد �ضاحي احلمريي مدير مديرية املرور
والدوريات� ،أهمية التن�سيق والتعاون امل�شرتك بني اجلانبني

� 48ألف معاملة �أجنزتها مراكز ال�شرطة الذكية خالل � 6أ�شهر
•• دبي-الفجر:

ك �� �ش �ف��ت ال� �ق� �ي ��ادة ال� �ع ��ام ��ة ل �� �ش��رط��ة دب � ��ي عن
�إح���ص��ائ�ي��ات امل�ع��ام�لات ال��ذك�ي��ة ال�ت��ي �أنجُ ��زت يف
الن�صف الأول م��ن ال �ع��ام  2022ع�بر مراكز
ال�شرطة الذكية  ،SPSوالتي بلغ عددها 48
�أل �ف �اً و 462معاملة ذك �ي��ة� ،أجن��زه��ا متعاملو
�شرطة دب��ي دون ت��دخ��ل ب���ش��ري ،منها 6594
معاملة خدمة فتح البالغات ،يف حني بلغ عدد
الزوار لهذه املراكز البالغ عددها  29مركزاً ذكياً
متوزعة يف خمتلف مناطق �إم��ارة دبي مبا فيها
م��راك��ز ال�شرطة ون�ق��اط ال�ضواحي ،بلغ 413
�ألفاً و 540زائراً.
وق ��ال ال �ل��واء ع�ل��ي �أح �م��د غ ��امن ،م��دي��ر الإدارة
العامة للدعم اللوج�ستي ورئي�س فريق القطاع
احلكومي واخلا�ص ملراكز ال�شرطة الذكية� ،إن
القاطنني يف دبي والزوار وال�سائحني ،ب�إمكانهم
احل �� �ص��ول ع �ل��ى اخل ��دم ��ات ال �� �ش��رط �ي��ة الذكية
ع�بر ه��ذه امل��راك��ز ال��ذك�ي��ة ال�ت��ي ت�ق��دم خدماتها
للمتعاملني بكل �سهولة وي�سر ،وب�أعلى املعايري
التي ت�ضمن لهم جتربة مبتكرة ومريحة ،وهو
ما يرتجم حر�ص القيادة العامة ل�شرطة دبي
ع�ل��ى حت�ق�ي��ق ال�ت��وج�ه��ات احل�ك��وم�ي��ة باالرتقاء
بجودة حياة �أفراد املجتمع.
و�أك��د اللواء غامن� ،أن هذه النتائج تعك�س جناح
امل�شروع الذي يعد �أحد �أوجه تنفيذ �شرطة دبي
لتوجهات القيادة الر�شيدة الرامية جلعل دبي
الأذكى عاملياً ،وذلك من خالل خدمات �شرطية
ذك �ي��ة ت���ش�ك��ل ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة يف جم ��ال اخلدمات
ال�شرطية ،وممار�سة ناجحة ا�ستطاعت �أن تلبي

يف املجاالت املرورية م�ؤكدا حر�ص �شرطة �أبوظبي على تطبيق
�أح��دث املمار�سات لتعزيز ال�سالمة امل��روري��ة وتنفيذ اخلطط
التي ت�سهم يف االرتقاء مبنظومة امن الطرق بالتعاون مع
ال�شركاء اال�سرتاتيجيني.
وق��دم العقيد �أحمد خ��ادم القبي�سي نائب مدير �إدارة مرور
�أب��وظ�ب��ي �شرحاً للوفد ال��زائ��ر برئا�سة ال��رائ��د خالد يو�سف
امل��رزوق��ي م��ن �شرطة ال�شارقة ح��ول جتربة مديرية املرور
وال ��دوري ��ات و�إج ��راءات� �ه ��ا يف ف��ك ح�ج��ز امل��رك �ب��ات والربامج
والأنظمة التقنية امل�ستخدمة.

حماكم دبي

احتياج املتعاملني وفق �أف�ضل املعايري العاملية يف
جمال تقدمي اخلدمة.
و�أ�ضاف اللواء غامن� ،أن القيادة العامة ل�شرطة
دبي ومن خالل منظومتها الذكية ،م�ستمرة يف
تطوير اخلدمات وفق �أحدث املعايري العاملية التي
تعزيز من جودة احلياة يف الإمارة ،كما �أن قنوات
�شرطة دبي متاحة للمجتمع للتوا�صل وتقدمي
املقرتحات والأف �ك��ار الإب��داع�ي��ة التي م��ن �ش�أنها
تطوير اخل��دم��ات ،ك��ون �شرطة دب��ي ت��ؤم��ن ب�أن
املجتمع �شريك مهم و�أ�سا�سي يف تطوير �سيا�سات

اخلدمات التي يرغب يف احل�صول عليها.
يذكر �أن مراكز ال�شرطة الذكية توفر خدماتها
ب�سبع لغات هي العربية والإجنليزية والإ�سبانية
والفرن�سية والأملانية والرو�سية وال�صينية ،مبا
يراعي الطبيعة العاملية ملدينة دبي ،وتقدم املراكز
باقة متعددة من اخل��دم��ات اجلنائية واملرورية
واملجتمعية ي�صل عددها �إىل  45خدمة ،ويختلف
مكان تقدمي بع�ضها باختالف املركز� ،سواء كان
� ،SPSأو «درايف ثرو» �أو «ووك �إن» ،على مدار
ال�ساعة.

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
�إعالن بيع عقار بالن�شر  -للمنفذ �ضده
يف التنفيذ رقم  - 422 / 2017 / 211:تنفيذ عقاري

كما تعرف الوفد على ا�شرتاطات الأمن وال�سالمة مل�ستخدمي
ال��دراج��ات الهوائية والكهربائية و�أن ��واع ال��دراج��ات امل�صرح
ب��ا��س�ت�خ��دام�ه��ا ،وت��و��ض�ي��ح ال �غ��رام��ات املتعلقة ب�ع��دم االلتزام
بالتعليمات والإر�شادات ومعايري ومتطلبات ال�سالمة ،والطرق
وامل�سارات والأماكن امل�صرح للدراجات ا�ستخدامها.
و اط�ل��ع ال��وف��د خ�لال اجل��ول��ة على م�ه��ام ال��دوري��ة الذكية
والأن �ظ �م��ة والأج� �ه ��زة امل� ��زودة ب �ه��ا ،و�آل �ي��ة ال�ع�م��ل والأنظمة
املتبعة يف ق�سم املدينة الآمنة ،ومهام من�صة العمليات يف �إدارة
العمليات.
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األربعاء  3أغسطس  2022م  -العـدد 13610

�أخبـار الإمـارات

موانئ وجمارك دبي تتلقى � 70ألف ا�ستف�سار خالل الن�صف الأول من 2022
•• دبي  -وام:

تلقى مركز االت�صال التابع مل�ؤ�س�سة املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة بدبي
حتت �شعار "�سعادتكم هي �أ�سمى غاياتنا" ،خالل الن�صف الأول من عام
 2022نحو � 70ألف ا�ستف�سار من خالل خمتلف قنوات التوا�صل التي
تقدمها امل�ؤ�س�سة ل�صالح متعامليها �سواء من خالل االت�صال الهاتفي �أو
الربيد الإلكرتوين �أو املوقع الإلكرتوين �أو تطبيق "الوات�س �آب".
و�أك��دت هند �أحمد �شاكر ،مدير �إدارة االت�سراتيجية واالت�صال مب�ؤ�س�سة
املوانئ واجلمارك واملنطقة احلرة� ،أن مركز االت�صال التابع للم�ؤ�س�سة يعمل
على مدار � 24ساعة طوال �أيام الأ�سبوع خلدمة متعاملي امل�ؤ�س�سة وخمتلف

وحداتها التنظيمية والذين ي�صل عددهم �إىل �أكرث من � 150ألف متعامل
تعتز امل�ؤ�س�سة بخدمتهم ،م�ضيفة �أن امل�ؤ�س�سة تتبع �إج��راءات تتوافق مع
�أف�ضل املمار�سات واملعايري للتعامل مع اال�ستف�سارات واملالحظات با�ستخدام
 4لغات خمتلفة وهي اللغة العربية ،والإجنليزية ،والأوردو والفار�سية.
و�أو�ضحت �أن مركز االت�صال ا�ستقبل نحو � 37أل��ف مكاملة هاتفية عرب
الرقم  800990خالل الن�صف الأول من عام  ،2022بالإ�ضافة �إىل
اال�ستجابة �إىل م��ا ي�ق��رب م��ن � 28أل��ف ب��ري��د �إل �ك�تروين ع�بر @info
 ،pcfc.aeوالرد على  1850حمادثة عرب املوقع الإلكرتوين www.
 ،pcfc.aeعالو ًة على ا�ستقبال �أكرث من  800ا�ستف�سار عرب تطبيق
"الوات�س �آب".
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ال�صحة جتري  206,905فحو�صات وتك�شف عن 1,032
�إ�صابة جديدة بـ كورونا و 965حالة �شفاء
••�أبوظبي-وام:

متا�شيا م��ع خطة وزارة ال�صحة ووق��اي��ة املجتمع لتو�سيع وزيادة
نطاق الفحو�صات يف الدولة بهدف االكت�شاف املبكر وح�صر احلاالت
امل�صابة بفريو�س كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -واملخالطني لهم
وعزلهم �أعلنت ال��وزارة عن �إج��راء  206,905فحو�صات جديدة
خ�ل�ال ال���س��اع��ات ال �ـ  24امل��ا��ض�ي��ة ع�ل��ى ف �ئ��ات خمتلفة يف املجتمع
با�ستخدام �أف�ضل و�أحدث تقنيات الفح�ص الطبي.
و�ساهم تكثيف �إجراءات التق�صي والفح�ص يف الدولة وتو�سيع نطاق
الفحو�صات على م�ستوى الدولة يف الك�شف عن  1,032حالة �إ�صابة

جديدة بفريو�س كورونا امل�ستجد من جن�سيات خمتلفة ،وجميعها
ح��االت م�ستقرة وتخ�ضع للرعاية ال�صحية ال�لازم��ة ،وبذلك يبلغ
جمموع احلاالت امل�سجلة  993,684حالة.
كما �أعلنت وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع عدم ت�سجيل �أي حالة وفاة
يف الأرب��ع والع�شرين �ساعة املا�ضية ،وبذلك يبلغ ع��دد الوفيات يف
الدولة  2,335حالة.
كما �أعلنت ال��وزارة عن �شفاء  965حالة جديدة مل�صابني بفريو�س
كورونا امل�ستجد "كوفيد  "19 -وتعافيها التام من �أعرا�ض املر�ض
بعد تلقيها الرعاية ال�صحية الالزمة منذ دخولها امل�ست�شفى ،وبذلك
يكون جمموع حاالت ال�شفاء  972,722حالة.
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برعاية حميد النعيمي ..انطالق الدورة ال�سابعة من مهرجان ليوا عجمان للرطب والع�سل يف � 5أغ�سط�س
•• عجمان-وام:

حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ
ح�م�ي��د ب��ن را� �ش��د النعيمي ع�ضو
املجل�س الأع �ل��ى ح��اك��م عجمان..
تنطلق فعاليات ال ��دورة ال�سابعة
م � ��ن م � �ه� ��رج� ��ان ل � �ي� ��وا عجمان
للرطب والع�سل يوم � 5أغ�سط�س
احل ��ايل وت�ستمر مل��دة � 3أي� ��ام ،يف
قاعة الإم��ارات لل�ضيافة يف �إمارة
عجمان.
وت� �ن� �ظ ��م ال� � � � ��دورة احل ��ال� �ي ��ة من
م �ه��رج��ان ل �ي��وا ع �ج �م��ان للرطب
والع�سل دائ��رة التنمية ال�سياحية
يف ع� �ج� �م ��ان ،مب� ��� �ش ��ارك ��ة 400
جهة  ،حيث يهدف املهرجان �إىل
ت��ر��س�ي��خ م �ك��ان��ة �أ� �ش �ج��ار النخيل
كرمز للرتاث الإماراتي الأ�صيل،
وم��وا� �ص �ل��ة ل �ل ��دور ال ��رائ ��د ال ��ذي
ق ��ام ب��ه م ��ؤ� �س ����س دول� ��ة الإم � ��ارات
املغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان
�آل ن �ه �ي��ان "ط ّيب اهلل ثراه" يف
غر�س مبد�أ املحافظة على النخلة
واال�ستثمار فيها ،حيث يت�ضمن
امل�ه��رج��ان ال�ع��دي��د م��ن الفعاليات
ال �ت��ي ت �� �س �ت �ه��دف �إح� �ي ��اء ال �ت�راث
واالح �ت �ف��اء ب��ال �ع��ادات والتقاليد
الإماراتية العريقة� ،ضمن �أجواء

حافلة باملرح والفعاليات امل�شوقة
لكل �أفراد العائلة.
ويقيم املهرجان عر�ضاً لأج��ود ما
ت�ن�ت�ج��ه �أ� �ش �ج��ار ال�ن�خ�ي��ل يف دولة
الإم��ارات ،حيث ي�ستعر�ض العديد
من املزارعني �أف�ضل و�أفخر �أنواع
ال ��رط ��ب وال� �ت� �م ��ور ،ك �م��ا ت�شتمل
فعاليات املهرجان على م�سابقات
م ��زاي� �ن ��ة ال � ��رط � ��ب ،وم�سابقات
ال�ع���س��ل ،وم���س��اب�ق��ات احلم�ضيات
واملاجنو ،والليمون ،واللوز املحلي،
وم�سابقات الأكالت ال�شعبية وذلك

ب �ه��دف ت���ش�ج�ي��ع الإن� �ت ��اج املحلي،
ودع� � ��م امل � ��زارع �ي��ن يف ا�ستدامة
انتاجهم املحلي.
وي �� �ش �ه��د امل �ه ��رج ��ان ال �ع��دي��د من
امل�ح��ا��ض��رات وال �ن��دوات التثقيفية
ح��ول �أهمية ال��زراع��ة ب�شكل عام،
ومكانة �أ�شجار النخيل يف الرتاث
الإم��ارات��ي ب�شكل خ��ا���ص ،وال�سبل
امل �ت �ن��وع��ة لإن� �ت ��اج ال �ع �� �س��ل املحلي
ب ��أج��ود �أن ��واع ��ه� ،إىل ج��ان��ب ركن
خا�ص بالأطفال الذي مت ت�صميمه
خ���ص�ي���ص�اً ل�ي�م� ّك��ن الأط� �ف ��ال من

االط�لاع على الأ�ساليب املختلفة
ل� ��زراع� ��ة ال �ن �خ �ل��ة وال �ع �ن��اي��ة بها
وترغيبهم يف هذه املهنة من خالل
�إعداد ور�ش تعليمية وتفاعلية.
وت�شمل الفعاليات �أي�ضاً العرو�ض
التقليدية ال�شعبية ،وركن ال�سوق
ال �� �ش �ع �ب��ي ح� �ي ��ث مت تخ�صي�ص
م���س��اح��ة ك �ب�ي�رة ل�ل�أ� �س��ر املنتجة
لعر�ض منتجاتها ،وبيوت احلرف
ال�شعبية لتعريف ال��زوار بتقاليد
دولة الإمارات وتاريخها العريق.
وحتر�ص دائرة التنمية ال�سياحية

ب �ع �ج �م��ان ع �ل��ى ت �ن��وي��ع الأن�شطة
والفعاليات امل�صاحبة للمهرجان
ال�ستقطاب اجلمهور ومنها تنظيم
مزاد على املقتنيات الأثرية والذي
يقام يف �أول يوم من �أيام املهرجان،
ومزاد يومي لبيع الرطب والع�سل
وال � ��ذي ي �ج��د جت ��اوب� �اً ك �بي�راً من
ق �ب��ل اجل �م �ه��ور جل� ��ودة املنتجات
املعرو�ضة.
ويت�ضمن املهرجان من�صات خا�صة
ل�ل�م���ش��ات��ل وامل � � ��زارع لإ�ستعرا�ض
�أ�ساليب احللول البديلة و�أحدث
املمار�سات والتقنيات يف جماالت
ال ��زراع ��ة ال�ب��دي�ل��ة وال� ��ري و�أن� ��واع
ال���س�م��اد ال�ت��ي ت�خ��دم ب�شكل كبري
ع �م �ل �ي��ة ت �ع��زي��ز الأم� � ��ن الغذائي
وا� �س �ت��دام��ة ال �ق �ط��اع ال ��زراع ��ي يف
الدولة.
وقال ال�شيخ عبد العزيز بن حميد
ال�ن�ع�ي�م��ي ،رئ�ي����س دائ� ��رة التنمية
ال�سياحية يف عجمان� ،أن مهرجان
ليوا عجمان للرطب والع�سل ي�أتي
يف �إط ��ار اخل�ط��ط اال�سرتاتيجية
للدائرة لتحقيق م�ساهمة ف ّعالة
يف تعزيز ا�ستدامة الأمن الغذائي
ل� �ل ��دول ��ة ودع � � ��م وت �ن �م �ي��ة قطاع
زراع� � ��ة ال �ن �خ �ي��ل و�إن � �ت� ��اج التمور
ع�ل��ى امل���س�ت��وى امل�ح�ل��ي ،ح�ي��ث يعد

امل�ه��رج��ان �إح ��دى �أه ��م الفعاليات
التي حتر�ص �سياحة عجمان على
تنظيمه وت�ط��وي��ره ن�ظ��راً لقيمته
امل�ضافة يف دع��م م�سرية التنمية
التي ت�شهدها الإم��ارة ،عرب تعزيز
موقعها يف قطاع الرثوة الزراعية
وتر�سيخ مكانتها يف جم��ال زراعة
النخيل التي ت�شتهر بتنوع وجودة
�أ�صنافه ع�بر م�ضاعفة االهتمام
ب��ال �ن �خ �ي��ل وامل� ��� �س ��اه� �م ��ة يف دع ��م
امل� ��زارع �ي�ن وت �ط��وي��ر ال�صناعات
امل �ح �ل �ي��ة ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى الرطب
واالرت �ق��اء ب�ه��ا ورف ��ع ج ��ودة املنتج
الإماراتي.
و�أك � � ��دت خ��دي �ج��ة ت ��رك ��ي ،مدير
ع��ام دائ ��رة التنمية ال�سياحية يف
ع�ج�م��ان ب��االن �ت��داب� ،أن مهرجان

ل �ي��وا ع �ج �م��ان ل �ل��رط��ب والع�سل
جنح على مدار ال�سنوات ال�سابقة
يف ت�ع��زي��ز م�ك��ان�ت��ه ك��وج�ه��ة مهمة
على خريطة ال�سياحة الرتاثية
امل �ح �ل �ي��ة وب � ��ات حم ��ل ا�ستقطاب
�سياحي لإم ��ارة عجمان وموعداً
متجدداً لع�شاق الرتاث واملهتمني
ب�خ�يرات الإم� ��ارات ،وذل��ك بف�ضل
املتابعة املتوا�صلة والدعم امل�ستمر
م��ن ق�ب��ل ال�شيخ ع�ب��د ال�ع��زي��ز بن
ح �م �ي��د ال �ن �ع �ي �م��ي رئ �ي ����س دائ � ��رة
ال�ت�ن�م�ي��ة ال���س�ي��اح�ي��ة يف عجمان،
ومل��ا للمهرجان م��ن �أهمية كبرية
يف احل�ف��اظ على امل ��وروث الثقايف
ل� � �ل � ��دول � ��ة ،وت� �ن� ��� �ش� �ي ��ط احل ��رك ��ة
ال�سياحية ،وت�شجيع اال�ستثمار يف
ال ��زراع ��ة ،واحل �ف��اظ ع�ل��ى �أ�شجار

ال�ن�خ�ي��ل واالع �ت �ن��اء ب �ه��ا ،وتعزيز
وت�ن���ش�ي��ط احل ��رك ��ة االقت�صادية
ب �� �ش �ك��ل ع � � ��ام .و�أ� � �ض� ��اف� ��ت " يعد
امل �ه��رج��ان م�ن���ص��ة ��س�ن��وي��ة هامة
ي�ن�ت�ظ��ره��ا م�ّل�اّ ك م� ��زارع النخيل
وال �ع �� �س��ل ل� �ل�ت�روي ��ج ملنتجاتهم
م ��ن ال ��رط ��ب وال� �ف ��واك ��ه املحلية
والأ� �ص �ن��اف املختلفة م��ن الع�سل
املحلي من خالل من�صات العر�ض
ال �ت��ي ي��وف��ره��ا امل �ه��رج��ان بهدف
ت �ع��زي��ز ن��وع �ي��ة امل �� �ش��ارك��ة وتبادل
اخلربات" .يفتح املهرجان �أبوابه
�أم� ��ام ال � ��زوار ي��وم �ي �اً م��ن ال�ساعة
العا�شرة �صباحاً وح�ت��ى العا�شرة
م �� �س��ا ًء خ�ل�ال ال �ف�ترة م��ن � 5إىل
� 7أغ�سط�س احلايل ،ويقام بدعم
وم�شاركة �شركة الفوعة للتمور،
و� �ش��رك��ة امل �ل �ك��ي ل�ل�ع���س��ل ،و�شركة
نحايل الإم ��ارات ،ودائ��رة البلدية
ّ
والتخطيط يف عجمان ،والقيادة
العامة ل�شرطة عجمان ،والقيادة
العامة ل�شرطة �أبوظبي ،وبلدية
دب � � ��ي ،وب� �ل ��دي ��ة م ��دي� �ن ��ة ال� �ع�ي�ن،
واملجل�س البلدي ملدينة خورفكان،
ومعهد ال�شارقة للرتاث ،وجائزة
خ�ل�ي�ف��ة ال��دول �ي��ة ل�ن�خ�ي��ل التمر
واالبتكار ال��زراع��ي ،وقناة بينونة،
و�شركة �سي اليف.

هيئة امل�ساهمات املجتمعية «مع ًا» تطلق الدفعة ال�سابعة من حا�ضنتها االجتماعية
••�أبوظبي-الفجر:

�أعلنت هيئة امل�ساهمات املجتمعية
"معاً" �أم����س ع��ن �إط�ل�اق الدفعة
ال �� �س��اب �ع��ة م� ��ن ح��ا� �ض �ن��ة "معاً"
االج�ت�م��اع�ي��ة .وحت��ت �شعار "ريادة
الأع � � �م � � ��ال للمجتمع" تتطلع
احل��ا� �ض �ن��ة ع�ب�ر دورت� �ه ��ا ال�سابعة
ال�ستقبال الطلبات االل�ت�ح��اق من
روّاد الأع �م��ال وال���ش��رك��ات النا�شئة
االج �ت �م��اع �ي��ة الأك �ث ��ر اب� �ت� �ك ��اراً يف
جماالت املدن اخل�ضراء واالقت�صاد

فقدان جواز �سفر
ف� � �ق � ��د امل � � ��دع � � ��و  /ل � ��وي � ��زا
داي� ��ري� ��ت ب ��اول ��و  ،الفلبني
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()P7622724A
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0507113087

الدائري والتنقل امل�ستدام.
وي� ��أت ��ي �إط �ل��اق ال� � ��دورة ال�سابعة
�ضمن ��ش��راك��ة ت��رب��ط هيئة "معاً"
مببادرة حممد بن را�شد لالزدهار
العاملي ،م�ب��ادرة للأثر االجتماعي
التي تدير "حتدي حممد بن را�شد
العاملي للمبتكرين ال�صناعيني"؛
من�صة االبتكار املفتوح التي تتناف�س
ع�ب�ره��ا �أب � ��رز ال �� �ش��رك��ات النا�شئة
الأك�ث�ر اب�ت�ك��اراً يف ال�ع��امل يف �سبيل
ت �ق��دمي ح �ل��ول واق �ع �ي��ة للتحديات
ال�ت��ي ت��واج��ه خمتلف ن��واح��ي حياة
�أفراد املجتمع.
وا�ستناداً لذلك ،تتعاون هيئة "معاً"
م ��ع جم �م��وع��ة م ��ن ال �� �ش��رك��اء مبا
يف ذل��ك "حتدي حم�م��د ب��ن را�شد
ال�ع��امل��ي للمبتكرين ال�صناعيني"
وم� �ن� ��� �ص ��ة "�ستارت �إي� � � ��ه دي"؛
ال�ستقطاب ال�شركات النا�شئة ورواد
الأعمال من خمتلف �أنحاء العامل
لتقدمي حلول مبتكرة للتحديات
الأ� �س��ا� �س �ي��ة امل��رت �ب �ط��ة بالنهو�ض
وال� �ت ��و�� �س ��ع احل� ��� �ض ��ري امل�ستدام
والتنمية االقت�صادية العادلة ،ومبا

يتوافق متا�شياً مع الهدف احلادي
ع���ش��ر م��ن �أه � ��داف الأمم املتحدة
للتنمية امل���س�ت��دام��ة وال ��ذي ين�ص
ع �ل��ى "مدن وجم �ت �م �ع��ات حملية
م�ستدامة".
وتعليقاً على ه��ذا الإع �ل�ان ،قالت
�سعادة �سالمة العميمي ،مدير عام
هيئة امل�ساهمات املجتمعية "معاً":
"مع م��ا ي�شهده عاملنا ال�ي��وم من
ت��زاي��د يف م�ع��دالت النمو ال�سكاين
وال �ت �ح �� �ض ��ر ،وال� �ت� �غ�ي�ر امل �ن ��اخ ��ي،
ال �ت��ي ت���ش�ك��ل يف جم�م�ل�ه��ا حتديات
حرجة مرتبطة باال�ستدامة؛ فقد
ح� ��ان ال ��وق ��ت ل �ت �م �ك�ين مبتكرين
ج��دد للم�ساهمة يف احل �ف��اظ على
م���س�ت�ق�ب�ل�ن��ا وج �ع �ل��ه �أك �ث��ر �أم ��ان� �اً
وا�ستدامة .ويف هذا ال�صدد ،تلعب
�أب��وظ �ب��ي دوراً حم��وري �اً يف متكني
م�ستقبل م���س�ت��دام ،حيث ت�صدرت
منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط و�شمال
�أف��ري �ق �ي��ا يف م ��ؤ� �ش��ر امل ��دن الذكية
للعام .2021
و�أ�شارت �سعادتها �إىل �أهمية متكني
قطاع ثالث ق��ادر على �صنع حلول

ذات �أث� ��ر �إي �ج��اب��ي مل���س�ت�ق�ب��ل �أك�ث�ر
ا�ستدامة .وق��ال��ت" :كحلقة و�صل
ب�ي�ن امل ��ؤ� �س �� �س ��ات واال� �س �ت �ث �م ��ارات
ل�ل�ق�ط��اع��ات احل�ك��وم�ي��ة واخلا�صة
وال� �ق� �ط ��اع ال� �ث ��ال ��ث ،ت �ع �م��ل هيئة
"معاً" على متكني االبتكار لتحفيز
التغيري احلقيقي ،الذي �سيكون له
�آثار اجتماعية جذرية وم�ستدامة.
� �س �ي �ك��ون ل �ل��دف �ع��ة ال �� �س��اب �ع��ة من
حا�ضنتنا االجتماعية دور قيادي
يف حتفيز ري��ادة الأعمال ذات الأثر
االج �ت �م��اع��ي واحل �ل ��ول امل�ستدامة
التي جتمع بني خمتلف القطاعات
لإي � �ج� ��اد م �ن��اف��ع ذات �أث � ��ر عميق
و�إحداث تغيري �إيجابي".
وج� ��رى �إط �ل��اق ال��دف �ع��ة ال�سابعة
كجزء من حتدي "عقد من العمل"
وال ��ذي ي�ع��د م �ب��ادرة مت�ت��د لع�شرة
��س�ن��وات ت �ق��وده م �ب��ادرة حم�م��د بن
را� �ش��د ل�ل�ازده��ار ال�ع��امل��ي وبرنامج
الأمم امل� �ت� �ح ��دة للم�ستوطنات
الب�شرية "موئل الأمم املتحدة"؛
لتعزيز التنمية احل�ضرية امل�ستدامة
وال �� �ش��ام �ل��ة ع�ب�ر احل �ل��ول املبتكرة

وال �� �ش��راك��ات والأف� �ك ��ار التحولية.
و�ستقدم الدفعة ال�سابعة مو�ضوع
التحدي ملجتمع ال�شركات النا�شئة
العاملي بغية احل�صول على حلول
متخ�ص�صة وم �ب �ت �ك��رة ،وتدعوها
ل �ت �ق��دمي م���ش��اري�ع�ه��ا ع�ب�ر من�صة
االبتكار املفتوحة اخلا�صة بتحدي
حممد بن را�شد العاملي للمبتكرين
ال�صناعيني.
ومن جانبه ،قال بدر العلماء ،مدير
حت ��دي حم �م��د ب ��ن را�� �ش ��د العاملي
للمبتكرين ال�صناعيني" :كمن�صة
ل�لاب�ت�ك��ار امل �ف �ت��وح؛ ي �ه��دف حتدي
حممد بن را�شد العاملي للمبتكرين
ال�صناعيني �إىل خلق جتمع دويل
من املبتكرين القادرين على تطوير
حلول قابلة للتطبيق يف مواجهة
ال�ت�ح��دي��ات امل��رت�ب�ط��ة باملجتمعات
الإن �� �س��ان �ي��ة ع��امل �ي��ة� �� ،س ��واء �أكانت
اجتماعية� ،أو ثقافية �أو بيئية .نحن
متحم�سون جتاه �شراكتنا مع هيئة
"معاً" و"موئل الأمم املتحدة"
ون�ت�ط�ل��ع �إىل ر�ؤي ��ة بع�ض احللول
املتقدمة التي ميكن تنفيذها على

م�ستوى �أبوظبي والعامل".
هذا وي�ستفيد امل�شاركون يف الدفعة
ال�سابعة حل�ضانة معاً االجتماعية
م ��ن ال �� �ش��راك��ة ال �ت��ي ت��رب��ط هيئة
"معاً" مب�ن���ص��ة االب �ت �ك��ار وري ��ادة
الأعمال "�ستارت �إي��ه دي" الرائدة
لت�سريع �أعمال لل�شركات النا�شئة،
املدعومة من "متكني" وتتخذ من
ج��ام�ع��ة ن �ي��وي��ورك �أب��وظ �ب��ي مقراً
لها.
وق��ال رامي�ش ج��اغ��ان��اث��ان ،الع�ضو
امل�ن�ت��دب ملن�صة "�ستارت �إي��ه دي":
"تزامناً مع ما ي�شهده العامل من
ت�ق��دم تقني ورق �م��ي وال���س�ع��ي نحو
حت�ق�ي��ق اال� �س �ت��دام��ة ،وم ��ا يرافق
ك��ل ذل��ك م��ن ت�غ�يرات يف �سلوكيات
اال�ستهالك ،من الوا�ضح �أن هناك
ح��اج��ة م�ل�ح��ة ل�ت�ط��وي��ر ال�صناعة،
ت�ت�م�ث��ل يف �� �ض ��رورة ال�ترك �ي��ز على
الأث � � ��ر االج �ت �م ��اع ��ي يف جوهرها
الأ�� �س ��ا�� �س ��ي .ع �ب�ر ح��ر� �ص �ه��ا على
حتقيق الأثر االجتماعي الإيجابي
وحتفيز واالب�ت�ك��ار التقني ،ف�ض ً
ال
عن مكانتها كمالذ اقت�صادي �آمن

وبيئة مالئمة للأعمال التجارية
وبيئة تنظيمية �سليمة؛ �أ�صبحت
�إم��ارة �أبوظبي املكان املثايل لتنمية
الأع� �م ��ال ذات الأث � ��ر االجتماعي
ال�ع��امل��ي ،ون�ق��دم ال�ي��وم دع��وة لكافة
ال�شركات النا�شئة لال�ستفادة من
هذه الفر�صة .يف "�ستارات �إيه دي"
نفخر ب�شراكتنا م��ع هيئة "معاً"
و"حتدي حممد ب��ن را��ش��د العاملي
ل�لاب �ت �ك��ار ال�صناعي" ،و"موئل
الأمم املتحدة"؛ �سعياً لدفع التحول
ال��رق�م��ي للتطوير احل���ض��ري من
�أب��وظ �ب��ي وب �ن��اء اق�ت���ص��اد م�شرتك
وجمتمعات ذكية وم�ستدامة".
وت�ع�م��ل ح��ا��ض�ن��ة م�ع�اً االجتماعية
على تعزيز االبتكار وريادة الأعمال
االجتماعية يف �أبوظبي عرب متكني

امل ��ؤ� �س �� �س��ات اجل ��دي ��دة والنا�شئة
م��ن ت�ط��وي��ر ح�ل��ول مبتكرة تعالج
الأول��وي��ات االجتماعية والثقافية
والبيئية مب��ا ي�ع��ود ب��ال�ف��ائ��دة على
جم�ت�م��ع الإم � � ��ارة .وع�ب�ر دفعاتها
ال�ن���ص��ف ��س�ن��وي��ة ،ت �ق��دم احلا�ضنة
امل� ��وارد وال��دع��م �إىل م��ا ي�صل �إىل
 12م��ن ال �ف��رق امل �خ �ت��ارة بدقة،
مل�ساعدتهم ع�ل��ى االب �ت �ك��ار والنمو
واالزده ��ار .وكهدف رئي�سي ،حتدد
احل��ا��ض�ن��ة �أب� ��رز رواد الأع� �م ��ال يف
املراحل املبكرة ،وتدعمهم لتطوير
��ش��رك��ات نا�شئة ذات �أث��ر اجتماعي
م �ب �ت �ك��ر ،ومت �ك �ي �ن �ه��ا م ��ن تو�سعة
نطاقها الت�شغيلي �ضمن جمتمع
امل�ؤ�س�سات االجتماعية �أو اجلمعيات
غري الربحية.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو � /سورات خان
مري احمد �شاه  ،باك�ستان
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رقم ()KC4110592
م��ن ي �ج��ده ع�ل�ي��ه ت�سليمه
اىل �سفارة الفلبني او �أقرب
مركز �شرطة.

فقدان جواز �سفر

فقدان جواز �سفر
ف �ق��د امل ��دع ��و /عبدالرحيم
ح� ��ار�� ��س ع� �ل ��ي  ،بنغالد�ش
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق ��م ()BN0682174
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0562805839

ف � �ق� ��د امل � ��دع � ��و  /ح��دي �ج��ه
مور�سيدي زين  ،اندوني�سيا
اجل �ن �� �س �ي��ة  -ج� � ��واز �سفره
رق � ��م ()AU094558
م � � � � � � ��ن ي � � � � � �ج� � � � � ��ده ع� � �ل� � �ي � ��ه
االت � �� � �ص� ��ال ب �ت �ل �ي �ف��ون رق ��م
0501111303

فقدان جواز �سفر
ف� �ق ��د امل � ��دع � ��و  /م �ي�ل�ات
ات��ال �ي��ل ب �ي��زاب��ه  ،اثيوبيا
اجل�ن���س�ي��ة  -ج� ��واز �سفره
رق��م ()6297301EP
م��ن ي �ج��ده ع�ل�ي��ه ت�سليمه
اىل �سفارة اثيوبيا او �أقرب
مركز �شرطة.
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يف الق�ضية رقم  2022/824جتاري جزئي دبي
اىل املدعي عليهما�.1/صفا بنت يو�سف بن احمد ال�شباعا
� .2سيف بن عبداهلل بن ح�سن بوهالل
مبا ان املدعي/احمد �سامل حممد ح�سن االغربى قد �أقام �ضدكما الق�ضية امل�شار اليها اعاله
وحكمت حمكمة دبي املوقرة بتعيني اخلبري احل�سابي �صاحب الدور للنظر يف الدعوى وحيث
انكم مل حت�ضروا جل�سة النطق باحلكم.
يرجى العلم انه قد حتدد يوم االربعاء املوافق 2022/8/10:ال�ساعة الواحدة ظهرا 1:00pm
كموعد جلل�سة اخل�ب�رة ع��ن بعد ع�بر تطبيق  zoomيف ال��دع��وى اع�ل�اه ويتعني عليكم
التوا�صل معنا مبوعد �سابق وتزويدنا بو�سيلة التوا�صل الرقمية (االلكرتونية) اخلا�صة بكم
حتى نتمكن من تزويدكم برابط االجتماع كما يتعني عليكم تقدمي كافة الوثائق وامل�ستندات
التي ت�ؤيد موقفكم يف الدعوى.
خبري ح�سابي
د.حمد ال�شام�سي
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�أخبـار الإمـارات

Wednesday

«املركزي» ي�صدر �إر�شادات جديدة للم�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة ب�ش�أن الأ�شخا�ص ال�سيا�سيني ممثلي املخاطر
•• �أبوظبي -وام:

�أ�صدر م�صرف الإم��ارات العربية املتحدة املركزي �إر�شادات جديدة ملواجهة
غ�سل الأم��وال ومكافحة متويل الإره��اب للم�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة ب�ش�أن
املخاطر املتعلقة بالأ�شخا�ص ال�سيا�سيني ممثلي املخاطر.
وت�سهم الإر� �ش��ادات اجل��دي��دة ،يف تطوير فهم امل��ؤ��س���س��ات امل��ال�ي��ة املرخ�صة
للمخاطر والتنفيذ الفعال اللتزاماتها القانونية املتعلقة مبواجهة غ�سل
الأم��وال ومكافحة متويل الإره��اب ،وتعزيز مراعاتها ملعايري والتوجيهات
ال�صادرة عن جمموعة العمل املايل "فاتف" .ويتعني على امل�ؤ�س�سات املالية
املرخ�صة �إظ�ه��ار االم�ت�ث��ال للمتطلبات ال ��واردة يف االر� �ش��ادات اجل��دي��دة يف
غ�ضون �شهر واحد من تاريخ الإ�صدار.

06

ومبوجب الإر�شادات اجلديدة ،يتوجب على امل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة القيام ذوي ال�صلة قبل ب��دء عالقة العمل ،وت�صنيف املخاطر وتطبيق �إجراءات
ب ��إج��راءات الزامية حم��ددة للعناية الواجبة على الأ�شخا�ص ال�سيا�سيني العناية الواجبة املنا�سبة مع العمالء� ،إىل جانب املراقبة امل�ستمرة لعالقة
ممثلي املخاطر ،و�أفراد عائالتهم املبا�شرين� ،أو �شركائهم املقربني ،بالإ�ضافة �أعمالهم.
�إىل العناية الواجبة املطلوبة جتاه جميع العمالء ،حيث ميكن �أن تتعر�ض ويجب على امل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة االحتفاظ ب�أنظمة مراقبة املعامالت
امل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة ملخاطر متزايدة لغ�سل الأموال ومتويل الإرهاب امل�ج�ه��زة لتحديد �أمن ��اط الأن�شطة غ�ير ال�ع��ادي��ة ،وال�ت��ي يُحتمل �أن تكون
ومت��وي��ل �أن�شطة �أخ ��رى غ�ير م�شروعة م��ن قبل ال�ع�م�لاء م��ن الأ�شخا�ص م�شبوهة ،حيث يتعني عليها الإبالغ عن �أي �سلوك م�شبوه يُحتمل ارتباطه
بغ�سل الأموال �أو متويل الإرهاب �أو جرمية جنائية ،عرب تقدمي تقرير �إىل
ال�سيا�سيني ممثلي املخاطر ومعامالتهم املالية املرتبطة بهم.
كما يتوجب على امل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة ،التي تقدم اخلدمات للعمالء من وحدة املعلومات املالية لدولة الإمارات با�ستخدام بوابة " . "goAMLكما
الأ�شخا�ص ال�سيا�سيني ممثلي املخاطر ،تطوير �سيا�سات قائمة على املخاطر يجب دمج هذه الإج��راءات الوقائية يف برنامج االمتثال للم�ؤ�س�سات املالية
يف ب��رام��ج مواجهة غ�سل الأم ��وال اخلا�صة بهم ،ل�ضمان حتديد العمالء املرخ�صة ملواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب ودعمها باحلوكمة
وهوية الأ�شخا�ص ال�سيا�سيني ممثلي املخاطر بدرجة منا�سبة� ،أو العمالء والتدريب املنا�سبني.

وقال معايل خالد حممد بالعمى ،حمافظ م�صرف الإمارات العربية املتحدة
املركزي� ":إننا حري�صون على تعزيز و�ضمان الفهم ال�شامل جلميع امل�ؤ�س�سات
املالية املرخ�صة لدورها وم�س�ؤولياتها يف تخفيف املخاطر املتعلقة مبواجهة
غ�سل الأم ��وال ومكافحة مت��وي��ل الإره� ��اب ،وحماية النظام امل��ايل يف دولة
الإم��ارات من الأن�شطة غري امل�شروعة ،وت�سهم هذه االر��ش��ادات اجلديدة يف
توفري املزيد من املتطلبات والتدابري التي ت�ساعد امل�ؤ�س�سات املالية املرخ�صة
على ال��وف��اء بالتزاماتها املتعلقة بهذا اخل�صو�ص قبل وبعد ب��دء عالقات
العمل مع الأ�شخا�ص ال�سيا�سيني ممثلي املخاطر".
و�أ�ضاف معاليه� :سنوا�صل جهودنا لإ�صدار �إر��ش��ادات تنظيمية مماثلة مبا
ي�ضمن تعزيز كفاءة ومتانة النظام املايل يف الدولة ،مبا يتما�شى مع املعايري
الدولية املتعلقة مبواجهة غ�سل الأموال ومكافحة متويل الإرهاب.

�سلطان بن �أحمد القا�سمي يرت�أ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

•• ال�شارقة -وام:

تر�أ�س �سمو ال�شيخ �سلطان بن �أحمد بن
�سلطان القا�سمي نائب حاكم ال�شارقة
نائب رئي�س املجل�س التنفيذي �صباح
�أم�س يف مكتب �سمو احلاكم اجتماع
املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة.
ب� �ح ��ث امل� �ج� �ل� �� ��س خ �ل ��ال اجتماعه
جمموعة من املو�ضوعات احلكومية
امل��درج��ة على ج��دول �أع�م��ال��ه ،واطلع
ع �ل��ى � �س�ي�ر ال �ع �م��ل يف ال �ع ��دي ��د من
القطاعات وامل���ش��روع��ات التنموية يف
خمتلف مدن ومناطق الإمارة.
واط� �ل ��ع امل �ج �ل ����س ع �ل��ى م �ل��ف �إدراج
ق�ل��ب وح���ص��ن ال���ش��ارق��ة ��ض�م��ن ملف
"بوابة الإمارات املت�صاحلة" للقائمة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة للإي�س�سكو ك�ت�راث ثقايف لإمارة ال�شارقة وتاريخها ،والأحداث
م ��ادي تتميز ب��ه الإم � ��ارة ،ح�ي��ث جاء التاريخية الكبرية التي مرت باملوقع،
الإدراج ك�أول موقع من دولة الإمارات ودور ال�شارقة التاريخي يف احلفاظ
العربية املتحدة يف هذه القائمة ،بناء على �أمن التجارة العاملية خالل فرتة
على ما ميثله املوقع من مكانة عريقة الإمارات املت�صاحلة.

ك� �م ��ا ت �� �ض �م ��ن ال� �ت� �ق ��ري ��ر امل� ��راح� ��ل
واالج � ��راءات امل�ق�ترح��ة لإع ��داد ملف
تر�شيح "ال�شارقة :ب��واب��ة الإم� ��ارات
املت�صاحلة" و�أه��م الركائز الرئي�سية
التي �سريكز عليها امللف لبيان القيمة

املنخف�ض اجل ��وي وت ��أث�يرات��ه خالل
الأ��س�ب��وع املا�ضي وم��ا خلفه م��ن �آثار
جانبية متنوعة يف مدن الإم��ارة على
ال�ساحل ال�شرقي ،وت�ضمن التقرير
اخلطط امل�ستقبلية لإكمال اجلاهزية
ل �ل �ت �ع��ام��ل م � ��ع خم �ت �ل ��ف ال � �ظ� ��روف
الطبيعية و�سرعة اال�ستجابة.
و�أث � �ن� ��ى امل �ج �ل ����س ع �ل��ى ج� �ه ��ود كافة
اجلهات وفرق العمل التي �ساهمت يف
التعامل مع املنخف�ض ب�صورة جيدة
واملحافظة على الأرواح واملمتلكات،
وال ��وع ��ي االج �ت �م��اع��ي ال ��ذي انعك�س
من خ�لال م�شاركة �أف��راد املجتمع يف
التعاون للم�ساعدة والتطوع يف كافة
املهام.
ك�م��ا اط�ل��ع املجل�س ع�ل��ى ت�ق��ري��ر �أداء
الثقافية وال�تراث�ي��ة والعلمية وفقاً امل��وازن��ة العامة وخم��رج��ات الأن�شطة
مل�ع��اي�ير ال �ت�راث ال �ع��امل��ي ،وال�سالمة للربع الأول لعام  2022م ،املقدم
والأ�صالة ،واحلماية و�إدارة املوقع.
من دائ��رة املالية املركزية ملتابعة �أداء
واط �ل��ع امل�ج�ل����س ع �ل��ى ت �ق��ري��ر جهود املوازنة العامة والعمل على تطويرها
اجلهات احلكومية خالل التعامل مع وحت�سني جوانبها وخمرجاتها.

وت�ضمن التقرير امل��ؤ��ش��رات البيانية
للموازنة العامة وجداول املقارنة بني
االي ��رادات وامل���ص��روف��ات للربع الأول
ل �ع��ام  2022ل �ل �ج �ه��ات احلكومية
وال�ه�ي�ئ��ات امل�ستقلة يف الإم � ��ارة ،كما
ت�ضمن التقرير ن�سب ال�صرف الفعلي
لكل من قطاعات التنمية االجتماعية
واالدارة احلكومية والبنية التحتية

والتنمية االقت�صادية.
وناق�ش املجل�س م�شروع هوية املبنى
والذي �سي�سهم يف �إعطاء هوية معنوية
ذات �ي��ة ل�ك��ل مبنى م��ن خ�ل�ال حتديد
م���س�ب��ق خل ��دم ��ات ال �ب �ي �ئ��ة ال�صحية
الواجب توافرها يف املبنى ،بالإ�ضافة
�إىل ج �م��ع امل �ع �ل��وم��ات التف�صيلية
ح��ول املبنى وقاطنيه وربطها بنظام

�إل � �ك �ت�روين لإن �� �ش ��اء ق ��اع ��دة بيانات
�شاملة ت�ت��وف��ر ب�ه��ا ب�ي��ان��ات اخلدمات
والت�صاريح والرخ�ص وغريها املتعلقة
باملبنى.
ووجه املجل�س ب�إعداد درا�سة تف�صيلية
ح��ول امل �� �ش��روع وت���ض�م�ين مالحظات
ال�سادة �أع�ضاء املجل�س والتن�سيق مع
كافة اجلهات املعنية.

�شراكة بني «دبي العطاء» و«كفو» لبناء مدر�سة يف ماالوي

ت�ستمر ل�ـ �� 18ش�ه� ًرا ،وي�ستفيد منها الأه ��ايل والبالغون
•• دبي -وام:
�ضمن هذه املجتمعات.
�أعلنت " َكفو" و"دبي العطاء"� ،إح��دى م�ب��ادرات حممد بن وت�أتي هذه ال�شراكة يف �إطار حملة "لبنة لبنة" التي �أطلقتها
را�شد �آل مكتوم العاملية ،عن تعاونهما لتمويل بناء وتطوير دب��ي ال�ع�ط��اء ،ح�ي��ث �ستعمل " َكفو" ع�ل��ى ت��ذل�ي��ل العقبات
مدر�سة بالكامل يف م ��االوي ،م��ع ع��ودة الأط�ف��ال م��ن حول والعوائق التي حتول دون توفري امل��وارد ال�ضرورية لإلهام
العامل �إىل املدار�س هذا ال�شهر.
وتن�شئة اجليل املقبل من املفكرين واملبدعني وقادة الغد.
وت�ساعد َكفو يف جمع التربعات ملنح �أطفال ماالوي فر�صة وبرعاية هذه املدر�سة يف ماالوي� ،سوف تدعم " َكفو" 100
لعي�ش هذه التجربة ،من خالل تربعات بقيمة  154,000طالب يف م�ساعيهم للخروج من حلقة الفقر ،مع امل�ساهمة
درهم للم�ساعدة يف بناء وت�شغيل مدر�سة ابتدائية مك ّونة من يف زي� ��ادة ن���س��ب االل �ت �ح��اق يف امل ��دار� ��س ب�ين  15و.20%
�صفّني خ�لال ع��ام واح��د ،وتت�سع لـ  100طالب ومعلمني وتهدف ه��ذه اجلهود امل�شرتكة جلمع الأم��وال لبناء ف�صل
اثنني ،كما �ستعمل " َكفو" على تطوير �أن�شطة حمو �أمية درا� �س��ي جم� ّه��ز ب � ��أدوات التعليم االب�ت��دائ��ي عالية اجلودة،

من الأثاث �إىل الكتب املدر�سية وامل��وارد ،وجعلها يف متناول
�أبناء املجتمع .و�إىل جانب امل�ساهمة يف تعليم طالب املرحلة
االبتدائية� ،سوف تكون املدر�سة مق ًرا لتقدمي درو���س حمو
الأمية وبرامج التعليم لأكرث من � 60شخ�صا بالغ يف الريف
املاالوي.
وت�ع��اون��ت " َكفو" م��ع جمعية الإح���س��ان اخل�يري��ة لتو�صيل
ال��وق��ود جم��ا ًن��ا للأ�سر املتعففة و�أ��ص�ح��اب ال��دخ��ل املحدود
يف عجمان ،و�أطلقت م�سابقة " َكفو تبتكر" املعنية بتحقيق
الأهداف الإمنائية للأمم املتحدة والهادفة لتمكني العقول
ال�شابة املبدعة من خالل توفري من�صة لعر�ض ابتكاراتهم،
بالإ�ضافة �إىل العديد من املبادرات املهمة.

«مفاج�آت �صيف دبي» تطلق حقائب ت�سوق �صديقة للبيئة
•• دبي-وام:

�أطلقت "مفاج�آت �صيف دبي" حقائب ت�سوق قابلة لإع��ادة التدوير بالتعاون
م��ع جمموعة "ماجد الفطيم" وذل��ك �ضمن �إ� �ص��دار حم��دود للمت�سوقني
خالل ال��دورة احلالية من املفاج�آت .وتكمن �أهمية حقائب الت�سوق القابلة
لإعادة اال�ستخدام يف دورها الأ�سا�سي يف احلفاظ على املوارد الطبيعية وتقليل
ال�ن�ف��اي��ات الناجمة ع��ن الأك�ي��ا���س البال�ستيكية ال�ت��ي لها ت��أث�ير �سلبي على
البيئة .وت�شهد حقائب الت�سوق القابلة لإع��ادة اال�ستخدام �إقباال متزايدا
يف دبي وبالأخ�ص بعد تنفيذ تعرفة بيئية على احلقائب �أحادية اال�ستخدام
بغر�ض التقليل م��ن االع�ت�م��اد عليها وب��ال�ت��ايل احل��د م��ن النفايات وحماية
ال�ب�ي�ئ��ة .ودع�م��ا ل�ه��ذه امل �ب��ادرة ق��دم��ت "مفاج�آت �صيف دبي" بالتعاون مع
جمموعة "ماجد الفطيم" حقيبة ت�سوق حتمل �شعار املفاج�آت وه��ي قابلة
United Arab Emirates
Ministry of Justice
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Notification by publication in Arabic/English
The appellee must appear before case management office
In appeal No: 940/2022

Upon the appellant request: Hasan Eabdallah Muhamad Alrayiys
The appellee: Zaheer Iqbal Bek Mirza Zafar
You are required to appear before the Case Management Office No.
(1) at the Sharjah Court of Appeal - in person or through an attorney,
and submit a reply memorandum to the case, with all documents
attached thereto, on Tuesday 16-08 2022 in the case attached with
number above - as an appellee.
Case manager
Hassan Khaled Al-Salman

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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Transaction No .MOJAU _2022_0078386
Judicial Notice of the Fulfillment

Judicial Notice of the Fulfillment of an amount of AED 5000
Notifying Party: Kamran Ghani Abdul Ghani, Pakistani and holding an ID No. 784197895959050
Address: Ajman, Kuwait Street, Tel. No. 0556919764
Notified Party: Mohammed Didarul Alam Nur Mohammad, Bangladesh and holding ID
No.7784196283598603. Address: Ajman - Industrial Area 1, Makani No. 4679708814, Tel No.: 05566159786
Notice by text message in case it is not possible to notify at the address/phone No. 05566159786
Explanation
Notified Party issued a cheque to the Notifying Party with the amount of AED 5000, the subject of the
cheque issued by the authorized signatory on behalf of the Defendant, whereas on the due date of the
cheque, the Plaintiff went to cash the cheque, but it returned without payment due to the closure of the
account and its statement is as follows:
1. Cheque No. 200428 with an amount of AED 5000 with a due date of 12/07/2022 drawn on Standard
Chartered Bank, whereas the Defendant may fulfill the amount despite the expiry of its due date and the
amicable claim repeatedly but with Futility
Therefore,
We notify you of the necessity of paying the aforementioned debt amount within five days from the date
of your Notice; otherwise we will have to take legal measures.
I request the Notary Public to authenticate this Notice in order to know its statements, and this is an
acknowledgement from us about that.
Name: Kamran Ghani Abdul Ghani
Capacity: Notifying Party

United Arab Emirates
Ministry of Justice

Date 3/ 8/ 2022 Issue No : 13610
Public notice in the executive case
Payment notice in Case number AJCEXCIBOUNCE2022/0003037
Returned cheques

لإعادة اال�ستخدام كونها م�صنوعة من مواد م�ستدامة وهي متوفرة يف "مول
الإمارات" و"�سيتي �سنرت ديرة" و"�سيتي �سنرت مردف" حيث مت �إنتاج
الأكيا�س ب�أعداد حم��دودة و�سيتم توزيعها يف كل موقع عند �أك�شاك ولوحات
ترويج خم�ص�صة .وتواكب مبادرة حقائب الت�سوق مبادرة �أخرى هي "دبي
تبادر" لال�ستدامة والتي �أطلقتها دائرة االقت�صاد وال�سياحة اجلهة املنظمة
لـ "مفاج�آت �صيف دبي" بهدف الت�شجيع على ا�ستخدام قوارير املياه القابلة
لإع ��ادة التعبئة ب��دال م��ن تلك البال�ستيكية التقليدية التي ت�ستخدم مرة
واح��دة .و�سوف تتيح هذه املبادرة ل�سكان وزوار دبي �إمكانية احل�صول على
مياه �شرب نقية باملجان من خالل �أجهزة مياه �شرب �سيتم تركيبها يف مناطق
رئي�سية عدة يف املدينة مبا فيها ال�شواطئ واملنتزهات ومراكز الت�سوق واملعامل
والوجهات الرئي�سية .وحتفز مثل هذه املبادرات على تبني تغيريات ب�سيطة
يف �أ�سلوب حياة الأف��راد اليومية مثل ا�ستخدام قوارير املياه القابلة لإعادة

Date 3/ 8/ 2022 Issue No : 13610

70522

Request for an Announcement in the Executive Case by Publication
Defendant's notification by publication Sharjah Federal Court - Civil Execution
Court - Enyinnaya Godspower Agiriga Payment Notification in Case No.
)SHCEXCIREA2022/0003543 - Civil (Partial
To:The defendant: Enyinnaya Godspower Agiriga
As it is on the date that a copy of the attached judgment has been issued against you in
favor of the executing plaintiff. Sharjah Taxi L.L.C in the case mentioned above.
Since the aforementioned Plaintiff has submitted a request to implement the
aforementioned judgment, and paid the specified fee for that. and since the judgment
required to be executed is as follows:
The total amount including fees and expenses: 25373
Therefore, you are required to implement what was stated in the executive document
referred to above within 15 days from the date of your announcement of this
notification. In the event of failure to do so. the court will take the compulsory
enforcement measures prescribed by law against you.
Judge/ Ahmad Talaat Abdelsadiq Mohamad
Sharjah Federal Court
Civil Execution Court

United Arab Emirates
Ministry of Justice
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Public notice in the executive case
Payment notice in Case number AJCEXCIBOUNCE2022/0002396
Returned cheques

التعبئة وحقائب الت�سوق امل�ستدامة من �أجل �إحداث ت�أثري بيئي كبري لت�صبح
دب��ي وجهة رائ��دة لال�ستدامة وتلهم الأج�ي��ال احلالية واملقبلة للقيام بدور
م�ؤثر يف حماية البيئة واحلفاظ على املوارد الطبيعية .وتعد بداية التخلي
عن املواد البال�ستيكية ذات اال�ستخدام الواحد خطوة �ضمن خطوات تبنتها
دول��ة الإم��ارات ودب��ي يف �إط��ار اجلهود العاملية للحد من النفايات وا�ستخدام
م��وارد طبيعية �أق��ل وتقليل انبعاثات ال�ك��رب��ون .وت�ه��دف الإ�سرتاتيجيات
ال�شاملة املعنية باحلفاظ على البيئة ومنها "دبي �" 2030إىل تخفي�ض
الإنبعاثات الكربونية بن�سبة  30%بحلول عام  2030وزيادة االعتماد على
الطاقة النظيفة واملتجددة حيث يتما�شى ذلك مع �سيا�سة دولة الإمارات نحو
�صايف الإنبعاثات ال�صفري يف عام  2050والتي تت�ضمن خطة �إزالة الكربون
من اقت�صاد الدولة بالكامل بحلول عام  2050وبالتايل عدم �إنتاج �أي غازات
م�سببة للإحتبا�س احلراري .ويف تقرير �أ�صدرته براي�س "ووترهاو�س كوبرز
"حول �سلوك امل�ستهلك يف مار�س املا�ضي تبني �أن  ?60من امل�ستهلكني يف
دولة الإم��ارات يفكرون يف اال�ستدامة عند �إجراء �أي عملية �شراء ،بينما ذكر
 53%منهم �أنهم ي�شرتون منتجات �صديقة للبيئة ب�شكل دائم �أو متكرر " �أي
�أعلى من املتو�سط العاملي البالغ  ."42%ومع قيام املزيد من ال�شركات
ب ��إدراج بيانات اعتماد اال�ستدامة اخلا�صة بهم على مواقعهم الإلكرتونية
وا�ستخدامها كنقطة بيع ي�صبح م��ن الأ��س�ه��ل م�ك��اف��أة ال�ع�لام��ات التجارية
واملتاجر التي تبذل اجلهد يف هذا ال�صدد .وب��د�أت عالمات جتارية متعددة
يف جم��ال الأزي��اء واملو�ضة بالتعريف عن دوره��ا يف حتقيق اال�ستدامة حيث
بادرت با�ستخدام منتجات البال�ستيك املهملة وقوارير املياه يف �صنع الألياف
التي تدخل يف ت�صنيع مالب�سها .كما ركزت "مفاج�آت �صيف دبي" على تقليل
ا�ستخدام املطبوعات يف نقاط البيع مبا يف ذلك نوافذ العر�ض و�أي�ضا اختبار
ا�ستخدام �شا�شات عر�ض املنتجات ثالثية الأبعاد"holographic sale
" signageبالتعاون م��ع جمموعة "�أباريل" مبتاجر خم�ت��ارة يف "مول
الإمارات" و"�سيتي �سنرت مردف" و"دبي هيلز مول" .وت�ق��دم " مفاج�آت
�صيف دبي"  -ال�ت��ي تنظمها م�ؤ�س�سة دب��ي للمهرجانات وال�ت�ج��زئ��ة خالل
الفرتة من  1يوليو حتى � 4سبتمرب املقبل -العديد من العرو�ض الت�سويقية
والتخفي�ضات والأن�شطة الرتفيهية يف خمتلف �أنحاء الإمارة .
United Arab Emirates
Ministry of Justice
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Public notice in the executive case
Payment notice in Case number AJCEXCIBOUNCE2022/0002395
Returned cheques
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To the judgement debtor: Mohammed Akber Jana Alam Bhuyan
Whereas, the judgment, herein attached its copy, was issued against you in favour of
the Claimant Al Naham Real Estate Agency in the case referred to above.
Since the aforementioned judgement creditor filled a request to execute the said
judgment, and paid the required fees, and since The requested judgment to be executed
is as follows:
Gross total (Including fees and charges): 17924.0
Therefore, you are required to execute what was stated in the above referred executive
title within [15] days from the date of receiving this notice.
In the event that you failed to execute the judgment, the court will take the compulsory
execution measures prescribed by law against you.
Judge
Ali Hassan Al Foora Al Shamsi
Ajman Federal Court
Civil Execution Court

To the judgement debtor: Junaid Qayyum Abdul Qayyum
Whereas, the judgment, herein attached its copy, was issued against you in
favour of the Claimant Al Naham Real Estate Agency in the case referred to
above.
Since the aforementioned judgement creditor filled a request to execute the said
judgment, and paid the required fees, and since The requested judgment to be
executed is as follows:
Gross total (Including fees and charges): 21924.0
Therefore, you are required to execute what was stated in the above referred
executive title within [15] days from the date of receiving this notice.
In the event that you failed to execute the judgment, the court will take the
compulsory execution measures prescribed by law against you.
Judge
Ali Hassan Al Foora Al Shamsi
Civil Execution Court
Ajman Federal Court

To the judgement debtor: Mohammed Akber Jana Alam Bhuyan
Whereas, the judgment, herein attached its copy, was issued against you in favour of
the Claimant Al Naham Real Estate Agency in the case referred to above.
Since the aforementioned judgment creditor filled a request to execute the said
judgment, and paid the required fees, and since The requested judgment to be executed
is as follows:
Gross total (Including fees and charges):12124.0
Therefore, you are required to execute what was stated in the above referred executive
title within [15] days from the date of receiving this notice.
In the event that you failed to execute the judgment, the court will take the compulsory
execution measures prescribed by law against you.
Judge
Ali Hassan Al Foora Al Shamsi
Ajman Federal Court
Civil Execution Court

Date 3/ 8/ 2022 Issue No : 13610

70392

Notification by publication order
Notification by publication notice
Issued from Ajman federal court, Federal Sharia Court of First Instance
In lawsuit No. AJCFISHPAF2022/0000112/ personal affairs

To the convicted: NASIR MUHAMMAD WAKIL MUHAMMAD, address: 9473791 We would like to
inform you that on 16/06/2022, the court issued an order obligating you in the aforementioned lawsuit
in favor of BIBI RAISA NASIR MUHAMMAD WAKIL as follows: The court ruled as presence for the
plaintiff, BIBI RAISA NASIR MUHAMMAD WAKIL, against the defendant, NASIR MUHAMMAD
WAKIL MUHAMMAD:
First: By divorcing the plaintiff from the defendant a clear divorce for abandonment, and the plaintiff must
count her waiting period from this divorce from the date on which the divorce judgment becomes final.
Second: Evidence of the plaintiff's custody of her daughter from the defendant, Husna.
Third: By abandoning the plaintiff to claim the rest of her requests contained in her claim statement
before the defendant and obligating her to pay the costs of abandonment.
fourth: The defendant shall bear the fees and expenses of the lawsuit and an amount of 1000 dirhams as
attorney's fees excluding abandonment fees.
The defendant shall be announced of the publication
The verdict was issued as an attendance and was publicly pronounced on Thursday, 17 Zul Qi'dah / 1443
AH corresponding to 16/06/2022 AD in the name of his highness president of United Arab Emirates.
May God's peace and blessings be upon our Prophet Muhammad and his family and companions
Judgment subject to appeal within the legal period (30) days from the day following its publication.
Judge
Alsadiq Jabir Altaahir
Ajman federal court
Sharia Court of First Instance

األربعاء  3أغسطس  2022م  -العـدد 13610

�أخبـار الإمـارات

�سلطان بن طحنون ي�شيد بجهود اجلهات املخت�صة واملتطوعني خالل
ا�ستجابتهم ل�سكان املنطقة ال�شرقية �إثر الأمطار التي �شهدتها الدولة
•• �أبوظبي-وام:

�أ�شاد معايل ال�شيخ �سلطان بن طحنون �آل نهيان رئي�س جمل�س
�إدارة مكتب فخر الوطن بجهود جميع اجلهات املخت�صة يف
ال��دول��ة م��ن �أف ��راد �شرطة ودف��اع م��دين ومتطوعني وكوادر
طبية وف��رق ط��وارئ وغ�يره��م يف خ��ط ال��دف��اع الأول لت�أمني
�سالمة ال�سكان يف املناطق ال�شرقية وال�شمالية من الدولة �إثر
الأمطار التي �شهدتها تلك املناطق.

و�أع ��رب معاليه ع��ن �شكره وتقديره للجهود املخل�صة التي
بذلها اجلميع خ�لال الظروف املناخية التي �شهدتها بع�ض
مناطق ال��دول��ة ..م�ؤكداً �أن جهودهم �أ�سهمت ب��دور فاعل يف
م�ساعدة املت�ضررين يف تلك املناطق واحلفاظ على �سالمتهم
وعودة احلياة �إىل طبيعتها.
وقال �إن التعاون والتكاتف اللذين ر�أيناهما من �أبناء الوطن
واملقيمني على �أر�ض الإمارات يج�سدان قيم التكاتف والتالحم
الأ�صيلة التي يت�سم بها جمتمع الإمارات.
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�شرطة عجمان تعزز ال�سالمة املرورية عرب حملة «�صيف بال حوادث»
•• عجمان-وام:

�أط�ل�ق��ت �إدارة امل ��رور وال ��دوري ��ات ب���ش��رط��ة عجمان
ف�ع��ال�ي��ات احل�م�ل��ة الف�صلية امل��روري��ة ال�ث��ال�ث��ة لعام
 2022حتت �شعار "�صيف بال حوادث" وذلك �ضمن
خطة احلمالت املرورية الف�صلية املوحدة للمجل�س
املروري االحتادي بوزارة الداخلية.
و�أو�ضح املقدم را�شد حميد بن هندي نائب مدير �إدارة
امل��رور وال��دوري��ات ب�شرطة عجمان �أن احلملة التي
�ست�ستمر حتي نهاية �شهر �أغ�سط�س اجل��اري ت�أتي
حتقيقا لهدف وزارة الداخلية اال�سرتاتيجي املتمثل

بتعزيز �أم ��ن ال �ط��رق و لتخفي�ض ن�سبة احل ��وادث
املرورية و�أع��داد الوفيات والإ�صابات الناجمة عنها
يف ف�صل ال�صيف ،وامياناً من القيادة العامة ل�شرطة
عجمان ب�أهمية دور التوعية املرورية لكافة �شرائح
املجتمع تزامناً مع ف�صل ال�صيف.
و ذكر بن هندي ان احلملة �ستقوم بتوعية ال�سائقني
ب�أهمية ات�خ��اذ كافة االحتياطات املتعلقة ب�سالمة
املركبة ،و�إج��راء ال�صيانة الدورية ،واتخاذ التدابري
الالزمة كفح�ص الإط��ارات والت�أكد من جودتها مع
دخول ف�صل ال�صيف وارتفاع درجات احلرارة ،و�إجراء
��ص�ي��ان��ة ��ش��ام�ل��ة ل�ل���س�ي��ارة وال �ت ��أك��د م��ن خ�ل��وه��ا من

الأعطال التي ميكن �أن ت�ؤثر على القيادة وغريها
من التدابري الالزمة لت�أمني القيادة على الطريق،
م�شرياً �إىل �أن احلملة ت�ستهدف جميع فئات املجتمع
عرب قنوات الإع�لام املختلفة ك��الإذاع��ة والتلفزيون
وال�صحف وو�سائل التوا�صل االجتماعي للو�صول
�إىل �أو�سع نطاق ممكن لدعم جناح احلملة.
ودع��ا ن��ائ��ب م��دي��ر �إدارة امل ��رور وال��دوري��ات ب�شرطة
عجمان ال�سائقني �إىل توخي احليطة واحلذر �أثناء
ال�سفر عرب الرب ،وااللتزام بالقوانني املرورية ،وعدم
جتاوز ال�سرعة املحددة للطريق ل�ضمان �صيف �آمن،
متمنياً ال�سالمة للجميع.
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وزارة التغري املناخي والبيئة وم�صرف الإمارات للتنمية يوقعان مذكرة تفاهم لتمويل م�شاريع الزراعة احلديثة
•• دبي  -وام:

وقعت وزارة التغري املناخي والبيئة
وم�صرف الإم��ارات للتنمية  -املحرك
امل � ��ايل ال��رئ �ي �� �س��ي لأج� �ن ��دة التنويع
االق �ت �� �ص ��ادي وال� �ت� �ح ��ول ال�صناعي
يف الإم � ��ارات  -م��ذك��رة ت�ف��اه��م ب�ش�أن
ب��رن��ام��ج مت��وي��ل م �� �ش��اري��ع ال ��زراع ��ة
احل��دي�ث��ة يف جم��ال الأم ��ن الغذائي،
ب �ه��دف ت �ق��دمي احل� �ل ��ول التمويلية
لدعم ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
وال�شركات النا�شئة لت�ساهم يف النمو
االقت�صادي امل�ستدام للإمارات ،وذلك
لدعم قطاع الأمن الغذائي الذي يعد
�أحد القطاعات اخلم�سة ذات الأولوية
ال �ت��ي ي��رك��ز ع�ل�ي�ه��ا امل �� �ص��رف لتعزيز
امل��رون��ة االقت�صادية وتناف�سية بيئة
الأعمال للدولة.
وق ��ع امل ��ذك ��رة � �س �ع��ادة حم�م��د مو�سى
الأم �ي ��ري ال��وك �ي��ل امل �� �س��اع��د لقطاع
ال �ت �ن��وع ال �غ ��ذائ ��ي يف وزارة التغري
امل �ن ��اخ ��ي وال �ب �ي �ئ��ة ،و�أح � �م� ��د حممد
النقبي ال��رئ�ي����س التنفيذي مل�صرف
الإمارات للتنمية.
وت ��أت��ي امل��ذك��رة �ضمن ج�ه��ود ال ��وزارة
لتعزيز قدرات الإنتاج الزراعي املحلي

يف �إطار ا�سرتاتيجيتها لتحقيق الأمن
الغذائي ،وانطالقا من �سعيها لـو�ضع
ال�ب�رام ��ج ال�ك�ف�ي�ل��ة ب��رف��ع م�ساهمة
قطاعات البيئة وال�ث�روات الزراعية
واحليوانية وال�سمكية يف ت�أمني الأمن
الغذائي واحليوي يف الدولة ،ويف �إطار
دور م�صرف الإم��ارات للتنمية �ضمن
ال��ر�ؤي��ة املتكاملة مل�ستقبل االقت�صاد
الوطني ،والتي ت�سعى لتعزيز مكانة
الدولة لتكون مركزاً عاملياً لل�صناعة

امل�ت�ق��دم��ة و� �ص �ن��اع��ات امل���س�ت�ق�ب��ل ،مع
��ض�م��ان الأم� ��ن ال���ص�ن��اع��ي والغذائي
والتكنولوجي.
من جانبه قال الوكيل امل�ساعد لقطاع
التنوع الغذائي يف وزارة التغري املناخي
وال�ب�ي�ئ��ة� ..إن ت�ع��زي��ز ق ��درات الإنتاج
ال��زراع��ي امل�ح�ل��ي ع�بر ت��و��س�ي��ع نطاق
ت�ب�ن��ي ن�ظ��م ال ��زراع ��ة احل��دي�ث��ة ميثل
�أح��د الأول��وي��ات ال�ت��ي حت��ر���ص وزارة
التغري املناخي والبيئة على حتقيقها

�ضمن ا�سرتاتيجيتها ل�ضمان الأمن
ال �غ��ذائ��ي .و�أ�� �ض ��اف " ت ��أت��ي مذكرة
التفاهم مع م�صرف الإمارات للتنمية
�ضمن جهود ال��وزارة لتعزيز التعاون
مع �شركائها اال�سرتاتيجيني وحتفيز
م �� �ش��اري��ع ال� ��زراع� ��ة احل��دي �ث��ة فيما
يخت�ص بالإنتاج الزراعي واحليواين
وال���س�م�ك��ي ع�بر ا��س�ت�ك���ش��اف الفر�ص
وت ��وف�ي�ر ب ��رام ��ج مت��وي �ل �ي��ة منا�سبة
جتتذب �شريحة وا�سعة م��ن ال�شباب

ورواد الأعمال" .من جانبه قال �أحمد يف دع��م ق�ط��اع الأم ��ن ال�غ��ذائ��ي الذي
حم�م��د ال�ن�ق�ب��ي ال��رئ�ي����س التنفيذي ي�شمل �أن���ش�ط��ة ال ��زراع ��ة ،واملوا�شي،
مل�صرف الإم ��ارات للتنمية " نركز يف والأ�سماك ،وحتلية املياه وغريها من
م�صرف الإم ��ارات للتنمية على دعم احللول الغذائية والزراعية القائمة
ال �ق �ط��اع��ات ال �ت��ي ت���س�ه��م يف التنويع على التكنولوجيا".
االق� �ت� ��� �ص ��ادي ومن� ��و ال� �ن ��اجت املحلي و�أ�ضاف النقبي " تعك�س هذه املذكرة
الإجمايل غري النفطي ،والتي تتمتع ال�ت��زام�ن��ا ب��اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة الوطنية
ب�أولوية وطنية لتعزيز الإنتاج املحلي للأمن الغذائي  ،2051والتي تركز
ودع��م النمو امل�ستدام .ي�س ّرنا توقيع ع�ل��ى حت�ق�ي��ق امل��رون��ة يف تكنولوجيا
هذه املذكرة التي تندرج �ضمن جهودنا الغذاء وال��زراع��ة ،مبا يعزز منظومة

ال �غ��ذاء وامل �ي��اه وال��زراع��ة يف الدولة.
ونحن يف م�صرف الإم��ارات للتنمية،
ن��ويل ق �ط��اع الأم ��ن ال �غ��ذائ��ي �أهمية
بالغة ب�سبب دوره امل�ح��وري يف تعزيز
الإن� �ت ��اج امل �ح �ل��ي ل �ل �غ��ذاء يف الدولة.
ونحن على ثقة ب�أن �شراكتنا مع وزارة
ال�ت�غ�ير امل�ن��اخ��ي وال�ب�ي�ئ��ة �ست�سهم يف
ت�سريع وت�ي�رة ه��ذا ال�ق�ط��اع احليوي
حيث �سنعمل عن كثب معاً ال�ستك�شاف
جم� ��االت ال �ت �ع��اون وت �ق��دمي احللول

التمويلية املرنة والتناف�سية واحللول
غ�ي�ر ال �ت �م��وي �ل �ي��ة ل ��دع ��م ال�شركات
العاملة يف ه��ذا القطاع ودف��ع عجلة
منوه وا�ستدامته".
ومب��وج��ب امل��ذك��رة �سيعمل الطرفان
على التعرف على الفر�ص املتبادلة
للتعاون يف تعزيز جم��االت العمل يف
جمال الأمن الغذائي ،ودعم ال�شركات
ال �� �ص �غ�ي�رة وامل �ت��و� �س �ط��ة والنا�شئة،
وب � ��دوره ��س�ي�ق��دم م���ص��رف الإم � ��ارات
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ح �ل��و ًال مت��وي�ل�ي��ة ل�شركات
ال��زراع��ة احل��دي�ث��ة العاملة يف جمال
الأم� ��ن ال �غ��ذائ��ي ،مب��ا ي �ع��زز التعاون
امل���ش�ترك م��ع ال ��وزارة ويحقق الأمن
الغذائي واال�ستدامة البيئية.
و� �س �ت �ع �م��ل ال � � � ��وزارة ب��ال �ت �ن �� �س �ي��ق مع
امل �� �ص��رف ع�ل��ى ع�ق��د ن� ��دوات ودورات
ت�ع��ري�ف�ي��ة ب���ش�ك��ل دوري ف�ي��ا يخت�ص
مب�ج��االت ال��زراع��ة احلديثة والنظم
وال �ت �ق �ن �ي��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ه��ا وفوائدها
وم ��دى م�ساهمتها يف ��ض�م��ان الأمن
الغذائي وحتقيق اال�ستدامة.
و� �س �ي �ت��م مب ��وج ��ب امل� ��ذك� ��رة ت�شكيل
جلنة م�شرتكة ،والتي �ست�شرف على
��ض�م��ان حتقيق �أه ��داف ال�ت�ع��اون بني
الطرفني.

يف �إطار �أوىل فعالياتها التي ت�ستهدف املجتمع وم�ؤ�س�ساته

حما�ضرة تعريفية عن الدورة  20من جائزة ال�شارقة للعمل التطوعي مبتحف ال�شارقة للآثار
•• ال�شارقة -الفجر:

يف �إط� ��ار ج��ول�ت�ه��ا ال�ت�ع��ري�ف�ي��ة التي
ت���س�ت�ه��دف امل �ج �ت �م��ع وم�ؤ�س�ساته،
ت���س�ت�ه��ل ج ��ائ ��زة ال �� �ش��ارق��ة للعمل
ال� �ت� �ط ��وع ��ي ،ف �ع��ال �ي��ات �ه��ا بور�شة
ت�ع��ري�ف�ي��ة ع ��ن ال� � ��دورة  20للعام
 ،2022ل���ص��ال��ح �أف � ��راد املجتمع
وم ��ؤ� �س �� �س��ات��ه ،ل�ت�ع��ري�ف�ه��م ب�آليات
امل �� �ش��ارك��ة واال� �س �ت �ع��داد للدورتها

ال�ق��ادم��ة وال�ت��ي �ستنطلق ب ��دءاً من الأمناء؛ عدداً من املحاور املتمثلة يف
م ��ن � �ش �ه��ر ن��وف �م�بر �إىل دي�سمرب تعريف و�إث��راء املجتمع وم�ؤ�س�ساته
امل �ق �ب��ل ،ح�ي��ث ت �ق��ام امل�ح��ا��ض��رة يوم مب �خ �ت �ل��ف امل �ع �ل��وم��ات ال �ت ��ي تعني
ال�ث�لاث��اء  02م��ن �شهر اغ�سط�س بفئات وجم��االت اجل��ائ��زة املختلفة
اجل ��اري يف ق��اع��ة متحف ال�شارقة وامل�ع��اي�ير واال� �ش�تراط��ات والإجابة
ع �ل��ى اال� �س �ت �ف �� �س��ارات والت�سا�ؤالت
للآثار.
وي�ت�خ�ل��ل امل �ح��ا� �ض��رة ال �ت��ي تقدمها وا�ستقبال املالحظات واالقرتاحات.
الأ� �س �ت��اذة فاطمة مو�سى البلو�شي ح �ي��ث ت�ت���ض�م��ن امل �ح��ا� �ض��رة �شرحاً
امل��دي��ر التنفيذي جل��ائ��زة ال�شارقة ك � ��ام �ل� ً�ا وواف� � � �ي� � � �اً ع � ��ن �أهميتها
للعمل ال�ت�ط��وع��ي؛ وع�ضو جمل�س ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل ك�ي�ف�ي��ة توثيقات

امللفات وامل�شاركات ،كما تتطرق �إىل
ت��و��ض�ي��ح �أب� ��رز الأخ �ط ��اء ال �ت��ي يقع
عليها امل�ت�ط��وع��ن خ�ل�ال الت�سجيل
وامل�شاركات والتوثيقات واالثباتات.
وت��أت��ي ه��ذه الور�شة ك ��أوىل الور�ش
واملحا�ضرات التي تنظمها "اجلائزة"
ب�شكل مبا�شر؛ بعد �أن كانت خالل
�سنتني ما�ضيتني ت�ق��دم فعالياتها
عرب الو�سائل االفرتا�ضية.
وتتطلع "اجلائزة" من خالل هذه

امل �ح��ا� �ض��رة ال �ت��ي ت�ن�ط�ل��ق مبتحف
الآث� ��ار ب��ال���ش��ارق��ة وت�ستهدف كافة
�أف� � ��راد امل �ج �ت �م��ع� " ،إىل امل�ساهمة
يف تو�سيع دائ ��رة امل���ش��ارك��ة وتعزيز
ق��وة التناف�س ب�ين املتطوعني على
م���س�ت��وى دول ��ة الإم� � ��ارات العربية
املتحدة ،وال �سيما �أن اجلائزة ت�شهد
العديد من التحديثات والتطوير
امل���س�ت�م��ر؛ ن �ظ��راً ل�ط�ب�ي�ع��ة �أه� ��داف
اجلائزة املجتمعية امل�ستدامة.

برامج توعوية
و�أك � � ��دت ف��اط �م��ة م��و� �س��ى� ،إىل �أن
اجلائزة حتر�ص على تعزيز برامج
امل�س�ؤولية املجتمعية ال�ت��ي ت�ساهم
يف خ��دم��ة امل�ج�ت�م��ع م��ن خ�ل�ال حل
م�شكلة تواجهه �أو ت��واج��ه �شريحة
ف �ي��ه �أو ك��ذل��ك ت���س�ه��م يف تنميته
وحت�سني م�ستواه املعي�شي ،م�ضيفة
�إىل حر�ص "اجلائزة" على تر�سيخ
وتعزيز مفهوم العمل التطوعي ذات

امل�س�ؤولية املجتمعية �ضمن فئاتها
وبراجمها التي تطرحها.
و�أ� �ش��ارت �إىل �أن اجل��ائ��زة �ستوا�صل
ب��راجم �ه��ا ال�ت�ع��ري�ف�ي��ة ال�ستهداف
اجل � �ه� ��ات احل� �ك ��وم� �ي ��ة واخل ��ا�� �ص ��ة
وال � �ق � �ط � ��اع � ��ات ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة من
جامعات ومدار�س و�أندية ،لتقدمي عموماً من �أجل الأمر نف�سه ،م�ؤكد ًة
حم ��ا�� �ض ��رات مم��اث �ل��ة ،بالإ�ضافة �أن م��ن �أه ��م �سيا�سة اجل��ائ��زة التي
�إىل ال�ت�ن���س�ي�ق��ات ال �ت��ي ��س�ت�ك��ون مع تنتهجها هو احل��ث والتحفيز على
م�ؤ�س�سات وجهات يف �أمارات الدولة امل�شاركة يف الأعمال التطوعية.

ور�شة �صناعة الأفالم با�ستخدام الهاتف املحمول تنمي قدرات نا�شئة ال�شارقة وبراعتهم يف �إنتاج حمتوى متميز
تقنيات ال�سينما احلديثة م��ن حيث ا�ستخدام الأدوات املتوفرة ب�ين يدي
•• ال�شارقة-الفجر:
الراغبني يف �صناع االفالم من خالل جهاز الهاتف املتحرك والذي ميتلكه
برع امل�شاركون يف ور�شة �صناعة الأفالم با�ستخدام الهاتف املحمول يف �إنتاج كافة النا�شئة.
حمتوى م�صور يتوافق مع البيئة الإماراتية وا�ستخدام �أف�ضل التقنيات ال��ور��ش��ة وم�ن��ذ انطالقتها يف �إط ��ار ب��رام��ج ا�ستديو النا�شئة ع�م��دت وفق
املتاحة يف الهاتف وتطبيقاته يف مقاطع فيديو هادفه.
مرتكزاتها �إىل تعليم النا�شئة ا�ستخراج االف�ك��ار والق�ص�ص م��ن حياتهم
وحققت الور�شة التي نظمتها نا�شئة ال�شارقة التابعة مل�ؤ�س�سة رب��ع قرن اليومية ومن بيئة املكان واقرتان ذلك التعليم من خالل زرع حب �صناعة
ل�صناعة القادة واملبتكرين يف ا�ستقطاب امل�شاركني مبخترب املهارات يف �إطار ال�صورة واملادة امل�صورة والتي يطلق عليها (الفيلم وعامل ال�سينما) لتعرب عن
الفعاليات ال�صيفية (�صيفك ويانا).
النا�شئة وحياتهم ودور �صناعة الأفالم يف التعبري عن جمتمعهم و�أفكارهم
إليه
�
و�صلت
ما
على
النا�شئة
فيه
اطلع
وطرحت الور�شة وف��ق �سياق فني
بطرف فنية مبتكرة.
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

مركز ف�ض املنازعات االيجارية
العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
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االمارات للمزادات
تنفيذ رقم 2022/6262
�إعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ( ن�شر َا )
تعلن االمارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�ض املنازعات الإيجارية يف دبي ب�أنه �سينعقد
مزاد علني على موقع االم��ارات للمزادات  www.emiratesauction.aeوذلك يف متام
ال�ساعة  6:00م�ساءا يوم االربعاء  2022/08/10لبيع املحجوزات العائدة ملكيتها للمنفذ
�ضده كونكورد للتجارة العامة (�ش ذ م م) و او�صاف املحجوزات على النحو التايل :
�سعر التقييم
الو�صف
8,000
�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

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
تنازل/وبيع
اعالن بالن�شر

وا�ستطاع النا�شئة من خالل هذه الور�شة �إىل متكنهم من ا�ستخدام الهاتف
املحمول ل�صناعة حمتوى فيلم متميز ويب�شر بقدرتهم امل�ستقبلية يف دخول
مهنة �صناعة الأفالم واملونتاج باتباع الآليات ومعرفة الأ�سرار الكامنة بها.
و�أف��اد االعالمي ط�لال حممود املتخ�ص�ص واملحا�ضر يف ه��ذه الور�شة �إىل
�أهميتها ونوعيتها كونها تتفق مع �إعالم الفرد والذي بات فيه كل �شخ�ص
�إعالمي متنقل ي�ستخدم الهاتف املتحرك عرب املن�صات املتاحة.
و�أ� �ش��ار �إىل �أن ور��ش��ة �صناعة الأف�ل�ام ع��ن ط��ري��ق الهاتف املتحرك �شكلت
ور�شة فنية واكبت ما و�صل �إليه الهاتف من برجميات متقدمة جرى تعليم
النا�شئة على كيفية ا�ستخدامها يف �إن�شاء حمتوى هادف من خالل تقدمي
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات

70555

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:ابراهيم عمري حممد البلو�شي  -اجلن�سية االمارات العربية املتحدة
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد:مب�شر ح�سني �سناءاهلل -
اجلن�سية باك�ستان يف الرخ�صة امل�سماه (طريق احلياة ملقاوالت البناء) ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب
رخ�صة رقم  770330ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة.
تعديالت اخرى -1:تغيري ال�شكل القانوين من م�ؤ�س�سة فردية اىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ.م.م
 -2تغيري اال�سم التجاري من (طريق احلياة ملقاوالت البناء) اىل طريق احلياة ملقاوالت البناء ذ.م.م
 �شركة ال�شخ�ص الواحدوعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع االجراءات
القانونية .

الكاتب العدل

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
تنازل/وبيع
اعالن بالن�شر

�شرح نظري وعملي واطلعوا على التطبيقات اجلديدة املتوفرة يف الهواتف
الذكية اخلا�صة بالت�صوير واملونتاج.
و�أك��د �إىل متكن النا�شئة من معرفة الربامج امل�ساعدة على �صناعة �أفالم
الهاتف املحمول ومعرفة تقنيات املونتاج وال�صوتيات على املقاطع امل�صورة
من خالل توزيعهم يف فرق عمل تتوىل الت�صوير والإخراج وفنيات ال�صوت
والإ�ضاءة وعمليات املونتاج وتفريغ امل�شاهد و ر�سمها و حتديد اللقطات يف
كل م�شهد للو�صول �إىل �أعمال متقدمة.
و�أ�شاد بتفاعل امل�شاركني ب�صورة الفتة مع حم��اور الور�شة وتعلمهم زوايا
الت�صوير وكذلك �أنواع اللقطات وعن ماذا تعرب ودالالتها.
االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
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ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:عبدالكرمي عبدالغفور  -اجلن�سية افغان�ستان يرغب يف
البيع والتنازل عن  %50من كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد:عبداملنان
عبدالغفور  -اجلن�سية افغان�ستان  ,ويرغب يف البيع والتنازل عن  %50من كامل ح�صته
البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد:حممد عمر حممدي  -افغان�ستان اجلن�سية يف الرخ�صة
امل�سماه (خمبز باب الفتح) ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم 732550
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة.تعديالت اخرى
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 على ذلك
عليه اتباع االجراءات القانونية .

الكاتب العدل
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تنازل/وبيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:عبدالكرمي عبدالغفور  -اجلن�سية افغان�ستان يرغب
يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد:عبداملنان
عبدالغفور  -اجلن�سية افغان�ستان يف الرخ�صة امل�سماه (خمبز االزدهار) ت�أ�س�ست بامارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم  740109ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية
بال�شارقة.تعديالت اخرى
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي
اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية .
الكاتب العدل
70555
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تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مفرو�شات فنون ال�شام
رخ�صة رقم  CN 1095262:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة خادم �سامل بطى حممد املن�صوري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد �سعيد حمد �ضويخ 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 :مطعم بانديرا
رخ�صة رقم  CN 3700961:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة دهيمى حممد بالكعم �سعيد العامري %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد حممد �سعيد را�شد املزروعي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 2397351:باال�سم التجاري :كوزمو
لالختام ذ.م.م  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة واعادة
الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
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 بخ�صو�ص الرخ�صة
رقم  CN 1024974:باال�سم التجاري� :أبوظبي
خلدمات الطباعة ذ.م.م  ,بالغاء طلب تعديل الرخ�صة
واعادة الو�ضع كما كان عليه �سابقا.
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل �أ�سبوع
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)
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�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

�إلغاء اعالن �سابق

�إلغاء اعالن �سابق
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/طازج
وم�شوي خلدمات التو�صيل
رخ�صة رقم CN 3721001:قد تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن
مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل ا�سبوع من
تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�س�ؤولة
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ست�ستكمل
االجراءات املطلوبة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مطبخ اهل البوادي
ال�شعبي رخ�صة رقم  CN 1145928:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة �صالح حممد مبخوت معوي�ض الرا�شدي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد را�شد �صالح بن حريحر املزروعي
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كيدز
فا�شني بوتيك
رخ�صة رقم CN 3732513: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 :م�ؤ�س�سة ن�سيم الوادي
لرتكيب احلجر
رخ�صة رقم  CN 1161729:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل وكل خدمات
حذف �سامل خليفه طوير�ش ال�سعيدي
تعديل �شكل قانوين
من م�ؤ�س�سة فردية اىل م�ؤ�س�سة مهنية
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)
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تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/العني
للخيم
رخ�صة رقم CN 1184094: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

نوع ال�شركة�:شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
اال�سم التجاري:اندوك ملواد البناء ذ.م.م
عنوان ال�شركة�:أبوظبي  -ال�سمحة �شرق  -املالك/بدرية احمد عبداهلل
اخلالدي (بلوك بي  -حمل )3
رقم القيد يف ال�سجل االقت�صاديCN 1177525 :
التعديل الذي طر�أ على ال�شركة:

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/املها
للمظالت
رخ�صة رقم CN 3872261: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/
العمالقة مليكانيك املركبات
رخ�صة رقم CN 1013296: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)

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :حمل الراحة للقرطا�سية
رخ�صة رقم  CN 1067325:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اني�س احمد ن�صري الدين حاجى ابراهيم ن�صري الدين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف خالد مبارك �سيف �سعيد الهاملى
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل الراحة للقرطا�سية
AL RAHA STATIONERY

�إىل /حمل الراحة للقرطا�سية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

AL RAHA STATIONERY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C
تعديل عنوان GIS_PLOT /من �إىل C 21
تعديل عنوان  GIS_SECTOR /من �إىل E 3
تعديل عنوان  GIS_ZONE /من �إىل Al Danah
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:سبيك للرخام
رخ�صة رقم  CN 3932455:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة وقا�ص حممد يون�س %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف �سفري احمد حممد يون�س
تعديل وكيل خدمات  /حذف عبداهلل هوي�شل احمد غامن املنهاىل
تعديل ر�أ�س املال  /من � nullإىل 50000
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /سبيك للرخام
SPIKE MARBLES

�إىل� /سبيك للرخام � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

SPIKE MARBLES - 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)

�إعالن ت�صفية �شركة

 - 1حل وت�صفية ال�شركة
 - 2تعيني ال�سادة/القمة  -حما�سبون قانونيون  ,كم�صفي قانوين لل�شركة
بتاريخ 2022/6/1:وذلك بناء على قرار حم�ضر اجلمعية العمومية غري
العادية املوثق لدى كاتب العدل بالرقم2205018401:
تاريخ التعديل2022/8/2:
فعلى كل من له حق او اعرتا�ض على هذا االعالن مراجعة امل�صفي املعني
خالل مدة  30يوما من تاريخ ن�شر هذا االعالن.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :مطعم وكافترييا العري�ش  -فرع 1
رخ�صة رقم  CN 1110179-2:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /مطعم وكافترييا العري�ش  -فرع 1
AL AREESH RESTAURANT AND CAFETERIA - BRANCH 1

�إىل /مطعم وكافترييا العري�ش �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م  -فرع
ALAREESH RESTAURANT AND CAFETERIA - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C. - BRANCH

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة م�شاوي علي الفحم (�سفاري) 5621006
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)

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :دل مرجان لتجارة االك�س�سوارات
رخ�صة رقم  CN 1037058:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة دل مرجان �سيدا جان %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف دل مرجان �سيدا جان
تعديل وكيل خدمات  /حذف على هالل على مران املن�صورى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /دل مرجان لتجارة االك�س�سوارات
DIL MARJAN ACCESSORIES TRADING

�إىل /دل مرجان للقرطا�سية � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
DIL MARJAN STATIONARY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع ادوات القرطا�سية  -بالتجزئة 4761003
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع املعدات و الآالت املكتبية  -بالتجزئة 4773934
تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع الكتب  -بالتجزئة 4761001
تعديل ن�شاط  /حذف بيع احللي واالك�س�سوارات الغري ثمينة  -بالتجزئة 4771110
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل
�أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى
بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

�إعــــــــــالن

�إعــــــــــالن

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/الرحاب
للنقليات العامة
رخ�صة رقم CN 1845024: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/الغافة
لتجارة العالف
رخ�صة رقم CN 3705496: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)

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :حمل فريوز حاجي
لت�صليح اال�سربجنات
رخ�صة رقم  CN 1103380:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل وكيل خدمات  /حذف خليفه احمد حممد على البلو�شى
تعديل نوع نرخ�صة  /من حرفية �إىل مهنية
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل م�ؤ�س�سة مهنية
فعلى كل من له حق �أو اعرتا�ض على هذا الإعالن مراجعة دائرة
التنمية االقت�صادية خالل �أربعة ع�شر يوما من تاريخ ن�شر هذا
الإعالن و�إال ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد
انق�ضاء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الإجراءات املطلوبة.
قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :حمل امليزان لت�صليح املكيفات
رخ�صة رقم  CN 1101629:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة نورول احليات �سيكاندار على %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف يو�سف حممد رم�ضان احلمادى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل م�ؤ�س�سة مهنية
تعديل �إ�سم جتاري من /حمل امليزان لت�صليح املكيفات
AL MEEZAN AIR CONDITIONER REPAIR

�إىل /حمل امليزان لت�صليح املكيفات
AL MEEZAN AIR CONDITIONER REPAIR

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)

األربعاء  3أغسطس  2022م  -العـدد 13610

عربي ودويل
�إ�سرائيل تعتقل قياديا بال�ضفة وتقتل فل�سطينيا
الق�ضاء الرو�سي ي�صنف «�آزوف الأوكرانية» «منظمة �إرهابية»
2022 - Issue No 13610

•• مو�سكو�-أ ف ب

�صنفت املحكمة العليا الرو�سية �أم�س الثالثاء كتيبة �آزوف
الأوكرانية التي ا�شتهرت لدفاعها عن ماريوبول على �أنها
“منظمة �إرهابية” ،مما قد ي ��ؤدي �إىل خ�ضوع مقاتليها
الأ�سرى ملحاكمات �شديدة يف رو�سيا.
ونقلت وكالة �أنباء تا�س عن قا�ضي املحكمة العليا قوله �إنه
قرر “تلبية الطلب الإداري ملكتب املدعي العام ،واالعرتاف
بوحدة �آزوف �شبه الع�سكرية الأوكرانية كمنظمة �إرهابية
وحظر �أن�شطتها يف رو�سيا االحتادية».
ج��رى اجل ��زء الأك�ب�ر م��ن امل�ح��اك�م��ة خ�ل��ف �أب� ��واب مغلقة.

وبح�سب وكالة تا�س ،فقد مت ا�ستدعاء �شهود �إىل املن�صة
وحت��دث��وا ع��ن ج��رائ��م مزعومة ارتكبتها كتيبة �آزوف يف
�أوك��ران �ي��ا .وف� ًق��ا للقانون ال��رو��س��ي ،ي��واج��ه ق��ادة منظمة
�إرهابية ال�سجن مدة ترتاوح بني  15و 20عامًا ،والأع�ضاء
العاديون بني  5و� 10سنوات.
ا�شتهرت كتيبة �آزوف وهي وحدة �أن�ش�أها متطوعون يف عام
 2014ث��م مت دجم�ه��ا يف اجلي�ش النظامي الأوك ��راين،
بالدفاع عن مدينة ماريوبول ال�ساحلية يف جنوب �شرق
�أوك��ران �ي��ا ال�ت��ي احتلتها رو��س�ي��ا ب�ع��د ح���ص��ار ا�ستمر عدة
�أ�شهر.
بعد �أ�سابيع من القتال العنيف والق�صف ،ا�ست�سلم �آخر

املدافعني عن ماريوبول املح�صنني يف م�صنع �آزوف�ستال يف
�أيار-مايو املا�ضي.
يتهم الكرملني وو�سائل الإعالم احلكومية الرو�سية كتيبة
�آزوف ب�أنها جماعة ن��ازي��ة ج��دي��دة ارتكبت ج��رائ��م حرب
ويهدد ب�إنزال عقاب �شديد ب�أع�ضائها.
خلفت انفجارات الأ�سبوع املا�ضي يف �سجن �أولينيفكا يف
منطقة انف�صالية موالية لرو�سيا ب�شرق �أوكرانيا ع�شرات
القتلى ،بح�سب اجلي�ش ال��رو��س��ي .وتتهم مو�سكو كييف
بق�صف ه��ذا املعتقل ال��ذي احتجز فيه جنود �أوكرانيون
�أ�سروا يف ماريوبول .لكن ال�سلطات الأوكرانية نفت ذلك
م�ؤكدة �أن القوات الرو�سية قتلتهم.

•• القد�س-رويرتز

قالت وزارة ال�صحة الفل�سطينية
و��س�ك��ان �إن ال �ق��وات الإ�سرائيلية
قتلت فل�سطينيا خ�لال مداهمة
يف مدينة جنني بال�ضفة الغربية
املحتلة ،حيث اعتقلت قياديا يف
حركة اجلهاد الإ�سالمي.
ومل ت��رد تفا�صيل بعد عن هوية
ال �ق �ت �ي��ل يف ج �ن�ي�ن ال� �ت ��ي متثل
ب ��ؤرة �أع�م��ال عنف ،والتي �شهدت

عمليات �إ�سرائيلية منتظمة منذ
�أن �شن ع��دد م��ن �سكانها �سل�سلة
من الهجمات الدموية يف ال�شوارع
داخل �إ�سرائيل يف وقت �سابق من
العام احلايل.
وق� ��ال م �ت �ح��دث ب��ا� �س��م ال�شرطة
الإ�سرائيلية �إن �أفراد كوماندو�س
م �ت �ن �ك��ري��ن يف زي فل�سطينيني
دخ�ل��وا جنني العتقال �شخ�صني
وتعر�ضوا لإطالق نار.
و�أ� � �ض� ��اف امل �ت �ح ��دث �أن� �ه ��م ردوا

درا�سة حديثة لـ «تريندز» ت�ؤكد �أن جولة بايدن ال�شرق
تعزز ثقة قادة املنطقة ب�أمريكا كحليف موثوق
�أو�سطية مل ّ
مُ �ع�ل�ن�اً �أن ال��والي��ات املتحـــــدة لن
ت�ن���س�ح��ب وت �ت��رك ف ��راغ� �اً مت�ل��أه
ال�صني �أو رو�سيا �أو �إيران.
وق��ال��ت ال��درا� �س��ة �إن ��ه ع�ل��ى الرغم
م��ن ال �ت��وت��رات اجل��وه��ري��ة خالل
ق� �م ��ة ج � � ��دة ،ف � � ��إن ات � �ف� ��اق جميع
امل�شاركني على تقدمي  11مليار
دوالر ل�ضمان الأم ��ن ال�غ��ذائ��ي يف
منطقة ال���ش��رق الأو� �س��ط و�شمال
�إفريقيا يعد تطوراً مهماً من حيث
امل���س��اع��دة الإن���س��ان�ي��ة واال�ستقرار
الإقليمي ،خا�صة يف وق��ت تتزايد
فيه �أ�سعار املواد الغذائية.

•• �أبوظبي-الفجر:

�أ�� �ص ��در م��رك��ز ت��ري �ن��دز للبحوث
واال�� �س� �ت� ��� �ش ��ارات درا� � �س� ��ة باللغة
الإجن�ل�ي��زي��ة ،حملت ع�ن��وان“ :هل
ك ��ان ��ت ج ��ول ��ة ب ��اي ��دن يف ال�شرق
الأو�� � �س � ��ط حت� � ��و ًال ا�سرتاتيجياً
ل�ل��والي��ات املتحدة؟” ،ا�ستعر�ضت
�أب� � � � ��رز م � �ع� ��امل رح � �ل� ��ة ال��رئ �ي ����س
الأم��ري�ك��ي ج��و ب��اي��دن �إىل ال�شرق
الأو�� � �س � ��ط م� � ��ؤخ � ��راً ،م �ب �ي �ن��ة �أن� ��ه
ح�ت��ى ب�ع��د ه ��ذه ال ��زي ��ارة الرفيعة
امل�ستوى ال تزال القيادة ال�سعودية
ح ��ذرة ب���ش��أن �إخ� ��راج عالقتها مع
�إ�سرائيل من الظل ،مادام ال�صراع
الإ�سرائيلي  -الفل�سطيني قائماً
دون ح � ��ل وا� � �س � �ت � �م� ��رار اح� �ت�ل�ال
الأرا�ضي الفل�سطينية.
وذك� � ��رت ال ��درا�� �س ��ة ،ال �ت��ي �أعدها
ال��دك�ت��ور يو�سي ميكلربغ الباحث
غ�ير امل�ق�ي��م يف «ت��ري �ن��دز» و�أ�ستاذ
العالقات الدولية وم�ست�شار لدى
معهد «ت�شاتام ه��او���س» يف اململكة
املتحدة� ،أن الزيارة �سلطت ال�ضوء
على ال�صعوبات التي تواجهها �إدارة
بايدن يف التوفيق بني التناق�ضات
وامل� �ف ��ارق ��ات يف � �س �ي��ا� �س��ات �ه��ا جتاه
امل�ن�ط�ق��ة ،ويف ا��س�ت�ع��ادة م�صداقية
��س�ي��ا��س��ات ال ��والي ��ات امل �ت �ح��دة بني
الكثريين ،ولكن كان م�صري جولة
بايدن جناحاً حمدوداً ومتقطعاً.

حت�سن تدريجي
وبينت �أن زي��ارة بايدن �إىل اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �� �س �ع��ودي��ة �أك � � ��دت �أن
ال �ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ال ��والي ��ات املتحدة
واململكة العربية ال�سعودية تتح�سن
ت��دري�ج�ي�اً ب�ع��د ع��دد م��ن ال�سنوات
امل� �ت ��وت ��رة ،وال �ك �ث�ي�ر م �ن �ه��ا ميليه
احلقائق العاملية ،ومع ذلك ،لعبت
دول جمل�س التعاون اخلليجي دوراً
مهماً ،وخرج بايدن من املحادثات
دون ات �ف��اق ع �ل��ى زي � ��ادة �إم � ��دادات

ع��دم ال �ق��درة على �إق �ن��اع �إ�سرائيل
ب �ت �غ �ي�ير ن �ه �ج �ه��ا جت � ��اه الق�ضية
الفل�سطينية ،ويف ه ��ذه املرحلة،
ت �ت��وق��ع ال �ق �ي��ادات الإق �ل �ي �م �ي��ة من
وا� �ش �ن �ط��ن �أن ت �ف��ي ب�ج��ان�ب�ه��ا من
ال�صفقة �أو ًال قبل �أن متتثل هي
لطلبات �أمريكا.

النفط ،ما �أدى �إىل ارت�ف��اع �أ�سعار
النفط.
و�أ��ش��ارت الدرا�سة �إىل �أن االفتقار
�إىل الثقة ب��ال��والي��ات املتحدة بني
حلفاء �أمريكا يف ال�شرق الأو�سط
ك�شريك موثوق به �أمر عميق ،وقد
تفاقم ب�سبب االن���س�ح��اب املت�سرع
للواليات املتحدة من �أفغان�ستان،
ف���ض� ً
لا ع��ن احل��دي��ث امل�ستمر عن رو�سيا وال�صني
اجنذاب انتباه البالد نحو منطقة و�أو�� �ض� �ح ��ت ال ��درا�� �س ��ة �أن هناك
الهند ال�صينية ،واهتمامها به ،مع ا�ستيا ًء كبرياً بني دول اخلليج من

ال�شروط التي فر�ضتها الواليات
امل�ت�ح��دة ع�ل��ى �إم ��داده ��ا بال�سالح،
وال�ت��ي ظ�ه��رت خ�لال زي��ارة بايدن
للمنطقة ،وم��ن امل�ت��وق��ع �أن تظل
م�ن�ط�ق��ة خ�ل��اف ،ح �ي��ث مي �ك��ن �أن
يفتح ه��ذا اخل�لاف الباب لرو�سيا
وال���ص�ين للعب دور �أك�ث�ر ن�شاطاً
وت�أثرياً يف املنطقة ،وهو بال�ضبط
ما حتاول الواليات املتحدة جتنبه،
ح �ي��ث ك� ��ان ال��رئ �ي ����س الأم ��ري �ك ��ي
�صريحاً ب�ش�أن مثل هذا االحتمال،

زخم حمدود
وخ�ل���ص��ت ال��درا� �س��ة �إىل �أن زي ��ارة
ال��رئ�ي����س ب��اي��دن �إىل امل�ن�ط�ق��ة مل
ت�ك��ن مب�ث��اب��ة ج��ول��ة ق��وي��ة ،لكنها
خ �ل �ق��ت ب �ع ����ض ال� ��زخ� ��م امل� �ح ��دود
و� �س �ل �ط��ت ال �� �ض��وء ع �ل��ى جم ��االت
االهتمام امل�شرتك مع وجود بع�ض
االخ� �ت�ل�اف ��ات اجل ��وه ��ري ��ة ،ولكن
�إدارة بايدن �سرتتكب خط�أ كبرياً
�إذا �أدارت ظهرها لل�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا،
ول �ك��ي ت�ستعيد �أم��ري �ك��ا مكانتها
البارزة يف مواجهة منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا� ،سيتطلب
ذل��ك م�شاركة م�ستمرة و�صريحة
و�� �ص ��ادق ��ة ،ول �ي ����س جم� ��رد زي� ��ارة
�سريعة.

�سكان غزة يرزحون حتت وط�أة احلر وانقطاع الكهرباء
•• غزة-رويرتز

ي�شعر الفل�سطينيون ،ال��ذي��ن يعي�شون يف ق�ط��اع غزة
املكتظ ،بتفاقم موجة حر �شديدة يف ال�صيف يفاقمها
ان�ق�ط��اع ال�ت�ي��ار الكهربائي ل�ف�ترة ق��د ت�صل �إىل ع�شر
�ساعات يوميا.وتقول �آالء زيدان وهي جال�سة مع زوجها
يف منزلهما بخان يون�س وتتدىل من فوقهما مروحة
كهربائية يغطيها ال�صد�أ “بنعاين من ال�شوب .الهواية
خربانة والبطارية خربانة وبنهوي بال�صواين...واهلل
العظيم ال بننام وال بناكل من ال�شوب».
ويتكد�س �أك�ثر م��ن  2.3مليون ن�سمة يف قطاع غزة،
ال�شريط ال�ضيق املحا�صر بني م�صر و�إ�سرائيل .ويقول
م�س�ؤولون حمليون �إن القطاع يتطلب يف ال�ع��ادة نحو
 500ميجاوات من الطاقة يوميا يف ال�صيف .وي�ستقبل
 120ميجاوات من �إ�سرائيل بينما توفر حمطة توليد
الكهرباء الوحيدة يف القطاع  60ميجاوات �أخرى.
وقال حممد ثابت ،مدير العالقات العامة والإعالم يف
�شركة توزيع الكهرباء يف غزة لرويرتز “ارتفاع درجات
احلرارة يف قطاع غزة وكذلك الأمر ارتفاع �أ�سعار الوقود
عامليا ي�ؤثر ب�شكل كبري جدا على جدول توزيع الكهرباء..
وم��ن خ�لال��ه ل��ن تتمكن �شركة ت��وزي��ع الكهرباء �سوى
�إم��داد ع�شر �ساعات من الكهرباء للمواطنني واملن�ش�آت
واملرافق العامة ،هذا الأمر له ت�أثري مبا�شر على احلياة

الإن�سانية يف قطاع غزة».
وت��أت��ي الأم ��وال ل�شراء ال��وق��ود ال�لازم لت�شغيل حمطة
ال�ط��اق��ة م��ن ق �ط��ر ،ال �ت��ي ت��دف��ع ع���ش��رة م�لاي�ين دوالر
ل�شرائه من �إ�سرائيل ،لكن ارتفاع �أ�سعار الوقود جتعل
ال�شركة املحلية تعاين من عجز بقيمة ثالثة ماليني
دوالر تقريبا.
وا� �س �ت �م��رار ان �ق �ط��اع ال �ك �ه��رب��اء ي �ث�ير ا� �س �ت �ي��اء حركة
“حما�س” ،التي تدير القطاع منذ عام  2007وتلقي
باللوم على احل�صار الإ�سرائيلي امل�ستمر منذ  15عاما
يف تدمري اقت�صاد غزة.
وتعتمد بع�ض املنازل وال�شركات يف غ��زة على املولدات
الكهربائية للتغلب على انقطاع التيار لفرتات طويلة.
وي�ستخدم �أولئك الذين ال ي�ستطيعون �شراء مولدات
باهظة الثمن م�صابيح ليد رخي�صة تعمل بالبطارية.
ويقول ط��ارق ال�سقا ،مدير عام �شركة ال�سقا للأجهزة
املنزلية� ،إنه بينما جعلت حرارة ال�صيف �أجهزة التكييف
�أكرث �ضرورة ،ف�إن الظروف االقت�صادية ال�صعبة جعلت
النا�س يف�ضلون اللجوء �إىل بدائل �أرخ�ص �أو �إ�صالح ما قد ترتواح تكلفتها بني � 300إىل � 1000شيقل (86
�إىل  289دوالرا) يف اليوم.
لديهم بالفعل يف املنزل.
ويف ظ ��ل درج� � ��ات احل � � ��رارة امل��رت �ف �ع��ة ،ي ��ذه ��ب بع�ض �أما الأقل ثراء ،فيتعني عليهم �إيجاد بدائل �أرخ�ص.
الأ��ش�خ��ا���ص �إىل ح�م��ام��ات ال�سباحة ال�ت��ي رمب��ا تتكلف وهرب زكي �أبو من�صور “ 60عاما” وعائلته امل�ؤلفة من
تذكرتها نحو دوالرين ،بينما ت�ست�أجر العائالت الأكرث ع�شرة �أفراد من حرارة املنزل �إىل ال�شاطئ ،وهو و�سيلة
ثراء يف غزة حمامات �سباحة خا�صة ،وهي و�سيلة ترفيه الرتفيه املجانية الوحيدة ملعظم �سكان غزة.

وقال “جايني على البحر �شاردين من الدار لأنه ال يف
كهرباء وال مروحة وال يف مقومات حياة ،ف�شاردين من
اجلو وجايني على البحر لأنه املتنف�س الوحيد ...العامل
ال�ث��اين غ�ير ع�ن��دن��ا ،مثال ال�سعودية ال���ش��وارع مكيفة
والبيوت مكيفة� ،إح�ن��ا غليان ،الأر���ض بتغلي والبيوت
بتغلي».

البحرية الأمريكية تن�شر � 4سفن �شرقي تايوان
•• هوجن كوجن-رويرتز

مع توجه نان�سي بيلو�سي ،رئي�سة جمل�س
النواب الأمريكي� ،إىل تايبه و�سط حتذيرات
مكثفة م��ن ال �� �ص�ين ،مت��رك��زت �أرب� ��ع �سفن
حربية �أمريكية ،بينها حاملة ط��ائ��رات ،يف
امل �ي��اه ��ش��رق��ي اجل��زي��رة يف عمليات انت�شار
“اعتيادية».
و�أكد م�س�ؤول بالبحرية الأمريكية لرويرتز

�أم����س �أن حاملة ال�ط��ائ��رات رون��ال��د ريجان احتمال ،فهذه عمليات انت�شار اعتيادية”.
ع�ب�رت ب�ح��ر ال���ص�ين اجل�ن��وب��ي وه��ي حاليا و�أ�ضاف �أن��ه ال ميكنه التعليق ب�ش�أن مواقع
يف ب�ح��ر الفلبني ��ش��رق��ي ت��اي��وان والفلبني حمددة.
و�أو� �ض��ح امل���س��ؤول بالبحرية الأمريكية �أن
وجنوبي اليابان.
وت �ع �م��ل ح��ام �ل��ة ال� �ط ��ائ ��رات امل �ت �م��رك��زة يف �سفينة الهجوم ال�برم��ائ��ي تريبويل �أي�ضا
اليابان مع �سفينة ال�صواريخ املوجهة �أنتيتام يف املنطقة يف �إطار انت�شار بد�أ يف �أوائل مايو
�أيار من مينائها الأ�صلي يف �سان دييجو.
واملدمرة هيجينز.
وقال امل�س�ؤول الذي ا�شرتط عدم ن�شر ا�سمه وي ��أت��ي ت��أك�ي��د عمليات االنت�شار م��ع ظهور
“يف ح�ين �أن�ه��ا ق ��ادرة على التعامل م��ع �أي م�ؤ�شرات على ن�شاط ع�سكري على جانبي
م�ضيق تايوان قبل زيارة بيلو�سي.
وقال م�صدر مطلع لرويرتز �إنه �إىل جانب
حتليق الطائرات ال�صينية قرب خط الو�سط
يف املمر املائي ذي احل�سا�سية ال�شديدة �صباح
ال �ي��وم ال �ث�لاث��اء ،ظ�ل��ت ع ��دة ��س�ف��ن حربية
�صينية قريبة من اخلط غري الر�سمي منذ
�أم�س االثنني.
وذكر امل�صدر �أن ال�سفن والطائرات احلربية
ال���ص�ي�ن�ي��ة “�ضغطت على” خ��ط الو�سط
�صباح اليوم الثالثاء يف خطوة غري معتادة
و�صفها امل�صدر ب�أنها “ا�ستفزازية للغاية».
و�أ�ضاف �أن املقاتالت ال�صينية �أجرت مرارا
مناورات تكتيكية “الم�ست” خاللها لفرتة

وج �ي��زة خ��ط ال��و� �س��ط وح�ل�ق��ت ع��ائ��دة �إىل
اجل��ان��ب الآخ ��ر م��ن امل�ضيق يف ح�ين كانت
ال�ط��ائ��رات التايوانية يف ح��ال��ة ت��أه��ب على
مقربة.
وال تعرب طائرات �أي من اجلانبني عادة خط
الو�سط.
ويف بيان اليوم الثالثاء قالت وزارة الدفاع
التايوانية �إنها على دراي��ة تامة بالأن�شطة
الع�سكرية قرب تايوان و�ستن�شر القوات على
نحو مالئم ردا على “تهديدات العدو».
وذك ��رت وك��ال��ة االن �ب��اء امل��رك��زي��ة الر�سمية
باجلزيرة اليوم الثالثاء نقال عن م�صادر
مل حت��دده��ا �أن ال ��وزارة “عززت” م�ستوى
اال��س�ت�ع��داد ال�ق�ت��ايل ��ص�ب��اح ال �ث�لاث��اء حتى
ظهر اخلمي�س.
ويف مدينة �شيامن بجنوب ��ش��رق ال�صني،
والتي تقع قبالة تايوان وبها وجود ع�سكري
ك �ب�ير� ،أب �ل��غ ��س�ك��ان ع��ن م���ش��اه��دة حتركات
م��رك�ب��ات م��درع��ة ون �� �ش��روا � �ص��ورا ل�ه��ا على
الإن�ت�رن ��ت .ومل تتحقق روي �ت�رز ب�ع��د من
ال�صور.
وكانت و�سائل التوا�صل االجتماعي ال�صينية
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و�أ�صابوا ع��دة م�سلحني وغادروا
دون �أن تقع بينهم �إ�صابات.
و��ش�ه��دت ال�ضفة ال�غ��رب�ي��ة ،وهي
م ��ن ب�ي�ن امل �ن��اط��ق ال� �ت ��ي ي�سعى
ال �ف �ل �� �س �ط �ي �ن �ي��ون لإق� ��ام� ��ة دول ��ة
فيها ،عنفا حمتدما منذ انهيار
حم ��ادث ��ات ال �� �س�لام ال �ت��ي رعتها
الواليات املتحدة مع ا�سرائيل يف
.2014
وترف�ض حركة اجلهاد اال�سالمي
التعاي�ش مع �إ�سرائيل.

09

عوا�صم
مو�سكو
اعترب الكرملني �أم�س الثالثاء �أن زي��ارة حمتملة لرئي�سة جمل�س
ال�ن��واب الأم�يرك��ي نان�سي بيلو�سي �إىل ت��اي��وان �ست�ش ّكل “ا�ستفزا ًزا
�صر ًفا” ،م�ش ّددًا على “ت�ضامن رو�سيا املطلق” مع ال�صني ،ومته ًما
الواليات املتحدة بـ”زعزعة العامل” من خالل �إحداث توترات ب�ش�أن
تايوان.بد�أت بيلو�سي هذا الأ�سبوع جولة �آ�سيوية ترفع من�سوب التوتر
بني وا�شنطن وبكني على خلفية زيارة غري م�ؤكدة �إىل تايوان.
تعترب بكني تايوان ج��زءا من �أرا�ضيها التي �ست�سرتدها بالق ّوة �إن
اقت�ضى الأمر ذلك .وهي ح ّذرت وا�شنطن �أكرث من م ّرة من مغ ّبة
قيام بيلو�سي بزيارة اجلزيرة.وقال املتحدث با�سم الكرملني دميرتي
بي�سكوف لل�صحافيني “ك ّل ما هو مرتبط بزيارة حمتملة �إىل تايوان
هو ا�ستفزاز �صرف .هذا يفاقم الو�ضع يف املنطقة ويع ّزز التوترات».
و�أ��ض��اف “نحن يف ت�ضامن مطلق مع ال�صني التي يُعترب موقفها
جتاه هذه امل�شكلة مفهومًا ومرب ًرا متامًا».
وتابع “بدل احرتام ح�سا�سية (بكني ب�ش�أن تايوان) ،اختارت الواليات
املتحدة للأ�سف طريق املواجهة ،ما ال ينذر ب�أي خري».
و�أ ّكد بي�سكوف �أن القوات امل�سلحة الرو�سية م�ستعدة “ل�ضمان الأمن
على حدود” بالدها يف حال حدوث “ا�ستفزاز».
وكتبت الناطقة با�سم اخلارجية الرو�سية ماريا زاخاروفا عرب تلغرام
“وا�شنطن تزعزع العامل .مل يحل �أي نزاع يف العقود الأخرية بل مت
الت�سبب بنزاعات كثرية».تبدو هذه الت�صريحات مبثابة رد مو�سكو
على اتهامات الغرب بقيادة الواليات املتحدة لها بزعزعة اال�ستقرار
من خالل هجومها الع�سكري على �أوكرانيا.

باري�س
�أعرب الرئي�س الفرن�سي �إميانويل ماكرون �أم�س الثالثاء عن “قلقه
ال�شديد ب�ش�أن الو�ضع يف العراق” ،قائال �إن��ه ي�شاطر دع��وة رئي�س
ال��وزراء �إىل “احلوار والت�شاور».وكتب م��اك��رون يف تغريدة باللغة
العربية “قلقي �شديد ب���ش��أن ال��و��ض��ع يف ال �ع��راق .يجب �أن ي�سود
الهدوء و�ضبط النف�س� .أ�شارك رئي�س الوزراء م�صطفى الكاظمي يف
النداء الذي وجهه للحوار والت�شاور ا�ستجابة لتطلعات العراقيني».
م�ن��ذ االن�ت�خ��اب��ات الت�شريعية يف ت�شرين الأول�-أك �ت��وب��ر ،2021
يعاين العراق من �شلل �سيا�سي بعد ف�شل �شهور من املفاو�ضات بني
الأحزاب الرئي�سية الختيار رئي�س جديد للجمهورية �أو رئي�س جديد
للحكومة.بد�أ �أن�صار الزعيم ال�شيعي مقتدى ال�صدر اعت�صاما يف
ال�برمل��ان ال�سبت وتظاهر خ�صومه ال�سيا�سيون ب ��الآالف يف بغداد
ريا عن االنق�سام الذي ميزق البالد.
االثنني ،تعب ً
وقال الكاظمي الذي تتوىل حكومته ت�صريف الأعمال ال�سبت “ال
بد ان جتل�س الكتل ال�سيا�سية وتتحاور وتتفاهم من �أج��ل العراق
والعراقيني” ،يف كلمة بثها التلفزيون.

�أنقرة
�أعلنت وزارة الداخلية الرتكية �أم�س الثالثاء ترحيل � 9آالف “مقاتل
�إره��اب��ي �أجنبي” من  102جن�سية خمتلفة� ،إىل بلدانهم منذ عام
.2011ونقلت وكالة “الأنا�ضول” عن بيان �صادر عن �إدارة الهجرة
التابعة للوزارة �أنه مع بدء الأزمة ال�سورية عام  ،2011حاول العديد
من مواطني الدول الأخرى االن�ضمام �إىل �صفوف تنظيمي “داع�ش”
و”وحدات حماية ال�شعب الكردية”� ،ساعني لالنتقال �إىل �سوريا عرب
القدوم �إىل تركيا.و�أ�ضاف �أن ال�سلطات الرتكية �ألقت القب�ض على
الآالف من ه�ؤالء وجرى تطبيق الإجراءات القانونية بحقهم.ويف هذا
الإطار ،قامت ال�سلطات الرتكية برتحيل ت�سعة �آالف “�إرهابي �أجنبي”
من  102جن�سية خمتلفة� ،إىل بلدانهم منذ عام .2011وفيما يخ�ص
جن�سياتهم� ،أو�ضح البيان �أن مواطني دول االحت��اد الأوروب��ي حلوا يف
املركز الأول بـ � 1109إرهابيني ،تالهم الأمريكيون بـ.59

توقيف م�سلح �أمام منزل
�صحفية �إيرانية يف نيويورك

•• نيويورك�-أ ف ب

ت �� �ض��ج ب� ��اخل� ��وف م� ��ن ال� ��� �ص ��راع املحتمل
واحلما�سة الوطنية ب�ش�أن احتمالية الوحدة
مع تايوان.
ومنذ الأ�سبوع املا�ضي� ،أجرى جي�ش التحرير
ال�شعبي ال�صيني ت��دري �ب��ات خم�ت�ل�ف��ة ،مبا
يف ذل��ك تدريبات بالذخرية احلية يف بحر
ال���ص�ين اجل�ن��وب��ي وال�ب�ح��ر الأ� �ص �ف��ر وبحر
بوهان.
وي � �ق � ��ول ب �ع �� ��ض امل� �ح� �ل� �ل�ي�ن الع�سكريني
الإق�ل�ي�م�ي�ين �إن ت�ع��زي��ز االن �ت �� �ش��ار يف وقت
التوتر يزيد خماطر وقوع حوادث ،حتى لو
مل يكن �أي طرف يريد �صراعا فعليا.

�أوق��ف رج��ل يحمل كال�شينكوف الأ�سبوع املا�ضي يف نيويورك �أم��ام منزل
توجه انتقادات لل�سلطات
�صحفية ونا�شطة ن�سوية �إيرانية �أمريكية التي ّ
الإيرانية وكانت هدف خمطط خطف عام .2018
و ُر�صد خالد مهدييف الأربعاء واخلمي�س املا�ضيني ،يت�ص ّرف ب�شكل مريب
حول منزل ال�صحفية م�سيح علي جناد يف بروكلني يف نيويورك .و�ألقى
مكتب التحقيقات الفدرايل الأ�سبوع املا�ضي القب�ض على الرجل وعرث يف
�سيارته على بندقية  AK-47ونحو �ستني ر�صا�صة ،وفق ما جاء يف مذكرة
لل�شرطة الفدرالية ُقدّمت اجلمعة �أمام حمكمة مانهاتن الفدرالية.
مل ُتذكر م�سيح علي جناد يف الوثائق الق�ضائية التي ُن�شرت لكنها �أكدت
الأح ��د واالث �ن�ين ع�بر ت��وي�تر م��رف�ق� ًة ال�ت�غ��ري��دات مب�شاهد م��ن كامريات
املراقبة� ،أن الرجل الذي �أوقفته �شرطة نيويورك “حاول دخول منزلها يف
نيويورك حاملاً
�سالحا نار ًيا حم�ش ًوا بالر�صا�ص لقتلها».
ً
وكتبت النا�شطة الن�سوية على مواقع التوا�صل االجتماع “العام املا�ضي،
منع مكتب التحقيقات ال �ف��درايل اجل�م�ه��وري��ة الإ��س�لام�ي��ة م��ن خطفي.
جرميتي هي �إعطاء �صوت للذين لي�س لديهم �صوت .ينبغي على حكومة
الواليات املتحدة �أن تكون �صارمة مع الإرهاب».
وج ��ه ال�ق���ض��اء الأم�ي�رك��ي �إىل �أرب �ع��ة “عمالء
يف مت��وز-ي��ول�ي��و ّ ،2021
لال�ستخبارات الإيرانية” تهمة ال�ت��آم��ر خلطف م�سيح علي جن��اد عام
 ،2018عرب حماولة �إرغ��ام �أقرباء �إيرانيني لل�صحفية على ا�ستدراجها
�إىل دولة �أخرى ،بهدف توقيفها ونقلها �إىل �إيران و�سجنها.
وال�صيف املا�ضي ،التقى وزير اخلارجية الأمريكي �أنتوين بلينكن النا�شطة
خ�صو�صا بت�شجيعها الن�ساء يف بالدها على
الإيرانية الأمريكية املعروفة
ً
عدم االلتزام بارتداء احلجاب وت�صريحاتها وكتاباتها املناه�ضة لل�سلطات
الإيرانية.
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�إذا مت�سك بول�سونارو بال�سلطة:

ال�سيناريو الذي يجعل الربازيل ترتعد!...
االنتخابات الرئا�سية يف �أكتوبر ،مثل هذا ال�سيناريو
•• الفجر -خرية ال�شيباين
الكارثي غري م�ستبعد .ه��ذا عيب ال يعاين منه
ه��ل م��ن امل��م��ك��ن �إع����ادة �صنع ال��ه��ج��وم ع��ل��ى مبنى جايري بول�سونارو :الإخفاء“ .اهلل وحده قادر على
الكابيتول بوا�شنطن يف ب��رازي��ل��ي��ا؟ م��ع اق�تراب انتزاعي من ال�سلطة” ،قال الرئي�س الربازيلي .من

ريو �إىل ماناو�س ،حذر اجلميع :لن يتم التخل�ص
منه ب�سهولة .قبل �أق��ل م��ن ع�شرة �أ�سابيع من
االنتخابات الرئا�سية يف � 2أكتوبر “اجلولة الثانية
مقرر �إجرا�ؤها يف � 30أكتوبر” ،وبينما �أعلن جايري

ّ
تر�شحه يف  24ي��ول��ي��و ،للح�صول على تفوي�ض
جديد �ضد لوال االوفر حظا ،مل تكن الدميقراطية
الربازيلية ال�شابة مهددة بهذا ال�شكل واحلجم منذ
نهاية الدكتاتورية الع�سكرية عام .1985

10

لوال املر�شح االوفر حظا
وب�سبب �إثارة بول�سونارو ب�شكل منتظم،
�أ� �ص �ب��ح ال �ت �ه��دي��د ب �ـ “القطيعة” �أكرث
و�ضوحا .منذ �أ�شهر ،كان الزعيم اليميني
ً
املتطرف (احل��زب الليربايل) يل ّمح �إىل
�أنه قد ال يعرتف بحكم �صندوق االقرتاع
�إذا خ�سر ،كما تتو ّقع ا�ستطالعات الر�أي،
�ضد خ�صمه من ح��زب العمال ،الرئي�س
ال�سابق لويز �إينا�سيو ل��وال دا �سيلفا ،يف
ال�سلطة من � 2003إىل  .2011ول�سبب
وجيه :بـ  27باملائة من نوايا الت�صويت،
ق��ائ��د امل���ش��اة ال�سابق ،ال ��ذي �أ��ص�ب��ح نائ ًبا
لريو دي جانريو ،ثم رئي�سا للدولة ،هو
�أول رئي�س برازيلي ال يبدا حملة �إعادة
ان�ت�خ��اب��ه كمف�ضل� .إن ��ه بعيد ع��ن لوال،
ال��ذي ،بـ  48باملائة من نوايا الت�صويت،
ميكن �أن يفوز يف اجلولة الأوىل.
على خطى ترامب
ل�ه��ذا ال�سبب ،يعمل ب��ول���س��ون��ارو على
ت �ق��وي ����ض ال �ث �ق��ة يف ن� �ظ ��ام الت�صويت
الإلكرتوين يف الربازيل ،وهو �أحد �أكرث
الأنظمة �أما ًنا وكفاءة يف العامل .بالن�سبة
له ،ال ميكن “تدقيق” �صندوق االقرتاع
الإل� �ك�ت�روين ،وم��ن ه�ن��ا خ�ط��ر التزوير،
كما ك ّرر ،يف  18يوليو� ،أمام جمهور من
ال�سفراء.
وه � ��ذا غ�ي�ر � �ص �ح �ي��ح :ي �� �ص��در اجلهاز
تقري ًرا يف�صّ ل عدد الأ�صوات لكل مر�شح.
ومنذ دخوله حيز التنفيذ عام ،1996
مل ي�لاح��ظ �أي غ����ش ،اال ان بول�سونارو
ي��ؤك��د ذل��ك :املحكمة االنتخابية العليا،
التي تنظم االق�تراع ،تلعب ل�صالح لوال.
“يعرف بول�سونارو �أن��ه �سيخ�سر ،لذلك
ي��ري��د �إح� � ��داث ال �ف��و� �ض��ى ،ق �ب��ل و�أث� �ن ��اء
وبعد االنتخابات ،مثل ترامب”“ .من
الوا�ضح �أن��ه يتّبع من��وذج ت��رام��ب ،ي�ؤكد
�أ�ستاذ العلوم ال�سيا�سية كارلو�س �أوغ�ستو
بوجيو ،لكن م�ؤ�س�ساتنا �أكرث ه�شا�شة من
م�ؤ�س�سات الواليات املتحدة ،التي �أوقفت
الرئي�س ال�سابق».
هدد الرئي�س قبل عام�“ :إما �أن جنري
ان �ت �خ��اب��ات ن��زي �ه��ة� ،أو ل��ن ت �ك��ون هناك
انتخابات على الإطالق!” .واقرتاحه:
�إ� �ض��اف��ة ط��اب�ع��ة �إىل ��ص�ن��ادي��ق االق�ت�راع
الإل�ك�ترون�ي��ة� .سيغادر ك��ل ن��اخ��ب مكتب
االق�ت�راع وم�ع��ه �إث �ب��ات ورق��ي لت�صويته،
دل�ي��ل ع�ل��ى �أن ت�صويته ق��د مت �أخ ��ذه يف
االع�ت�ب��ار .لكن ال�برمل��ان رف�ض امل�صادقة

بول�سونارو يطعن م�سبقا يف النتائج

 يعمل بول�سونارو على تقوي�ض الثقة يفنظام الت�صويت الإلكرتوين يف الربازيل

 ّيتبع منوذج ترامب ،وامل�ؤ�س�سات الربازيلية �أكرث ه�شا�شةمن امل�ؤ�س�سات الأمريكية ،التي �أوقفت الرئي�س ال�سابق

 يريد بول�سونارو �إحداث الفو�ضى ،قبل االنتخابات و�أثناءها وبعدهاعلى هذا االنتهاك ملبد�أ �سرية االنتخابات.
وه ��ذا ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن ط��اب��ور الدبابات
الذي عر�ضه قائد اجلي�ش بول�سونارو يف
نف�س الوقت حتت نوافذ الكوجنر�س .ويف
غياب “ت�صويت مطبوع” ،يدعو جايري
ب��ول���س��ون��ارو الآن �إىل �إج� ��راء ف��رز موا ٍز
ل�ل�أ��ص��وات ،يجريه اجلي�ش من �أج��ل ...
“حت�سني الثقة يف النتيجة».
بالن�سبة �إىل الباحثة �إ�ستيفانيا بربوزا،
ال�ت��ي تعمل ع�ل��ى “الأنظمة ال�سلطوية
اجلديدة” ،ف � � ��إن دوام� � � ��ة الت�صعيد
م��وج��ودة�“ :إننا ن�شهد  6يناير 2021
ج��دي��دة بحركة بطيئة” ،كما ت�ق��ول ،يف
�إ�شارة �إىل الهجوم على مبنى الكابيتول يف
وا�شنطن .يف اليوم التايل لهذه الأحداث،
ل� ّوح بول�سونارو � ً
أي�ضا مهدّدا بـ “م�شكلة
�أك�ث�ر خ �ط��ورة م��ن ال��والي��ات املتحدة”.
واحلقيقة �أن “ترامب اال�ستوائي” يف
و� �ض��ع �أف �� �ض��ل م��ن ال��رئ �ي ����س الأمريكي
ال�سابق للح�صول على دع��م جي�شه .بعد
الديكتاتورية ،ان�سحب اجل�نراالت وكبار
ال�ضباط الآخرين من احلياة ال�سيا�سية.
وال �ي��وم ي���ش�غ�ل��ون ��س��ت ح�ق��ائ��ب وزاري� ��ة،
و 3041وظيفة يف اخلدمة املدنية!
هل �ست�ؤيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية االنقالب
�إذا رف�ض م�ست�أجر بالنالتو املغادرة؟ هذا
هو املجهول الأكرب النتخابات كل املخاطر
ه ��ذه .ت�ت���ص��اع��د ال �ت��وت��رات ب�ين اجلي�ش
واملحكمة االنتخابية العليا ،وه��و م��ا ال
يب�شر بخري .ففي مواجهة �أزم��ة مُعلنة،
قامت املحكمة على نحو عفوي ب�إدخال
ال��ذئ��ب �إىل احل �ظ�يرة م��ن خ�ل�ال دعوة

هل ينحاز اجلي�ش الربازيلي لالنقالب
ممثل للجي�ش لع�ضوية اللجنة امل�س�ؤولة
ع ��ن م��راق �ب��ة االق� �ت ��راع .ك ��ان “الهدف
احل�صول على موافقة ع�سكرية للعملية
االن�ت�خ��اب�ي��ة ل�ت�ف��ادي �أي خ�ط��ر ط�ع��ن يف
النتيجة ،يو�ضح ال�بروف�ي���س��ور باربوزا،
وم��ع ذل��ك ،ف��إن اجلي�ش ،ال��ذي مل ينتقد
من قبل �صندوق االق�تراع الإلكرتوين،
ي�ؤيد الآن �أ�سئلة بول�سونارو»...
«مدنيون م�سلحون م�أدجلون»
من هنا لنقول �إن��ه �سي�سمح بتوظيفه
لإب �ق��ائ��ه يف ال���س�ل�ط��ة ب � ��أي ث �م��ن ،هناك
خطوة فقط يرتدد الكثريون يف قطعها.

“لئن ي���س�ت�م��ر ال�ت���س��ام��ح م��ع الرئي�س،
ف�ل�أن��ه ،حت��دي��دا ،ع�ل��ى و��ش��ك املغادرة”،
تقول حا�شية ل��وال .وح��ول هذا املو�ضوع،
اجل�ي����ش م�ن�ق���س��م .ي �ق��ول �أ� �س �ت��اذ العلوم
ال�سيا�سية فريديريك لوا“ :يوجد توتر
بني الذين يدافعون عن ت�سيي�س امل�ؤ�س�سة
و�أن�صار احلياد .ومع ذلك ،ف�إن ال�سيناريو
الأك �ث��ر م�ل�اءم ��ة ل �ل �ق��وات امل���س�ل�ح��ة هو
الإب �ق��اء ع�ل��ى ب��ول���س��ون��ارو يف م�ك��ان��ه .ان
ع ��ودة ل ��وال ت�ع�ن��ي ان���س�ح��اب�ه��م ال �ع��ام من
ال�سلطة اال �إذا تفاو�ضوا على االحتفاظ
ببع�ض املنا�صب».
يف غ� ��� �ض ��ون ذل � � ��ك ،ي � � ��وزع الرئي�س

 «ترامب اال�ستوائي» يف و�ضع �أف�ضل من الرئي�سالأمريكي ال�سابق للح�صول على دعم جي�شه

ويليام برينز ...قلق امريكي

االم� �ت� �ي ��ازات ع �ل��ى اجل �ي ����ش ال � ��ذي ،على
�سبيل املثال ،معفى من �إ�صالح املعا�شات
ال �ت �ق��اع��دي��ة وت �خ �ف �ي �� �ض��ات امل �ي��زان �ي��ة يف
ميزانية الدفاع�“ .إنه يحاول جرهم �إىل
لعبته بكل الو�سائل ،ي�شرح �أ�ستاذ العلوم
ال�سيا�سية ورجل القانون �أو�سكار فيلهينا
ف�ي�يرا ،وم��ع ذل��ك ،ف ��إن ال �ق��وات امل�سلحة
حتتفظ ببع�ض �ضبط النف�س ،ويظهر
ال �ع��زل غ�ير امل���س�ب��وق ل��ر�ؤ� �س��اء اجليو�ش
الثالثة يف م��ار���س � ،2021أنّ الرئي�س
يواجه مقاومة».
ووف � ��ق وزي � ��ر ال ��دف ��اع ال �� �س��اب��ق را�ؤول
جونغمان ،رف�ض القادة الثالثة االن�صياع

لأم��ر خا�ص من الرئي�س :التحليق فوق
مقر املحكمة العليا –ال�سلطة امل�ضادة
الرئي�سية لبول�سونارو -بوا�سطة طائرات
م �ق��ات �ل��ة م ��ن �أج� ��ل ك���س��ر ال� �ن ��واف ��ذ .من
جانب ق��وات ال�شرطة ،حيث يوجد عدد
ك�ب�ير م��ن ال�ب��ول���س��ون��اري�ين ولكنهم �أقل
ً
ان�ضباطا ،تظل القوات هادئة .والدعوة،
التي �أطلقها عقيد يف مقاطعة �ساو باولو،
للتعبئة يوم العيد الوطني� 7 ،سبتمرب،
ملنح بول�سونارو ال�سلطات املطلقة ،مل يتم
ريا.
اتباعها كث ً
ق��د ي ��أت��ي اخل�ط��ر م��ن �أم��اك��ن �أخ ��رى،
مثل ال�ق��وات �شبه الع�سكرية يف ري��و� ،أو
“املدنيني امل�سلحني امل�أدجلني” -الذين
مي �ث �ل��ون ظ��اه��رة ج��دي��دة يف ال�ب�رازي ��ل،
وفقًا للباحثة ال�سيا�سية الرا مي�سكيتا .يف
الواقع ،يف ظل حكم بول�سونارو ،ت�ضاعف
توزيع ت�صاريح الأ�سلحة النارية مبقدار
خم�سة �أ�ضعاف .والآن ،ميتلك اخلوا�ص
�أ�سلحة �أكرث من ال�شرطة“ .لي�ست هناك
فر�صة يف �أن يحر�ض الرئي�س �أن�صاره على
االنتفا�ض” ،يق�سم جنله الأك�بر وزعيم
حملته االنتخابية ،فالفيو بول�سونارو،
ال�سناتور ،بينما يرف�ض القول ما �إذا كان
الأب �سيعرتف بهزمية حمتملة.
الواليات املتحدة قلقة
ع�ل��ى ال�ي���س��ار ،ال ي��ري��دون اال�ست�سالم
للذعر� .سيكون ذلك مبثابة “لعب لعبة
بول�سونارو”“ .فوز لوال الوا�ضح �سيثبط
�أي ح��رك��ة احتجاجية” ،ي��رى حزامه.
و”�إذا خ�سر بول�سونارو بفارق �صغري ،يف

 هل �ست�ؤيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية االنقالب�إذا رف�ض م�ست�أجر بالنالتو املغادرة؟

اختيار اجلرنال والرت براغا نيتو كمر�شح ملن�صب نائب الرئي�س

املقابل ،ف�إن الو�ضع �سي�صبح غري م�ستقر
�إىل ح ��د كبري” ،ي �خ �� �ش��ى م ��ن جانبه
الربوفي�سور كارلو�س �أوغو�ستو بوجيو.
قلق ،يغ ّذيه اختيار اجلرنال والرت براغا
نيتو كمر�شح ملن�صب نائب الرئي�س �إىل
جانب بول�سونارو .ويرى البع�ض يف ذلك
عالمة على ا�ستعداد هذا الأخري لتعبئة
الثكنات للطعن يف النتائج.
ع� ��دم ال �ي �ق�ي�ن ه � ��ذا ،ه ��و ال � ��ذي جعل
حتى ال��والي��ات املتحدة قلقة .قبل عام،
�أر�سل جو بايدن رئي�س وكالة املخابرات
املركزية ويليام برينز �إىل برازيليا لإلقاء
حما�ضرة على الرئي�س ال�برازي�ل��ي .ويف
قمة الأمريكيتني يف يونيو ،ك��رر بايدن
ر�سالته �شفويا .وبح�سب املتحدثة با�سم
وزارة اخل��ارج�ي��ة الأم��ري�ك�ي��ة كري�ستينا
رو��س��ال�ي����س ،ف� ��إن “الرئي�س الربازيلي
�أك��د �أن��ه �سيحرتم نتيجة االنتخابات...
و�سن�أخذ هذا البيان على حممل اجلد».
يف مواجهة الإغراء االنقالبي لـ جايري
ريا
ب��ول���س��ون��ارو ،ب��د�أ املجتمع امل��دين �أخ ً
ي ��رد ال �ف �ع��ل .ج �م �ع��ت ع��ري �� �ض��ة ل�صالح
الدميقراطية� ،أطلقها حمامون يف 26
يوليو� ،أك�ثر من ن�صف مليون توقيع يف
ث�لاث��ة �أي ��ام ف�ق��ط .وي�ت��م �إع ��داد عري�ضة
�أخرى ت�سمى “الدفاع عن الدميقراطية
والعدالة” الحتاد �أرباب العمل الأقوياء
يف ��ص�ن��اع��ات � �س��او ب��اول��و -وه ��ي الوالية
ال �ت��ي مت�ث��ل وح��ده��ا ث�ل��ث ال �ن��اجت املحلي
الإجمايل للبالد –وهذا قد يعني تخلي
دوائر الأعمال عن الرئي�س.
اال ان� ��ه ب��ال �ت �ك �ه��ن ع �ل��ى ه� ��ذا النحو
بامل�ستقبل� ،سنن�سى تقري ًبا �أن ل��وال مل
يفز بعد .ومع ذلك ،تقول �أ�ستاذة العلوم
ال�سيا�سية الرا مي�سكيتا“ :ال يزال ب�إمكان
جايري بول�سونارو الفوز من خالل طريق
الدميقراطية ،وميكن ان يفوز بول�سونارو
يف �صناديق االقرتاع ،ت�شري �أ�ستاذة العلوم
ال�سيا�سية الرا مي�سكيتا ،ان��ه يحتفظ
ب��دع��م �أرب� ��اب ال�ع�م��ل ،وح��زم��ة التدابري
االجتماعية “حوايل  8مليارات يورو”
التي متت املوافقة عليها م�ؤخرا ميكن �أن
تقلل من ا�ستياء الناخبني الفقراء الذين
ت�ضرروا ب�شدة من الأزمة االقت�صادية».
مل ي �ق��ل ال �ك��اب�تن ب��ول �� �س��ون��ارو كلمته
الأخرية.
-----------------------------عن الك�سربي�س
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ارتفاع ح�صيلة في�ضانات كنتاكي �إىل  37قتيلاً
•• جاك�سن�-أ ف ب

ارتفعت احل�صيلة املوقتة للفي�ضانات
�دم��رة يف والي��ة كنتاكي الأمريك ّية
امل� ّ
�إىل  37قتيلاً والأم �ط��ار تتوا�صل،
وفق ما �أعلن حاكم الوالية الواقعة
يف جنوب �شرق الواليات املتحدة.
وكتب احلاكم �أندي ب�شري يف تغريدة
“�أنهينا ال �ي��وم ب��أخ�ب��ار مفجعة من
��ش��رق ك�ن�ت��اك��ي .ميكننا �أن ن ��ؤك��د �أن

عدد القتلى الآن ارتفع �إىل  ، 37وال
ي��زال الكثريون يف ع��داد املفقودين”
م�ضيفاً “الدعاء لعائالتهم».
ورج� ��ح ب �� �ش�ير ارت� �ف ��اع ع ��دد القتلى
ل�لارت�ف��اع م��ع و��ص��ول ع�م��ال الإنقاذ
�إىل املناطق املت�ضررة وال�ع�ث��ور على
املزيد من اجلثث.
وت �ت �ع��رق��ل ج �ه ��ود ال �ب �ح��ث االثنني
ب�سبب هطول االمطار وم��ن املتوقع
حدوث املزيد من العوا�صف الرعدية

الليلة.
يف وقت �سابق قال احلاكم لل�صحافيني
“ك�أن الو�ضع مل يكن �صعبا مبا فيه
الكفاية ل�سكان ه��ذه املنطقة� ،إنهم
ي�شهدون هطول املطر حالياً».
و�� �ض ��ع امل ��رك ��ز ال ��وط� �ن ��ي ل�ل��أر�� �ص ��اد
اجلوية معظم املناطق يف �شرق والية
كنتاكي يف ح��ال��ة ت��أه��ب للفي�ضانات
حتى �صباح الثالثاء وحذر من خطر
حدوث عوا�صف رعدية الليلة.

وك� �ت ��ب امل ��رك ��ز ال��وط �ن��ي ل ل��أر� �ص��اد املحمولة.
اجل��وي��ة يف ت �غ��ري��دة “من املحتمل وكان احلاكم حذّر الأحد من احتمال
هطول �أم�ط��ار غ��زي��رة ق��د ت ��ؤدي �إىل �أن يت ّم العثور على جثث “على مدى
في�ضانات وعوا�صف رعدية �شديدة»� .أ� �س��اب �ي��عُ ،ج ��رف ك�ث�ير م�ن�ه��ا مل�سافة
و� �ض��رب��ت ال �ف �ي �� �ض��ان��ات م �ن �ط �ق��ة يف �أمتار».
الوالية كانت يف الأ�سا�س ُتعاين الفقر و�أعلن الرئي�س الأمريكي جو بايدن
جرّاء تراجع قطاع الفحم الذي �ش ّكل ح��ال��ة ال � �ط� ��وارئ يف ك �ن �ت��اك��ي ج � �رّاء
ع�صب اقت�صادها.
ال�ف�ي���ض��ان��ات ،م��ا ي�سمح بتخ�صي�ص
وت�ت�ع� ّق��د ج�ه��ود الإن �ق��اذ ج� �رّاء رداءة م �� �س��اع��دات ف ��درال � ّي ��ة ُت �ك � ّم��ل جهود
خ ��دم ��ة اال ّت � �� � �ص� ��ال ع �ب�ر ال �ه ��وات ��ف الإنقاذ املح ّلية التي تبذلها الوالية.
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العراق يعي�ش حالة غري م�سبوقة من الفو�ضى واخلوف

�صحف عربية :ال�صدر يقرتح �صلح ًا م�شروط ًا ..والإطار يناور
يهدد بقتله».

•• عوا�صم-وكاالت

يعي�ش العراق حالة غري م�سبوقة من الفو�ضى
واخل � ��وف ب �ع��د ا� �ش �ت��داد اح �ت �ج��اج��ات التيار
ال�صدري ال�ساعي لقطع الطريق على “الإطار
التن�سيقي” ،و�إف���ش��ال خطته يف ت�سلم زمام
امل �ب��اردة بحكومة تر�سم مالحمها الأح ��زاب
امل��وال �ي��ة لإي� � ��ران ،م��ا ي �ن��ذر ب ��اق�ت�راب حلظة
ال�صدام املبا�شر.
ووفق �صحف عربية �صادرة �أم�س الثالثاء ،ف�إن
زعيم التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر ك�شف
عن �صلح م�شروط على زعيم “حتالف الفتح”
ه��ادي العامري يب�شر بانتهاء االحتقان بعد
ت�صاعد املخاوف من اقرتاب ال�صدام املبا�شر.
�صلح م�شروط
قالت �صحيفة “ال�شرق الأو�سط”� ،إن زعيم
“التيار ال�صدري” م�ق�ت��دى ال���ص��در عر�ض
�صلحاً م�شروطاً على زعيم “حتالف الفتح”
ه��ادي العامري .بعد ر�سالة وجهها العامري م��ن جهته ،علق م��ن ي�سمى “وزير ال�صدر”
�إىل ال�صدر دعاه فيها �إىل فتح حوار مع قادة �صالح حممد ال�ع��راق��ي على دع��وة العامري
“الإطار التن�سيقي” .وقال العامري يف ر�سالته ق��ائ� ً
لا“ :تكررت دع��وة الأخ العامري للحوار
�إىل ال�صدر“ :يف �أج��واء الت�صعيد الإعالمي ب�ين الإط ��ار (ال��ذي ينتمي ل��ه) وب�ين (التيار
من خالل البيانات والبيانات امل�ضادة ،والتي ال �� �ص��دري) ال ��ذي ت�خ�ل��ى ع �ن��ه ،ف� ��أق ��ول� :إننا
ت��دع��و �إىل احل���ش��د اجل �م��اه�يري ،وق��د تخرج ل��و ت�ن��زل�ن��ا وق�ب�ل�ن��ا احل� ��وار؛ ف��ذل��ك م�شروط
عن ال�سيطرة وتف�ضي �إىل العنف� ،أكرر ندائي بان�سحاب الأخ العامري وكتلته من (الإطار)،
خمل�صاً �إىل الإخوة يف (التيار ال�صدري) و�إىل وا�ستنكار �صريح لكالم (�سبايكر م��ان) الذي
الإخوة يف (الإطار التن�سيقي) �أن يغلبوا منطق ��ص��رح ب��ه يف الت�سريبات ق�ب��ل �أي ��ام قالئل”.
ال�ع�ق��ل واحل �ك �م��ة ،و��ض�ب��ط ال�ن�ف����س والت�أين ،و�أ� �ض��اف خم��اط�ب�اً ال�ع��ام��ري“ :كنتَ �أن��ت من
وت�ق��دمي م�صلحة ال�ب�لاد وال�ع�ب��اد ،م��ن خالل � �ض �م��ن امل��وق �ع�ي�ن ع �ل��ى وث �ي �ق��ة �إ�صالحية..
احل ��وار اجل ��اد وال �ب �ن��اء ،للتو�صل �إىل حلول ومل ت�ن�ف��ذ ..ف�م��ن ال���ض��ام��ن لتطبيق احلوار
الإ� �ص�لاح��ي؟! فعليك بتحديد ��ض��ام��ن لكي
لنقاط االختالفات فيما بينهما».

ننقذ العراق من �أنياب الف�ساد».
ق ��ال ��ت ��ص�ح�ي�ف��ة “العرب” ال �ل �ن��دن �ي��ة� ،إن
ال�شروط التي ر�سمها التيار ال�صدري ،هدفها
ح�شر ال�ع��ام��ري يف ال��زاوي��ة ،حيث �أن الأخري
يحاول الظهور يف ث��وب املحايد ،على الرغم
من �أنه طرف �أ�صيل يف الإطار التن�سيقي الذي
يتزعمه نوري املالكي.
و�أكدت ال�صحيفة� ،أن العامري خالل ال�ساعات
املا�ضية حر�ص على الن�أي بنف�سه عن ال�صراع
املحتدم بني زعيم ائتالف دولة القانون ،وزعيم
التيار ال�صدري مقتدى ال�صدر ،وال��ذي ينذر
بانزالق البالد نحو حرب �شيعية – �شيعية.
ب��دوره طالب رئي�س الهيئة ال�سيا�سية للتيار

حتديات
ب��دوره ،يقول الكاتب خالد �سيف يف �صحيفة
“عكاظ” ،ال تزال التحديات حتا�صر العراق
وتهيمن على �أط��راف��ه االنق�سامات وتهيمن
ع�ل��ى م�ستقبله ت �ي ��ارات م��وج�ه��ة ت�ع�م��ل بكل
حيلها وخبثها النتزاع هويته العربية وحتاول
ب�سط النظام العرقي الطائفي والتحكم يف
م�صري ه��ذا ال�شعب ،ال��ذي الي��زال يعاين من
فتنة احل��رب بالوكالة التي عر�ضت �سيادته
للخطر.
و�أك � ��د � �س �ي��ف“ ،لكن ال �ف��ر� �ص��ة الت � ��زال �أم ��ام
العراقيني ال�شرفاء للنهو�ض بوطنهم الذي
تخل�ص م��ن االح �ت�لال وي��رف����ض اال�ستعمار
وق� ��ادر ع�ل��ى جت ��اوز امل��رح �ل��ة وم��واج �ه��ة رياح
التخريب واط �م��اع ال�ف��ر���س واالن �ط�لاق نحو
�آفاق جديدة وبناء م�ستقبله على �أ�س�س را�سخة
وال�ت�ح��ول م��ن دول��ة ع�م�لاء �إىل دول��ة قانون
ال�صدري �أحمد املطريي ،زعيم حتالف الفتح ،وط�ن�ي��ة خال�صة ت��رف����ض ال�ف��و��ض��ى وت�صفية
ب��االن �� �س �ح��اب م��ن الإط � ��ار ال�ت�ن���س�ي�ق��ي ب�شكل احل�سابات والتخريب».
ر�سمي.
وي� ��� �ض� �ي ��ف� ،أن “العراق رغ� � ��م ال � �ع �ث�رات
ً
“خطابك
العامري،
ا
خماطب
املطريي
أ�ضاف
و�
والت�صدعات وتكالب التحالفات �ضد وحدته
ينبغي �أن يكون ل�ل�إط��ار ولي�س للتيار فل�سنا � �س �ي �ع��ود ق ��وي� �اً ب �� �س��واع��د �أب �ن ��ائ ��ه الوطنيني
م��ن نطلب ال��دم وال الفتنة ،ا�سمع خطابات املخل�صني رغ��م ت�ن��وع م���ش��ارب�ه��م وثقافاتهم
حلفائك يف الإط ��ار ف��إم��ا �أن تعلن ان�سحابك لكنهم ع�ن��د امل �ح��ن ي�صطفون خ�ل��ف الوطن
منهم و�إم��ا �أن��ك ال زلت معهم يف �إط��ار الفتنة ال��واح��د ويرفعون �شعار ال�سالم واال�ستقرار
ال�ت��ي ي��ري��دون�ه��ا ،ن�ح��ن وق�ي��ادت�ن��ا نح�سن بك ونبذ التناحر العرقي والتحزبات الطائفية
الظن ولكن �إمنا ( َقت َل النا�س �أن�صاف احللول) ،ال�ت��ي تقف خلفها نخب عميلة ت�سترت خلف
وكيف تطلب منا احل��وار مع من يهدد قائداً كتل �سيا�سية عبثت مب�ستقبل البالد ونهبت
وطنياً وزعيماً �سيا�سياً و�سيداً و�سلي ً
ال ووريثاً خ�يرات��ه وم� ��وارده منذ ال�غ��زو الأم��ري�ك��ي عام
ملنهج ال�صدر ،كيف تقبل �أن نتحاور م��ع من .»2003

ال�سجن � 7سنوات �أ�شد عقوبة على �أحد مهاجمي الكونغر�س
•• وا�شنطن�-أ ف ب

ُح �ك��م ع �ل��ى �أح� ��د م �ن��ا� �ص��ري ال �ي �م�ين املتط ّرف
بال�سجن لأك�ث�ر م��ن �سبع ��س�ن��وات �أم����س الأول
االثنني يف وا�شنطن مل�شاركته يف �أعمال ال�شغب
التي ا�ستهدفت الكابيتول يف  6كانون الثاين-
يناير  ،2021وه��ي �أ�ش ّد عقوبة ت�صدر يف هذه
الق�ضية حتى اليوم.
ويف �آذار-م��ار���س ،ث ُبتت �إدان��ة غ��اي ريفيت “49
عاما” ال�ع���ض��و يف ج�م��اع��ة “ثري بر�سنرتز”،
خ�صو�صا يف ما يتع ّلق بعرقلة عمل الكونغر�س
وال�شرطة ،وذلك يف ختام �أول حماكمة يف ق�ضية
اقتحام الكابيتول.
وهو كان يف طليعة املجموعة الأوىل التي هاجمت
مبنى الكونغر�س و��س��اع��د يف دح��ر ال�شرطيني،
م��ز ّودا ب�سالح يف يده وب�سرتة م�ضادة للر�صا�ص
وخوذة و�أ�صفاد بال�ستيكية ،وفق االدعاء.
وبعد تع ّر�ضه للغاز امللهب ،ع��اد �أدراج��ه يف حني
ك��ان امل �ئ��ات م��ن �أن���ص��ار دون��ال��د ت��رام��ب يثريون
ال�ع�ن��ف وال�ف��و��ض��ى داخ ��ل ال�ك��اب�ي�ت��ول ،يف م�سعى
�إىل ت ��أخ�ير ال�ت���ص��دي��ق ع�ل��ى ف ��وز ج��و ب��اي��دن يف
االنتخابات الرئا�سية.
وظهر ريفيت وهو من تك�سا�س ويعمل يف قطاع
ال�ن�ف��ط يف ت�سجيل م���ص� ّور وه��و ي�ق��ول “�أنا مل
�أدخل ،لكنني �ساعدت يف �إ�شعال احلريق».
ولدى عودته �إىل ويلي بالقرب من داال�س ،هدّد
ول��دي��ه ملنعهما م��ن الإب �ل��اغ ع �ن��ه .وه ��و ق ��ال يف

�إيران تتوعد بـالرد على
العقوبات الأمريكية

•• طهران�-أ ف ب

انتقدت ط�ه��ران �أم����س ال�ث�لاث��اء احل��زم��ة الأخ�ي�رة م��ن العقوبات الأمريكية
التي ت�ستهدف ت�صدير النفط الإي��راين ،متوعدة بـ “رد حازم” عليها ،بينما
يهيمن اجلمود على املباحثات غري املبا�شرة بني الطرفني لإحياء االتفاق ب�ش�أن
الربنامج النووي للجمهورية الإيرانية.
وت�ضع طهران ا�ستمرار �إدارة الرئي�س الأمريكي احلايل جو بايدن يف فر�ض
عقوبات عليها ،يف �إطار ا�ستكمال �سيا�سة “ال�ضغوط الق�صوى” التي اعتمدها
�سلفه دونالد ترامب �ضدها ،منذ ق��راره العام  2018االن�سحاب �أحاديا من
االتفاق الدويل ب�ش�أن برناحمها النووي.
وقال املتحدث با�سم اخلارجية الإيرانية نا�صر كنعاين “لقد اعترب م�س�ؤولو
�إدارة بادن مرارا �سا�سة ال�ضغوط الق�صوى لرتامب �سا�سة فا�شلة وغر فعالة،
لنهم من الناحة العملة ا�ستمروا وو�سّ عوا هذه ال�سا�سة الفا�شلة �أي�ضا ،لدرجة
�أنه حتى يف عملية اجلهود اجلارية من �أجل ا�ستئناف املفاو�ضات للعودة �إىل
االت �ف��اق ،ال ّف��ون ع��ن ه��ذا االج ��راء غ��ر املثمر واملدمّر” ،وف��ق ب�ي��ان من�شور
على امل��وق��ع االل �ك�تروين ل �ل��وزارة.و�أع �ل��ن وزي��ر اخل��ارج�ي��ة الأم�يرك��ي �أنتوين
بلينكن االثنني فر�ض عقوبات على “�س ّتة كيانات تقوم بت�سهيل املعامالت
غري امل�شروعة املتعلقة بالنفط الإيراين” الذي يعد من “امل�صادر الرئي�سية
لإي��رادات احلكومة الإيرانية».و�أتت اخلطوة الأمريكية الأخرية يف ظل تعرث
يطال منذ �أ�شهر جهود �إحياء االتفاق ب�ش�أن برنامج �إيران النووي.
وبد�أت �إيران والقوى املن�ضوية يف االتفاق مباحثات لإحيائه يف ني�سان�-أبريل
 2021يف فيينا ،مب�شاركة غري مبا�شرة من الواليات املتحدة وبت�سهيل من
االحت��اد الأوروب��ي.وع�ل��ى الرغم من حتقيق تقدم كبري يف املفاو�ضات ،ع ّلقت
املباحثات يف �آذار-مار�س املا�ضي مع تب ّقي نقاط تباين بني طهران ووا�شنطن
مل يتمكن املعنيون من ردم الهوة ب�ش�أنها بعد.
و�أجرى اجلانبان يف �أواخر حزيران-يونيو ،مباحثات غري مبا�شرة يف الدوحة
بت�سهيل من االحتاد الأوروبي ،انتهت من دون حتقيق اخرتاق.
والأ�سبوع املا�ضي ،ك�شف وزير خارجية االحتاد الأوروب��ي جوزيب بوريل الذي
ي�ت��وىل تن�سيق امل�ب��اح�ث��ات� ،أن��ه ط��رح على ط�ه��ران ووا�شنطن م�سودة تفاهم،
وح�ضّ هما على قبولها لتفادي “�أزمة خطرية».
و�شدد كنعاين يف بيانه على �أن “اجلمهورية الإيرانية �ستبدي �أوال رد فعل
حا�سما وح��ازم��ا وف ��ورا جت��اه �إ� �ص��رار ال�ب��ت الأب����ض على موا�صلة العقوبات،
وثانا �ست�ستخدم جمع الإج��راءات الالزمة لتحد الآثار ال�سلبة املحتملة لهذه
العقوبات على جتارة واقت�صاد البالد».

فقدان مروحية ع�سكرية تقل �ستة �أ�شخا�ص يف باك�ستان

اتهام حزب عمران خان بتل ّقي �أموال غري �شرعية
•• �إ�سالم اباد�-أ ف ب

�سجلها ابنه جاك�سون ( 19عاما) ونقلها ��س�ن��وات وث�لاث��ة �أ��ش�ه��ر ،م�ع�ت�برة �أن �أف�ع��ال��ه هي
حمادثة ّ
�إىل مكتب التحقيقات الفدرايل (اف بي �آي) “ما “على النقي�ض من الدميوقراطية” ،مف�ضّ لة
ريا عن العقوبات ال�صادرة يف هذه
نفعله باخلونة هو قتلهم».
عدم االبتعاد كث ً
وا�ستند االدعاء خالل املحاكمة �إىل عدّة �أ�شرطة الق�ضية والبالغة خم�س �سنوات وث�لاث��ة �أ�شهر
ف�ي��دي��و ت�ظ�ه��ره يف ال���ص��فّ الأ ّول وه��و يح ّر�ض كح ّد �أق�صى ح ّتى ال�ساعة.
�أوقف �أكرث من � 850شخ�صا ،من بينهم 330
احل�شود ،وا�صفا �إ ّياه بـ “املح ّر�ض».
وطالب االدعاء ب�سجنه خلم�سة ع�شر عاما باعتبار �أق ّروا بالذنب يف �أعمال ال�شغف التي طالت مق ّر
�أن �أف�ع��ال��ه ت�ن��درج يف �سياق ال�ق��وان�ين الفدرالية الكونغر�س الأمريكي .و�صدر حواىل مئة حكم يف
ال�سجن يف هذه الق�ضية.
حول “الإرهاب».
�أما حماموه ،فهم �شدّدوا على �أنه مل يدخل �إىل ومب� � ��وازاة ه ��ذا امل �� �س��ار ال�ق���ض��ائ��ي ،ت�ع�ك��ف جلنة
الكابيتول ومل يرتكب عنفا ،حماولني تخفي�ض حتقيق على حتديد دور الرئي�س ال�سابق دونالد
ترامب يف هذا الهجوم .ومن املرتقب �أن ت�صدر
العقوبة �إىل �سنتني.
وق�ضت القا�ضية دبني فريدري�ش ب�سجنه �سبع تقريرها يف اخلريف.

ت�صويت يف والية كن�سا�س الأمريكية على حق الإجها�ض
•• ليوود�-أ ف ب

ي���ص�وّت ��س�ك��ان والي ��ة كن�سا�س الأم��ري�ك�ي��ة يف �أول اق�ت�راع رئي�سي مرتبط
ب��الإج�ه��ا���ض م�ن��ذ �أل �غ��ت املحكمة الأم��ري�ك�ي��ة العليا احل��ق ال��وط�ن��ي ف�ي��ه يف
حزيران-يونيو.
ويعد الت�صويت غاية يف الأهمية بالن�سبة ل�سكان كن�سا�س الذين �سيتخذون
ق��رارا ب�ش�أن احتمال �إل�غ��اء ح��ق �إن�ه��اء احلمل م��ن د�ستور ال��والي��ة املحافظة
تقليديا.لكن ينظر �إىل الأم��ر الآن على �أن��ه اختبار حلقوق الإجها�ض على
م�ستوى البالد ،يف وقت ت�سارع جمال�س ت�شريعية يهيمن عليها اجلمهوريون
يف فر�ض قواعد حظر م�شددة على الإجها�ض بعد قرار املحكمة العليا �إلغاء
حكم �صدر عام  1973يف ق�ضية “رود �ضد ويد” كفل ّ
حق املر�أة يف �أن تنهي
حملها طوعا لغاية حوايل � 22أ�سبوعاً من بدء احلمل.
ومن املقرر �أن ت�صوّت واليات �أخرى بينها كاليفورنيا وكنتاكي على امل�س�ألة
ذات�ه��ا يف ت�شرين ال�ث��اين-ن��وف�م�بر ،ت��زام�ن��ا م��ع ان�ت�خ��اب��ات منت�صف الوالية
الرئا�سية لتجديد الكونغر�س والتي ي�أمل اجلمهوريون والدميوقراطيون
خاللها بح�شد �أن�صارهم على م�ستوى البالد بناء على ق�ضية الإجها�ض.
وردا ع�ل��ى ذل� ��ك� ،أدخ� ��ل جم�ل����س ال ��والي ��ة ال�ت���ش��ري�ع��ي ال� ��ذي ي�ه�ي�م��ن عليه

اجلمهوريون تعديال �أطلق عليه “امنحوا قيمة لكليهما» Value Them
 Bothيلغي احلق الد�ستوري بهدف �إعادة و�ضع تنظيم م�س�ألة الإجها�ض
يف �أيدي النواب.
ويف ال�ضفة امل�ق��اب�ل��ة ،ي��رى نا�شطون يف احلملة حم��اول��ة وا��ض�ح��ة لتمهيد
الطريق �أمام حظر �صريح.
وقالت �آ�شلي �أول ،الناطقة با�سم حملة “�أهايل كن�سا�س من �أج��ل احلرية
الد�ستورية» Kansans for Constitutional Freedom
املدافعة عن احلق يف الإجها�ض� ،إن التعديل �سي�سدد �ضربة “لال�ستقاللية
الذاتية».كما ا�شتكى نا�شطون من �أن �صياغة �س�ؤال االق�تراع مربك �إذ �أن
الت�صويت بـ”نعم” للتعديل يعني تقلي�ص حقوق الإجها�ض بينما يتعني على
الأ�شخا�ص الذين يرغبون ب�إبقاء هذه احلقوق على حالها الت�صويت بـ”ال».
وي�شري النا�شطون املدافعون عن حقوق الإجها�ض يف كن�سا�س بقلق �إىل الو�ضع
يف �أوكالهوما ومي�سوري ،وهما من بني ثماين واليات على الأقل �أق ّرت حظرا
�شبه كامل ،حتى �أن مي�سوري لن حتدد �أي ا�ستثناءات حلاالت االغت�صاب �أو
�سفاح القربى ،بينما تبنت �إنديانا حظرا �صارما لالجها�ض ال�سبت.
ومن �ش�أن نتيجة الت�صويت يف كن�سا�س �إما �أن تعزز �أو ت�سدد �ضربة لأحد طريف
اجلدل املحتدم ب�ش�أن حق الإجها�ض يف الواليات املتحدة.

�أ ّك��دت اللجنة االنتخابية يف باك�ستان
�أم�س الثالثاء �أن حزب رئي�س الوزراء
ال�سابق عمران خان ح�صل على متويل
غري �شرعي مباليني ال��دوالرات من
اخل��ارج.و�أ��ش��ارت اللجنة �إىل �أن حزب
حركة الإن�صاف ا�ستخدم  16ح�سابًا
م�صرف ًيا �سريًا وح�صل على تربعات
م ��ن �أ�� �س�ت�رال� �ي ��ا وك� �ن ��دا والإم � � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح ��دة وج � ��زر ك ��امي ��ان.
وت�ع��ود الق�ضية للعام  2014حني
ا ّتهم ع�ضو يف احل��زب قادته بارتكاب
خمالفات مالية.
ومبوجب القوانني الباك�ستانية ،يمُ نع
على الأح��زاب ال�سيا�سية تل ّقي �أموال
�أو هبات من �شركات �أجنبية �أو �أفراد
�أج ��ان ��ب.و�أ ّك ��دت اللجنة االنتخابية
� ً
أي�ضا �أن املعلومات املالية التي قدّمها
عمران خان “تفتقد �إىل الدقة على
ن�ح��و � �ص��ارخ».ن �ف��ت ح��رك��ة االن�صاف
م��ن جهتها ه��ذه اال ّت �ه��ام��ات ،م�ؤكدة
�أن الهبات كانت ت�أتي من باك�ستانيني
مغرتبني ولي�س من �أجانب.
�أُط� �ي ��ح ب �ع �م��ران خ ��ان �إث � ��ر ت�صويت
بحجب الثقة يف الربملان يف ني�سان/
�أب� ��ري� ��ل ،ب �ع��دم��ا ا ُت� �ه ��م ب �� �س��وء �إدارة
االق� �ت� ��� �ص ��اد .وي � �ق ��ود ح ��ال� � ًي ��ا حملة
للمطالبة ب��إج��راء انتخابات مبكرة.
ومي �ك��ن حل��رك��ة االن �� �ص ��اف الطعن
ال �ق �� �ض��ائ��ي يف خ�ل�ا�� �ص ��ات اللجنة
االن �ت �خ��اب �ي��ة ال �ت��ي مي�ك�ن�ه��ا بدورها
م���ص��ادرة الأم ��وال التي مت احل�صول

عليها ب�شكل غري قانوين .وللحكومة
� ً
أي�ضا خيار اللجوء �إىل املحكمة العليا
حلظر ن�شاط احل��رك��ة ،رغ��م �أن هذا
االحتمال م�ستبعد.وقال اخلبري يف
امل�سائل الق�ضائية الباك�ستانية �أ�سامة
مالك “من الناحية ال�سيا�سية ،لن
تكون هذه �سابقة مثالية ملجموعة من
الأحزاب ال�سيا�سية حلظر مناف�سيها».
وحتقق اللجنة � ً
أي�ضا يف مزاعم متويل
�أجنبي حل��زب�ين �سيا�سيني رئي�سيني
�آخرين هما حزب الرابطة الإ�سالمية
الباك�ستانية التابع لرئي�س الوزراء
�شهباز �شريف وحليفه ح��زب ال�شعب
ال �ب��اك �� �س �ت��اين .ون �ف��ى احل ��زب ��ان هذه
االت �ه��ام��ات�.إىل ذل ��ك� ،أع �ل��ن اجلي�ش
ال �ب��اك �� �س �ت��اين ف �ق ��دان �أث� ��ر مروحية
ع�سكرية على متنها �ستة �أ�شخا�ص،
بينهم �ضابط كبري ،كانت ت�شارك يف

عمليات الإن�ق��اذ ملواجهة الفي�ضانات
املميتة يف جنوب غرب البالد.
وقال اجلي�ش الباك�ستاين يف بيان �إن
“مروحية تابعة للجي�ش الباك�ستاين
ك��ان��ت ت �� �س��اع��د يف ع �م �ل �ي��ات االغاثة
ج� ��راء ال�ف�ي���ض��ان��ات يف ال� �س �ب �ي�لا ،يف
ب��ال��و� �ش �� �س �ت��ان ،ف� �ق ��دت االت�صال”
مبراقبي احلركة اجلوية.
وا�شار البيان �إىل �أن من بني الركاب
“قائد الفيلق الثاين ع�شر الذي كان
ي�شرف على عمليات الإغاثة املتعلقة
بالفي�ضانات يف بالو�ش�ستان” .مل يتم
حتديد ظروف اختفاء الآلية.
ويعترب قائد الفيلق ،الفريق �سرفراز
ع� �ل ��ي� ،أع� �ل ��ى م� ��� �س� ��ؤول ع �� �س �ك��ري يف
املنطقة ومن �أعلى ال�ضباط رتبة يف
اجلي�ش الباك�ستاين.
وق ��ال م �� �س ��ؤول يف ال���ش��رط��ة املحلية

ل��وك��ال��ة ف��ران����س ب��ر���س �إن “ال�شرطة
واجل�ي����ش وخ��دم��ات االغ��اث��ة املحلية
تبحث عن” املروحية.
وو�صف رئي�س ال��وزراء �شهباز �شريف
ال� ��ذي زار الإق �ل �ي��م االث �ن�ي�ن لتفقد
عمليات الإغ��اث��ة ،احل ��ادث ب�ـ “املثري
للقلق” ،م��وج �ه��ا يف ت �غ��ري��دة دعاء
“الأمة ب�أكملها” م��ن �أج ��ل “عودة
اب �ن��اء ال �ب�ل�اد ال��ذي��ن ه �ب��وا مل�ساعدة
�ضحايا الفي�ضانات».يعترب اجلي�ش
�أق��وى م�ؤ�س�سة يف باك�ستان ،وتعتمد
عليه ال�سلطات امل��دن�ي��ة ب�شكل كبري
ع �ن��د ح � ��دوث ك � ��وارث ط�ب�ي�ع�ي��ة مثل
ال �ف �ي �� �ض��ان��ات �أو الزالزل.ت�سببت
الفي�ضانات املو�سمية يف مقتل 478
��ش�خ�� ً��ص��ا ع �ل��ى الأق � ��ل م �ن��ذ منت�صف
حزيران/يونيو ،بينهم ما ال يقل عن
� 136شخ�صً ا يف بالو�ش�ستان وحدها.

بلجيكا :ال ا�ستئناف يف ق�ضية اعتداءات باري�س
•• بروك�سل -ف ب

�أعلن املدعون البلجيكيون �أنهم لن يقدّموا طعنا
�ضد الأحكام ال�صادرة يف ق�ضية  14م�شتبها مقرهم
بلجيكا م ّتهمني بدعم اعتداءات باري�س يف ت�شرين
ال�ث��اين-ن��وف�م�بر .2015وي�ؤكد ال �ق��رار الأحكام
ال�صادرة يف املحاكمة التي ّ
متت يف بلجيكا بالتزامن
مع املجريات الق�ضائية يف فرن�سا ،رغم تربئة �أربعة
�أ�شخا�ص و�صدور �أحكام على املدانني �أقل �شدة من

تلك التي طالب بها االدع��اء.وق��ال الناطق با�سم
مكتب االدعاء الفدرايل �إريك فان ديوزي لفران�س
بر�س �إن املكتب “قرر عدم اال�ستئناف ،يعد احلكم
نهائيا».قتل �أك�ث�ر م��ن � 130شخ�صا يف هجمات
العام  2015التي ا�ستهدفت ح�شودا خارج ملعب يف
باري�س ويف حانات وملهى ليلي.
وق�ضت ال�سلطات الفرن�سية ب�سجن املهاجم الوحيد
ال��ذي بقي على قيد احل�ي��اة الفرن�سي �صالح عبد
ال �� �س�لام “ 32عاما” م ��دى احل �ي��اة ،ل�ك��ن بع�ض

الأ�شخا�ص الذين دعموا املجموعة كانوا يف بلجيكا.
يف  30حزيران-يونيو� ،أ�صدرت حمكمة بلجيكية
حكما م��ع وق��ف التنفيذ مدته ث�لاث �سنوات بحق
عابد �أبركان لإيوائه عبد ال�سالم يف بروك�سل بينما
كان الأخري هاربا بعد اعتداءات باري�س.
وحكم على عبداهلل كوركزين املتورط يف م�ساعدة
�أحد املهاجمني على الهرب من �ضاحية �سان دوين
يف �شمال باري�س بعد الهجمات ،بال�سجن � 30شهرا
مع وقف التنفيذ.
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االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
تنازل/وبيع
اعالن بالن�شر

70555

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ب�ست بيك�سل لالعالنات � -شركة ال�شخ�ص

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :تاج البناء للمقاوالت و ال�صيانه العامه
ذ.م.م رخ�صة رقم  CN 1444984:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حممد خري ح�سني �سالمه من �شريك �إىل مالك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /حممد خري ح�سني �سالمه من � % 49إىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف عبداهلل احمد خليفه كني�ش القبي�سى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /تاج البناء للمقاوالت و ال�صيانه العامه ذ.م.م

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :كارنت فلو لالدوات ال�صحية و الكهربائية ذ.م.م
رخ�صة رقم  CN 2917315:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد جمال الدين حممد عبداخلالق %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد جمال الدين حممد عبداخلالق
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف حممد حديد ا�سماعيل عبداهلل اجلنيبى
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /كارنت فلو لالدوات ال�صحية و الكهربائية ذ.م.م

BEST PIXEL ADVERTISING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

TAG ALBENAA CONTRACTING&GENERAL MAINTENANCE L.L.C

GOSIA BUILDING MATERIALS TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

�إىل /ب�ست بيك�سل لالعالنات ذ.م.م

�إىل  /تاج البناء للمقاوالت و ال�صيانه العامه � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

BEST PIXEL ADVERTISING L.L.C

TAG ALBENAA CONTRACTING&GENERAL MAINTENANCE - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C.

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

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

تعديل ن�شاط � /إ�ضافة بيع مواد البناء  -بالتجزئة 4752034
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الأدوات الكهربائية ومتديداتها  -بالتجزئة 4752006
تعديل ن�شاط  /حذف بيع الأدوات ال�صحية ومتديداتها  -بالتجزئة 4752004
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

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:ذو الفقار علي حممد رفيق  -اجلن�سية باك�ستان يرغب يف البيع والتنازل
عن  %50من كامل ح�صته البالغة  %50وذلك اىل ال�سيد:حممد نا�صر غفار عبدالغفار  -اجلن�سية
باك�ستان يف الرخ�صة امل�سماه (فتح اخلري ملقاوالت اال�صباغ وتركيب وحدات التكييف) ت�أ�س�ست بامارة
ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم  506153ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة.
تعديالت اخرى -1:تغيري اال�سم التجاري من/فتح اخلري ملقاوالت اال�صباغ وتركيب وحدات التكييف -
اىل/فتح اخلري لت�صليح املكيفات والثالجات
 -2تعديل الن�شاط التجاري من/مقاوالت فئة �ساد�سة �أ�صباغ  ,تركيب وحدات التكييف  -اىل/ا�صالح
املربدات والغ�ساالت وال�سخانات
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان الكاتب
العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني
من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية .

الكاتب العدل

الواحد ذ م م رخ�صة رقم  CN 4358530:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /غ�ضنفر اقبال حممد اقبال من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /غ�ضنفر اقبال حممد اقبال من � % 100إىل %95
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة �صابر امري بخ�ش ا�سماعيل البلو�شى %5
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ب�ست بيك�سل لالعالنات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

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

حكومة دبي
حمــــــاكم دبــــــي

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

�إعــــــــــالن

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
انــــــــــــــذار
رقم املحرر 210906/1/2022 :

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

�إعــــــــــالن

CURRENT FLOW ELECTRICITY & SANITARY TOOLS L.L.C

�إىل /غوثيه لتجارة مواد البناء � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

70533

املنذر  :بن حم العقارية (�ش ذ م م) رخ�صة جتارية رقم 519661 :
ممثل املنذر  :عبداهلل علي �سامل العامري  ،اليمن اجلن�سية  ،هوية رقم 784199514806415
منذر اليه  :ات�ش ام ايه بي للمقاوالت �ش.ذ.م.م  -رخ�صة جتارية رقم 745726 :
مو�ضوع الإنذار  :اندار تكليف بالوفاء بالأجرة
حيثيات الإنذار  :املو�ضوع مبوجب عقد �إبحار م�ؤرخ يف  2022/2/25ي�ست�أجر املنذر �إليه من املنذر ما هو عبارة عن مكتب نظري
قيمة �إيجارية قدرها  71.428.60درهم (واحد و�سبعون الفا واربعمئة وثمانية وع�شرون درهما و�ستون فل�سا) ملدة �سنة تدفع وفقا
للثابت بعقد الإيجار ملا كان ما تقدم وكان املنـدر �إليه مل يقم ب�سـداد القيمة الإيجارية واملتوجب عليه دفعها �إ�ستناداً للقانون رقم
( )26ل�سنة  2007ب�ش�أن �إيجار الأماكن وتنظيم العالقة الإيحارية بني امل�ؤجرين وامل�ست�أجرين باملادة “ ،”19لذلك ف�إن املنذر
يهيب باملنذر �إليه وينيه عليه ب�ضرورة �سرعة �سداد القيمة الإيجارية املت�أخرة وقدرها  23.808.60درهم وذلك خالل �أ�سبوع من
تاريخ الإعالن بهذا الإنذار ..و�إال �سوف ي�ضطر املنذر �إىل اللجوء �إىل جلنة ف�ض املنازعات الإيجارية لإقامة دعوى �ضد املنذر �إليه
ب�إخالءه من املكان امل�ستاجر وت�سليمها للمنذر خالية من ال�شواغل والأ�شخا�ص مع الزامه ب�سداد القيمة الإيجارية املت�أخرة وذلك
حتى تاريخ الت�سليم مع الزامه بتقدمي براءة ذمة من هيئة الكهرباء واملياه.
املطالبة  :بناء عليـه ينبه املنذر على املنذر �إليه ب�صـرورة �سرعة �سداد القيمة الإيجارية املت�أخرة وقدرها  23.808.60درهم (ثالثة
وع�شرون الفا وثمامنئة وثمانية دراهم و�ستون فل�سا) وذلك خالل �أ�سبوع من تاريخ الإعالن بهذا الإنذار  ...وهذا للعلم مبا احتواه
ونفاذ مفعوله قانوناً مع حفظ كافة حقوق املنذر الأخرى قبل املندر �إليه - .العنوان  /دبي  -بور �سعيد  -بناية الوحدة  -مكتب رقم
 - 501رقم مكاين  - 3183194292هاتف رقم 055477028

الكاتب العدل

االمارات العربية املتحدة
وزارة العدل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات
العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
تنازل/وبيع
اعالن بالن�شر

70555

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:اومت �شندرا موهاناندا �شيل  -اجلن�سية بنغالدي�ش  -يرغب يف
البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %50يف الرخ�صة امل�سماه (�صالون دوار ال�ساعة لالحالقة)
ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم  770770اىل ال�سيد�/سجاد
اال�سالم نور حممد  -اجلن�سية بنغالدي�ش  -ال�سيد�/ساجنوى بن موهند �شيل  -اجلن�سية بنغالدي�ش
يرغب يف البيع والتنازل عن جزء  %25من كامل ح�صته البالغة  %50يف الرخ�صة امل�سماه
(�صالون دوار ال�ساعة لالحالقة) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية
رقم 770770:اىل ال�سيد�/سجاد اال�سالم نور حممد  -اجلن�سية بنغالدي�س
تعديالت اخرى اليوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف �شان
الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء امل�شار
اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع االجراءات
القانونية .

الكاتب العدل

الإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل  -ال�ش�ؤون الفنية والتعاون الدويل
�إدارة الكاتب العدل والت�صديقات (ال�شارقة)
العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

�إعــــــــــالن

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

�إعــــــــــالن

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/كافترييا
�سباركلينج �ستار رخ�صة رقمCN 2085731:
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

70533

70555

ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:ا�سماعيل كاال مهاء  -اجلن�سية بنغالدي�ش  -يرغب يف البيع
والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %75يف الرخ�صة امل�سماه (�صالون البداية للحالقة) ال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم  561189اىل ال�سيد/يعقوب
غنى ميه  -اجلن�سية بنغالدي�ش  -ال�سيد/مادهو مياه �شفيق الرحمن  -اجلن�سية بنغالدي�ش
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %25يف الرخ�صة امل�سماه (�صالون البداية
للحالقة) ال�صادرة من دائرة التنمية االقت�صادية بال�شارقة برخ�صة جتارية رقم561189:
اىل ال�سيد/يعقوب غنى ميه -اجلن�سية بنغالدي�س  -تعديالت اخرى اليوجد
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة  2013يف
�شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم الت�صديق على االجراء
امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع
االجراءات القانونية .

الكاتب العدل

حمكمة دبي االبتدائية
العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 778/2022/38:جتاري م�صارف جزئي

70197

املنظورة يف:دائرة ادارة الدعوى الثامنة رقم 410
مو�ضوع الدعوى  :نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�سة واعالن املدعي عليه بها واحلكم بعد الثبوت بالزامه بان
ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره ( )1.029.938/12درهم مليون وت�سعة وع�شرون الف وت�سعمائة وثمانية وثالثون درهم واثني ع�شر
فل�س  -والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة .
املدعي:بنك االمارات دبي الوطني �ش.م.ع
عنوانه:امارة دبي  -ديرة � -شارع بني يا�س  -بجوار غرفة جتارة و�صناعة دبي  -هاتف رقم - 043874225:موبايل رقم0557016552:
 رقم مكاين - 3113783794:امييلinfo@abdulmaliklaw.ae:املطلوب �إعالنه  -1 :يون�س جنارى � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها نلتم�س من عدالة املحكمة املوقرة حتديد اقرب جل�سة واعالن املدعي عليه
بها واحلكم بعد الثبوت بالزامه بان ي�ؤدي للبنك املدعي مبلغ وقدره ( )1.029.938/12درهم مليون وت�سعة وع�شرون الف وت�سعمائة
وثمانية وثالثون درهم واثني ع�شر فل�س  -والفائدة القانونية بواقع  %5من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�سداد مع الزامه بالر�سوم
وامل�صاريف ومقابل اتعاب املحاماة  -وحددت لها جل�سة يوم االثنني املوافق  2022/8/8ال�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

تعلن دائـــرة التنمية االقت�صادية بان ال�ســـــادة/يام
بورن�س للت�سويق رخ�صة رقمCN 3968639:
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)

�إعــــــــــالن

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :هيفي لفت للنقليات العامة
رخ�صة رقم  CN 1801886:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة اجمد على ف�ضل احمد %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف احمد �سامل �سيف طالب الوهابى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /هيفي لفت للنقليات العامة

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :ميكرو جرين للفواكه واخل�ضروات
رخ�صة رقم  CN 4265523:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة على عبده على %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة زبري ميتاىل كوالكاتو مويدين %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف على �سعيد �سيف عبود الكعبى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /ميكرو جرين للفواكه واخل�ضروات

HEAVY LIFT GENERAL TRANSPORT

MICRO GREEN FRUITS & VEGETBLES

�إىل /هيفى لفت للنقليات العامة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

LATAKWAL TYPING AND TRAVEL

�إىل /ميكرو جرين للفواكه واخل�ضروات ذ.م.م

HEAVY LIFT GENERAL TRANSPORT - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

MICRO GREEN FRUITS AND VEGETBLES 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.

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 �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 :التاكوال للطباعة
رخ�صة رقم  CN 4303127:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل �إ�سم جتاري /التاكوال للطباعة
�إىل /التاكوال للطباعة و ال�سفريات

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

حماكم دبي

�إعــــــــــالن

حمكمة دبي االبتدائية

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:صالون زلزال
70392

رخ�صة رقم  CN 1423689-2:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حمدان �سامل حمد را�شد النعيمى %100

املنظورة يف:الدائرة العقارية اجلزئية الثالثة رقم 197
مو�ضوع الدعوى  :ق�سمة املال ال�شائع (العقارات) واململوكة على ال�شيوع بني املدعي واملدعي عليهم وفرز ح�صة املدعي
وجتنيبها يف العقارات وتف�صيل تلك العقارات كالتايل:بيان العقار م�سل�سل العقار رقم  1172مبنطقة املزهر  2بدبي ج 1
العقار رقم  683مبنطقة ند احلمر بدبي 2
العقار رقم  1894مبنطقه هور العنز بدبي 3
العقار رقم  61مبنطقة هور العنز بدبي .4
-2الزام املدعي عليهما باداء الريع (ايجارات العقارات) من تاريخ  -3 - 2013/6/16ندب خبري خمت�ص لبيان وحتديد قيمه
الربع العائد للمدعي وفرز وجتنيب ح�ص�ص املدعي يف العقارات املذكورة اعاله  -4الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة  -5حفظ كافة حقوق املدعي عليها االخرى.
املدعي:خليفه احمد حممد �سعيد
عنوانه:االمارات  -امارة دبي  -بور�سعيد  -ديره  -دبي � -شارع ديره  -مبنى 308
املطلوب �إعالنه  -1 :وفاء احمد حممد �سعيد � -صفته  :مدعي عليه
مو�ضوع الإعالن  :قد �أقام عليك الدعوى ومو�ضوعها ق�سمة املال ال�شائع (العقارات) واململوكة على ال�شيوع بني املدعي
واملدعي عليهم وفرز ح�صة املدعي وجتنيبها يف العقارات وتف�صيل تلك العقارات كالتايل:بيان العقار م�سل�سل العقار رقم
 1172مبنطقة املزهر  2بدبي ج 1
العقار رقم  683مبنطقة ند احلمر بدبي 2
العقار رقم  1894مبنطقه هور العنز بدبي 3
العقار رقم  61مبنطقة هور العنز بدبي .4
-2الزام املدعي عليهما باداء الريع (ايجارات العقارات) من تاريخ  -3 - 2013/6/16ندب خبري خمت�ص لبيان وحتديد قيمه
الربع العائد للمدعي وفرز وجتنيب ح�ص�ص املدعي يف العقارات املذكورة اعاله  -4الزام املدعي عليهما بالر�سوم وامل�صاريف
ومقابل اتعاب املحاماة  -5حفظ كافة حقوق املدعي عليها االخرى  -وحددت لها جل�سة يوم االربعاء املوافق 2022/8/17
ال�ساعة � 10.00ص 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

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف ال�سيد حمدان �سامل حمد را�شد النعيمى
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من� /صالون زلزال

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
تنازل/وبيع
اعالن بالن�شر
ليكن معلوما للجميع بان ال�سيد:حممد النومان حممد ابراهيم  -اجلن�سية بنغالدي�ش
يرغب يف البيع والتنازل عن كامل ح�صته البالغة  %100وذلك اىل ال�سيد:انام احلق
علي اكا�ش  -اجلن�سية بنغالدي�ش يف الرخ�صة امل�سماه (الت�سلية للهواتف املتحركة)
ت�أ�س�ست بامارة ال�شارقة مبوجب رخ�صة رقم 615003:ال�صادرة من دائرة التنمية
االقت�صادية بال�شارقة.تعديالت اخرى
وعمالبن�ص املادة ( )14فقرة ( )5من احكام القانون االحتادي رقم ( )4ل�سنة
 2013يف �شان الكاتب العدل .فقد اقت�ضى ن�شر هذا االعالن للعلم وانه �سوف يتم
الت�صديق على االجراء امل�شار اليه بعد ا�سبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي
اعرتا�ض على ذلك عليه اتباع االجراءات القانونية .
الكاتب العدل
70555

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :اى ام بي ام �سبيد ال�صالح املركبات
رخ�صة رقم  CN 2805834:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد ب�سام ا�سماعيل ابو �سري�س %100
تعديل وكيل خدمات  /حذف احمد حممد عبداهلل عبدالرحمن املرزوقى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /حذف فاروق حامد
تعديل �شكل قانوين  /من م�ؤ�س�سة فردية �إىل �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
تعديل �إ�سم جتاري من /اى ام بي ام �سبيد ال�صالح املركبات

ZILZILA SALON

�إىل �/صالون زلزال � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
ZILZILA SALON - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

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

AM PM SPEED AUTO REPAIRS

�إىل /اى ام بي ام �سبيد ال�صالح املركبات � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م
AM PM SPEED AUTO REPAIRS - 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

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

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

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

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

�إعــــــــــالن

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

حماكم دبي

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة �:صالون جنمة املو�سم
لل�سيدات رخ�صة رقم  CN 1447025:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�ضافة حمد علي �سيف حممد ال�شام�سي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خالد يحيى مبارك �سعيد املهريي
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.

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
اعالن بالن�شر
يف الدعوى رقم 440/2022/18:عقاري جزئي

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

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

LATAKWAL TYPING

�إخطار عديل
برقم املحرر 2022/0068679
الـمـخـطـر  :جاهاجنري �شوكيدار فايجول �شوكيدار  -بنغالدي�شي اجلن�سية وينوب عنه ال�سيد /جهانكري
اقبال غالم حممد خان -باك�ستاين اجلن�سية  -العنوان:ال�شارقة  -الذيد
هاتف رقم0508684678:
املخطر اليه:عبدالرحمن حممد علي بن هويدن الكتبي  -هندي اجلن�سية  -العنوان:ال�شارقة  -الذيد
�شعبية بن هويدن بيت رقم  - 8هاتف رقم0509806004:
مو�ضوع االخطار:العزل من الرخ�صة التجارية
الوقائع:حيث ان املخطر اليه وكيل خدمات يف الرخ�صة التجارية (نور ال�شهاب لتجارة احلديد) وال�صادرة
من دائرة التنمية االقت�صادية يف ال�شارقة  -الذيد وعليه فان املخطر وهو ب�صفة املالك يف الرخ�صة
التجارية يريد اخراج وكيل اخلدمات والبدء باجراءات تغيري وكيل اخلدمات للعديد من اال�سباب حيث
انه مت التوا�صل معه ب�شتى الطرق ومل يجب اىل ان انتهت الرخ�صة التجارية ودخولها يف الغرامات -
وعليه يعلن املخطر املخطر اليه ب�ضرورة احل�ضور لبد�أ اجراءات تغيري وكيل اخلدمات وذلك بعد ا�سبوع
من تاريخ ا�ستالم االعالن واال �سوف يقوم املخطر باتخاذ االجراءات القانونية �ضده وعليه يلتم�س املخطر
من �سعادة الكاتب العدل بالذيد اخطاركم بهذا ر�سميا.
الكاتب العدل

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3
تنازل/وبيع
اعالن بالن�شر

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

قطاع ال�ش�ؤون التجارية (�أبوظبي)

العدد  13610بتاريخ 2022/8/3

�إعــــــــــالن

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :بريتفيل لإدارة املن�شات

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

تعلن دائرة التنمية الإقت�صادية ب�أن  /ال�سادة :اكادميية بي ان للريا�ضة� -شركة ال�شخ�ص
الواحد ذ.م.م رخ�صة رقم  CN 4473482:قد تقدموا �إلينا بطلب:
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع  /عفاف احمد عبدالرحيم العمودى من مالك �إىل �شريك
تعديل ن�سب ال�شركاء  /عفاف احمد عبدالرحيم العمودى من � % 100إىل %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة حممد خالد عبداهلل بارحيم %10
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة ح�سن ر�ضوان عجاج %40
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع � /إ�ضافة جاد عزت قائدبيه %40
تعديل ر�أ�س املال  /من � 100000إىل 150000
تعديل �شكل قانوين  /من �شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م �إىل �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعديل �إ�سم جتاري من /اكادميية بي ان للريا�ضة � -شركة ال�شخ�ص الواحد ذ م م

B N SPORTS ACADEMY - SOLE PROPRIETORSHIP L.L.C

التنمية االقت�صادية خالل يوم واحد من تاريخ ن�شر هذا الإعالن و�إال

�إىل /اكادميية بي ان للريا�ضة ذ.م.م

ف�إن الدائرة غري م�س�ؤولة عن �أي حق �أو دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة

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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كيف حددت املخابرات الأمريكية موقع الظواهري ؟
•• وا�شنطن-رويرتز

ُق�ت��ل زع �ي��م تنظيم ال �ق��اع��دة �أمي ��ن ال �ظ��واه��ري يف �ضربة
�أمريكية ب�أفغان�ستان يف مطلع الأ�سبوع ،وهي �أكرب �ضربة
للتنظيم املت�شدد منذ مقتل م�ؤ�س�سها �أ�سامة بن الدن يف عام
.2011وقال م�س�ؤول كبري يف �إدارة الرئي�س جو بايدن �إن
الظواهري كان خمتبئا منذ �سنوات و�أن عملية حتديد مكانه
وقتله كانت نتيجة عمل “دقيق ود�ؤوب” ملجتمع مكافحة
الإرهاب واملخابرات.وحتى �إعالن الواليات املتحدة ،ترددت
�شائعات خمتلفة عن وجود الظواهري يف املنطقة القبلية
بباك�ستان �أو داخل �أفغان�ستان.وقدم امل�س�ؤول ،الذي حتدث
�شريطة ع��دم الك�شف ع��ن هويته ،التفا�صيل التالية عن

العملية:
* ل�سنوات عديدة ،كانت احلكومة الأمريكية على علم ب�شبكة
قدرت �أنها تدعم الظواهري ،وعلى مدار العام املا�ضي بعد
ان�سحاب الواليات املتحدة من �أفغان�ستان ،كان امل�س�ؤولون
يراقبون امل�ؤ�شرات على وجود القاعدة يف البالد.
وه��ذا العام ،حدد امل�س�ؤولون �أن عائلة الظواهري -زوجته
وابنته و�أطفالها -انتقلوا �إىل منزل �آمن يف كابول قبل �أن
يحددوا �أن الظواهري يف املكان نف�سه.
* وعلى م��دى ع��دة �أ�شهر ،ازدادت ثقة م�س�ؤويل املخابرات
يف �أن�ه��م ح��ددوا هوية ال�ظ��واه��ري ب�شكل �صحيح يف املنزل
الآم��ن يف ك��اب��ول .ويف �أوائ��ل �أب��ري��ل ني�سان ب��د�أوا يف �إطالع
كبار م���س��ؤويل الإدارة .وبعد ذل��ك �أط�ل��ع جيك �سوليفان،

م�ست�شار الأمن القومي ،الرئي�س جو بايدن.وقال امل�س�ؤول
“لقد متكنا من حتديد منط حياة (الظواهري) من خالل
م�صادر معلومات م�ستقلة متعددة لتوجيه العملية».وقال
امل���س��ؤول �إن��ه مبجرد و��ص��ول ال�ظ��واه��ري �إىل امل�ن��زل الآمن
يف كابول ،مل ي�صل �إىل علم امل�س�ؤولني �أنه غادره ور�صدوه
يف �شرفته  -حيث ا�س ُتهدف يف نهاية املطاف -يف منا�سبات
عدة.
* حقق امل�س�ؤولون يف طريقة بناء املنزل الآم��ن وطبيعته
ودق�ق��وا يف قاطني امل�ن��زل للت�أكد م��ن �أن ال��والي��ات املتحدة
ميكن �أن تنفذ بثقة عملية لقتل ال�ظ��واه��ري دون تهديد
� �س�لام��ة امل �ب �ن��ى وت�ق�ل�ي��ل امل �خ��اط��ر ع �ل��ى امل��دن �ي�ين وعائلة
الظواهري ،بح�سب امل�س�ؤول *.يف الأ�سابيع القليلة املا�ضية،

عقد الرئي�س اجتماعات مع كبار امل�ست�شارين و�أع�ضاء الإدارة
لفح�ص معلومات املخابرات وتقييم �أف�ضل م�سار للعمل.
ويف �أول يوليو متوز� ،أطلع �أع�ضاء الإدارة ،ومن بينهم وليام
برينز مدير وكالة املخابرات املركزية (�سي�.آي�.إيه) بايدن
على عملية مقرتحة يف غرفة العمليات بالبيت الأبي�ض.
وطرح بايدن “�أ�سئلة تف�صيلية عما عرفناه وكيف عرفناه”
وفح�ص عن كثب منوذجا للمنزل الآمن الذي �أعده جمتمع
املخابرات و�أح�ضره �إىل االجتماع.وقال امل�س�ؤول �إن��ه �س�أل
عن الإ�ضاءة والطق�س ومواد البناء وعوامل �أخرى قد ت�ؤثر
على جن��اح العملية .كما طلب الرئي�س حتليل التداعيات
املحتملة ل�ضربة يف كابول *.عمدت جمموعة منتقاة من
كبار املحامني امل�شرتكني بني الوكاالت �إىل فح�ص تقارير

وا�شنطن :وجود الظواهري يف كابول «خرق وا�ضح» لالتفاقات مع طالبان

�أفغان ي�شككون يف �صحة نب�أ مقتل زعيم تنظيم القاعدة

امل�خ��اب��رات و�أك ��دوا �أن ال�ظ��واه��ري ه��دف ق��ان��وين بناء على
قيادته امل�ستمرة للقاعدة.وقال امل���س��ؤول �إن الرئي�س دعا
يف  25يوليو متوز �أع�ضاء �إدارت��ه الرئي�سيني وم�ست�شاريه
لتلقي �إحاطة �أخرية ومناق�شة كيف �سي�ؤثر قتل الظواهري
على عالقة �أمريكا مع طالبان ،من بني �أمور �أخرى .وبعد
التما�س �آراء الآخرين يف الغرفة� ،أذن بايدن “ب�ضربة جوية
دقيقة” ب�شرط �أن تقلل من خطر وقوع �إ�صابات يف �صفوف
املدنيني.
* ن �ف��ذت ط ��ائ ��رة م �� �س�يرة ال �� �ض��رب��ة يف ال �ن �ه��اي��ة ال�ساعة
 9:48م�ساء بتوقيت ��ش��رق ال��والي��ات امل�ت�ح��دة (0148
بتوقيت جرينت�ش) يف  30يوليو متوز با�ستخدام �صواريخ
“هيلفاير».
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قتيالن يف �أكرب حريق غابات يجتاح كاليفورنيا

•• كابول�-أ ف ب

�شكك �أفغان �أم�س الثالثاء بالإعالن
ع ��ن م �ق �ت��ل زع �ي��م ت�ن�ظ�ي��م القاعدة
م�سية
�أمين الظواهري ب�ضربة من رّ
�أم�يرك�ي��ة ع�ل��ى ��ش��رف��ة م�ن��زل��ه بعدما
اخ �ت �ب ��أ ل �� �ش �ه��ور يف ق �ل��ب العا�صمة
الأفغانية.
وق��ال فهيم �شاه “ 66عاما” الذي
ي �ق �ط��ن يف ك ��اب ��ول “ال �أظ � � � ّ�ن �أنها
احلقيقة� .إنها جم ّرد حملة دعائية».
�أُع�ل��ن الرئي�س الأم�يرك��ي ج��و بايدن
عرب التلفزيون الأم�يرك��ي عن مقتل
�أمي � ��ن ال� �ظ ��واه ��ري ،وه� ��و م ��ن �أك�ب�ر
امل�ط�ل��وب�ين يف ال �ع��امل وق��د خ�صّ �صت
ال��والي��ات املتحدة مكاف�أة بقيمة 25
مليون دوالر �أمريكي لك ّل من يقدّم مل جتلب لنا �أي حقيقة .وال � ّ
أظن يف
معلومة ت�سمح بالإم�ساك به.
الواقع �أنه ُقتل هنا».
وق� ��ال ال��رئ �ي ����س الأم�ي�رك ��ي يف كلمة �سمع عبد الكبري ،وهو �أي�ضا من �سكان
مقت�ضبة م��ن البيت الأب�ي����ض �إن��ه يف العا�صمة الأف�غ��ان�ي��ة ،دويّ االنفجار
� �ص �ب��اح الأح � ��د ب��ال�ت��وق�ي��ت الأفغاين ال �ن��اج��م ع��ن ال �� �ض��رب��ة الأح � ��د بعيد
“�ش ّنت ال��والي��ات املتحدة ب��أم��ر م ّني ال�ساعة � 6,15صباحا .ويطلب من
�ضربة جوية على العا�صمة الأفغانية الواليات املتحدة �أد ّلة تثبت مزاعمها
ك ��اب ��ول �أودت ب �ح �ي��اة زع �ي��م تنظيم ح��ول مقتل الظواهري ال��ذي ي�ش ّكك
القاعدة».
يف حدوثه.
ُن � � ّف� ��ذت ال �� �ض��رب��ة مب �� �س�ّي رّ�رة م � ��زوّدة وه��و ق��ال “من املمكن �أن يكونوا قد
ب�صاروخني ب�لا �أي ت��واج��د ع�سكري قتلوا �شخ�صا �آخ��ر و�أعلنوا �أن��ه زعيم
ميداين و�أي �ضحية غري الظواهري ال�ق��اع��دة ...هناك م��واق��ع �أخ��رى من
ومن دون �أ�ضرار ُتذكر ،وفق ما ك�شف املحتمل �أن يكون ق��د اختب�أ فيها ،يف
م�س�ؤول �أمريكي.
باك�ستان �أو ح ّتى العراق».
وق� ��ال ف�ه�ي��م � �ش��اه ال� ��ذي ا�ستطلعت وبح�سب الرواية الأمريكية ،كان �أمين
“خبنا الظواهري يعي�ش يف منزل من ثالثة
وك��ال��ة ف��ران ����س ب��ر���س ر�أي� ��ه رِ
حي �شربور املي�سور يف و�سط
حملة دعائية ج� ّد وا�سعة يف ال�سابق طوابق يف ّ

العا�صمة الأفغانية حيث يقطن عدد
كبري من م�س�ؤويل حركة طالبان يف
دور فخمة.
و ُق �ت��ل ال �ظ��واه��ري ع�ن��دم��ا ك ��ان على
�شرفة منزله حيث رُ�صد ع�دّة مرّات
ولفرتات طويلة.
نفى وزي��ر الداخلية الأف�غ��اين الأحد
م�سية
معلومات ب�ش�أن غ��ارة �ش ّنتها رّ
ع �ل��ى م ��وق ��ع يف ك� ��اب� ��ول ،م �� �ش�ي�را يف
ت�صريحات لوكالة فران�س بر�س �إىل
�أن �صاروخا ا�ستهدف “منزال خاليا”
يف ال�ع��ا��ص�م��ة.غ�ير �أن ال�ن��اط��ق با�سم
حركة طالبان ذبيح اهلل جماهد ن�شر
تغريدة �صباح الثالثاء ب�ش�أن “�ضربة
“م�سيات
جوية” ُن � ّف��ذت ب��وا��س�ط��ة
رّ
�أمريكية».
وا�ستبعد الطالب حممد بالل بدوره

فر�ضية �أن يكون زعيم تنظيم القاعدة
قد ا�ستق ّر يف كابول.
وه��و ق��ال “هي ج�م��اع��ة �إره��اب �ي��ة وال
�أظ ��ن �أن �ه��م ��س�ير��س�ل��ون ق��ائ��ده��م �إىل
�أف�غ��ان���س�ت��ان».وت��اب��ع “�أغلبية زعماء
امل�ج�م��وع��ات الإره��اب �ي��ة ،مب��ا يف ذلك
ح��رك��ة ط��ال �ب��ان ،ك��ان��وا يعي�شون �إما
يف باك�ستان �أو يف الإم� ��ارات العربية
املتحدة عندما كانوا على خالف مع
ال�ق��وات الأفغانية ال�سابقة»�.أما ربّة
امل�ن��زل فري�شتا التي رف�ضت الك�شف
ع��ن �شهرتها ،فهي ُ�صدمت مبعرفة
“�أنه كان يعي�ش هنا” يف كابول وهي
ت�صدّق �أنه اغتيل يف هذه الظروف.
واع � �ت �ب�ر � �ص��اح��ب م �ت �ج��ر يف و�سط
ال�ع��ا��ص�م��ة الأف �غ��ان �ي��ة ال ي�ن�ظ��ر بعني
الر�ضى �إىل توليّ حركة طالبان زمام

ال�سلطة �أن االن �ف�ل�ات الأم �ن��ي على
احلدود الأفغانية ي�سهّل دخول �أع�ضاء
املجموعات الإرهابية �إىل البلد.
وقال الرجل الذي رف�ض الك�شف عن
ا�سمه “لي�س لدينا حكومة .ونعجز
عن حماية �أنف�سنا وحماية �أرا�ضينا
وممتلكاتنا».
ه��ذا و�أف��اد م�س�ؤول �أم�يرك��ي رفيع �أن
وج ��ود زع �ي��م تنظيم ال �ق��اع��دة �أمين
ال �ظ��واه��ري يف ك��اب��ول ك��ان “انتهاكا
وا�ضحا” الت �ف��اق �ي��ة ع� ��ام 2020
ال�ت��ي وق�ع�ت�ه��ا ط��ال�ب��ان م��ع وا�شنطن
وتعهدت فيها بعدم ال�سماح ب�أن ت�صبح
�أفغان�ستان مالذا للإرهاب الدويل.
ومع �إعالن الرئي�س جو بايدن مقتل
ال�ظ��واه��ري ال�سبت يف غ��ارة بطائرة
م�سرية يف العا�صمة الأف�غ��ان�ي��ة ،قال
امل�س�ؤول الرفيع يف الإدارة الأمريكية
“نتوقع منهم االل �ت��زام ببنود اتفاق
الدوحة .ووجود الظواهري يف و�سط
كابول كان انتهاكا وا�ضحا لذلك».

•• يريكا�-أ ف ب

واجه عنا�صر الإطفاء يف الواليات املتحدة ظروفا “خطرية
للغاية” يف �إط��ار حماولتهم �إنقاذ جمموعة من ال�سكان
ت�ضم � 8000شخ�ص ،فيما يهدد ال�برق بت�أجيج حريق
�أ�سفر عن مقتل �شخ�صني على الأق��ل وب��ات الأك�بر الذي
ت�شهده كاليفورنيا هذا العام.
ي�شارك مئات العنا�صر يف مكافحة حريق “ماكيني” الذي
تت�سع رقعته وا�شتعل على م�سافة �أكرث من � 22ألف هكتار
ق��رب احل ��دود م��ع �أوري �غ��ون ،ليجرب الآالف على الفرار
من منازلهم.يف الأثناء� ،أ�صدرت هيئة الأر�صاد الوطنية
االثنني حتذيرا من الربق غري امل�صحوب بالأمطار.
وق��ال موقع “كالفاير” ال��ذي يجمع املعلومات املرتبطة
باحلرائق من عدة وكاالت حكومية “ميكن لهذه الظروف
�أن تكون خطرية للغاية بالن�سبة لعنا�صر الإطفاء �إذ ميكن
�أن تكون الرياح غري منتظمة �إىل حد بعيد وقوية للغاية،
ما ي�ؤدي �إىل انت�شار احلريق يف �أي اتجّ اه».
ت�شهد كاليفورنيا ،كما هي احلال بالن�سبة ملعظم مناطق
غرب الواليات املتحدة� ،أ�سو�أ موجة جفاف ت�ضربها منذ
�أك�ثر م��ن �أل��ف ع��ام.وت��رك اجل�ف��اف ال��ذي يفاقمه التغري
املناخي الناجم ع��ن الأن�شطة الب�شرية الأري ��اف عر�ضة
�إىل حرائق الغابات التي تندلع ب�شكل طبيعي ،ما يزيد

ح��رارت�ه��ا و�سرعتها وح�ج��م ال��دم��ار ال�ن��اج��م عنها.ح�صد
حريق ماكيني الأح��د �أوىل �ضحاياه �إذ �أعلن مكتب قائد
�شرطة مقاطعة �سي�سكيو ب�أن عنا�صر الإطفاء عرثوا على
جثتني داخل مركبة متفحمة عند منزل يف بلدة كالماث
ريفر.ورجّ ح قائد ال�شرطة جريميايا الرو ب�أن ال�ضحيتني
ح��و� �ص��رت��ا و� �س��ط ال� �ن�ي�ران ال �ت��ي ام �ت��دت ب���س��رع��ة �أثناء
حماولتهما الفرار.و�أعلن حاكم كاليفورنيا غافني نيو�سوم
حالة طوارئ يف مقاطعة �سي�سكيو و�صدرت �أوامر ب�إجالء
�أكرث من �ألفي �شخ�ص من �سكان املنطقة الريفية.
وق��ال �شخ�ص يقطن املنطقة امل�شمولة ب ��أوام��ر الإخالء
هو رافايل فرانكو لفران�س بر�س “�أحاول ال�صمود وعدم
الإ�سراع يف املغادرة لأنني �أ�ساعد والدتي� .صحتها اجل�سدية
ال ت�سمح لها بالتحرك».وتابع “�إذا ر�أي��ت احلريق ي�صل
�إىل التلة حيث نتواجد ،ف�سن�أخذ كل ما بو�سعنا حمله يف
اللحظة الأخ�يرة ونهرب».بدورها� ،أف��ادت مارجي لورن�س
التي هربت من كالماث ريفر ليل اجلمعة �إنها عادت لأخذ
بع�ض احلاجيات يف حال و�صل احلريق �إىل منزلها.
وقالت “ن�أخذ �أ�شياء يف ح��ال تع ّر�ض املنزل �إىل الدمار.
ن��أخ��ذ م��ا نحتاجه لكن لي�س الكثري».تعرقل موجة حر
�شهدت ت�سجيل درجات حرارة تتجاوز  38مئوية وجفاف
الأرا� �ض��ي وال�ع��وا��ص��ف ال��رع��دي��ة امل�صحوبة ب��ري��اح عاتية
جهود عنا�صر الإطفاء مكافحة احلريق.

على غرار داع�ش�« ..أزمة خالفة» ت�ضرب القاعدة بعد الظواهري حتذيرات من حتول ال�صراع يف �أوكرانيا �إىل حرب نووية مدمرة
•• عوا�صم-وكاالت

ت�سود ال�ضبابية ا��س��م املر�شح خل�لاف��ة �أمي��ن الظواهري
يف قيادة تنظيم القاعدة الإره��اب��ي و�سط �أزم��ة الثقة بني
فروع التنظيم وقياداته ،مع وجود مر�شحني بعيدين عن
مقر التنظيم �أو �أقاموا طويال ب�إيران �أو يُر�شحون على
�أ�سا�س عالقات امل�صاهرة.ور�صد متخ�ص�صون يف اجلماعات
الإرهابية �أن مقتل الظواهري يف كابول يك�شف االخرتاق
الأمني للقاعدة ،وم�ستقبل �ضبابي للتنظيم الذي تراجع
ودخل يف حرب نفوذ مع تنظيم داع�ش الإرهابي.
وعن جر�أته يف دخول العا�صمة كابول ت�شري تقارير �إىل �أنه
ذهب لتلقي العالج من مر�ض ع�ضال ،م�ستقويا يف ذلك
بوجود حلفائه من �شبكة حقاين يف احلكومة.
يعتمد الهكيل التنظيمي للقاعدة على جمل�س �شورى
لإدارة التنظيم ،و�أبرز قياداته حممد �صالح الدين زيدان
امل�ع��روف بـ”�سيف العدل” ،و�أب��و عبد الرحمن املغربي،
�صهر الظواهري ،رئي�س اللجنة الإعالمية يف القاعدة.
وك�شف مدير ق�سم مكافحة الإره ��اب يف معهد “ال�شرق
الأو�سط” للدرا�سات “ت�شارلز لي�سرت” ،يف تغريدة على
“تويرت” �أن تنظيم القاعدة �شهد يف نوفمرب� 2020أزمة
“اخلالفة” لأمين الظواهري ،وهي ت�شبه �أزمة مماثلة يف
داع�ش .والرجل الثاين يف القاعدة “�سيف العدل” �أبرز
املر�شحني لزعامة التنظيم ،ولكن ت�شارلز لي�سرت يرى �أن
هناك ازمة ثقة تواجه “�سيف العدل” لدى معظم منت�سبي
القاعدة ،نظرا القامته يف �إيران �سنوات طويلة.فيما ذكر
تقرير للمركز الدويل ملكافحة الإرهاب (� )ICCTأنه يف
حالة توىل “�سيف العدل” قيادة القاعدة �سيكون �أمريا
�صوريا ،فهو ال يعرف الكثري عن �أن�شطته احلالية ،فيما
ت�شري تقارير الأمم املتحدة �إىل �أنه �إذا حاول االنتقال علنا
لأفغان�ستان قد يواجه مقاومة من حكومة طالبان ب�سبب

ال�ضغوط الدولية.
وي��رج��ح ال�ب��اح��ث يف � �ش ��ؤون اجل�م��اع��ات الإره��اب �ي��ة �أحمد
�سلطان ملوقع “�سكاي نيوز عربية” توىل �أبو عبد الرحمن
املغربي قيادة التنظيم.
كذلك �أ�شار مركز ( )ICCTملكافحة الإرهاب ،ملر�شحني
�آخ��ري��ن ،منهم �أب ��و �إخ�لا���ص امل���ص��ري ،ق��ائ��د عمليات يف
القاعدة ،وحممد �أم�ين احل��ق� ،أفغاين اجلن�سية ،م�س�ؤول
�أمن زعيم التنظيم ال�سابق �أ�سامة بن الدن ،وعلي البكري،
املعروف با�سم عبد العزيز امل�صري ،ع�ضو جمل�س �شورى
ال�ق��اع��دة ،وه��و خبري املتفجرات والأ��س�ل�ح��ة الكيميائية،
وو� �ض �ع��ت وا� �ش �ن �ط��ن م �ك��اف ��أة  5م�لاي�ين دوالر ل �ل��إدالء
مبعلومة عنه.
وهناك �أي�ضا �أبو تراب الأردين ،و م�صطفى حامد املعروف
ب��أب��و الوليد امل���ص��ري� ،صهر �سيف ال�ع��دل ،و ق��اري �سيف
اهلل �أخ �ت��ار ،وع�ب��د اهلل �أح �م��د ع�ب��د اهلل ع�ضو يف جمل�س
�شورى القاعدة ،ويعمل كم�س�ؤول مايل ومي�سر وخمطط
عمليات.
وي�ت��وق��ع ال�ب��اح��ث يف � �ش ��ؤون اجل �م��اع��ات الإره��اب �ي��ة منري
�أديب �أن عمل تنظيم القاعدة من املرجح �أن يتحرك نحو
�أيديولوجية تركز ب�شكل �أكرب على النزاعات املحلية.
وذكرت درا�سة ملركز مركز ويل�سون بوا�شنطن �أن الظواهري
اعتمد يف قيادة التنظيم طريقة غري هرمية� ،أدت لعدم
وج ��ود �سيطرة م�ب��ا��ش��رة ع�ل��ى ف ��روع التنظيم يف ال�شرق
االو�سط و�أفريقيا و�أ�سيا.
ويعلق �أدي��ب لـ”�سكاي نيوز عربية” ب�أن القاعدة �ستبقى
على الالمركزية ،فكل ف��رع يعمل ب�شكل �شبه م�ستقبل،
ولكن م�ستقبل التنظيم �سيحدده قدرة القيادة العليا على
اختيار زعيم يحظى بثقة الفروع.
ويرى �سلطان �أن التنظيم يعاين تراجعا كبريا منذ مقتل
بن الدن ،ولكنه �سيظل قائما ولن ينتهي.

�أملانيا تدين التهديدات النووية الرو�سية

•• برلني-وكاالت

ان�ضمت وزي��رة اخلارجية الأملانية انالينا بريبوك �إىل
ن�ظ�يره��ا الأم��ري �ك��ي ان �ت��وين بلينكن يف ت��وج�ي��ه انتقاد
�شديد يف الأمم املتحدة للتهديدات النووية من جانب
رو�سيا.وخالل م�ؤمتر الأمم املتحدة ملراجعة معاهدة
حظر انت�شار الأ�سلحة النووية ،قالت
ال�سيا�سية املنتمية �إىل حزب اخل�ضر،
يف ن� �ي ��وي ��ورك االث� �ن�ي�ن �إن رو�سيا
ا��س�ت�خ��دم��ت م � ��راراً “خطاباً نووياً
طائ�شاً” عر�ضت به جهود اخلم�سني
ع��ام �اً الأخ �ي��رة م��ن �أج ��ل احل ��د من
الأ�سلحة النووية ،للخطر.
و�أ�ضافت بريبوك �أن رو�سيا بحربها
على �أوكرانيا هاجمت بلداً ال ميلك
�أ��س�ل�ح��ة ن��ووي��ة وم ��ن ث��م “ انتهكت
بوح�شية” تعهدات �سابقة.
ويف �سياق مت�صل ،ك��ان بلينكن اتهم

رو�سيا با�ستخدام �أ�سلحتها النووية للتخويف والتهديد،
وقال بلينكن �أمام الأمم املتحدة �إن رو�سيا “ تلوح على
نحو خطري ومتهور بالأ�سلحة النووية” ،و�أردف“ :ال
مكان يف عاملنا لردع نووي قائم على القوة والتخويف �أو
االبتزاز .علينا �أن نتكاتف معا يف رف�ض هذا الو�ضع «.
يف املقابل� ،أك��د الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني �أنه
ال ي �ن��وي ��ش��ن ح��رب ن��ووي��ة وك �ت��ب يف
ك�ل�م��ة ت��رح�ي��ب وج�ه�ه��ا للم�شاركني
يف امل ��ؤمت��ر ون�شرها الكرملني على
موقعه الإلكرتوين ”:نفرت�ض �أنه
ال ميكن �أن يكون هناك راب�ح��ون يف
�أي ح��رب نووية و�أن��ه ال ينبغي �أبدا
بدء هذه احلرب».
وك � ��ان ب��وت�ي�ن ق ��د �أع� �ل ��ن ب �ع��د وقت
ق�صري من ب��دء غ��زو �أوكرانيا و�ضع
“قوة الردع” يف اجلي�ش الرو�سي،
وه��ي ق��وة ت�شمل عن�صراً ن��ووي �اً ،يف
حال ت�أهب متزايدة.

•• عوا�صم-وكاالت

ت��و��ش��ك احل ��رب يف �أوك��ران �ي��ا على
الدخول يف منعطف �أ�شد خطورة
م��ع ارت �ف��اع م���س�ت��وى التهديدات
ال� �ن ��ووي ��ة م �ن��ذ ب� ��دء ال� ��� �ص ��راع يف
فرباير �-شباط املا�ضي .ولتعزيز
ج�ب�ه��ة �أوك ��ران� �ي ��ا� ،أع �ل �ن��ت �أملانيا
وال� � ��والي� � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ع� ��ن دع ��م
ج��دي��د ي��زي��د م��ن �صالبة اجلي�ش
الأوك��راين و�صموده ،بينما حذرت
بولندا من تزايد خطر رو�سيا على
دول البلطيق وو�سط �أوروبا.
وقال الأمني العام للأمم املتحدة
�أنطونيو غوتريي�س �أم����س الأول
االث � �ن�ي��ن� ،إن ال � �ع� ��امل ع �ل��ى بعد
“خطوة واح � ��دة غ�ي�ر حم�سوبة
من الإب��ادة النووية” ،حمذراً من
خماطر الت�صعيد يف �أوكرانيا.
ويف م �� �س �ت �ه��ل م� � ��ؤمت � ��ر ل� �ل ��دول
الـ 191امل��وق �ع��ة ع �ل��ى معاهدة
ع ��دم ان�ت���ش��ار الأ��س�ل�ح��ة النووية،
ق��ال غ��وت�يري����س“ ،حالفنا احلظ
ب�شكل ا�ستثنائي حتى الآن .لكن
احلظ لي�س ا�سرتاتيجية ،وال يقي
من التوترات اجليو�سيا�سية التي
تتفاقم �إىل حد النزاع النووي».
وي�ت���ش��ارك ال�ق�ل��ق م��ع غوتريي�ش
رئ�ي����س ه��ذا امل ��ؤمت��ر الأرجنتيني
غو�ستافو زالوفينني ال��ذي اعترب
�أن “التهديد الذي ت�شكله الأ�سلحة
النووية ...ع��اد �إىل امل�ستوى الذي
كان عليه خالل احلرب الباردة».
وم��ع تفاقم امل�خ��اوف م��ن ت�صعيد
ن� ��ووي ،ج ��ددت ال��والي��ات املتحدة
وب��ري �ط��ان �ي��ا وف��رن �� �س��ا الإث� �ن�ي�ن،
الت�أكيد على هذا التعهد يف �إعالن
م �� �ش�ت�رك ،م� �ك ��ررة �أن “احلرب
النووية ال ميكن ك�سبها وال ينبغي
خو�ضها �أبداً».
دعوات للتهدئة
وانتقدت ال�ق��وى النووية الثالث
“احلرب العدوانية غري امل�شروعة
وغ�ير امل�ب�ررة ال�ت��ي ت�شنها رو�سيا
ع�ل��ى �أوكرانيا” ،داع �ي��ة مو�سكو
�إىل اح�ت�رام ال�ت��زام��ات�ه��ا الدولية
و”و�ضع ح��د خل�ط��اب�ه��ا النووي
و�� �س� �ل ��وك� �ه ��ا غ� �ي��ر امل � �� � �س � ��ؤو َل�ي��ن

واخلطريين».
ب��دوره��ا ،وجهت وزي��رة اخلارجية
الأمل��ان �ي��ة ان��ال�ي�ن��ا ب�يرب��وك انتقاد
�شديد يف الأمم املتحدة للتهديدات
النووية من جانب رو�سيا.
وخ �ل��ال م� ��ؤمت ��ر الأمم املتحدة
مل��راج �ع��ة م �ع��اه��دة ح �ظ��ر انت�شار
الأ�سلحة النووية ،قالت ال�سيا�سية
امل�ن�ت�م�ي��ة �إىل ح ��زب اخل �� �ض��ر ،يف
نيويورك �أم�س الأول االثنني� ،إن
رو�سيا ا�ستخدمت م��راراً “خطاباً
ن��ووي�اً طائ�شاً” عر�ضت ب��ه جهود
الـ 50عاماً الأخرية من �أجل احلد
من الأ�سلحة النووية ،للخطر.
رد رو�سي
ورداً ع�ل��ى ت�ل��ك االت �ه��ام��ات ،قال
الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
يف ر��س��ال��ة ن���ش��ره��ا ال�ك��رم�ل�ين� ،إن
ب�ل��اده ال �ت��ي �أع �ل �ن��ت ق�ب�ي��ل �شنها
ال �ه �ج��وم ع �ل��ى �أوك ��ران� �ي ��ا يف 24
ف�ب�راي ��ر � �-ش �ب��اط ،و� �ض��ع قواتها
النووية يف حالة ت�أهب ،تبقى وفية
لـ”ن�ص وروح” املعاهدة .و�أكد �أنه
ال ميكن �أن يكون هناك “رابحون”
يف حرب نووية ال ينبغي “�إطالق
العنان لها �أبداً».

واعترب اخل�براء� ،أن كلمات بوتني
ل �ل �م �ن �ت��دى ال � � ��ذي ي �ن �� �ص��ب على
م �ع��اه��دة ع ��دم ان �ت �� �ش��ار الأ�سلحة
النووية تهدف �إىل توجيه ر�سالة
مطمئنة وت�صوير رو�سيا على �أنها
قوة نووية م�س�ؤولة.
تناق�ض
وي �ت �ن��اق ����ض ه ��ذا م ��ع ت�صريحات
�سابقة للرئي�س الرو�سي وغريه من
ال�سيا�سيني الرو�س التي ُف�سرت يف
الغرب على �أنها ت�شمل تهديدات
با�ستخدام �أ�سلحة نووية.
ويف خ�ط��اب �أل �ق��اه يف  24فرباير
�� �ش� �ب ��اط م� ��ع � �ش �ن��ه ال � �غ� ��زو على�أوكرانيا� ،أ�شار بوتني بو�ضوح �إىل
ال�تر��س��ان��ة ال �ن��ووي��ة ال �ت��ي متلكها
بالده وحذر القوى اخلارجية من
�أن �أي حماولة للتدخل “�ست�ؤدي
�إىل عواقب مل تواجهوها من قبل
يف تاريخكم».
وب �ع��د �أي � ��ام� ،أم� ��ر ب��و� �ض��ع القوات
ال�ن��ووي��ة الرو�سية يف حالة ت�أهب
ق�صوى.
دعم جديد
ورغ��م ال��دع��وات ال��دول�ي��ة خلف�ض
الت�صعيد يف �أوكرانيا� ،إال �أن �أ�سلحة

غربية جديدة �شقت طريقها �إىل
ال �ب �ل��د .و� �س��ارع��ت �أمل��ان �ي��ا لتزويد
ك�ي�ي��ف ب��أ��س�ل�ح��ة ن��وع �ي��ة جديدة،
و�أفادت احلكومة الأوكرانية م�ساء
�أم� �� ��س الأول االث� �ن�ي�ن ،بو�صول
قاذفات ال�صواريخ املتعددة “مار�س
 ”2من �أملانيا.
وت�أتي هذه الدفعة من امل�ساعدات
الع�سكرية ،بعد �أ�سبوع من �إعالن
وزي��رة الدفاع الأملانية كري�ستينه
المرب�شت عن توريد ثالث قاذفات
�صواريخ ،ودبابات دفاع جوي طراز
ج�ي�ب��ارد ،و�أن�ظ�م��ة مدفعية طراز
هاوتزر .2000
من جهته� ،أعترب الرئي�س البولندي
اندريه دودا �أن رو�سيا متثل خطراً
ع �ل��ى �أوروب � � � � ��ا .ويف ت�صريحات
ل�صحيفة “فرانكفورتر اجلماينه
زون�ت��اج����س ت�سايتونغ” الأملانية
�أم ����س ال �ث�ل�اث��اء ،ق ��ال دودا “�إذا
مل ت�صمد �أوك��ران�ي��ا يف مقاومتها
البطولية للخطط الإمربيالية
“للرئي�س ال ��رو� �س ��ي فالدميري
لبوتني”� ،ست�صبح بولندا ودول
ال�ب�ل�ط�ي��ق م �ه��ددة ب���ش�ك��ل مبا�شر
ب�ت��و��س�ي��ع ج��دي��د ل �ن �ط��اق النفوذ
الرو�سي �إىل و�سط �أوروبا».
وك �� �ش��ف دودا� ،أن ب �ل��اده �أه� ��دت

�أوكرانيا  260دبابة قدمية طراز
“تي�� ”72-س��وف�ي�ت�ي��ة ال�صنع،
م�شرياً �إىل �أن هناك فجوة حدثت
داخ��ل ال�ق��وات امل�سلحة البولندية
ج��راء ذل��ك وق��ال �إن ه��ذه الفجوة
ي�ت�ع�ين ��س��ده��ا ع�بر � �ش��راء دبابات
جديدة.
و�أو� �ض��ح دودا� ،أن ب�ل�اده ت ��أم��ل يف
ت��وري��د دب��اب��ات ل �ي��وب��ارد الأملانية
وذل ��ك يف �إط ��ار م��ا ي�ع��رف بعملية
ال �ت �ب��ادل ال��دائ��ري وال �ت��ي مل تتم
حتى الآن.
ويعني التبادل ال��دائ��ري �أن يقوم
�أع���ض��اء يف حلف �شمال الأطل�سي
(ن� ��ات� ��و) م ��ن دول �� �ش ��رق �أوروب� � ��ا
بتوريد �أ�سلحة �سوفيتية ال�صنع
�إىل �أوكرانيا ،على �أن حت�صل هذه
ال��دول يف املقابل على �أ�سلحة من
�أمل��ان �ي��ا لتعوي�ضها ع��ن الأ�سلحة
التي �أر�سلتها �إىل �أوكرانيا.
وت�شعر وار��س��و بخيبة �أم��ل حيال
عملية التبادل الدائري مع اجلانب
الأمل��اين و�أع��رب��ت عن ع��دم ر�ضاها
ع ��ن ال �ع��ر���ض امل� �ق ��دم م ��ن �أملانيا
لتعوي�ضها ع��ن امل��درع��ات املقدمة
لأوكرانيا �إذ عر�ضت برلني توريد
 20دب��اب��ة ف�ق��ط ط ��راز “ليوبارد
 ”2اعتباراً من عام .2023
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«مالية دبي» تطلق خطتها اال�سرتاتيجية 2026
•• دبي -وام:

14

�أطلقت دائرة املالية يف حكومة دبي خطتها اال�سرتاتيجية
 .2026وك�شفت الدائرة يف حفل �أقيم عرب الإنرتنت
و�ضم فريق القيادة واملوظفني ،عن تفا�صيل ا�سرتاتيجيتها
لل�سنوات اخلم�س حتى  ،2026والتي ت�ستلهم الر�ؤية
ال���س��دي��دة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد ب��ن را��ش��د �آل
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم
دب��ي ،رع��اه اهلل ،وترمي �إىل حتقيق جملة من الأهداف
املرتبطة مب�شروع ا�سرتاتيجية دبي .2030
وحيا معايل عبدالرحمن �صالح �آل �صالح ،املدير العام

ل��دائ��رة امل��ال�ي��ة يف حكومة دب��ي ،ف��رق العمل يف الدائرة
م���ش�ي��دا ب� ��الإجن� ��ازات ال �ت��ي ح�ق�ق�ت�ه��ا ج�م�ي��ع ال��وح��دات
التنظيمية خ�لال الأع ��وام اخلم�سة املا�ضية ،ال�ت��ي هي
عمر ا�سرتاتيجية  .2021وق��ال � :إن �صاحب ال�سمو
ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را� �ش��د �آل م�ك�ت��وم غ��ر���س يف نفو�سنا
تفا�ؤال ا�ستب�صرنا به قادم الأيام يف مالمح ا�سرتاتيجيتنا
اجل��دي��دة ،و�شحذ فينا عزمية ا�ست�شرفنا بها امل�ستقبل
يف �أهدافنا اال�سرتاتيجية بفكر �سديد �أبقى على جذوة
االبتكار متقدة».
و�أ�شار معايل �آل �صالح يف كلمته �أمام احلفل� ،إىل �أن دائرة
املالية حملت على عاتقها بكل جد م�س�ؤولياتها يف التعايف

من اجلائحة ،م�ؤكدا �أنها ا�ستطاعت �أن تنه�ض بال�ش�أن
املايل احلكومي وتعيده ب�سرعة �إىل حيويته ،مع ا�ست�ضافة
الإمارة حلدث �إك�سبو  2020دبي ،الذي ا�ستقبل العامل
يف دب��ي بالرغم م��ن حت��دي��ات الأزم ��ة .و�أ� �ض��اف :تنطلق
دائرة املالية ،بو�صفها �سلطة الإ�شراف املبا�شر على جميع
ال�ش�ؤون املالية حلكومة دبي ،يف �أعوامها اخلم�سة املقبلة
وقد و�ضعت ن�صب عينيها �أهدافا حم��ددة �سوف تبلغها
بعون اهلل ،جت�سيدا لر�ؤية قيادتنا الر�شيدة.من ناحيته،
�أو�ضح جا�سم حممد الزرعوين مدير �إدارة اال�سرتاتيجية
والأداء امل��ؤ��س���س��ي يف دائ ��رة امل��ال�ي��ة� ،أن اال�سرتاتيجية
اجلديدة للدائرة تقوم على ر�ؤي��ة تتمثل يف ري��ادة عاملية

وا�ستدامة مالية مبتكرة ،وت�ستند على �ستة قيم م�ؤ�س�سية
ل�ت�ط��وي��ر ال�ع�م��ل امل ��ايل احل �ك��وم��ي ،م�ضيفا �أن �ه��ا ت�سعى
لبلوغ �ستة �أه��داف ا�سرتاتيجية طموحة ت�أخذ امل�ستقبل
واحتياجاته بعني االعتبار.
و�أ�ضاف ان ا�سرتاتيجية دائرة املالية يف الأعوام اخلم�سة
املقبلة حتى  2026تنطوي على ر�سالة تتمثل يف حتقيق
اال��س�ت��دام��ة امل��ال�ي��ة ل��دع��م امل��وق��ع ال��ري��ادي لإم� ��ارة دبي
ب�صورة ا�ستباقية ،م��ن خ�لال ال�ت��وزي��ع ال�ع��ادل والكفء
ملوارد الإمارة ،با�ستخدام �أف�ضل النظم واملمار�سات املالية
الذكية واملبتكرة ومب��ا ي�ضمن حتقيق ال�سعادة وجودة
احلياة للمجتمع.

دبي تر�سخ مكانتها مركزا عامليا للأ�صول الرقمية ببيئة ت�شريعية
متطورة وبنية حتتية بتقنية عالية الكفاءة واالعتمادية

 بيئة العمل املتطورة والبنية التحتية املتقدمة يف دبي ت�ستقطب �أبرز �شركات االقت�صاد اجلديد الواعدة و�أف�ضل املواهب وامل�ستثمرين الدوليني دور رئي�سي لدبي يف ر�سم م�ستقبل ال�صناعة الرقمية املالية ب�شراكات ا�سرتاتيجية مع �أبرز الالعبني العامليني �إطالق “ا�سرتاتيجية دبي للميتافري�س” خطوة مهمة على طريق ريادة دبي للقطاع من خالل بيئة عمل متطورة تنامي دور دبي الريادي يف امل�شهد االقت�صادي الرقمي بدعم من قانون الأ�صول االفرتا�ضية وت�أ�سي�س �سلطة دبي لتنظيم الأ�صول االفرتا�ضية•• دبي-وام:

ت�شهد دبي زخماً كبرياً يف تهيئة بيئة ت�شريعية
وتنظيمية متطورة ال�ستقطاب من�صات تداول
الأ�صول االفرتا�ضية العاملية و�شركات العمالت
امل���ش� ّف��رة ،وذل��ك ب��ال�ت��زام��ن م��ع النمو امل�ستمر
لالقت�صاد الرقمي ،وتقنيات الـ”بلوك ت�شني”،
يف ال��وق��ت ال ��ذي ح���ش��دت ف�ي��ه دب ��ي �إمكاناتها
املتطورة وبنيتها التحتية الع�صرية ،من �أجل
ابتكار حلول ا�سرتاتيجية ل�ضمان منو �شامل
وم�ستدام ملجتمع الأعمال الرقمي يف الإمارة،
م��ن خ�ل�ال تطبيق �سيا�سات ول��وائ��ح �صديقة
للعمالت والأ�صول الرقمية و�إر�ساء دعائم بنية
ت�شريعية وتقنية تواكب التطور العاملي يف هذا
امل�ج��ال يف ظ��ل �سعي دب��ي ال��دائ��م خللق �أف�ضل
بيئة عمل ممكنة ،تتيح لل�شركات املالية العاملية
مم��ار��س��ة �أع�م��ال�ه��ا يف �أج� ��واء م�ت�ط��ورة مواتية
واالرت� �ق ��اء مب���س�ت��وى االب �ت �ك��ار وحت�ق�ي��ق قيمة
م�ضافة لالقت�صاد.
ف�ب�ن��ا ًء ع�ل��ى ت��وج�ي�ه��ات ��ص��اح��ب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،رعاه اهلل ،مت
ت�شكيل جلنة عليا برئا�سة �سمو ال�شيخ حمدان
بن حممد بن را�شد �آل مكتوم ،ويل عهد دبي
تخت�ص بتكنولوجيا امل�ستقبل واالقت�صاد الرقمي
وت�ه��دف لر�سم م�ستقبل ال��ذك��اء اال�صطناعي
وو�ضع خطط لال�ستثمار يف عامل امليتافري�س
وب �ن��اء ال �� �ش��راك��ات ال��رام �ي��ة ل�ت�ع��زي��ز االقت�صاد
ال��رق�م��ي لإم� ��ارة دب ��ي ،مب��ا ل�ه��ذه اخل �ط��وة من
دالالت قوية على م��دى االهتمام ال��ذي توليه
القيادة الر�شيدة لهذا امللف احليوي ،واحلر�ص
على متابعة تطوراته واال�ستعداد لال�ستفادة
مب��ا حتمله م��ن ف��ر���ص واع� ��دة ،ل��دع��م م�سرية
التنمية ال�شاملة والطموحة التي ت�سعى من
خاللها دبي لتحقيق الريادة عاملياً يف خمتلف
املجاالت .ووف��رت �سلطة دبي لتنظيم الأ�صول
االف�ت�را� �ض �ي��ة م �ع��اي�ير ع��امل �ي��ة من��وذج �ي��ة من
�ش�أنها توفري من�صة متطورة ال�ستقطاب �أبرز
��ش��رك��ات اق�ت���ص��اد امل�ستقبل ال�ع��امل�ي��ة �إىل دبي.
وي ��أت��ي ت�أ�سي�س �سلطة دب��ي لتنظيم الأ�صول
االفرتا�ضية كخطوة مهمة نحو تنظيم م�شهد
الأ�� �ص ��ول االف�ترا� �ض �ي��ة ال �ع��امل��ي ال� ��ذي ي�شهد
تو�سعاً ومن ��واً غ�ير م�سبوقني ،مب��ا ي� ��ؤدي �إىل
جذب ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملة �ضمن هذا
القطاع الواعد �إىل دبي .وت�سعى دبي لأن ت�صبح
واحدة من �أكرب اقت�صادات عاملية تتبنى تقنية
“امليتافري�س”،
كما ت�سعى لأن ت�ك��ون ال��رائ��دة عامليا يف تبني
احل �ل��ول ال��رق�م�ي��ة ب �ه��دف زي� ��ادة ع ��دد �شركات
“البلوك �شني” مبقدار خم�سة �أ�ضعاف .ومن
ب�ين �أب� ��رز ال�لاع �ب�ين ال �ع��امل�ين يف ه ��ذا القطاع
ال ��واع ��د وال ��ذي ��ن ي�ن�ت�ق�ل��ون �إىل دب ��ي ملمار�سة
�أعمالهم واحل�صول على تراخي�ص للعمل يف
الإم ��ارة� ،شركات وم�ؤ�س�سات دول�ي��ة را�سخة يف
هذا املجال مثل“ ،بينان�س” و “اف تي اك�س” و
“كريبتو دوت كوم” و “كوينبيز” و “بيبايت”،
�إ�ضافة �إىل كربيات �شركات التمويل التقليدي،
م�ث��ل “جاالك�سي ديجيتال” و “كومينو” و
“بريفن هوارد” ف���ض�لا ع��ن ع ��دد ك�ب�ير من
مقدمي خ��دم��ات العمالت امل�شفرة والأ�صول
االف�ترا��ض�ي��ة مثل “بت �أوي�سي�س” و “كوين
مينا” وج��اء �إط�ل�اق �سمو ال�شيخ ح�م��دان بن
حممد بن را�شد �آل مكتوم لـ “ا�سرتاتيجية دبي
للميتافري�س”  ،لتدعم اال�سرتاتيجية اجلديدة
ه��ذا ال�ت��وج��ه ال �ق��وي ن�ح��و تر�سيخ م�ك��ان��ة دبي
�ضمن �أف�ضل ُ 10مدن يف االقت�صادات الرائدة
يف جمال “امليتافري�س” ،وجعلها مركزاً رئي�سياً
مل�ج�ت�م��ع “امليتافري�س” ال �ع��امل��ي وم�ضاعفة
ع��دد �شركات البلوك ت�شني � 5أ��ض�ع��اف قيا�ساً
بالعدد احلايل وتعزيز جناح دبي يف ا�ستقطاب
� 1000شركة تعمل يف جم��ال البلوك ت�شني
و”امليتافري�س” مع ا�ستهداف ا�ستحداث 40
�ألف وظيفة افرتا�ضية بحلول  2030وزيادة

�إ�سهام القطاع يف اقت�صاد دب��ي �إىل  4مليارات
دوالر.
كما ي�ش ّكل �إع�ل�ان �سمو ويل عهد دب��ي تنظيم
“ملتقى دبي للميتافري�س” يف دبي يومي 28
�إىل � 29سبتمرب  2022مب�شاركة �أك�ثر من
 300م�شاركاً م��ن اخل�ب�راء العامليني و�صنّاع
ال �ق��رار وال�سيا�سات ،و�أك�ث�ر م��ن  40م�ؤ�س�سة
عاملية متخ�ص�صة يف هذا القطاع� ،إ�ضافة مهمة
ت�ؤكد تقدم دبي ال�صفوف يف هذا املجال الواعد،
حيث �سيجمع احلدث نخبة اخلرباء من املنطقة
والعامل ال�ست�شراف م�ستقبل القطاع املتنامي
ودرا�سة �إمكاناته وتطبيقاته ،وكيفية توظيف
هذه التكنولوجيا الثورية يف خمتلف القطاعات
احليوية م��ن �أج��ل م�ستقبل �أف�ضل للب�شرية،
وحت�سني جودة حياة املجتمعات حول العامل ،يف
الوقت الذي ت�شري فيه التقديرات العاملية �إىل
�إمكانيات النمو القيا�سية لقطاع امليتافري�س
لترتاوح ما بني � 10إىل  30تريليون دوالر يف الأ��ص��ول االفرتا�ضية على �إح��داث حت��وّالت يف
ع��امل التمويل ،وم��ن املتوقع �أن تكون املح ّرك
غ�ضون  15عاماً.
الأ�سا�سي لالقت�صاد العاملي م�ستقب ً
ال ،وقد جاء
�إن�شاء �سلطة دبي لتنظيم الأ�صول االفرتا�ضية
 � 1000شركة رقمية .وت �ع �م��ل دب ��ي وف ��ق ر�ؤي � ��ة وت��وج �ي �ه��ات �صاحب باعتبارها اجلهة امل�ستق ّلة الوحيدة يف العامل
ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم لإن�شاء للأ�صول االفرتا�ضية مبثابة ت�أكيد وتر�سيخ
� 1000شركة رقمية خالل الـ � 5أعوام املقبلة مل�صداقية دبي يف امتالكها الإمكانات الواعدة
يف دب��ي ،ودع��م اقت�صاد دب��ي الرقمي وامل�شاريع لهذا القطاع».
ال�ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ت��وظ�ي��ف ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل�ستقبل و�أ�� �ض ��اف :ي �ه��دف الإط � ��ار التنظيمي ل�سلطة
وتطوير قطاعات اقت�صادية م�ستقبلية جديدة .دبي لتنظيم الأ�صول االفرتا�ضية �إىل حتفيز
ويف ذات ال�سياق وخ�لال �شهر نوفمرب املا�ضي ،التعاون و�إعطاء الأولوية حلماية امل�ستثمرين،
�أعلن �سمو ال�شيخ مكتوم بن حممد بن را�شد وت �ت �م � ّث��ل م�ه�م�ت�ن��ا يف ت��وف�ي�ر �إط� � ��ار تنظيمي
�آل مكتوم ،نائب حاكم دبي نائب رئي�س جمل�س م �ت �ط � ّور ،ي�ت�ي��ح ت��وف�ير ال �ف��ر���ص االقت�صادية
ال � ��وزراء وزي ��ر امل��ال �ي��ة ،رئ�ي����س ال�ل�ج�ن��ة العليا ب�لا ح��دود وب�شكل �آم��ن ع�بر �صناعة الأ�صول
لتطوير �أ��س��واق امل��ال والبور�صات يف دب��ي ،عن االفرتا�ضية العاملية ،وا�ستطرد قائال � :إنّ هذه
�إط�لاق “�صندوق حي دبي للم�ستقبل” بقيمة املنظومة العاملية ولوائح العمل النموذجية يف
التوجهات
 1مليار دره��م يف مرحلته االوىل ،بهدف دعم دبي تعك�س نهج دبي الدائم يف تبنّي
ّ
رواد الأع �م��ال وال �� �ش��رك��ات ال�ن��ا��ش�ئ��ة يف جمال والتقنيات املبتكرة يف خمتلف القطاعات ،مبا
التكنولوجيا وت�شجيعهم على الإدراج الحقًا يف ي��ر��سّ ��خ امل�ن�ظ��وم��ة املتكاملة وامل �ت �ط � ّورة لقطاع
�أ�سواق دبي املالية وبور�صاتها ،حيث �سي�ساعد الأ�صول االفرتا�ضية ،وي�سهم يف تعزيز مكانة
ال�صندوق على حتفيز وا�ستقطاب ا�ستثمارات دبي كمركز عاملي رائد يف هذا القطاع امل�ستقبلي
�إجمالية لقطاع ال�شركات النا�شئة ترتاوح بني احليوي ،وحتقيق منو اقت�صادي طويل الأجل
من خالل االبتكار الرقمي.
 1.5مليــــــار �إىل  4مليارات درهم.
وت�ستند م�ساعي دب��ي ،امل��رك��ز امل��ايل واملحوري
يف املنطقة ،نحو تعزيز مكانتها كمركز عاملي � -شراكات عاملية .
رئي�سي لالقت�صاد ال��رق�م��ي� ،إىل بنية حتتية وم�ن��ذ ت��أ��س�ي����س �سلطة دب��ي لتنظيم الأ�صول
عاملية امل�ستوى وبيئة ت�شريعية ولوائح تنظيمية االفرتا�ضية ،مت الرتكيز على توفري بيئة عمل
متطورة ل�شركات ومن�صات العمالت امل�شفرة ذات معايري عاملية منوذجية لتلبية احتياجات
امل���س�ت�ث�م��ري��ن وال �� �ش��رك��ات ال �ع��ام �ل��ة يف جمال
والأ�صول االفرتا�ضية الأخرى.
وكان �أول قانون لتنظيم الأ�صول االفرتا�ضية الأ� �ص��ول االف�ترا��ض�ي��ة ،م��ن خ�ل�ال ا�ستقطاب
يف دبي �أ�صدره �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن �أب� � ��رز ال�ل�اع �ب�ي�ن ال �ع��امل �ي�ي�ن يف ه� ��ذا القطاع
را�شد �آل مكتوم يف �شهر مار�س  ،2022مبثابة ال��واع��د .وي�ستند الإط ��ار التنظيمي لل�سلطة
ب ��دء ح�ق�ب��ة ت���ش��ري�ع�ي��ة ج��دي��دة ه��دف�ه��ا توفري �إىل خ�برة تقنية ق��وي��ة وم�ت�ط��ورة فيما يتعلق
النظم الالزمة حلماية امل�ستثمرين واملتعاملني بتقنية “البلوك �شني” من �أجل �ضمان توافر
يف هذا القطاع ،يف حني ت�ض ّمن القانون �إن�شاء احلوكمة والأمان .ويتم ذلك من خالل التعاون
مع �أ�شهر الالعبني العاملية يف هذا املجال مثل
“�سلطة دبي لتنظيم الأ�صول االفرتا�ضية”
ب�غ�ي��ة ت �ع��زي��ز ال� �ق ��درة ال�ت�ن��اف���س�ي��ة ل��دب��ي على “�شينالي�سيز” و “اليبتيك” و “ان �شني” و
“كونفريم” .وبالإ�ضافة �إىل الرتاخي�ص التي
ال�صعيد الدويل،
وتنمِ ية االقت�صاد الرقمي فيها ،وتنمية الوعي ح�صلت عليها م�ؤ�س�سات عاملية� ،أعلنت م�ؤخرا
اال� �س �ت �ث �م��اري يف ق� �ط ��اع خ ��دم ��ات ومنتجات �شركات خدمات مالية مثل “فينتونيا جروب”
الأ� �ص��ول االف�ترا� �ض �ي��ة ،وت�شجيع االبتكارات و “�أو ك��ي اك�س” و�شركة ال�سم�سرة الرقمية
يف ه��ذا القطاع ،ع�لاوة على الإ��س�ه��ام يف جذب “جي �سي �إي اك�س” ،عن انطالق �أعمالها يف
اال� �س �ت �ث �م��ارات وال �� �ش��رك��ات ال�ع��ام�ل��ة يف جمال دب��ي بعد ح�صولها على تراخي�ص م��ن �سلطة
الأ�� �ص ��ول االف�ت�را� �ض �ي��ة ل�ت�ت�خ��ذ م ��ن الإم � ��ارة دبي لتنظيم الأ�صول الرقمية.
مركزاً لأعمالها .ويوفر قانون تنظيم الأ�صول وال �شك �أن النجاح الذي حققته دبي يف تطبيق
االف�ترا� �ض �ي��ة يف دب��ي احل�م��اي��ة للم�ستثمرين �سيا�سات ولوائح �صديقة ،تعزَّز بتوقيع من�صة
ع�بر ل��وائ��ح ت�ن�ط��وي ع�ل��ى ال���ش�ف��اف�ي��ة والأم ��ن “بينان�س” �أك�ب�ر ب��ور��ص��ة ل�ل�ع�م�لات امل�شفرة
يف ال�ع��امل م��ن حيث حجم ال �ت��داول ،التفاقية
االقت�صادي،
م��دع��وم��ة بتقنيات وح�ل��ول م��ن �ش�أنها توفري ت�ع��اون م��ع �سلطة مركز دب��ي ال�ت�ج��اري العاملي
الأمان واحلماية ل�سجالت املعامالت من خالل ب�ه��دف اال��س�ت�ف��ادة م��ن خ�ب�رات املن�صة العاملية
معايري منوذجية تلتزم ب�شكل كامل مبكافحة يف جمال العمالت الرقمية والأ�صول امل�شفرة
ع�م�ل�ي��ات غ�سيل �أم � ��وال ،مب��ا ي��وف��ر بيئة عمل يف ال�ع��امل ،يف دع��م جهود مركز دب��ي التجاري
عاملية �آمنة و�سريعة النمو - .فائدة اقت�صادية ال�ع��امل��ي لت�أ�سي�س �أف���ض��ل منظومة مبتكرة يف
جمال الأ�صول الرقمية على م�ستوى العامل،
كبرية .
وق��ال ��س�ع��ادة ه�لال �سعيد امل ��ري ،امل��دي��ر العام �إذ ي�شار �إىل �أن حجم ال�ت��داوالت الرقمية على
ل�سلطة م��رك��ز دب ��ي ال �ت �ج��اري ال �ع��امل��ي :تعمل من�صة “بينان�س” ي�صل �إىل نحو  80مليار

دوالر ،فيما يبلغ عدد م�ستخدمي املن�صة حول
ال�ع��امل نحو  28مليون م�ستخدم ،يف الوقت
ال��ذي بلغ حجم ت ��داول ال�ع�م�لات الرقمية يف
ال�ع��ام امل��ا��ض��ي  2021ع�بر املن�صة نحو 7.7
تريليون دوالر .و�أع�ق��ب ه��ذه اخل�ط��وة� ،إعالن
“بينان�س” العاملية يف مار�س املا�ضي ح�صولها
على ترخي�ص من �سلطة دبي لتنظيم الأ�صول
االف�ترا��ض�ي��ة لإن���ش��اء وت�شغيل خ��دم��ات تداول
الأ�صول االفرتا�ضية للم�ستثمرين .و�ست�ؤ�س�س
“بينان�س”� ،إىل ج��ان��ب ع�م�ل�ي��ات�ه��ا يف جمال
تداول الأ�صول االفرتا�ضية،
مركزاً لتقنيات “بلوك ت�شني” يف مركز دبي
ال �ت �ج��اري ال �ع��امل��ي ،ل��دع��م امل ��واه ��ب اجلديدة
وت �ط��وي��ر م�ن�ظ��وم��ة ح�ي��وي��ة يف ه ��ذا امل �ج��ال يف
الإم ��ارة .ويعك�س اختيار “بينان�س” ملمار�سة
�أعمالها من خالل �سلطة دبي لتنظيم الأ�صول
االفرتا�ضية الثقة الكبرية يف الآلية التنظيمية
املتخ�ص�صة ب��الأ� �ص��ول االف�ترا� �ض �ي��ة يف دبي،
وال�ت��ي تخ�ضع ملجموعة �شاملة م��ن القوانني
وال �� �س �ي��ا� �س��ات امل�ط�ب�ق��ة ع��امل �ي �اً يف ه ��ذا القطاع
احليوي الواعد” .يف حني تعتزم دبي موا�صلة
تطوير هذه املنظومة املبتكرة ال�ستقطاب املزيد
من ال�شركات العاملية الكربى يف هذا القطاع ،مبا
ميثله ذلك من دافع لتحفيز االقت�صاد الرقمي
امل�ستقبلي وت�شجيع االبتكار ،عرب النمــــــــوذج
الت�شغيلـــــي الذي توفــــــره دبي عـــــــاملياً.
يف ال��وق��ت ذات��ه� ،أ� �ص��درت دب��ي ترخي�صاً ملن�صة
“�إف تي �إك�س” الرقمية الأوروبية ذات الوزن
الثقيل عاملياً ،يف حني تعمل �شركات عاملية مثل
“كريبتو دوت كوم” على �إن�شاء مكاتب لها يف
دبي ،م�ستفيدة بذلك من خطط دبي الطموحة
ل�ت�ح�ف�ي��ز اال� �س �ت �ث �م��ار يف ال �ق �ط��اع االقت�صادي
الرقمي من خ�لال بناء �شراكات ا�سرتاتيجية
م��ع �أب ��رز ال�لاع�ب�ين العامليني املتخ�ص�صني يف
الأ�صول الرقمية واملعامالت املالية ،لبناء قاعدة
رقمية يف دبي ت�ؤهلها للعب دور حموري عاملي يف
دعم ال�صناعة الرقمية املالية ،عرب توفري املناخ
اال��س�ت�ث�م��اري امل�لائ��م ،وت �ق��دمي ح�ل��ول مبتكرة
حتقق قيم ًة م�ضافة للم�ستثمرين وامل�ستهلكني
على حد �سواء ،وتعزيز قدرتها على امل�ساهمة يف
قيادة هذا القطاع عاملياً ،يف ظل التو�سع ّ
املطرد
يف حجم التجارة واال�ستثمار ،والإقبال املتنامي
للمجتمعات ع�ل��ى ال��و� �س��ائ��ل ال��رق�م�ي��ة املالية
واالقت�صادية حول العامل.
وم ��ؤخ��راً� ،أعلنت من�صة “جمموعة ه��وب��ي» /
 ،/Huobi Groupال ��رائ ��دة ع��امل �ي �اً يف
تداول العمالت والأ�صول الرقمية عن خططها
لإن �� �ش��اء م�ق��ر �إق�ل�ي�م��ي ل�ه��ا يف دب ��ي وذل ��ك بعد
ح���ص��ول�ه��ا م ��ؤخ��را ع�ل��ى ت��رخ�ي����ص م ��ؤق��ت من
�سلطة دبي لتنظيم الأ�صول االفرتا�ضية .وقد
ت�أ�س�ست املن�صة العاملية يف العام  ، 2013ومنذ
ذلك احلني،
عملت املن�صة ع�ل��ى �أن ت�ك��ون واح ��دة م��ن �أهم
مزودي خدمات العمالت والأ�صول الرقمية يف
جميع �أنحاء العامل ،حيث ح�صلت على جمموعة
من الرتاخي�ص يف العديد من دول العامل مبا

يف ذلك اليابان وكوريا اجلنوبية وهوجن كوجن
والواليات املتحدة وغريها.
وي�ت�ي��ح ال�ترخ�ي����ص امل ��ؤق��ت ل���ش��رك��ة “هوبي”
ت �ق��دمي م �ن �ت �ج��ات وخ ��دم ��ات ت �ب ��ادل العمالت
امل�شفرة والأ� �ص��ول االفرتا�ضية للم�ستثمرين
ومقدمي اخلدمات املالية .وق��د انطلقت تلك
املن�صة يف ال �ب��داي��ة يف ال���ص�ين ،ولكنها قررت
التو�سّ ع ونقل املكتب الرئي�سي اخلا�ص بها يف
�سنغافورة.
وا�صبحت واح��دة م��ن �أك�بر املن�صات اخلا�صة
ب�ت�ب��ادل ال�ع�م�لات الرقمية امل�شفرة والأ�صول
الرقمية واالق�ت���ص��اد الرقمي وتقنية البلوك
ت�شني ،حيث �أن�ه��ا ت�ق��دم الكثري م��ن اخلدمات
امل� �م� �ي ��زة ل� �ع� ��� �ش ��رات امل�ل��اي�ي��ن م� ��ن العمالء
وامل�ستثمرين يف �أكرث من  100دولة ومنطقة
حول العامل ،وفقا للموقع الر�سمي للمن�صة.
و ُقدر حجم التداول اليومي للمن�صة يف العام
 2020بنحو  823مليون دوالر لت�أتي بذلك
يف املرتبة الـخام�سة ع�شر عاملياً وف�ق�اً لـحجم
التداول.
وق� ��د ت �ن��ام��ي دور دب� ��ي ال� ��ري� ��ادي يف امل�شهد
االق �ت �� �ص��ادي ال��رق �م��ي وق��درت �ه��ا ع �ل��ى تلبية
الإقبال املتزايد يف هذا القطاع من خالل ربط
امل�ستثمرين بامل�ستهلكني ،وت��دع�ي��م مكانتها
كمركز عاملي حيوي يربط بني جميع الأطراف
ذات ال�صلة ،و ّفر مناخاً ا�ستثمارياً جاذباً ل�شركات
التكنولوجيا املالية ومطوري البنية التحتية
لل�سوق امل��ايل ،حيث �شهد “مركز دب��ي لل�سلع
املتعددة” ارتفاعاً يف عدد ال�شركات العاملة يف
جمال العمالت امل�شفّرة والبلوك ت�شني ،حيث
ا��س�ت��أث��رت ه��ذه ال���ش��رك��ات بن�سبة  14%من
�إجمايل � 1469شركة جديدة ان�ضمت للمركز
يف الن�صف الأول من العام .2022
 دور رائد ملركز دبي لل�سلع .وقال �أحمد بن �سليم ،الرئي�س التنفيذي الأول
وامل��دي��ر التنفيذي ملركز دب��ي لل�سلع املتعدّدة:
تلعب الأ�صول الرقمية دوراً ذا �أهمية متزايدة
يف �إطار �سعي مركز دبي لل�سلع املتعددة لتعزيز
حجم التجارة عرب دب��ي .وق��د ا�ستقطب مركز
دبي لل�سلع املتعددة حتى الآن �أك�ثر من 400
�شركة ومن�صة �ضمن �إجمايل �شركات الأ�صول
وال �ع �م�ل�ات االف�ترا� �ض �ي��ة يف دول� ��ة الإم� � ��ارات،
بن�سبة ت�ت�ج��اوز ث�ل��ث �إج �م��ايل ع��دد ال�شركات.
ويوفر مركز “كريبتو” التابع ملركز دبي لل�سلع
املتعددة منظومة �شاملة لت�سهيل تطوير وتبني
تقنيات الت�شفري والبلوك �شني .وبالإ�ضافة �إىل
ت�سهيل الو�صول �إىل ر�أ�س املال واملواهب واملوارد
وال�ف��ر���ص ،يعمل “مركز كريبتو” �أي���ض�اً عن
كثب مع حكومة دبي ل�ضمان توافر بيئة ت�شغيل
قوية لرت�سيخ مكانة دبي كمركز عاملي حموري
لأعمال الكريبتو.
وتعزيزاً لدور دبي الرائد يف هذا القطاع الرقمي
امل�ت�ط��ور� ،أعلنت �سلطة دب��ي لتنظيم الأ�صول
االفرتا�ض ّية ال�شهر املا�ضي عن دخولها عامل
“ميتافري�س” ع�بر ت�أ�سي�س مقر رئي�سي لها
يف العامل االفرتا�ضي و�أطلقت عليه “ذا �ساند
بوك�س” ،
يف �إط��ار �سعي ال�سلطة لرت�سيخ ح�ضورها يف
ال �ع��امل االف�ترا� �ض��ي “ميتافري�س” ومتكني
مك ّونات هذا القطاع من الو�صول �إىل خدماتها
يف حميطها التقني ال��رق�م��ي ،ب��الإ��ض��اف��ة �إىل
ت�سهيل التعاون بني ُمقدّمي خدمات الأ�صول
االفرتا�ضية العامليني.
من �ش�أن ه��ذه اخلطوة �أن تعك�س ثقة حكومة
دبي ب�أن الأ�صول االفرتا�ضية جزء ال يتجز�أ من
االقت�صاد الرقمي امل�ستقبلي ،وت�أكيد ا�ستعدادها
ل�تر��س�ي��خ م �ك��ان��ة الإم� � ��ارة ع��ا��ص�م��ة للأ�صول
االفرتا�ضية يف العامل.
ويف دالل��ة على التو�سّ ع يف ت�ع��ام�لات الأ�صول
الرقمية على امل�ستوى املجتمعي� ،أعلنت م�ؤ�س�سة
اجلليلة” املعن ّية بدعم االبتكار الطبي ،البدء
يف تلقي التربعات اخلريية بالعمالت الرقمية

امل�شفرة ،وذل��ك بال�شراكة م��ع �إح��دى من�صات
ال �ع �م�لات ال��رق�م�ي��ة امل���ش�ف��رة ال ��رائ ��دة يف هذا
املجال.
ي�أتي هذا يف الوقت الذي �أ�صبحت فيه العمالت
الرقمية �أك�ثر قبو ًال يف دب��ي ل�شراء العقارات،
�إذ �أع�ل�ن��ت �شركتا “نخيل” و “داماك” عن
قبولهما الدفع بالعمالت امل�شفرة.
 �صدارة عاملية.ً
وباتت دب��ي ُت�صنَّف بني امل��دن ال��رائ��دة عامليا يف
تبني التقنيات احل��دي�ث��ة والتكيف معها ،مع
ت�صدرها العديد من قطاعات الأعمال احلديثة
م �ث��ل ق �ط��اع ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل��ال �ي��ة والتجارة
الإلكرتونية.
ووفقاً مل�ؤ�شر املدن الرقمية لعام  2022ال�صادر
ع��ن “الإيكونومي�ست” ��ش�غ�ل��ت دب ��ي املرتبة
الأوىل على م�ستوى ال�شرق الأو��س��ط واملرتبة
 18ع�ل��ى م���س�ت��وى ال �ع��امل يف ت�ب�ن��ي التقنيات
ال��رق �م �ي��ة .ووف �ق �اً ل�ل�م��ؤ��ش��ر ذات� ��ه ،ج ��اءت دبي
�ضمن قائمة �أف�ضل ع�شر مدن عاملياً يف جمال
التمويل ال��رق�م��ي ،م��ا ي ��ؤك��د ري ��ادة دب��ي عاملياً
يف جم��ال البنية التحتية احل��دي�ث��ة واللوائح
التنظيمية التي تعزز قدراتها و�إمكاناتها من
�أج ��ل م���ض��اع�ف��ة ع ��دد � �ش��رك��ات ال �ت��ي ت�ستخدم
تقنيات “البلوك ت�شني” وتو�سيع نطاق من�صات
العمالت امل�شفرة والأ�صول الرقمية.
ك�م��ا �شهد ق�ط��اع امل�ن�ت�ج��ات امل��ال�ي��ة ال�ت��ي تعمل
�ضمن تقنية “البلوك ت�شني” طفرة يف ر�أ�س
املال امل�ؤ�س�سي والفردي.
و�ضمن ق�ط��اع الأ� �ص��ول الرقمية ،فيما ينمو
��س��وق ال�ع�م�لات امل�شفرة ب�سرعة ف��ائ�ق��ة ،حيث
حقق �إجمايل حجم تعامالته منواً عاملياً و�صل
�إىل  15.8ت��ري�ل�ي��ون دوالر يف ع��ام ، 2021
بزيادة  567مقارنة بعام  ،2020وفقًا مل�ؤ�س�سة
. Chainalysis
وت �ت��وق��ع ��ش��رك��ة الأب� �ح ��اث Technavio
�أن ي�ن�م��و ح �ج��م � �س��وق ال ��رم ��وز غ�ي�ر القابلة
لال�ستبدال  /NFT/عاملياً بواقع 147.24
مليار دوالر بني  2021و  2026مبعدل منو
�سنوي يبلغ  35.27باملئة.
 البلوك ت�شني.وين�سجم هذا التقدم الكبري يف البنية التحتية
والت�شريعية املتطورة لدبي م��ع جناحها على
مدى ال�سنوات القليلة املا�ضية يف تبني حلول
تكنولوجية ذك�ي��ة م�ث��ل تكنولوجيا “البلوك
ت�شني” واع �ت �م��اد ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ت �ه��دف لرفع
كفاءة اخلدمات احلكومية،
“ورقمنة” القطاع االقت�صادي ،حيث �ساهمت
ا�سرتاتيجية دبي للتعامالت الرقمية “البلوك
ت�شني” يف حتقيق ر�ؤي��ة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم بتحويل دب��ي �إىل
مدينة ت��دار بالكامل بوا�سطة من�صة البلوك
ت�شني.
وت�ه��دف اال�سرتاتيجية �إىل اكت�شاف وتقييم
�أح � � ��دث االب � �ت � �ك� ��ارات ال �ت �ق �ن �ي��ة ال� �ت ��ي ت�ساعد
على توفــــري خدمـــــــــات �آم�ن��ة و�أك�ث�ر كفــــــاءة
وفعـــــــــالية.
وت �� �س��اع��د ا��س�ترات�ي�ج�ي��ة ال �ب �ل��وك ت���ش�ين على
خلق موجة ج��دي��دة م��ن الفر�ص االقت�صادية
واالبتكار الرقمي جلميع القطاعات ،بالإ�ضافة
�إىل تعزيز �سمعة دب��ي كمدينة رائ��دة عامل ًيا يف
جم��ال التقنية واالقت�صاد الذكي ال��ذي يدعم
ريادة الأعمال والقدرات التناف�سية العاملية.
ي��ذك��ر �أن “بلوك ت�شني” ه��ي تقنية جديدة
بد�أت بتغري م�ستقبل الإنرتنت ،وذلك بتطويع
ال�ت�ق�ن�ي��ات لإج� ��راء ال�ت�ع��ام�لات ب��و��س��ائ��ل �أكرث
�سهولة و�أمان ،حيث توفر ا�سرتاتيجية البلوك
ت�شني العديد من الفر�ص االقت�صادية جلميع
القطاعات يف املدينة ،وتعزز �سمعة دبي كمدينة
رائدة عاملياً يف جمال التقنية ،لتتفوق يف جمال
االق�ت���ص��اد ال��ذك��ي ال ��ذي ي��دع��م ب��رن��ام��ج ريادة
الأعمال والقدرات التناف�سية العاملي.
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 442.3مليار درهم �إجمايل الأ�صول الأجنبية للم�صرف املركزي مايو املا�ضي
•• �أبوظبي -وام:

و��ص��ل �إج �م��ايل الأ� �ص��ول الأج�ن�ب�ي��ة مل�صرف الإم ��ارات
امل��رك��زي �إىل  442.31مليار دره��م يف نهاية مايو
املا�ضي بزيادة على �أ�سا�س �سنوي بلغت � 9.93%أو ما
يعادل  40مليار درهم مقارنة بنحو  402.34مليار
دره��م يف م��اي��و .2021و�أرجعت �أح ��دث �إح�صائيات
امل�صرف املركزي االرتفاع ال�سنوي يف الأ�صول الأجنبية
�إىل زيادة يف �أر�صدة احل�سابات اجلارية والودائع لدى
البنوك يف اخلارج بن�سبة � 3%أو ما يوازي  7.5مليار
درهم لتبلغ  259.73مليار درهم بنهاية مايو املا�ضي

مقارنة بنحو  252.26مليار درهم يف مايو .2021
وزادت الأوراق املالية الأجنبية �ضمن الأ�صول الأجنبية
للم�صرف املركزي �إىل  129.24مليار درهم يف نهاية
مايو املا�ضي ،بارتفاع ن�سبته � 19.4%أو ما يعادل 21
مليار دره��م ،مقارنة بنحو  108.23مليار دره��م يف
مايو .2021وبالن�سبة للأ�صول الأجنبية الأخرى
للم�صرف امل��رك��زي فقد و�صلت �إىل  53.34مليار
دره��م يف نهاية مايو املا�ضي ،مقارنة بنحو 41.85
مليار درهم يف مايو  ،2021بارتفاع ن�سبته 27.5%
�أو ما يعادل  11.5مليار درهم.
يف �سياق مت�صل ،و�صلت امليزانية العمومية مل�صرف

الإم��ارات املركزي �إىل  500.95مليار درهم يف مايو
املا�ضي بزيادة على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة � 4.62%أو
ما يعادل  22.1مليار درهم مقارنة بنحو 478.83
مليار درهم يف مايو .2021وتو ّزعت ميزانية امل�صرف
املركزي يف جانب الأ�صول بواقع  235.21مليار درهم
للنقد والأر�صدة امل�صرفية يف مايو املا�ضي� ،إىل جانب
ا�ستثمارات بنحو  175.15مليار دره��م ،و53.43
مليار دره��م للودائع ،و 2.72مليار دره��م للقرو�ض
وال�سلف ،و 34.44مليار درهم للأ�صول الأخرى.
و�أظهرت �إح�صائيات املجاميع النقدية لدولة الإمارات
ال�صادرة عن امل�صرف امل��رك��زي ،ارت�ف��اع النقد امل�صدر

�إىل  116.1مليار درهم يف نهاية مايو املا�ضي بزيادة
على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة � 3.7%أو ما يعادل 4.1
مليارات درهم مقارنة بنحو  112مليار درهم يف مايو
.2021
ووفق الإح�صائيات ،توزع النقد امل�صدر بواقع 16.3
مليار درهم للنقد بالبنوك و 99.8مليار درهم للنقد
املتداول خارج البنوك وذلك يف مايو املا�ضي.
وزادت ال��ودائ��ع النقدية �إىل  610.3مليار دره��م يف
مايو املا�ضي بنمو على �أ�سا�س �سنوي بن�سبة 11.1%
�أو ما يوازي  61.1مليار درهم مقارنة بنحو 549.2
مليار درهم يف مايو .2021
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وفد «اقت�صادية �أبوظبي» يزور مرافق
«يدج» يف جممع توازن ال�صناعي

•• �أبوظبي-الفجر:

ا�ستقبلت ايدج ،جمموعة التكنولوجيا املتقدمة يف جمال الدفاع وجماالت
�أخ��رى ،وف��داً رفيع امل�ستوى م��ن دائ��رة التنمية االقت�صادية� -أبوظبي يف
العديد من مرافقها التكنولوجية والت�صنيعية املتقدمة يف جممع توازن
ال�صناعي يف �أب��وظ�ب��ي .ك��ان يف ا�ستقبال ال��وف��د ال��ذي تر�أ�سه �سعادة را�شد
عبدالكرمي البلو�شي ،وكيل دائ��رة التنمية االقت�صادية� -أبوظبي ،تري�س
الكتبي ،رئي�س  -خدمات دع��م الأع�م��ال يف اي��دج ،والدكتور �أحمد النايلي،
م�ست�شار  -مكتب الع�ضو املنتدب يف ايدج.

ال�سياحة الإماراتية� ..سيا�سات م�ستدامة وريادة �إقليمية وعاملية

15

القطاع ال�سياحي �شهد نقلة نوعية يف امل�ؤ�شرات والنتائج عززت مكانة الإمارات كوجهة �سياحية عاملية
 -املن�ش�آت الفندقية جذبت  6ماليني زائر وزيادة ن�سب الإ�شغال الفندقي لـ  % 80خالل الربع الأول

•• �أبوظبي-وام:

مليون م�سافر امل�سجلة يف الفرتة ذاتها من العام ،2021
بن�سبة ارتفاع  ،135%وبلغ عدد م�سافري الرتانزيت من
�إج�م��ايل امل�سافرين ع�بر م�ط��ارات ال��دول��ة خ�لال الأ�شهر
الثالثة الأوىل من العام اجلاري حوايل  7ماليني م�سافر
بنمو  203%مقارنة بنف�س الفرتة من العام املا�ضي.
وارتفعت ن�سبة م�ساهمة قطاع ال�سفر وال�سياحة يف الناجت
املحلي الإجمايل بن�سبة  3.4%خالل � 3سنوات املا�ضية
لت�صل �إىل  15%مقارنة ب�ـ  11.6%يف ع��ام .2019
وتعك�س هذه امل�ؤ�شرات الريادية مدى الثقة املتزايدة بقطاع
ال�سياحة الوطني وال�سمعة ال��رائ��دة ال�ت��ي حققتها بيئة
ال�سياحة يف الدولة� ،سواء على م�ستوى ال�سياحة الداخلية
�أو م��ن قبل ال�سياح وال ��زوار ال��دول�ي�ين ،كما ت��ؤك��د كفاءة
ال�سيا�سات ال�سياحية امل�ستدامة التي تتبناها دولة الإمارات،
وجناح املبادرات واحلمالت واملعار�ض التي ت�صب يف خدمة
ق�ط��اع ال�سياحة وت�ع��زي��زه ب���ص��ورة م�ستمرة ،وق��وة املنتج
ال�سياحي الوطني وم��ا متتلكه الدولة من خدمات رائدة
ومقا�صد �سياحية جاذبة وبنية حتتية �سياحية متطورة.
و عملت وزارة االق�ت���ص��اد و��ش��رك��ا�ؤه��ا م��ن هيئات ودوائر
ال�ت�ن�م�ي��ة ال���س�ي��اح�ي��ة امل�ح�ل�ي��ة واجل �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة بالقطاع
ال�سياحي على امل�ستويني االحت��ادي واملحلي ،وبال�شراكة
م ��ع ال �ق �ط��اع اخل ��ا� ��ص واجل� �ه ��ات وامل �ن �ظ �م��ات ال�سياحية
العاملية ،على تطوير ا�سرتاتيجية وطنية متكاملة لتنمية
ال�سياحة وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة �سياحية م�ستدامة
بالرتكيز على ا�ست�شراف امل�ستقبل واالبتكار والتكنولوجيا
يف قطاع ال�سياحة الوطني ،مبا ي�ضمن التعريف بالوجهات
ال�سياحية وت�ط��وي��ر امل�ن�ت��ج ال�سياحي الإم ��ارات ��ي وتعزيز
اال�ستثمارات ال�سياحية يف الدولة.

ت�ستمر دول��ة الإم ��ارات العربية املتحدة يف احل�ف��اظ على
ري��ادت �ه��ا الإق�ل�ي�م�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة ك��وج�ه��ة ��س�ي��اح�ي��ة متميزة
ومكان مف�ضل للحياة والعمل والزيارة ،حيث �شهد القطاع
ال�سياحي بف�ضل توجيهات القيادة الر�شيدة للدولة نقلة
نوعية يف النتائج وامل�ؤ�شرات التي �أكدت التعايف من اجلائحة
والدخول يف مرحلة جديدة من النمو واالزدهار.
وم��ن خ�ل�ال امل���س��اع��ي امل�ت��وا��ص�ل��ة لتنمية ق�ط��اع ال�سياحة
ال��وط �ن��ي ،ع ��ززت دول ��ة الإم� � ��ارات م�ك��ان�ت�ه��ا ع�ل��ى خريطة
ال���س�ي��اح��ة ال �ع��امل �ي��ة ،ل�ت���ص�ب��ح واح� ��دة م��ن �أه� ��م الوجهات
ال�سياحية العاملية ،حيث ج��اءت �ضمن الـ 10الكبار عاملياً
يف ع��دد من م�ؤ�شرات التناف�سية العاملية املرتبطة بقطاع
ال�سياحة وال�سفر والفندقة يف عام .2021
و ا�ستقطبت املن�ش�آت الفندقية يف الدولة نحو  6ماليني
زائ��ر ق�ضوا  25مليون ليلة فندقية خ�لال ال��رب��ع الأول
من عام  ،2022بنمو  10%مقارنة بالفرتة ذاتها من
عام � ،2019أي مبا يزيد على معدالت ما قبل اجلائحة،
كما حقق متو�سط مدة �إقامة نزالء املن�ش�آت الفندقية منواً
بن�سبة  25%خ�لال ف�ترة امل�ق��ارن��ة نف�سها ،مرتفعاً من
 3ليالٍ �إىل  4ليالٍ فندقية ،وبلغت ن�سبة �إ�شغال املن�ش�آت
الفندقية بالدولة خ�لال ه��ذه الفرتة  80%والتي تعد
من الن�سب الأعلى عاملياً.وحققت املن�ش�آت الفندقية �إيرادات
بقيمة  11مليار درهم خالل الربع الأول من العام اجلاري
“ ،”2022بن�سبة منو  20%مقارنة بنف�س الفرتة من
عام  ،2019و�سجلت هذه املن�ش�آت العودة �إىل العمل بكامل
طاقتها اال�ستيعابية بنحو � 200ألف غرفة فندقية.
وع �ل��ى م���س�ت��وى ال��رح�ل�ات اجل��وي��ة وال���ض�ي��اف��ة ب�ل��غ عدد
امل���س��اف��ري��ن ع�بر م �ط��ارات ال��دول��ة ح��اج��ز الـ 20مليون  -ا�سرتاتيجية ال�سياحة الداخلية.
ال وداعماً
م�سافر خ�لال ال��رب��ع الأول لعام  ،2022مقارنة بـ 8.6ج��اءت ا�سرتاتيجية ال�سياحة ال��داخ�ل�ي��ة مكم ً

لال�سرتاتيجية الوطنية لتنمية ال�سياحة يف الدولة ،نظراً ال�صحراوية التي تت�ضمن رحالت ال�سفاري والتزحلق على
لدورها البارز والهام يف زيادة حجم اال�ستثمارات ال�سياحية الرمال والبحث عن الواحات املختبئة يف �أعماق ال�صحارى
وال ��دخ ��ل ال ���س�ي��اح��ي ،مب��ا ��س��اه��م يف ت�ع��زي��ز من��و القطاع بني الكثبان الرملية العمالقة ،وال�سياحة البحرية مبا
ال�سياحي ،حيث �شهد القطاع ارتفاعاً يف ح�صة م�ساهمة فيها من خيارات الريا�ضات ال�شاطئية واملائية والغو�ص
الإنفاق املحلي على ال�سياحة الداخلية خالل عام  2020احل��ر ،وال�سياحة اجلبلية ال�ت��ي تتخللها �أن�شطة التنزه
والتي بلغت  33%مقابل  67%للإنفاق الدويل ،مقارنة بني اجلبال وال��ودي��ان ورك��وب ال��دراج��ات اجلبلية وت�سلق
ال�صخور.
بـ  22%يف عام  2019و 78%لل�سياحة الدولية.
وم��ن �أه��م مالمح ا�سرتاتيجية ال�سياحة الداخلية التي
مت �إطالقها عام  ،2020الت�سويق لأهم املناطق اجلاذبة -الهوية ال�سياحية املوحدة.
الطبيعية والثقافية وال�تراث�ي��ة والتاريخية يف الدولة ،يف �إط��ار م�ساعي الدولة على تنويع م�صادر الدخل وذلك
وتطوير املنتج ال�سياحي ،و�إبراز جمال وخ�صو�صية التجربة �ضمن خطتها اال��س�ترات�ي�ج�ي��ة التنموية وت�ط��وي��ر املنتج
ال�سياحية يف ك��ل �إم� ��ارة م��ن �إم � ��ارات ال��دول��ة ،والرتويج ال�سياحي ،حر�صت على �إطالق الهوية ال�سياحية املوحدة،
للفعاليات الرتفيهية والأن�شطة الثقافية واملجتمعية ،مبا والتي ت�أتي امتداداً للهوية الإعالمية املرئية ،مبا يعزز من
تر�سيخ �صورة ومكانة الإمارات يف ال�صورة الذهنية العاملية،
يعزز من اجلاذبية ال�سياحية اخلا�صة بكل �إمارة.
وتوحيد اجلهود والطاقات لالحتفاء بق�صة جن��اح دولة
الإمارات ونقلها للعامل من خالل �إبراز �سماتها ومميزاتها،
�أجمل �شتاء يف العامل.ومت�ث��ل امل �ب��ادرات وال�برام��ج ال�سياحية ج ��زءاً رئي�سياً من وتعزيز موقعها كمركز جذب حيوي يف خمتلف املجاالت.
تطبيق ا�سرتاتيجية ال�سياحة الداخلية يف الدولة ،وت�أتي
حملة “�أجمل �شتاء يف العامل” على ر�أ���س ه��ذه املبادرات �-إك�سبو  2020دبي.
والتي حققت ناجحاً باهراً على م�ستوى �إم��ارات الدولة ،مثل معر�ض �إك�سبو  2020دبي �أحد �أهم مبادرات الدولة
لت�صبح �أك�ب�ر حملة م��ن ن��وع�ه��ا ت�ب�رز خ �ي��ارات ال�سياحة التي �ساهمت ب�صورة مبا�شرة يف رف��د القطاع ال�سياحي
ال��داخ�ل�ي��ة املتنوعة يف خمتلف �أن �ح��اء الإم� ��ارات ،وحققت ب��أع��داد قيا�سية من ال�سياح والإي ��رادات ال�سياحية و�إبراز
الن�سخة ال�ث��ان�ي��ة م��ن احل�م�ل��ة وال �ت��ي ب ��د�أت م��ن منت�صف ري��ادة قطاعات ال�سفر وال�ف�ن��ادق وال�ضيافة والرتفيه يف
دي�سمرب  2021وحتى نهاية يناير � 2022إيرادات بقيمة الدولة باعتبارها مواطن قوة �سياحية م�ستدامة وجاذبة
 1.5مليار دره��م وج��ذب��ت �أك�ث�ر م��ن  1.3مليون �سائح لل�سياح ،وق��د جن��ح امل�ع��ر���ض يف ا�ستقطاب �أك�ث�ر م��ن 24
مليون زائر خالل � 6أ�شهر.
حملي خالل  45يومياً.
و�أ�سهمت احلملة يف ت�سليط ال�ضوء على ال�سياحة البيئية ومن خالل �إرث �إك�سبو ،وامل�شروعات الريادية التي �سيتم
وامل�ستدامة التي تهيء للزوار من خمتلف �إم��ارات الدولة �إجن��ازه��ا يف “مدينة �إك���س�ب��و دبي”� ،ستحت�ضن الدولة
اال�ستمتاع بزيارة املواقع الطبيعية من حمميات وواحات وج�ه��ة ج��دي��دة على م�ستوى ع��امل��ي ل�ل�إق��ام��ة ،والأعمال،
وجبال و�شواطئ وجزر حتتفي بالتنوع احليوي ،وال�سياحة والتعليم ،واالب �ت �ك��ار ،وال�ن�م��وذج الأح ��دث مل��دن امل�ستقبل،

 280مليون درهم �صايف �أرباح
«حديد الإمارات �أركان» خالل الن�صف الأول
•• �أبوظبي -وام:

�أعلنت �شركة حديد الإم��ارات �أرك��ان ،عن نتائجها
املالية للربع ال�ث��اين م��ن ال�ع��ام  ،2022حيث بلغ
�صايف �أرب��اح املجموعة للربع الثاين  207ماليني
دره��م م�ق��ارن� ًة بخ�سارة قبل االن��دم��اج بقيمة 24
مليون درهم للفرتة ذاتها من العام املا�ضي ،وبنمو
ن�سبته  184%مقارنة ب�صايف �أرباحها للربع الأول
م��ن ال�ع��ام اجل ��اري وال ��ذي ب�ل��غ  73م�ل�ي��ون درهم،
فيما ارت�ف��ع �صايف �أرب ��اح املجموعة للن�صف الأول
�إىل 280مليون دره��م منت االي��رادات �إىل 4.61
مليار دره��م .و ُتعزى هذه الزيادة �إىل ارتفاع حجم
املبيعات وزي ��ادة الأ��س�ع��ار ف�ض ً
ال ع��ن حت�سن كفاءة
العمليات الت�شغيلية وال �ظ��روف امل��وات�ي��ة يف �سوق
ال���س�ل��ع .وارت�ف�ع��ت �إي � ��رادات امل�ج�م��وع��ة �إىل 2.57
مليار درهم يف الربع الثاين مقارن ًة بـ  195مليون
درهم للفرتة نف�سها من العام املا�ضي ،حيث �ساهمت
“حديد الإمارات” بتحقيق  90%م��ن �إي ��رادات
املجموعة بينما �ساهمت “�أركان” بـ 10%منها.
وارت �ف��ع رب��ح ال�سهم ال��واح��د خ�ل�ال ال��رب��ع الثاين
�إىل  0.03دره��م م�ق��ارن� ًة بخ�سارة قبل االندماج
ب��واق��ع  0.014دره��م لل�سهم ال��واح��د يف الفرتة
ذاتها من العام املا�ضي .وبلغ �صايف �أرباح املجموعة
 280مليون درهم للأ�شهر ال�ستة الأوىل من عام
 2022مقارن ًة بخ�سارة قبل االندماج بقيمة 23
مليون دره��م يف الن�صف الأول م��ن ال�ع��ام املا�ضي،
بينما ارتفعت �إي ��رادات الن�صف الأول �إىل 4.61
مليار درهم مقارنة مع  418مليون درهم للفرتة
نف�سها من العام املا�ضي .وجنحت املجموعة خالل
الن�صف الأول من العام  2022يف تعزيز كفاءة �أداء
م�صانعها واعتمدت نهجاً حكيماً يف �إدارة خمزون

امل��واد اخل��ام مع حفاظها على انخفا�ض م�ستويات
ك�م�ي��ات امل�ن�ت�ج��ات ال�ن�ه��ائ�ي��ة ل�لا��س�ت�ف��ادة م��ن زيادة
الأ�سعار و�إدارة املخاطر املرتبطة بتقلباتها.
ع �ل��او ًة ع �ل��ى ذل� ��ك� � ،ش �ه��دت امل �ي��زان �ي��ة العمومية
للمجموعة يف نهاية الن�صف الأول حت�سناً ملحوظاً
ك��ان م��ن �أب��رز مالحمه انخفا�ض حجم القرو�ض
امل�صرفية مم��ا انعك�س �إي�ج��اب�اً على “ن�سبة �صايف
ال��دي��ن �إىل ح �ق��وق امللكية” ال �ت��ي ت��راج �ع��ت �إىل
 21%يف نهاية يونيو مقارن ًة مع  32%يف نهاية
دي�سمرب .2021وقال �سعادة حمد عبداهلل حممد
ال�شرفاء احلمادي ،رئي�س جمل�س �إدارة �شركة حديد
الإم ��ارات �أرك��ان �إن �إدارة املجموعة وا�صلت خالل
الربع الثاين جهودها يف ت�سريع وترية التكامل بني
“�أركان” و”حديد الإمارات” ،الأمر الذي انعك�س
�إيجاباً على فر�ص النمو والتوظيف .كما توا�صل
املجموعة م�ساهمتها الن�شطة يف دعم حتقيق �أهداف
اال�سرتاتيجية الوطنية لل�صناعة والتكنولوجيا
املتقدمة “م�شروع  300مليار” ،مما يعزز �إمكانية
وحتر�ص
فوزها بعقود توريد جديدة يف امل�ستقبل.
ُ
كذلك على اال�ستثمار يف تعزيز ا�ستدامة عملياتها
وتوظيف �أحدث التقنيات واحللول مبا يتما�شى مع
“ا�سرتاتيجية �أبوظبي ال�صناعية” .ويعك�س �أدا�ؤها
القوي ال��دور املحوري الذي ميكن �أن تلعبه �شركة
وطنية رائ��دة للحديد وم��واد البناء يف دع��م جهود
دولة الإمارات لتحقيق املزيد من التنويع االقت�صادي
من خالل تنمية قاعدتها ال�صناعية وزيادة القدرة
التناف�سية لل�سلع واخلدمات الإماراتية يف الأ�سواق
ال �ع��امل �ي��ة .وم ��ن � �ش ��أن الإج � � ��راءات ال �ت��ي اتخذتها
املجموعة يف الن�صف الأول لتح�سني كفاءة �أعمالها
�أن تتيح لها موا�صلة تنفيذ ا�سرتاتيجيتها بثقة
�أك�بر.و��ش�ه��دت �أع �م��ال “�أركان” حت�سناً ك�ب�يراً يف

الأداء خالل الن�صف الأول ،حيث �سجلت �أرباحاً قبل
الفوائد وال�ضرائب والإهالك واال�ستهالك قدرها
 70مليون دره��م مقارن ًة مع  39مليون دره��م يف
الفرتة ذاتها من العام  2021وذلك بف�ضل حت�سن
ه��وام����ش رب�ح�ه��ا نتيجة تطبيق �إج � ��راءات لزيادة
�أحجام املبيعات والأ�سعار على م�ستوى جميع فئات
منتجاتها .وت�ستعد املجموعة حالياً لت�صدير �أوىل
�شحناتها من الإ�سمنت والكلنكر.كما �سجلت �أعمال
“حديد الإمارات” �أرباحاً قبل الفوائد وال�ضرائب
والإهالك واال�ستهالك بلغت  524مليون درهم يف
الن�صف الأول على �أ�سا�س م�ستقل ،ما ميثل منواً
ك�ب�يراً مقارنة م��ع  246مليون دره��م يف الن�صف
الأول م��ن ع��ام  .2021و ُت�ع��زى ه��ذه ال��زي��ادة �إىل
الطلب القوي من �أوروبا والأمريكيتني على حديد
الت�سليح واملقاطع الإن�شائية والأل ��واح االرتكازية
بجانب زي��ادة ع��دد �أ� �س��واق الت�صدير م��ن � 56إىل
� 60سوقاً .وارتفعت �أحجام مبيعات حديد الت�سليح
بن�سبة  8%على �أ�سا�س �سنوي �إىل � 904آالف طن
مرتي يف الن�صف الأول ،بينما منت �إيرادات الألواح
االرتكازية يف الن�صف الأول بن�سبة  400%على
�أ��س��ا���س � �س �ن��وي.ويف �إط ��ار ا�سرتاتيجيتها الهادفة
ل ��زي ��ادة ق��اع��دة ع �م�لائ �ه��ا ،ت�ع�م��ل امل �ج �م��وع��ة على
تو�سيع حمفظة منتجاتها من الأل��واح االرتكازية
ومن ذلك تطوير �أل��واح على �شكل حرف  Uوالتي
يكرث ا�ستخدامها يف تطبيقات البناء والت�شييد.
وقد انطلقت �أعمال �إنتاج الألواح اجلديدة املذكورة
خالل الربع الثاين ومن املتوقع طرحها يف ال�سوق
مطلع ال�ع��ام املقبل .وب��الإ��ض��اف��ة �إىل ذل��ك ،حققت
املجموعة خالل الربع الثاين حت�سّ ناً كبرياً يف كفاءة
�إن�ت��اج الأن ��واع احلالية من الأل ��واح االرت�ك��ازي��ة مما
انعك�س �إيجاباً على هوام�ش ربحها الإجمالية.

وامل�ق��رر افتتاحها يف �أكتوبر  2022املقبل ،الأم��ر الذي
�سي�ساهم يف االرتقاء بيئة ال�سياحة الوطنية �إىل م�ستوى
ج��دي��د ،وخ��ا��ص��ة �سياحة الأع �م��ال وامل ��ؤمت��رات واملعار�ض
وال�سياحة املرتبطة باالطالع على تقنيات امل�ستقبل التي
توا�صل الدولة احت�ضانها وتطويرها وحتقيق الريادة من
خاللها.
متحف امل�ستقبل.اال��س�ت�م��رار يف الإب � ��داع وال�ت�ط��وي��ر واالب �ت �ك��ار ي�ظ��ل دائماً
�إمي��ان �اً را��س�خ�اً ل��دى دول��ة الإم� ��ارات ،و�شهد �شهر فرباير
م��ن ال �ع��ام اجل ��اري حم�ط��ة ف��ري��دة م��ن ن��وع�ه��ا يف تطوير
حمفظة املقا�صد ال�سياحية للدولة واالرت �ق��اء بنوعيتها
وتر�سيخ مكانة و�صورة دولة الإم��ارات كوجهة للم�ستقبل،
فقد مت الإع�ل�ان ع��ن “متحف امل�ستقبل” وال ��ذي ميثل
�أيقونة تاريخية بال �أعمدة قادمة من زمان مل يحن �أوانه،
حيث ي�ق��دم املتحف مزيجاً م��ن دور العر�ض وخمتربات
التكنولوجيا املتطورة ،ولقب هذا املتحف ب�أجمل مبنى على
وجه الأر�ض ملا ميتلكه من �إمكانيات هائلة وغري م�سبوقة.
وحمل املتحف �شعار “املناخ والتعليم” وال��ذي يرمز �إىل
بناء م�ستقبل قائم على التقدم واالزده��ار ،ويدعم ال�شعار
اجلهود املحلية والعاملية يف حماربة تداعيات التغري املناخي
وتعزيز اال��س�ت��دام��ة ،كما يعك�س املتحف ال��دق��ة املتناهية
للتقنيات املتقدمة واالهتمام بالذكاء اال�صطناعي.
م�شاريع �سياحية �ضخمة تعمل دولة الإمارات على تنفيذها
خ�لال ال�ف�ترة ال��راه�ن��ة ب�ه��دف تعزيز التنمية ال�سياحية
يف املقا�صد الطبيعية واملتميزة يف ال��دول��ة ،ومنها تنمية
مناطق حتا وخورفكان وجبل جي�س �إىل جانب العديد من
امل�شاريع الأخرى يف خمتلف �إمارات الدولة ،مبا يعزز مكانة
الدولة على خارطة ال�سياحة العاملية و�سياحة املغامرات
واال�ستجمام.

�سوق �أبوظبي يربح  24.3مليار درهم يف ختام التداوالت

•• �أبوظبي-وام:

ع��زز �سوق �أبوظبي لل��أوراق املالية
مكا�سبه يف خ�ت��ام ت�ع��ام�لات �أم�س،
ب�ع��دم��ا رب ��ح م��ا ي��رب��و ع�ل��ى 24.3
م �ل �ي��ار دره � ��م م ��ع � �ص �ع��وده لأعلى
م�ستوياته يف �شهرين.
وارتفع ر�أ�س املال ال�سوقي للأ�سهم
امل� ��درج� ��ة يف �� �س ��وق �أب ��وظ� �ب ��ي من
 2.042تريليون دره��م يف نهاية
جل�سة �أم�س �إىل  2.067تريليون
دره ��م ب�ن�ه��اي��ة ج�ل���س��ة �أم ����س ،فيما
و�صل ر�أ�س املال ال�سوقي ل�سوق دبي
املايل �إىل  559.75مليار درهم.
وا�ستقطبت الأ�سهم املحلية �سيولة

ب�أكرث من  1.66مليار درهم موزعة
بواقع  1.436مليار درهم يف �سوق
�أبوظبي و 226.5مليون درهم يف
�سوق دبي ،وجرى التداول على نحو
 366.4مليون �سهم ع�بر تنفيذ
م��ا يربو على � 16.8أل��ف �صفقة.
و�صعد م�ؤ�شر فوت�سي �سوق �أبوظبي
العام بن�سبة  1.33%ليغلق عند
 9904.04ن �ق �ط��ة ب��ال �غ��ا �أعلى
م�ستوياته منذ نهاية مايو املا�ضي،
فيما و�صل امل�ؤ�شر العام ل�سوق دبي
�إىل م�ستوى  3347.93نقطة.
وت�ع��زز �أداء ��س��وق �أب��وظ�ب��ي بارتفاع
�أ�سهم مثل “�أبوظبي الأول” بن�سبة
� 1.33%إىل  19.76دره� ��م

و”�ألفا ظبي” بن�سبة 0.65%
و”ملتيبالي” بن�سبة ،1.67%
ك �م��ا ��ص�ع��د “العاملية القاب�ضة”
ب� ��أك�ث�ر م ��ن  3.8%م ��ع ت�صدره
ق��ائ �م��ة ال �ن �� �ش��اط ب �ع��د ا�ستقطابه
� �س �ي��ول��ة ب �ن �ح��و  349.8مليون
درهم.و�صعد �سهم “فريتيغلوب”
بن�سبة  7.68%مع �إعالن ال�شركة
ارتفاع الأرب��اح املعدلة قبل الفوائد
وال�ضرائب واالهالك واال�ستهالك
بن�سبة  155%لت�صل �إىل 770
مليون دوالر يف ال��رب��ع ال�ث��اين من
العام اجلاري ،مقارنة بالربع الثاين
من عام .2021
كما ارتفع �سهم “غذاء القاب�ضة”

بنحو  1.01%بعد �إعالن ال�شركة
و��ص��ول ارب��اح�ه��ا للربع ال�ث��اين �إيل
 80.65م �ل �ي��ون دره � ��م ،حمققة
منو ب�أكرث من  471%عن نف�س
الفرتة من العام املا�ضي.
ويف � � �س� ��وق دب � � ��ي امل� � � � ��ايل ،ارت� �ف ��ع
“�أرامك�س” بن�سبة  0.8%و”دو”
بن�سبة  ،0.16%و”�شعاع كابيتال”
بن�سبة  0.6%و”امانات القاب�ضة”
بن�سبة  ،1.07%وت�صدر “�إعمار
العقارية” ال �ن �� �ش��اط م�ستقطباً
 56.05مليون درهم تاله “ديوا”
ب�سيولة  27.18مليون دره��م ثم
“�سوق دبي املايل” جاذباً �أكرث من
 27مليون درهم.
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ت�ضم اللجنة  36ع�ضواً حيث ميثلون  22جهة حكومية .بالإ�ضافة
•• �أبوظبي-وام:
�إىل ممثلني عن اجلهات امل�شاركة يف خمرجات امل�شاريع من القطاعني
اعتمدت اللجنة الفنية الدائمة ملعايري �أبوظبي الفنية التابعة ملجل�س احلكومي واخلا�ص والأكادميي.
�أبوظبي للجودة واملطابقة خم�سة م�شاريع تقدمت عدة جهات حكومية و اعتمدت اللجنة م�شروع �إع��داد معايري �أبوظبي الفنية للمياه املعاد
يف �إم ��ارة �أب��وظ�ب��ي يف جم��االت امل�ع��اي�ير الفنية للمياه امل�ع��اد تدويرها تدويرها ال�ستخدامها يف الزراعة والذي تقدمت به هيئة �أبوظبي للزراعة
وامل�ستخدمة يف الزراعة ونقل املواد اخلطرة و ت�صميم الأماكن العامة وال�سالمة الغذائية مب�شاركة  5جهات حكومية يف �إمارة �أبوظبي لفريق
من �ضمن حتديث �أدلة البنية التحتية للخدمات �إمارة �أبوظبي واملعايري العمل بهدف حتديد املعايري ال�سليمة وخ��وا���ص امل�ي��اه امل�ع��اد تدويرها
الفنية حلديد الت�سليح و مقيا�س جاهزية التكنولوجيا .جاء ذلك خالل لال�ستخدام غ�ير املقيد يف القطاع ال��زراع��ي ب��الإم��ارة وذل��ك لتو�ضيح
اجتماع اللجنة الفنية الدائمة الـ  41الذي تر�أ�سه �سعادة املهند�س بدر وحتديد معايري وخوا�ص مياه ال�صرف ال�صحي املعالج ال�ستخدامها
خمي�س ال�شميلي املدير التنفيذي لقطاع خدمات املطابقة واملوا�صفات بطريقة �آمنة عند ري املزروعات ،وااللتزام بالتدابري ال�ضرورية لإدارة
باملجل�س “رئي�س اللجنة الفنية الدائمة” وح�ضور �أع�ضاء اللجنة حيث املياه بطريقة �آمنة داخل املزرعة.

وب�ه��ذا ال���ش��أن �أف ��اد ال�شميلي �إن اع�ت�م��اد وثيقة فنية خا�صة مبعايري
�أبوظبي الفنية للمياه املعاد تدويرها امل�ستخدمة يف الزراعة ي�ساهم يف
�ضمان �سالمة هذه املياه وتعزيز ثقة امل�ستخدمني وذلك من خالل �إيجاد
م�صادر م�ستدامة وبديلة للمياه اجلوفية لكي يتم ا�ستخدامها يف �أي
جماالت مرتبطة بالزراعة يف �إمارة �أبوظبي مما ي�سهم يف تقليل ال�ضخ
من خمزونات املياه اجلوفية.
كما ا�ستعر�ضت اللجنة م�شروع دل�ي��ل �أب��وظ�ب��ي الإر� �ش��ادي لنقل املواد
اخلطرة املقدم من مركز النقل املتكامل ومب�شاركة  11جهة حكومية يف
�إمارة �أبوظبي ،بهدف ت�صنيف املواد اخلطرة طبقا خلطورتها ،وحتديد
م�س�ؤوليات �سل�سلة التوريد والنقل وتدابري ال�سالمة الواجب اتباعها من
قبلهم عند نقلها ،بالإ�ضافة �إىل متطلبات التعبئة وو�ضع و�سم املخاطر

على العبوات وال�سيارات وال�صهاريج �أثناء نقل املواد اخلطرة.
و�أو�ضح ال�شميلي �أن �أهمية الدليل تكمن يف حماية الأف��راد واملمتلكات
والبيئة من الآثار ال�سلبية لنقل املواد اخلطرة بطريقة غري �سليمة مثل
احلريق والإنفجار واحلرق الكيميائي والت�سمم بالغازات ال�سامة والتلوث
البيئي ب�صورة عامة باعتباره يركز على الدورات التدريبية الالزمة لكل
املتعاملني يف عمليات نقل املواد اخلطرة ال�سيما ال�سائقني وطاقم �سيارة
�أو �صهريج النقل وكذلك ال�سجالت الواجب توفرها بخ�صو�ص اخلوا�ص
الفيزيائية والكيميائية للمواد اخل�ط��رة اث�ن��اء النقل وك��ذل��ك درا�سة
املخاطر لتحديد امل�سار املنا�سب لنقل املواد اخلطرة والت�صاريح الالزمة
لنقل املواد اخلطرة من اجلهات املعنية بالإمارة وتتبع ور�صد املركبات
بوا�سطة النظام الإلكرتوين.

املجل�س العاملي للهدف التنموي اخلام�س ي�ستعر�ض �أولويات
مرحلة العمل املقبلة ويناق�ش �أف�ضل �سبل تعزيز التوازن بني اجلن�سني

منى املري :املجال�س العاملية لأهداف التنمية امل�ستدامة مبادرة نوعية تخلق قدرا كبريا من القيمة والتغيري امل�ستدام من خالل
�شراكات م�ؤثرة للقطاعني احلكومي واخلا�ص واملنظمات الدولية
•• دبي -وام:

عقد املجل�س العاملي للهدف اخلام�س من �أهداف
التنمية امل�ستدامة اجتماعه الأول للدورة الثانية
ب��رئ��ا��س��ة ��س�ع��ادة م�ن��ى غ��امن امل ��ري ن��ائ�ب��ة رئي�سة
جمل�س الإم ��ارات ل�ل�ت��وازن ب�ين اجلن�سني املدير
العام للمكتب الإعالمي حلكومة دبي ا�ستعر�ض
خالله ر�ؤى و�أه ��داف املرحلة القادمة وذل��ك يف
�إط��ار �سعي املجل�س لتطوير م�شاريع ومبادرات
ل�ت�ع��زي��ز ال �ه��دف اخل��ام����س م��ن �أه� ��داف التنمية
امل�ستدامة املعني بالتوازن بني اجلن�سني ومتكني
جميع الن�ساء ح��ول ال�ع��امل كما ناق�ش جماالت
ال�ع�م��ل ذات الأول��وي��ة يف �إط ��ار ت�شكيله اجلديد
ل�ل��دورة  2023 -2021ومت ب��داي��ة االجتماع
عرب تقنية الفيديو كونفران�س.
وي���ض��م امل�ج�ل����س ال �ع��امل��ي ل�ل�ه��دف اخل��ام ����س من
�أه ��داف التنمية امل�ستدامة يف ع�ضويته خربات
متنوعة يف ال �ت��وازن ب�ين اجلن�سني ل�شخ�صيات
تنتمي لبلدان خمتلفة ت�شمل �سعادة عبداهلل �آل
�صالح وكيل وزارة االقت�صاد نائبا للرئي�س و�سعادة
مارتن ت�شونغونغ الأمني العام لالحتاد الربملاين
الدويل “�سوي�سرا” وبينيلوب نا�س رئي�س ال�ش�ؤون
العامة الدولية واال�ستدامة ب�شركة يو بي ا�س
“الواليات امل�ت�ح��دة الأمريكية” وروال �أبومنة
الرئي�س التنفيذي لبنك �ستاندرد ت�شارترد ممثلة
ع��ن ال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ب��دول��ة الإم � ��ارات و�إيلينا
�سيجل امل�ؤ�س�س ال�شريك ل�شركة �إي��ه تي كريين
وهي خبرية يف التوازن بني اجلن�سني والتحوالت
احلكومية وال�سيا�سات العامة وميثاء �شعيب نائب
الرئي�س لالت�صال امل�ؤ�س�سي ب�شركة دوكاب ممثل ًة
لل�شباب.
ورحبت �سعادة منى املري ب�أع�ضاء املجل�س معربة
عن �سعادتها ب�إجراء هذه احلوار الذي يهدف �إىل

تبادل الر�ؤى والأفكار والعمل معاً لتعزيز التوازن
ب�ين اجلن�سني يف جميع �أن �ح��اء ال �ع��امل مقدمة
ن�ب��ذة تعريفية ل�ل�أع���ض��اء ع��ن املجال�س العاملية
لأه ��داف التنمية امل���س�ت��دام��ة ال�ت��ي مت �إطالقها
خ�ل�ال ال�ن���س�خ��ة ال���س��اد��س��ة م��ن ال�ق�م��ة العاملية
للحكومات يف ع��ام  2018وت�ع��د �شبكة دولية
فريدة متعددة التخ�ص�صات من �صانعي القرار
يف احل �ك��وم��ات وامل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة وامل�ؤ�س�سات
الأكادميية واملنظمات املجتمعية و�شركات القطاع
اخلا�ص ومب�شاركة ال�شباب للعمل معاً للإ�شراف
على امل�شاريع املبتكرة ومناق�شة الأفكار الإبداعية
الهادفة لتنفيذ �أهداف التنمية امل�ستدامة ال�سبعة
ع�شر على امل�ستويني الوطني والعاملي كما �أعربت
عن ثقتها ب�أن اخلرباء من �أع�ضاء املجل�س العاملي
ل�ل�ه��دف اخل��ام����س �سي�ساهمون ب ��أف �ك��ار مبتكرة
للتو�صل �إىل حلول ملعاجلة بع�ض �أكرث حتديات
اال��س�ت��دام��ة وامل �� �س��اواة ب�ين اجلن�سني �إحل��اح �اً يف
ع�صرنا.
و�أكدت املري �أن مبادرة املجال�س العاملية لأهداف
التنمية امل�ستدامة تخلق قدرا كبريا من القيمة
والإث� ��ارة والتغيري امل�ستدام و�أن �أح��د العنا�صر
الأك�ث�ر قيمة يف ه��ذا ال�ع�م��ل ه��و االل �ت��زام ببناء
�شراكات م�ؤثرة عرب القطاعات املختلفة لتحقيق
امل�ساواة بني اجلن�سني بطريقة م�ستدامة.
و�أ�شارت رئي�سة املجل�س العاملي للهدف اخلام�س
م��ن �أه � ��داف ال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة �إىل ع ��دد من
الإجن��ازات التي حققها املجل�س يف الدورة الأوىل
ف�ق��د ع�م��ل ع�ب�ر ال �ق �ط��اع��ات وال �ب �ل��دان لتطوير
جمموعة �أدوات لرت�سيخ التوازن بني اجلن�سني
ع�ل��ى ال�صعيد ال�ع��امل��ي  ،م�ضيف ًة �أن ه��ذا املورد
الذي �أ�صبح جاهزاً للإطالق ي�شتمل على �أف�ضل
ممار�سات ال�سيا�سات والت�شريعات والربامج من
جميع �أن�ح��اء ال�ع��امل وال�ت��ي مت تطبيقها و�إثبات

�أنها تقود �إىل امل�ساواة بني اجلن�سني يف االقت�صاد
وال ��و� �ص ��ول �إىل ال �ع��دال��ة ويف ح �ق��وق الإن�سان
والربملانات وخ�لال الأزم��ات م�شري ًة �إىل �أن هذا
العمل كان ثمرة جهد جماعي للمجل�س العاملي
للهدف اخلام�س من �أه��داف التنمية امل�ستدامة
وجمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني ومنظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية.
و�أ�شادت �سعادة منى املري بدعم جمل�س الإمارات
للتوازن بني اجلن�سني برئا�سة حرم �سمو ال�شيخ
من�صور ب��ن زاي��د �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء وزير ديوان الرئا�سة �سمو ال�شيخة منال
بنت حممد بن را�شد �آل مكتوم للمجل�س العاملي
للهدف اخلام�س من �أه��داف التنمية امل�ستدامة
م��ا يعك�س ح��ر���ص ح�ك��وم��ة دول ��ة الإم � ��ارات على
دعم ر�ؤى الأمم املتحدة لت�سريع �أهداف التنمية
امل�ستدامة  2030م�شري ًة �إىل �أن الإمارات كانت
م��ن �أوائ � ��ل ال� ��دول ال �ت��ي ع�م�ل��ت ع�ل��ى تطويرها
وتبنيها وقادت جهوداً عاملية متنوعة لتحقيقها.
كما �أعربت عن تطلعها للعمل �سويا مع �أع�ضاء
املجل�س العاملي للهدف اخلام�س خ�لال الدورة
الثانية للنهو�ض بامل�ساواة بني اجلن�سني  ،م�ؤكد ًة
�أن ��ه ه ��دف ��ش��ام��ل و�أن ه �ن��اك ح��اج��ة م��ا��س��ة �إىل
امل�ساواة بني اجلن�سني عرب احلكومات والقطاع
اخل��ا���ص واملجتمعات م��ن �أج��ل حتقيق الأهداف
ال�ستة ع�شر الأخرى بطريقة م�ستدامة.
و�أ� �ض��اف��ت ق��ائ�ل��ة �“ :أنني �آم ��ل م��ن خ�ل�ال هذا
االج �ت �م��اع ال ��ذي مي�ث��ل ف��ر��ص��ة ل�ن�ق��ا���ش مفتوح
وح��وار مثمر ح��ول الهدف اخلام�س من �أهداف
التنمية امل�ستدامة تركيز جهودنا للم�ضي قدماً
نحو تعزيز ما مت حتقيقه خالل الدورة الأوىل”
..م �� �ش�يرة �إىل �أن ال �ه��دف م��ن ه��ذا امل�ج�ل����س هو
تطوير منتج عملي وف�ع��ال و�سهل التنفيذ من
�ش�أنه تعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني يف جميع �أنحاء

 2637رخ�صة اقت�صادية يف عجمان
خالل الن�صف الأول بنمو % 16
•• عجمان-وام:

�أع �ل �ن��ت دائ� ��رة ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �� �ص��ادي��ة يف ع�ج�م��ان عن
نتائج حركة الأعمال للن�صف الأول من العام اجلاري
 ،2022ح �ي��ث ارت� �ف ��ع ع� ��دد ال��رخ ����ص االقت�صادية
اجلديدة �إىل  2637رخ�صة بنمو  16يف املئة مقارنة بـ
 2271رخ�صة يف الن�صف الأول لعام  2021ما يعك�س
ا�ستمرارية االنتعا�ش يف ف�ترة ما بعد جائحة كورونا
والنمو والثقة يف قطاع الأعمال ب�إمارة عجمان.
وق��ال �سعادة ال�شيخ عبداهلل بن نا�صر النعيمي ،املدير
ال�ع��ام بالندب ل��دائ��رة التنمية االقت�صادية �إن امل�شهد
االقت�صادي يف �إم��ارة عجمان يعك�س اجل�ه��ود املبذولة
جلذب امل�ستثمرين وتنويع االقت�صاد املبني على املعرفة
واالبتكار ،وكذلك تعزيز االقت�صاد ودع��م امل�ستثمرين
ومت �ك�ي�ن الإم� � � ��ارة م ��ن م��وا� �ص �ل��ة ال �ن �م��و يف خمتلف
القطاعات.و�أ�ضاف �أن اخلدمات واملبادرات التي تقدمها
الدائرة ت�سهم يف تعزيز �سهولة ممار�سة الأعمال �إ�ضافة
�إىل امتالك ال��دائ��رة ملنظومة متكاملة من ال�شراكات
بني القطاعني العام واخلا�ص التي مت و�ضعها لتمكني
امل�ستثمرين وروّاد الأعمال من اال�ستفادة منها وحتقيق
االزدهار.وح�سب تقرير حركة الأعمال للن�صف الأول
لعام  2022فقد بلغ ع��دد الرخ�ص املهنية اجلديدة

 1,479رخ �� �ص��ة ،ب�ن���س�ب��ة من��و  12يف امل �ئ��ة مقارنة
بـ 1,319رخ���ص��ة مهنية خ�ل�ال الن�صف الأول لعام
.2021كما ب�ل��غ ع ��دد ال��رخ ����ص ال�ت�ج��اري��ة 1,051
رخ���ص��ة بنمو  21يف امل�ئ��ة م�ق��ارن��ة بـ 866رخ���ص��ة يف
الن�صف الأول من العام املا�ضي فيما بلغ عدد الرخ�ص
ال�صناعية  83رخ�صة بنمو  51يف املئة مقارنة مع 55
رخ�صة يف الن�صف الأول لعام .2021
وج��اء ت��وزي��ع ال��رخ����ص ح�سب املنطقة خ�لال الن�صف
الأول  2022حيث ا�ستحوذت منطقة عجمان على 91
يف املئة ومنطقة م�صفوت  5يف املئة ومنطقة املنامة 2
يف املئة وتركزت الرخ�ص للن�صف الأول لعام  2022يف
�أعلى  5مناطق يف �إمارة عجمان وهي عجمان ال�صناعية
 ،2عجمان ال�صناعية  ،1اجلرف ال�صناعية  ،1النخيل
 ،1الرا�شدية . 3و�أ�شار التقرير �إىل الأن�شطة الأكرث
�إ��ص��داراً للرخ�ص اجلديدة خ�لال الفرتة ذاتها والتي
تنوعت ما بني رخ�ص املطاعم ،ورخ�ص تف�صيل املالب�س،
ورخ�ص املباين واال�سترياد.
ون ��وه ال�ت�ق��ري��ر �إىل ا��س�ت�ح��داث � 5أن���ش�ط��ة اقت�صادية
وه��ي �إدارة خماطر ال�ترك��ات ،وخدمات تطوير الذكاء
اال��ص�ط�ن��اع��ي ،وخ��دم��ات ��ض�م��ان اجل� ��ودة املتخ�ص�صة
للألعاب ،وخدمات دعم العبي الريا�ضات الإلكرتونية،
وا�ستديو �ألعاب.

الأ�سهم اليابانية ترتاجع
يف ختام التعامالت
•• �أبوظبي  -وام:

هبطت م ��ؤ� �ش��رات �أ� �س��واق الأ� �س �ه��م ال�ي��اب��ان�ي��ة يف ختام
تعامالت �أم�س ،مقتفيه �أث��ر الرتاجع ال��ذي غلب على
�أداء باقي الأ��س��واق الآ�سيوية بعد تراجع بور�صة وول
�سرتيت الأمريكية الليلة قبل املا�ضية.
و�أغلق م�ؤ�شر نيكاي الياباين يف بور�صة طوكيو للأوراق
املالية منخف�ضاً بن�سبة � 1.45%أو ما يعادل 405.02
نقطة لي�صل �إىل  27588.33نقطة ،فيما نزل م�ؤ�شر
توبك�س الأو�سع نطاقاً بن�سبة  1.76%توازي 34.4

نقطة ليغلق عند م�ستوي  1925.7نقطة.
وعلى �صعيد الأ�سهم ال�صينية ،انخف�ض م�ؤ�شر “�إي �إ�س
�آي” املركب يف بور�صة �شنغهاي بالتعامالت املت�أخرة
بنحو  48.4نقطة �أو ما ن�سبته  1.48%ليقفل عند
 3211.57ن�ق�ط��ة ،فيما ه�ب��ط م��ؤ��ش��ر ه��اجن �سينج
ال���ص�ي�ن��ي ن�سبة  2.03%ت� ��وازي  409.05نقطة
لي�صل �إىل م�ستوى  19756.79نقطة.
وت��راج��ع م�ؤ�شر بور�صة بومباي �سينك�س يف منت�صف
ال �ت �ع��ام�لات ب�ن�ح��و  137.03ن�ق�ط��ة �أو م ��ا ن�سبته
 0.22%لي�صل �إىل  57986.53نقطة.

العامل حيث ميكن للم�شاريع والتو�صيات التي
يتم التو�صل �إليها ع�بر ه��ذه النقا�شات املثمرة
دع��م ال�ق��ادة و�صانعي ال�ق��رار لتعزيز وا�ستدامة
ال�ت��وازن بني اجلن�سني واحل�ف��اظ عليه يف جميع
�أنحاء العامل من خالل ت�صميم �سيا�سات وبرامج
و�أُطر م�ستجيبة للنوع االجتماعي.
وخ�لال االجتماع قدم جمل�س الإم��ارات للتوازن
بني اجلن�سني عر�ضا عن مبادرة “تعهد القطاع
اخلا�ص بتعزيز التوازن بني اجلن�سني ورفع ن�سبة
متثيل املر�أة يف املنا�صب القيادية بالقطاع اخلا�ص
الإماراتي” كدرا�سة حالة ملبادرات حتقيق الهدف
اخل��ام����س م��ن �أه� ��داف التنمية امل���س�ت��دام��ة على

امل�ستوى العاملي حيث ب��ادرت � 23شركة وطنية
وعاملية تعمل يف جماالت متنوعة بدولة الإمارات
بتوقيع هذا التعهد الطوعي لرفع ن�سبة متثيل
امل��ر�أة ب��الإدارات الو�سطى والعليا �إىل  30باملائه
عام .2025
ويعد هذا التعهد من املبادرات الرائدة يف القطاع
اخل��ا���ص ع�ل��ى امل���س�ت��وى ال�ع��امل��ي مب��ا حققته من
ا�ستجابة وتفاعل كبريين م��ن القطاع اخلا�ص
وتعك�س ت�ضافر اجلهود بني القطاعني احلكومي
واخل��ا���ص لدعم جهود ت�سريع الهدف اخلام�س
من �أهداف التنمية امل�ستدامة وقوبل هذا امل�شروع
ال ��ذي ب ��ادر �إل �ي��ه امل�ج�ل����س اال��س�ت���ش��اري للقطاع

اخلا�ص ب�ش�أن �أهداف التنمية امل�ستدامة يف دولة
الإم � ��ارات ب�ترح��اب ودع ��م م��ن اللجنة الوطنية
لأه � ��داف ال�ت�ن�م�ي��ة امل���س�ت��دام��ة ب��دول��ة الإم � ��ارات
وجمل�س الإمارات للتوازن بني اجلن�سني.
وي�شتمل التعهد على  4ركائز تلتزم بها ال�شركات
املوقعة عليه هي �ضمان امل�ساواة يف الأج��ور بني
اجل�ن���س�ين وت �ع��زي��ز ال �ت��وظ �ي��ف وال�ت�رق �ي��ة على
�أ�سا�س امل�ساواة بني اجلن�سني مبا يف ذلك املنا�صب
ال�ق�ي��ادي��ة ال�ع�ل�ي��ا وت�ع�م�ي��م م�ن�ظ��ور ال �ت ��وازن بني
اجلن�سني يف ال�سيا�سات والربامج احلاكمة للعمل
بال�شركات مبا يدعم املوظفني و�أخ ي�راً التحلي
بال�شفافية.

ي�ساعد الأ�سر والعائالت على التخطيط لال�ستمتاع بعطلة نهاية الأ�سبوع

«وجهات دبي» ت�صدر الدليل الإر�شادي التفاعلي ال�ساد�س
 -فاطمة املُال  :الدليل اجلديد يتيح اكت�شاف جمموعة وا�سعة من التجارب الرتفيهية يف مناطق اجلذب ال�شهرية

•• دبي-وام:

�أ�صدر “براند دبي” ،الذراع الإبداعي للمكتب
ال �إر�شادياً تفاعلياً
الإعالمي حلكومة دبي دلي ً
ج��دي��داً �ضمن م �ب��ادرة “#وجهات_دبي”،
ي�سلط فيه ال�ضوء على الوجهات الرتفيهية
التي ميكن للأ�سر وال�ع��ائ�لات ق�ضاء �أوقات
مم�ي��زة فيها م��ع �أط�ف��ال�ه��م ،يف عطلة نهاية
الأ��س�ب��وع وا�ستك�شاف ال��وج�ه��ات املميزة التي
تتوزع ما بني �أف�ضل املطاعم ومواقع اال�ستمتاع
مبمار�سة �ألعاب الريا�ضة واملغامرات ف�ض ً
ال
عن جمموعة من الوجهات الفنية الإبداعية
الفريدة يف ع��دد من مناطق اجل��ذب يف دبي،
ح �ي��ث ت �ت��وا� �ص��ل احل �م �ل��ة ح �ت��ى ن �ه��اي��ة �شهر
�أغ�سط�س املقبل ،وذلك ت�أكيداً على كون دبي
املدينة الأف�ضل للعي�ش والزيارة يف العامل يف
كافة الأوقات.
ويركز �أح��دث دليل تفاعلي لـ “براند دبي”
وال� ��ذي ج ��اء حت��ت ع �ن��وان “خطط جدولك
لق�ضاء نهاية الأ�سبوع يف دبي” على جمموعة
متنوعة من الوجهات الفريدة ،والتي تتيح كل
منها �أج��واء ترفيهية وجتارب رائعة و�أن�شطة
خمتلفة ت�ن��ا��س��ب ك��ل الأذواق والأع� �م ��ار من
املقيمني وال ��زوار ،حيث توفر ه��ذه الوجهات
املدرجة يف الدليل التفاعلي اجلديد عرو�ضا
وخيارات و�أن�شطة وجتارب متنوعة ومتميزة،
ترتبط جميعها ب��أج��واء ال�صيف يف املدينة.
ويعترب هذا الدليل هو ال�ساد�س �ضمن �سل�سلة
الأدل��ة الإر��ش��ادي��ة التفاعلية يف �إط��ار مبادرة
“#وجهات_دبي” الرتويجية التي تدعو
امل�ق�ي�م�ين وال � ��زوار ل�لا��س�ت�م�ت��اع ب��دب��ي خالل
ف�ترة ال�صيف ،حيث ي�سلط الدليل اجلديد
ال�ضوء على جمموعة م��ن �أف�ضل الوجهات
الرتفيهية واملطاعم واملرافق واخلدمات التي
تتيح ممار�سة الألعاب الريا�ضية واملغامرات
واال� �س �ت �م �ت��اع مب �ن��اط��ق اجل � ��ذب املخ�ص�صة

ل �ت �ق��دمي ال �ع��رو���ض ال �ف �ن �ي��ة والإب ��داع� �ي ��ة يف
عطلة نهاية الأ�سبوع ،والتي ت�ستهوي ال�صغار
وال �ك �ب��ار ع�ل��ى ح��د � �س��واء وذل ��ك يف ع ��دد من
مناطق اجلذب يف املدينة مثل جمريا وكايت
بيت�ش ودب��ي مارينا ودب��ي ه��ارب��ور ،واجلداف
وقناة دبي املائية والقوز وميناء را�شد ومردف
واخلوانيج والو�صل ونخلة جمريا وبلو ووترز
وج��ي بي �آر ون��د ال�شبا والرب�شاء ،مبا يجعل
املدينة وجهة �صيفية فريدة من نوعها.
وق ��ال ��ت ف��اط �م��ة امل ُ �ل ��ا ،ت �ن �ف �ي��ذي امل�شاريع
الإبداعية يف براند دب��ي  “ :دليلنا ال�صيفي
التفاعلي ال�ساد�س ،والذي �صدر حتت عنوان
“خطط ج��دول��ك لنهاية الأ��س�ب��وع يف دبي”،
ك�ج��زء م��ن حملة “#وجهات_دبي” ،يتيح
للمقيمني وال��زوار اكت�شاف جمموعة وا�سعة
من التجارب الرتفيهية لال�ستمتاع ب�أن�شطة
وفعاليات متنوعة يف عطلة نهاية الأ�سبوع
والتي تتنوع ما بني املغامرات املائية والرحالت
البحرية واملقاهي الع�صرية واملعار�ض الفنية
املتميزة « .
و�أ� �ش��ارت امل�لا �إىل �أن ال��دل�ي��ل اجل��دي��د ميثل
نقطة انطالق لال�ستمتاع ب�سحر وديناميكية
املدينة ب�شكل يتميز بال�سهولة .ومت ت�صميمه
ل�ل�م���س��اع��دة يف ا��س�ت�ك���ش��اف امل��دي �ن��ة وحتقيق
�أق���ص��ى ا��س�ت�ف��ادة م��ن زي ��ارة وجهاتها املميزة
املتنوعة .كما يتيح �أحدث دليل تفاعلي �إر�ضاء
رغ�ب��ة ك��ل م��ن ي��ري��د اال�ستمتاع بالتجول يف
عدد من مناطق اجلذب يف املدينة من خالل
ال�ت�ع� ّرف م��ن ج��دي��د على وجهاتها ال�شهرية
بها واكت�شاف جواهرها اخلفية ،وذلك ت�أكيداً
مل�ك��ان��ة دب��ي ك��أف���ض��ل م��دي�ن��ة للعي�ش والعمل
وال��زي��ارة على م�ستوى ال �ع��امل ،مل��ا تتمتع به
م��ن م�ق��وم��ات ال�ت�م�ي��ز ال�ت��ي ت��رج��ح كفتها يف
ميزان املناف�سة العاملية مع �أكرب و�أعرق مدن
ال �ع��امل و�أب � ��رز ال��وج �ه��ات العاملية” .وتركز
“#وجهات_دبي” خ�لال ه��ذا املو�سم على

وج �ه��ات ت �ق��دم خ��دم��ات ت�ت�ن��ا��س��ب م��ع الأ�سر
والعائالت التي ق��ررت ق�ضاء عطلة ال�صيف
يف دب ��ي ل�لا��س�ت�م�ت��اع مب��ا ت��وف��ره م��ن مرافق
وخدمات �سياحية وترفيهية متنوعة .وي�سلط
الدليل الإر�شادي اخلام�س ،الذي جاء بعنوان
“كل ما حتتاجه هذا ال�صيف يف دبي” ،ال�ضوء
على �أكرث من  60م�شروعاً ميكن من خاللها
الو�صول �إىل جمموعة كبرية من املنتجات التي
ترتبط ب�صورة �أ�سا�سية ب�أ�شهر ال�صيف وتتنوع
لت�شمل املالب�س ال�صيفية اخلفيفة والكماليات
وامل�ستلزمات الأكرث ا�ستخداماً ،فيما ت�ض ّمن
ال��دل�ي��ل الإر�� �ش ��ادي ال��راب��ع جم�م��وع��ة الأدل ��ة
الرقمية الهادفة �إىل توفري معلومات حول
وجهات رئي�سة يف دبي خالل عطلة ال�صيف،
م�ع�ل��وم��ات ح ��ول وج �ه��ات «ال �ه��واي��ات» والتي
تتوزع ما بني الفنية والإبداعية والريا�ضية،
وال �ت��ي ت���س�ت�ه��وي ال���ص�غ��ار وال �ك �ب��ار ع�ل��ى حد
�سواء .وت�ضمنت ثالثة �أدل��ة �إر�شادية �صدرت
�ضمن م�ب��ادرة “#وجهات_دبي” معلومات
ح��ول ال��وج�ه��ات الرتفيهية ومناطق اجلذب
امل�خ���ص���ص��ة لل��أط �ف��ال وال �ع ��ائ�ل�ات ال�سيما
املغطاة منها كذلك خميمات دب��ي ال�صيفية
للأطفال التي ي�صل عددها �إىل ما يقرب من
 40خميما� ،إ�ضافة �إىل الفنادق التي تتوافر
فيها �أحوا�ض ال�سباحة و�أخرى تقدم فعاليات
و�أن�شطة خم�ص�صة للأطفال ،والوجهات املائية
املنت�شرة يف دبي .وميكن احل�صول على الأدلة
الإر� �ش��ادي��ة التفاعلية ل�ـ “#وجهات_دبي”
وال �� �ص��ادرة باللغتني ال�ع��رب�ي��ة والإجنليزية
ع�ب��ر م ��وق ��ع “براند دبي” ع� �ل ��ى �شبكة
الإن�ترن��ت 0-ctp.-https://ddei5/
trendmicro.com:443/wis/
clicktime/v1/query?url=htt
ps%3a%2f%2fbranddubai.
ae%2f&umid=4868EF152145AE-9D97-E53F-2C05

5E4B42&auth=d95b31bf22
8f812d834cf2cf03f5e34fa72
745ce72db037bee6-15 184
57c2a45c790fbf3593d6a62
 fوح�ساب “براند دبي” على االن�ستغرام @
 BrandDubaiوكانت احلملة ال�صيفية
ل �ـ “#وجهات_دبي” ب � ��د�أت م�ط�ل��ع �شهر
يوليو املا�ضي تزامناً مع بدء مو�سم العطالت
ال�صيفية وان�ت�ه��اء ال�ع��ام ال��درا��س��ي ،وت�ستمر
حتى نهاية �شهر �أغ�سط�س اجل��اري .يُذكر �أن
م�ب��ادرة “#وجهات_دبي” ت�ضم جمموعة
م��ن ال ��دوائ ��ر وامل ��ؤ� �س �� �س��ات احل�ك��وم�ي��ة و�شبة
احلكومية واخلا�صة ،ومنها  :دائرة االقت�صاد
وال�سياحة يف دبي ،وبلدية دبي ،وهيئة الطرق
واملوا�صالت ،وهيئة الثقافة والفنون يف دبي،
وجمل�س دبي الريا�ضي ،ونادي دبي لل�سيدات،
ك �م��ا ي �� �ش��ارك يف احل �م �ل��ة “�إعمار” ،ودب ��ي
القاب�ضة ،ونخيل العقارية ،وم�ؤ�س�سة ماجد
الفطيم ،وجمموعة مرييك�س لال�ستثمار.

الفجر الريا�ضي
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 3فئات يف ُم�سابقة �أجمل ال�صقور مبعر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�سية

•• �أبوظبي-الفجر:

م ّثل �إكثار ال�صقور يف الأ�سر ث��ورة حقيقية يف ريا�ضة ال�صيد بال�صقور
ويف ا�ستدامة و�إحياء هذا ال�تراث الأ�صيل .ويف منطقة ال�شرق الأو�سط
�أ�صبح ا�ستخدام ال�صقور املُكاثرة وا�سع االنت�شار يف دول اخلليج العربي
ب�شكل ملحوظ.
وق��د �ساهم ا�ستخدام ال�صقور امل�ك��اث��رة يف الأ� �س��ر ملمار�سة ال�صقارة يف
تخفيف ال�ضغط على ال�صقور الربية ،وتعزيز �أعدادها .و�ساهمت جهود
�أب��وظ�ب��ي البحثية والعلمية يف حت�سني �أن ��واع ال�صقور املنتجة بحيث
�أ�صبحت ذات مناعة �أكرث للأمرا�ض ،كما عملت على �إنتاج �أنواع منتخبة
متتاز ب�صفاتها املميزة يف ال�صيد ،وكذلك ب�صفاتها اجلمالية.
و�أع�ل��ن معر�ض �أب��وظ�ب��ي ال��دويل لل�صيد والفرو�سية ع��ن �إط�ل�اق دورة
جديدة من ُم�سابقة "�أجمل ال�صقور املُكاثرة يف الأ�سر" التي حققت �شهرة
عاملية وا�سعة وا�ستقطبت العديد من امل�شاركني الذين يحر�صون �سنوياً
على تقدمي �أف�ضل ما لديهم من ال�صقور املكاثرة يف م��زارع ال�صقور يف
املنطقة والعامل.
وح��ازت املُ�سابقة على تقدير اجلهات الإقليمية والدولية املعنية ب�صون
الرتاث وحماية البيئة ملا �شكلته من حتفيز كبري لل�صقارين للمحافظة
على ال�صقور الربية.
ّ
وت�شمل املُ�سابقة ل�ه��ذا ال�ع��ام ث�لاث ف�ئ��ات ،ه��ي :ح��ر م��ن ح��ر (ل�ك��ل من
الإن�ت��اج�ين املحلي واخل��ارج��ي) ،بيور ج�ير (ل�ك� ّ�ل م��ن الإن�ت��اج�ين املحلي
وم�سابقة �أجمل �صقر من فئة جري �شاهني.
واخلارجي)ُ ،
وت�ت��وىل جلنة حتكيم مكونة م��ن خ�ب�راء �إم��ارات�ي�ين ودول�ي�ين يف جمال
ال�صقور و�إكثارها ،ومن �أع�ضاء يف نادي �صقاري الإمارات واالحتاد العاملي
لل�صقارة واملحافظة على الطيور اجل��ارح��ة ( ،)IAFتقييم ال�صقور

املُ�شاركة بدقة وفق العديد من ال�شروط منها الوزن و�أبعاد ج�سم الطري
(تفا�صيل قيا�سات الر�أ�س واجل�سم و�أرجل الطري) ،بالإ�ضافة �إىل تنا�سق
الري�ش ولونه ،وكذلك ال�صورة اجلمالية العامة ،ف�ض ً
ال عن �صحة الطري
وخلوه من الأمرا�ض.
ُتقام املُ�سابقة يف �آخ��ر �أي��ام املعر�ض ،يوم الأح��د � 2أكتوبر  ،2022حيث
يتوجب على �شركات ومزارع ال�صقور التي ترغب باملُ�شاركة ،احل�ضور �إىل
جناح نادي �صقّاري الإمارات يف موقع املعر�ض ،يف متام ال�ساعة ال�ساد�سة
م�سا ًء.
و ُي�ضفي قطاع ال�صقارة و�صناعة وابتكار ُم�ستلزماتها� ،أهمية بالغة على
الدورة القادمة من معر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد والفرو�سية ،وهو من
�أبرز القطاعات التي ينتظرها ع ُّ�شاق املعر�ض يف كل عام ُمنذ دورته الأوىل
العام  ،2003والتي �ش ّكلت �أحد �أهم عوامل اجلذب والنجاح على مدى
الدورات الالحقة.
و ُتقام الدورة القادمة (الـ  )19من املعر�ض الدويل لل�صيد والفرو�سية
"�أبوظبي  ،"2022خالل الفرتة من � 26سبتمرب ولغاية � 2أكتوبر
ال �ق��ا ِد َم�ين ،بتنظيم م��ن ن��ادي �صقاري الإم� ��ارات ،وب��رع��اي��ة ر�سمية من
هيئة البيئة� -أبوظبي ،ال�صندوق الدويل للحفاظ على احلبارى ،مركز
�أبوظبي الوطني للمعار�ض حيث ُيقام احل��دث ،وراع��ي قطاع "�أ�سلحة
ال�صيد" �شركة كاراكال الدولية� ،شريك جتربة الزائر �شركة بوالري�س
لل ُمعدّات الريا�ضية املُتخ�صّ �صة ،ورعاة الفعاليات كل من �شركة "�سمارت
ديزاين" و�شركة "اخليمة امللكية" ،و�شريك ال�سيارات الر�سمي "�إيه �أر بي
الإمارات" ،وال�شريك الداعم غرفة جتارة و�صناعة �أبوظبي.
و�أكد معايل ماجد علي املن�صوري ،رئي�س اللجنة العليا املنظمة للمعر�ض
الأم�ين العام لنادي �صقاري الإم ��ارات� ،أنّ امل�سابقات املبتكرة التي د�أب
املعر�ض على �إطالقها �سنوياً ،حققت ال�سبق والريادة لإمارة �أبوظبي يف

جمال الفعاليات التي ت�سعى للحفاظ على الرتاث الثقايف و�صون الأنواع
وحماية البيئة .وي�أتي يف طليعة تلك امل�سابقاتُ ،م�سابقة �أجمل و�أكرب
ال�صقور املكاثرة يف الأ�سر ،حيث ُيح�سب ملعر�ض �أبوظبي الدويل لل�صيد
والفرو�سية �أ ّن��ه �أ ّول من �أطلق ه��ذه الفعالية الفريدة من نوعها على
م�ستوى العامل ،ومن خالله انتقلت فكرة املُ�سابقة للعديد من الدول.
و�أ�شار معاليه �إىل �أنّ �أبوظبي عملت ب�شكل مبكر على و�ضع ا�سرتاتيجية
فاعلة ال�ستدامة ال�صقارة تعتمد على التو�سّ ع ب�أن�شطة �إكثارها بالأ�سر،
و�إن �ت��اج ط�ي��ور ذات م��وا��ص�ف��ات ع��ال�ي��ة ب ��أع��داد ك��اف�ي��ة وب��أ��س�ع��ار منا�سبة
لل�صقارين ،وذلك بالتوازي مع تنفيذ خطة توعوية لهواة ال�صقارة من
�أجل احلفاظ على ال�صقور الربية ،واحل ّد من �صيدها.
وج��اء �إط�ل�اق املُ�سابقة م��ن منطلق ت�شجيع ال�صقارين على ا�ستخدام
ال�صقور املُكاثرة يف الأ�سر يف ممار�سة ريا�ضتهم املف�ضلة ،وحتفيز خرباء
�إكثار ال�صقور ومزارعها على �إنتاج �صقور �أكرب حجماً و�أجمل �شك ً
ال من
حيث الري�ش واللون ،واال�ستغناء بالتايل عن ا�ستخدام �صقور الوح�ش يف
الربية مبا يتيح لها فر�ص التكاثر ب�شكل �أكرب.
ويحر�ص عدد كبري من مربي ال�صقور واملُخت�صني بتكاثرها وتدريبها
وم�ستلزماتها ،من
ومبتكري �أدوات ال�صقارة ُ
ورعايتها� ،إ�ضافة ملُ�صنّعي ُ
منطقة ال�شرق الأو� �س��ط وخمتلف ال �ق��ارات ،للتواجد يف فعاليات هذا
احلدث الذي �أ�صبح وجهة فريدة ل�صقاري العامل وحمطة جاذبة ملربي
وملتقى للت�شاور وتبادل اخلربات حول عامل ال�صقارة وال�صيد
ال�صقورُ ،
املُ�ستدام.
و ُت�شارك يف املعر�ض �شركات �إقليمية ودولية ُتقدّم �أحدث التقنيات املتعلقة
وم�ستلزماتها القدمية واحلديثة� ،إ�ضافة لل�شركات املُهتمة
بال�صقارة ُ
ب�صحة الطيور وعالجها و�أدويتها ،ف�ض ً
ال عن جمعيات ونوادي خمت�صة
برتبية ال�صقور وتدريبها وال�صيد بها ،تنتمي لالحتاد العاملي لل�صقارة

واملحافظة على الطيور اجلارحة الذي ي�ضم يف ع�ضويته نحو مائة �ألف
�صقار يمُ ّثلون  110نادياً وم�ؤ�س�سة من  90دولة.

طموح النهائي يراود منتخبات ال�سعودية وفل�سطني وم�صر واجلزائر بك�أ�س العرب لل�شباب
•• �أبها-وام:

ي�ت�ط�ل��ع امل �ن �ت �خ��ب ال �� �س �ع��ودي لكرة
ال�ق��دم لل�شباب �إىل موا�صلة رحلة
ال��دف��اع ع��ن ل�ق�ب��ه يف ب�ط��ول��ة ك�أ�س
ال�ع��رب لل�شباب "حتت  20عاما"
عندما يلتقي ن�ظ�يره الفل�سطيني
ال� �ي ��وم الأرب � �ع� ��اء يف ال� � ��دور ن�صف
النهائي للبطولة  ،التي ت�ست�ضيفها
مدينة �أبها ال�سعودية.
كما يراود الأمل كال من املنتخبني
امل �� �ص��ري واجل ��زائ ��ري ل�ل�ت��أه��ل �إىل
ال�ن�ه��ائ��ي ع�ن��دم��ا يلتقيان ال �ي��وم يف
املواجهة الأخرى بن�صف النهائي.
وي�ح�ت���ض��ن م�ل�ع��ب م��دي �ن��ة الأم�ي�ر
�سلطان ب��ن عبدالعزيز الريا�ضية
م � � �ب� � ��اراة امل� �ن� �ت� �خ� �ب�ي�ن ال� ��� �س� �ع ��ودي
والفل�سطيني ،فيما ي�شهد ملعب
ن��ادي �ضمك مباراة منتخبي م�صر
واجلزائر.
و�ضمنت امل �ب��ارات��ان ب�ه��ذا �أن يكون
النهائي العربي "�آ�سيويا� -أفريقيا"

املا�ضية عام  2021يف م�صر بالفوز
على نظريه اجلزائري يف النهائي.
وي�أمل كل من املنتخبني ال�سعودي
واجل � � ��زائ � � ��ري يف ب � �ل� ��وغ النهائي
للن�سخة الثانية على التوايل  ،ولكن
طموح النهائي يراود �أي�ضا كال من
امل�ن�ت�خ�ب�ين امل �� �ص��ري والفل�سطيني
 ،ال�ل��ذي��ن مل ي�سبق لهما الو�صول
للنهائي يف �أي م��ن الن�سخ الأربعة
امل��ا� �ض �ي��ة ال� �ت ��ي �أق �ي �م ��ت م ��ن هذه
البطولة.
وقدمت ال�سعودية حتى الآن ن�سخة
ناجحة من البطولة ،التي انطلقت
مب �� �ش��ارك��ة  18م �ن �ت �خ � ًب��ا ،لتن�ضم
�إىل ��س�ل���س�ل��ة م��ن ال �ب �ط��والت التي
اح�ت���ض�ن�ت�ه��ا ال���س�ع��ودي��ة يف الفرتة
امل��ا��ض�ي��ة ،وم��ن بينها ك ��أ���س العرب
لكرة ال�ق��دم لل�صاالت م��ن � 20إىل
 28يونيو املا�ضي ،وبطولة احتاد
غ��رب �آ��س�ي��ا ل�ك��رة ال�ق��دم ال�شاطئية
بغ�ض النظر ع��ن ه��وي��ة الفريقني ت � ��أه ��ل ل �ن �� �ص��ف ال �ن �ه��ائ��ي يف هذه رب ��ع ال �ن �ه��ائ��ي ب �ع��د ان �ت �ه��اء املباراة بركالت الرتجيح بعد انتهاء اللقاء ن�صف النهائي بالفوز على نظريه بالفوز . 0-1
املغربي  ،1-2فيما ت��أه��ل منتخب وي �ح �م��ل امل�ن�ت�خ��ب ال �� �س �ع��ودي لقب مب��دي�ن��ة ج� ��ازان م��ن � 18إىل 23
الن�سخة م��ن البطولة ب�ف��وزه على بالتعادل ال�سلبي ،كما ف��از منتخب بالتعادل .1-1
املت�أهلني.
وك ��ان امل�ن�ت�خ��ب ال���س�ع��ودي لل�شباب نظريه اليمني بركالت الرتجيح يف ف �ل �� �س �ط�ين ع �ل��ى ن� �ظ�ي�ره الأردين وحجز املنتخب امل�صري مقعده يف اجلزائر على ح�ساب منتخب تون�س البطولة بعدما �أحرز ك�أ�س الن�سخة مايو املا�ضي.

 53ريا�ضيا ميثلون الإمارات يف دورة �ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي برتكيا
•• دبي-وام:

تخو�ض الإمارات غمار الن�سخة اخلام�سة من دورة �ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي ،بـ
 53ريا�ضياً وريا�ضية يتناف�سون يف  9ريا�ضات فردية خمتلفة.
وت�ست�ضيف مدينة قونية الرتكية فعاليات ال��دورة من � 9إىل � 18أغ�سط�س
احلايل ،مب�شاركة  6000ريا�ضي من  56دولة يتناف�سون يف  24ريا�ضة من
خالل  483م�سابقة ريا�ضية يف  13موقعاً خمتلفاً بح�ضور  2000متطوع.
وت�شارك الإم ��ارات يف فعاليات ال��رم��اي��ة ،والقو�س وال�سهم ،والقو�س وال�سهم
لأ�صحاب الهمم ،والكاراتيه ،واجل��ودو ،والتايكوندو ،وامل�ب��ارزة ،ورف��ع الأثقال،
وال�سباحة ،والدراجات.

واعتمدت اللجنة الأوملبية الوطنية اختيار �سعادة العميد �أحمد حمدان الزيودي
ع�ضو املكتب التنفيذي للجنة رئي�ساً لوفد الإم��ارات يف ال��دورة ،كما مت اختيار
بطي �أحمد العبدويل مدير �ش�ؤون االحتادات الريا�ضية باللجنة مديراً للوفد.
وي�ستهل منتخبنا الوطني ل�ل��دراج��ات م�شواره يف ال ��دورة ي��وم اجلمعة املقبل
مبناف�سات امل�ضمار ،والتي ت�ستمر � 4أي��ام .كما ي�شارك املنتخب يف م�سابقات
الطريق.
وي�ضم منتخب الإم��ارات يف ه��ذه ال��دورة  9دراج�ين من بينهم  6من الرجال
"يو�سف م�يرزا و�أح�م��د املن�صوري وج��اب��ر املن�صوري ،وخ��ال��د املعيوف و�سيف
الكعبي ،ووليد النقبي" ،و 3من ال�سيدات "�صفية ال�صايغ و�شيخة عي�سى ،وزهرة
ح�سني" .و�أك��د �سعادة العميد �أحمد حمدان الزيودي �أهمية حتقيق املكت�سبات

والأه ��داف وو�ضع ا�سم الوطن ف��وق كل اعتبار وا�ستكمال ما ح�صدته ريا�ضة
الإمارات من �إجنازات وجناحات ونتائج �سوا ًء يف الن�سخ املا�ضية من الدورة �أو يف
جميع اال�ستحقاقات الريا�ضية التي يحمل فيها �أبناء الإمارات م�س�ؤولية متثيل
الدولة .و�أع��رب عن اعتزازه بالثقة الغالية واختياره رئي�ساً لوفد الإم��ارات يف
هذه الدورة ،متقدماً بخال�ص ال�شكر والتقدير �إىل �سمو ال�شيخ �أحمد بن حممد
بن را�شد �آل مكتوم رئي�س اللجنة الأوملبية الوطنية.
وقال " ن�سعى من خالل تلك املحطات الريا�ضية القوية لإي�صال العديد من
الر�سائل ،لي�س فقط بالرتكيز على النتائج وامليداليات امللونة بل بعك�س ال�صورة
امل�شرقة للوطن واملكانة الفريدة وال�سمعة احل�سنة التي عرفت بها الإمارات �أمام
العامل ب�أكمله ،وهو الأمر الذي يزيد من م�س�ؤوليتنا خالل دورة �ألعاب الت�ضامن

الإ�سالمي".
و�أ�ضاف " نطمح من خالل هذه امل�شاركة �إىل اعتالء من�صات التتويج ورفع علم
الوطن يف حمفل بهذا احلجم� ،إ�ضافة لثقتنا الكبرية يف �أبنائنا الريا�ضيني من
�أ�صحاب الهمم ،والذين �سي�شاركون يف مناف�سات لعبة القو�س وال�سهم".
و�أ�شار الزيودي �إىل �أن امل�شاركة يف �ألعاب الت�ضامن الإ�سالمي ت�أتي بعد جناح
الوفود الريا�ضية للإمارات يف حتقيق نتائج مميزة خالل اال�ستحقاقات التي
�أقيمت العام اجلاري على امل�ستوى اخلليجي يف دورة الألعاب اخلليجية الثالثة
بالكويت يف مايو املا�ضي ودورة الألعاب العاملية يف مدينة برمنجهام الأمريكية
يف يوليو املا�ضي ،ما ي�ؤكد �أهمية امل�ضي قدماً يف م�سرية ح�صد امليداليات واملراكز
الأوىل وتعزيز املح�صلة النهائية يف كل م�شاركة.
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خالد بن حمد يدعو لتطوير الريا�ضة املدر�سية
لكونها اللبنة الأوىل ل�صناعة �أبطال امل�ستقبل
•• املنامة-الفجر:

18

دع��ا �سمو ال�شيخ خ��ال��د ب��ن ح�م��د �آل خليفة ال�ن��ائ��ب االول
لرئي�س املجل�س الأع�ل��ى لل�شباب والريا�ضة رئي�س الهيئة
العامة للريا�ضة رئي�س اللجنة االوملبية يف البحرين �إىل
موا�صلة تطوير الريا�ضة املدر�سية لكونها ت�شكل اللبنة
الأوىل يف اكت�شاف املواهب الريا�ضية ومن ثم �صقلها ودعمها
ل�صناعة �أبطال امل�ستقبل.

والتقى ال�شيخ خالد ب��ن حمد م��ع ال��دك�ت��ور حممد مبارك وال�ل�ي��اق��ة ،ف��ال��ري��ا��ض��ة ت�سهم يف حت�سني م���س�ت��وي��ات الأداء
املدير العام ل�ش�ؤون املدار�س بوزارة الرتبية والتعليم ،ووجه الدرا�سية عرب تعزيز ح�س التناف�سية والعمل بروح الفريق،
ل��درا��س��ة �إمكانية تطوير ال���ص��االت الريا�ضية يف املدار�س ،كما تعزز ال�صحة النف�سية وح�س التنظيم وامل�س�ؤولية لدى
وال�ب��دء يف م�شروع امل��در��س��ة الريا�ضية ،و�أك��د على �ضرورة الطلبة .من جانبه ،قال الدكتور حممد مبارك� :إن العمل
�أن يتم من خالل املدر�سة الريا�ضية الرتكيز على التكامل �سيبد�أ على الفور لتنفيذ التوجيهات املتعلقة بفتح املجال
بني تطبيق الأن�شطة الريا�ضية ومتابعة اللياقة ال�صحية للأندية واالحت��ادات ال�ستخدام املن�ش�آت املدر�سية وم�شروع
املدر�سة الريا�ضية وم��ا يتطلبه ذل��ك من تطوير ال�صاالت
والتغذية ال�سليمة للطلبة.
وتابع� :إن دور الريا�ضة املدر�سية يتجاوز اجلوانب اجل�سدية الريا�ضية بال�صورة املطلوبة.

بطولة يو �إف �سي � :280أوليفريا �ضد ماخات�شيف تقدم جتربة ا�ستثنائية للمتفرجني مع طرح باقات كبار ال�شخ�صيات املحدودة واخلا�صة
• الباقات ُتتيح ح�ضور فعاليات قيا�س الوزن واجلوالت احل�صرية خلف الكوالي�س
• الباقات متوفرة من خالل ufcvip.com
لفئة الوزن اخلفيف يف �صالة االحتاد �أرينا بجزيرة يا�س يوم
•• �أبوظبي-الفجر:
ال�سبت � 22أكتوبر املقبل.
�أطلقت دائ��رة الثقافة وال�سياحة – �أبوظبي وم�ؤ�س�سة يو وت �ت �ن��وع امل ��زاي ��ا ال �ت��ي ُت��وف��ره��ا ت ��ذاك ��ر ك �ب��ار ال�شخ�صيات
�إف �سي باقات مميزة متنح عُ�شاق الفنون القتالية املختلطة بح�سب فئاتها ،التي ت�شمل "الدخول ال�سهل" و"املُتحدي"
فر�صة اال�ستمتاع بتجربة ا�ستثنائية خالل ح�ضور مناف�سات و"املنافِ�س" و"البطل" و"ال ُنخبة" ،وال�ت��ي متنح حاملها
بطولة ي��و �إف �سي � :280أول�ي�ف�يرا �ضد ماخات�شيف التي فر�صة ا�ستثنائية للو�صول واال�ستمتاع بجميع و�سائل الراحة
ت�ست�ضيفها �أبوظبي يف �شهر �أكتوبر املقبل.
احل�صرية .وت�شمل م��زاي��ا باقة "الو�صول ال�سل�س" املقعد
وي�ت��وف��ر ح��ال�ي�اً ع��دد حم ��دود م��ن ب��اق��ات ك�ب��ار ال�شخ�صيات املخ�ص�ص وح�ضور فعاليات قيا�س ال ��وزن واحل���ص��ول على
لل�شراء م��ن خ�لال  ، ufcvip.comم��ا يتيح للجمهور املنتجات اخلا�صة مب�ؤ�س�سة ي��و �إف ��س��ي ،بينما ت��زخ��ر باقة
ح�ضور بطولة يو �إف �سي  280املرتقبة� ،أبرز فعاليات �أ�سبوع "النخبة" بتذاكر يف ال�صفوف الأمامية ودعوة �إىل الفعالية
�أبوظبي للتحدي ،والتي ُتتوج بنزال م�شوق يجمع بني ت�شارلز اخل��ا��ص��ة وف��ر��ص��ة ح�ضور ال�ل�ق��اءات م��ع املقاتلني والتقاط
�أوليفريا ،املُ�صنف الأول �ضمن فئته ،ومناف�سه املُ�صنف رابعاً �صورة تذكارية مع ال�سيد دانا وايت ،رئي�س يو �إف �سي ،خالل
�إ�سالم ماخات�شيف ،للفوز باللقب ال�شاغر لبطولة يو �إف �سي عملية قيا�س ال��وزن ،ف�ض ً
ال عن الو�صول �إىل املمر اخلا�ص

بكبار ال�شخ�صيات وغريها الكثري.
ومع طرح هذه الباقات املحدودة ونفاذ جميع التذاكر العامة
خالل وقت قيا�سي ،من املتوقع �أن ُي�سارع عُ�شاق يو �إف �سي
الغتنام فر�صة اال�ستمتاع بهذه التجارب اال�ستثنائية.
و ُت�ع��د البطولة �أح��دث الفعاليات ال �ب��ارزة التي ت�ست�ضيفها
العا�صمة الإماراتية .ويمُ ثل نزال يو �إف �سي � :280أوليفريا
�ضد ماخات�شيف بالتعاون وال�شراكة مع فال�ش للرتفيه �أهم
فعاليات �أ�سبوع �أبوظبي للتحدّي .الفعالية الرابعة �ضمن
ال�شراكة اال�سرتاتيجية التي متتد خلم�سة �أع��وام بني دائرة
الثقافة وال�سياحة � -أبوظبي وم�ؤ�س�سة يو �إف �سي ،ينطلق
امل�ه��رج��ان على م��دى �أ��س�ب��وع ب�ين � 23-17أك�ت��وب��ر ،ويزخر
مبجموعة من الأن�شطة الريا�ضية والرتفيهية والفعاليات
املتنوعة التي ت�ست�ضيفها خمتلف �أرجاء الإمارة.

مب�شاركة جودو الإمارات

قرعة بطولة �آ�سيا للجودو اليوم يف كازاخ�ستان
جترى بعد ظهر اليوم بفندق رايد�سون مبدينة نور �سلطان يف كازاخ�ستان قرعة
بطولة �آ�سيا للمنتخبات والفردي لأبطال النخبة املقامة هناك خالل الفرتة
م��ن ال�ف�ترة م��ن  4وحتى � 6أغ�سط�س احل��ايل مب�شاركة  200الع��ب والعبة
من  19دولة  ،والتي تتقدمها  5منتخبات عربية �آ�سيوية تتمثل يف منتخبات
الإم��ارات ،و قطر ،و الكويت ،و لبنان ،واليمن  ،ويعقب حفل القرعة اجتماع
حكام البطولة واالجتماع الفني العام ويف اخلام�سة م�ساء تبد�أ �إجراءات امليزان
للفئات اخلفيفة من اجلن�سني التي تخو�ض مناف�سات اليوم الأول التي تبد�أ يف
العا�شرة من �صباح يوم غد اخلمي�س ب�صالة ق�صر الفنون .
وير�أ�س بعثة منتخبنا الوطني للجودو ال�سيد نا�صر التميمي �أمني ال�سر العام
لالحتاد �أمني �صندوق االحتاد الدويل للجودو ،وت�ضم كل من املدرب فيكتور
�سيكرتوف ،بجانب  6العبني وهم :جورام �شغيلي الذي ي�شارك يف وزن اخلفيف

حتت  66كجم ،و�سعيد النقبي يف وزن حتت  73كجم ،با�شو نوغزاري يف وزن
حتت  81كجم ،وجريجوريان �أرام يف وزن حتت  90كجم وزافر كو�سوف يف وزن
فوق  100كجم ،وماجو ماروف يف وزن فوق  100كغم بجانب الوزن املفتوح.
واطم�أن �سعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س احتاد امل�صارعة واجلودو عقب
و�صول البعثة من جورجيا على �سالمتهم ومدى ا�ستعدادهم خلو�ض مناف�سات
التحدي الآ�سيوي بهدف ترك ب�صمة م�ضيئة عقب النتائج الدولية التي حتققت
م�ؤخرا يف نطاق اال�ستعدادات للم�شاركة يف الدورة اخلام�سة لألعاب الت�ضامن
الإ�سالمي يف تركيا من � 9إىل � 18أغ�سط�س احلايل ثم بطولة العامل للجودو
التي تقام يف ط�شقند عا�صمة �أوزبك�ستان خالل الفرتة من � 2إىل � 12أكتوبر
القادم ،قبل ا�ست�ضافة بطولة �أبو ظبي جراند �سالم الكربى للجودو يف � 21إىل
� 23أكتوبر القادم.

منتخب ال�سيدات يت�ألق يف الأوملبياد ال�شطرجني
•• ت�شيناي-الفجر

وا� �ص �ل��ت ب �ع �ث��ة م�ن�ت�خ�ب�ن��ا الوطني
للرجال وال�سيدات النتائج املتميزة
يف الأوملبياد العاملي لل�شطرجن رقم
 44وال� ��ذي ي �ق��ام ح��ال�ي��ا مبدينة
ت���ش�ي�ن��اي ال �ه �ن��دي��ة وي���س�ت�م��ر حتى
� 10أغ�سط�س اجلاري ،حيث خا�ض
العبونا  4جوالت حتى الآن وكانت
نتائج ال�سيدات الأب ��رز حيث تقدم
للمركز الثاين يف جمموعتهم فيما
تنتظر �إدارة البعثة حتقيق نتائج
ج �ي ��دة ع �ل��ى م �� �س �ت��وى ال� ��رج� ��ال يف
اجلوالت املقبلة.
و�أكدت خلود الزرعوين رئي�سة البعثة
�أن النتائج حتى الآن مر�ضية على
م�ستوى ال�سيدات والرجال ونطمح
يف نتائج �أف�ضل يف اجل��والت املقبلة،
ورغم خ�سارة منتخب ال�سيدات �أمام

�أذربيجان القوي يف اجلولة الأوىل �إال م��ع منتخب م�صر يف م �ب��اراة قوية
�أن املنتخب ا�ستعاد النتائج اجليدة يف وقمة عربية يف الأوملبياد ثم الفوز
اجلولة الثانية بالفوز على قرب�ص يف اجل��ول��ة ال��راب�ع��ة على موزمبيق
 ،0-4ثم التعادل يف اجلولة الثالثة  ،0-4وعلى م�ستوى النتائج الفردية

حققت مرمي عي�سى  3نقاط من 3
مباريات ورو�ضة ال�سركال  3نقاط
م��ن  4م �ب��اري��ات وم ��وزة املن�صوري
حققت فوزين من  4مباريات ،وافية

دروي�ش حققت فوز من  3مباريات و�أ��ض��اف��ت �أن جميع الع�ب��ي الرجال
وعائ�شة �سرحان فوز من مباراتني ،م ��ن ال �� �ش �ب��اب ومي �ث �ل��ون م�ستقبل
وي �ح �ت��ل م�ن�ت�خ��ب ال �� �س �ي��دات املركز ال �� �ش �ط��رجن الإم� � ��ارات� � ��ي �إب ��راه� �ي ��م
�سلطان وعمران احلو�سني وحممد
الثاين يف هذه الفئة".

�سعيد الليلي وعبدالرحمن الطاهر
والأخري حقق نتائج جيدة حتى الآن
رغم �صغر �سنه حيث فاز يف مبارتني
من �أ�صل  4ج��والت ،وعلى م�ستوى

م�ن�ت�خ��ب ال ��رج ��ال خ���س��ر املواجهة
الأوىل �أم ��ام الهند �أح��د املر�شحني
للفوز باللقب ،ويف اجل��ول��ة الثانية
ف ��ازوا على ال�سنغال بنتيجة 1/3
حيث ف��از ال�لاع�ب��ون عثمان مو�سى
وحم � �م ��د � �س �ع �ي��د وع �ب ��دال ��رح �م ��ن
الطاهر ثم اخل�سارة على الربتغال
وال �ف��وز ع�ل��ى مدغ�شقر يف اجلولة
ال ��راب� �ع ��ة ب�ن�ت�ي�ج��ة ، 1.5 / 2.5
حيث فاز الالعبون ابراهيم �سلطان
وعبدالرحمن الطاهر وتعادل عثمان
مو�سى  ،وننتظر �أن تتح�سن النتائج
للأف�ضل يف اجلوالت املقبلة.
واختتمت قائلة ":املعنويات عالية
ل��دى جميع ال�لاع�ب�ين والالعبات
والذين ي�شعرون بامل�س�ؤولية ولديهم
حافز كبري يف ترك ب�صمة يف املحفل
العاملي ي�شارك يف ما يقرب من 190
دولة وهو ما نتمناه منهم".

احتاد الكرة ُينظم ور�شة عمل ملُق ّيمي احلكام

•• دبي-الفجر:

نظمت �إدارة احلكام باحتاد الإمارات لكرة القدم �أم�س الأول ،ور�شة عمل فنية
ملُق ّيمي احلكام مب�شاركة  21مقيماً ،وذل��ك �ضمن برنامج تن�شيط خربات

و�إع ��داد منت�سبي منظومة التحكيم م��ن املحا�ضرين وامل ُ�ق� ّي�م�ين واحلكام
للمو�سم الريا�ضي اجلديد.
وتناولت الور�شة مراجعة ومناق�شة ق��ان��ون اللعبة والتعديالت الأخرية
التي طر�أت عليه ودخلت حيز التنفيذ بداية من املو�سم الريا�ضي -2020

� ،2021إ�ضافة لكتابة املُق ّيم لتقرير �أداء احلكام وفقًا للنموذج املعتمد من بالتعاون مع االحتاد الدويل ،خالل الفرتة من � 28إىل  31يوليو املا�ضي،
مب�شاركة  38حك ًما.
االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم.
من جهة �أخ��رى ،اختتمت �أول �أول �أم�س فعاليات ور�شة عمل تقنية حكم وق ��دم حم ��اور ال��ور��ش��ة الأوزب �ك��ي ف��ره��اد ع �ب��داهلل ،امل�ح��ا��ض��ر املعتمد لدى
ال�ف�ي��دي��و امل���س��اع��د ( ،)VARال�ت��ي نظمها احت ��اد الإم � ��ارات ل�ك��رة القدم االحتادين الآ�سيوي والدويل ،ونخبة من املحا�ضرين املحل ّيني.
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الأكادميية الأوملبية القطرية تنظم دورة لتعزيز الثقافة الأوملبية للمدربني
•• الدوحة-الفجر:

نظمت الأكادميية الأوملبية القطرية دورة تدريب املدربني يف التثقيف الأوملبي
باعتماد من برنامج تعليم الثقافة الأوملبية يف اللجنة الأوملبية الدولية .هدفت
ال��دورة ،التي �شارك فيها ما يقارب الع�شرين دار�سا من قطر وخارجها� ،إىل
تهيئة و�صقل الدار�سني ليكونوا م�ؤهلني لتقدمي حما�ضرات وندوات الثقافة
الأوملبية ،والتي تعد من �أهم ركائز روزنامة الأكادميية الأوملبية القطرية .قدم
الدورة ه�شام العدواين نائب رئي�س االحتاد العماين للريا�ضة املدر�سية ،مدير
برنامج دبلوم الإدارة الريا�ضية يف اللجنة الأوملبية الدولية ،و�ساعده يف تقدمي
امل�ح��ا��ض��رات ك��ل م��ن حممد عمر م��درب ال�سباحة يف ن��ادي اخل��ور الريا�ضي،
وح�سناء بوحقب من الأكادميية الأوملبية القطرية ،حيث قاما بتقدمي جانب

منتخب الإمارات يلتقي نظريه الأرجنتيني ب�أبوظبي نوفمرب املقبل

مدرب «الأبي�ض» يك�شف تفا�صيل
املرحلة املقبلة ا�ستعدادا لـ  3بطوالت
•• دبي-وام:

�أعلن الأرجنتيني رودولفو �أروابارينا املدير الفني ملنتخبنا الوطني لكرة
القدم عن تفا�صيل م�سرية الفريق يف املرحلة املقبلة ،والتي �ست�شهد امل�شاركة
يف  3بطوالت هي ك�أ�س اخلليج وك�أ�س غرب �آ�سيا وك�أ�س �آ�سيا.
و�أ�شار �أروابارينا �أن املنتخب �سيبد�أ ا�ستعداداته لهذه االرتباطات مبع�سكر
خارجي يف النم�سا من � 18إىل � 28سبتمرب املقبل ،تتخلله مباراتان وديتان
مل يتم اال�ستقرار عليهما حتى الآن ،يف ح�ين ينتظم الفريق يف مع�سكر
ث��ان ب�أبوظبي خ�لال نوفمرب املقبل ،تتخلله �أي�ضا ودي�ت��ان �أم��ام منتخبي
الأرجنتني وكازاخ�ستان يف  16و 20من ال�شهر نف�سه.
و�أو�ضح خالل م�ؤمتر �صحفي عقد ام�س الأول مبقر احتاد الكرة يف دبي،
�ضمن ا�سرتاتيجية جلنة املنتخبات يف التوا�صل مع الإعالم املحلي �أنه بداية
من غدا اخلمي�س �سيبد�أ جولة يف �أوروبا ملتابعة مع�سكرات الأندية الإماراتية
املقامة هناك ا�ستعدادا للمو�سم املقبل.
و�أ�شار �إىل �أن البداية �ستكون من هولندا ملتابعة مع�سكر كل من ناديي الو�صل
واجلزيرة ،ثم النم�سا ملتابعة الوحدة وال�شارقة على �أن ي�سافر �إىل �أملانيا يف
منت�صف ال�شهر ملتابعة فريق العني ،مو�ضحا �أنه �سيلتقي مع الأجهزة الفنية
للأندية للوقوف على �آخر اال�ستعدادات.
و�أك ��د �أرواب��اري �ن��ا �أن��ه �سيوا�صل العمل بنف�س طريقته لتقدمي الأف�ضل
للمنتخب والو�صول لأعلى درج��ات اجلاهزية ،من خالل ح�ضور مباريات
ال��دوري واختيار الالعبني مبا يتنا�سب مع �أهمية املرحلة املقبلة ،حيث
�سيكون الرتكيز على الالعبني ال�شباب بجانب �أ�صحاب اخلربة.
ولفت �إىل �أنه جاء �إىل الإمارات لتحقيق الإجنازات مع املنتخب الأول ولي�س
من �أجل امل�شاركة يف البطوالت ،و�أنه �سي�سعى للمناف�سة بقوة على البطوالت

الثالث التي تقام يف الفرتة املقبلة ،و�أن هدفه هو حتقيق البطوالت بالفعل
ولي�س بالقول فقط وهو التزام يجب �أن يعود على الالعبني والأندية �أي�ضا
برفع م�ستوى م�سابقة الدوري ما ينعك�س على �أداء املنتخب الوطني.
وحت��دث امل��درب الأرجنتيني ع��ن م�ب��اراة منتخبنا الوطني �أم��ام �أ�سرتاليا
يف امللحق الآ�سيوي �ضمن ت�صفيات ك�أ�س العامل  ،2022والتي خ�سرها
املنتخب ،حيث �أكد �أروابارينا �أنه �سعيد للغاية مبا قدمه الالعبون من �أداء
جيد رغم اخل�سارة وعدم بلوغ املونديال ،م�شريا �إىل �أنه يقدر حالة احلزن
التي كانوا عليها وهي دليل وا�ضح على حتملهم للم�س�ؤولية و�شعورهم بها .
ون��وه �إىل �أن هدفه هو االرت�ق��اء مب�ستوى الفريق وو�ضعه يف املكانة التي
ي�ستحقها ب�ين املنتخبات ال �ك�برى ،م��ن خ�لال الإع� ��داد اجل�ي��د على كافة
اجلوانب خا�صة البدين.
وع��ن ر�أي��ه ب�ش�أن تخ�صي�ص  8.5بطاقة للمنتخبات الآ�سيوية يف م�سرية
الت�أهل لك�أ�س العامل  2026بدال من  4.5بطاقة ،قال �أروابارينا � " :أمر
جيد للغاية لكافة املنتخبات الآ�سيوية ،و�سنعمل على الت�أهل لهذه الن�سخة
".
ودعا �أروابارينا جميع �أندية الدوري ب�ضرورة العمل على تطوير امل�ستوى
حتى ينعك�س ذل��ك على املنتخب الوطني خ�لال املرحلة املقبلة ،وكذلك
الأندية امل�شاركة يف دوري �أبطال �آ�سيا ،م�ؤكدا �أن و�صولها لأبعد نقطة ممكنة
�سيكون له املردود الإيجابي على املنتخب �أي�ضا.
وفيما يتعلق بزيادة عدد الالعبني الأجانب مب�سابقة الدوري� ،أكد �أروابارينا
�أن ال �ق��رار ي��دع��و ال�لاع�ب�ين الإم��ارات �ي�ين ل�ب��ذل م��زي��د م��ن اجل�ه��د والعمل
والتدريب ب�شكل م�ستمر لتقدمي امل�ستوى الأف�ضل ،وق��ال  " :من جانبنا
كجهاز فني� ،سيكون التوا�صل دائما مع الالعبني والأجهزة الفنية لتطوير
�أداء الالعبني ودعمهم".

من املحا�ضرات النظرية ،وتقدمي م�ه��ارات التطبيق العملي للقيم الأوملبية
خالل �أيام الدورة.
تناولت ال��دورة العديد من املحاور ،حيث ا�ستعر�ض املحا�ضرون بداية �سردا
تاريخيا لن�ش�أة الألعاب الأوملبية القدمية يف اليونان وتاريخها القدمي والكبري،
وم��ن ث��م انتقلوا للحديث ع��ن الأل �ع��اب الأومل�ب�ي��ة احل��دي�ث��ة ،والقيم الأوملبية
الرئي�سية الثالث "التميز وال�صداقة واالحرتام" ،ومبادئ احلركة الأوملبية.
كما مت تقدمي من��اذج م��ن تطبيقات الأن�شطة املعرفية لن�شر القيم واملبادئ
الأوملبية ل��دى الطالب يف ح�ص�ص الرتبية البدنية ،مع كيفية �إدخ��ال القيم
الأوملبية �ضمن خطة بناء در�س الرتبية الريا�ضية �أو احل�صة التدريبية وفقا
للمراحل العمرية املختلفة ،وت�ع��رف ال��دار��س��ون على �أ�ساليب و�أن ��واع حتفيز
الن�شء على ممار�سة الأن�شطة الريا�ضية.
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ريا�ضيون :املدربون ير�سمون مالمح
املناف�سة باملو�سم املقبل للدوري
•• �أبوظبي -وام:

وا�صلت فرق دوري �أدن��وك للمحرتفني لكرة القدم ا�ستعداداتها املكثفة
للمو�سم املقبل ،وحققت معظمها نتائج م�ث�يرة والف�ت��ة للنظر خالل
املباريات الودية التي خا�ضتها يف الآون��ة الأخ�يرة لت�ؤكد النتائج مدى
جدية هذه الفرق يف اال�ستعداد للمو�سم اجلديد.
وبرغم هذا  ،يرى حمللون ريا�ضيون �أن نتائج املباريات الودية لي�ست
مقيا�سا نهائيا على ما ميكن �أن يقدمه �أي فريق خالل فعاليات املو�سم
خا�صة و�أن�ه��ا تت�سم بطابع التجارب واالخ�ت�ب��ار على م�ستوى اخلطط
والناحية الفنية والبدنية.
وي�شري حمللون �إىل �أن املو�سم املقبل م��ن دوري �أدن ��وك للمحرتفني،
�سيكون دوري "للمدربني" و�أن املديرين الفنيني هم القادرون على ر�سم
مالمح املناف�سة يف امل�سابقة ،حيث يتميز معظمهم باخلربة الكبرية يف
املنطقة ويحظى �أك�ثر من م��درب ب�سجل حافل بالبطوالت ما يعني �أن
املناف�سة �ستكون قوية فيما بينهم.
وعادت �أندية دوري �أدنوك للمحرتفني �إىل �إقامة املع�سكرات ال�صيفية يف
�أوروبا بعدما حالت جائحة كورونا دون ذلك خالل ا�ستعدادات الفرق قبل
بداية املو�سمني املا�ضيني.
و�شهدت العديد من املباريات الودية لأندية دوري �أدن��وك للمحرتفني
خ�ل�ال ال �ف�ت�رة امل��ا� �ض �ي��ة غ � ��زارة ت�ه��دي�ف�ي��ة يف م��واج �ه��ة ب�ع����ض الفرق
الأوروبية.
وعلى �سبيل املثال ،فاز ال�شارقة على انكربروت النم�ساوي  ، 0-11وتغلب
احتاد كلباء على �شامبيون ال�سلوفيني بخما�سية نظيفة ،وفاز دبا على
بدين�ستيفو ال�صربي  ،0-3والوحدة على فيكري�ستا كراكوف البولندي
 ، 2-3واجلزيرة على جوجن �أيندهوفن الهولندي .1-2
ورغ��م ه��ذا  ،ي��رى حمللون �أن ه��ذه النتائج والأه ��داف الغزيرة لي�ست

م��ؤ��ش��را �أك �ي��دا على م��ا ميكن �أن ت�شهده املناف�سة الر�سمية يف املو�سم
اجلديد بدوري �أدنوك للمحرتفني خا�صة و�أن معظم الفرق ال تزال يف
مرحلة التجهيز الأوىل.
وقال املحلل الريا�ضي �أحمد حماد املدير التنفيذي ال�سابق لنادي �شباب
الأهلي �أن املو�سم القادم هو مو�سم "املدربني" و�أن فرتة الإعداد احلالية
ونتائج الفرق يف املع�سكرات اخلارجية ال تعك�س كثريا م�ستويات فرق
دوري �أدنوك ،خا�صة و�أنها للتجربة فقط.
و�أ�ضاف " خالل التجارب الودية باملع�سكرات ال�صيفية يعمل املدرب على
جتربة خطوط الدفاع والهجوم والرتكيز على نقاط معينة يف طريقة
اللعب ،ما يعني �أن الأمر يف �إطار الإعداد والتقييم للفريق ،وال تعك�س �أي
نتيجة م�ستوى الفريق �أو مهارات العبيه خا�صة و�إن كانت املباريات �أمام
فرق غري معروفة".
وق��ال " �شهدت الفرتة املا�ضية تعاقد الأن��دي��ة مع مدربني من الطراز
الأول ومن �أ�صحاب اخلربات الكبرية يف املالعب العربية واخلليجية ،ما
يعني �أن املناف�سة �ستكون �شديدة فيما بينهم ،ما ينعك�س على �أداء الفريق
يف امللعب ،ورغبته يف املناف�سة على البطوالت".
وي��رى عبد ال��وه��اب عبد ال�ق��ادر م��درب عجمان وبني يا�س وخورفكان
ال�سابق �أن نتائج الفرق يف املع�سكرات اخلارجية ال تعك�س بالقدر الكبري
م�ستوياتها ،خا�صة و�أنها تخو�ض جتاربها مع فرق من دوري الدرجة
الثانية والثالثة ،ومن ال�صعب �أن يكون هناك تقدير �صحيح مل�ستويات
فرق دوري �أدنوك.
و�أ�ضاف " املقيا�س احلقيقي لفرق الدوري هي وقت لعب املباريات وانطالق
امل�سابقة ،وظهور الإمكانيات احلقيقية للمدربني ،لكن املباريات الودية
يركز فيها املدرب ب�شكل كبري على اجلانب البدين و�إعداد الالعبني ،كما
�أن املع�سكرات فر�صة كبرية جلميع العبي الفريق �سواء من االحتياطيني
�أو الالعبني اجلدد لإبراز طاقتهم وم�ستواهم مع الفريق الأ�سا�سي".

الدوري الإجنليزي ..هيمنة متوقعة لـ «�سيتي» وليفربول
•• �أبوظبي -وام:

فر�ض مان�ش�سرت �سيتي وليفربول هيمنتهما على كرة القدم الإجنليزية يف
ال�سنوات الأخرية  ،و�أحرز الأول لقب الدوري الإجنليزي  4مرات يف �آخر 5
موا�سم فيما ذهب اللقب املتبقي لليفربول .وعندما تنطلق فعاليات املو�سم
اجلديد للم�سابقة يوم اجلمعة املقبل ،ينتظر �أن تتجدد املناف�سة القوية
ب�ين الفريقني على اللقب يف ظ��ل التدعيمات ال�ت��ي �شهدتها
�صفوف الفريقني هذا املو�سم ،والتي جتعلهما جمددا �أقوى
املر�شحني للمناف�سة على اللقب يف املو�سم اجلديد  ،وهو
ما ت�شري �إليه العديد من التقارير يف �إجنلرتا والقارة
الأوروبية.
وتوج مان�ش�سرت بلقب الدوري الإجنليزي يف املو�سم
امل��ا��ض��ي ب�ف��ارق نقطة واح ��دة �أم ��ام ل�ي�ف��رب��ول ،وبعد
مناف�سة �شر�سة بني الفريقني ا�ستمرت حتى اجلولة
الأخ�ي��رة م��ن امل��و��س��م ل�ي�ك��ون ه��ذا ام �ت��دادا للمناف�سة
القوية بني الفريقني على لقب الدوري الإجنليزي يف
املوا�سم املا�ضية.
ويف امل �ق��اب��ل ،ا� �س �ت �ح��وذ ل �ي �ف��رب��ول ع �ل��ى ثنائية
الك�أ�س املحلية "ك�أ�س �إجنلرتا وك�أ�س رابطة
املحرتفني".
وجت��دد انطالقة املو�سم ال�ك��روي 2022
 -2023امل�ن��اف���س��ة ب�ي�ن ال�ف��ري�ق�ين على
لقب الدوري خا�صة مع اال�ستقرار الفني
والإداري ال� ��ذي ي�ح�ظ��ى ب��ه ك��ل منهما
�إ� �ض��اف��ة ل�ت��دع�ي��م ��ص�ف��وف�ه�م��ا ب�صفقات
ي �ن �ت �ظ��ر �أن ت� ��ؤث ��ر يف ق � ��درة ك�ل�ا من
الفريقني على املناف�سة.
وتعاقد مان�ش�سرت �سيتي مع املهاجم
ال�نروي �ج��ي �إي��رل �ن��ج ه��االن��د  ،الذي
�سطع مع بورو�سيا دورمتوند الأملاين
وفر�ض نف�سه �ضمن �أف�ضل الهدافني
يف �أوروب � ��ا خ�ل�ال ال���س�ن��وات القليلة
املا�ضية.
كما تعاقد النادي مع العب الو�سط
الإجن �ل �ي��زي ال� ��دويل ك��ال�ف��ن فيليب�س
لي�ضيف م��زي��دا م��ن ال�بري��ق �إىل خط
الو�سط ال��ذي ك��ان �أب��رز نقاط ال�ق��وة يف
الفريق على مدار ال�سنوات املا�ضية.
م� ��ن ج �ه �ت��ه � �� ،ض ��م ل� �ي� �ف ��رب ��ول املهاجم
الأوروج ��وي ��اين داروي ��ن نونيز م��ن بنفيكا
ال�ب�رت� �غ ��ايل ل �ي �ع��زز ه �ج��وم��ه ب �ع��د رحيل
مهاجمه ال�سنغايل �ساديو م��اين �إىل بايرن
ميونخ الأملاين .وجنح ليفربول �أي�ضا يف متديد
عقد جنمه امل�صري حممد �صالح.
وافتتح كل من هاالند ونونيز �سجله التهديفي
م ��ع ف��ري �ق��ه خ�ل��ال ال� �ف�ت�رة امل��ا� �ض �ي��ة �ضمن
اال� �س �ت �ع��دادات للمو�سم اجل��دي��د حت��ت قيادة
امل � ��درب الإ�� �س� �ب ��اين ج��و� �س �ي��ب ج� ��واردي� ��وال يف
مان�ش�سرت �سيتي والأمل ��اين ي��ورج��ن ك�ل��وب يف
ليفربول.

كما ظهر �صالح والبلجيكي كيفن دي بروين جنم مان�ش�سرت �سيتي ب�شكل
مميز يف فرتة اللإعداد للمو�سم ما ميثل م�صدر اطمئنان للفريقني قبل
ماراثون املو�سم اجلديد.
ولكن تدعيم ال�صفوف ب�شكل مميز مل يقت�صر على الفريقني قبل بداية
املو�سم اجلديد  ،حيث ك�سرت �أندية امل�سابقة ،يف منت�صف يوليو املنق�ضي ،
حاجز املليار يورو يف �سوق انتقاالت الالعبني هذا ال�صيف.
و�أك ��دت بع�ض ال�ف��رق �أن�ه��ا ل��ن تقف �ساكنة يف مواجهة
�سيطرة مان�ش�سرت �سيتي ول�ي�ف��رب��ول على م�سابقة
الدوري الإجنليزي.
وبرغم هذا  ،قد ال تكون املناف�سة الأق��وى للثنائي
من قبل الفرق التي فر�ضت هيمنتها من قبل على
لقب امل�سابقة مثل مان�ش�سرت يونايتد وت�شيل�سي
خا�صة و�أن كال منهما مير مبرحلة انتقالية  ،ورمبا
ي�صبح �إنهاء املو�سم يف املربع الذهبي �إجنازا حقيقيا
لأي منهما.
وقدم مان�ش�سرت يونايتد يف 2022 - 2021
واح� ��دا م��ن �أ�� �س ��و�أ موا�سمه
�إن مل ي�ك��ن الأ�سو�أ
ع� �ل ��ى الإط� �ل� ��اق
ح�ي��ث �أن �ه��اه يف

املركز ال�ساد�س وحجز مكانه ب�صعوبة يف دور املجموعات مل�سابقة الدوري
الأوروبي.
و�أع��اد الهولندي �إي��ري��ك تن ه��اج املدير الفني اجلديد ملان�ش�سرت يونايتد
االن�ضباط �إىل �صفوف الفريق ال��ذي رح��ل عنه �أك�ثر من الع��ب مثل بول
بوجبا ونيمانيا ماتيت�ش  ،ولكن الفريق ما زال بحاجة �إىل وقت للدخول
جمددا يف دائرة املناف�سة على اللقب و�إن عزز �صفوفه بالعبني
مميزين مثل لي�ساندرو مارتينيز وكري�ستيان �إيرك�سن.
كما مير ت�شيل�سي بقيادة مديره الفني الأملاين توما�س
توخيل مبرحلة انتقالية �صعبة بعد بيع النادي �إىل
مالك جدد يف �أواخر املو�سم املا�ضي ورحيل بع�ض
العبيه البارزين مثل �أنطونيو روديجر وروميلو
لوكاكو �إىل �أندية �أخرى.
وكان توخيل �أحدث طفرة يف �أداء ونتائج الفريق
منذ توليه امل�س�ؤولية يف و�سط املو�سم قبل املا�ضي
 ،ولكنه يحتاج الآن �إىل �إع��ادة ترتيب الأوراق يف
�صفوف ال�ف��ري��ق وخ�ل��ق االن�سجام ب�ين الالعبني
القدامى والنجوم املن�ضمني حديثا ،و�أبرزهم
رح �ي��م ��س�ت�يرل�ن��ج وك��ال �ي��دو ك��ول�ي�ب��ايل وهو
م��ا ي �ح �ت��اج ل�ب�ع����ض ال��وق��ت �أي�ضا
ل�ي�ع��ود ال�ف��ري��ق �إىل دائرة

املناف�سة.
ومع �ضعف فر�ص مان�ش�سرت يونايتد وت�شيل�سي عمليا يف املناف�سة على اللقب
� ،سيكون توتنهام و�أر�سنال �أك�ثر الفرق املر�شحة ملطاردة مان�ش�سرت �سيتي
وليفربول يف �صراع ال�صدارة خالل املو�سم املقبل.
وميتلك توتنهام حاليا العديد من املقومات التي جتعله فر�س الرهان يف
املناف�سة مع مان�ش�سرت �سيتي وليفربول يف ظل ا�ستقرار الفريق فنيا حتت
قيادة مديره الفني الإيطايل �أنطونيو كونتي الذي قاد الفريق
�إىل طفرة حقيقية يف النتائج والعرو�ض منذ توليه امل�س�ؤولية
و�سط املو�سم املا�ضي.
وي�ع��زز ق��درة توتنهام على املناف�سة �أن��ه يعتمد يف الهجوم
على الثنائي هاري كني �أحد �أب��رز هدايف امل�سابقة يف املوا�سم
املا�ضية وال�ك��وري اجلنوبي �سون هيوجن مني ال��ذي تقا�سم
مع حممد �صالح جنم ليفربول �صدارة هدايف امل�سابقة يف
املو�سم املا�ضي .كما عزز توتنهام �صفوفه هذا ال�صيف ب�أكرث
م��ن الع��ب مميز مثل ري�شارل�سون وييف�س بي�سوما و�إيفان
بر�سيت�ش.
كما يحظى �أر�سنال بقدر جيد من الرت�شيحات للمناف�سة على
م��راك��ز املقدمة يف املو�سم اجل��دي��د خا�صة م��ع تدعيم �صفوفه
ب�أكرث من العب مهم مثل جابرييل جي�سو�س وفابيو فيريا
و�ألك�سندر زينت�شنكو .وك�شف �أر�سنال بقيادة مديره
الفني الإ�سباين ميكيل �أرتيتا عن قدرته على
امل�ن��اف���س��ة م��ن خ�ل�ال ال�ن�ت��ائ��ج ال��رائ �ع��ة التي
ح�ق�ق�ه��ا يف امل �ب��اري��ات ال��ودي��ة خ�ل�ال فرتة
الإع � ��داد ل�ل�م��و��س��م  ،وال �ت��ي ك ��ان �أحدثها
ال�ف��وز  0-6على �أ�شبيلية الإ��س�ب��اين يف
م �ب��اراة ك ��أ���س ا��س�ت��اد الإم � ��ارات .وفيما
ت���س�ت�ح��وذ ال �ف ��رق ال �� �س �ت��ة ع �ل��ى القدر
الأك �ب��ر م��ن ال�تر� �ش �ي �ح��ات للمناف�سة
على املراكز الأوىل  ،يراود الأمل فرقا
�أخ ��رى يف دخ ��ول دائ ��رة امل�ن��اف���س��ة على
امل��راك��ز الأوروب �ي��ة .وي��أت��ي يف مقدكمة
ه��ذه ال�ف��رق نيوكا�سل ال��ذي �سيخو�ض
امل��و� �س��م اجل ��دي ��د ب �ع��د ت��دع �ي��م �صفوفه
ب�شكل جيد خالل املريكاتو ال�صيفي حيث
تعاقد الفريق مع عنا�صر جيدة مثل املدافع
ال�ه��ول�ن��دي زف ��ن ب��ومت��ان م��ا يجعله يحلم
باملناف�سة على �أحد املراكز امل�ؤهلة للبطوالت
الأوروب �ي ��ة خ��ا��ص��ة ب�ع��دم��ا تخل�ص �سريعا يف
و�سط املو�سم املا�ضي من �شبح الهبوط لينهي
املو�سم بجدارة يف و�سط جدول امل�سابقة.
كما يبدو �أ�ستون فيال بقيادة مديره الفني
الطموح �ستيفن ج�ي�رارد م��ن ب�ين الفرق
املر�شحة للمناف�سة على مركز متقدم
يف امل���س��اب�ق��ة  ،ف�ي�م��ا ت�ظ��ل املفاج�آت
وق� ��درة ك��ل ف��ري��ق ع�ل��ى ال��دخ��ول يف
دائرة املناف�سة �أمرا واردا خا�صة مع
املفاج�أة التي فجرها لي�سرت �سيتي
قبل �سنوات قليلة عندما توج بلقب
الدوري الإجنليزي على عك�س معظم
التوقعات.

ف�صل تو�أمني بتقنية الواقع االفرتا�ضي
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ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

جنح فريق طبي يف الربازيل بوا�سطة تقنية الواقع االفرتا�ضي يف ف�صل تو�أمني برازيليني ُولدا ملت�صقي الر�أ�س،
بعد عمليات عدة ُتع ّد التدخل الطبي "الأكرث تعقيداً" يف حالة مماثلة على الإطالق ،على ما �أكد االثنني الفريق
الطبي الذي حقق هذا ا�إجناز.
وبعدما �أم�ضيا معظم �سنوات حياتهما الأوىل على �سرير خم�ص�ص حلالتهما داخل �أحد م�ست�شفيات ريو دي جانريو
(جنوب �شرق الربازيل)� ،أ�صبح ب�إمكان �آرثر وبرناردو ليما البالغني ثالثة �أعوام ون�صف عام �أن ينظرا �إىل وجهي
بع�ضهما بعد خ�ضوعهما لعمليات جراحية عدة يف �أوائل حزيران-يونيو.
ومل ت�ستطع والدتهما �أدريلي ليما �أن حتب�س دموعها بعد انتهاء عملية ف�صل التو�أمني ،وقالت يف بيان "ع�شنا يف
امل�ست�شفى �أربع �سنوات" .ومل تكن هذه العملية لتنجح لوال م�ساعدة وفرتها جمعية "جيميناي �أنتويند" اخلريية
التي تتخذ من لندن مقراً وو�صفت العملية ب�أنها �أكرث �إج��راء طبي "معقد" يُجرى على الإط�لاق ،نظراً �إىل �أنّ
الأخوين كانا يت�شاركان عدداً كبرياً من الأوعية الدموية احليوية.
ُ
وقال جراح الأع�صاب غابرييل مف ّرج من معهد باولو نيماير للأع�صاب ،وهو امل�ست�شفى الذي �أجريت فيه العملية،
�إنّ عملية ف�صل التو�أمني هذه "كانت بال �شك �أكرث عملية معقدة �أجريتها يف م�سريتي املهنية".
و�أ�ضاف "مل يعتقد �أحد �أ�سا�ساً �أنّ ال�شقيقني �سينجوان ،وبقاء االثنني على قيد احلياة ميثل نتيجة تاريخية"،
م�شرياً �إىل �أن التو�أمني ال يزاالن يف امل�ست�شفى حيث تنتظرهما "فرتة نقاهة طويلة".
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تعي�ش يف �سيارتها ب�سبب �أزمة الإ�سكان

�سمكة �شفافة بـ� 125ألف دوالر

حتولت �شابة �إىل جنمة بعد �أن اختارت العي�ش يف �سيارتها
اخلا�صة ،ب�سبب �أزم��ة الإ�سكان ،وقامت بتوثيق كل جانب
من جوانب حياتها يف مقاطع فيديو على تيك توك.
ب��د�أت نيكيتا ك��رام��ب ،وم��ن والي��ة ن��ورث كارولينا ،بن�شر
م �ق��اط��ع ف �ي��دي��و ع �ل��ى ت �ي��ك ت ��وك ل�ت��وث�ي��ق ح�ي��ات�ه��ا التي
تق�ضيها يف �سيارتها اخلا�صة .وك�شفت �أنها اختارت العي�ش
يف �سيارتها عندما وج��دت �أن�ه��ا ت�ع��اين م��ن دف��ع الإيجار
يف ال��وق��ت امل�ح��دد ،وت�ضطر للعمل يف وظيفتني لتغطية
نفقاتها .وك�شفت نيكيتا يف فيديو على تيك ت��وك ح�صد
�أك�ثر من مليوين م�شاهدة ،كيف �أنها عا�شت يف �سيارتها
من قبل لفرتة وجيزة ،و�أنها فكرت يف �إع��ادة الكرة بعدما
واجهت �صعوبات مالية كبرية .كانت ال�شابة تعمل يف متجر
"تي جي ماك�س" متعدد الأق�سام� ،إ�ضافة �إىل وظيفة �أخرى
يف مركز للرعاية .وعلى الرغم من مزاولتها لعملني� ،إال
�أنها بالكاد كانت جتد قوت يومها ،وا�ضطرت يف الكثري من
الأح�ي��ان لتخطي بع�ض ال��وج�ب��ات ،مم��ا دفعها �إىل اتخاذ
قرار حا�سم بالعي�ش يف �سيارتها .انتقلت نيكيتا �إىل �سيارتها
يف �أكتوبر  ،2019وه��ي ت�سافر يف جميع �أنحاء البالد يف
�سيارتها من نوع هوندا �سيفيك منذ ذلك احلني.

انت�شرت �صورة ل�سمكة �شفافة قيل �إن �صيادا �سوريا ا�صطادها يف
بانيا�س ،و�أنها ت�ستخدم للزينة يف الق�صور حول العامل ،و�أن �سعرها
يعادل  500مليون لرية( ،نحو � 125ألف دوالر) ،فما حقيقة هذه
ال�سمكة؟
ال��واق��ع �أن ال�سمكة ال�ت��ي تظهر يف ال���ص��ورة امل��رف�ق��ة م��ع اخلرب
املتداول ،عبارة عن عمل فني �أجنزته الفنانة لوو وان��غ ،ون�شرته
عرب ح�سابها يف "ان�ستغرام" منذ  ،2019ح�سب موقع "النهار"
اللبناين.
وكتبت الفنانة تعليقا على ال�صورة التي ن�شرتها ،ت�شري فيه �إىل
�أنها حاولت �أن حتاكي نوعا فريدا من ال�سمك ،وتقول" :انتهيت
للتو م��ن العمل على �سمكة "بلو بليد نايت وندورر" "املتجول
الليلي ذو البطن الأزرق" يف ذلك اليوم� .إنها نوع جديد ن�سبيا من
�سمك الكر�سني الليلي ،وال��ذي عُرث عليه يف ريو نيغرو .الأطول
منها ي�صل اىل  17.4ملم " 0.69بو�صة" .لذلك قد �أكون بالغت
رمبا يف ن�سختي هذه بنحو  9بو�صات ا�ضافية."...
وتو�صف �سمكة  Cyanogaster noctivagaب�أنها "ا�ستثنائية"،
لأن "�شفافيتها ت�سمح مب�شاهدة �أع�ضائها الداخلية" ،موطنها ريو
نيغرو يف الربازيل ،و"متكن ر�ؤي��ة هذه ال�سمكة ال�صغرية بف�ضل
بطنها الأزرق املرئي ليال يف املاء .حجمها يكاد ال يتجاوز  15ملم،
مع حد �أق�صى يبلغ � 1.54سنتم".
وهذا النوع من الأ�سماك ح�سا�س للغاية� ،إذ �أن "الإجهاد يت�سبب
ب�إ�صابتها بنوبة قلبية".

مبلغ مذهل لفاتورة مطعم
ق��ال��ت �صحيفة � ،The Sunإن �سائحا �أجنبيا �أ�صيب
بالذهول لدى ر�ؤيته لفاتورة قيمة طبق اجلمربي الذي
تناوله يف حانة يف منتجع جزيرة ميكونو�س.
و�أ��ش��ار ال�سائح �إىل �أن��ه ك��ان يعلم ب��أن �أ�سعار ه��ذا املطعم
مرتفعة جدا ،رغم �أن ت�صنيف هذه امل�ؤ�س�سة كان متنديا
ن�سبيا ،لكن كل ذلك مل يرث حرج الرجل الذي كان �شديد
الثقة بنف�سه وب�أنه لن ي�سمح للعاملني هناك بخداعه.
ونقلت ال�صحيفة عنه القول" :كنت واثقا من �أنهم �إذا
ح��اول��وا خ��داع��ي ،ف�س�أطلب منهم ال�ت��وق��ف ع��ن العبث
و�إخباري بالأ�سعار احلقيقية".
لكن النادل مل يقدم له قائمة طعام ،بل فقط �سرد عليه
الت�شكيلة امل��وج��ودة م��ن الأط �ب��اق ،فطلب ال��رج��ل اثنني
م��ن م�شروب التيكيال ،واث�ن�ين م��ن ال�ب�يرة ،و�ست قطع
ج�م�بري ،وال�ت��ي مت �إح�ضارها �إل�ي��ه .وبعد االنتهاء من
الوجبة ،تلقى ال�سائح ف��ات��ورة مببلغ  425ي��ورو .لكنه
رف�ض دفع �أكرث من  65يورو مقابل ما �أكله وهدد ب�إبالغ
ال�شرطة على تذمر العاملني يف املطعم.

�سلحفاة تعيق قطار ًا

ت�سبب وجود �سلحفاة جريحة على �إحدى ال�سكك احلديد ب�إعاقة
حركة القطار يف �شرق �إنكلرتا ل�ساعات عدة �أم�س الأول االثنني،
على ما �أعلنت �شركة "غريرت �أنغليا" للقطارات .ون�شرت "غريرت
�أنغليا" تغريدة على تويرت يف منت�صف ي��وم االثنني �أف��ادت فيها
ب�أن "حيوانات على ال�سكة يف هارلينغ رود (�شرق) ت�سببت ب�إغالق
اخلط وقد يتم �إلغاء �أو ت�أجيل رحالت القطارات التي متر عرب
هذه املحطة".
و�أو�ضحت راكبة �أحد القطارات ديان �أيكرز عرب تويرت �أن "ثمة
�سلحفاة عمالقة على خ��ط نورويت�ش ال ت��زال على قيد احلياة
لكنها م�صابة" ،ون�شرت �صورة لل�سلحفاة ب��دت فيها �آث��ار اجلرح
وا�ضحة يف �أعلى قوقعتها.
�أما �آنا دبنهام التي كانت �أي�ضاً يف قطار عالق فنقلت عرب تغريدتها
على تويرت املعلومات القليلة التي كانت تذاع ومفادها ما ي�أتي:
"نعتذر عن الت�أخري ملدة  74دقيقة يف هذا القطار والعائد �إىل
وجود �سلحفاة على ال�سكة".
و�أ��ض��اف��ت "�سمعت بو�ضوح .ثمة �سلحفاة ت�سببت الفو�ضى على
ال�سكة".
وكانت ال�سلحفاة موجودة على خط ال�سكك احلديد الذي يربط
كامربيدج بنورويت�ش يف �شرق �إنكلرتا.
و�أعلنت "غريرت �أنغليا" قرابة ال�ساعة " 14,30بالتوقيت املحلي
وت��وق�ي��ت غرينت�ش" �أن "ال�سلحفاة امل�صابة �أزي �ل��ت و�أع �ي��د فتح
ك��ل اخلطوط" ،م�شري ًة �إىل �أن ح��رك��ة امل ��رور �ستعود ب�ب��طء �إىل
طبيعتها.

�أنثى كلب تن�ضم لطاقم مطار بنما

�سارة درو خالل ح�ضورها العر�ض الأول لفيلم  Apple Original Luckيف لو�س �أجنلو�س .رويرتز

ميالد مهرجان جديد للدراما ياباين ينهي جولة يف تركيا على ظهر احلمار الك�شف عن �أول �سيارة خالية من الكربون
برئا�سة يحيى الفخراين

�أعلنت نقابة املهن التمثيلية يف م�صر،
ا�ستحداث مهرجان جديد بعنوان
"مهرجان القاهرة للدراما" ،يقام
يف �سبتمرب ،لتقييم املو�سم الدرامي
عرب ال�شا�شة ال�صغرية ومنح جوائز
يف خمتلف الفنون ،برئا�سة الفنان
يحيى الفخراين .وقال نقيب املهن
التمثيلية� ،أ��ش��رف زك��ي ،يف م�ؤمتر
�صحفي� ،إن املهرجان "جاء لتعوي�ض
ال�ف��راغ ال��ذي ك��ان ي�شغله مهرجان
الإذاع � � � ��ة وال �ت �ل �ف ��زي ��ون امل�صري،
وال ��ذي ت��وق��ف ق�ب��ل ع��دة �سنوات".
و�أ�ضاف" :املبادرة جاءت من النقابة
بو�صفها املظلة ال�شرعية للفن يف
م�صر ،ولقيت ترحيبا من ال�شريك
امل �ن �ظ��م ل �ل �م �ه��رج��ان ،وه� ��ي �شركة
ب��ي�.أو.دي �إيجبت ،التابعة للمتحدة
ل �ل �خ��دم��ات الإعالمية" .وي��ر�أ���س
امل�ه��رج��ان املمثل يحيى الفخراين،
ال ��ذي ب ��د�أ م �� �ش��واره ال�ف�ن��ي ق�ب��ل 5
ع �ق��ود ،ومي�ل��ك يف ر��ص�ي��ده ع�شرات
امل�سل�سالت التلفزيونية والإذاعية،
�إىل ج��ان��ب امل �� �س��رح �ي��ات والأف �ل��ام
ال���س�ي�ن�م��ائ�ي��ة .وق ��ال ال �ف �خ��راين يف
امل� ��ؤمت ��ر ال���ص�ح�ف��ي�" :أعترب هذه
ال��دورة جتريبية و�أ�سميها "الدورة
زيرو" لأن �ه��ا ��س�ترك��ز ع�ل��ى تقييم
�أعمال املو�سم الرم�ضاين املنق�ضي،
ل �ك��ن ال �غ��ر���ض احل�ق�ي�ق��ي ه��و عودة
امل �ن��اف �� �س��ة ب �� �ش �ك��ل ق � ��وي ،لأن هذا
�سيكون املهرجان الر�سمي مل�صر".
وا�� �س� �ت� �ط ��رد�" :أتوقع �أن يتطور
املهرجان وي�شمل يف الدورات املقبلة،
امل�سل�سالت ال�ع��رب�ي��ة ،لأن ك��ل عمل
عربي يتمنى احل�صول على جائزة
م��ن م���ص��ر ،لكننا ال ن��ري��د ا�ستباق
الأحداث" ،وف ��ق م��ا ذك ��رت وكالة
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�أنهى ال�سائح الياباين كوتارو تاكادا ،رحلة طويلة بني الواليات الرتكية على
ظهر حماره "�سو�سوت�سوبي" تركي املن�ش�أ ،حيث قطع �آالف الكيلومرتات.
وب��د�أ تاكاد البالغ  30عاما جولته يف مايو املا�ضي من ق�ضاء مرزيفون
بوالية �أما�سيا �شمايل تركيا ،و�أنهاها يف والية �إزمري غربي البالد.
وبعد �شرائه احلمار يف والية ماني�سا غرب تركيا� ،سماه "�سو�سوت�سوبي"،
ثم امتطاه جنوبا عرب قرى و�سط الأنا�ضول لي�صل �إىل منطقة كبادوكيا
ال�سياحية .ويف حديث للأنا�ضول ذكر ال�سائح الياباين �أنّ فكرة التجول
باحلمار تبلورت يف ذهنه قبل � 5سنوات �أثناء زيارته �إىل املغرب.
و�أ�شار �إىل �أنه تلقى ردود فعل خمتلفة �أثناء جتوله ،وقال" :كانوا يعتقدون
�أنني راع �أفغاين ،وعندما �أقول لهم �أنني ياباين كانوا ال ي�صدقون".
و�أو�ضح �أنه يحب امل�شي وخا�صة برفقة احلمار ،وا�صفا �إياه ب�أنه "ح�سا�س
كالب�شر" .و�أفاد ب�أن الكثري من املواطنني فتحوا له منازلهم �أثناء رحلته:
"الكثري من الأتراك �ساعدوين ،حقيقة �إنهم �شعب م�ضياف ،كل يوم كنت
�أ�شرب ال�شاي واحل�ساء و�آكل البطيخ".
و�أو�ضح �أنه جتول يف  30دولة �سابقا ،وينوي ا�ستكمال جولته حول العامل يف
الأيام القادمة ب�أوروبا على ظهر حماره.

قرية تت�صدر فيلم كرية واجلن
مل يكن �أهايل القرية املهجورة مبحافظة الأق�صر جنوبي م�صر حتديدًا،
يتوقعون ظهورها بقوة و�شهرتها بعد �أن اختارها �ص ّناع فيلم "كرية واجلن"
ك�أحد �أماكن الأحداث الرئي�سية يف الفيلم الذي حقق �أعلى الإيرادات بني
�أف�ل�ام عيد الأ��ض�ح��ى .مدير ت�صوير الفيلم �أح�م��د املر�سي يو�ضّ ح ملوقع
"�سكاي نيوز عربية" �سبب اختيار قرية مرعي� ،أو ما ت�سمى حال ًّيا بالقرية
املهجورة بعد �سنوات من �إخالء ال�سكان منها ،للت�صوير ،قائلاً �إنها قرية مل
تتغري مالحمها الرتاثية عن الفرتة التاريخية التي تدور �أحداث الفيلم
فيها ،وهي فرتة االحتالل الإجنليزي مل�صر ال��ذي انتهى بقيام ث��ورة 23
يوليو  ،1952ومت اختيارها رغم �أن تكاليف الت�صوير تزيد كلما ابتعدنا
عن القاهرة .وفيلم "كرية واجلن" من ت�أليف �أحمد مراد ،و�إخراج مروان
حامد ،ومدير الت�صوير �أحمد املر�سي ،ومتثيل كرمي عبد العزيز� ،أحمد عز،
�سيد رجب ،هند �صربي ،يتناول جان ًبا من الن�ضال يف م�صر �ضد االحتالل
جناحا جعله يحتل مكانة �ضمن �أعلى � 10أفالم م�صرية
الإجنليزي ،وحقق ً
حققت �إي��رادات يف تاريخ ال�سينما مب�صر ،بعد �أن تخطت �إي��رادات��ه الـ70
مليون جنيه م�صري يف ثاين �أ�سبوع لعر�ضه.
و�إىل ج��ان��ب الت�صوير يف ق��ري��ة م��رع��ى ،جت��ول��ت ك��ام�يرا الفيلم لتلتقط
م�شاهد يف �أماكن طبيعية وتراثية �أخرى؛ مثل نهر النيل وكني�سة بالأق�صر،
وكذلك فندق �شهري اخْ تِري ك�سرايا "ق�صر" الذي كان حمل �إقامة القا�ضي

ك���ش��ف جم �م��وع��ة م��ن ط�ل�اب ال�ه�ن��د��س��ة يف ه��ول �ن��دا عن
ت�صميمهم لأول ��س�ي��ارة خالية م��ن ال�ك��رب��ون يف العامل،
والتي تزيل وتخزن ثاين �أك�سيد الكربون من الهواء �أثناء
�سريها على الطريق.
ومت ت�صميم ال�سيارة الكهربائية ،املعروفة با�سم Zem
من قبل فريق من ط�لاب الهند�سة يف جامعة �إندهوفن
للتكنولوجيا يف هولندا .ويحتوي النموذج الأويل اخلا�ص
بهم على �أل��واح �شم�سية على �سقفها وغطائها ،مما يتيح
ا�ستخدامه كبطارية خارجية للمنزل .ويتدفق الهواء
عرب �شبكة يف مقدمة ال�سيارة ،ومير عرب مر�شح يف�صل
وي�خ��زن غ ��ازات ال��دف�ي�ئ��ة .وق��ال��ت ل��وي��ز دي الات ،مديرة
الفريق "نقوم بتنظيف الهواء �أثناء القيادة ونهدف �إىل �أن
ت�صبح ال�سيارة حمايدة متاماً لثاين �أك�سيد الكربون .وال
يزال امل�شروع جمرد مفهوم ،لكن ميكننا بالفعل �أن نرى
�أننا �سنكون قادرين على زي��ادة ق��درة املر�شح يف ال�سنوات
القادمة" .و�أ�ضافت لويز "التقاط ثاين �أك�سيد الكربون
هو �شرط �أ�سا�سي للتعوي�ض عن االنبعاثات �أثناء الإنتاج
و�إعادة التدوير".

بعدما �أم�ضت ميلي �أربعني يوماً يف حاوية فارغة بال �أكل
وال �شرب عابرة خ�لال ن�صف الفرتة املحيط الأطل�سي
من �إ�سبانيا �إىل بنما ،باتت الكلبة تعمل يف مطار بنما
ال��دويل لر�صد ال�سلع الغذائية املحظورة .ب��د�أت رحلة
ميلي يف منت�صف دي�سمرب -كانون الأول  2021عندما
غ��ادرت احل��اوي��ة ال�ت��ي ك��ان��ت الكلبة يف داخلها اجلزيرة
اخل�ضراء جنوب �إ�سبانيا .وبعد ع�شرين يوماً� ،أُفرغت
احلاوية يف منطقة املوانئ بكولون يف بنما .واع ُتقد �أنّ
احلاوية قد �أُفرغت بالكامل ،فوُ�ضعت خارجاً حتت �أ�شعة
ال�شم�س احلارقة ويف �أح��وال جوية �سيئة .وبعد ع�شرين
يوماً فتح العمال احلاوية ،فعرثوا على الكلبة ال�صغرية
التي تبلغ نحو عام واحد ،جائع ًة وتعاين جفافاً.

العراق ..االبتزاز الإلكرتوين يف ت�صاعد
يف �إح�صائية ر�سمية تعك�س تنامي ظاهرة
االبتزاز الإلكرتوين يف العراق ،ك�شف جهاز
الأم� ��ن ال��وط�ن��ي ع��ن �إل �ق��ائ��ه ال�ق�ب����ض على
 31متهما بق�ضايا ابتزاز �إلكرتوين خالل
�شهرين فقط ،وه��و رق��م يعتربه مراقبون
وم��داف �ع��ون ع��ن ح�ق��وق امل� ��ر�أة م�ف��زع��ا وقد
ي��دل رمب��ا ع��ن وج ��ود م �ئ��ات احل� ��االت غري
املكت�شفة.
ووف��ق بيان �صدر عن جهاز الأم��ن الوطني
ال �ع��راق��ي ف ��إن ��ه" :بعد ورود � �ش �ك��اوى من
امل��واط �ن�ي�ن ب�خ���ص��و���ص ت�ع��ر��ض�ه��م حلاالت
ابتزاز �إلكرتوين ،متكن جهاز الأمن الوطني
خ�ل�ال � �ش �ه��ري ي��ون �ي��و وي��ول �ي��و م��ن تنفيذ
ع�م�ل�ي��ات ع ��دة ،ب�ع��د ا��س�ت�ح���ص��ال املوافقات
الق�ضائية ،ون�صب كمائن حمكمة �أ�سفرت
عن الإطاحة بواحد وثالثني مبتزا حاولوا
ا�ستغالل ال�ضحايا عرب م�ساومتهن مببالغ

مالية ،هذا وقد مت تقدمي جميع املتهمني
�إىل اجل �ه��ات الق�ضائية املخت�صة لينالوا
جزاءهم العادل وفقا للقانون".
ورغم �أن حاالت االبتزاز الإلكرتوين تتعدد
�أ��ش�ك��ال�ه��ا وت �ط��ال خم�ت�ل��ف ف �ئ��ات املجتمع،
لكن الن�ساء ه��م ال�ضحايا الأك�ث�ر عر�ضة
لهذه العمليات وفق الإح�صائيات والبيانات
الر�سمية احلكومية ،وكذلك تلك ال�صادرة
م��ن ق �ب��ل امل �ن �ظ �م��ات وال �ه �ي �ئ��ات احلقوقية
واملدنية غري احلكومية على حد �سواء.
وي� �ن� �ج ��م ع� ��ن ت �� �ص��اع��د ح � � ��االت االب � �ت� ��زاز
الإل�ك�تروين ه��ذه ،جملة م�شكالت و�أزمات
اج�ت�م��اع�ي��ة و�أم �ن �ي��ة وف ��ق خ �ب�راء رقميني
وحقوقيني ،حيث تت�سبب مثل هذه العمليات
ب �ح��وادث وج��رائ��م ت���ص��ل للقتل واخلطف
والت�شويه اجل�سدي ،وتفكك الأ�سر وارتفاع
معدالت الطالق.

بيون�سيه متهمة ب�إهانة املعاقني

�ست�ضطر النجمة الأمريكية بيون�سيه �إىل �إعادة ت�سجيل �أغنية من �ألبومها اجلديد
تعر�ضت النتقادات حادة عرب ال�شبكات االجتماعية ال�ستخدامها كلمة عامية ر�أى
فيها �أ�شخا�ص ذوو �إعاقة �إهانة لهم .فقد �أثارت عبارة "�سباز" " "spazzيف �أغنية
"هيتيد" ( )Heatedيف �ألبوم "ريني�سن�س" الذي �صدر اجلمعة حفيظة الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقات احلركية .وتعود هذه االنتقادات �إىل كون م�صطلح " "spazباللغة
الإن�ك�ل�ي��زي��ة وامل���ش�ت��ق م��ن �صفة "�سبا�ستيك" " "spasticيُ�ستخدم �أحياناً
لل�سخرية م��ن الأ��ش�خ��ا���ص امل�صابني ب�شلل دم��اغ��ي ومي�ك��ن �أن ي�ك��ون معناه
"معتوه" �أو "م�ضطرب" �أو حتى "�أخرق" .وق ّلما ُت�ستخدم كلمة " "spazيف
الواليات املتحدة ويُفهم منها �أن ال�شخ�ص "غري قابل لل�ضبط" �أو يت�صرف
بطريقة "غريبة الأطوار" .و�سعياً منها �إىل تهدئة موجة الغ�ضب التي ا�شتعلت
عرب �شبكات التوا�صل االجتماعي � ،ستعيد بيون�سيه ت�سجيل الأغنية امل�سيئة،
مع "ا�ستبدال" م�صطلح "�سباز" يف الن�سخة اجلديدة ،وفق ما �أفادت ناطقة
با�سم الفنانة وكالة فران�س بر�س ،م�ؤكدة يف ر�سالة بالربيد الإلكرتوين
�أن الكلمة املثرية للجدل "مل ت�ستخدم بق�صد الإيذاء املتعمد".

�إدراج قردة اجلبون
مبعابد �أنغكور
ت�ل�ع��ب ��س�ب�ع��ة م��ن ��ص�غ��ار اجلبون
يف الغابة املحيطة مبعابد �أنغكور
بعدما �أع��اد �أحد الربامج �إدراجها
يف امل �ك��ان� ،إال �أنّ م���ص�ير ف�صيلة
ال�ق��رود امل�ه��ددة باالنقرا�ض يبقى
غري م�ؤكد ب�سبب ظاهرتي ال�صيد
اجلائر و�إزالة الغابات.
وي �ق��ول ن�ي��ك م��ارك ����س ،وه ��و �أحد
امل�س�ؤولني يف منظمة "وايلداليف
�أالين�س"� ،أث�ن��اء مراقبته القردة
ذات ال��وب��ر الأ�� �س ��ود �أو الأبي�ض
وهي ت�أكل موزاً قدّمه لها �أع�ضاء
امل� �ن� �ظ� �م ��ة غ �ي��ر احل� �ك ��وم� �ي ��ة �إنّ
"امل�شروع ي�سري ب�شكل جيد جداً".
وتتعاون املنظمة الأمريكية منذ
�سنة  2013م��ع الهيئة الر�سمية
التي تتوىل �إدارة متنزه �أنغكور وات
واملكتب الكمبودي للغابات بهدف
�إع ��ادة �إدراج احل�ي��وان��ات يف الغابة
امل�ح�ي�ط��ة ب ��الآث ��ار ال���ش�ه�يرة التي
�صنفتها اليون�سكو على الئحتها
للرتاث العاملي.
وبف�ضل الربنامج ،وجد �أكرث من
�أرب �ع�ين ن��وع�اً م �ه��دداً باالنقرا�ض
من بينها الق�ضاعة الناعمة الوبر
وامل �ن �ت �ج��ق ال �ه �ن��دي وال �ط ��اوو� ��س
الأخ�ضر ملج�أً يف الغابة البالغة
م���س��اح�ت�ه��ا  6500ه �ك �ت��ار والتي
ك ��ان ينت�شر ف�ي�ه��ا ل �ف�ترة طويلة
ال�صيادون والل�صو�ص.
وي �ق��ول م��ارك ����س "�أطلقنا �أربعة
�أزواج من جبون البيالت�س يف غابة
�أنغكور ثم تكاثرت هذه احليوانات
بعد مدة" ،م�شرياً �إىل �أنّ "الغابة
�شهدت والدة �سبعة �صغار".

